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italya Gevşemiye mi Basladı 
italyanın Ret Cevabına Rağmen Pazarhk 
Kapıları Henüz Kapanmış Değildir 

Balkan Oyunlarında 

Beş Müsabakanın Hepsinde 
Birinciliği Yunanlılar Aldılar 

iki Balkan Bir Türkiye Rekoru 
Kırıldı.Tasnifte Yunanlılar Başta 

BUGÜN 
2 incide : Siz ne dersiniz - Şehir ha

berleri. 
3 uncude: 

' 

4 üncüde: 

Ankara haberleri - Galip 
Ataç'm "ilmin Vatanı" ya
zısı - Felek'in "Balkan 
Festivali, Balkan Olimpya- ı 
tı, Balkan gure5leri" fık- . 
rasL 1 
Memlekette TAN - Sat
ranç dersi ri - Bedri Rah
mi'nin "Krokiler" yazısı. 

5 incide ı 

6 mcıda : 

7 incide ı 

1 incide : 

~uncuda: 

Son haberler - Matmazel 
Doktor. 

İpar yolcuları Pire seya
hat notları - Sailık öğüt
leri - Evlenmeler, ııevııı
meler. 
B a lk a n Olimpyatlarmm 
2 incı gunü 
Dunya gazetelerine göre ha
diseler. 

Kazan Hanlığmm son gün
leri - Faydalı bılgiler 
Hikiye. 

Mussolinl Samuel Hoare 
Cenevre. 22.A.A. - Habeş cevabı 

henüz gelmediğinden ve Aloisi Ro
madan talimat beklediğinden Beşler 
Komitesi tekrar pazartesi günü top
lanacaktır. 

Yunan Sularında 
italyan Gemileri 

Şiddetli 
}2piff-qJa 

Teşebbüsler Yapfı 

Yunanistanda Faleron limanı ve on iki adayı gösterir harita 

italyanlar da ingiliz 
filosunun Yunan 
sularına gelmesini 
protesto edecekler 

Atina, 21.- (Özel aytanmız bil· 
öiriyor) - İtalyan gemilerinin ha
vaiann çok düzgün gitmesine rağ
men "muhalefeti hava" vesilesi ile 
sık sık Yunan limanlarına girmeleri, 
limanlarda sondajlar yaparak, bir li
mandan ötekine geçip kendi nakliye 
gemilerinden mahrukat ve saire ala
rak adeta bir nevi manevra yapma
ları Yunan kamoyunda olduğu gibi 
bazı yabancı devletler kamoyunda da 
heyecan uyandırmıştır. Dün burada 
·dolaşan sayialara göre İngilizler 
Cienevrede Maksimosa Yunan hüku
metinin İtalyanlara protestosunu ha
fif bulduğunu bildirmişler, Maksimos 
da bunu Atinaya bildirmiştir. 

Diğer tarafta ltalya bundan b'!.~ 
gün sonra Yunan sularına gelecek 
olan 84 parça İngiliz harp gemisini 
bu ziyaretine karşı şiddetle protesto 
edecektir. 

İtalya İngiliz donanmasını bu zi
yaretini Şark Akdenizindc kendisine 
karşı bir gösteri ve manevra say
maktadır. Hatta İtalyanlar bu ziya
reti İngilizlerin 1826 da yapılan bir 
muahedede Yunanistanın istiklalini 
taahhüt ettiklerinden dollt.yı yaptık
larını ileri sürüyorlar. Yunanlılar 
ise İngiliz filosunu her sene Yuna
llİstanı ziyaret ettiğini bu seferki zi
)aretin de bundan başka birşey ol
aadı~ını söylemekte, bu ziyaretin 

[Arkası 5 incide] 

Oniki Adada 
italyanlar 
İtalyanlar Yunan emla

kini ahyorlar 
Atina, 21 (Oul aytanmız. bilcli

riyor) - On iki aclacla ve bilhaua 
Kalimno•ta /talyanlarına Yunan a
hali.inin tHyikler yaptıkları bilcli
rilmeltteclir. Haber verildiğine lfÖ• 
re ltalyanlar Kalimnoa Jtalyan va
liaini cleiittirmitlerclir. Bununla be
raber On iki aclaJa ltalyanlar aa
kerlerini yerlettirmek için Yunan 
emlakini almakta clevam ettikleri 
de bildiriliyor. 

Cenevrede Toplanacak 

ve Neville Chamberlain 

Temas kesilmiı değildir 
Londra, 22. A.A. - Romanın bil

diriği üzerine dün öğleden sonra ha
sıl olan acı hayret duygusu, akşam 

[Arkası 3 üncüde] 

UYA.SABUNA 
~~~~m~~~~ 

UCUZ HAYAT 
Dn1ıo r.olr tlc.ler.i• nice feWerin ~ 

hiıliii,-ın• oe•ıncajlftMn -AayatffUR 
.saman ......... P-f•nlill ucrıslalc. 
lıorlrunç ucuzlula fQfmomak elden 
gelmez:. En beclaua hayat, fÜphe 
yok ki, mesela bir menenjit sonun
da mum gibi •Önen hayat değil, fa
kat ya bir fırtınaya tutulmut aan
dalın devrilme•i yüz.ünden dalga
lar içinde boğulan, yahut bir sani· 
yenin 1/ 1 inde bir dikkat.iz.lik ne
tic:eai yuvarlanan ueya karııdan il•· 
len bir arabaya çarparak param
parça olan hayattır. Onun içindir 
ki, bu neui ölümler, tanıyanı ve ta• 
nrmryanı, ölümün bütün baıka çe
fitlerinclen claha çolı müteeuir 
ecler. 

Belçika kraliçeai, otomobille bir 
~e_zinti Yaparken, koc:cuının bir an 
ıçın clal111nlıiı yüzünden bir alaca 
ç~.r~ak ölmeseydi ele, fakat rahat 
cloıeg_ınde ve kendi.ini ya&>af ya
vat yıyip bitiren bir haatalık aonun
cl a ölae idi, bukaclar derin acı uyan
dırabilir miydi? Şüphelidir. 

H~l~uki zavallı Samiye Burhan 
C~hıdı':' uiradıiı leci kaza, büyük 
bır talı~ ••eri olarak ve çok tükür 
claha ag~r netic:e vermemit olduğu 
halde, yıne yalnız insan hataaından 
doğmuf .ve Önüne 11eçilmek ltabil
ken geçılmemif bir kaz.a olcluiu 
için, bütün duyanlar üurincle ele· 
rin teeuür yaratmakta gec:ikmiye• 
c:ektir. 

• Anc:ak, böyle yollarcla Amerika· 
nın takai için Yaptıiı binek otomo
billerle, ue hiçbir kitaba .,. nüama 
uymıyan bir yarııa kalkınca, inaan, 
biraz. ela intihar etmek iater gibi bir 
teair uyandırac:aiını ela unutmama· 
lıdır. Asıl büyült felaket, meaela 
bir tak•i arabaaını:ı 1.aatte tuka
dar kilometre giclec:eii ve faz.la gi
der•• bukadar para veya hapi•l• 
tec:z.iye edilec~ği aöylenerek bir ta· 
raftan otomobil liaz.alarının önüne 
geçildiği veya geçilmek utendiii 
halde, öbür taraftan, otomobil ya· 
rıılan gibi en müthit ölüm kQfula
rına ve gıiya •por diye müaaaJe o
lunmaaıdır. Hangi •portmen, hangi 
yolda, hangi otomobille kOfUyor ve 
biuleki ıeraite göre bunun neresi 
•por? 

Ama cliyecek.iniz ki: "Avrupa
nın )'arif Otomobillerile ve en gii:ul 
otomobil yollannda yapaıGll kQfU· 
larda ka;ıa olmaz. mı?,, 

Cevap fUclur: "Olur ama, yüz.de 
on olur. BiMle İse olmamcuı ihti· 
mali yü24e ondur!,, 

Filuaki, birkaç yüz. dolarlık tak· 
ai tenekelerinin iki taralı türlü an
zalarla dolu Arnauut ltaldınmua· 
elan boJıma bir fOH üz.erinde yanı 
etmeai dünyanın hiçbir taralında 
11örülmüı fey cleiildir. 

Ali Naci KARACAN 

Son Vaziyet 
ltalyanın, Betler Komiteainin 

banf için yaptığı teklifleri red
cletmeaİne rağmen banf kapılan

nın laenüa lıapanmadıiı bildiril
mektedir. 

Fran•ız. ııa:uteleri, harbin önü
ne seçilemiyec:eiine kanidirler. 
Fakat buna raim•n Jtalyanın 
uerdiii ceuabın yeniden pazarlı

ia mü•ait olcluiunu yaz.makta
dırlar. 

Betler komite•İ bupn tekrar 
toplanacak ve durumu inceleye
cektir. 

Diğer taraftan lngiliz.ler Cebe
lüttanlrta hava hüc:umlanna kar
fı fİdcletli tedbirler almaktaclır

lar. ltalyanlar da Doğu Afrikcuı
na yeniden aaker ııöndermiftİr. 

Aloiz.i dün Komitede ltalyan 
Bakanlar kurulunun verdiii ka
rar hakkında iahat vermiftir. Bu 
izahata göre ltalya Komitenin 
verdiii karara lııamen yanafmak· 
tadır. 

Manialı kofulardan bir görü 

Balkan oyunlarının ikinci gü
nü olan dün, Fenerbahçe stadı, 
ilk günden daha kalabalıktı. Sta 
dı çeviren bütün tribünlerde he
men hemen boş yer yoktu. İçe
ride de, yani ortada da ilk gün 
künden daha az hakem ve saire 
kalabalığı vardı. Biraz daha alış 
kanlık geldiğr için müsabaka -
larda daha intizamla yapıldı. 

Dün seçmelerle beraber do -
kuz müsabaka yapıldı ve prog • 

ramdaki beş müsabaka intizam· 
la neticelendirildi. 

200 metre (seçmeler) 

200 metrenin seçmeleri iki se 
ri üzerine yapıldı. Birinci seri· 
de 22 saniye 5 10 ile Sakalariu 
(Yunan) birinci; 22 saniye 8/ 10 
ile Covaci (Romen) ikinci; ay
ni derece ile Raif (Türk) üçün
cü oldular. 

[Arkası 7 incide 1 

Otomobil Yarışlarında Feci Bir Kaza Oldu 

miye urtian Cal1idin Otomobili Son 
Sür'atle Giderken Hendeğe Yuvarlandı 
Rökortmen 
kadın kolundan 
ve başından 
ağır yaralandı 

Türkiye Turing ve Otomobil 
klübiı tarafından tertip olunan bisik
let, motosiklet ve otomobil yanşları 
dün sabah lstinye köprüsü ile Zincir
likuyu arasındaki 9150 mettclik me
safe içinde yapılmıştır. 

Fakat, maalesef, yarışlarda fet:i bir 
kaza olmuş, Samiye Burhan Cahidin 
bindiği otomobil saatte 140 kilomet• 
re süratle giderken devrilmi,tir. 

Bunun üzerine etrafta bulunanlar 
derhal koşmuşlar ve otomobilin dev
rildiği hendekte bir yığın otomobil 
parçalan ve enkazı bulmuşlardır. Sa
miye Burhan Cahit bu enkaz altından 
kolundan ve başından ağır yaralı ol
duğu halde çıkarılmış ve bir motosik
letle Etfal hastanesine kaldırılmıştır. 

Yapılan ilk muayenede rökortmen 
kadının sol kolunun ~nldığı ve ezil
diği görülmüştür. Kazada Samiye 
Burhan Cahidin yanında bulunan şo• 
för Ali başından hafifçe yaralanmış· 
tır. 

Dün yarış yerlerinde bulunan bin
lerce halkı son derece müteeıısir eden 
bu hadise şu sur~tle olmuştur: 

Samiye Burhan Cahit, bizzat kul
landığı ve yanında şoförü Alinin bu
lunduğu otomobil ile lstinyeden ha
reket etmiş ve Zincirlikuyuda yarışın 
nihayet bulduğu noktaya 800 metre 
kala bir virajı dönerken devrilmiştir. 

Otomobil şiddetle bir ağaca çarp
mış ve param parça olarak hendegc 
yuvarlanmıştır.çarpış çok müthiş ol
muştur.Arabanın sağ tarafı tamamile 
hurda haline gelmiştir. Arka tekerlek
ler sanki yerinden kopanlmış gibi fır
lamış, ve diferansiyel dişlikler mey
dana çıkmıştır. 

Samiye Burhan Cahit ve şoförü bu 
kazadan bir mucize kabilinden yalnız 
yaralanarak kurtulmuşlardır. 

Yarışta bulunanlar, kazanın direk
siyon hatasından ve dolayısile, oto • 
mobilin yol kenanndaki ağaca çarp
masından ileri geldiğini söylüyorlar. 
Fakat yaptı~ımız tahkikata göre ka
zanın sebepleri bu şekilde izah edile-
mez. 

{Arkası 10 uncuda] 

1 

Dünkü otomollJI yarışlarında vukua gelen kazaya ait görüler 



2 

Ada vapurunda 
bir panik oldu 

Bir«jok kimseler ba· 
yıDdı ve yaralandı 
Sabahleyin Köprüden 11.15 te kal

kan ve• Moda - Adalar seferini yapan 
A kayın lhsan kaptan idaresindeki 
Kınalrada vapuru büyük bir tehlike 
gecirmistir. Saat tam on ikide Kınalı
adaya yanasan vapur, suların tesirile 
birdenbire iskeleye yüklenmis ve bu 
sarsıntı yüzlinder: makine dairesinJe 
rr.adeni yardımcı vaflardan birisi kop
muştur. Kazanda biriken istımin bü
tün şid<tc.-tile acık ve kopuk borudan 
clı;.arıya ç kı ı vapur.ı giiriiltliye ver
miş ve birdenbire ne oldu~unu anla
yamıyan yolcular arasında panik ha~
lamıstır. Halk üstüste kapılara hü -
cum ederken her taraftan acı acı ba
ğırmalar, haykırmalar yükselmis, bu 
sırada vapur da iskeleden acılmış çnk 
tthlihli dakikalar gecirilm'ştir. Bir 
şey olmadığını söyliyen polisl~r. yol
culara dert anlatamamış, dışarıya fır
lamak istivenlerin heyecan ve tela~
larını dındirememislerdir. 

Güverteden, kamaralardan a~laya -
bilen kesif bir yolcu kalabalığı isk.:
leyi doldurmuş, içerde kalan kadrn -
far bayılın ş1ar, cocuklar korkudan 
ağlamıva baslamışlardır. Umumi pa
n 'k on dakikaya kadar bütün dehşe
tile devam etm'ş, vapurun kurtarma 
aletlerini kapanlar da olmuştur. Ne
den sonra patlayan vaftan cıkan ıs· 
tim kesilmis ve halkta büyük bir kor
ku uyandıran ses durunca heyecan 
krsmen bastırılmıştır. 

Bıı karısıklık arasında iki kadın 
l< e'ldilerini şaskmlıkla denize atmak 
istemislerdir. Bir ihtiyarm ka'rı ağrr
Jrrı tutmus. yolcuiardan üç. dört id
si kol ve bacaklarından mu!ıtefü va-
ra~r ~~şl~dı~ -

Ancak yirmi dakika sonra Krnalı
ada iskelesir.dcn bir t· raflı makineyi 
calıstırmak suretile ayrılan vapurun 
içi bir hastaneye dbnmüş, herkesin 
sa>'lığı bozulmuştur. 

Vapur, tek makinevi işleterek ya
rım saat geç olarak Burgaza uğramıs, 
Hcybeliyi de geçtikten sonra Büyiik
adaya g-elmi"?tir. Yolcu almadan Ha
lice ~önderilen Kınalrada vapıırunur, 
nı,ıkint dairesindeki hu sa1·athğın or
tadan kaldırılması bir haftalık tami
re bağlıdır. Pan'k sırasınd1 iki can•a. 
kahve ren~i boz bir kürk boğa, bir 
ı akct kaybolmuştur. 

Hadisede kimsenin suçu yoktur. 
Vapurun ha makinisti Feyzi, t•mumi 
panikte makine dairc~9nde hemen i
can eden tedhirl • .ehnaı\i ,_.,.etil bü 

vak ve olabilec:ek teh1:keierin öniine 
g-ecmiştir. Kaza, Akay idaresi nobet
d şefliı:;ine bildirilmi:stir. 

I l eybeliada polisi. kaybolan es yala
rı aramakta. kaza. etrafında Akay i
d<>r.,.,j ve zabıta tahkikatını sürdür
mckted:r. 

Kaç2k et satan"ar çoğahyor 
Verilen malfımata göre. son gün

lerde şthı imizde kaçak et ticareti aı t 
mıştır. Şehrin civar yerlerinde bazı 
kaçakcılar günde 15 - 20 koyun kese
rek satmaktadırlar. Kaçakçılar sctışı 
eski okka ile yapmakta ve etin oh.k;ı
sını 25 - 30 kuruşa satmakta-'n l'.r. 
Kaçakçılar, halka satış yapmakla be
raber. kasaplar da bu kaçakçıların 
mulıım müşterileri arasında bulun • 
maktadır. 

Göçmen konuk yeri 
Sarayburnundaki eski Sirkeci Sev

kiy~t yerinin "gbçmen konuk yeri,. 
halıne getirilmesi için bütiln t~rrıi.ıat 
al~nmıştır. Bu bina esaslı şekilde ta
n:ırat ve tadiJata uğrayacak v::: iyi 
bır şekle sokulacaktır. Göçmcnler:n 
ya ıları~d.a getirdikleri esyalan koy -
malan ıçın de binanın ambarla:ın
dan da istıfade olunacaktır. 

No. 37 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

- Pek iyi ediyor. Bak koc::.vı da 
çabucak buluyor. Elbiseyi 1 ahsine 
yaptırttı, Selimin gönlünü çeldi. Ben 
ölsem beceremem bunları ... İşte böy
le kukumav gibi evde otururum, kim
&e yüzüme bakmaz. 

Annesi Şahindeye döndü: 
- Senin de kısmetin çıkar in~al

lah ! dedi. 
- Ummam. 
- Fakat o Tahsini i&temem ben .. . 

Gozüm tutmadı diyorum o adamı .. . 
Zeklenir gibi bır bakışı var ... Hain 
hain bir duruşu var. 

Şahinde ona da razı olduğunu 
söylüyordu. Cemilenin aklı Hafize
ye gitti. Karıyı o gün görmesi la
zımdı· Yataktan kalkabilir mi? Eli
ni başına götürdü. Pek ateşi yok. 
Yünlülerini giyerek karşıki eve ka-
dar gidebileceğini düşünüyordu. Ha
fize kendiliğinden oraya gelirdi ama 
Cemilenin onu yalnız görmesi şarttı. 

- Ben iyiyim maşallah, dedi, ya
taktan kalkacagım. Hem karnım çok 
aç. bana kahvaltı getirin! 

Sahiden o kadar acıkmış, o kadar 

Yunan filoları 
Yarın dönüyor~ar 
Şehrimizde bulunan dost Yunan 

tayyarecileri dün sabah müzeleri ve 
camileri gezmislerdir. 

Saat birde Yunan sefiri tarafından 
Tarabyadaki sefaret binasında Yu
nan donanması ve tayyarecileri şe
refine bir ögle ziyafeti verilmiştir. 
Ziyafette Yunan donanması amirali 
Sakelaryu, şehrimizdeki Yunan ha
va filosu kumandanı Moskovinos, İs
tanbul Hava Kurumu Baskanı Isma
il Hakkı ile Türk Yun~n hava ve 
deniz subayları hazır bulunmuşlar
dır. 

Yunan Amirali Sakelaryu dün ak· 
şam saat 22 de amiral gemisinde 
Tiırk donanması şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette İstanbul Deniz 
Kumandanı Yarbay Talat, Deniz 
Kumandanlıgından Albay Kemal, 
Yunan sefiri ve konsolosu hazır bu
lunmuşlardır. Konuklarımız bu sabah 
şehri gezecekler ve Patrikhaneyi zi
yaret edeceklerdir. 

Ak§am üzeri Yunan Sefareti tara
fından Tarabyada Yunan deniz ve 
hava sübaylan şerefine bir garden
parti verilecektir. 
Akşam saat 22 de de Türk Hava 

Kurumu tarafından Parapalas ote
linde 500 kişilik bir ziyafet verile
cektir. Dost Yunan deniz ve hava fi
loları yarın sabah memleketlerine dö
neceklerdir. 

POLiS 

Adamı tavana 
Asıp dövmüşler! 
Paşabahçede sporcu lbrahimi tava

na asmak suretile ve kıskançlık ~ai
kasile agır surette döven, Cemil, 
Kürt Ali, Mustafa, Katina Beykoz 
sulh hakimliğince tevkif edilmişler ve 
Üsküdar müstantiği suçluların sor -
gusuna başlamıştır. Ibrahim hastane
ye yatırılarak tedavi edilecektir. . 

Kanarya kuşlarma 
göz koymuş 

Unkapanında kunduracıhk yapan 
Rızanın kundura dükkanından.o civar 
da oturan Adviye isminde bir kadın 
beş kanarya kuşu çalmıştır. Adviye 
yökalanmış. kuşlar sahibine iade edil
miş'ir. 

• • T..~Şlltt'a~n Komur yaıtıu oıaıa~ 
Şişliye gitmekte olan şoför 'Fehminın 
idaresindeki 3844 numaralı kamyon 
Nişantaşına geldiği zaman şoförün 

yanında bulunan ıeyyar balıkçı Re -
şat kamyondan inmek istemiş, fakat 
muvazenesını kaybederek yere yu
varlanmıs. vücudünün muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. 

• Valde hanı iskelesinde hamallık 
yapan Tatar Cevdetle Fuadın arasın
da bir yük meselesinden kavga çık
mış, Tatar Cevdet cebinden çıkardığı 
sustalı çakı ile Fuadı sağ kaburga
sından ağır surette yaralamıştır. Suç
lu yakalanmıştır. 

• Büyükadada Pazar yerinde ma
navlık yapan Yaşar arkadaşı Tevfik 
ile kavga etmiş ve arkadaşını ağır su
rette yaralamıştır. 

• Paket pastahanesi iskele kısmın
dan zift taşıyan ameleden Alinin ü
zerine bir teneke zift dökülerek yüzü
nü ve ellerini yakmıştır. Yaralı Cer
rahpasa hastanesine kaldınlmıstır. 

• Sütlücede Şevki, Rifat. İsmail, 
adlarında üç çoban koyun sürülerini 
otlatırken hayvanlar biribirlcrine ka
rışmış, çobanlar koyunlarım ayırır -
ken kavga etmişler, ve biribirlerini 
doverek yaralamışlardır. 

acıkmıştı ki sabah sabah bir öğün 
yemek yiyebilirdi. Düşündükçe yut
kunuyordu. 

- Iskara köfte yapın bana! dedi. 
Şahindeye yalvardı. Ablası oda -

dan çıktıktan sonra Cemile yataktan 
kalkacağını söylemişti. Asiye Ha
nım onu yalnız bıraktı. 

Cemile kalktı. Belinde ve bazı yer
lerinde müthiş sancılar vardı. He
men bir koltuğa oturarak inlemege 
mecbur olmuştu. Belki harareti de 
zannettiği kadar düşmemiştir· Soka
ğa çıkıp büsbütün hasta olmaktan 
korkuyordu. Fakat daha büyük kor
kular yanında artık bufteblikeyi gö
ze almak lazımgeldiğini düşünerek 
çoraplannı ve terliklerini giyeli, ba. 
şından yünlü entarisini geçirdi, sır
tına örme bir şal alarak trabzanlan 
tutuna tutuna alt kata in~. 

Çok iştahlı yedi. Nöbeti olsa kar
nı bu kadar acıkır mıydı? Peki ama 
bu ağrılar nedir ? Bir elini vücudü 
nün sancılanan yerlerinden ayıramı-
yordu. "Cok üşütmüşüm!" diye dü-,- .. 
şünerek ~alına ıyıce aanldı, yemeği-
ni bitirdikten sonra mutfaktaki ab
lasına ve orta katı süpüren annesine 
görünmeden evden çıktı. Üniversite
de olduğunu bildiği halde Selimin 
penceresine uzun uzun bakmaktan 
kendini alamıyarak Hafizelerin evi
ne gitti . 
Kadın onu görünce hayret etmişti: 
- Ay kalktın ~ı sultanını sen? dl'-
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NeD rsiniz? ....... 

IHTiYARI 
lstanbulda iki tüdü tramvay du ı 

rağı vardır: Mecburi, ihtiyari. 
Mecburi duraklarda, arabala1 
mutlaka durmağa mecburrlur. Di
ğerinde, binecek veya inecek yol
cu bulunduğu zaman durur. 

Tramvayın durması mülı;m şey

dir. istasyon deyip geçmeyiniz. 
Dikkat edıni:z, ekseri tramvay ka
zaları, hep duraklarda ve binbir 
sebeple vukua gelir. Bazı tramvay 
vatmanları var. ihtiyari denen du
raklarda durmak istemezler. Bu 
gibiler, ihtiyari durağm manasını 
iyi kavrayamıyorlar galiba. Bu ne 
vi duraklarda inecek veya binecek 
bir yolcu varsa, durak sıfatım de
ğiftirir ve ihtiyariden mecburiye 
geçer. 

Çok defa işitiyoruz. görüyoruz:: 
Bir ihtiyari durak yerinde tram -
vay bekliyen yolcu, yaptığı dur 
İfaretlerine, çırpınmalarına rağ -
men arabayı durdurmağa muvaf
fak olamıyor. Tramvay bütün hı • 

Anadolu yakasında 
Elektrik artacak mı 

DURAK! 
z;iyle geçip gidiyor. Aksi. de olu · 
yor: Bir ilıtiyari durakta inmek 
istiyorsunuz. Vatmanın yanındası· 
nız. Durağa )0aklaşırkcn, vatma -
nın freni kıstığını goruyorsunuz. 
Fakat araba bir türlü durmuyor. 
Vatman bekliyor ki, yavaşlaşan 
bu seyir esnasında, siz atlayasını:z;. 
Eğer: 

- ineceğim, arabayı iyice dur
dur, derseniz, vatmanın cibus yüzü 
ile karşılaşırsınız. Ve hatta si:ze: 

- Bir yolcu icin durursak başa 
mı çıkar, yavaşlattık arabayı, atla 
işte ... 

Diye akıl hocalıV,ına kalkışır. 
Vatmanlara, ihtiyari durakların 

mônasını iyice anlatmalı. Ekseri 
kazalar, böyle yerlerde oluyor. 
Bir tek yolcu dahi olsa, araba dur 
malıdır. Aksi halde ihtiyari durak 
ların lüzumu kalır mı?. 

Biz böyle düşünüyoruz:. 
Siz ne dersiniz? 

Siz ne dersiniz ? 
_; 

Hayvanların sayım 
VergJisi inecek 

İstanbul elektrik şirketi. Anadolu Finans Bakanlığı tarafından vergi 
yakası ve Adalar elektrik ücretleri Ü- kanunları üzerinde bir müddettenbe
zerinde de bazı eti.ıtler yaptırmakta - ri yapılmakta olan incelemeler bit • 
dır. Şirket iddia ettiğine göre, bura- mi~tir. Bu incelemeler sonunda yeni 
!arda tesisat kurmak için mühim mik· bazı kararlar alınmak üzeredir. 
tarda masraf yapmıstır. Halbuki A- Hayvan ba~ına alınan sayım ver 
nadolu subesi ve Adalarda aboneler. gisinin indirilmesi mukarrerdir. Bu 
bugünkü halile istenen derecede cok ı husus icin b1r liiyiha hazırlanacaktır. 
olmadığından, yapılan masraf çıkan- Meclis açılınca. hiikfımet bu layihayı 
lamamaktadır. Onun için, yalnız bu Kömutaya verecektir. Alınan haber
kısma samil olmak üzere, kilovat ba- !ere göre koyundan alınan vergi 26, 
şına. i..icretlerde bir zam yapılması kecidcn alınan vergi de 20 kuruşa in
için tazım gelen formül tetkik edil- dirilecektir. 
mektedir. Şirket tekliflerini, komi - Digcı hayvanlardan tılınan '-eq~i • 
serlik vasıtasile Bakanlığa arzetmek ler de bu nispette indirilecektir. 
üzere hazırlanmaktadır. 

Yağ fiyatları ucuzluyor 
içme suyu için projeler 

nasıl yapılmah? 

İçme suyu projelerinin ne suretle ya 
pılacağına dair hazırlanan talimalna
me ilgili makamlara gelmi ·tir. Şeııir 

Belediyenin yaptığı tetkiklere oö
re, Trabzon yağı fiyatları ı 931 sene
sinden beri. lstanbulda mü,t:madiyen 
d" e.IHeıiir 
Tapıtaı;ı hesaplara gör;e dört sene 

-- . . . 

içinde yağ fiyatlarında kiloda 65 ku
ruşluk bir ucuzlama vardır. Şehrin 
mıntakalarına nazaran, en ucuz ;n~ğ 
satılan yer İstanbul tarafı, en pah tlı 
yerler de Usküdar ve Kadıköy cilıet
leridir. 

Bir ayda ne kadar el 
yiyoruz ? 

Son bir ay içinde Karaağac mezln
hasında 27940 Karaman. 5219 D.ıg
lıç, 4942 Kıvırcık, ı 5 ız Keci. 330 ı 
Kuzu, 18 Oğlak kesilmiştir. Mecmuu 
47982 baştır. Bundan başka biiyiık 
baş hayvanlardan da 1547 öküz, 365 
inek, 235 manda, 147 dana, 597 ma
lak, 4 boğa kesilmiştir. 

Veni ge ecek ecnebi 
profesörler 

Ankara Musiki muallim mektebi 
için, Kültür Bakanlığının Almanya -
dan çağırdığı mütehassıs profesör o
nümüzdeki ay başında memleketimi· 
ze gelecektir. Mütehassıs, mekteniıı 
ıslahı için de ayı ıca etil tler yapa:ak
tır. 

Ziraat enstitüsü ıçın çağrılan üç 
ecnebi profesörün yakında gelec·~k
tir. 

• 

di, maşallah, maşallah! Fakat neden 
öyle yüzün bir tuhaf? Adeta benzin 
biraz solukça ... Otur şöyle bakayım .. 
Sende bir hal var yine ... Hayrola .. 

Cemile yüzünü buruşturarak otur
du ve avucunu beline dayıyarak: 

- Aman belim, belim ... dedi, şiş
ler saplanıyor. 

- A kızım, huu hasta yataktan 
IDlkıhr mı? 

proje yapılırken, her şeyden önce, o 
şdırın nüfusu gözönünde tutulacak
tır. Selıirlerin nüfusuna göre, adam 
başına lazım gelen su miktarı bu ta
limatnamede tespit edilmiştir. Nüfosu 
50 binden yukarı olan şehirlerde gün
de adam başına .,yüzde 80 - 120 su 
temin l!dilmesi Hizuml..ı görülmekte
dir. 

Ataturk köprüsü 17 Birinci 
Teşrinde iha1e edilecek 
Unkapanı yerine yapılacak Atatürk 

köprüsü inşaatı 17 Teşrinievvelde i
hale edilecektir. Bu işi üzerine ala
cak mali müessese. belediye ile bir 
mukavele yaparak hemen inşaata baş
layacaktır. Bu köprünün inşası bit
tik en sonra. lstanbulu Beyoğluna 
bağlayacak ikinci tramvay hattının 
istikameti de tayin edilecektir. 

Ekmek on para artacak mı? 
Ekmek narh komisyonu bugün top 

!anarak, ::.on on beş günluk un ve 
bugday piyasasmı tetkik edecek "e 
ekmeğe yeni bir narh koyacaktır.Son 
günlerde buğday fiyatları biı az art· 
tıgı için, lıugün, narh komisyonunun 
ekme~e on para zam yapacağı talı -
mm ediliyor. 

- Ne yapayım teyzeciğim ... Seni 
görmeden edemedim. Yine bana bir 
iyiliğin dokunacak. 

- A... Baş üstüne... Yaparım. 
Tahsin meselesi degil mi? Söyle
rim... Yine söylerim... Cemileme o 
adam bicilmiş kaftan derim. 

- Sakın ha! .. Tahsin Bey yok ar
tık... Yere batsın Tahsin Bey! 

Hafize hemen tekrarladı: 

KUÇUK HABERLER 

• Brezilyanın yeni Ankara Elçi
liğine tayin olu.1an M.Yogjnyulayo
fi. zevcesile birlikte şehrimize gel
mntir. Yeni elçi bir iki gün şehri
mizde kaldrktan sonra Ankaraya gi
derek itimatnamesini Cümhurbaşka
nı A tatürke takdim edecektir. 

• Fransız Pake Kumpanyası Va
purculuk Sosyetesine müracaat ede
rek iki gemi satmağı teklü etmiştir. 

Yapılan. konuşmalarda bu vapur
lardan bırı muvafık görülmüştür. Gö
rüşmelerin bu ay sonuna kadar bite
rek bu vapurun satınalınacağı umul
maktadır. 

• Alman bandıralı Mil Vake va
purile şehrimize gel~n 250 seyyah 
iki gün şehrimizi ge .... kten sonra 
dün salıah ayni vapurla limanımn
dan ayrılarak Akdenize gitmişlerdir. 

• Kayseri Bez Fabrikası için Al
manyadan davet edilen mütehassıs 
Dr. Saksenberg şehrimize gelmiştir. 
Mütehassıs bir iki güne kadar Kay
seriye giderek vazifesine başlıyacak
tır. 

• Ekonomi Bakanlığı deniz mah
sulat müşavirliği tarafından, balık ih
racatımızın kolaylaştırılması hakkın
da Bakanlığa bir rapor verilmiştir. Bu 
raporda teneke kutular yerine cam 
ambalajlar tavsiye edilmektedir. 

• Yeni belediye bütçesinden sokak 
larm tamiri, açık lağımların üzerleri
nin örtülmesi için ayrılan tahsisat 
miktarı şubelere bildirilmiştir. Bu iş
ler, yağmur mevsimi başlamadan he
men yapılacaktır. Bu yıl yeniden so
kak ve cadde yapılmıyacaktır. 

• Vilayet ve belediye dairelerinde 
muamelatın çabuk görülmesi için ye· 
ni bazı formüller aranmaktadır. Kır
tasiyeciliğin önüne geçilmek üzere, 
ayni meseleler hakkında sual soran 
dairelerde amirler mesut tutulacak. 
liızumsuz yere muhabere kapısı açıl
rnıyacaktır. 

• Kızılayın Unkapanı şubesi 28 
eyh'.ıl cumartesi günü Cibali mektep 
bahçesinde bir siinnet düğünü yapa
caktır. 

• Sehrimizde bulunan Fransız U
niver;ite talebesinden 39 kişilik bir 
kafile dün akşamki ekspresle mem
leketlerine hareket etmişlerdir. 

• İstanbul Musiki san'atkarlan ce
miyeti bugün saat 14 te Beyoğlunda 
cemiyet merkezinde senelik kongrele
ni yapacaklar ve yeni idare heyeti 
seçeceklerdir. 

• İstanbul telefon ebekesi üzerin-

tetkikler yapılmaktadır. Şebekenin 
genişletilmesi için lazım gelen tesisat 
üzerinde bazı temaslar yapılmaktadır. 
Muvakkat idare, bütün mevcut tesi
satı gözden geçirmektedir. 

Bir Romen hava filosu 
ge11iyor 

Romen uçak filolarından yedi tay
yare Negresko'nun kumandası altın
da 26 Eyllılde şehrimize gelecektir. 
Bu ziyaret geçen sene Türk tayya
recilerinin Bükreııe yaptıktan ziya• 
retin iadesidir. 

Romen tayyarecileri ayni gün bu
radan Eskişehir ve Ankara~~ gide
ceklerdir. 

Tayyareciler Ankarada iki gün 
kalqıktan sonra İstanbula dönecek
ler ve burada da bir iki gün kadar 
kalacaklardır. 

Sovyet heyeti 
Şehrimizde bulunan dost Sovyet 

heyeti dün sabah Melek sinemasına 
giderek gösterilen filmi seyretmişler
dir. 

Konuklarımız öğleden sonra bir 
yere çıkmamışlar ve otelde istirahat 
etmişlerdir. Heyetin bugün Rusyaya 
dönmesi muhtemeldir. 

- Yere batsın gudubet herif! .. 
Biz Cemilemizi öyle münasebetsizle
re verir miyiz hiç? Ne imi§? Parası 
varmış, apartman tutacakmış. otomo
fili varmış, hepsi onun olsun ... De
ğil mi? 

- Tamam. 
- Anladım, kızım, anladım. Tab· 

sin Bey yok ama kim var? 
- Selim. 

Lebbeyk?. 
- Selim, Selim... Bizim kiracının 

oğlu. . 
Hafize hırkasının eteklerini topla

yıp dizleri üstünde kavuşturarak 
canlandı: 

- Ey ... dedi, şimdi de o mu? Al
lah versin ... Ne oldu? Hımm ... Öyle 
ya... Bir evin içindesiniz. Ateşle ba
rut... Yoksa ... 

- Dinle Hafize Teyzeciğim... Bi
raz da ben söyliyeyim .. · Bir şey ol
madı... Sade ben bu çocukla evlen· 
mek istiyorum. 

- Münasip ... Mademki sen beğen
din, oldu bitti. 

- İşte bu... Anladın ya... Annem 
bugün sana sorar. 

- Korkma sultanım, korkma ... 
Cemile tekrar eve döndü ve yata

ğına girip yattı. 
O gün Hafize onlara birkaç kere 

uğramıştı. Akşam üstü bir ara Ce
mileyi yalnız bularak: "Annen bana 
bir şey açmadı. Ben de açmadım" de
di. 

Dil Bayramına 
Hazırlık 

Perşembe günü i~in 
bir program ya~udı 

Perşembe günü, yurdun her tara· 
fında, ulusal dil bayramı fevkalade tö
renle kutlulanacaktır. Bu büyü!< bay
ram için geniş bir program hazırlan
mıştır. Bu pro~ram C. H. Parrir.ı •1e 
Halkevleri teşkilatı tarafından tetbik 
edilec~ktir. 

Birinci dil kurultayı ilk defa 26 
Eylüide töplanmıstı. Bu mün,u.e1>et
le dil inkılabımızda bu sayılı gü :ı, 
bayram olarak kfbul edilmiştir. O 
gün İstanbul ve Ankara radyoları bır
Ieşik bir şekılde ve b anbuldan idare 
edilerek neşriyat yapacaklar, dil dev
rimi hakkında konferanslar verilP
cek, şimdiye kadar yapılan işler an
latılacaktır. 

Bayram gunu Halkevlerinde de 
toplantılar yapılacak. söylevler •eri· 
lecek, öztürkçe yazılmış şiirler oku
nacaktır. lstanbul Halkevi. bayram i. 
çin hazırlıklarına devam etmektedir. 

Liselerde de 
Muhtelit tedrisat 
Yapıhyor 

Bu yıl, lstanbulda olduğu gi~A
nadoluda da, lise ve orta mekteplere 
çok fazla tabacüm vardır. Bir kısım 
vilayetlerimizde yalnız erkek or a 
mektebi veya lisesi vardır. Kültür 
Bakanlığı, erkek, kız hiçbir talebenin 
mektepsiz kalmaması iç~.1. yeni bazı 
kararlar vermiştir. Şimdiye kadar 
yruruz orta mekteplerde muhtelit ted
risat yapılmakta idi. Kültür Bakanh
~ı, bu yıl, ihtiyaç olan şehirlere teb
lıgat yaparak, liselerde de muhtelit 
tedrisat yapılmasını bildirmiştir. 

Muhtelif erkek liseleri, kız t~ebe 
kaydine başlamışlardır. 

Ecnebi ve ekalliyet mek
teplerinde askerlik dersi 

Geçen yıldanberi askeri tedrisat, 
lise ve ortamekteplerde mecburi ol
muş, askeri dersten muvaffak olamı
yıanlar sınıfta ipka edilmi~tir. Küb.ir 
Bakanlığı bu den; yılından itibar':.'n 
ecnebi ve ekalliyet mektc:plerinde de 
askeri ders okutulmasına karar Vl.r
miştir. Şehrimizdeki ecnebi ve ekalıi
yet mekteplerine birer askeri mual -
lim tayin edilmistir. Ecnebi ve ekalli
y~t mekteplerinde, derslere başlan -

~"""~~~%~ MJe-
bur tutulmalitadıflar. 

Şirketi Hayrıye tarifesi 
Anadolu sahili halkının yaptığı şi

kayetler üzerine Şirketi Hayriye ta
rifesinin üzerinde tetkiklerde bulun
mak üzere şehrimize gelen Ekono· 
mi Bakanlığı Tari{eler Komisyonu 
Mütehassısı Royter incelemelerine 
başlamıştır. 

Royter tetkiklerinin sonucunu ha
zırbyacağı bir raporla bakanlığa bil
direcek ve buna göre tarifenin üze
rinde değişiklikler yapılacaktır. 

Anadolu sahili halkı bu işin sonu
cunu merakla beklemektedirler. Ba
zı kimseler burada haklarının geç te 
olsa meydana çıkacağını söylüyorlar. 

Liman ölçU.Uyor 
İstanbul limanında yapılmasına 

karar verilen yeni ıslahat için Liman 
Genel Direktörlügü limanın şimdiki 
vaziyetini tesbit etmek için müte
hassıslar tarafından limanın ölçülme
sine karar vermiştir. 

Liman mütehassısları bu iş ıçın 
dünden itibaren çalışmağa başlamış
lardır. Ameliyeye limanın en hakim 
noktası olan Gümrükler Başdirek
törlüğü önünden başlanmıştır. 

Akşam yemeğinden sonra Cemileyi 
derin bir uyku bastırmıştı. Selimle 
ertesi gün akşam üstü o mahallebi
cide buluşmak üzere sözleşmişlerdi. 
Cemile yassı ezanından evvel uyudu. 

Sabahleyin çok iyi uyanmıştı. Ha
fif sancılar vardı ama hararetinin ta· 
mamile düştüğünü hiss.diyordu. 
Rengi çok iyidi. Akşama Selimle bu
luşacağı için gündüzden iyice hazır
landı. 

Mahallebiciye beş on dakika evvel 
gittiği halde Selimi orada buldu ve 
onu görür görmez ilk önce yüreğini 
hoplatan bir sevinç, sonra da yüzunü 
sarartan bir can sıkıntısı hissetti. 
Çünkü Selim pek kederlidi. Cemileyi 
görünce yüzü hiç gülmedi bile. 

- Fena haber! dedi. 
Cemile Selimin karşısına oturarak 

çılgın bir saldmşla onun bileğini ya· 
kaladı: 

- Ne var? diye sordu. 
Selim başını iki elinin içine almıı, 

titriye titriye cevap veriyordu: 
- Babamı yakaladılar! dedi. 
- Yakaladılar ne demek? Kim? 
- Kim olur? Hükumet. 
- Niçin? 
Selim göğsünü boşaltan bir nefes· 

le: 
- Felaket ... dedi, eve gelmedi dün 

~ece. Bu sabah öV.rendim. MPtr+ .. he 
gitme1im. Sahahtanb ri te kifhl'ne 
ile avukat } az han::Jeri ara mda taşı-
ruycırum. ( Arkcı:.. 
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ilmin 
Türk Tarihi Araştırma Kurumu• 

nun gezdiğini gazetelerde okud~ğ~
muz, eski medeniyet merkezlerının 
hepsi. şüphesiz, iyice tanınması, 

Vatanı 
Yazan : G. A. 

doğmuştu. BALKAN FESTiVALi 
BALKAN OLIMPIYADI 
BALKAN GUREŞLERI POSTA VE TELGRAFTA 

Baymdırhk Bakanhğı Yeni Atatürk 
Layihalar Hazırladı Ankarada 

ı, incelenmesi lüzumlu ve bizim ırkımız 
dan insanların yarattıkları sanat ve 
güzellik yerleridir. Fakat ~unların 
arasında, bugünkü Balat nahıye mer
kezinin yerinde bulunan, eski Milet 

Fakat Milet'in yetiştirdiği ünlü a
damlar arasında Tales en büyüğü
dür. Milet bütun Iyonya"nın zi~et_i ?l 
duğu gibi Tales biitün Milet tarıhının 
daha dogrusu bütiın insanlığın zineti
dir. Çünkü kendisine kadar bütün in
sanların toplayabildikleri parça parça 
l:ilgileri biribirlcrine bağlayarak ilmi, 
ilim felsefesini o kurmuştur. 

Bu ya21ya üç serlevha koymamın 
sebebi bu üç ayrı §eyi birden ele 
almak isteyi§imdır. 

Eyliil ayı latanbulda kendi ken
dine denecek kadar otomatik bir 
tarzda, bir Balkan ayı oldu. 

[Ozel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 22 
Posta telefon ve telgraf genel direktörlüğünde yeni bir tele -

fon kanunu projesi hazırlanmıştır. Şimdiye .kadar yürülükte bu
lunan şehirler arası telefon kanu?u, otomatık telefon . k~~u~u 
ve diğer telefon kanunları bu yem hazırlanan kanun proJesı ıçın
de bulunmaktadır. 

Posta telefon ve telgraf genel direktörlüğü bu suretle ~anun
larına bir tek kanun halinde saptamış bulunuyor. Bu proJe Ku
rultaya ilk devrede sunulacaktır. 

italva Gevşemiye mi Başladı 
[B .. i tarafı 1 incide] 

İtalyanın verdiği menfi cevabın, pa
zarlık kapılarını kapamadığını bildi
ren bazı Cenevre ve Roma haberleri 
üzerine biraz hafiflemiştir. Bu ha
berlere göre, "Temas kesilmiş değil
dir. Ve bundan sonra İtalyan emelle 
rine dalha uygun yeni tekliflerde bu
lunmak, Uluslar Sosyetesine yahud 
diğer devletlere düşen bir ödevdir.,, 
Beşler Komitesinin İtalyanın kabul. e 
debileceği yeni teklifler hazırlayabıl
mesi şüpheli telakki edilmekle bJra
ber, Londranın, Habeş anlaşmazlığı
nı düzeltebilmek için bulunabilecek 
her türlü imkanları araştırmağa dai
ma amade olduğu, bu fırsattan isti
fade edilerek ileri sürülmektedir. 

Pazarlık ihtimalleri orta
dan kalkmadı 

Paris, 22. A.A. - Gazeteler, Beş
ler Komitesi önergelerinin İtalya ta
rafından reddini, büyük başlıklarla 
yazıyorlar. Bunlar~an .~ir çok~arı 
§imdi harbi önlemenın guç olacagını 
zannetmektedirler. Fakat basın ne ka 
dar endişe gösterirse göstersin İtal
yan cevabının metni ve bu cevabın 
mülhem olduğu ruh, her türlü pazar
lık ihtimallerinin ortadan kalkma
dığını tahmin ettirmektedir. 

Pötit Parisien diyor ki : 
Pazarlık bağı yerinde durmaktadır. 

fi' k'i\e0A!\ıA9k~IDNMir·ı-.l~~,\r~ c;w~~: 
yor. İte vukufu olanlar İtalyanın 
Habeııistan'a yaptığı sevkiyatı, da
ha genel ve daha vahim ihtilatların 
aEla takip edemiyeceğini söylemekte
dir. 

Yine bu gazete diyor ki : 
İtalya, ancak zecri tedbirleri harp 

ıebebi telakki ettiğinden, tahmin e
dilmedik bir hadise çıkmadıkça, Af
rika anlatmazlığının - şayet pat
lak verirse - ltalya ile İngiltereyi 
birbirine tutuşturmasına ve Avrupa· 
için tehlikeli bir şekilde ıumullen
mesine hiç ihtimal yoktur. 

Matin gazetesi İtalyan cevabının 
ne kestirip atıcı ne de, gururlu bir 
mahiyette olmadığını, hatta cemile
kar bir lisanla yazılmış olduğun~ 
aöyledikten sonra diyor ki : 

Demek oluyor ki, Cenevre ile Ro
ma arasındaki köprüler yıkılmııı de
ğildir. Uzlaşma taraftarı ~lduğun~ 
göstermek nasıl _Ro~aya .d~~en ~~r 
ödev ise, gerçeklıklerı, gırışılen yu
kenleri ve bugünkü durumu göz '8-
nüne getirmek de Cenevre'nin ödevi
dir.,, 

Echo de Paris gazetesinde Parti· 
nax şu sözleri yazmaktadır: 

Bu kadar fazla inkisarı hayale 
rağmen İtalyanın resmiğ bir cevab 
vereceğini,Beşler Komitesinin,bu ce
vaplara, Mussolini'ye sual tevcih et
mege müsaid unsurlar bulacağını, 
Mussolininin asgari bir esas üzerin
den izahat vereceğini ve bu suretle 
uzlaşına muamele~i~in kapanmaya~a
ğını ümit etmek ıstıyo~uz. Fakat,~ ~ş: 
lerin böyle bir yol takip edecegını 
kolay kolay tahmin edilemez.,. 

Saint Brice Journal gazetesinde 
diyor ki : 

Bildir1:1 kati ff· red c~vabı gibi 
telakki etmek yanlıştrr. İnkıta berta
raf edilmiştir. Formüler ileri sürül
mekte devam ediyor. Fakat maalesef 
esasa taaluk eden ayrışıklıklar he
nüz mevcuttur. Ve düşündüren de 
budur. 

Figaro diyor ki : 
Önemli nokta İngiliz delegasyonu

nun görüşmekten imtina etmeme~i
dir Ortada cüzi bir sükunet oldugu 
m~hakkak olmakla beraber niibin 
davranmak mübalağa olur.İnkıta ol
mamrştır. Fakat ne kadar taklaş
mrı olursa olsun ati hakkında b ı 
ıey söylenemez. 

Sosyalist organı Populaire gaze• 
tesi : 

Cenevredeki phsiyetlerin ç~ğu: 
nun, Mussolininin Betler Komıte~ı 
önergelerini kabul edilemez mahı
yette telakki ettiği fikrinde bulun
duklarını ve biraz nezaketli davran
masının sebebi, Komiteyi ve bilhassa 
Laval'i haşin bir muameleye maruz 
l>ırakmamak arzusu olduğunu yaz
maktadır. Leon Blum bu gazetedeki 

Son Dakika 

AloiziKomiteye 
I zahat Verdi 

Cenevre, 22. A.A. - Aloizi bu 
aabah Beıler Komitesi Başkanı 
Madariaga'yı görerek İtalyan Ba
kanlar kurulu bildiriğinin geniş
liği derecesi hakkında izahat ver

miştir. 
Aloizi yazılı hiçbir belge verme

miştir. Bu te~ebbüse, Beşler Komi
tesinin önergelerine resmi İtalyan 
cevabı ve bu komite selahiyet ve 
otoritesinin tanınmış gibi bakılı

yor. 
Komite, Aloizi'nin teşebbüsü 

hakkında görüşmek üzre pazartesi 
toplantıya davet edilecektir. Ko
mite İtalyan itirazlarının ve belki 
de İtalyan isteklerinin gözönünde 
tutulması imkanlarını tetkik ede
cektir. 

bir yazısında :-ı>aktın ~tl:>ikini istF• 
mektc ve f(Syie ''S8ylemehedir : 

" Paktı, geciktirmeden, hiçbir düş 
manlık hissi beslemeden ve zaaf gös
termeden tatbik etmek Uluslar Sos
yetesine düşen bir vazifedir. Ulus
lar Sosyetesi, cesareti ve samimiyeti 
ile paktı kurtarabilir ve Avrupa 
sulhunu koruyabilir .. , 

Madam Tabauis Oeuvre gazete-
sinde : . 

Avrupada paktın tatbikini. ıcap e.t
tirecek hidiseler çıkarsa İngılterenın 
alacağı yükenlere dair olan ~ransız 
dış itleri Bakanlığından verılen son 
notaya karşı lngilterenin; . verecegı 
cevabın 24 yahud 48 saat ıçınde an
latıldığını y4.,.arak diyor ki : 

" Bu cevap, Fransız kam~yunu, 
hükumetin hareketlerini şimdı daha 
fazla itaatle takibe sevk edebilecek 
kafi bir itminan verir mahiyette olabi 
lecektir.Çünkü,Fransrz kamoyu,İtalya 
hakkında paktın tatbiki hususunda 
İngiliz ve Fransız görüşlerinin uy
gunluğu şeklinde tecelli eden Cenev· 
re safhalarını mutlaka takip edecek· 
tir. 

t talyaya karşı 
tedbirler ! 

süel 

Budapeıte. 22, A.A. - Yan res
mi Peste Lloyd gazetesi diyor ki: 

" Fransa, ltalyaya karşı süel ted 
bir alınması için lngilteı-e ile beraber 
mi hareket edecek, yoksa bu i§te İn
giltereyi yalnız mı bırakacak? Av· 
rupada kantıklıklar çıkması timdi 
mümkün görünmektedir . ., 

Chamberlaln soğuk kan
lılık tavsiye ediyor. 

Londra, 22. A.A- Neville Cham
berlain, bugün öğleden sonra İskoç
yada Kelso'da verdiği bir söylevde 
demittir ki : 

Bütün düşüncelerimiz denize mü
teveccihtir. llk defa olarak karşımız
da, hükumetin siyasasını . müdafaa 
etmek hususunda pratik bır surette 
toplu bütün bir ulus görüyoruz. ~i
zi meşgul eden itin yalnız İtalya ile 
Habeşistan arasında bir anlaşmazlık
tan ibaret olmadığı fakat barışı ko
rumaya muktedir bir teşekk~l o~
aı itibariyle Uluslar Sosyetesınde .•
lerisi için daha geniş ve daha denn 
bir meselenin mevzubahs olduğu ka
bul ve tasdik edilmektedir. 

İtalya gazetelerinin İngiltereye 
karşı yaptıkları yayıntılardan bahse
den Chamberlain demiştir ki: "Bu 
yayıntılanll devam edecekleri söyle
nebilir. Fakat bize karşı yazdan ya
zılara önemli bir zarar görmeden ta
hammül etmit görünmekteyiz . ., 

Chamberlar., şunları ilave etmiştir: 
" Bugünkü bidiaele.- karııaında 

aoğuk kanhlığanızı muhafaza etme
miz lizondır. lhtinalar söndüğü va-

1 şehri en önemli sayılmaya değer. 
Milet, eaki Yunan tarihçisi Hero -

dot'un yazdığına göre "lyonya'nın 
zineti idi.,, Roma tarihçileri de onu 
lyonya'nın en eski şehri bilirlerdi. 
Karadenizde, Mısırda ve o vakit ta
nınmış olan dünyanın her yerinde ko
lonileri bulunması ona ayrıca bir ö -
nem verirdi. Iatanbuldaki Kadrköyü
nün de koloni olarak kurulmasını ta • 
rihçilerden bazıları Milet şehrine is • 
nat ederler. Sonradan lstanbulu ku
ranlar, Kadıköylülere lstanbulun da
ha güzel yerini görmemişler diye Kör 
ler demişlerse de, Kadıköy Anadolu 
toprajında olduğundan, Anadoludan 
gelen adamların denizaşrrı Istanbula 
geçmemeleri daha ziyade ihtiyatlı ol
duklarına delalet eder. Zaten, gene 
İyonya ıehirlerinden olan Foç'!. Akde 
nizin garbinde koloniler kurdugu hal
de Milet şehrinin kolonileri hep Ana
dolu kıyılarında bulunması bu şehir 
balkının her vakit ihtiyatla yürüdü -
tünü gösterir. 

Kabinenin bugün top
lanması muhtemel 
Ankara, 22 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Cumur Başkanı 
Atatürk,yanında İsmet İnönü, 
Mareşal Fevzi Çakmak, Celal 
Bayar, Şükrü Kaya, olduğu 
halde hususi trenle bugün saat 
12 de Gazi istasyonuna gelmiş 
ve orada inerek kendilerini 
Gazi istasyonunda Kamutay 
Başkanı Abdülhalik Renda, 
bakanlar, saylavlar ve general
ler karşılamışlardır. Atatürk a
çık otomobiline binerek Çanka
yaya gitmiştir. Kabinenin ya
rın bir toplantı yapması muh
temeldir. 

.) Bu ihtiyatlı hareket sayesinde ola-
"'-----------·_,.·-- caktır ki Milet Eeşinci asra kadar bil· 

kit ltalyanlar eski dostlarına hak ve
receKler ve A vnıpada banıın korun
ması için bizimle beraber çalıtacak
lardtr. 

Hava hücumuna karşı 
Cebelüttarik, 22.A.A. - Ahaliye 

bir hava hücumu takdirinde gazlara 
karşı alınacak tedbirlere dair bir ta
limatname dağrtılmıştır. 

Yeni askerler 
Napoli, 22.A.A. - 46 sübay .. v~ 

246 yarsübay ve 2000 asker yuklu 
bir gemi ile harp gereçi ve katır taşı
yan üç gemi Afrikaya hareket et
mişlerdir. 

Moskovadaki bir İtalyan 
Generali 

Paris, 22.A.A. - Matin gazetesi, 
General Nobilen'in derhal Romaya 
dönmesi lüzumunun bildirildiğine 
dair bir Moskova telgrafr neşret· 
mektedir. Nobile, beş senedenberi, 
Rus mühendisleri ile beraber Sovyet 
hükumeti hesabına kabili sevk ba
lonlar in~srna çalı§makta idi. 

l taıya benzın alıyor 
Sanpedro (Kalifomiya) 22 

A.A. - İtalyan hükumetinin, 
ilkkanun sonundan evvel gayri 
muayyen bir Afrika limanında 
teslim edilmek üzere milyonlar 
ca büyük varil petrol maddele -
ri satın almak teklifinde bulun
duğu bildirilmektedir. 
Brintanyanın Roma elçisi 

Suviçle görüştü 
Londra 22 A.A. - Dı§ Bakanlı

ğından çıkan bir bildirikte deniyor 
ki: 

"Bü}"ilk Britanyanrn Roma büyük 
elçisi İtalyan dıt müstepn Suvitch'.e 
görette bulunarak İtalyan hükfunetı
ne İngiliz hıikumeti adına İngiliz do
nanmasının Akdenizdeki hareketleri
ni ve Akdeniz İngiliz garnizonlarının 
asker ve levazımca kuvvetlendirilme
sini anlatmıı ve bunların İngiliz hü
kumetince bir saldırım tedbirleri ol • 
madığını ancak İtalyan basınının İngi~ 
tereye karşı giriıtikleri çok !iddetlı 
savaşın tabii bir sonucu olduğunu söy 
}emiştir. 

Souvitch de Italyan süet tedbirle
rinin ancak korunma mahiyette oldu
ğunu ve hiçbir saldırım amacı gütme
diğini Büyük Bri~::nya elçisine söyle
meğe yetkeli olduğunu bildirmittir· 

Maltada yann akşam İngi-
liz manevra yapıyor 

Londra, 22 A.A. - Maltadan bil· 
dirildiğine göre salı günü ikinci de
fa olar<İ< Malta ve yakin adalar üze
rinde gece h: • manevraları yapıla• 
cak ve manevralar arasında ışıklar 
söndürülecek ve adalar arasında mü· 
nakale duracaktır. 

Amerikalılar Habeşlerle 
yeni bir imtiyaz muka

velesi yaptılar 
Londra, 22 A.A. Amerikalı fi· 

nans adamı Folcrtok Habeşisıtanın 
Londra elçisile yaptığı görüşmeden 
sonra Havas ajansına verdiği diyev -
de elçi ile bir imtiyaz mukavelesi im
zaladığını, Ricket imtiyazile hiçbir 
ilgisi olmıyan imtiyazının altın ve pli 
tin madenleri hakkında olduğunu ve 
Habqiatanın batısında 178 kilometre 
murabbaı toprağa gamil bulunduğu~u 
aöylemittir. 

Maltaya 1600 asker 
Cebelüttarık, 22 A.A. - Asker ta

şıma gemiai Muaavva buraya uğrıya· 
rak harp levazımı çıkarmıttır. Bu ge
mi Suthampton'dan Maltaya 1600 as
ker götürmektedir. 

Habeş kuvvetleri 20 mil 
geri çekildiler 

Adisababa, 22 A.A. - Röyter ajan-

tün şarkın tın kuvvetli deniz devleti 
olmuştu. Eski Anadolunun büyük 
caddelerinden ~eçerek, Anadolu içe· 
ri11inden, Dich. ve Fırat vadilerinden 
e:elen tür\ü türlü tecim mallarını, fa. 
kat en ziyade yünlü kumaşları. süslü 
halıları Milet gemileri Akdenizin ve 
Karadenizin limanlarına taşırlardı. 

Bu şehir halkının ihtiyatlı zihnini 
Milet tehrinin kuruluşu bile gösterir. 
Şimdiki Balat denizden dokuz kilo • 
metre içerde iae de eski Milet deniz 
kenarında ve üç kilometre uzunluğun 
da, sekiz yüz metre eninde bir yarım 
adanın kara tarafı yükst:k duvarl:ırla 
kapalı olduğu halde, deniz üzerinde 
dört tane limanı vardı.O vakitki mede 
ni dünyanın her tarafına gidip gelen 
sayısız gemileri bu dört lımanda mal 
yüklerlerdi. Limanların birinde iki bü 
yük arslan heykeli Milet şehrini koru 
yorlarmrş gibi dururlardı. Milet'in 
deniz kenarında bulunduğu zamanlar
la, miladdan sekiz asır önce, gemiler 
Manisa'ya kadar giderlerdi. 

Miladdan üç asır sonra bile Milet 
gene deniz kenarında bulunuyordu. 
~"' ...... ""~..," M•nd•r.oo nahri cPlırin Ö -
nünde bulunan körfui, körfezin daha 
ilerisini bile doldurmuş, orada bulu -
nan beş tane adayı kara ile birleştir
miş, onun için Milet harabelerinin ye 
rinde olan şimdiki Balat o kadar içe
ride bulunmaktadır. Menderes bu ma 
rifeti yapmamış olsaydı, Milet şehri 
de, gene eski başka şehirler gibi, iz -
mir gibi, lskenderiye gibi, Rados gi
bi yeni bir şehir olarak deniz kenarın 
da kahrdr. 

Milet bütün lyonya şehirleri ara -
sında en eskisi, en kuvvetlisi olduğu 
gibi san'at ve güzellik bakımından da 
hiç birinden geri kalmazdı. Kadınla
rının dirayeti ve zarifliği Perik1es'in 
eti Miletli Aspasiya ile büyük ün al
mıştı. 

Eaki İyonya ve eski Yunanistan ta
rihinde Miletli olarak ün almış büyük 
adamlar vardır. Hekataeus ilk defa 
olarak coğrafi hartaları yapmış ünlü 
bir gezicidir. Yunanistanm ilk tarih
çisi olan, Yunanlılara herşeyi öğret
miş olan Koolmus - Yunanlıların onu 
Fenikeli saymalarına rağmen - Milet· 
te doğmuştu. Büyük müzisiyen ve li
rik şair Simoteus da gene Milet'de 

sının öğrendiğine göre herhangi bir 
sınrr hadiseaine meydan vermemek i
çin timal sınırındaki Habeş ileri ka
rakollan 20 mil geri alınmışlardır. 

Litvinof'la Titülesko 
görüştüler 

Me>Mova, 22 A.A. - Tas :ı iansı -
nın Cenevreden öğrendiğine gÖre, dı§ 
komiseri Litvinof, Titüleako ile uzun 
bir konutma yapmrıtır. Bu konuşma
da İtalyan - Habq anlatınazlrği!e il
gili gerginlikler ve Titüleskonun Mos 
kovayı gezisi görüııülmüştür. 

Litvinof akşam bir şölen vemıiş ve 
bunda Cenevredeki Türk, Fransız, 
Romen ve Çekoslovak salgıtları bu -
lunmuılardır~ 

1 talya hangi noktalar üze
rinde konuşacak! 

Paris, 22.A.A. - Havas ajansının 
Romadan öğrendiğine göre İtalyan 
hükumetince muhtemel konuşmalara 
esas olabilecek noktalar §Unlardır : 

1.- Habeşistan ile Habetistanın 
ele ., çirmit ol ı ğu topraklan biri
birinden ayırt etmek lazımdır. İtal
yanın asıl bu topraklara fÖz dikmif 
olduğu anlatılıyor. 

2.- Habet hük\imetinin silihsrz
lanması inanç altına alınmalıdır ki, 
bu da ancak İtalyanın kontrolu ile 
elde edilebilir. 

3.- Habeşistana denizde bir çıkıt 
vermekten vazgeçilmelidir. Çünkü bu 
çıkıt Habeşistanın silahsızlanmasını 
imkansız kılar. Sonra 1931 de Habe
şistana Eritredcn bir çıkıt vermemiş 
olan İtalya şimdi Habeşistanın baş-

Tales Miladdan önce 640 yılma 
doğru dogmuştu. Tarihçilerden bazı
ları ailesinin Fenikc'den gelmiş oldu
ğunu,bazıları da babasın~n. İ~ki.t oldu 
ğunu ileri sürerler. Her ~kı ıhtımalde 
de Türk ırkından demektır. Zaten ana 
sı, babası nereden gelmiş olurlana ol
sunlar, Tales kendisi Milet medeniye
tinden ve o medeniyetin en büyük a
damıdrr. 

O zamanlarda bilgi kitaplarla de • 
ğil, ancak gezi ile öğrenildiğinden, Ta 
les Mısırda, Girit adasında ve Ana
doluda dolaşmış ve oraların bilgileri
ni toplamrştır. Daha otuz bir yaşında 
iken, 609 yılında güneşin tutulacağını 
önceden haber vermiş ve dediği gibi 
güneş tutulunca şöhreti birden bire 
büyümüştü. 

Havanın halleri üzerine bilgisi pek 
geniş olduğundan onun değişmelerini 
de, hesapla, önceden haber verirdi. 
Bir kere, filan yıl havanın zeytin ye
tiştirenler için pek karlı olacağını söy 
lediği halde, hemşerilerinin inanma -
ması üzerine, şehır yakınlarında zey
tin ağaçlarının hepsini kiralamış ve 
dediği ayniyle çıkmakla beraber ağaç 
lann ürününü, sahiplerine bırakmıştı. 

Tales zamanında Milet şehri Lid
ya'ya bağlıydı. Oranın Kralı Kırezüs 
filozofu mühendis olarak yanına al -
mış ve Tales Kızılrrmağın yatağını 
değiştirmişti. 

Ne vakit öldüğü bilinmezse de, ye
tiştiği zamanlara göre, uzun ömiir 
sürmüş olduğu tahmin edilir. Tales'in 
kendisinden hiç bir kitap, hiç bir yazı 
kalmamıştır. Fakat sonradan gelen 
filozofların bildirdiklerine göre fizik 
ilminin, astronomi ilminin. hendese il 
minin ilk kurucusu Miletli Tales sa
yılır. 

Ondan evvel, birçok ülkelerde bir 
çok bilgiler toplanmıştı Fakat bu bil
gilerden bir ilim, yani h~diseler ara
sındaki bağları izah edecek bir felıe
fe çıkarılamamıştr. Pozitif bilgiler 
efsanelerle, maji ile karışık olarak gi
derdi. Bilgiyi efsaneden ayıran, dün
yanın nasıl kurulduğunu akıl ile an
lamağa çalışan ilk adam Tales'tir. 

Tales, bilgilerinin sayısı düş'ünülür 
ı;P kendinden öncekilerden ileri gitme 
mi,tir. Onun medeniyete büyük hiz
meti - en büyük hizmet - bildiği ,ey
leri biribirlerine bağlamak ilim meto· 
dunu kurmak olmuştur. Bu metod sa
yesindedir ki, onun talebesi, gene Mi
let'li Anaksimandr hemen dünyanın 
yuvarlak olduğunu düşünmüş, ayın 
ışığrnı Güneşten aldığmr aniamış ve 
ilk defa olarak doğru coğrafya harita 
ları yapmıştrr. Tales ilk ilmiğ filozof, 
onun yetiştirdiği Anaksimandr ilk i
lim adamı sayılırlar. Birincisinin gös
terdiği yolun ne kadar bereketli oldu 
ğu ikincisinin yetişebilmesile anlaşı -
lır. 

İlmin vatanı yoktur, derler. Bu söz 
ilmin bugünkü haline göre pek doğ
rudur. Şimdi ilmiğ bir hadise meyda
na çıkanlınca bütün dünyanın malı 
olur. Fakat ilim fikrinin başladrğr, il
min doğduğu bir yer vardır. Bu yer 
eski İyonya'da bizim ırkımızdan insan 
ların kurduktan, yaşattıkları Milet 
şehridir. O şehri Menderes nehri ke
mirmiş olsa bile yeri gene bizim top
raklarımrzdadır. Onun, yıkıntı halin
de olsa da, izerlerini korumak bizim 
ödevimizdir. 

ka bir devlet topraklarından çıkıt el
de etmesine müsaade edemez. 

4.- Yeni konuşma projesi İtal
yanın Üçler andlaşmasından doğan 
haklannı tanımalıdır. Halbuki bu 
hakları Beşler Komitesi §İmdiye ka
dar bilmemezlikten gelmiştir. 

1 talya verilecek toprak hak
kında izahat istiyor 

Cenevre, 22 A.A. - Beşler komi
tesi Başkanı Madariaga'nın yarın ar
kadaşlarını kat'i olarak toplamadan 
önce Laval ile görüşeceği sanılryor. 

ltalyan delegesi Aloisi tarafından 

ileri sürülen fikirlerden anlaşıldığına 
göre, ltalya kendisine verilecek top
raldar hakkında tasrihat istemekte 
ve bu hususta Eritre ile İtalyan So
malisinin birlqtirilmesi arzusunu gös 
termektedir. Bundan başka ltalya 
kendisinin kontrolü ·altında Habeşis
tanın silihaızlandınlmasında ısrar et
mektedir. 

İtalya tecavüzünün önüne 
geçilemiyecek 

Londra, 22 A.A. - Sundan Timea 
gazetesinin Cenevreden öğrendiğine 
göre Italya tarafından Habeşistana 
karşı saldırıda bulunulmasının önüne 
geçmek imkansız telikki edilmekte -
dir ve Cenevre hadiselerinin sonu U
luslar sosyetesi konseyinin toplana -
rak anlaşmazlığı paktın 15 inci mad
desi hükiımlerine göre halletmesi o
lacaktır. 

Ayın 14 ünde batlayan ve 16 sın
da biten Balkan giıreı tampiyonlu
ğu bitmeden Balkan festivali bftf• 
ladı ve o devam ederken de Bal
kan oyunları dediğimiz atletik o
yunlar bir nevi olimpiyat çeınisile 
sahneye girdi. 

Doğrusu baıta gazeteciler oldu
ğu halde hususi ol&un, resmi olsun 
birçok ıahnların ve yerlerin bu üç 
ayrı ıeyi biribirine karııtırdığını 
acı acı gördüm ve anladım ki, biz
de kelimeler ve tabirler birer kli§e 
olarak kullanılmakta, onların w2ı.
nalan arattırılmamaktadır. O ka
dar ki; apor teıkilatına müracaat 
ederek featival bileti istiyen ve bu 
bileti vermedikleri için spor tcıki
latına kızanlar oldu. 

Bütün bunlan ben birtakım ek
sikliklerin sonucu telakki ederim. 

Balkan güreti baıka, festivali 
başka teydir. Hele atletik oyunlar
la bu ikisinin de bir alakası yoktur. 
Arada Balkan isminin müıterek 
bir bağ olması bu ayn ıeylerin bi
ribirlerine girift olmasını icap etmez
di. Spor itlerinde çahıan ve kendi
•inden harıl harıl Balkan festivali 
için davetiye istenen bir tanıdık di
yordu ki: 

- Bereket ki, birer kelle de Bal
kan katan istemiyorlar. 

Hatıra gelir ki, böyle ilk olarak 
hatta seyrek fasılalarla yapılan ha
reketler hakkmda konferans veril
se, gazetelerde bilir imzalarla ya
zılar çıksa, radyoda sözler söylen
se hiç olmazsa halk bir müzik ve 
dana hareketi olan festivalle koşu 
ve atlamalardan ibaret atletik bir 
hareket olan Balkan oyunlannı bi
ribirine kanıtmnazdı. 

Ben burada yine gazetecileri it
ham ediyorum. Çünkü memleket i
çin çok önemli bu gibi büyük hare
ketleri eaaah surette yazacak ve 
onu ileri sürecek kuvvetli takip et• 
tirmekten ziyade onlar da alelade 
bir polis vak'aaı gibi ikinci, üçüncü 
derecede bir ehemmiyet vererek 
havadia kabilinden haberlerle ikti
fa etmektedirler. 

Nitekim festivalin en parlak bir 
yaprağı olan Beylerbeyi sarayında
ki sece hakkmda ufak ve umumi 
malumattan batka gazetelerimiz 
bir şey yazmamıılardır. 

Gönül isterdi ki; misline değil 
Balkanlarda, hatta Avrupada güç 
tesadüf edilecek kadar güzel olan 
bu geceyi, çok kuvvetli edipleri
miz, bilhaaaa oraya gidip görerek 
canlandırsınlar ve edebiyat tarihi
mize bu parlak Boğaziçi gecesini 
haketainler. içinde olduğumuz için 
biliriz. Bizde bu kabil eğlenceler, 
ıazeteler İçin iıleri biraz gecikti
ren (çünkü gece sabaha kadar sü
rer) anpryelerdir ve gazetelerde 
bu iıin iki kısnn al&bsı vardır, 
birisi böyle süzel feylerin daveti
yelerinden müstefit olanlar, diğe
ri de sazetecle geceleyip oraya 
gidenlerin verdiği veya telefonla 
söylediği notlar üzerine haberi ya
zanlardır. Fakat en çok acınacak 
olan bir üçüncü var ki, o da bunla
n okuyup hadiseleri • olduğu gibi 
öğreniyorum aanan okuyuculardır. 

8. FELEK 
DÜZELTME 

Dünkü ya7.ının son fıkrasında: 
(Ben de tribünlerin böyle sel ba!.mış 
gibi halini gördükçe bu kabahat bizde 
değil bize bu yeri gösterenlerdedir. 
dedim) şeklinde çrkmıştır. Halbuki 
bu fıkra: (bu kabahat sizde değil ai
ze bu yeri gösterenlerdedir) olacak· 
tır.) 

Rus filosu gelmiyor 
Moskova, 22 A.A. -Havas a

jansından: 
Tas ajansı, Rus Kararleniz 

filosunun Akdenize gitmek üze 
re emir aldığını tekzip etmek
tedir . 

r 
Nüfusumuz 

Artmıştır 
Nüfusumuzun arttığına şüphe 

yok. Ancak nerelerde ne kadar 
arttı? En çok hangi yerlerde arttı? 
Niçin başka yerlerimizde bu kadar 
artmadı? Çok artan yerde ne var 

ki ötede yok ? Olmayan yerlerde 
bunu yaratamaz mıyız ? İşte mr 

sürü sorgu ki bunları ancak: 

20 llktaşrin Pazar gOnU 
yapılacak olan genel nüfus sayımı 
halledecektir· 

Başvekalet 

İstatistik Umum Müdürlüğü 1 \-._. __ , ___ _,, __ _, 
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Kadın Yüzünden Üç Kar
deş Birden Katil Oldu 

Safranbolu (Ozel aytarnmz bildiriyor) - Eflani nahiyesine 
bağlı Şeyhler köyünde kol gezen jandarmalar, yol üstünde birce
set bulmuşlardır. Cesedin Şeyhler köyünde 20 yaşlarında Şaba -
na ait olduğu ve ayni köyden üç kardeş tarafından öldürüldüğü 
anlaşılmıştır. Katil kardeşler derhal yakalanmışlardır. Cinaye
tin bir tarla ve bir kadın meselesi yüzünden olduğu anlaşılmak -
tadır. 

Ağaç Kurtları ile Mücadele 
Adana, 17 ( Özl aytarımız bildiriyor) - 'Krizomfalos kurtları 

ile savaş işi önemle devam etmektedir. Tarım direktörlüğü, ge
reken bütün tedbirleri almıştır. Son bir hafta içerisinde mücade
le memurları tarafından 8404 ağaç ilaçlanmıştır. 

Elektrik Tesüsstı Gen~ş~etHiyor 
Karaman 18, (Özel aytarımız bildiriyor) - Uray, elektriğin 

kifayetsizliğini gözönünde tutarak yeni bir proje hazırlamıştır. 
Mevcut fabrika, yeni tesisat ilave edilerek genişletilecek ve 
kuvveti artırılacaktır. llbayirk projeyi Bayındırlık Bakanlığ"ı -
na göndermiştir. 

ırmakta Boğulan Adam 
Adana, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Şafak kahvesi önünde, 

Mehmet Süleyman isminde biri boğulmuştur. Bu adamın kurta
rılması için etraftan yetişenler ırmağa atlamışlarsa da maalesef 
Mehmet Süleymanı kurtaramamışlardır. Hükumet doktoru cese
di muayene etmiş ve gömülmesi için ruhsat vermiştir. 

Bartın Elektriğe Kavuşuyor 
Bartın (Ozel aytarımız bildiriyor) - Belediye meclisi fevka

lade olarak bir toplantı yaparak Bartının elektrik işini görüş -
müştür.Şimdiliık bu iş için 33 bin lira kadar bir para tahsis edilmiş 
tir. Şehrin diğer ihtiyaçlarından evvel elektrik meselesi halledile 
cektir. Belediye, alınc;.cak malzeme ve saire için bugünlerde bir 
münakasa açacaktır. Bartın yakında elektriğe kavuşuyor. 

İnegöl Ortaokulu Bu Sene 
42 Mezun Verdi 

Inegijl, (Ozel a/tirırnız bildiriyor) - R11 d,..,rc: ~nh ı,..,.,p .... ci:ıı 
dördüncü yaşına girecek olan ortaokulumuz~şleri ift 15rr ba~Aftk 
la ilerliyor. Geçen yıl üçüncü sınıfında okuyan on iki talebenin 
hepsi bu yıl da gene üçüncü sınıfın mevcudu olan kırk iki tale -
benin kırk ikisi de imtihanda muvaffak olarak orta okul tahsi
lini bitirmişlerdir. Orta okulumuz yüzlerce yurt çocuğunun ilk 
tahsilden sonraki müşkül durumlarını karşılayarak onları ku -
caklamaktadır. 

I_ ı 

Son sınıf talebesi grup halinde ... 

Erkek elbisesi 
Ci iyerek pasta 
Satan kadın 

Tokadınmeşhur pastacısı Sebile 
Tokat, (Ozel) - Tokatta erkek 

elbisesile seyyar pastacılık yapan Se· 
bilenin lçadın olduğunu herkes bil
mez. 33 yaşında olan bu kadın, Er
zurumun Muratpaşa mahallesinden 
Zülal oğullarından Muatafanın kızı • 
dır. Babasını görmemiş, büyük baba· 
ıı da ölünce anasile yalnız ve kimse
siz kalmış. Umumi harpte henüz 14 
yasında iken Erzurumun Tebriz ka
pısı basında Gürcü Mehmet mahalle
sinde Aptullah oğlu lbrahimle nişan
lanmış, nişanlısı o harpte şehit dil • 
ı;ünce yasama zarureti bu kadım ev
den çekerek meşru kazanca. didinmi
ye atmıs, erkek elbiselerile ve biraz 
sermaye ile Atpaı:arında öteberi tel
lallığı yapmış. bir müddet sonra arıa
sile Erzurumdan çıkarak Erzincan. 
Trabzon. Samsun, Sıvaata kalarak ba
rınamamış, bir sene evvel Tokada ge· 
lip yerleşmiştir. Postacılıkla, dayısı
nın kansını ve iki çocuğunu büyüte
rek t1lc11+·uµA• 

iki idam talebi 
Adana, ( Ozel aytarımız bildiri

yor) - Ağrı dağı isvanına kat{lmak 
tan suçlu 91 kişi hakkında ağır ceza 
mahkemesinde müddeiumumi iddia -
namesini okumuştur. Bunlardan iki 
kişinin idamı iatenmiştir. Mahkeme 
hrannı Z Birinciteşrinde verecek· 
tir. 

Tar!asmda ö~dUrUlen 
hfvar köv'U 

Bartın, (Tan) - Muratbey köyün
de Murat bey oğullarından Halil o~
lu Eyüp adında 50 yaşlarında bir köy 
lü, gece tarlada iki kiti tarafından 31-
dürülmüştür. Cinayeti yapan Şahin, 
katil aleti olarak av tüfeği ile beraber 
yakalanmıştır. Katilin arkadaşı da a
ranmaktadır. 

KUÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

• Gaziantep, (Tan) - Halkevi 600 
sayfalık bir broşür neşretmiştir. Bu 
broşürde Ayintap hakkında çok gii
zel ve kıymetli malümat vardır. 

• Ceyhan, (Tun) - Adana saylav
lan, intihap dairelerinde tetkikler 
yapmak üzere buraya geldiler. Say· 
lavlar viliyet, belediye, parti başkan-

-36-
KISA PARTiLER 
No. 7 - "Legal'in matı" 

Aklar Karalar 
Kermuy de Legal Bir amatör 

ı . e 2 - e 4 e 7 - e 5 
2. F f ı - c 4 d 7 - d 6 
"Taşlarınızı çıkınız!" prensibine 

göre karaların ikinci hamlede 'fili c 
5 hanesine gelmesi ve ondan sonra 
d 7 - d 6 oynaması daha doğru idi. 

Hatta atı f 6 veya atı c 6 hanesine 
oynamak ta iyi bir şeydi. 

3. A g 1 • f 3 F c 8 • g 4 
4. A b 1 - c 3 g 7 - g 6 ?? 
5. A f 3 x e 5 I ! ! 
Aklar burada ferzi feda ederek da

ha kuvvetsiz üç taşla mat için kuv· 
vetli bir ağ örmü§ oluyor. 

5. ...... F g 4 § d 1 ? 
Karalar tehlikeyi görmiyerek ve· 

rilen hediyeyi kabul ediyor. Halbuki 
bir paytak noksanla mücadeleyi gö· 
ze alarak F g 4 - e 6 oynanmalıydı . 

6. F c 4 x f 7 Ş e 8 - e 7 
7. A c 3 - d 5 ki§ ve mat 

Deschappelles, Philidor, La Bour· 
donnais gibi şatrançılardan evvel ye· 
ti şen (de Legal) zamanının Fransa 
şampiyonu idi. 

Bu üstadın bulduğu bu mat pra
tikle tekrar edilebilir. 

No. 8 - Baskın 
(Bu parti 1933 te Pariste oynan

mış avantalı bir partidir. Aklar b 1 
hanesindeki atı çıkararak oynatru§· 
tır.) 

Aklar Karalar 
Sil bert T 
1.22-t4 e7-e5 
2.Agl • f 3 d7-d6 
3.c2-c3 Fc8 - g4 
4.Ffl - c4 Ab8 - d7 
5. Vd 1 - b 3 Fg4xf3?? 
6 Fc4xf7 + Şe8 • e7 
7 V b 3 - e 6 ki~ ve mat 

N o. 9 - Yıldırım 
(Bu parti 1899 da Viyanada oynan
mıştı.) 

Aklar Karalar 
Hambisch N 
l.e2-e4 d7-d6 
2. d 2 - d 4 Ah 8 - d 7 
3. F f 1 - c 4 g 7 - g 6 
4. Agl-f3 Ff8-g7? 
5. F c 4 x f 7 ı t Ş e 8 x f7 
6. A f 3 - g 5 + Ş f 7 - f 6 

No. ı O - Felaket 
(Bu parti 1912 de Amerikada 

oynanmıştır) 

Alcl:ar ~·--'·· Schroeder B!acke 
1. Agl • f 3 d7 - d5 
ı. e2-e4 
3. Af3 - g 5 
4. Abl-c3 
5. Vdl - e2 
6. Ag5xe4 
7. Ae7-d6 kiş ve mat 
7 vd) - f3 kiş ve mat 

e7-e5 
Ag8-f6 
Fc8-f5 

c7 • c6 
Ab8-d7?? 

No. 11 - Atın zaferi 
(Bu parti 1911 de Alman va da Ko

tn.,va şehrinde oynanmıst•r) 
Aklar Karalar 
Muelock Kostitch 
t.e2-e4 e7-e5 
2. Ae;l-f3 Ab8-c6 
3. Ffl-c4 Ac6-d4 
4. Af3xe5? V d 8 • g 51 
5. A e 5 x f 7 Vg5xg2 
6 Rhl • f1 Vg2+ e4. 
7. Fc4 • e2 Ad4-f3 kiş ve mat 

larile temaslar yaparak, şehrin ihti -
yaclan üzerinde konuşmalara başla
mışlardır. 

• Bartın (Tan) - Bundan dört 
ay kaaar evvel, Çeşme köyünde Ha
aan adında genç bir kahveci, pence • 
reden gelen meçhul bir kurşunla öl
dürülmüştü. Zabıta, uzun araştırma
lardan sonra, Hasanın katilinin Tuz· 
cular köyünde Murat isminde bir 
kıpti olduğunu meydana çıkamııttır. 

.KROKilER 

Deniz Kum Ve Şeftali 
Çekirdekleri 

Denize ana baba hasreti çeken ı ışık ve renk sarmaşıklarını yaz
insanlar vardır. üç dört günlük mağa gidiyor. Halbuki ben size 
tren veya otomobil seyahatini Salıpazarındaki plajı ve plajın 
göze alarak denize kavuşabilmek sayılı kum tc.neleri arasında rast
için tatil günlerini iple çekenler ladığım sayısız şeftali çekirdek
vardır ve İstanbulda doğup, is- letini anlatacaktım. Her dem 
tanbulda büyüyüp te denize kü- kamı acıkan sakinlerinin müte
çük parmağım sokmadan ölen madiyen kuma gömdükleri ka
insanlar da vardır. Size istanbu- ğıt, meyva artıkla•ı, ilah ..... ile 
lun deniz kenarında bir memle- her saat oir parça dah? toprak
ket olduğunun farkında olmıyan laşan bu nazlı plaj ·~umunu ka
bu insanları değil, Sahpazarın- rıştırdıkça elime şeftali çekir
daki ufacık plajı anlatacağım. dekleri geliyordu. Bu şeftali çe
Bu plaj kaç kişi alabileceğini iti- kirdekleri her şeyc~n evvel bu 
raf eden bir tramvay kadar ufak- sene İstanbulda şeftalinin su ka
tır. Fakat işin tuhafı Galata rrh- dar ucuzladığının hatırasıydı. 
tımından Bebeğe kadar uzayan Yarabbi!. Bu sene istanbulda 
sahil boyunun biricik plajıdır. nekadar şeftali vardı. İstanbula 

• bu kadar şeftali gönderebilmek 
. Tabiat, k~s.kin bir bıçak u~u için kaç bin fidan büyük bir işta
ıle ~aradenızı M~~ara~ ~~~: ha ile çiçek açıp meyva vermişti! 
leştıren parçayı ıkıye böldugu Susuz dudakların bir bardak su
zaman Boğaz sahillerine bir par
ça kum serpmeği unutuvermiş! 
OvsakL BoJiazmJr~armı ı,ffılD film yapmaıcza e ine gırıŞ ıe.-
yince Boğazda plaj kurmak isti 
yenler kilo ile kum satınalmağı 
çok hesapsız bulmuşlar. Ve bu 
yüzden Boğaz sahilleri kumsuz 
ve İstanbul halkı plajsız kalmış. 
Denizle kum arasında sıkı bir 
münasebet görmiyenler yalılar
da oturmuş ve evlerinin önünden 
geçed sokağa, kedilerine alıştık
ları kadar denizle dost olmuşlar. 
Elim size bir yah sabahı Boğaz 
sularının tavanda dokudukları 

ya sarılırcasına ısırdığı iri şefta
liler bu sene her köşe başında 
~_. ___ ~ U..A-- t.,----.r...1-

şan bir şey oldu. Gelelim şeftali 
çekirdeklerirte: S a 1 ı p a z a -
rında plajın kumlarını toprak 
yapmakla tehdit eden şeftali çe
kirdeıklerine ben plaja gitmiyeli 
bir o kadar daha ilave edilmişse 
gelecek sene bu ufacık ve sevim
li plajın yerinde pembe kadife 
dudakları her cinsten şeftaliler 
vadeden çiçeklerle dolu bir şef· 
tali fidanlığı türeyecek. 

Bedri RAHMi 
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No. 128 ni sıka sıka kaldırdı, birden ağ- ile.dalavere ile,nüfuzla, hatırla; Diyerek yerinden fırladı, si- dm çözeledi: esenliğine, iyiliğine içelim .. 
zına boşalttı ve onun mayhoş arada bir korkutarak, arada bir nirli sinirli odanın içinde dolaş- - Sesin çok dik çıkıyor. Ko- Genç kadın yarı şaka, fakat 

VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

Sizinki kazanç değil, voli. 
Bir partide yüz binleri birden 
kazanıyorsunuz. Her işi elinizde 
tutuyorsunuz. Büyük paylan al
dıktan sonra artıklarını da geri
ye kalanlara bırakıyorsu~uz. <ln 
ların kazandıkları böylelıkle bı
raktığınız yüzde onlar, yüzde 
yirmi veya otuzdurlar. Gözümüz 
yok ama, göze batıyor. 

Yosma'nın yan aarhoş, yarı 
hınç dolu bir göğsün taşırdığı bu 
sözleri karşısında Tufan birden 
ürktü, şaşırdı. Bunlar kulakla
rında dinamit gibi patlıyan hiç 
alışmadığı sözlerdi. Dili ağzı
nın içinde bir yulaf yaprağı gibi 
gerilmiş, takırlaşmış, katılmıştı. 
Titrek, ürkek bir sesle: 

- Neler söylüyorsun böyle 
yavrucuğum. Bizim ne zengin -
liğimiz, ne paramız var ki? 

Diyecek oldu. Genç kadın b1.1 

içiminin ağıma verdiği keskin, de o ellerinizden düşmiyen eldi- tı. Sonra, birden geldi yeni bir nuşarak susturamamak daima yarı tasarlanmış, hazırlanmış ve 
buruk tad ile birden boşaldı: veninizle okşıyarak,yumşatarak şişe patlattı ve o mantar çatırdı- korkutarak susturmağı getirir. bir küçük gramer oyunu yapa

- Ben demin çok hafif konuş- kazanıyorsunuz. Haklı olmıyan sı arasında fışkıran şampanyayı Sen de bana şimdi sus .. diye hay- rak: 
tum. Siz herkesi kör, yahut ta hudut aşırı kazançların hazan yine kadehlere boşalttı: kırıyorsun. Sen ve senin gibile- - Mademki senin milyonların 
sersem sanıyorsunuz?. değil, birçok kereler insanlar - içelim ve düşünmiyelim ! rin hepsi her vakit böyle yaptı- benim milyonlarım. Öl le ise ba-

Dedi ve içten gelen bir taşma için en azılı düşman kadar kötü- Diye haykırdı. Ju sessiz, kor- lar. Fakat, kaybeden yine kendi- na bir apartman al.. 
ile sözünü sürdürdü: lük ettiğini bilmiyecek kadar ze· kak, güvensiz, yılgın, arkaya leri oldu. Konuşan yaşıyan, Dedi, ilave etti: 

- Hep~nizin milyonlarınız ki olmadığını zannetmiyorum. öne bakmaktan çekinen, sakın- ölen susandır. Onun için hoşu- - Doktor Fazıl Taksim'deki 
var. Adeta size bakanların yok- Anlaşılan, hırs birçok zamanlar gan bir haykınştı. Genç kadın na bile gitmese, kaybına bile ol- o meşhur çift apartmanlarını sa-
ısunluğu ile alay eder gibisiniz. zekayı söndürecek kadar kararı- kadehini kaldırdı: sa konuştur, susturma.. tıyor. iki tanesini değil ama 
Kendi keselerinizin şişmesinden, yor, fikri boğacak kadar zalim- - içelim.. Tufan baktı ki genç kadını hiç olmazsa bir tanesini bana al. 
midelerin izin dolmasından, kafa !eşiyor! Dedi ve ilave etti: susturmak ta, konuşturmak ta Bu senin için bir voli armağanı 
lannızın içki, kadın, kumar, eğ- Genç kadının trampet ateşini - içiyoruz. Fakat, gözümde güç. Lakırdıyı alaya döktü: olabilir. Fakat, benim için anla-
lenti ile dumanlanmasından baş- andıran bu sözleri Tufan'ı sarar- nasıl gözüküyorsun biliyor mu- - Sevgilim biz eğleneceğiz. mı bütUıı bütün başkadır. 
kabir şey düşünmüyor, daldığı- tıyor, sarsıyor, titretiyor ve ku- sun?. Bilmezsin .. Çünkü, göre - Onun için buradayız. Hem sen Ve genç kadın kelimelerine 
nız para ihtirası, sefahet alemi- !ağında bir uğultuyu birleştiri - mezsin. Onu benim gözlerim gö- kadın kadıncık başınla böyle sesinin bütiln ahengini, söyleyi· 
ni ayılmak istemediğiniz uzun yordu: rüyor. Bu göz karşıdan ve uzak- laflar etme. Ağzına bile yakış- şine yaratrlışmm biltün civelek-
bir rüya gibi boyuna sürdürme- - O değil, ~alk böyle söylü- tan bakanlann gözüdür! mıyor. liğini kata kata devam ediyordu: 
ğe çalışıyorsunuz. Şurada bura- yor. Tufan'ın esmer yüzüne yeni, Dedi, güler, şen bir tavır al- - Ben bir kadınım. Ve genç 
da yer yer yükselen köşkleriniz, Bu uğultu, bu cümle onu bü- 1 koyu bir sanlık çöktü. Siyah, sı- dı. Deminki krizi geçirdiği bel- bir kadınnn. Şimdilik güzelim. 
hergün sıralanan apartmanları- tün bütün titretti; halk ... Bu bü- rım gibi siyah üzerine çöken ka- li idi. Benimle karşı karsıya oturmak· 
nız bile sizin bütün korunma yük yığın, onun öcü, onun hıza ranlık bir sarı! Bu renk ona ikin- - Düşüneceğin başka şey yok tan, konuşmaktan, içmekten 
haklarınızı kaybettirecek kadar gelişi, onun silkinişi, onun bir ci haykırışını yaptırdı: mu? Benim milyonlarnn, onun zevk alıyorsunuz. Fakat, kadın-
kuvvetli belgelerdir. Sizlerin yumruk olup tepeye inişi gözle- - Sus diyorum!. milyonları, nihayet hepimizin ları çiçeklere benzetenlerin 
servetleriniz çalışmakla, kafa rinin önüne geldi, korktu, boğu- Fakat, bu haykırış deminki milyonlarıdır. Aldırma sen bun- çok hakları var. Onlar da 
yormakla, alın teri dökmekle, bü la boğula: gibi sessiz, sinik, korkak haykı- lara.. tıpkı çiçekler gibi koklanıyorlar, 
yük sermayeleri terketmekle e- Of yeter artrk. Bu sözleri rış değildi. Kıyar bir tonu vardı. Diyerek kadehini kaldırdı: seviliyorlar, sonra porsuyorlat, 
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LiTViNOF - TiTULESKO Yunanistanda 
Romanya ile Polonya Aara- K k ı ı 

d G . ı·k V oyu ra cı arın 
sm a ergm ı ar bir teklifi 

Varşova, 22. A.A. - Romanya ile Sovyet Rusya. arasında ~ir 
karşılıklı yardım paktı projesi hazı.rla_n.dığ.ma daır h?berle~ın 
yayılmasından beri Romen-Polonya ılgılılerı epey gergınleşmış-

tir. 1 . "L. . ff' 1 '' Hükumete yanat Polonya gazete erı ıtvmo un ac amı 
olmakla ittiham ettikleri Titülesko'nun son günlerde Cenevrede 
oynadıaı "şayanı teessüf" rolden bahsetmektedirler. 
Kud~r Varszaisky'nin sandığına. g.öre Bükreşdeki Polonya 

elçisi Cenevredeki Polonya d.e~e?esını Romanyanın. U:Iuslar Sos
yetesi Konseyine seçilmemesı ıçın oy vermekle ıttıham eden 
Romanya gazetelerinin neşriyatını protesto etmiştir. 

Bu haber Varşovada kesin olarak yalanlanmaktadır. 

Büyük Bir Orman Yangını 
Bolu, 22. A.A. - 19-9-1935 sabahı başlayıp 21 sabahı genişle 

mesi durdurulan Abat orman yangını Türk Ticaret Bankasına 
ait mukaveleli ormanın beş ve dördüncü mmtakaları arasından 
çıkmış ve bin hektarlık sahadan 400 hektar yanmıştır. Yan~n 
kerestelik ağaçlar içinde bulunan tomruklar da yanmıştır. Uç 
güniük emekleri.le çağrılan bine yakın k~ylünün ço~ ~_ayreti gö
rülmüştür. Çevnlen ormanın içine ateş tamamen sonunceye ka
dar köylü ayrılmamıştır. 

Ati na Borsasında Düşkünlük 
Atina, 22 (Özel aytarımızdan) - Dün Atina borsasında esham 

fiyatlarında düşkünlük devam etmiştir. En ziyade düşen dahili 
istikraz eshamıdır. Buna zıt olarak endüstriel esham fiyatları iyi
leşmiştir. ihtikarın önünü almak için hükumet iç istikraz tahvil
leri üzerine muamele yapılmasını menetmiştir. 

• 
UZUMCULARIN DERTLEi 

Üzüm Yetiştiriciler Mani
sada Bir loplantı Yaptılar 

Manisa, 22. A.A. - İzmir ve Ma
nisa saylavlariyle üzüm yetiştiren 
ilçelerin gönderdikleri murahhaslar 
Manisa'da toplandılar. Halkevi sa
lonunda yapılan bu toplantıya üzüm
le ilgili bir çok yurttaşlar, üzüm 
üretmenleri de katıldı. Toplanmaya 
başkanlık eden Parti Başkanı Avni 

di. t.ir"et'~~·nle;~re-.;--r5~~<ıar'"~'Urttıf• 
•Ôz söylediler. Ozilm ürününün mali
yet fiyatını bile tutmıyan satış fi
yatları bugünkü şekilde devam eder
se üretmenin çok zararlar göreceği
ni rakamlar sayarak ortaya attılar. 
Sabahtan başlıyan konuşmalar öğ
leden bir saat sonraya kadar sürdü. 
Üretmenlerden sonra Manisa sayla
vı Yaşar konuştu. Dertleri döküp 
saydı. Artık söz alan olmadığından 
Avni Doğan ortaya atılan istekleri 
şu suretle sıraladı : 

1.- tlrctmcnlerin bu aylarda va
deleri gelmiş borçları var. Ziraat 
Bankası borçlu olan üzüm Uretmenle 
rinin borçlarının vadelerini kendisi
ne depo edilen üzümler mukabilinde 
bir müddet daha uzatıyor Bu kolay
lığı öteki bankaların aynı şekilde 
yapmalarının temini 

2.- Girct malları üzerindeki hü
:kümet takyitlerinin biraz genişleti
lerek bu suretle memlekete biraz da
ha çok girecek mallara karşı üzüm 
51karılmasının kolaylaştırılması. Bağ
lar ve bağcılar için lazım olan kü
kürt, göz ta§ı. potasa, çuval ve tu
lumba gibi maddelere konulan güm
ıük resminin kaldırılması. 

4.- Bağcılığı korumak ve ilerle
mesini temin etmek için gene bağcı· 
Jardan olmak üzre bir kurul meyda· 
na getirilmesi. 

5.- Bağların tahriri, m e t r u k 
mallardan alınan bağlara da olduğu 
gibi yapılmıştır. Metruk mallar bağ
ları ise birçok sebeplerle değerle
rinden pek fazla fiyatlarla satılmış 
olduğundan bu ölçünün bırakılarak 
tam değeri gösterir yeni bir tahrir 
yapılması veyahut mev,ı:ut tahrir 

kıymetlerinin biraz daha indirilmesi. 
Konuşulanların hülasası tlan bu 

maddeler Manisa toplantısının istek
lerini gösterdiğinden bunlar herkes
çe kabul edildi ve toplantı sona er
di. Konuşmalar çok derin bir sami
miyet içinde yapıldı. 

Avni Do~ an toplantının bu ka-
.. ...... ......... ,,; 4- • ·-··- va•••••"""" a.oıı.-.a.1.1.1. 

gelen makamlara biJdireceP.ini ve 
üzümcillerin dileklerinin y~ine ge
tirilmesine çalışacağını söyledi. Ü
zümcüler bu toplantıyı yaptıran Par
ti şeflerine teşekkürlerinin ve saygı
larının bildirilmesini rica ettiler. 

Bu toplantıda hükümetin ve Par
tinin üzüm mahsulünü korumak için 
aldığı tedbirler saygılı bir dille tak
_.;r edildi. Bağcılığı koruyacak bir 
kurul meydana getirilmesinin üzüm 
derdinin en birinci kesin bir çaresi 
ol<iuğu fikri hep birden onaylandı. 
Manisa toplantısı üzüm yetiştiren 
çevrelerde pek iyi izler bırakmış ve 
önemli umutlar uyandırmıştır. 

İş ve Ziraat Bankalarının meydana 
getirdikleri kurumun direktörü İs· 
mail Hakkı da toplantıda bulunmuş 
ve söylenenleri dinlemiştir. İsmail 
Hakkı konuşmaların sonunda üzüm
cülerlc görüşmüş ve yeni kurumun 
Manisa'da ve ilçelerinde yapacağı sa 
tın almalar etrafında bazı malümat 
almıştır 

Tokatta hayvan sergisi 
açıldı 

Tokat,2?. A.A.- Cumurluğumuzun 

verimli işlerinden biri olan yurtta 
hayvan neslinin islihı yolunda To
kad'ın ilk. hayvan ıergiıi bugün saat 
9,30 da ilin resmi ve özel kurumla
riyle halkın önünde parlak törenle 
açıldı. Kazancın hayvan sahiplerine 
mükafatlar verildi. Gösterinin biti
minde güzel bir manej talimi yapıldı. 

Milli Türk Talebe birliği, şehrimizde festival münasebetile 
bulunan Odemiş zeybekleri şerefine dün bir çay ziyafeti venniş
tir. Odemişten gelen zeyb~Jder Halkevinde milli oyunlar oyna
mışlardır. Bu toplantıda Fransız talebeleri de bulunmuşlardır. 

Komünizim İCjin de 
rey verilmesi 

isteniyor 
Atina, 22 {Otel aytarımızdan) 

Koyu kralcılar rejim için yapı18:cak 
genoyda ahalinin krajık, cumurıyet 

ve komünizm haklarında reylerinin 
alınması teklif edilmi~ iıe de bu tek
lif başbakan tarafından reddedilmiş -
tir. 

Koyu kralcılar bu ıuretlc cumuri
yetçilerin komünistlerle elbirlik olma
ı;ının önünü almak istemişlerdi. 

Eski Sosyal yardım bakanı cumu
riyetçi Girkos Baıbakan Ç~l?ari~e 
gönderdiği bir mektupta kendısıle bır 
likte on saylavın ahali partisinden ay
rıldıklarını bildirmiştir. lrakliyon say 
lavı Perdikakis cumuriyetçi olduğu i
çin saylavlıktan istifa etmiştir. 

Yugoslavyada 
Parti Meselesi 

Belgrad, 22. /\.A. - Eski Sırp de 
mokrat partisinin sağ cenahına men
sub olan bazı saylavlar, bugün Yu
goslav radikal birliğine girmişlerdir. 
Oteki taraftan, beş mayısta Yevtiç 
listesinden seçilen ve hükümet ta
raftarı olan 26 say lavdan 1 ~ i de bu
gün çoğunluğu bırakmak kara~.ı ve~
mişlerdir. Bu saylavlar mustakıl 
grub adı ve{jlen ayrış grubuna geri 
kalan 8 saylavdan beşi de radikal 
Yugoslav birliğine gireceklerdir. 

Çekoslovakyada bir 
basm davası 

Prağ, 22. A.A. - Basın suçları 
ile meşgul olan hakyeri, Sudets Al
man partisi şefi Heinleinn'in Prager 
Presse gazetesinin bir muharririne 
karşı açtığı dava ile uğraşmaya baş
lamışlardır. 

Hinleinn, bu gazeteciyi, Sudets 
r--·!-!-!- _, __ .,.,_,..; 1 ..... ~r.f"\ettt 'rinde 
olmadıfını ve 1933 de ciiı:~tılan naa 
yonal - soıyaliıt partisinin yerine 
geçtiğini yazmakla ittiham etmekte
dir. 

Kalpazanlar çetesi . 
Varşova, 22. A.A. - Polis merke

zi Budapeştedc bulunan ve Polonya, 
Çekoslovakya ve Romanya paraları
nı taklit eden kalpazanlar çetesini 
yakalamıştır. Çete reisi yabancı bir 
memlekete kaçmıştır. 

ispanya kabinesi 
Madrid, 22 A.A. - Zamora'

nın bitaraf ve mümkün olduğu 
kadar çok partiyi toplıyan bir 
hükumet kurabilecek bir şahsi
yeti kabine teşkiline memur e
deceği sanılıyor. Bu hususta 
Pedregal'in ismi ileri sürül -
mektedir. 

Fas fevkalade komiseri Riku 
vello'nun Madrid'e çağrıldığı 
bildiriliyor. 

K U Ç U K H AR i C 1 

HABERLt:.R 

• Pariı;, 22.A.A. - Bir eşya tre
ni Myereı'de bir lokomotifi~ çarpış
mış ve 12 si ağır olmak üzre 30 kişi 
yaralanmıştır. 

• Meksiko, 22.A.A. - Vcraküz 
grevinde hiçbir değişiklik olmamış
tır. Deniz ve tarım işçileri 2 birinci 
teşrinde genel grev ilan edeceklerini 
bildirmişlerdir. Diğer federasyonlar 
siyasal buldukları bu greve katılmı
yacaklardır. 

• Paris, 22. A.A. - Yargutay 
Yugoslavya Kralı Aleksandr"ın ölü
müne karışmış oldukları suçuyle ci
nayet hakyerine gönderilen üç Hır
vat zorbasının bu karara karşı ver
dikleri istidayı reddetmittir. 

• Varşova, 22. A. A. - Cumur 
Baıkanı S'ilizya Diyetini Katoviça
da 24 Eylülde toplantıya çağırmıştır. 

• Madrid, 22.A.A. - Bugün de 
kabine krizine ıbiçbir çözge bulunama 
nuştır· 

• Varşova, 22. A. A. - Dan
çiğten gelen haberlere göre, nazi se
natosu, Cenevre kararları anlaşılınca 
yeni seçimler yapmak kararındadır. 
Senato 7 nisan seçiminde muvaffak 
olamadığı üçte iki çoğunluğu elde 
etmek dileğindedir. 

• Atina, 22 (Özel) - Tecim an
laşması konuşm \ rmı yapmakta o
lan Türk heyeti Ankaradan bekle· 
mektc olduğu talimatın henüz gel
mediğini Yunan heyetine bildirmiş
tir. 

N============================================= 
ı BUYUK 

ALMAN 
CASUSU 

. 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Sarışın 
Siyah 

Kadından Eser Kalmamıştı, Jenny 
Saçlı Bir I spangol . Güzeli Olmuştu 

-53-

Diğer taraf tan J enny gayet 
rahatça yoluna devam ediyor -
du. Zaten Amerikad'a yapılacak 
iş yoktu. Karı olanı biteni Al
manyaya haber vermek için ka
fi bir elemandı. 

Vapur, Panama kanalını ge -
çip te Cenup sularına girdiği 
zaman J enny meydana çıktı. 

Fakat bunun Şikago barında 
dansözlük yapan sarı saçlı, ma
vi gözlü kız olduğunu tanımak 
değme yiğitin karı değildi. Saç
ları siyah ve kıvrıktı. Gözlerinin 
rengi bile değişmişti. Koyu sür
me, siyah rimel, bulutsuz gökle
ri andıran mavi bakışlarını, kız
gın iklimlerin kavurduğu iri k.a
ra üzümlere döndürmüştü. Cıl
di esmerleşmiş, dudağile, kulak 
memesinin arasına çizilen hat -
tın tam ortasında iri siyah bir 
ben hasıl olmuştu ..• 

Boynunda güneşin bütün renk 
lerini, sabahın, akşamın, öğlenin 
bütün ışıklarını toplayan bir şal, 
üstünde yıldızsız geceler kadar 
siyah ve serin bir tafta elbise 
vardı ... 

Güvertede ilk göründüğü za
man bütün yolcular şaşmışlar
dı. Bu kadar güzel bir kızla gün 
terden beri ta Kalifomiyadan 
beraber geliyorlardı da haberle
ri yoktu ... 

Herkes, onun önünden geçer
ken gayri ihtiyari başını çeviri
yor ve bir anda hayran oluyor -
du. 

Beli ne ince, göğsü ne dolgun 
du bu kadının!.. 

Parlak kuzguni saÇlarile, nar 
çiçeği kadar kırmızı dudaklari
le, tam bir Latin, bir cenup Ame 
rikası güzeli idi bu!.. 

lnc;e. parmaklarının arasına 
sıkıştırdığı sigarayı, avurtlarını 

çukurlaştıra çukurlaştıra emi -
yor, ve gözlerini kırpıştırarak 

dumanlarını engin Okyanusta 
savuruyordu ... 
Akşam yemekte ilk defa ola

rak sofraya otunnuştu. Yanın -
da genç ve güzel bir adam var
dı. Bu adam kendisine ilk defa 
hitap ederek dedi ki: 

- Bonsuvar Sinyorita ! Sizin
le bir sofrada oturduğumdan do 
layı doğrusu şeref duyuyorum ... 

Genç kadın başını eğdi: 
- Teşekkür ederim. İltifat e· 

diyorsunuz! 
- Fc.!tat Kaliforniyadanberi 

size hiç rastgelmedim. Nasıl o
luyor bu böyle: gemimiz de bir 
transatlantik kadar büyük de -
ğil! .. 

Amma meraklı adamdı bu.İlk 
rastgeldiği kadına böyle bir su
al sormak için insanda hayli cü
ret olmalıydı. Jenny gülümsiye
rek ·cevap verdi: 

- Sonnayın, dedi. Vapur 
kalkar kalkmaz bir baş dönmesi 
geldi. Kamaramdan dışarı çıka
madım ... Vakıa deniz durgundu. 
Fırtına yoktu. Fakat ben böyle 
uzun seyahate alışık değilim de 
ondan olacak ... Ne ise şimdi bir 
az alıştım ... 

- İsminiz? 
- Dolores Del Sento!.. İlk de 

fa olarak Rio de janeyro'ya gidi 
yorum. Hoş ilk defa demek te 
doğru değil ya... Aslen orada 
doğmuşum. Fakat çok küçük 
yaşta babam Kaliforniyaya git -
miş, beni de götürmüş. Onun i
çin Rio'yu şöyle hayal rrıeyal ha 
tırhyorum ... Ya siz ... 

- Benim ismim Kastello To
rento ... Kahve ticareti ile uğra· 
şırım. Cenubi Amerikada büyük 
kahve tarlalarım var ... 

İkisi de ingilizce konuşuyor -
tardı. Kahve taciri genç kadına 
İspanyolca bilip bilmediğini sor 
du: . 

- Pek az. dedi. Çünkü Kali
forniyada Amerikalı Matmazel· 
lerle büyüdüm. Annem, ben çok 
küçükken ö!tiüğü için, İspanyol-

Omuzunda §Bl, elinde sigarası 

cayı iyi öğrenemedim. 
Çok geçmeden iki genç çabu

cak ahbap oldular. Ve hatta 
Kastello Torento bu ahbaplığı 
daha ileri götürmcğe bile çalış
tı. Nitekim iki saat sonra genç 
kadına kendisi için yanıp tutuş
tuğunu, gönlünde ne alevler, ne 
ler, neler, olduğunu anlatmağ:ı. 
başladı ... Sulu bir adamdı bu!. 
Tanıştığı ilk genç kıza derhal 
izdivaç teklif edecek tıynette i
di. Nitekim işin sonu da böyle 
oldu. 

Ah Sinyorita diyordu... Sizi 
gördüğüm zaman kendimde~ 
geçtim... O bakışlarınzın alevı 
icinde kendimi kavrulmuş zan· 
nediyorum... Sizinle evlenmek 
istiyorum ... Aşkımı lUtfen kabul 

Yunan Suların
da İtalyan 
Gemilari 

{ Bag tarafı 1 incide J 
lngiliı: - İtalyan gerginliğinden evvel 
kararlaştırılmış olduğu noktasına 
dikkati çekmektedirler. 

İngiliz donanmasının 
7.ivarcti 

Atina. 22 (Ozel aytarımızdan) -
Atina ajansı ı;alihiyettar makamdan 
aldığı aşağıdaki telgrafı neşrediyor: 

"lngiliz donanmasının '.{unan li
manlarına yapacağı ziyaret yüzünden 
bazı Italyan çevrenlerinde bilhassa 
Yunaniıtanın iıııiklalini karııtırarak 
yapılmakta olan dedikodular ve eski 
1826 senesi muahedesinin mevzuu 
bahsedilmesi Yunan kamoy (efkarı 
umumiycsi) üzerinde büyük bir hay
ret uyandırmıştır. 

Jngiliz donanmasının Yunan liman· 
]arını ziyaretinin Jtalyan - Habeş buh 
ranından çok evvel haber verilmiş ol
duğuna dikkat etmek larımdır. Bun· 
dan sonra da bu ziyaretlerin her yıl 
yapılmakta olduğu meydandadır. 

Romada yapılan teşeb
büsler 

Atina, (Ozel) - Habersiz olarak 
evvelki gün Argoıtolion limanına gi
ren Promitevı iamindeki İtalyan gaz 
vapurunun dün sabahleyin limandan 
meçhul bir semte gitmiştir. Vapur 
kap anı hareketinden evvel fırt:nadan 
dolayı Yunan limanına girnıege mec
bur kalllığını lıildirmiştir. 

Yunan hük(ımetinin ltalyan gcr.ıi

lerinin habersizce limandan iİrmelc
ri ürerine hicbir tesebbüae kalkışma
dığı evvelki gün radyo tarafından ve
rilen haberler resmen tekıip edilmek
tedir. 

Bu hususta Yunan hUkumcti Ro -
ınanın nazarı dikkatini c:elbetmiş ve 
bunun arsıulusal nizamata mu&ayir 
olduğunu bildirmittlr. 

Transosean ajansının Yunan hükiı· 
metinin limanlarına yana,makta olan 
harp gemilerini menetmek için do
nanma gönderccetine dair verdiği 
haber de yalanlanmııtır. 

Salahiyettar hükumet kaynakların
dan dün radyoda Italyan · Habeşiıı
tan ihtilafı dolayııile Yunanit1tanın 

istiklalinin tehlikeye maruz kalmakta 
olduğu hakkında verilen haberler ya
lcınlanmıştır. "Müstakil bir devlet o
lan Yunanistanın hiçbir taraftan teh· 

dit edilcmiyeceği.. tebliğ edilmi tir. 

Okys~ıuslaII seyrediyordu. 

edin. Beraberce seyahat eder, be 
raberce gezer ve hayatın keyfini 
çıkarırız ... 

Fakat J enny, yeni ismi le Do
lores del Santo böyle se\'gilece 
çabuk çahuk kanacak kabiliyet
te bir kadın değildi. 

4'ienç İspanyolun teklifini ta
kaydi ile karşıladı; ve alaya oaş 
ladı: 

- lyi ki dedi. Vapur kn'" ..,ı 

kalkmaz hasta olmusum Cün -
kü şimdiye kadar belki evlen -
miş bile olurduk. Ne acele .edi
yorsunuz. Bakalım, biribirimizi 
tanıyalım, nenin nesi olduğumu 
zu anlayalım da izdivacı öyJe 
düşünelim ... 

1 Arka ı varl 

Ev Kraliçesi 
Büyük müsabakcımız 

yakında başlıyor 

Müsabakayı en ince tefer
rüatına kadar hazırlıyan 

Komitenin programını bir 
kaç güne kadar neşre

deceğiz. 

Ev kraliçesi müsabakamrz 
okuyucularımız tarafından her
gün artan bir alaka ile karşılan
makta ve müsabakanın tarzı 
hakkında birçok şeyler sorul · 
maktadır. 

OAıuyucularımı:z.ın küçük b:r 
ıabrı biz.den eıİrllememelerini 
dilerken ilave edelırn kı ımtı
hanları büyük bır İnti:z.am t1e 

müllemeliyel içinde yapmak 
iıstediiimi:z. ıçin yakında isim
lerini de ilcin edecccimiz mü
tehaıısııların fiki.rlerını almnifa 
devam ediyoruz. Ayrıccı, ev 
kcıdınlıiının Avrupada ne ın· 
ce bir teknik ve san1 al İfı ol
duğuna dair mütalealarmı da 
yazacağız.. 

Bu vesile ile, aile müessc:ıoc-
11ini kuvvetlendirmek ve ev ka
dınlığırıı te§vik etmek yolunda
ki faaliyetimiz.elen dolayı bizi 
tebrik :z.ahmetinde bulunan o
kuyucularımı:z.a da tcşclzküı c
de~:z. i 

7 iirkil}e Ev 
Kraliçesi 

Yeni mü5aha cm?z 
büıün Türk kacun• 
larını a ıaka..oıar 

edecektir 

Uzum, ıncır satış ar 
İzmir. 22. A.A. - Bu ha.ta ic: .. ·e 

Borsada beş kuruş on para hn T'l 

sekiz kuru a kadar 36.97 3 cu\•a 
züm ve dört kuru~ on p:11 adan 
beş kuruca kadar 25 441 cuv.ıl 
satılmıştır. 

r 
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Sıcağın Şiddetinden Şiltelerini Omuzlıgan 
Arkadaşlar Birdenbire Güverte.1Je Fırladılar 

lpar Jlotla &JIJıulen Jlumaraya tlofru açllıyoı 
Denb bir küp gibi dur- lliikrimliğile mqbur bir ar- kona Niyui ile Zekide idi. 

sun. Hava ajır v'::ıeuiz. kadaı yemek tanıimi itine Ufaktefet gürilltülere dömnil-
~ oa. bqind ıwr- toptan vazıyet ettiiini illn ede- yorlardı bile. Yalnu Zekinin 

teml»e ~ oıı altıda laı:titiii- rek dertıal hareke"- ıeçti, ve uykQu ıeaaiz, Niyuininki par
mtiz lainden arlalclqlam mo- akpm yemeğiniıi glivertede lalm. Ama zavallmm horlaması 
tor ve al)Cfılları uumrlkn el yenmesini teklif etti. Teklif na imkan mı var. Hele bir bat
ve ,,,..i. aalhyarak aynldık. memnuniyetle kabul edildi. lumı. 

YelkillJerinm ipe mll\daJ .. Berkeı biraz sonra tab8kianna - Ba1iuna oflum, bize de 
lmDIJI ~gibi bm.Ufuk itina ile taktim edileıt ,.._ .. itlek bir nargile doldur! diye 
ve ~ .Rii&glr ~ terini lelJİI bir ittab ~ yfllle- duyulan perakende ıealerden 
;ya -.... ..,.- .llmile çahtmau- je ufi'aptkenı Zeki sesimdi: sonra bir olup, "Delidolu ope -
na .aa.- mtte dört ~.-... - Yabul GödııW bitU ta· retüıdıeki Vufi Ruanm parça -
mill~ kotramum-:;; hatrlannıman a1'rm da azıcık iDii hep bir ağmlan feryada 
torile seyredeceğiz. arka9za bakın. batJıyorlar: 

Malek aıbdqtan Refi Ba- BilJannı çevirenler deniz- .. _Bu 1e1 zurnum 1e1i, lpk 
7arJ ve arkadqlannı ıelimet- den yiibelen mehtabın altın zuma au bqında." 
lemell için motorlu Jdlçök bir lfliı ile ıpklanchlar. Dofruau T~ arkıımı 1~ l 
kotra ile pefimizi takip 'eden ıeoerün neta.etbıe diyecek.. 

aigorta•-.lm"*1_.Mrfflli~,rft-..-a~~·rnd~an+Y....ıoktu.-...ı.-.... .._.~~~~ Sai$ 
- Arkadaıtar, bana •imdi - Birader, zorlaSMD bir pir 

-s eöyliyebilir miyim acaba? dedi 
m bel lira kim verine bütün ve kamedeıı: 
kazalara kup on bin liraya ıi- "- Mahitaba bakım.m, ce. 
l'orulıdıt. Pofiçeıinin kendin-

:::~ı;::.e)e varacağma da ~~~~·ı:ar=." '°k iyi, 

Biaden birisi mukabele etti: aklına fntina filln ıe~n de 
- Delene ki Uk kazaya on ne geline plain, dediler. 

1'eil •ermekle ıiıWliden bqla- - lenbn bir teklifim var. 
ol - Nedir? 

"ı:"C:. teklifi - furada biras el1-elt te 
teklifaizlife "Plcagrava ulimen movaulat 

GillUterek. palıprak bir etti)("' . diye lltmllbuı. Wr tel
milddet daha.. -=ttikten..Mma: craf 'fthek, dedim 

~ Rilttfi atddı: 
- Haydi, yoluna • ol • -Aman yapmaym, IUim ev-

auııl den -- ederler. Onlar bl-
Dediler ve Jlıbi yolU1111Uf al baNket etmedi biliyorlar, Mabnıt Baler illpte çocufUe 

terkeıtiler. dtlcli. vetlalqırien 
11otıormmızun yolsuzluğuna B·~ ..a-ııırnt'I 
-~ ivi tarafı _ _._ ae•i> ar ar&1* kotramma uarıan 
·-- ..,- YIUUAJ denU tiieriDde buaktltı dib-
di. 8aftDID bu .Uldbıeti içinde gün izler liiwolıaf aletinin 
bir ..,. tma lmynifu hıprtiıile çizdiği çiqller gibi itti biiiril 
aildltJp pderkea arkmqların • ..a..u ... ~ -a..lı- 11r ı... ..... 
hepainde bir bank• ve faaliyet ~:U ,_....... a--tae --sr 

~a. Kimiai qyalanm - Yahu biZlm kotraya ne 
dolaplara yerleftiımek, kimisi oluvnr? 
de ........... ........ tamim et- ~-

·~- - lleraklıntnaJlll, bir PY 

Burada abydetme- ~~=• ~il&,ietin-
den .~ bir py dm pttelerini omuı:llN ... 
vara o da .&limrilk ve dıılar geceyi geçirmei içla bi-
polia erklniJe • arka- rer birer ıtverteye fırlac1dar. 
dqlarmm harelmtliilis'elDaam-- Gece vardiyw taksim edildi. 
da bise p.terdilded Pli can- Hanci aatte hangi arkadal -
dan a1lka ve kolay r 1arm uyanarak vUife aıacakla
bis IMa cnlı ~~ ıekı.ıt n teebit edildi. Geri Q1an uy
olaa,mk. bareketımıs her ~ '-·---daldı. Delikaiz oku re-4' birbç. &tin t.ııhura ~ ..,_ ...... 
bilini. Ba uyede hem Pl'Ol'lll-\ 
anmm cini ginüne tatbik et.
mit olaJ,cr, hem 4'-bize ver~ce
ji zevkten bNlia, pce ıeyırl!: 
rinde bir haylI ~ go-
~ m~· kaybet-
1Mllıif oluyordult. 

önledD4I .... 
aucıa d>iaesinl .. ~ ılık 
ve peailııtwıakhlil' ·,.,,..,.. 
9a1 de'dıtl iadi ve "* oldu. 
Akps•• -.Ji ...... ~ Kotr4Dil .. ,..-... 
98 ~ .erpuen ~•ı 
ıar usandlklan yer~ bir 
bir harekete !erek: 
-B ... ~il-

et verse ,emek 
.uı...- nasıl • cıemeit ..,., 

---------·~·-------·---·-- ·-- ·-------- ---- - - . -- --- ---- --

SAGLIK 
ÖGOTL 
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Balkan Oyunlarının ikinci Günü 

J nbcınıe•ae ııoıuıan seyreden ıeyrrcııer 

(Baı tarafı 1 incide] 

İkinci seride birinciliği 22 sa 
niye 9/ 10 ile Bauer (Yugoslav); 
ikinciliği 23 saniye 5/ 10 ile J or
dioche (Romen); üçüncülüğü 
23 saniye 9/ 10 ile Frangudis 
,(Yunan) aldılar. Bu seride ko
§an atletimiz Hilmi tasfiyeye 
:uğradı. 

400 manialı (seçmeler) 

Bu seçmede iki seri üzerine 
~apıldı. Birinci seride Skiadas 
(Yunan) 59 saniye 6/ 10 ile bi
rinci; Maeskiu (Romen) 1 da
kika sıfır saniye 3/ 10 ile ikinci; 
Slevanoviç (Yugoslav) 1 daki
ka sıfır saniye 9/ 10 ile üçüncü 
oldular. Bu seride bizden kimse 
)'Oktu. 

İkinci seride Romanyalı atlet 
üstüste (yanlış çıkış) lar yap
tığından hareket amiri tarafın-

Talı adımda yeni Ballıan nkotunu 
lrıran Yunanlı Lambrakia 

Öan diskalifiye edildikten sonra 
,Yunanlıların meşhur maniacısı 
:Mandikas birinciliği 59 saniye 
3/ 10 ile aldı. 1 dakika 1 saniye 
8110 ile Ziya (Türk) ikinci; 1 
dakika 2 saniye 4/ 10 ile Bans -
kak (Yugoslav) üçüncü oldu -
Jar. 

Uzun atlama 

Bu müsabaka, bize tek bir pu 
van bile kazandırmıyan bir mü
sabaka oldu. Buna giren iki at 
letimiz altıncılıktan aşağı düşe
rek tasfiye edildiler. 

Yunan atleti Lambrakis ilk 
atlayışında 7,10 metreyi tuttu 
ve kimse bunu aşamadı. Bunun 
la beraber Romanyalı J onesku 
pek yakından Yunanlının mesa 
fesini zorlıyarak iki santimetre 
noksanını yapmağa muvaffak ol 
du. Bundan sonra ulaşılabilen 
uzunluk birdenbire 20 santimet 
re eksiğine düşüyordu. 

Netice şudur: 
1 - Lambrakis (Yunan) 7,10 

metre (Yeni Balkan rekoru) 
2 - Yoncsku (Romen) 7,08 

metre 
3- Novakoviç (Yugoslav) 

6,85 metre 
4 - Kallay (Yugoslav) 6,71 

metre 
5 - Paterakis (Yunan) 6,67 

metre 
6 ~ Lupan (Romen) 6,63 

metre 
Disk atma 

Bir taraftan-11ZW1 atlama mü- . 

.>iak atmada Vey•i Türkiye rekorunu kırar/ter. 

sabakası yapılırken öte taraftan şidd"ctli bir alkışla karşılandı. 
da sahanın ortasında disk atma Yunanlı Balkan rekorunu, 
müsabakası yapılıyordu. Veysi de yine kendisine olan 

Evveli en ile.ri giden Roman Türkiye rekorunu kırmışlardı. 
yalı atlet Havalet oldu.Bu atle- Sonuçlar: 
tin atışı Romanya bayrağını 45 1 - Sillas (Yunan) 48,41 met 
metre çizgisine yakın bir yere re (Yeni Balkan rekoru) 
diktirmişti. 2 - Veysi (Türk) 45,58 met-

Biraz sonra hemen bunun ya- re (Yeni Türkiye rekoru) 
kinine Yugoslav bayrağı dikil - 3 - Narançiç (Yugoslav) 
di. Çok güzel bir stil sahibi olan 43,56 metre 
\'unan atleti Sillas'm eşofman 4 - Havalet (Romen) 42,55 
p~talonunu Çdc&J".11'aGan atJıiı metre 
disk daha gerilere düşmüştü. 5 - Kleut (Yugoslav) 41,60 
Bu müsabakada en güvendiği - metre 
miz Veysi ilk atışında muvaffa- 6 -Fikiyotis (Yunan) 41,53 
kiyetli bir atış yaptı, Türk bay metre 
rağı 45 metrenin ilerisine en ö- 200 metre (/inal) 
ne dikildi.Veysinin bu güzel a
tışı şiddetli bir alkışla karşı -
landı bundan sonra yapılan atış 
larda bayrağımız daima önde 
bulunuyordu. Herkesin üçer a
tışından sonra altıncılıktan aşa
ğı düşen atletler ve bunlar ara
sında bizden Naili tasfiyeye uğ
radılar. 

İkinci üçer defa atışlar baş
ladığı zaman Sillas soyundu, 
mükemmel stilile döndü, disk 
aleyh esen rüzgarı keskinli
ğine yararak havada süzüldü ve 
50 metre çizgisine yakın bir ye
re düştü. Bu çok güzel atış ta 

200 metre finali hayli heye
canlı oldu ve Semihten çok faz
la müsabaka kabiliyeti olduğu 
anlaşılan atletimiz Raif iyi bir 
koşu yaparak iki maruf Yunan 
atleti arasında ikinciliği aldı. 

200 metre neticeleri şunlar -
dır: 

1 - Frangudis (Yunan) 22 
saniye 2/ 10 

2 - Raif (Türk) 22 saniye 
5/ 10 

3 - Sakalariu (Yunan) 22 
saniye 7 / 10 

4 - Covacı (Romen) 

-ak verme mÜMıbalcuınJan bir 6Örü 

uanıta "oıuıaraan oır en•&unıuııc 

5 - Bauer (Yugoslav) 
6 - Y ordoche (Romen) 
400 manialı final 

400 metre manialı koşunun fi 
nali de Yugoslav atletinin meş
hur Mandikas'ı bir hayli sıkış
tırmasından d o 1 a y ı heye
canlı oldu. Bu müsabakaya biz
den giren Ziya mesafenin yarı -
sına kadar dördüncülüğü muha 
faza etti, fakat evvela Roman -
yalı, varışa yakın da Yugoslav
yalı kendisini geçtiler ve biz al
tıncı olduk. 

Dereceler: 
1 - Mandikas (Yunan) 57 

saniye 1/ 10 
2 - Banskak (Yugoslav) 57 

saniye 4/ 10 
3 - Skiadas (Yunan) 58 sa

niye 7/ 10 
4 - Maeskiu (Romen) 59 sa 

niye. 
5 - Stevanoviç (Yugoslav) 
6 - Ziya (Türk) 
Balkan bayrak yarışı 

Günün son müsabakası olan 
100-200-400-800 metrelik Bal 
kan bayrak yanşı, 400 metreyi 
koşan rakip takım atletinin fev
kalade denilecek bir şekilde 
koşması ve Yunan takımını çok · 
sıkıştırması yüzünden en güzel 
en heyecanlı yarış oldu. 

Bu müsabakaya, Bulgarlar 
hariç, beş takım girdi. Birinci
liği Balkan rekorundan aşağı 
bir derece ile Yunan takımı, i -
kinciliği pek az farkla ve yine 
eski Balkan rekorundan aşağı 
bir derece ile Romen takımı al
dı. 

1 - Yunan takımı; 3 dakika 
26 saniye 7/ 10 

2 - Romen takımı; 3 dakika 
27 saniye 

3 - Yugoslav takımı; 3 daki 

, 

400 metre birincm ltlendilru 

ka 32 saniye 1/ 10 
4 - Türk takımı 
5 - Arnavut takmıı 
Tören pazara 

Dünkü müsabakalardaki bi -
rincilik törenleri yapılmadı. 
Bunlara ait bayrak çekmeler ve 
ulusal marşlar merasimi, önü -
müzdeki pazar günü yapılacak 
son gün müsabakalarına ait tö
renle birlikte yapılacaktır. 

Cevap telyazı/arı 

Müsabakalar arasında, Gü -
neş klübünde toplanan Balkan 
arası spor komitesi kongresin -
den devlet başkanlarına çekilen 
telgraflara gelen cevaplar hö
parlörlerle okundu. Cumurbaş
kanhğımızdan, Bulgar kralın -
dan ve Yunan Cumurbaskanlı

ğından gelen bu cevaplar şid -
detle alkışlandı. 

Kırılan rekorlar 

Dün kınlan iki Balkan reko
ru Balkan bayrak yanşma ve 
uzun atlamaya, bir Türkiye re
koru da diske aittir. 

Uzun atlamanın eski Balkan 
rekorunu birinci Balkan oyun -
lannda ve 1930 da yine Yunan 
atletlerinden Burlos 6 metre 88 
olarak tesis etmişti. Lambrakis 
bu rekoru 12 santimetre farkla 
kırmış oldu. 

Balkan bayrak yarışı Balkan 
rekorunu yine Yunan takımı i
kinci Balkan oyunll.rında ve 

200 metre birinci ve ikinci Yu6tnlav Baver ve Rail 

' 

200 metre finalde Salıalaryu ue Rail 

1931 de 3 dakika 28 saniye 2/ 10 
olarak tesis etmişti. Şu halde 
dün, bu zamanı 1 saniye 5/ 10 
eksiltmiş bulunmaktadırlar. 

Veysinin dün iki metre 28 san 
timetre farkla fazlalaştırdığı es 
ki Türkiye rekoru yine kendisi
ne ait olmak üzere 43,30 metre 
idi. 

Umumi tasnii 

Balkan oyunlarının ilk gü -
nünde Yugoslavlar beş puvan 
farkla başta, Yunanlılar ikinci, 
Romenler üçüncü bulunuyorlar
dı.Biz dördüncü idik.Dünkü mü 
sabakalar sonunda Yunanlılar 

başa geçtiler, Yugoslavlar ikin -
ciliğe düştüler. Romanya ile bi
zim durumumuzda bir değişik
lik olmadı. Yalnız Romenler ü
çüncülüklerini kuvvetlendirecek 
şekilde puvanlarını biraz daha 
arttırdılar. 

Dünkü son tasnif şöyledir: 
Birinci: Yunanistan: 88 pu -

van 
İkinci: Yugoslavya: 78 pu -

van 
Üçüncü: Romanya: 58 puvan 
Dördüncü: Türkiye 39 puvan 
Arnavutluk ile Bulgaristanın 

üçer puvanları vardır. Bulgarla 
rın üç puvam evvelce yapılmış 
olan maratondan ileri gelmekte 
dir. Bulg-arlar, federasvon reis
lerinin ölümü dolayısiİe, açılma 
töreninde bulundukları halde 
müsabakalara girmemişlerdir. 

Son gün 

Balkan oyunlarının son günü 
önümüzdeki pazardır. O gün mü 
sabakalara yine saat on beşte 
başlanacak ve sırasile: 

110 manialı seçme 
400 metre seçme 
1500 metre final 
Sırıkla yüksek atlaıua 
10000 m-.;tre 
Çekiç atma 
110 manialı final 
400 metre final 
4X 100 bayrak yarışı ya,ıla -

cak ve ulusların sıraları - şimdi
den az çok anlaşılmış olmakla 
beraber - tesbit edilecektir. 

S. G. SAVCI 

Kari Diem organizasiyon• 
daki mükemmeliyeti 

tebrik etti 
Berlin olimpiyatlarını orı~anize ,... 

den methur Alman sporcularından 
Kari Diem, Balkan oyunlannı ha • 
zırlayan heyetin daveti üzerine İs
tanbula gelmiş ve muhtelif yarış ve 
müsabakalarda hazır bulunmuıtur. 

Karl Diem Balkan oyunlannı fev· 
kalade beğenmiş ve bu oyunların 
organizasiondaki mükemmeliyet do
layisile atletizm f e d e r a s y o n u 
reisi Burhan Feleki tebrik ederek de 
miştir ki: 

- Beynelmilel olimpiyatlarda da 
ancak bu kadar güzel bir teşkilat 
yapılır.Balkan oyunları filhakika sayı 
hesabile kaybesin işlerdir· Fakat ni
hayet bir telafisi mümkün gayet gü· 
zel hazırlanmıştır. Oyunculanruz fil
kün olan bir şeydir.,, 

Kampa davet 
Futbol F :derasyonundan: 
1 - Kamp 23 Eyl\ıl Pazartesi gil

nü Modada açılacak ve o geceden iti• 
haren futbolcular kampta kalacaklar 
dır. 

2 - Aşağıda isimleri yazılı oyun• 
cuların Pazartesi r .inü sabah saat 10 
da beraberlerinde geti..-.,ek mecburi
yetinde oldukları giyeceklerile spor 
levazımını hamilen F ederasyonlar 
merkezinde kamp müdürü Nüshet Ab 
basa müracaat etmeleri. 
Beşiktaştan: Hüsnü, Feyzi, Faruk, 

Şeref. 
Galatasaraydan: Avni, İbrahim, Mil 

nevver, Lutfi, Necdet. 
Güneşten: Reşat, Rasih, Faruk, Sa 

lahattin. 
Fenerden: Fikret. Niyazi, Naci. 

Esat. Yaşar. Cevat. M. Reşat, 
lstanbulspordan: Hasan. 
Vefadan : M uhtesem. 

[Top] un altmcı Ba'kan 
oyunları sayısı 

Türk ',rmizin büyük spoı' haftah· 
ğı olan (Top) Altıncı Balkan oyun• 
lan münasebetile özel bir sayı ha· 
zırlamıştır. 

Açılış töreninin. evvelki günkü 
ve dünkü müsabakalann en salJhi
yetli kalemler tarafından yazı ile ve
rilen tafsilatından başka, 8 resim 
sayfası yarıpalan gözler önünde 
adeta yeniden canlandırmaktadır. ı .. 
tanbulun bütün tanınmış gazete fo
toğrafçılarının oyunlar esnasında al
dıklan bütün güzel resimler 40 dan 
fazla ayn poz ve enstantane halinde 
(Top) un bugünkü 44 üncü sayıaıru 
süslemektedir. 

Müsabakaları yakından görmemiı 
olanlar, (Top)un sayfalanna bakın· 
ca ; yapılan törenin bütün hareket
lerini , yarışmaların bütün heyecanlı 
anlarını bir sinema perdesinde sey
reder gibi yakından göıııeceklerc'lir. 
Bütün bu güzel resimler ve yazılar 
oyunlara seyirci olanlar için de en 
güzel birer hatıra yerine ıec;ecektir. 





j FAYDALI 

Nizam ettin NAZ 1 

Parmağındaki Yüzüğü Görür Görmez Onun Kazan 
Atlı Kuvvetl~ri Kamutanı Oldu~unu Tanımışlardı 

Süyün Bike güzel yeşil gözlerini 
evvela Batır Hana dikti; sonra gözle 
rindeki tatlı ve iltifatlı bakışı değiş· 
tirmeden Saltikofa döndü. Ve yavaş 
yavaş yerinden kalkarak endamını~ 
bütün güzelliğini göze vuran ahenklı 
bir yürüyüşle Batıra yakla~tı_. Sol ~
lini onun sağ omuzuna degdırerek · 

- Komutan ... - dedi • doğrulunu~. 
Ve ayni jesti tekrar ederek Saltı-

kofu da doğrulttu: . . 
- Kinyaz Boris. Sıze esır muame-

lesi edilmiyecektir. . . 
Sonra her hareketını dikaktle ta -

'kip eden beyoğullarına doğru kolunu 
uzattı: 

- Ak sakallar 1 Kazanın büyük oğ 
lu Batın tebrik ederiz. Batır Han 
bize ummadığımız bir kazancı başar
mıştır. Kinyaz Boris Saltikof kanı i
le bizdendir. Moskof kuvvetlerine on
~uz kalmanın acrsını tattıran Batır 
ıkendi öz ırkı için çalışan Türkün, ay
:ni ırktan olan, başka bir ırkın menfa
ati için çalışmayı kabul etmiş olan 
r.fürke üstünlüğünü ispat etmiştir. Ak 
~akallar ! Sizi, Kazan karaçısı komu
tan Batır Ham birer birer tebrike da 
:yet ederim. 

Saltikof baba dilini çok iyi biliyor
öu. Bu sözleri yüzü kızararak dinle -
misti. Maamafih her halinde geçirdi
'ği ~ergüzeştte hiçbir fevkaladelik duy 
matlığı göze vuruyordu. 

Süyün Bike bu sözleri söyledih.-ten 
1ıonra Saltikofa tahtının ayağı ucun
da bir yer gösterdi. Bu sırada salo
nu dolduran genç ve yaşlı beyoğulla 
rı birer birer Batıra yaklaşıyor ve her 
IJiri evvela iki eli ile onun sağ elini 
ınktrktan sonra yaşlr ise almndan ö
püp: 

- Yaşa oğul! 1 Diyor, genç ise: 
ı - Han 1 Bize iyi dua et! Sana ben
:ı:iyelim ... 

Diyordu. 
Eu merasim bitince iki hadım Sa1-

ıtilfofW1 önune düşerek onu sarayın 
dış bölmelerinden birindeki iki katlı 
küçük bir daireye götürdüler. 

Gece, Süyün Bike bütün beylere 
"'e orduya bir ziyafet verdi ve ziya
fetin sonunda hazır bulunanlara ken
di elile kımız sundu. 

Garip bir tesadüf! O gece Çar l
,,an da karargahındaki yüksek rütbe
li zabitlerle Moskof asılzadelerini bir 
sofra başında toplamıştı. 

O da Moskof karargahında büyük 
ehemmiyet verilen bir muvaffakiyeti 
kutluluyordu. 

Evet ... Büyük bir muvaffakiyet. Zi
ra Kasım Hanının adamlannd;m bir 
kol, Kazan hanlığı atlı kuvvetleri ko
mutanını esir etmiş ve !vana yolla
mıstı. 

Kazan atlı kuvvetleri komutanı ... 
Yani, Kuşoğlan. 

Ve nasıl Süyün Bike bab::ısırun e-
8ir edilmesine büyük bir ehemmiyet 
.vermişse Çar lvan da oğulun esir e
clilmesini o krratoda bir ehemmiyetle 
karşılamıştı. Zira Boris Saltikof or -
ôusunun mahvolması ve kralın Türk
lere esir düşmesi bütün Moskof or
idusunu allak bullak etmişti. 

./. Saltikof Kazanlıların pek haklı o
larak söyledikleri gibi lvanm sağ ko
lu idi. Bunu kendisine haber verdik
leri zaman lvan deli gibi olmus, asa
sını kaldırdığı gibi haberi getiren 
l>etbahtın kafasına indirmişti. 

Birinci ordunun mahvolması ordu 
tarafından başka türlü tetfsir edilmiş 
ti. Ordu o güne kadar yanlış malu
mat ile aldatıldığını zannetmeğe baş-

. lamıstı.Silah basma çağırılan Moskof 
lar z~ayıf bir devletin derme çatma 
kuvvetlerini ezerek kolay bir muzaf
feriyet kazanılacağına inandrrılmış
lardr. 

Eh ... Bu Kazan ordusu nasıl der • 
me çatma bir kuvvet addedilebilirdi 
iki, daha ilk çarpışmada Saltikof gibi 
şiddcdi, azrlı ve harp fenninde usta. 
lığile tanınmış bir generali eline f,e
çiriyordu. Hem de nasıl? Bütün or -
duc;unu mahvederek. 

Bogayef illayınm kararını da Ka
:ıanlılarla yapılmış bir elbirliği ola • 
rak tefsir ediyorlardı. Bu yüzden or
duda bir yenilik baslamıştı. Hiristi
yan Türk alaylarına halis kan Mos
koflar katiyen emniyet edemiyorlar
dı. Bunları cepheden gerilere çekmiş· 
)erdi. 

Sonra, Fin köylerinde de şiddetli 
bir tarama hareketi yapılması düşünü
lüyordu. Ordudaki bütün Fin asker· 
]eri bir noktada toplatilmış ve etraf
ları üç dört kat Mosüof kordonile 
çevrilmişti. 

Yani, Car 1vanın ordusunda tam 
bir panik. vardı. Bunun içindir ki, 
Moskof hükümdarı, Kasım Han ken
disine: 

- Müjde Çar !van ... Onlar gene
ral Saltikofu esir ettilerse biz de on 

Jvan bu genci Saltikof'la değiştirmeğı' düşünmüştü 

lann en meshur atlı komutanını eli
mize geçirdik! 

Dediği zaman bütün karargah bii· 
yük bir sevince dalmıştı. 

Bet baht Kuşoğlan ! A tılganlığınm 
cezasını çekmişti. En ufak bir mace
ra geçirmeden, adeta tam yerinde ku
rulmuş bir mpa sersem bir torik gibi 
dört nala saplanmıştı. 

Duzkaz ovasında vesikaları çalan 
hırsız hadımın izini bulmak güç ol
mamıştı. Ve hatta arkasından yeti
şen at uşağı ile birlikte onu bir or -
mana dalarken de gö.müşlerdi. Son· 
ra kendileri de o ormana onun girdi
ği yerden girmişler ve olmuş armut 
gibi düşmanın eline düşmüşlerdi. 
Düşman .•. Bu Bay Doğandan oaş

kası değildi. Ve eğer Bay Doğan ve 
arkadaslan onunla bir erkek gibi mü

'- cadeleye girişmiş olsalardr, lielki bu 
netice hasıl olma7.dı. Llikin Bay Do-

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

21 EYLÜL Cumartesi 

PARALAR 
Alış Sauıı 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya şiling 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveı; Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

616.-
123.-
165.-
188.-
81.-
23,-

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

950.-
52,50 

233.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

İş Bankası Mü

" 
,, N. 
" H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

620.-
126.-
168.-
192.-
82.-
24,-

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

952.-
53.-

235.-

Kapanıe 

12.06 
620.-

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

63,69,50 
1,17,SO 

19,21,82 
4,20,25 
5.80.25 
1,97,30 
4,21,-
4 51.40 

63,77.55 
34.96.33 

2.78.30 
10.98 

3.13.12 

93.-
9.65 
9,70 

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

7,25 
15,25 
2,25 
8,70 

56.-
22.
ıo.-

İttihat Değirmencilik T. 
Sark Değirmenleri 

A. Ş. 7,75 
0,73 
4.10 $ark Merkez Eczanesi 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I 
• " ır 

• .. III 

24,90 
22,90 
23,20 

ğan onu bir ağaç üstünden fırlatılan 
iki kementle atının üstünden aldır 
mış ve genç kımıldanamadan !tıskıv 

-
-

rak bağlanıvermişti. 
Hadım onun kim olduğunu söyle 

meden Bay Doğanın adamlarından 
birkacı nalbant dükkanındaki vakanın 
kahraJmanını derhal tanıyrvermişle 
ve Bay Doğan hiç düşünmeden em 

. 

r 

-
retmişti: 

- Kesin kafasını l 
r Lakin elindeki yüzugu görenle 

bunun kafasını kesmekten ise Çar 1 
vana göndermekle daha karlı bir i 

-
ş 

görüleceğini/söylemişlerdi. 

Elindeki yüzük... Evet, Kazan 
mertleri bunu, yani Saka Giraym yü 
züğünü elbette tanıyorlardı ve onu 
gorur görmez esir ettikleri gencin 
Kazan atlı kuvvetleri komutanı oldu 

-
. 

ğunu tanımışlardı. 

[Arkası var] 

[_ 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Muhtıra 6. Ayni batından 4. 
2 - Bir göz rengi 3. Radyo 6. 
3 - Sıçan 4. Fasta bir yer 3. 
4 - Merkep 4. Öküzün yavrusu 4. 
5 - Lahim 2. Kalbur 4. 
6-Nota 2. Arka değil S. Yuva 2 • 
7 - Nota 2. Sur 4. 
8 - Duman lekesi 2. Başkan 4. 
9 - Ev ücreti 4. Dilenci 4. 

10-Mezun 6. 
ıı - Nota 2. Silahın kurşun çıkan yeri 

g 

-

5 

DUnkU Bulmacamızm halli 
1 - Savaş 5. Adet 4. 
2 - Ata 3. Lastik 6. 
3-Vali 4. 
4 - İzin 4. Asa 3. 
5-Darı..:1 4. 
6 - Landon 6. Laz 3. 
7 - Sa 2. Anadolu 7. 
8 - Aslan 5. Din 3. 
9 - At 2. Salon 5. 

10-Ti 2. Al 2. Dal 3. 
11 - Ki 2. Uzun 4. La 2. 

r Bey~~;~~ ~:ı 
bulda Sultanhamamındaki mer-

kezimize nakleyledik. Umum 

mallar rekabet kabul atmez 
fiyatlarla sahlmaktadır 

, lbrahim Ahmed 
L_ Ali Derviş 

Ergani 
İstikrazı dahili 

TAHV LAT 
Rıhtnn 
Anadolu I ve 11 

.. III 
Anadolu Mümessil 

95.-
95,-

10,50 
43,-
43,50 
44,30 

l ı 

l ı 

ı I: 

-

BiLGiLER 
BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Bayanlara jimnastik. Bayan Aza

de Tarcan. 18.50: Dans musikisi. 19.10: 
"Ayda .. operası ikinci perde. 19.50: Ro
men halk musikisi. Estegaço orkestrasL 
20.20: Haberler. 20.30: Bayan Bedriye 
Tüzün. Türkçe sözlü eserler ve radyo caz 
ve tango orkestraları. 21.35: Son haber
ler - Borsalar. 21.50: Profesor Ferdi Ştat
ser. Piyano solo. 22.15: Plak neşriyatı. 

Bükreş · 
13-15: PJak ve duyum servisi. 18: Rad

yo orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Kon
serin süreği. 20: Sözler, 20.20: Plak. 
20.50: Sözler. 21.15: Kuartet oda müziği. 
21.40: Şarkılar. 22: Schrammel Viyana 
müziği. 22.30: Duyumlar. 22.45: Bir röle 
konseri. 

Varşova 
19: AmerilCan şarkılarr. 19.30: Sözler. 

19.45: Senfonik müzik plakları. 20: Zirai 
yayım. 20.10: Sözler. 21: Küçük radyo 
orkestrası. 21.45: Duyumlar. 21.55: Kon
ferans. 22: Piyano konseri. 22.30: Edebi
yat. 23: Senfonik kcı.nser. 24.05: Dans 
plakları. 

Belgrat 
19.30: Kahvehane müziği. 20: Plak. 20. 

15: Duyumlar. 20.30: Ulusal program. 
21: Keman müziği. 21.45: Plak ile "Tos
ta,, operası (Puccini'nin). 

Laypzig 
20: Yeni sesli film müziği. 21: Duyum

lar. 21.10: Bellini'nin "Norma,. operası. 
23: Duyumlar. Spor. 23.30: Gece müziği. 

Eudapeşte 
20: Piyano - keman konseri. 20.40: 

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

Prag 
17.30: Salon orkestrası. 18.40: Mekteb 

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

Moskova 
18.30: Haendel'in eserlerinden konser. 

22: Almanca. 22.55: Röle. 23.05: İngilizce. 
24: Macarca yayım. · 

Hamburg 
20.15: Mandolin halk müziği. 21: Du

yumlar. 21.10: Mavi pazartesi. 23: Du
yumlar. 23.25: Sarkılı konser. 24: Valter 
Niemannın kendi eserlerinden piyano ça
lıyor. 24.30: Oda müziği. 

Münih 
20.05: Halk müziği. 21: Duyumlar. 21. 

10: Breslavdan röle. 23: Duyumlar. 23.20 
Program arası. 24: Gece müziği. 

Bertin 
20: Halk müziği. 20.40: Aktüalite. 21: 

Duyumlar. 21.10: Eğlenceli müzik. 23: 
Duyumlar. 23.25: Bizi dinleyiniz. 23.40: 
Piyano keman sonadları. 

• 
NÖBET Ç~ 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczahaneler şunlardır: 
Bahçekapıda Hüsnü Haydar - Fener

de Vitali - Divanyolu11da Esat - Kum
kapıda Bellris - Zeyrekte Hasan Hulu
si - Aksarayda Pertev - Karagümrük
te Suat - Modada Sıhhat - Pazaryo
lunda Rıfat Muhtar - Sehzadebaşmda 

Hamdi - Samatyada Teofilos - Bakır
köyde t. Terziyan - Beşiktaşta Recep -
Şehremininde A. Hamdi - Hasköyde 
Halk - Kasımpaşada Merkez - Büyük
adada Şinasi R12a - Heybelide Yusuf -
Beyoğlunda Kanzuk - Pangaltıda Gü
neş - Taksimde Karakin Kürkçiyan -
Galatada Hidayet - Şişlide Pertev -
Eyüpte Hikmet eczahaneleri. 

• L J M AN 
HAREKETLERİ 

Bugün limannn12dan gidecek vapurlar 
Saat 

9.- Kocaeli Mudanyaya 
21.- Antalya Bandırmaya. 

• Bugün limannnıza gelecek vapurlar: 

• 

Saat 

6,30 Saadet Bandırmadan 
9.- Konya Mersinden 

14,30 Tari Karadenizden 
15.- Sakarya İzmirden 
16,15 Ayten 1zmitten 
17 .30 Tayyar Mudanyadan 

SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

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

• Süıner: Daktilonun aşkı. 
• Melek: Her şey senin için 
• Saray: Insan kaçakçıları 

• Şık : Savaş Şarkısı - Malek Evleni
yor. 
• İpek: İspanyol Dansözü 

• Alkazar : Markşez - Mumyalar Mü· 
zesi. 

• Yıldız : Dede. 
• Asri : Ekmekçi Kadın - Petrol Mu

harebesi. 
• Üsküdar Hale : Yavrum. 
• Milli : Bitmemiş Senfoni - Milyon 

avcıları "Türkçe". 

9 
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iyilik Aşkı J 

Halim Bey altmı§ına yaklaşırken 
eczanesini iyice bir fiyatla elden 
çıkardı. Ömrünün sonuna kadar ra
hatça geçinebilirdi. Fakat iki yıl geç
meden bütün parasını kaybetti ve kı
zile damadına muhtaç oldu. Onlar 
Halim Beye apartmanlarında bir oda 
verdiler ve tütün alabilmesi için de 
kendisine bir cep harçlığı bağladılar. 

Halim Bey evde kita-p okuyor, so
kakta bastonuna dayana dayana ge
ziyor, kimseyi rahatsız etmiyordu. 

Bir de on yaşlarında Kamran is
minde kız bir torunu vardı: Büyü -
müş te küçülmüş, zeki bir çocuk. llk 
önceleri büyük babasına karşı tasasız 
durmuş, sonraları evin içinde ondan 
başka hiç kimsenin yamna sokulmaz 
olmuştu • Bir gün öğleden sonra büyük ba
basile sokakta yürüyordu .Parlak bir 
güneş vardı. 

- Büyük baba, dedi, geçen gün 
annem, babam, teyzem, amcam senin 
yaptığın bir budalalığı söylüyordu. 
Paranı b_öyle kaybetmişsin. Merak 
ettim-.. Nedir, ne oldu? 

Halim Bey içinden güldü: Belki 
de bu çocuğun herkes arasında en zi
yade onu sevmesi sırf merhametin· 
dendi. Ah ! Kadın ruhu. 

Neş'esini muhafaza ederek cevap 
verdi: 

- Ben, dedi, paramı bir cemiyet 
işinde kaybettim. 

- Cemiyet ne demek? 
- Birçok insanlar bir iş yapmak 

için yanyana gelirlerse ona cemiyet 
derler. 

- Senin cemiyetin ne iş yapardı? 
- Ben fakirlere yardım etmek is· 

ti yordum. 
- Fakirlere yardım etmek senin 

hoşuna gider mi? 
- Hayatta bundan daha iç açm 

bir şey yoktur. İnsan hep kendi ken
dini düşünemez ki. 

- Sahi öyle büyük baba. 
- Değil mi ya? İhtiyacı olan in-

sanlara yardım etmekten daha gü
zel şey var mı dünyada? 

- Bir cemiyet nasıl kurulur? 
- Önce biraz para lazım. 
- Sonra? .. 
- Sonra bir idare komitesi lazım. 
- Çok adam olması şart mı bu ce-

miyette? 
- Pek de.,~il. 
- E öyle ise ikimiz seninle bir ce-

miyet açalım. Olmaz mı? Muhtaç 
insanların adreslerini kolay buluruz. 
Benim kumbaramda param var bi-
raz ..• 

MI - FA 

Halim Bey düşünceli bir t;:ı ırla 
ağzından duman salıvererek: 

- Benim de tütün için verdikleri 
cep harçlığım var, dedi, ben de bu 
parayı veririm. 

- Tamam. 
- Sen cemiyetin reısı olursun, 

ben de umumi katibi olurum. 
Kız ellerini çırptı: 
- Haftada iki gün, pazar ve per

şembe günleri toplanırız. 
- Sabahlarr toplanırız. Benim 

odama gelirsin. Orada eczanem
den kalma yazı makinem de var. 

- Cemiyetin adı ne olur? 
- "Yardım cemiyeti". 
- Çok güzel. 
- Kasamızda kaç paramız var, 

kaç kişiye yardım edebiliriz, hafta
da iki gün tetkik ederiz . 

- Kimlerin fakir olduklarını ça
maşırcıdan sorarım ben. 

- Ben de yazı makinesile başlık
lı kağıtlar hazırlıyayım. 

• 
Birkaç gün sonra, yatakta, Kamra-

nın annesile babası konuşuyorlaıtlı • 
Erkek sordu: 
- Baban bizim Kamranla bir ce

miyet açmış. Yine nedir bu? Ne me
rak? 

- Çocuğu eğlendirmek içindir ca
nım. Bak birkaç gündür Kamran es
kisinden daha canlr, daha ehemmi
yetli bir insan gibi. Düşün: Mahalle
nin fakir çocuklarına ufaktefek para
lar, hediyeler dağıtıyor. 

- Biz hiçbir şey bilmiyclim değil 
mi? 

- Tabii... Zaten cok az para har
cıyarak böylece vakit geciriyorlar. 

- Demek bunun için baban ne za
mandır tütün içmiyor, parayı oraya 
veriyor. 

- Babam daima başkaları ixin 
kendini feda eder. 

-Ala. 
- Fena bir şey mi? 
- Asla. 
- O halde tütün içmiyen babamı 

düşünmek bize diişmez mi? 
- Şiiphesiz ... Fakat mademki bil

memezlikten geleceğiz. ona ikinci bir 
harçlrk veremeyiz, yalnız tütünü alır 
odasına koyarız. İstersen sırf bunun 
için seninle ben de bir cemiyet aça
lım. Sen reis ol, ben umumi katip. 

- Mükemmel. 
- Masrafı ben yaparım, deftere 

sen yazarsın. 
- Oldu. Adınr ne koyalım?. 

t 
... 
ı. 

"İyi babamıza yardım cemiye-
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iSKENDE~İYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde· 
renler, hesabnnrza, TüRKiYE iŞ BANKASI şubelerinden 
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Otomobil Yarışları~da Feci Bir Kaza 01.du 
[Baş tarafı 1 incide] 

;r-1~~ ... ,... 

Burhan Cahit, dün akşam kendisilc 
cörüşcn bir yazıcımıza kaza hakkın
da şunları söylemiştir: 

"- Otomobilin makinesinde, di -
ceksiyonda hiç bir irıza yoktu. Ka
zanın sebebi yolun iyi temizlenmemiş 
olmasıdır. Virajlara kum dökülmüş
tü. Bunlar iyi temizlenmemişti. Ara
ba virajda patinaj yaptı. Esasen 140 
kilometre siıratle hareket ediliyor-
du.,. 

Yaralar nerede 
Samiyenin sol kolunun büyük ke

migi ortasından lcmlmı§, damarları 
kesilmistir. Başında da yaralar var -
dır. Kolundaki kırık batındaki yara· 
Jardan daha ehemmiyetlidir. 

Dün akıam hastane baıdoktoru ile 
görüştük. Dedi ki: 
"- Sol kolunun üst kemiği orta

sından kmlmııtır. Başındaki yaralar 
o kadar mühim değildir. Hasta §İmdi
lik normal bir vaziyettedir. Kolda bir 
ameliyat yapılıp yapılmıyacağı, şim
di belli olmaz. Yaraların tabii seyri, 
yapılacak işi gösterecektir. Fakat bir 
fevkaladelik yoktur.,, 

Bu müeasif hadise hıtkkında ilgili 
memurlar tahkıkat yapmaktadırlar. 
Kazanın vukubulduğu yerde keşif ya
r ı,,.. 4tr ~.,..,...: • ı•rb="" ::ıhit """e· -· . ~ 

.:~.-•• .Jt?..:_. .. ~ 

Motosiklet yanılarında bir 
baılangıcı 

ratör Suat tarafından daimi bir kon
trol altında bulunmaktadır. 

Bu çok feci kazadan dolayı arkada
§ıını.z: Burhan Cahide ve e;ine büyük 
geçmiş olsun deriz. 

YarışCaru11 tafsiDall 
Evvela bisikle• yarışları yapılmış· 

tır. Birinci lletegori (büyükler) ara
sında Tanaş. 15 dakika 15 saniyede 
birinci gelmiş, ikinci Mimi ve üçüncü 
Kirkor gelmiştir. 

lklnci kategori (küçükler) arasın
da yapılar. yarışta Andon 16 dakika 
45 saniye ile birinci ve Dimitri !kin
ci gelmiştir. 

Motosikletler 
Yarışlara dört m ctosiklet iştirak 

etmiştir. Bunlardan birinin silindir 
hacmi 350 santimetre mikabı, diğer 
üçünün de 500 aantimetre mikabı i
diler. 

Yarışa Yakob'un bindiği 350 Sm. 
lik Ariel markalı motörle başlandı. 
Bunun rakibi yoktu. Kendi kategori
sinde birinciliği elde edecektir. Fakat 
motörde bir arıza oldugundan Yakob 
yarışı bitiremedi. Arıza şu idi: Mo
törde eksentriklerin hareket ettirdiği 
dürtücü tijler egrilmiş. dürtücünün 
biri kırılmış ve motör bittabi iştiye
memiştir. Bu egrilme tedrici surette 
oldugundan motör 7 kilometre kadar 
gitmiştir. 

Bundan sonra Tacettinin Mirdü Ü 
Sayd • Kar'li motosiklet yanşa başia
dı. Tacettin her sene oldugu gibi ya· 
rısı mükemel surette bitirdi ve 6 da
kika 19 1-2 saniyede Zincirlikuyuya 
gelerek yeni bir Türkiye rekoru 'ap
tı. 

Silindir hacmi 500 santimetre mi
kiplık tek motoaikletler iki tane idi. 

Otomobil '1fl"f~•nndan 6ir intıba 

No. 135. 

KIRMIZI VE SiYAH 
tı: Mathilde bu yolculuğun uzun sü
rebilecegini anladı. Julien kaç gündur 
ondan kaçıyordu: o uçuk benizli, ın
murtkan delıkanlıda bulunmıyan 
mezıyetleri şahıslarında toplamıı, 
bir zamanlar ıever gibi olduğu par
lak baylar da Mathilde'i artık .aldığı 
huziınliı düşüncelerden kurtaramaz 
olmuştu. 

İçinden: "Alelade bir kız, diyor
du. bir salonda herkesi kendilerine 
baktıran bu delikanlılar içinden biri
ni ıeçip ona gonül verir; fakat de
hanın bat vasıflarından biri, bayağı 
insanların açtığı yolda sürüklenip 
&itmege razı olmamaktır. 

"Julien'in paradan baıka nesi ek
ıik? para da bende var; ben onun 
gibi bir adamın hayat arkada§' olur
sam daima dikkati uyandırınm, ha
yatta hiçbir zaman silik, görülmez 
bir insan olarak kalmam. Halktan 
korktukları için, atları idare edemi
yen bir seyisi azarlamaktan bile çe
kinen kuzinlerim gibi ihtilil ha çık
tı. ha çıkacak diye ödüm patlamak 
ıoyle dursun, bir rol oynıyacagım
dan, hem d• büyük bir rol oynıya
~ğımdan emin olabilirim. çünkü seç-

STENDHAL 

tiğim adam hem irade sahibi, hem de 
hududsuz bir hırsı var. Nesi eksik? 
dostu, parası mı? ben ona her ikisi
ni de bulurum . ., 

Fakat yine de Julien'e istedigi za
man kendisini sevdirebilecegi, aşagı
ca bir insan diye bakıyordu. 

enıum xıx 
OPERA SOUFFE 

O how thıs sprınc of love reı

ıembleth The uncertain ılory of 
an April day; 
Wich now ıhows ali the bcauty 
of the ıun And by, and by a 
cloud takea ali away! (l) 

SHAKESPEARE 
Zihni hem umduğu büyük rol ve 

istikbal ile meşgul olan Mathilde, 

(1) Ah ne kadar da aıkm baharı andı· 
rıyor 

Kararsız 1hti,ammı bır niıan cu
nunun; 

Kı bır baharım gostcrır butun cu· 
zcllıgıni gunc:ıın, 

Bır bakarım bır bulut her ıeyi ııli
vcrır. 

Utomobıl yanflnda yaralanan 
ıolör .Ali 

Evvela Ahmedin bindiği Ariel motö
rü koştu ve yarışı 5 dakika 35 sani· 
yede bitirdi. 

Sonra Süleymanın bindigi Eksel
syor motörü koştu ve mesafeyi 5 aa
kika 20 saniyede katederek birincili
gi kazandı. 

Otomobiller 
Bundan sonra otomobil yarışlarına 

başlandı. Aynacıoğlunun bindiği ara· 
ba yarışı 6 dakikada bitirdi. 

Samiye Burhan Cahidin kullandığı 
otomobil kazaya uğradı. 

Ziyanın binmiJ olduğu Ford oto
mobili mesafeyi 4 dakika 57 saniyede 
katedeı ek büyük bir farkla yeni Tür
kiye rekoru tesiı etti 

Eski rekor 5 dakika 16 saniye ile 
Ekremde idi. 

Yarışlar çok muntazam geçti. Yol· 
larda alınan T.abıta tertibatı <iok miı
kemmel idi. Polis ve belediye memur 
tarını gayet iyi tevzi eden ve hiçbir 
kazaya mahal bıra~amak için pek 
çok gayret aarfeden Büyükdere za • 

arası çok geçmedi, bir zamanlar ku
ru metafisik mevzulan üzerine Juli
en'le açtığı aytıımaları (münakaşa
ları) bile özlemeğe başladı. Bu ka
dar yüksek dütüncelerle yorulup o
nun yanında bulmuş olduğu bahti
yarlık anlarını da hasretle andığı 
oluyordu; ama bu hatıralar büsbütün 
de nedamet uyandırmadan geçmiyor, 
hazan kızın omuzlarına bir yük gibi 
çöküyordu. 

İçinden: "Ama, diyordu, vazifele
rini ancak böyle bir degerli adam 
için unutmak benim ~ibi bir kıza 
yakışmaz şey değildir; benim onun 
güzel bıyıklarına veya ata binmek
teki zarafetine vurulduğum söylene· 
mez ya! ben onun, Fransa'nın gele
ccgi üzerine açtığı derin aytaşmala
ra, bizim üzerimize cökecek hadise
lerin 1688 lngiliz ihtilalini andıraca· 
gı hakkında yürüttüğiı ukırler... , .ı
ruldum.,, NedıJmet hislerini sı ' ur
mak için: "Doğru, diyordu, ben ken
dimi kaptırdım, ama bir bebek gibi 
kendimi sadece zahiriğ meziyetlere 
kaptırmadım a !,, 

"Bir ihtilal çıkarsa Julien Sorel'in 
bir Roland, benim de bir madame 
t<oland (2) olmıyacağım ne malum? 

(2) Fransız ihtililcılerinden; madame 
Roland. idam edilirken: "Ey hurriyctl 
senan namına ne curumler işlenmiyorl,, 

dıycn kadındır. Karısı olduruldukten ıon
ra Roland da kendını oldurdu. 

bıtAi belediye komiser muavıni Fai
ğin faaliyetini burada zikretmeden 
geçemiyeceğiz. 

Hacı Osma~ bayı
rında bir otomobil 
faciası 

Dün sabah saat altıda 

man virajında feci bir otom~il ka
zası olmuştur. 

Şoför Seyfeddinin idare ettiği 

2105 numaralı taksi iki yolcu ile 
Büyükdereye giderken Derbent 'a
rakolunun 300 metre ilerisinde yo • 
lun solundaki hendeğe yuvarlanmış 
ve taksi harap olmuştur. Yolcular
dan ikisi ağır yaralar almıştır. 

O esnada otomobil yanılan ıçın 
tertibat almak maksadile oradan ge
çen Sarıyer jandarma komutanı dev
rilen otomobil vakasını haber almış 
ve hadise yerinde hemen tahkikata 
bastamıştır. 

Yapılan tahkikatta otomobil için
@kileriıi lseNHı~al trib1ıiyecek de
recede sarhoş ve yokulann 18 yaşın
da Asteki ve kardeşi Rovesim otduk
lan anlaşılmıştır. 

İncelemeler sürmektedir. Şoför 
Seyfettin tutulmuştur. 
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llinlar için llincılılı Şirketlerine mü
racaat edilmelıdir. 

Kuc;Ulıı ilinlar doirudan doiruya 
ldaremısce alınabilır 

Küc;ülıı ilinların 5 latırlıtı bir defalıJı 
30 lııuru$tur. 5 satırdan fazlası ıc;in sa
tır ba,ma 5 kuruş almır Bir defadan 
fazla ic;in velrilndan % 10 lııuruı indirilir 

bence ona benzemek, madame de 
Stael'e benzemekten iyidir: ahlaka 
itibar etmeden yaıamak, bu asırda 
her işe engel olacaktır. Ben ikinci 
bir zaafa düşersem elbette beni af
fetmezler; ben utancımdan ölürüm.,, 

Mathilde'in daldıgı hulyaların hep
si de, itiraf edelim ki, bu söyledik
lerimiz kadar agır düşünceler üzeri
ne değildi. 

Julien'e gizlice bakıyor, en küçük 
hareketinde bile bir zarafet buluyor
du. 

"Onun. diyordu, hak hukuk üze
rine en küçük bir fikri bile varsa, 
hiç şüphesiz ben onu da mahvetme
ge muvaffak oldum. 

"O zavallı çocuğun sekiz gün ön
ce bana o aık aözünü söylerkenki 
kederli, son derece ihtiraslı hali de 
bunu göstermiyor mu? doğrusu o 
kadar saygı, sevgi gösteren bir söze 
benim kızııım da pek aykırı bir !CY 
oldu ya 1 Ben onun karısı değil mi
yim? O ıöz pek tabii ve itiraf etme
li ki pek şirindi. J ulien beni o bitmez 
tükenmez konuşmalardan, ne yalan 
söyliyeyim? zalimlik gösterip onu 
eski aşk hikAyelerimle üzdüğüm o 
konuşmalardan sonra beni yine sevi
yor. Benim o gençlere karşı besle
diğim geçici hisler hep içsıkıntısın
dan geliyordu: Julien onları kıskanı
yor. Onların benim için, kendisi için 
ne kadar az tehlikeli insanlar <"i'lu
ğunu bilse 1 onun yanında hepsi de: 

Berlinde Propaganda Bakan
lığı tarafından bir radyo mfüı:e
si kurulmuştur. Bu radyo mü
zesinde radyonun çıktığı ilk 
günden bugüne kadar görülen 
tekamülat adım adım gösteril
mekte ve radyo meraklıları için 
seyri çok zevkli olan bu müze 
radyodan anlamıyanlar için de 
iyi bir eğlence teşkil etmekte
dir. Çünkü sergide gösterilen 
makinaların • Üzerlerine ince, 
uzun izahat verilmiş ve her gö
rülen şeyin ne olduğu bildiril
mistir. Müzede her akşam seri 
halinde gösterilmektedir. Me
?!le18 re1Jm\mb:de gökııett 'hopar
lör pavyonudur. Bu pavyonda 
radyonun ilk gününden bugü
ne kadar yapılan bütün hopar
lör sistemleri görülüyor. 

İkinci resim de Deutschland
sender (Berlin) radyosunda 
bundan 12 yıl önce ilk konulan 

23 - 9 • 935 

mikrofonu g ö steri 1 m ek
tedir. Mikrofon o radyo stüdyo
sunda aynen görüldügü şekilde 
duruyor ve sesin iyi muhafazası 
için de - o zaman pek iptidai 
tarzda olan - bezli ve uydur
ma paravan gibi bir engel bu· 
lunuyordu. 

Müzeye son yeniliklerden sa• 
yılan uzaktan cismi gösteren 
tel~vizyon makina:arı da konul
muştur. 

U çüncü resim Alman yada ku
rulan ilk televizyon istasiyonu
nu göstermektedir. 

Dördüncü resim de 1923 yı
hndtt 15anda;ye ib:cri•dc dttran 
ve yanında tiir cayanın piyano 
konseri verdiğini göstermekte
dir. 

Beşincisi de müzenin açılış 
töreninde söylev veren Alman 
Radyo idaresi Genel Direktörü 
Öjen Hadamovski'yi gösteriyor. 

~llllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
~ Türk Hava Kurumu ~ 
~ Büyük Piyangosu ; 
EE Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
:= 19.cu tertip 8. cı Ketlde 11 1. el T99rln 935 dedir:= 

~ Büyük ikramiye ~ 
~ 200·.ooo Liradır ~ - -- -:= Ayr1ca : 30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10,000 := 

Llrahk ikramiyelerle beheri (50,000) Llrahk ;: ---- iki mUkltat vard1r. E: 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii. 
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bana sönük, biribirinin örneği gibi 
gözüküyor.,, 

Mathilde bunfarı düşünürken 
elindeki kurşunkalemle, defterinin 
bir sayfası üzerine gelişigüzel çizgi· 
ler çiziyordu. Bitirdiği resimlerden 
birine bakıp şaştı. son derece mem
nun da oldu: göze çarpacak bir de
recede Julien'e benziyordu. Heye
canla: "Bunu Allah yaptırıyor! de
di; iste aşkın bir mucize i daha: 
farkına varmaksızın onun resmini 
yapıyorum.,, 

Hemen odasına çıktı. kapıyı kilit
ledi, boya kutusunu çıkarıp Julienin 
resmini yapmağa çalııtı ise de başa
ramadı; o gelişi güzel çizilmiş pro
fil. yine en benzeri idi; Mathilde bu
nu bilyük aşkının pek belli bir bclde
ği sayarak çok sevindi. 

Resim defterinin batından ancak 
geç vakit, marquise onu ltalyan 
Operası'na gitmek üzere çağırttığı 
zaman ayrıldı. Bir tek dütüncesi 
vardı, Julien'i bulmak ve annesini 
onu da kendilerile gelmeğe davete 
razı etmek. 

Julien gözükmedi ve o bayanların 
locasına o ak..-m ancak bayağı kim
seler geldi. Birinci perde kapanıncı
ya kadar Matbilde, en canlı. ihtiras 
heyecanları ile, yalnız sevdiği ada
mı düşündü; fakat ikinci perdede, 
dogrusu Cimarosa'ya layık bir me
todia ile söylenen aşk üzerine derin 
bir söz. Mathilde'in ta ic:ine isledi. 

7060 

Operada bat rolu oynıyan kadın: 
"Onun için beslediğim bu fazla, ta
parcasına atk için beni cezalandırma
lı ; ben onu aşın derecede seviyo
rum I,, diyordu. 

Bu hüzünlü, yüce havayı duyar 
duymaz cıünyada ne varsa Mathil
de'in gözünden silindi. Söz söylu
yorlar, cevap vermiyordu; annesi 
azarlıyor, o yine aldırış etmeksizin 
ancak ıöyle bir bakıyordu. Öyle bir 
vecd, öyle bir ihtiras coşkunlugu 
içinde idi ki timdi duydugu hisler, 
birkaç gündür Julien'in onun için 
duyduklarma benzetilebilirdi. Haline 
pek yaratır bulduğu o güftenin bes
tesi olan o tanrısal denecek derece
de latif, hüzünlü hava, doğrudan 
doğruya julien'i düşündürmedigi her 
anı kaplamııtı. Musikiye olan sevgi
si sayesinde o aJqam Mathilde, ma· 
dame de Renal'in Julien'i her dü ün
dülli zaman olduğu gibi idi. Kafa 
aıkı hiç şüphesiz hakikiğ aşktan da· 
ha çok zeka gösterir, fakat onun 
coşkunlukları geçicidir; kendini lü
zumundan fazla bilir, tahlil eder, 
kendi hakkında hükümler verir: dü
§Ünceye yolunu pşırtmak şöyle dur
sun, bilakis kendisi düşünüle düşünü
le kurulmuııtur. 

Eve döndükleri zaman Mathilde. 
Madame de La Mole'un dedikl er ine 
aldırmayıp ateşi oldugunu iddia etti 

ı ,1 rkası vaı ı 

N. ATAÇ 
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<UIMllBARA 

evlet Demiryolları ve Limanlan iıletme 
Umum idaresi ilanlan 

İki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 
16000 lira olan 200,000 adet telgraf makinesi bandı 
21-10-1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulu ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.Bu 
işe girmek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat t~min.at 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ışc gır
meğe manii kanuni bulunmadığına dair bey~nname. v_e 
tekliflerle ayni gün saat 14,30 a kadar komısyon reıslı
ğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydar
paşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğ~nde Ankarada 
Malzeme dairesinde parasız olarak dagıtılmaktadır. 

( 5 707) 7215 

Muhammen bedeli 23.100 lira olan cebire, selet ve 
şöminman takozu 6 ikinciteşrin 1935 çar~amba .günü sa
atl5,30da kapalı zarf usulü ile Ankarada ıdare bınasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1732,50 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika
l~n, kanunun 4 c\i maddesi muc~bince işe girmeğe k~
nuni manileri bulunmadığına daır beyanname ve teklıf
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız ol arak Ankarada Malz.~~~ ~~~i~e

sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk mudurlugun 
den dağıtılmaktadır. (5495) 7249 

Muhammen bedeli 21808 lira olan lokomotif ve 
otomotris kazan bqrularile buhar huruç v~ duh~l boru
ları ve bagalık çelik çekme borular 1 İkincı Teşnn 19 3 5 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1635,60 liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe ginneğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
nı günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler parasız olarak 
Ankarada Malzeme dairesinden Hayda~aşada Tesel-
lüm Müdürlüğünden verilmekdedir. (5494) 1120 

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

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Tese}lüI? ve 
Sevk Müdürlüğünde ve Ankarada Malzeme daıresınde 

-
parasız olarak dağıtılmaktadır. . 

200 dane pamuk şilte; 30 dane seyyar karyola şılte 
si: 1600 dane yatak ve yorgan çarşaf~ 200 dane küçük 
1000 dane büyük yasdık yüzü; 50 dane küçük 300 dane 
büyük baş yasdığı; 200 dane cibinlik. ( 5 770) 

7293 

. 
1 

e 
-

7363 lira muhammen kıymetli lokomotif, vagon ve 
emniyet supapı yayları gümrüklenmiş olarak teslim 
şartile 18 Birinci Teşrin 1935 cuma günü saat 15 d 
Ankarada İdare bitıasında kapalı zarf usulile satın alı 
nacakdır. 

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

-.. 
ı 

ı-

-
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Ma 1-

' F t=rr 

1 
ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 

lç ve dış 
30x 5 40 ,, 

6i5x 33 1 
" 7x 34 5 
" 6x 32 5 
" 120x820 11 Dolma 

120x930 8 lç ve dış 
45x 4x 21 3 ,, 
2lx 25x 5 2 ,, 
20x600 2 ,, 

77 

7 Temizlik işleri için yukarıda eb'adı ve sayısı yazılı olan 7 
ane iç ve dış lastik kapalı eksiltmeye konulmuştur. Bu lastikle 
n hepsine 5858 lira 95 kuruş bedel tahmin olunmuştur. Şa.rtna 

mesi parasız olarak levazım müdürlüğünden alınır. Eksıltm 
/ 10 935 cuma günü saat 16 da daimi encümende yapılacaktır 

t -
ri . 

c 
4 

e ~ Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltm 
anununda yazılı vesika ve 440 liralık muvakkat teminat makbu 
cya mcktubilc beraber teklif mektuplarını havi zarfların yukar 
a yazılı günde saat 15 e kadar daimi encümene verilmelidir. 

k z 
v -
d 

(B,) (5686 ) 

Erbabı Ticaret Ve Sanayiin 
Nazarı Dikkatine 

lstanbul Ticaret Ve Sanayi Odasından: 
-1935 senesi eczasız tahsil müddeti bu ayın sonunda biteceğin 

den henüz bu sene ücretini vermemiş olanların tahsildar ge 
mesini beklemiyerck Odaya müracaatla borçlarını vermele 

1-
rı 

i lan olunur. 

zeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sev k 

. 

Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (5632) 7 148 

-
Ü 

Muhammen bedeli 44973 lira olan lokomotif, ten 
der ve vagon bandajları 5 İkinci Teşrin 935 salı gün 
saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare bin a-
sında satın alınacaktır. 

e-Bu işe girmek isteyenlerin 3 3 7 3 liralık muvakkat t 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunu 
4 üncü maddesi mucibince ise girmeE'e kanuni manile 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı giı 
~aat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 1 

n 
rı . 
n 
a-

zımdır. 

a-Bu işe ait şartnameler 220 kuruş mukabilinde Ank 
ra ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 55 79 ) 
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m Muhammen bedeli 19250 lira 425 ton ham dökü 
piki 23 Birinci Teşrin 1935 çarşamba günü saat 15.3 
da Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulü ile s 

o 
a-

tın alınacaktır. 

at Bu işe girmek isteyenlerin 1443, 7 5 liralık muvakk 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. kanunu n 

. 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni man 
leri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme! 

ı-

nı 

erı 

lazımdır. 

aı-Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d 
resinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdiı r-
lüğünden dağıtılmaktadır. ( 5 806) 

3 Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627,660 m 
çam dilme ve tahta 8 Birinci Teşrin 1935 sah gü 
saat 15,30 da kapalı urf usulü ile Ankarada İdare 

nu 
bi-

nasında satın alınacaktır. 

at 
CÜ 

Bu işe girmek isteyenlerin 1413, 2 3 liralık qıuvakk 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ün 
maddesi mucibince işe girmeye kanuni manileri bulu 
madığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün s 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımd 

n-
aat 
ır. 

aı-Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d 
resinden ve Haydarpaşada Teselliim ve Sevk Miid ür-
lüğünden dağıtılmaktadır. ( 5814) 

Yüksek Mühendis Okulu Direk-
tö rlüğünden: 

dt 
za 

935 • 936 ders yılı için okur yazılmasına başlanmış
r. Yazılma işi. 2 Eylül Pazartesinden 30 Eylül Pa~ 
rtesi akşamına kadar Cumartesi ve Pazardan ba~ka 
r gün 9 dan 12 ye 13 den 16 ya kadar Gümüşsu
ndaki okulda yapılır. İsteklilerle daha fazla bilgi 
ineceklerin yukarıda yazılı gün ve saatlerde okula 

he 
yu 
e<J 
ge lmeleri ilan olunur. (5178) 6717 

o 
Balıkesir Necati Bey öğretm~n 
kulu satınalma kurulu başkan

l ı ğından: 

14 
ı - Okulun ihtiyacı bulunan 250 ton kok kömürü 
-9-93 5 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı 
rf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. za 
2 - Kömürün 505 lira tutan muvakkat teminatı 

aliye veznesine yatırdıklarına dair iqale g~nü olan . 1 
eşrinievvel 935 salı günü saat 15 de teklıf zarflarıle 

m 
T 
bi rlikde makbuzları komisyona vermeleri. . 

3 - İstekliler şartnameyi her gün mektebde görebı-
lir ler, ve posta ile isteyebilirler. (5617) 7145 

Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünden: 

b 
Umum Müdürlük mücellithanesi için az kullanılmış 

ir adet otomatik son sistem tel dikiş makinesi acık ek
ıltme ile satın alınacaktır. Satmak isteyenler depozi
o parası ile 3-10-935 perşembe günü saat. on dörtte 
stanbul Tapu müdürlüğü satınalma komısyonuna gel
nler. (5615) · 7213 

s 
t 
ı 
sı 

Gireson Jandarma Okulu Satın
alma komisyonu reisliğınden: . 

t 
1 

1 

Gireson Jandarma okulunun aşağıda yazılı yıllık ih
ıyacı olan on dört kalem erzaklariyle iki kalem odunu 
8-9-935 den 30-9-935 tarih Pazartesi gunu tekrar 

açık eksiltmesi yapılmak üzere . _ tem~it edilm.iştir. 
Bunlardan Sığır eti kapalı zarfla dıgcrlerı açık eksıltme 
le. İsteklilerin okula müracaatları ilan olunur. ( 5 783) 

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

Sığır Eti 

İrmik . 
Soğan 
Beyaz Peynir 
Reçel 
Şehriye 

Zeytin yag 
Kuru Fa
sulye 
Nohut 
Sade yag 
Zeytin da-. 
nesı 

Pirinç 
Mercimek 
K. Biber 
Odun 
Odun 

446 25 35000 5950 00 Kapalı 

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

105 00 

75 00 
90 00 
75 00 

165 00 
37 50 

6 19 
195 00 

56 25 

500 
8000 
1000 

500 
2000 
1000 

10000 

10000 
2000 
5000 

10000 
5000 

300 
260000 

15000 

zarfla 
85 00) 

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

1400 00 ) Açık
) Eksiltme 

1000 00 ) 
1200 00) 
1000 00 ) 

) 
2200 00 ) 

500 00 ) 
82 50 ) 

2600 00 ) 
7 50 00 ) 
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Yeşilköy Tohum lslah istasyonu 
Satın alma Komısyonundan: 

Yeşilköy Tren İstasyonu yanındaki tarlamızda, yığın 
halinde bulunan 70-100 ton saman, açık arttırma ile sa
tılacaktır. Arttırma 25 Eylül 935 çarşamba günü sdflt 
on beşte Vilayet Muhasebeciliğinde toplanacak Komis
yon tarafından yapılacaktır. 
İstekliler şartnamesini dairemizde ve Vilayet M uhase 

beciliğinde görebilirler. Tahmin edilen bedeJi 7 5 O !ira 
olup muvakkat teminatı 5~ l.ira 25 kuruştur.Arttırmaya 
girecekler teminat akçelerını veya Banka mektuplarını 
ihale scfatinden evvel Vilayet Malsandığına yatırmaları 
ve alacakları makbuz ve kanuni vesikalariyle birlikte 
ihale saatinde komisyona müracaatları. ( 5450) 

6979 

Hava makinist mektebi müdüri
yetinden: 

Bu sene mektebimize girmek için kendisi gelmiş veya 
k~ğıdlarını göndermiş olanlardan şartları haiz ve rapor
Jan sağlam olanların seçme imtihanile son kabul işleri 
yapılmak üzere 1 Birinciteşrin 935 de Yeşilköydeki 
rıwktebde bulunmaları ilan olunur. ( 5 7 33) 7286 

lstanbul Mlllt Emllk Müdürhlğiinden: 
Bcvoğlunda Tarlabaşmda Fıçıcı sokağında 27 No. lu kagir 

ev bedeli nakden ve peşinen ödenmek sartiylc 1600 lira muha~
men bedel üzerinden açık arttırma usuliylc satılacaktır. I s t e 1dı
lerin 26 9 935 Perşembe günü saat on iki buçukta yüzde 7,5 ı e\ 
akcelerile müracaatları. (R.) ( "" Qc:' 
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Taks1m 

terkibinCI~ 

bu da mükemmellye 
tinin sebeblerinden 
biridir. 
Köpüğü lazlalastıran ona kayma 

hassasını veren. aynı zamanda us· 
turanın yürüyilşünO kolaylaştıran 
Kold krem dir 

Beşereyl yumuşatan ve 

GİBBS TIRAŞ SABUNU 
ıle yapılan tıraşdan sonra IAtif bir 
serinli k his s eıtiren heo Kaid 
krem dlr. 

\ 

Bahçesi Saat 21 Veda Gecesi 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -
~ TAN Klise Atölyesi ~ 
-·-
-----== -----

Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapıllr 

Ucuzluk, Cabukluk. Temizlik. Güzellik 
~llllllllllllllJlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

----

Leylt - "iharl 
Kız, Erkek 

"işantaşında 

IŞIK 
Karakol karfıaında 

Eski 

" FEYZiYE .. LiSESi 
Ana, iık, Orta ve Lise kısımlan, Fen ve Edebiyat bölükleri vardır. Türkiyenin en eski hususi 

lisesidir. Fransızca, lngi)izce ve Almanca lisanlarından biriıini iyice Öğrenmek için esaslı ye cidd~ 
tedbirler alınmıştır. ilk sınıflardan itibaren ecnebi liıanı okutulmaktadır. Talebe yazılmak için bergün 

müracaat edilebilir. 30 Eylulde derslere ba,lanacakhr Mektebin tarifnameıini isteyiniz 
Telefon: 44039 ~~~~~~~~!ı!!!~~~~~~~ 

Bir Milyoneri 
Teshir Etti ' 

Bir satıcı kız şayanı hayret roma
nını anlatıyor : 

Son zamanlarda şehrimiz milyo· 
nerler:inden birile evlenmiş olan Ba· 
yan ... bir mülakat esnasında şunla-

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

rı anlattı: "Bir fotografhanenin ka
•!!!!!!~~=====~~İi!!!ii!~• bul salonu memuresi idim. Tuvalet· 

Gıbbı Tır•ş sabunu 

pratik. yılıa"ablllr 
ve elıonomllı tllı bir 
kutu içinde &atılır. 
Bu kutular sabunu blttık· 
ce reni Hbun konularalı 

daimi lıullanıfır 

Ordu ihtiyacı için 1000 
baş dağ top koşumu katır 
pazarlıkla satın alınacak
dır. Pazarlığa 25-9-935 car 
şamba günü saat 14 tedir. 
Beher hayvan bedeli 3 3 O li
radır. Muvakkat teminat 
16950 liradır. İstekliler 
evsaf ve şartnamesini al-

~ ~ SUADı.YE PLAJINDA •~!"'!"ılı, maya ve öğrenmek üzere 
' - 16 lira 50 kuruş mukabilin-

24 Eylül Sah akşamı saat 22 de de M. M. V. Satınalma Ko-
5 Aft' AT KARLAR Ci ECESİ misyonundan alınacakdır. 

MÜNlR NURETTiN, Tanburi REFİK, BAYAN FAHiRE REFiK Pazarlığa girecekler 2490 
HAMiYET, MÜZEYYEN, Bestekar SALAHATTiN, üstad KEMAL sayılı kanunda gösterilen 
NiYAZi, MUSTAFA ve bir çok san'atkirlar iliveıile sürprizler... vesaikle 16950 liralık temi 
Caı. ve muhtelif eğlencelerle yaz menım•nin son şaheıeri bir gece. 

• ~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~ Dühuliye yoktur. !ii"--~ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"ıııii!~~~lllİ"'• nat mektubu ile birlikde 

Besler - Kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser uzatır. 

PETROL 
NiZAM 

belli gün ve saatta Ankara
da M. M. V. Satın alma Ko
misyonuna gelmeleri. 
(219) (5372) 6885 

• * * 
Süloğlu k ı t ' a s ı ıçın 

12 7 5 O O kilo sığır eti ahna
cakdır. Tahmin edilen be
deli 38875 liradır. Eksilt-
me 24-9-935 salı günü 
saat 16 da Edirnede G. HD. 

Tecrübe edilmiş en iyi 
\.. SAÇ ilacıdır 

Tugayı Satınalma komis
yonu binasında olacakdır. 

6722 Muvakkat teminatı 2466 
----------------------------------------------------Poı!ii~~~~~~ Ş~li Ebekızı Soka§ı İılıııİiiİİııı""iii!!!!!!!iii!!!!!ii!!~~· lıradır. Eksiltme kapalı 

YEN •I TURK.IYE OKULU zarfla olacakdır. Şartname 

Yatı - Gündüz - Ana, ilk, Orta 
HergUn kayıt yapıhr, Vabane1 dil kUçUk sınlflardan 

•-başlar. Orta kısım yalmz kız?aradır. Telefon 43480 
7273 

Asipin Kenan· 
Sizi soğuk algınlıtından, nezleden, gripten, baş ve diş ağnlanndan 

koruyacak en iyi iliç budur ismine dikkat buyurulmaaı 

iSTANBUL 
YEDiKULE 

GAZHANESi 
Bilhassa demir işlerinln hUsnU muhafazası 

i~in şayanı tavsiye 

si her gün komisyonda 
görülür. Teklif mektubları 
ve icabeden vesaik eksiltme 
saatinden bir saat evvel ko-
misyona verilmiş olacakdır. 

Edirne Kıt'ası için 98600 
kilo sığır eti alınacakdır. 

Tahmin edilen bedeli 
27608 liradır. Eksiltme 
24-9-935 salı günü saat 16 
da Edirnede G. HD. Tuğa
yı Satınalma Komisyonu 
binasında olacakdxr. Mu
vakkat teminatı 20 71 lira
dır. Eksiltme kapalı zarfla 
olacakdır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. 
Teklif mektublan ve icabe
den vesaik eksiltme saatin
den bir saat evvel komis
yona verilmis ol~cakdır. 
(237) (5460) 6970 

Kastamonuda bulunan 
kıt'at için 190 ton unun ka
palı zarfına istekli çıkmadı
ğından 8-Teşrinievvel-935 
Salı günü saat 15 de pazar -
lıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 28025 liradır. Mu -
vakkat teminatı 21O1 lira 
8 8 kuruştur. İsteklilerin bel 
li saatte Kastamonuda Sa -
tınalma Komisyonuna gel -
meleri. (247) (5546) 

'i031 

*** 
Samsunda bulunan kıt' at 

ve müessesat eratının ihti
vacr olan 110000 kilo sığ-ır 
eti kapalı zarfla eksiltme
ye konulmu dur. Tahmin 
bedeli 22000 liradır. Şart-
namesi Tüm Satmalma Ko 
misyonundadır. İhalesi 4 
Birinci teşrin 9 3 5 cuma gü
nü saat 15 de Samsunda 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacakdır. İsteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2 mad 
desinde yazılı vesaikle bir
likde gelmeleri. Muvakkat 
teminatı 1650 liradır. Ka
palı zarflarını "teminatla
rını havi banka mektub ve-
ya vezne makbuzlarını " i
haleden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. ( 2 6 6) 

(5669) 7170 

*** 
Hadımköy - Çatalca Çer-

kesköyünde bulunan bir
likler için 96000 kilo sığır 
eti 3 birinci teşrin 9 3 5 per
şembe günü saat 15 de ka
palı zarfla Çatalcada Sa
tınalma Komisyonunda ek 
siltmesi yapılacakdır. Tah
min bedeli 24000 liradır. 
İlk teminatı 1800 liradır. 
Şartnamesi her gün Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde is
teniJen vesaikle beraber bel 
li saattan bir saat evvel tek
lif mektublarmı Komisyo
na getirmeleri. ( 5 6 3 5) 
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Paslanmaz Siyah Boya RIEVUIC ... tıru lsteylnla. 

stokları daima hazır butundurmaktadır. 
Tafsilat ve sipariş i~in: 

Fabrikaya: Telefon 22072 
Metro hanına: Telefon: 44800 

Müracaat olunması 

Cin .. model ve nvat huauaunda dlfer ylJk•eK 

mart<& .... tıerıe muk•Y••• ediniz. 

Kuııananıardan it I r ~ 1 le 1 r • d 1 n 1 n ı a. 
l•te. o vakit ned- herkMln 

REVUE 
Natını tercih •ttıfını anlıyacalcsınız. 

Umumi Deı><>au : l•tanbul, Bahça Kapı, Ta, H•n 19 ,.•lefon : 213&4 

TURSiL 
.~~ 
')41.e,~~! 

TURSıL; emsalsiz bır müstah
zard11. Oksijenle tahrik edilen 

·

1 

köpütü, kumaşlar1n dahiline nü-
fuz edf'r ve göz kamaşhrrcı bir 
beyaıhk vererek çamaşın mü-
ke•mt'len temizler Bundan ma· 
ada TURSİL terkibinde zararlı 
maddeler bulunmadığı için ku-
maşlan kat 'iyyen yıpratmaz 

TURSIL Turan mamulibndan-

1 

dır. Turan imzala iyi cins bir 
müıtahı.a rdır 

Hasta Bakıcı 
Aranıyor 

Djplomab, ikinci sınıf bir;has 
ta bakıcı kadın aranıyor. istek
liler Sirkecide Beşir Kemal ec
zahanesi sırasında Dişçi Bay 
Nersisi görsünler. 

7061 

!erime, beni güzelleştirecek sair ted· 
birlere sarfedecek fazla param yok· 
tu. Ancak daima tenime son derece 
itina ederdim. Zevcimin dikkat na· 
zarım çeken ilk şeyin bu tenim ol· 
duğuna eminim. Daima "Tokalon 
pudrası" nı kullanırım. "Tokalon 
pudrası" kadına hakikaten şayanı 
hayret bir güzellik verir. Şimdi ar
tık muktesit olmağa ihtiyacım yok· 
tur. Maamafih, yine, "Tokalon pud
rası" ndan başka pudra kullanmı
yacağım çünkü, daha pek çok pahalı 
satılan pudralardan çok iY..i oldu&u .. 
na kaniim. 

" Tokalon pudrası" en nazik cildi 
bile kurutmaz ; çünkü, "Krema kö· 
püğü" ne fenni bir surette karıştı• 
rılmıştır. Bundan başka "Krema kö
püğü" pudranın 4 defa fazla zaman 
dayanmasına hizmet eder. Fevkala
de ısınmış bir salonda uzun müddet 
dans etseniz bile, cildinizi mutlaka 
parlaklıktan masun tutar. 

"Tokalon pudrası" tene, erkekle
rin çıldırasıya sevdikleri ve bütün 
kadınların ~ıbta ettikleri harikulade 
giıze lıgı verır. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprlibafl 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

111111 zade Han. Tel 22740. 11111 

iskenderiye yolu 
EGE vapuru 24 Eylül SALI 

günü ıaat 11 de lakenderiye'ye 
kadar " 5788 ,, 

~!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!!!~~~~~~· 

Saikan Festivali· 
nin son günü 

Çamhcayı Güzelleştirme Kuru
mu, 24 Eylfıl Salı günü saat 15 te 
Büyük Çamhcada Su başında bir 
eğlenti hazırlamıştır. Eğlentiye 

Festival grupları iştirak edecek
lerdir. Gidiş ve geliş vesaiti te· 
min edilmiştir. 

BARONiA 
TUVALET VA~ 

qlR TURA,. m~mu•Ahrhr 

Umumı .. ,,riyat ve Yazı ışlerı Mii • 
dürü : M ü m t a z F AIK. Gazete. 
cilik ve Matbaacılık f. A. Şirketi. la-

tanbul. Ankara caddesi. 100. -
Basddığl yer: TAN MatbaaSJ 


