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eşlerin Teklifleri Neşredildı Sovyet Heyeti Gitti 
• Heyet Başkanı Memleketimizden 

italyanlar Kabul Edilmıyeceği Zannedilen Takdirle Bahsediyor 

Mukabil Tekliflerde Bulundular 
BUGÜN 

2 incide : Peyami Safa'nm fıkrası : 
.. Maslak felaketi " - Şe
hir haberleri. 

3 üncüde : Ankara haberleri - A. Ri. 
za Erem'in yazısı : "İtal· 
ya - H a b e ş meselesine 
ıuel bir bakı$ " - Felek'in 

fıkrası : "Yine o mesele! ". 
4 üncüde : İpar yolcuları - Sağlık Ö· 

iudu - Sevişmeler, evlen
meler. 

5 incide : Son haberler. 
6 mcıda : Memlekette TAN - Sat· 

ranç dersleri. 
7 incide : Spor - Kadm ve Moda. 
8 incide : Dünya gazetelerine göre 

hadiseler. 
'il uncuda : Kazan Hanlığınm ıon cün

leri - Faydalı bilgiler -
Hikiye. 

Musso lini 
Pazarlık kapısını 
Açık bıraktı 

Uluslar Kurumu Konseyi na
mına İtalya - Habeş davasını 
inceleyen Beşler Komitesi, ka
rarım alakadar olan iki devlete 
l tal ya ve Habeşistana, bildırdi: 
Kararın metni henüz gazetele
re verilmemekle beraber, mahi
yeti hakkında oldukça sarih bir 
fikir edinecek kadar malumat 
mzmııtır. Defler Komitesinin 
karan, heyeti umumiyesi itiba
rile Paris Konf eransmm teklif
lerine benzemiyor. Yani İtalya
ya Habesistanm cenbundan a
razi veriÜyor. İtalyaya ekono
mik menfaatler temin ediliyor. 
Fakat Habeşistan üzerinde İ
talya hakimiyetinin kurulması
na muvafakat edilmiyor. Habe
şistamn islahat yapması lüzu
mu ileri sürülüyor, ve bu nokta
da Uluslar Kurumunun yardı
mına muhtaç olduğu da ilave e
diliyor. Fakat bu yardım yalnız 
İtalya tarafından değil, Kurum 
tarafından yapılacaktır. İtalya
ya verilecek vazife tasrih edil
miyor. Bu, ayn bir pazarhğa 
zemin olmak için geriye bıra
kılmışa benziyor. Bundan ma
ada Habeşistana denize mahreç 
temini için Fransız ve İngiliz 
Somalilerinden toprak verili
yor. 

Cenevreden bildirildiğine gö
re, İtalya kabinesi, Beşler Ko
misyonunun tekliflerini reddet
miştir. Binaenaleyh İtalya -
Habeş davası bu ret keyfiyeti 
üzerine yeniden bir çıkmaza gir 
miş olmalı idi. Fakat Roma ka
binesinin reddine rağmen, gö
rüşmelerin çıkmaza girmediği 
anlaşılmaktadır. Anlaşılıyor ki, 
Mussolini, Beşler Komisyonu
nun teklifini reddederken gö
rüşme kapısını açık bırakmıya 
dikkat etmiştir. Teklif bu şe-

A. ŞUkrU ESMER 
[Arkası 5 incide] 

Konseyin Bugünlerde Toplanmağa 
Çağrılacağı Bildiriliyor 

Be§ler f{omitesinden Eden, Lava/ ve Başkan Madriaga 
toplantıdan çıkarlarken 

Fransa örsle çekiç arasında 
- Rire'den -

Beşlerin Neşrettiği Teklifler 
Cenevre, 23. A.A. - Uluslar Sos

yetesi genel sekreterliği, bu akşam 
Beşler Komitesi tarafından yapılmış 
olan önergelerin tam 111eföini neşret
mittir. Komitenin notasında denili
yor ki : 

"Yalnız Habet ulusunun durumu· 
nu yeğirtmek için değil, ayni zaman-

da Habeşistanın tabii kaynaklarını 
açmak için zaruri olan çahımalara 
başı.aması hususunda Habet hüku
metıne Uluslar Sosyetesi tarafından 
teşriki mesai ve yardım önergesinde 
bulunulması bu Sosyetenin ödevleri 
cümlesindendir. Böylece Habeş İm-

[ Arkası S incide] 

Günün işi 

Çok Görülen Bina Ver~ilerinin 
indirilmesi Görüşüldü 

Finans Bakanlığı tarafından 1931 
senesinden itibaren yeniden• yaptml· 
masına başlanan tahrir işl~ri İstanbul 
mıntakasında Fatih kazasile Beyoğ
lunda Beşiktaş ve Sarıyer kazaların -
da tamamen bitmiş ve 1 Haziran 935 
tarihinden itibaren buralarda yeni tah 
rire göre takdir edilen iradı gayri safi 
üzerinden vergi alınmasına başlanıl
mıştır. Diğer mıntakalardaki tahrir 
muameleleri de bu sene sonuna kadar 
bitirilecektir. Yeni tahrirdeki iratların 
muhim bir kısmı 931 senesindeki ki
ralara aöre takdir edilmiştir. Halbuki 
kira va~iyeti bazı mahallerde 931 se
nesine nazaran çok düşkün ve bazı 
yerlerde de çok fazladır. Buna göre 
halihazmb alınan vergilerin esası o-

lan kira bedeli gerek hazine ve gerek
se mükelleflerin lehine olarak hakika 
te uymaktadır. Bunun için yeni tah
ririn tatbik edildiği mıntaka mal me
murlarile milkellefler tarafından vaki 
oian şikayetleri dinlemek ve bu bu -
ruıta alınması lazımgelen tedbirleri 
kararlaştırmak üıere dün saat 15 de 
Defterdarlıktaki Maliye tefti§ heyeti 
dairesinde Finans müsteşarı Faik'in 
başkanlığında bir komisyon toplan • 
mıştır. 

Finans M üşteşarımn diyevi 
Komisyon toplantısından sonra kcn 

disile görüşen bir muharririmize Fi
nans müsteıarı Faik, komisyonda 

[Arkası 3 üncüde] 

r 
Son Vaziyet 
[Beıler komit••i dün toplanmıı 

ve aon ilurum hakltında bir rapor 
ha.zırlamaia karar vermiıtir. Ko· 
mite /tabanın red cevabı karp· 
aında vazileaine devam edemiye· 
cek ve Ulualcır Soayeteai konaeyi
llİ toplantıya çcıiıraccılctır. Habeı

lerin Beıler komiteainin teldi/ini 
lrabul ettiltleri ve /tal~cının da mu 
lraflil teklifler yaptıkları bildiril
rnelrtedir. Bu huauta ltalycın de
lewe•İ Aloiai, Beıler komiteai b"f· 
ltaniyle ltonufmuıtur. F rcmaız ga
zeteleri, dün de bcını lıcıpılcırının 
kapanmadıiını, Muuolininin ikin
ci f>ir ltor1&1Jmaycı yanaıtıiını yaz
malıtcı'1ırlar. Maamalih bunlann 
Jranaatine göre de ltalyanlcınn telr 
filleri ne lromite ve ne de lıonaey 
tarafından lıabul edilecek gibi de
lildir. ln6il~ gazeteleri iae Mu•· 
Hlbtinin valıit lta200nmaia çalıftı
fuıı lta)'detmeldedirler. 

AWeni.z durumuna gelince, Ro
modalıi lngilü aeliri, Süvif'le ko
nupnuf .,. l•6ilferenin AW...ude 
.U8't tefl""'leriıt ltalycyc faamı.a 
dmiılt MıılifUinllen deiil2 hellti 
ltendi halt .,. menfaatlerini koru
mafr düıünceainden ileri geldiğini 
bildirmiıtir. ltalyan devlet adamı 
da, bilmukabele ltalyanın lngilte
reye taarruz etmek iatemediği hak 
kında kendiaine inanca vermiıtirJ 

'---- -~ 

Yunan 
Konuklarımız 

Dün Patrik ziyaret edil
di, gece de balo verileli 

Şehrimizde misafir bulunan Yunan 
uçakçıları dün Yeşilköy uçak istas -
yonunu ziyaret etmişlc:rdir. Misafir
ler garnizonun her tarafını gezmişler· 
dir. lki tayyaremiz misafirler şerefi
ne bazı uçuşlar yapmışlar ve bazı ak
robasi hareketleri yapmışlardır.Misa· 

[Arkası 3 üncüde] 

Uçmanlar ıerellerine verilen 
ıölende 

Yunan t/enüci ue açmanlarının Y eıilköy Tayyare i.tayonunda, Rum Patriklaaneainde ve ıerellerine oerilen ,ölende lauıuıi lotojral mu
habirleri tarafından çekilen reıimlerinden. 

Sovyet heyeti başkam gazete aytarları ile btJraber 
Kayseri pamuk kombinasının açıl

ma töreninde bulunmuş olan Sovyet 
heyeti dün akşamki ekspresle vl! Ber 
lin yolile Moskovaya dönmüş ve iıtas 
yonda samimi surette uğurlanmıştır. 
Heyet birkaç gün Berliııde kalacaktır. 
Heyet başkanı Sovyet ağır endüstri 
halk komiser vekili Y. L. Pyatkov 
öün sabah Perapalas otelinde gazete
cileri kabul ederek Türkiyede bulun
dukları günlere ait intibalarını şu su
retle hulasa etmiştir: 

Başkanın diyevi 
- Türkiyede kaldığımız birkaç 

gün içinde bize, hükumet erkanı, El~o 
nomi Bakanlığı, Sümer Bank ve lş 
Bankası, Kayseri, Ankara, Izmit ve 
lzmirde bulunan devlet müesseseleri
ne ve kendilerine karşılaşmakta çok 
büyük bir memnuniyet duyduğum 
TürkiY'* hükumet adamlarına, hakkı
mızda gösterdikleri büyük misafirper 
verliğe kar§ı teşekkür etmek isterim. 
Bu kadar kısa bir müddet zarfında 
Türkiyede olan bit~n ıeyleri tama
men görüp anlamak kabil olamadı. 
}"akat ben sefirimiz L. M. Karahan 
tarafından verilen bir ziyafette 11öyle
dltfin a8zlerl tekrar etmek isterim: 
Türkiyeyi tetkik edecek kadar uzun 
müddet bulunmadım. Fakat bulundu
ğum müddet bu memleketi sevmeme 
kafi geldi. Yeni Türkiyenin Sovyet 
Birliğine karşı besledıği dostluk ciuy
gularının derinliği kendilerile görüş· 
tüğüm esnada hiBSettiğim Türkiye 
Cumurbaşkanı Atatürke, Başbakan 

lsmet lnönüne, Ekonomi Bakanı Ce
lal Bayara karıı saygılarımı bildirme· 
ği kendim için bir borç bilirim. Bizim 
de büyük komşumuza karşı beslediği
miz o nisbette derin sempati ve dost
luğu herkesçe bilindiğinden dolayı 
zc.it olmakla beraber, burada bir defa 
daha teyit etmek isterim. Sovyet Sos
yaliıt Cumuriyetleri Birliği Ağır en
düstri halk komiseri vekili sıfatile şu
nu da kaydetmek isterim ki latiklal 
savaşının çetin yıllarında başlayan ve 
barış uğrundaki !4vaş sırasında geniş 
leyen bu dostluğun parlak tecellisi, bu 
günlerde faaliyete geçen Kayıeri kom 
oinasmdaki Ekonomik ve teknik tef
riki mesai neticesinde daha derinleş
mektedir. Kayseri fabrikası projesinin 
hazırlanmasında ve fabrikanın teçhi
zine ve montajına yardım etmiş olan 
Sovyet Birliği ağır endüstrııini, Tür 
kiyenin bu çok güzel fabrikasının açı
lış töreninde temsil ederken. bu Sov· 
yet - Türk dostluk abidesinin bitiril
mit eserler sırasına ıirdiğini ve bu 
eserin, kombinanın yapılması için ve
rilen karardan bir buçuk sene içinde 

ücut bulduğunu görmekle bilbuaa 
memnun oldbm. 

Türkiyede kaldığım müddetçe Tür
kiyeyi endüstrilettirme yolunu tem • 
sil eden muhterem Ekonomi Bakam 
Celal Bayar hakkında en hararetli 
hatıralarımı ve Türk Devlet Endüs
trisinin idarecisi olmaları hasebile 
duyduğum derin hürmetlerimi muha
faza edeceğim. Bayar hakkında edin-

1 Arkası 3 üncüde 1 

EV KRALiÇESi! 
Ev Kq.dınlığı Kraliçe
liğini Kim Kazanacak? 

Ü~ ŞART 
--- - ----------------------

A vrupada ve Amerikada her 
sene büyük ev kadınlığı müsa
bakaları yapılıyor. Devlet a
damlarının da hazır bulunduk
ları biı müsabakalara yalnız e 
kadınlığı mekteplerinden 
zun olanlar girebilirler. 
böyle bir kayıt koymadık. 
nunla beraber İstanbulun~ 
ler arasında büyük bir şöhre~ 
muvaffakiyet kazanan, talebe 
sayısı günden güne a!?>kız 
san'at mektepleri di t ve 
profesörlerinin yardım te
min etmiş bulunuy~Müs 
baka programının t · de 
imtihanların ya~ b ü 

onellerden maada bütün kız 
n' at mektepleri. bütün kız Iİ· 

se muallimleri, mezunla11 ve ta
lebeleri, bundan başka bütün ev 
kızları ve kadınları, ilan edece
ğimiz şartlar dahilinde girebi
ceklerdir. 

sek teknik ve id ml::ı~_... .... 
zın nazari, amelı ahe · . 

den istifade e'"'w~ 
Esaslı prog~~ızı -

km günlerde neşret ev-
vel haber verelim ki müsa ka
mıza terzilik, lokantacılık, süt
ninelik, mürebbiyelik... gibi 
mesleklerden birine mensup o· 
/anlar ancak hakem heyetinin 
müşaviri sılatile kabul edile
cekler, doğrudan doğruya işti
rak edemiyeceklerdir. Bu pro· 

Ev tertibi, dikiş ve biçki, ço
cuk bakımı ve yemek pişirme 
kısımlarının imtihanlarma ayn 
ayrı girerek derece kazananlar· 
la hepsine birden iştirak eden
lere 2000 liralık muhtelif para 
mükafatı ve hediyeler verile
cektir. 

• 



• 
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DljSL1NDtJKC_ı; 
.. MASLAK FELAKETi" 

Bu "Maslak felaketi'', Ma
nakyanm rağbet bulmuş drama
tik piyeslerinden birinin adı i
miş gibi meşhur bir tabir oldu 
ve ayni sahnede, biribiri i.ıstüne 
- artık sayısını bilmiyorum - kaç 
defa tekrarlandı. 

En büyük profesör, şüphe
siz, felakettir. ~Fakat biz ondan 
da ders almasını bilmiyoruz. 
Yarın bu dramın ayni sahnede 
birkaç defa daha tekerrür et
miyeceğine bizi inandıracak hiç 
bir teminat yoktur. 

Maslak öyle bir yerdir. ki her 
ağacının üstüne "buradan oto
mobiller elli kilometreden fazla 
sür'atle geçemez,, levhası asıla
cağı yerde. Otomobil ve Turing 
klübü orada yarış tertip edecek 
kadar otomobilcilikten behresi 
olmadığını ilan ediyor; bir mes-
1ekdaşımızm değerli zevcesi ve 
bir şoför milyarda bir şansla a
ni ölümden kurtuluyorlar. 

Burulan on beş gün kadar ev
vel yanımda tanıdığım bir dos
tumla Taksimden 1stinycye gi
den otobüs içinde idik. Önü
müzde oturan ve sonra şoför ol
duğunu anladığımız bir adam, 
ilköncc yanındakine·, sonra ge
ce yarısı otobüslerinde kolay 
teessüs eden bir ahbaplıkla bize 
dedi ki: "Bu yollarda yarış yap
mak cina vettir. Göreceksiniz ki 
bu defa bir kaza olacak!,, 

Şoförün tahmini gibi bir tah
min yapabilmek için peygam· 
ber değil, sadece iyi bir şoför ol
mak kafiydi. Fakat bize müte
hassıslar değil, felaket bile 
ders vermekten acizdir ve bu 
son hadisenin mes'ulleri aranır· 
sa - arayan olmaz ya 1 - yine 
.. kaza", "kader" ve "tesadüf" 
kelimelerinin yakasına yapışa
cağımız muhakkaktır. Bunun i
çindir ki kazanın, kaderin ve te
sadüfün idaresinden bir türlü 
kurtulamıyoruz. 

Peyami SAFA 

Samiye Burhan Cahid n 
sıhhati iyileş yor 

Pazar gUnil yapılan o.tomobil yanş· 
larında idare ettiği otomobilin çarp:ı· 
rak parçalanması yüzünden ağır yara
lı olarak Şl~li Çocuk hastanesine kal
rılan Samiye Bürhan Cahidin sıhhi du 
rumu gittikçe iyile§mektedir. Kazada 
Samiye Burhan Cnhidin, omuz kemi· 
ğl çatlamış ve kaburga kemiklerinden 
birisi ile kolu kırılmıştır. Temin edil· 
diğine göre, hasta tehlikeli anları at· 
latnıı§tır. DUn, Operatör Mim Kemal, 
Suat ile Çocuk hastanesi Hariciye uz· 
manı hastanın uğlıliyle inceden ince 
ye meşgul olmu~lardır. Hastanın lu· 
rık kolu, alçıya konmuştur. 

Kırık kolun keıilmesi lhımgeldiği 
hakkındaki rivayetler doğru olmamak 
la beraber hasta üzerinde kafi ve in
ce konıliltalar yapmakta olan heyet, 
henUz kesin kararını vermemi~tir. Du 
ıunı, bugUn belli olacaktır. 

Ekmek flyah 1 o p~ra 
pahalılandı 

htanbul Belediyesinden: 
EylCılUn 25 inci gUnlinclen itföarcn 

Ekmek on buçuk, francala on dört ku 
ruştur. 

No. 38 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Cemile bu sefer iki avucu ile bir
den Selimin bileklerini yakalamış, 
elleri, dirsekleri, kolları titrlye tit
riye yarı ıcsten. yarı da nefesten 
boğuk çığlıklar halinde ııoruyordu: 

- Neden yakaladılar onu? Ne ol
du? Sebep ne? lftiraya mı uğradı? 
Biri beddua mı etti? Bilyil mli yap
tılar acaba? Söyle. çıldıracağım, an· 
lat, çabuk ..• 

Selim anlatabilmek için mahallebi· 
ci çırağının uzaklaşmasını bekliyor
du. Etrafına baktıktan sonra: 

- Babam bir şirketin veznedarı
dır, dedi. ablam kanserden ameliyat 
olacağı zaman kasadan zimmetine 
para gcçirmiıti. Hepsi ablamın has
talığına gitti. O zaman parayı yeri· 
ne koyamadı. Ablam da kurtulama
dı. On aylık hikaye. lki üç ay işi 
uvsakladı. Az daha şirketten atı• 
yorlardı. BUyük para... .Maa§tan 
kesmekle olacak şey değil... Babam 
zimmetini ödiyeccğini vaadetti, bir
kaç ay daha ıtrketl oyaladı, nihayet 
f mahkemeye düştü, tevkifine karar 
verilmiş, ben işi yarım yamalak bili-

----

TAN========================== 24 - 9 - 935 

~ (g lH1 ô IRı [p) [§ 
Romen Tayare 
cileri Geliyor 

D 
·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·----~-

Cl ene I rtüfus ı Ne Dersiniz? 1 KuçuK HABERLER Yeni ü~ tayyareye 
Sayımı hazırhkları il . . Bu yıl uçak haftasında lstanbul- yarın ad konuyor 

TAR i , .. 5 EL AN 1 f LA R da Hava kurumuna yapılan yardım, Eyluliin 26 sında 7 Romen uçağı 
Nüfus sayım büroau dün toplan· Tarihi anıtların kıyme ı , gün- nanın U%Un .zaman •ilo olarak ltul· geçen yıllara nazaran çok fazladır. btanbula gelecektir. Uçakları karı;ı· 

mıştır. Bu toplantıda istatistik Genel • Anadolu garbında uçuş sahaları lama töreni Hava Kurumu taraıındc.ın 
Direktörü Celal Ayba ile Isviçre Gc- den güne meydancı çıkarılıyor. lanılması demek, o binanın ne de- için incelemeler fap~n So.vyet uzman t e s b i t olunmuştur. Uçakçılar 
nel nüfus direktörü BrUsvayler de bu Eski Türk eserlerini gelecek ne~il- reccye kadar muhafaz.a edildiğine lar.ı, Ankara ya 'gıtmışler~ır. . I şeref.ne 

0 
gün y eşilköy ala~ında ku-

lunmuştur. Sayım için yapılan h'azır- lere olduğu gibi, bütün güzelliği ue bakıldığına insanı hayret ettir- Darphanecıe 1,5 mılyon lırahk rum tarafından bir çay venlecek ve 
lıklar hakkında Brüsvayler'e izahat ile tanıtmak yolund~, çalışmalar mek demektit". Tekirdağında silo bas~lmak~a olan ~üz _k~ruşlukların ü- ! 21 Eyh11 sabahı da uçakçılar Ankara-
verilmiş ve kendi!iİ türlü sorgular sor göze çarpıyor. Bundan bir müddet yapılacak batka yer bulunamadı zerındekı ~alışmaıdr ıkı haftaya kadar 1 ya gideceklerdir. Gelen uçaklar. mek 
muş, cevap verilmiştir. Brilsvayler son bıılacaktır. 25 • 50 kuruşlukların tep uraklarıdır. Bunlarla bir Albay ku 
Veri.len · ah lta kal t eucJel Tekirdagvından uelen bir mı? Koccı Sinan yaptığı bu gü:&el :ı 

ız a n memnun mış ır. 0 baS\lmasına yakında başlanacaktır. mandasında bir yarbayla 10 yüzbaşı 
Bundan sonra ilbay muavini Hüdai doatumu.z, bu meıız.u Ü%erinde ho· eserin bir gün bu hale geleceğini Bu baaım!n bır sene &ürmesi ihtimali ve teğmen, iki makinist gelccek,ir. 
Karatabanı Celal Ayba ile birlikte zi- nufmalarımu; •ırcuında, bi:&e ıunu bilceydi, Tekirdağına cami yap· kuvvetlidır. 27 Eyliil, öğle .. zeri Eskişehirde bu-
yaret etmigtir. anlattı: mak değil, o §ehrin )'oluna bile uğ- • Uyuşturucu maddeler inhisarı lunacak olan u~akçılara Eskişehir Ha 

Celal Aybar, Brüsvayler buıriln Kon - Teltirdağı &.kelHinde bir ca· ramaz.dr. genel direktörü Ali Sami Bakanlıkla va Kurumu bir §Ölen verecek ve bun-
ya ve oradan EUizize giderek sayım mi uardır. Tekirdağırıda karaya Sonra, iıin daha garip tarafları tema& etmek üzere birkaç güne kadar dan sonra Ankaraya hareket edilecek 
hazırlıklarını gözden geçireceklerdir. Ankaraya gidccck,ir. tir. Romen urakrıları 29 Eyli'ılde Is· 

Nur bu l · 1 d çıkanların ilk gözlerine çarpan var. Bu gür.el ve ölmez. san'at abi· :ı :ı 
us sayım roııu gene ıs er e • Dün gümrükte 7 5 memur istek- tanbulda bulunacaktır. Uçaklar 30 Ey 

(gazete ve elektrik ve b~nzeri mUea- şey, bu camidir. Güz.el, tarihi bir d•sinin civarında, yanında, bir lis:nin imtihanları yapılmıştır. lmti • tülde buradan ayrılacaktır. 29 Eylfıl-
seaelerde) çalışanların aayım gUnU İ§· eserdir. Hemen söyliyeyim ki, lto· •Ürü tahta mcz;citler var. Sinanın han evrakı, Glimrükler Genel Direk- de konuk Romen uçakçıların Istanbul 
lerinc gidebilmeleri için bunlara vesi- ca Türk Jan'atkarı Mimar Sinanın yaptığı camiin elralını kapatarak, törlüğünce tetkik edilecektir. da ağırla .. malan için bir program ha· 
ka verecektir. Bilro bu yerlerden bu h ı b · k 1 kt d §a eserlerinden biridir. cna ır manzara ortaya çı ıyor. • Pe"tede toplanan turizm kongre zır anma a ır. 
gibi kimselerin ikigcr fotoğraflarile =ı 
listelerini istemiştir. Sinanan eserleri, memleketin h'-r Tekirdağlılara faşryorum. Sinanın sine İ§tirak eden Gümrükler g~_nel dhi· • Ankara, 23 (A.A.) - Uçakçı 

camiini temiz; tutulan bir mabet rektörü Mahmut Nedimin bugun şe • Albayı J 'J. Nigreskt:"nun kumanda-larafrna ıerpilmiı inciler gibidir. 
Sayım için konferans olcırak ı.ullanmı"orlar da, ku"'f k,. rimize dönmesi beklenmektedir. sın da ayın 26 sın da Ankarayı resmi 

Bunları nehadar titi:z. bir hia il.: " " •· t 
lstatistik Genel E>lrektörU Celil hulu, tahta meacitlerı" mabet olu- • Yumurta sandıklarından alınan olarak ziyaret edec,:t olan yedi sile 

kı•ltanmamız la~ımdır, J.X.il mi? h · • dl ·1 • ti r~kta ·· kk Ro en fı"losu il Ayba ve Isviçre Genel nüfus direktö- 11 rr tım resmı. yarı yarıya ın rı mış r. ur- n mure ep m " • 
rü BrUsvayler, dün arbaylığa gide- Halbuki, Tekirdağındaki Sinanm rak kullanıyorlar!' Bu karar, TUrkofisçe ilgililere bildi· baylarının liçü yarbay, altısı ytizba •• 
rek ilçebaylar ve kamunbaylar ile ge- eseri böyle bir alakadan mahrum, Bi%e anlatılan acı hikayeyi biz rilmiıtir. ikisi teğmen ve ikisi makinisttir. Ro-
nel medis salonunda bir toplantı yap boynu bükük bir ökıü%dür. Çünkiı de acıyarak yukarıda kaydettik ve • Şehrimizdeki peynir tecimcnleri men sücl u~akları 26 Eylül sabahı ·ıe 
mışlardır. CelAl Ayba nUfus sayımı. bu güul cami, Tarım Bakanlığı kendimi.zden bu acı hakikatin çıp- bu hafta Türkofiate bir toplantı yapa- şilköy ve E~kişehirde kısa duruşlar 
bunun önemi ve gerek halk. oerekse lak ifadesi üz.erine hirbir mütalca caklar, kendilerini ilgilendiren i~lcr yaptıktan sonra şehrimize gelecekler 

"" tarafından bııX.day silo41ıı ittiha% r • d · b ada ikı" •· kal kla d r Bu memurların yapacaklan işler hakkın- " eklememeği düıündük. üzerın e görUıeceklerdır. ve ur gun aca r 1 
• -

da bir konferans vermiştir. edilmiıtir. U%un :zaman var ki, ca· • ilkokul mUfredat programlarını rzda Sü Bakanlığı ve Romanya elçili-
mİ ıilo olarak kullanılıyor. Bir bi- Siz ne dersiniz ? tanzim etmek Uzere Ankarada te§kil ği tarafından uçakçılar için şölenler 

Yeni a~dan 
Orta okul.ar 

Lise ve orta okullarda açıkta kalan 
talebelerin yerle§tiritmesine yarın baı 
)anacaktır. Kuınkapıda açılan yeni or
taokulda yalnız birinci sınf bulunacak 
tır. Ve bu sınıfa 11 şube ilAve edile· 
cektir. Ortakôy okulunda iıe birinci 
ve ikinci sınıflar bulunacak. birinci 
sınıf 3, ikinci sınıf ta 2 §Ubell olacak
tır. Tren yolu Uzerinde oturup ta şim 
diye kadar Istanbul erkek, Vefa ve 
Pertevniyal liselerile Davutpaşa orta 
okuluna kaydedilmiş olan 500 talebe 
vardır. Bu talebeler de Kumkapı orta 
okuluna nakledilecektir. Se-.1ti Beyoğ
lu tarafında olduğu halde Istanbul ta
rafındaki okullara yazılan 330 talebe 
de Ortaköy okuluna nakledilecektir. 
Nakil işleri ve bu iki okulun dahili te
Eisatile iki ilk tedrisat ınüf ettişi meş
i!ul olacaktır. Kadıköyilnde Sentiifa· 
mi mektebinde çılaca1c: orta ~kul, ha
zırlıklarının henüz tamamlanmaması 
yü7.Unden bu okul tedrisata biraz ge~ 
başlıyacaktır. Kumknpı ve Ortaköy o
kulları ilkteşrinin ilk haftasında ders
lere başlayacaklardır. 

Parasız ahnacsk talebenin 
imtihanları 

Lise ve orta okullara bu yıl alına. 
cak parasız yatılı talebenin imtihan
ları dUn 1 tanbul Erkek ve Kız lisele· 
rinde başlanmıştır. Tahriri yapılan bu 
imtihanlar, fevkalade talebe çokluğu
na rağmen çok sıkı olmuıtur. imti
hanlara bugiln de devam edilecek ve 
yarın evrak tetkik edilmek üzere Kül
tür Bakanlığına gönderilecektir. Im
tihanlarda kazan:ının ancak bakanlı
ğın bu incelemesinden sonra aniaşıla
bilecektir. Paraaız yatılı okumağa bin 
kadar çocuk müracaat etmiştir. Buna 
mukabil Istanbul okullarına 350 tale
be alınacaktır. 

Öğratmen'er B r.iği binası 
Oğretmenler Birliği Sultanahmette 

işgal ettiği binanın Adliye tarafından 
kullanıldığını ve kendisine bırakılan 
bir odaya sıkışamadığını ileri sürerek 
dün Kültür Direktörlüğilne müracaat 
etmiş ve binanın bo§almasını iıtcmiş· 
tir. 

yordum, fakat babamın bu kadar ani j 
bir darbeye uğrıyacağını tahmin et
miyordum. Şirketten de çıkardılar 
tabii ... İhtilas.. Benim sana sCSzilm 
olmaııaydı vapura atlayıp Kadıköyü
ne şirket mlidUrünUn evine gide
cektim. Hoş gene gideceğim. On 
dört senelik veznedarları... Böyle 
bir günde hesabını kesmesinler ... Ne 
yer, ne içer bu adam!.. Fakat sen 
sakın kederlenme, ben hamallık ede
rim. babama da, sana da bakarım. 
Hapsetmeseler adamcağızı... Bak 
her tarafın da sapır sapır titriyor. 

- Benim de titriyor. 
Bunun iki gece evvelki titreyİ§C 

benıernediğini hatırlatmak istlycn Ce 
mile Sellmln cesaretini kırmamak 
i~in dilinin ucuna gelen &özlinü zap
tetti ve hemen çantasını açarak de· 
di ki: 

- Nckadar param varsa al. Ya· 
nında yoktur belki. Almauan darı• 
lırım. Ko§ git KadıköyUne... İ&ter
sen beraber geleyim .. 

- Param var vallahi. .. "Bugün şir· 
ketten babamın son hesabını verdi
ler. Olmasaydı alırdım. Benimle be· 
rabcr gelmen çok kuvvet verir ba· 
na... Fakat anneni tlzmek kat'fyyen 
doğru değil. İstemem· Sakın açma 
ona bunu ... 

- Deli misin f 
- Ben ılmdl hemen gidiyorum. 
Cemile mahallebicinin arkasını 

döndüğü ve çırağın dışarıya şerbet 

POLıS 

Otomobilde 
Ciötürülen ceset 

Pazar gUnU, Derbent yolunda nu
marası anlaşılamayan bir otomobil 
içinde bir kadın ceıedi götilrüldügil 
Derbent karakolunda bir jandarma ta 
rafından görülnıüş ve §of öre (dur 1) 
emri verilmi~tir. Nedense, şoför dur
mamış, jandarmanın yanından bUtün 
hıziyle uzakla~mı§tır. Keyfiyet, Sarı
yer jandarma komutanlığına haber ve 
rilmi ve tahkikata batlanmıştır. Şo
förü ve ce edi gören Jandarma, dün 
seyrüsefer başmemurluğuna gönderil 
mi ve soförU tanıtmak maksadile ken 
disine fotoğrafiler gösterilmi~tir. Oğ
rendiğimizc göre. jandarma henüz so 
föril tayin edememi§tir. Polis te vak.t 
Uztrinde t llkikh yapmakt dır. lnc~ 
le.mele , cesedin Bahçeköyündt: Mol
la Hasan karısı Fatmanın olduğu ve 
tedavi edilmekte bulunduğu Etfal haı; 
tancainden köyüne götürUIUrken yol
da öldilğü sonucunu vermiştir. Mna
mafih, !Oför tutulmadık;a cesedin 
biı· cinayet eseri mi, yokaa alelade bir 
CSIUm vakası mı olduğu tayin edilemi
yecektir. Vaziyet, kesin olarak bu~Un 
an !aşılacaktır. 

• Dün. saat on dörtte Muammer 
isminde birisinin kiracısı bulunduğu 
Mahmutpnşada Daraokakta 13 numa
ralı evin üst katından yan~ın çıkmı§. 
sigortasız olan binanın bir odası yan-· 
dıktan sonra söncfürülmü ·tür. Yangı· 
nın gazocağının parlamasından çıktı· 
ğı söylenmektedir. Polis, tahkikat 
yapmaktadır. 

edilen komisyona çağırılmış olan 11- verilecektir. Konuklar Ankaradan dö 
tanbul ilk tedrisat mtifettiılerinden nüşlerinde Eskişehirdc . mm gün ve 
iki i dUn ehrimize gelmiıterdir. latanbulda da bir gün kalacaklardır. 

HAKYERLERı 

Türklük aleyhinde 
Propaganda 

• Diln Tarabya Tokatliyan otelin- yeni üç tayyareye Ad 
de şehrimizde bulunan atletlere 150 
kitilik bir öğle ziyafeti verilmiktir. 25 EylUlde saat c üçte Abd;•rrah· 

man N a c i adına satın alınan 
• Yunan acfareti ıehrimizde bulu-

Dün Batumdan gelen bir yolcu va· 
purunda bulunan Alber isminde bir 
Musevi, zabıtaca yakalanarak Adliye· 
ye verilmi9tir. Alber, vapurdaki yol
culara ve bazı seyyahlara TUrklük ve 
TUrkler aleyhinde •özler aöylemekten 
suçludur. Suçlu bu arada: iddia edil
d ine göre: 

üc u ç a ğ a ad k o n a c a k t ı r. 
nan fe!tival hcyetineTarabyadaki ya:ıı: Ad konma töreni Yeşilköyde yapıla· 
!ık sefaret binasında bir çay ıiyafeti taktır. Törene bütün latanbul halkı 
vermiştir. davetlidir. Saat on üçte istiklal mar

• Türk - Yunan tecim anla ·ması-
şile başlayacak olan merasim, Hava 

nın 15 gün daha uzatıldığı Gümrük· kurumu ve ~ehir adlarına söylenecek 
Jere bildirilmi,tir. söylevlerden sonra kordelaların kesil

- lstanbula gelip te ne yapacaksı
nrı? Böyle piı bir şehir dünyanın hiç 
bir yerinde görUlmemi tir. Seyahat 
edecekseniz, Filistine gidin f 

• Terkos au idareıi tehre günde mesi uçmanlara hediyeler verilmesilc 
verdiği su mikdarını bu kı arttıracak son bulacaktır. Bu arada törende bu· 
tır. Bundan ba ka KAğıthancdeki teş· h.:nanlara limonata dağıtılacak, uçuş
rih havuzlarını genisletmek için yap-
makta olduğu ameliyatı da iki aya ka lar seyredilecektir . 
dar bitirecektir. Sular idaresi ayrıca 
suyun içilebilecek bir hale ge!ınc:ıite 
de meıgul olmaktadır. 

Tarzında birtakım so,ı:r de söyle· 
mittir. Albcr, ikinci sulh ceza mah -
kemeıine verilmiştir. Adalar tarifesi lastik edi'di 

• Valde Hanında, hükumet aley· Adaları Gilzellcştirme Ccmixetinin 
hine bazı tszler tsylemckten •u lu tc ebbUslle Akay idare i ta~Yından 
Hoca Mu!anın dUn"ağır cezada: duru§· Adalar tarifesi nzerinde yapılan ten
masına devam edildi. Şahitlerden ba- zilat Ekonomi Bakanlığı tarafından 
ııları gelrnemltti. Bunlara tebligat iki ay mUddetle taıdik edilmittir. Bu
için duruıma bagka gilne kaldı. na göre KöprUden BUyUkadaya ve 

• Yeni lzmir ambarına teslim edi· Heybellre gidip gelme biletlerde yUz 
len gazete kiadına sarılı bir paketi de ylrmı ve KöprUden Boğaz ve Kr
çalmaktan suçlu Hü&amettin, dün bi- nalıya gidip gelme biletlerde birinci 
rinci aulh mahkemesine çıkarılmı tır. mevkide yUzde on beş buçuk ve ikin
Hakim Rc~it, suçlu Hüsamettinin su· ci mevkide yüzde on tenzilat yapıl· 
çunu, memleket asayişine dokunur 1 mıştır. Bu suretle Köprüden Büyüka
mah~y.ette gördüğiı~d~n kendisinin daya ve Heybeliye gidip gelme 30 i
tevkıfıne karar vermıştır. kinci mevki 22,Köprüden Burgaz ve 

• Şoför muavini !sak gara1da bu- Kınalıya 1 inci mevki 27 2 inci mevki 
lunan patronu Haşmete ait bir fotoğ- de 20 kuruşa indirilmiıtir. Yeni tari
raf makinesini çaldığından dolayı diln fenin tatbikına Birinciteşrinin birin
birinci ulh ceza hakimi kararile 3 ay den itibardı ba,ıanacaktır. 
bir giln hap&c mahkfım olmu~tur. 

• L!lellde icra tahakkuk memuru 
Ali Şcretı;o evinden bazı e§yasını ça· 
lan Ahmet isminde biri, bu eşyayı Ad 
liye yangın yerinde bir işçiye sataca· 
ğı sırada yakalanarak Adliyeye veril· 
miştir. 

KU:tür direktörü 
Ankaraya ghti 

1929 lular ahnamıyor 
Mevcut talimatnameye göre yedi 

yaşındaki çocukların ilk okullara alın 
maııı gerekmektedir. Fakat evvelce de 
yaıdığımız gibi yedi ya~ına girmin 
bulunan 929 d~!;!Umlu 5ocuklar bu yıl 
okullara kclbul côilmemektetfüler. 
Bundan birkaç gün önce bize. 928 ab
ğumluların arkasr alındıktan sonra 
929 doğumluların da okullara kabul 
edileceği aUikadarlarca eöylenm·~ti. 
Dün bu hususta aldığımız yeni m iı
mata göre 928 doğumlu talebenin çok 
luğu okulları doldurmuş ve yer kal
mamıştır. Bu sebeple bu yıl 929 do
~umluların okullara alrnnıaması ka • 
ra.rlaştırılmıştır. ilk okullara illi.ve e
dilecek şubelerin de bu çokluğu kar· 
tılayamıyacağı ileri ıürUlmekte ve bu 
sebeple yukarıdaki kararın zaı uri ol
duğu haber verilmektedir. 

Radyo p 'akları 
Ankara ve İ&tanbul radyolarında, 

radyo kombinasının kendi vasıtalari· 
le eçip ayıracağı memleket havaları 
plakları yapılıncaya kadar eldeki 
memleket havaları çalınmıyaeaktır. 
Çalınan diğer Türkçe plfiklar da çok 
ıkı kontrol edilecektir. 

• Dün sabah Sarıyerde Ağaslıbc.s
tan 26 &ayılı evde oturan Mazhar kı· 
zı kırk yaşlarında TeşekkUr, pencere
de çamaşır asmakta iken ll'ıilvazcne
aini kaybetmif. yere düşerek ayağı kı 
rılmıştır. Te§ekkUr, hattaneye kaldı· 
rılmıştır. Festivalin son günü 

Kültür Direktörü Vekili Mehmet 
Emin dün akşam Ankaraya gitmiştir. 
Direktörlüğe muavinlerden Şevket 
Süreyya vekalet edecektir. Mehmet 
Eminin Ankarada Istanbul Kültür iş· 
!eri etrafında Bakanlıkla temaslar ya· 
pac.ak, bu arada bilhasııa beraberinde 
getirdiği orta okullardaki öğretmen 
durumuna ait listelere göre. Bakanlık 
ta hazırlanmış olan şehrimiz orta ted
risat kadrosuna yapılacak ilavelerle 
meşgul .placaktır. Bunlardan baıka la· 
tanbul Kültür Direktörlüğünün duru·• 

Radyo malzemesinin ve radyo
nun gümrükten muaf olarak ge~iril
mesi hakkındaki kanun projesi ka
ruutayin bu devresinde çıkarılacaktır. 

• Maltepede oturan Muammer. Be Diln Balkan festivalinin $Onuncu 
kir ve Ahmet adlarında üc arkadaş günü olarak Taksim bahçesinde bir 
Bostancı Küçilkyalrdan bir ııanda1 müsamere verilmiştir. Ulusal heyet· 
bulmu lar ve gezmeye çıkmı§lardır. lcrden Yunanlılar ve Yugoslavlar bu· 
O sırada hava bozulmuı ve aandalda- 1 gün memleketlerine döneceklerdir. 
kiler Ncveıer vapuruna iltica etmiı - ı Romenlerle Bulgarlar da önümüzde· 
lcrdir. Boğulan yoktur. ki perşembe günü gideceklerdir. 

glStilrdUğil bir anda Selimi kucak· 
ladı ve öptU: 

- Sakın meraklanma 1 dedi, UzUI· 
mc, ben varım. 

- Sen olmasaydın ben kederim· 
den deli olurdum. Fakat sen Uzüle· 
ceksin diye de üzülüyordum. Kimbi
lir akhna neler gelecek. Fakat ben ... 

- Sus. Hiç bir şey gelmez aklıma 
benim .. · Haydi. geç kalma. 

Bir daha kucaklaıtı1ar. 
Selim önden koıuyordu. Cemile 

aklına bir şey gelerek omn pegin
dcn hızla gitti ve sordu: 

- Koç para istiyorlar babandan? 
- Bin dört yUz lira 1 
Cemile kaldırımda dura kaldı. 

Selim koşarak bir tramvaya atlamış· 
tı. Bin dört yllz lira 1 Cemile birkaç 
intizamsız adım attıktan sonra gene 

durdu: Bin dört yüz lira ... Bin dört 
yUz lira ... 

Yollarda çılgın gibi, önilnil gör
miyerek, ona buna çarparak. büyUk 
kavislerle yalpa vurarak gidiyordu. 
Ahaliden biri. arkasından: "Sarhoş 
musun be keklik!,, diye bağırmı~tı. 
Cemile dönüp bakmadı bile. 

Evin sokağına saptığı zaman yo
ku~un başında Tahsinin otomobilini 
görerek §8§ırdı. İçinde hiç klmııe. 
§oför bite yoktu. Otomobili görUnce 
Cemilenin ba~ı dönmeğe ba~lamıştı. 
Ne münasebet? Ne var? Eve mi gel
di herif? Ne istiyor? 

Ne istiyacek ! Cemile boğucu bir 
arkıntı içinde çırpınan kuvvetli bir 
merakla eve ko§tu. Kapıda ıoför Ali 
bekliyordu: 

- Tnhıin beyin mahıuı nllmı 
var. Acele yazıhanede alzi C- kllvor, 
dedi. 

- Şimdi nıi? 
- Şimdi. 
?çerden annesi ıeelcniyordu. Cc· 

mile girdi. Asiye hanım. tathktı 
elinde bir saatle duruyordu. Kııını 
mutfağın kapısına do~ru çekti: 

- Ben bugUn Hl'ıflze ile görUş
tUm, dedi, " cln yere batiın Tah in 
diyor, dUşUndUk, ta§ındık. mUrıaısibl· 
ni bulduk. Hnni babana tillht'ntçi 
Mustafa kenarları gümliş savatlı or
tası tek taş pırlanta bir a:ıt rehin 
bırakmıştı· So~ra 1d:ımca~'Z borcm
nu ödiyem!~cn sizlere ömür gitti. 

mu da görı.iııülecekler arasındadır. 
Çünkü Mehmet Eminin vekalet müd
deti dün akşam bitmiştir. 

Bu saati T.ıhsin hey: gôtür, yaptığı 
hediyelere karşılık hediye et. çık 
gel. Bir daha onun yilzUnii görmi
yeceksin. Anladın mı? Yoksa ben 
senin yüzüne bakmam. Hazır şoför 
de gelmigken bu Tahsinin aycıgını 
keseyim, dedim. 

Cemile bir kelime söylemeden sa
ati aldı. çıktı. Otomobilde kulakları 
uğulduyor, hiçbir §CY dU§Unemiyor. 
gözünün önünden fena hayaller ge
çiyordu. Bayılacak kibiydi. 
Hanın merdivenlerini koşa koşa 

çıktı. Yazıhaneye girer girmez Tah
sin beyin masasına yaklaştı. Hiçbir 
şey sormadan, etmeden, hemen saati 
çantasından çıkararak elini tıkmak 
Uzere elini uzatan Tahsin beyin avu
cuna saati koydu, annesinin cilmlesi
ni otomatik bir hatırlayııla tekrar· 
ladı: 

- Yaptığınız hediyelere karoıhk 
olarak bunu alze veriyorum. Kusura 
bakmazsınız artık. Bir daha benim 
yUzUmli göremezıiniz. 

Tahsin bey avucunda saatle gaııra
kalmııtı. Kendine gelerek: 

- Dur hele ... 
Ba§langıçla bir ıey söylemeğe ha

zırlanırken Cemile hemen geri dön
dU ve hızla dışarı çıktı. Arkasından 
Tahsin beyin kogtuğunu hissettiği 
için dışarı kapıyı şiddette çarpıp ka
pıyarak mesafe kazandı ve merdi
venleri koşa koşa indi. 

[Arl,ısı var] 



24 - 9 - 935 :=:=:=:::==========:=:=:::::=::==========================T A N=======o:=========::=:=:================================== 

UÇUNCU ISPEKTERLiK 

Tahsin Uzer Trabzonda 
1 örenle Karşılandı 

[ Ozel aytanmız bildiriyor] 

Ankara, 23 
U çüncü Genel Espektör Tahsin Uzer buraya gelerek, lçbakan 

hkla temas etmiş ve müfettişlik kadros~ e~rafında görüşmüştür. 
iç Bakanlık müfettişliğe verilecek tahsısat hakkında bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. Proje Birinciteşrinde Kamutaya veri
lecektir. 

Genel Espektör, danışmanı ile birlikte Trabzona hareket et
miş ve orada törenle karşılanarak, parti tarafından onuruna bir 
şölen verilmiştir. 

Tahsin Uzer şölende Baş-bakanın Trabzon ve hinterlantmın 
ekonomik işlerinin dirimine birden yetecek olan ana tedbirler
den liman transiti ve gübre fabrikası işleri üzerindeki kesin ka
rarlarından bahsetmesi halkı derin sevinçler içinde bırakmıştır. 
Tahsin Uzer işyar ileri gelenlerini çağırarak temaslar. yapmak
ta, genel işler hakkında izahat almaktadır. 

Genel Espektör yarın Erzuruma gidecektir. 

Liman Tarifelerinde Ucuzluk 
\ 

'Ankara, 23 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Ekonomi Bakanlığı 
yeni liman tarifelerini tasdik etmiştir .. Tarifeler yarın mahal
lerine bildirilecektir • 

Yeni tarif el ere göre, lzmir körfez vapurları biletlerinden kır
kar para. Istanbulda su alacak vapurlara verilecek suyun her to
nunda on kuruş indirileçektir. 

Devlet Demiryolla rı Tarifesi 
'.Ankara, 23 (Ozel aytarımız bildiriyor) - Devlet Demiryolla

n EylUl sonunda mer'iyet müddeti Gitecek olan tenzilatlı yolcu 
tarif esinin, Birincikanun sonuna kadar ayrı şartlarla uzatılması-
na karar vermiştir. • 

ORTA O K ULLA RDA 

3 üncü Devreye imtihansız 
Talebe Alınacak 

[ Ozel ayıtarımız bildiriyor] 

Kültür Bakanlığı bu llene orta okul 
J r• mür ca t ed n talebeni fazla ı
ğr karşısında alınmağa başladığı idari 
tedbirleri tamamlamıştır. Geçen sene 
orta okullarda okuyan talebenin ade
di 54000 iken, bu sene 11000 fazlasile 
65 bini bulmaktadır. Hiç bir talebe
r.in okulsuz kalmaması temin olun
n,uştur. Bakanhk makamı orta tedri
sat kadrolarında resmi ve idari sebep 
lerle yapılan bazı değişiklikleri tas -
öik etmiştir. Değişiklikler alakalılara 
ve okullara tebliğ olunmuştur. Diğer 
vilayetlerden Istanbula nakledilmiş 
muallim adedi mahduttur. lstanbulda 
açılacak olan üç yeni orta okulun kad 
ı olan da, Istanbul Kültür direktörü 
Mehmet Emin yann buraya geldikten 
sonra kat'i şeklini alacaktır. Bu okul-

Gü~Un işi 

Anktıra. 23 
lara yeni muallimler tayin etmekten 
1iyade, lıtanliulun diğer okullannda 
dersleri mahdut olan muallimlere ka
nunun tayin ettiği had dahilinde bu· 
ralarda ders vermek suretile kadrola
rın tanzimi kararlaşmıştrr. Diğer ta
raftan ögrendiğime göre, Kültür Ba
kanlığı orta okulların üçüncü devre
~ine imtihansız talebe kabul edilmesi
ne karar verilmiştir. Bu karar bugün
lerde okullara bildirilecektir. Yaşı 
küsük veya büyük olan bazı gensle
rin orta tahsillerine devam edebilme
leri için ,..._i bir karar verilmiş ve 
mevzuatta.ki sarahate göre bir yaş kil 
çük veya iki yaş büyük talebenin Ba
kanlığa sormadaln okullara alınabil • 
meleri için, okul direktörlerine saH\hi
yet verilmiştir. 

Koskoca bir 
Köy yandı 
Balıkesir, 23 A.A. - Sındır

gı ilçesinin Çorum ka~ıununa 
bağlı Düğüncüler köyü bir yan-

Dil ve Tarih 
Fakültesi 

[Özel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 23 
Kültür Bakanı Saffet Arıka

nın başkanlığında bugün Ba
kanlıkta toplanan bir komis
yon, burada ;ıçılarak olan dil 
ve tarih fakültesinin talimatna
mesini hazırlamakla meşgul
dür. 

Saffet Arıkan toplantıdan 
sonra fakülteye tahsis olunan 
Evkaf apartmanındaki dairele
ri gezmiştir. 

Dil bayramı 
İstanbul., 23 (A.A.) - T. D. K. 

Genel Sekreterliğinden: 

Dil bayramında Türk Dili adına ve
rilecek olan söylev Ankara radyosiy
le birleştirilecek olan İstanbul rad • 
yo merkezinden 26 eylül 1935 per~cm 
be günü saat 18 de verilecektir. 

Telefon 
Yolsuzluğu 

Ankara, 23 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Eski Posta ve 
Telgraf genel direktörü Fahri 
ve arkadaşlarının muhakeme
lerine bugün devam edilmiş ve 
maznunların müdafaaları din
lenmek üzere. muhakeme birin
citeşrinin yedisine bırakılmış
tır. 

Recep Peker 

Ankara, 23 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Parti genel sek
reteri Recep Peker çarşamba 
günü şehrimize gelmiş buluna
caktır. 

6 ir müsaade 

Ankara, 23 (Özet aytar.zmız 
bildiriyor) - Anadolu Cimen
to şirketinin harice çıkcl'racağı 
paralan kendilerine klering an
laşmamız olmıyan memleketle
re Cenup vilayetlerimizden te
darik edilecek hayvan sevki su
retile çıkarmasına müsaade o
lunmuştur. 

Değ"şiklik yok 

Ankara, 23 A.A. - İstanbul
d~ .çı~cın sabah gazetelerinden 
bırının 19 Eylül 1935 tarihli sa
yısında Ekonomi Bakanlıaın-

b 

da. değiş~kliklikler olacağına 
daır vennış olduğu haberin as
lı olmadığını bildirmek ve bu 
hab~ri yalanlamak için Anado
lu ajansına izin verilmiştir. 

Sıhhat bakam Ankarada 

[Başı 1 incide] 

konuşulanlarla bina vergileri üzerin
ce yeniden :ılınacak tedbirler hakkın
dn şu beyanatta bulunmuştur: 

- Bina vergisile diğer bazı vergi
lerin tahakkuk şeklinden şikayette bu 
lunan halkın dileklerini öğrenmek üze 
re bütün mıntaka arkadaşlarımı bura-
da toplıyarak kendilerinden bu husus 
ta izahat aldım. 

gın felak.eti geçirmiştir. Köyde Ankara, 23 (Özel aytarımız 
99 ev, 35 zahire ambarı, 19 sa- bildiriyor) - Sıhhat Bakam 
manlık yanmıştır.Köyün yanan Refik Saydam ve hıfzıssıhha 
kısmından ayrı buiunan 12 ev genel direktörü Asım bu sabah 
kurtulabilmiştir. Felaket gören döndüler. 

Bu suretle edindiğim fikirleri ha
ı:ırlayacağım bir raporla yakında Ba-
kanlığa bildireceğim. 

Bu rapor üzerinde Bakanlığın ya • 
pacağı tetkik ile halkın haklı görülen 
§ikayetleri derhal halledilecektir. Bil
hassa bu iş üzerine bina vergileri 
lıakkında yapılan şikayetlere Sok e
hemmiyet vermekteyiz. Bu husustaki 
tetkiklerimizin sonunda vergileri çok 
&örülen yerlerin vergi tahakkukunu 
bulacağımız yeni bir formülle faılctsı 

ııisbetinde indireceğiz. Finans Bakan 
lığı bu hususlarda balkın hiç bir za
man haksrz muameleye uğramasına 
meydan vermiyecektir. Bakanlık bu 
}·rldan itibaren vergilerin tahsili ile 
tahakkuk şekli üzerinde yapılan yol
eu.zlukların tamamen önüne geçmek 
üzere tedbirler almaktadır. Bu husus
ta hazırlanacak olan projede, Finans 
Bakanlığı mütehassısları tarafmdan 
\•erilecek raporlardan da istifade edi
lecektir. Mütehassıslar raporlarım he 
nüz Bakanlığa vermemişlerdir. Ra • 
por.lar gelir gelmez bu işler üzerinde-

ki kat'i istahata derhal başlanacaktır.,. 
Duyduğumuza göre Finans Bakanlrğı 
bina vergileri çok görülen yerlerdeki 
ta.hakkuk mikdarları üzeril"den bu nis 
bet dairesinde ve yüzde hesabile in-
dirmeler yapacaktır. 

köylülerimize yardım için ilbay !!"_ ~ ..... ~~ ........ ~~~~!!""""'"""""~!!"' 

lık Ankara Kızılay merkezi ve ilk olarak beş yüz, Balıkesir şu
şehrimiz şubesi derhal faaliyete besi de üç yüz lira yardımda bu
geçmiştir, açıkta kalan köylü lunmuşlardır. İlbay yangın ye
yü barındıracak kadar çadır gön rine giderek köylünün vaziyeti 
derdikleri gibi Kızılay merkezi ile yakından ilgilenmiştir. 

Musiki Sanatkarları Toplandı 

Musiki sanatkarlaPI cl!IMyert genel 
heyeti dün on dörtte bir toplantı yap
mışlardır. Genel sekreter bir yıllık fa. 
aliyet raporunu okumuş ve sonra ra· 
por üzerinde kısa süren münakaşaları 
müteakrp azadan birinin teşekkül a
leyhinde arkadaşlarını tahrik etmek 

te~ebbüsleri ne.ti~eiiz kalmifbc. Bun
dan sonra yem ıdare heyeti seçilmiş 
ve ekseriyetle Saksafoncu Yanko, 
trampetçi Hikmet, piyanist Hikmet, 
Kantrbas Mazhar, kemanist Hidayet, 
trampetçi Ahmet Ali. piyanist Jorj 
idare heyetine ııeçilmi~lerdir. 

ASKERLiK 

italyan -Habeş Meselesine 
Süel Bir Bakış 

1 

terlerse, Trablusgarbe de bir
çok yeni kuvvetler yollamak 
zorunda kalacaklardır. 

• 

Bugün, bütün dünyayı rahat
sız eden, kuruntuya, korkuya 
düşüren bir iş var: İtalya - Ha
beş işi. Daha doğrusu (İtalya -
İngiltere işi). Görülüyor ki, ltalya, gerek 

lş, o dereceyi buldu ki, her genel ve arsıulusal siyasa, ve 
ağızda İtalya - Habeşıilerle gerek kendi sömijrge siyasası 
harp edecek mi? Ederse başa- bakımlarından, Doğu Afrika
rabilecek mi? lngiltcre ne ya- sında bir kere haşladıktan son
pacak? 1 ra, ne kadar süreceği, ne gibi 

Sorguları dökülmeğe başla- karşılıklar karşrsrnda kalrnaca-
dı.. ğınr, ne gibi bir .sonuç almaca-

Bizce bu işi iki yönden araş- ğını ve nerelere kadar taşıntı ya 
tırmak gerektir: pacağını önceden kestirmek hiç 

1 - Genel siyasa yönünden: bir babayiğitin elinde olmıyan 
2 - !strateji yönünden.. büyük bir işe girişmeyi göze a
Genel siyasa bakımından biz- labilecek bir durumda değildir. 

ce, İtalya, Habeşistanla ciddi Bizce, bu durum önünde İtal-
bir harbe girişemez. ya, inat ve ısrar ederek, böyle 

Bir Avrupa devletinin, ana- bir ise, ne olursa olsun diye, cid 
yurdundan denizlerle ayrılmış di ol~rak girişirse, kazanmak 
ve 5000 kilometre uzaktaki bir şöyle dursun, eninde, sonunda, 
ulusun toprağım, erkinliğini e- ölçüsünü şimdiden çizmek im
linden almak ergesi ile harbe kansız olan büyük zararlara uğ
girişebilmesi ancak öteki Av- rar ... 
rupa devletleri ile anlaşmağa 
bağlıdır. Asyada ve Afrikada 
sömürge edinebilen devletlerin 
hemen hepsi böyle yaptılar, ve 
böyle başarabildiler. 

Bugün, genel siyasanın gidi
şi, arsıulusal siyasanın tutumu, 
İtalyanın böyle büyük ve neka
dar süreceği şimdiden hiç te 
kestirilemiyecek olan engin bir 
girişimi göze aldırmasına el
verecek bir halde değildir. 

Bir kere iş, bir (İtalya - Ha
beş) işi değil, bir İngiltere - İ
talya) meselesi haline girmiş
tir. İtalya, bugün kendisinin 
Habeşistanla harp etmesini,ona 
ilişmesini istemiyen bir İngil
tere karşısındadır .. 

İngiltere, bu işte, Uluslar 
Kurumu paktına dayanıyor, 
Fransa da, son dakikada onun 
yanından ayrılmış bulunuyor. 

2 - Uluslar Kurumuna gir
miş olan devletlerden hiçbirisi 
de, İtalyanın Habeşistana karşı , 
takındığı tavrı beğenmiyor, 
kanmıyor ve dünya yarışı için 
uysallık göstermesini diliyor. 

Beşler Komitesinin önergesi, 
bunun uluşal (resmi) belgesi
dir. 

Bu, şu demektir ki dünya ge
nel düşünü, İtalyan siyasasına 
karşındır .. 

Bu durum önünde İtalyanın, 
kendi başına Doğu Afrikasın
da, ne gibi bir sonuç vereceği 
belli olmıyan bir sırövene (ser
güzeşte) girişeceğini hiç san
mıyoruz ... 

3 - Sonra İtalyayı böyle bir 
sırövene girişmekten alıkoya
cak önemli bir sebep daha var
dır: O da Alman yanın bugünkü 
siyasasıdır .. Almanya, A vustur
yayı kendi ülkesile birleştir
mek, ondan sonra da (Triyes
te) ye, Adiryatiğe inmek ülkü
sünü güttüğünde ve bunun için 
fırs~t kolladığında, hiç.bir kim
senın şüphesi yoktur sanıyo
ruz. 

İtalya11m, böyle, çok uzaklar
da, ve kendisine neye ve nasıl 
mal olacağım önceden kestir
mek imkanı olmıyan önemli bir 
savaşa girişmesini, Almanya
nın fırsat bilmiyeceğini kim sav 
lıyabilir (iddia edebilir). Sav
larsa, kim inanır?. 

• 
Görülüyor ki genel siyasa du

rumu ve tutumu, bu meselede 
İtalyaya karsındır. Bunu asker 
terimi ile söylemek istersek, 
İtalya, bu sava§ını siyasaca iyi 
hazırlayamamıştır. Genel siya
saca iyi hazırlanmamı§ bir harp 
en az yarı yarıya kaybedilmiş 
demektir. 
• Onun için, genel siyasa bakı
mından 1 tal ya Habeşliler le, 
gerçekten ciddiğ bir savaşa gi
rişemez, kanaatindeyiz. 

Bundan sonraki yazımızda 
da, bu meseleyi istrateji yönün
de incelemeğe çalışacağız. 

A. Rıza EREM 

Sovyet 
Heyeti G itti 

rBaş tarafı 1 incide l 
diğim fikir, kendilerinin ~lnız büyük 
bir devlet adamı olduğunda değil. ay
ni zamanda da kendilerile karşılaşan
ları kendisine crzbeden ve muhabbet 
ilka t:den bir şahsiyet olduğu merke
zindedir. Bana ve arkadaşlarıma gös· 
terilen dostça kabulden ve Sovyet Bir 
liğinin dostu olan memleketinizde 
gördüğümüz müstesna bir misafirper 
verlikten dolayı en hararetli ve dost
ça teşekkürlerimi benimle karşılaşan
lara iblağ etmenizi ve Sovyetler Bir
Iiğile Türkiye arasında böyle muvaf
fakıyetle başlıyan ekonomik ve tek -
nik teşriki mesainin yakın atide daha 
genişlemesi ve derinleşmesi uğurun
daki aamimi temennilerimi kendileri
ne bildirmenizi rica ederim. 

Bundan sonra Pozatkov, Türkiye 
ile Sovyet Rusya arasında endüstri 
alanında daha ne gibi çalışma birliği 
mevzuu bahsolduğu hakkında sorulan 
suale şu cevabı vermiştir: 

- Türkstroy direktörü Zolotaryef 
yakında Ankaraya gidecek ve Nazilli 
fabrikası isin yapılacak çalışma birliği 
esasları hakkında hükfımetinizle görü 
şecektir. Türkiyede bir de çimento 
fabrikası yapılacak 've bu meyanda 
bu fabrika için de görüşülecektir. Bu 
fabrikanın yeri henüz belli değildir. 
Bunun haricinde Türkiye ile Sovyet 
Rusya arasında çalışma birligi esasen 
vardır. Biz Türkiyeye mühendis ve 
işçi yetiştiriyoru:t. Bunlar Moskova
da hususi bir mektepte tahail görmek 
tedirler. 

Üzümcülerin 
Bir Toplantıs ı 4 - Sonra, İtalya ile öteden

beri sınır anlaşmazlığı, olan İzmir, 23 (Özel aytarımız 
Yugoslavyanm da, böyle bir bildiriyor) - Ege saylavlarile 
fırsatı kaçırmak istemiyeceğini mülhakat üıüm müstahsilleri 
kim ispat edebilir?. 

1
• Manisada parti başkam Avni 

5 - İtalyanın, Kuzey Afrika- Doğanın başkanlığında bir top
sında, Trablusgarpte (Libide) lantı yaptılar. Müstahsiller di
ki durumu da, böyle Doğu Afri- !eklerini söylediler. Vaziyet gö
kasında büyük bir işe girişmesi- rüşüldü. Bilhassa Manisa say
ne hiç te elverişli değildir. lavı Yaşar üzüm yetiştirmenin 

YiNE O MESELE 
Miladı lsa'danberi ilk olaraktır 

ki, lstanbulda altı Balkan milletinin 
girdiği bir atletik müsabaka yapı
lıyor. Aşağı yukarı ufak çapta bir 
olimpiyat demek olan bu müsaba
kaların muhtelif numaralarında ki
mi millet alt, kimisi üst çıkıyor. Bi
zim takımdan bazı gençler kendile
rinden umulanı vermiyorlar, kimai 
umulandan fazla veriyor. Bu oyun
ları takip için buraya kadar gelmi§ 
olan yabancı gazeteciler yurtların
da çıkaracakları (ikinci tabr) lara 
yeti§tirmek üzere telefon servisleri 
ihdas ediyorlar. Ve o servislerle 
kendi (compte rendu) mütalealan
nı bildiriyorlar. Bizde de gazeteler 
ve gazeteciler var. Balkan oyunlan 
da bizde birinci defa yapılıyor. 
En büyük gazetelerimizde bu oyun
ların yalnız teknik neticelerinden 
ve sahanın manzarasına ait İyi ve
ya kötü mütalealardan ba§ka bir 
kelime bulamazsınız. O kadar ki, 
insan saniye ve metre gösteren ra
kam okumaktan bıkar. Bunları da 
oradaki hakem komitesine bağlı 
daktilolar yazıp dağıtıyorlar. -

Bu büyük spor hareketinde, öte
denberi aralarında gerginlik ve re
kabet olan iki milletten Yunanhla· 
rın vaziyeti nedir? Yugodavlnr ne
leri kazanabilir? Biz Romenlerle ne 
yapıyoruz? Onların ve bizi kuv
vetlerimiz nerelerdedir? Karbet
tikse neden, kazanıyorsak ne i.çin? 
Buna dair bir tek kelime arl\mn
yın !. iki gündür süren oyunlarda 
Türk atletleri ne yaptılar? Eski re
korlarile bunların arasındaki mü
nasebet nedir? Bunları size öğrete
cek bir satır bulamazsınız. Dahası 
var. Berlinden buraya kadar Bal
kan oyunlarını görme~e ge1mi§ olnn 
ve 936 da Berlinde yapılacak on 
birinci olimpiyat oyunlarını tertip 
eden komitenin başında bulunan 
maruf Alman t1por adamı Carl Di
em ile küçük bir mülakat yapmak 
kimsenin hatırına gelmez. Bu adam 
bundan evvel de gelip bizim spor 
merkezlerimizi gezmi§, görınüştü. 
Mütalealarınr öğrenmek faydalı ol
maz mı idi? Acaba bütün bunlar 
"Niyazinin sağdan attığı şahane 
bir §andeli Ali Rıza kafasile ağla
ra takarak .• .'' diye hergün söylene 
söylene çengel sakızına dönmÜ§ 
gündelik futbol edebiyatından da
ha mı az mühimdir? Lakin bunları 
kim anlıyacak ve kim yazabilecek? 

Bana, buraya gelmiş olan misa
firler muttaıul gazetelerimizin ne 
yazdıklannr, ne mütalealar öne sür
düklerini sorup duruyorlar. Cevap 
veremiyorum. Diyemiyorum ki, ~e
ker bayramlarındaki frtra listesi ği. 
bi sadece rakam yazmakla iktifa 
ediyorlar. 

Bizde de güzel basılmı~, temiz 
resimli, iyi harfli tık gazeteler var. 
Lakin bütün Türkiyede basılan ga
zetelerin gündelik baskı top yekünu 
100 b;ne vaımıyorsa yani birinci sı
nıf Balkan gazetelerinin tek ba§ına 
~ektikleri ıayıyı güç tutuyor, hele 
Avrupadaki büyük gazeteler, bas
kılarının onda birine eritemiyor~a 
bu her zaman, ben de dahil oldu
ğum halde ıöylediğimiz gibi sa
de "okuyucu azlığından .. değil, oku· 
nacak feyİn de azlığındandlt'. 

R. FELEK 

Yunan 
Konuklarımız 

[Baş tarafı 1 incide J 
firler garnizonda biraz istirahat ettik 
ten sonra Istanbul Hava Kurumu ta
rafından Yeşilköy Palas otelinde ve
rilen yemekte bulunmuşlardır. 

Yunan bahriyelileri dün şeh;rde ge 
zintiler yapmışlardır. Amiral Sake • 
lariu dün Patrikhaneyi ziyaret e miş 
ve Patrik Fotyos'un elini öpmüştür. 
Türkiye Hava Kurumu tarafından 
dün akşam Amiral şerefine Perapalas 
otelinde bir ziyafet ve süvare verilmiş 
tir. 

Çocuklar için yeni bahçe er 
Belediye bu yıl çocuk bahçelerine 

çokça önem verrniye başlamıştır. Bı.ı 
yıl Fatihte, Kadıköyünde ve Beyoğ
lunda birer çocuk bahçesi yapılacak
tır. İstanbul cihet hde Gülhane parkı 
isindeki çocuk bahçesi de genişleti
lecektir. 

= 

Bu bahçenin içindeki oyuncakları 
da tamir edilmesi kararlaştırılmıştı. 
Tamir bu av icinde bitirilecektir. 

r 
Milletimizin ileri atılmalarile 

dolu olan, yaıama kudret ve hak
kını dünyaya tanıtan bir devirde 
yaşıyoruz. lnkişaflanmızın olçü1-

mesi için içinde bulunduğumuz 
üzerinde ehemmiyetle duracağımız 
işlerden birisi de muhakkak ki : 

20 llkteşrin Pazar gUnU 

İtalyanın buradaki komşula- başlangıcından sonuna kadar o
rı kendisine hiç güven verecek lan masrafların bir plançosunu 
komşular değildir. Sünusilerin yaparak, bu masrafların gittik
böyle bir fırsatı kollayacakları- çe artmakta olduğunu söyledi. 
na şüphe yoktur. İtalyanlar, Müstahsil mümessilleri, bu 
Trablusgarpte, henüz iyice yer- işin bir teşkilata bağlanması ih
leşmiş ve halkı da kendilerine tiyacından bahsederek, bir ü
sevdirmiş ve benimsetmiş sa- züm kurumu teşkil edilmesin
yılmazlar. (Bingazi) ve (Kuf- den dolayı minnettarlıklarını 
ra) çevrelerini, İtalyanlar an- söylediler. 1 

cak birkaç yıl önce sındırabil- Avni Doğan, müstahsilin or
mişlerdi. Bu bakımdan eğer 1- taya koydukları dilekleri yeri
talyanlar, böyle Doğu Afrika- ne bildireceğini söyliyerek top
sında büyük işlere girişmek is- Jantıya son verildi. 

YAPILACAK OLAN GENEL 
NÜFUS SAYIMIDIR. 

Başvekfilet 

İstatistik Umum Mü~r1üğü 
) 

• 
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K TTE TA 
Başbakanın Emrıle Bay
burtta Maden ramaları 
Bayburt 23, ( öseı aytaunw bildiriyor - Bayburt ve civarın
~ malfen araftU'ma)an yapdmuı için Bqb.kınm verdiği emir 
Uzerine. G6m0fhane Saylavı Bclip sea •et beraberinde bir fen he
yeti oldup halde fm1D1A plmif, incelemelere ba~tır. 
l1k tetkikler, bu mmtakada iç mübim maden bulunduğunu gös
tennittir. Bunlar, balar, amyant ve k&nür madenleridir. Bakır, 
Baybm'da 6 aat maafede Maden ka,inde, amyant Kapı dağm
da, kömQr de oehrin on dakika dıfammdadır. 

Bakır ve lümiif medealeri, ıenel savattan &ıae itletilmiftir. 
Fakat bGtiln ocaklar bueün yıkdmıf vaziyettedir. incelemeler, 
Vavuk datmda da smcin bir k6m6r madeni bulundufunu gös
termiştir. öirendilime gire, bu Uç mtlhim madenin ifletilmeai 
için rapor baıırlanmıfa ~. 

• 70 Yıl ...... suz Kalan Hafik 
Hafik 23, (Öael .,..,.._ bildiriyor) - 70 yıldanberi IUIUZ 

bahmın ve lalb dere mya içen Sıvamı Hafik ilçeli. nihayet te
miz bar 1Uya kaVllflllUftur. Altı bin lira harcanarak ilçeye geti
rilen Kmlyaröni aayu, törenle açılmJştır. Törende tlbay Akif 
ı "d mıauml meclia üyeleri ve birçok davetliler bul11nmq

• 

u, kazada bet ~en akacaktll'. Hafiği auya kavut
lltanbulda bulun&ırilçebaya bir tefekkür telcrafı çekil· 

Sahnboıu 23, (Özel aytanmız bildiriyor) - Şoför Alinin 
otomobiline binen ~ilk otlu Saim, bat,.mnm bulunma)'lfJDİ 
fmt bilerek cm hl'P"'f, Yiteete daran araba sür'atle harekete 
ceınu.tir. Bu ant &rla)'lf Jraqmııda -- celeni deviren otomo
bil, bir küwenin c:ameklmna bindirmi• ve c:lannuttur. Neticede 
Saim de dahil olclufu halde d8rt kiti ap IUrette yaralmnuflar
dır. Kua haklrmda tahkikata. batlınmlftlr. 

Van zs, (özel aytal'Dlm bildiriyor) - Ekonomi :e.unıxtı 
Klıbotaj Geııel Diıektlril Ayet Alttaj, incelemelerde bu11mmak 
kere )'llrında 'buraya plccektlr. Ayet Altui, Van aölilnde va
pur lfletilmeai maeleainl inceliyecek Ye bir rapor bulrhyacak
tır. AfllJdaki "9im, Van ıölündea bir manzarayı telbit ediyor. 

-- - --- -- --·-----------
No.ln 

Samsunun 
Ekmek Derdi 
HallediJmelidir 

K UÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

----------~ 

•Bu H 
ünkü r Cingöz Recaid A 

azım 

Hikmete Manzum ktup 
Türk maaonlan.... Yazan: Nizamettin Nazif 

T opkapı sarayında bir ~di kan&1 .. 
Yazan : Ahmet Refik 

Her Musanın bir Firavunu var 
Yazan : Sermet Muhtar 

111 i H 

MI iıil 
Sermayesi : 100.000 Tjirk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Sublli ı lSKEND'-SRtı~YB"
TttRKtYE tŞ BANKAS1 tarlfı..... telis eclibnfedt. 
İTHALAT. iHRACAT. KOMiSYON VI: 

EMANET lSLERI Y.AıPKAKTADIR. 
tSKENDIDtVE'd.e •t:ibak 8--..... -.J._.. 
renlet, heaban•. TttRKIY& 1$ &MiKAii .. ........_ 

'"'"~ •labllirl r. 
En iyi fiJatla. • ......... bit wette 
it iörmek istiyealeriq MISIR J1 Lflll'l'BD'I tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Klişe A töly 1 
Renkll, tire, ototipi, her torlu klite yapd1r. 

Ucuzluk, buklu 1 • 
·-9jll .. 

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

- Gerçek haldan var. hbt. 
eski volilerimis yok. İtler daral· 
dı, gözler açddL •• 

Dedi. Ve.. KaaUfD'&lar .ur • 
dü: 
~ O uıe ~ dffil. 
-Ya ld-. glre1 •• 
- Sen anlanm, IÖyleıme be-

ni? •• 

yorma. ,tllWliiıır.~ 

doymuyor kl .,...hHI' 

mıç kıJam. En bil 
bqmda asa vanmu. • • • 
si debptli tutuyonan•ı, 
ten daha kuvvetli o1'rAık lmrdu
lmıus dOltluk zindrlemeal ~ • -
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-----------------------. i CMAL 
lttOıLTERE ~E MISIR 
1 talyanm Hahetiıtanı iıtill için 

siriıtiii tet•büa. tnıiJterenin Mı· 
~ 'fUlJ9tİni tı11"9tleaclinn* 
ı-* lııeldtmneciik bir netice "'111İt· 
tir. ltaıy-Habet da• 
v a ı ı n ı n b i r lnpliz • ltalya 
davua t*iini aldıiı aoyleodiji •· 
mu, lnsilterenia ......... Sudu do
layılİ.le l bıqaya kartı bu -.. tid
dEıtli ltİr YU&yet aidaiı Ullllbalmakta• 
dır. 

ı..P ..... ile Mis.. ..,_.Leki mü• 
na.-et ltalyan • Habtt da•w iJ• 
tunca,. bdu- a..,.u.di. MMtlmcllll' 
ki l ... llWN 1923 ,....... Mıaua iı· 
tiklidiai .......... ....._., IOfti'a 

f1k.n S.U. en••.......,ea•• yiiaiin
den IHa ittikW ,..,. ıdütw Iİlh oJ. 
muıt.. laıailbııler Mlaaın müatakU 
INr deYlet ol-* tJıu.ı.r Kurumuna 
aza olm.•wn ÖDcı6 ıu no&ıtalana 
Wlini iatediW. 

1 - ~· tı.aabmn miclafaa ... 
2 - hdm -a....m Wi. 
3 - ....... JMı llıCI t-heenm 

8a ......... iwinde Mnmn • 
WyfM& ei,...ı pllrtiıi olan V eft Par· 
tiei U. ......... mümkin olmadı· 
..... lasilialer, k.ral Fuacl'a bir 
lailll6met ....,_i J*Pbranııls Kanunu 
E...tJi Up ettinniflenti. O aaman· 
.....n Manr, Kan ... E ... lsb iclare 
edilmektedir. 

lnıilbıl•, Veft Pll'titinin itima. 
ctm. haia alınıym ltir hiikiimetlt Mı· 
ur itini hal......,.tea bir fayda ha..I 
....,._... ININk'tri iPa bu it ........... ., .......... ........... 

• ..., p· .......... 1 ......... .................................. 
lMn ......... , .. ı..-.... kol. 
lan ............. br ........... . 
siltıse •afmdaa midal .. ...... 
llia ı-.. " a...ım ils 4lfa ola· 
.................. Çok iJi tlılulir • 
.,..._ ld, el• latiltereaia Mllır 
iuria•.W -'Mratı cM ,,.,.., HllNı 
~ nnı• M, daha tolı müe
Wt olan topr.-ı.n lta11.....- 1atili11· 
na --.a bJM.UirA Bu an1a,ıtm 
netİcelİ tu olmattw lci Veft P.-tiai 
ile I~ ........ııııılci Wi•ı .. ıtler 
dGiıelıınıelc •ol- bıtmattv. P.ti
nla lideri MMtafa N.-. Ph leçM· 
Jercle J .b11ct.-i;re bm-oau taralmd.-n 

._.,...,. lılr ınr k '51 I' ..... 
..... ~,.. it ......... hlhlna
wa- Nesim pt. lhükimetinin .ı,.,.. 
•mı tasTip etmit •• ı..ı.-k• oı .. ,. 
dı, lrıendWnin de ... W.ii hareket 
•~ Wlclirmiıti. Nahaa Pt. 
ıMndi&IE Poliaka müaıd.a•iaia Wr 
tarafa bnlnl.- at1111luaal 'kriae 
inem .........._ a. • .;,. etmiıtir. 
ff• W• ltal1aam son banketi, 
M111r U. 16*iltıan ara*"'dfıki müna
......_. ....-; iPa --t b1r 
heva ,... ..... ,_ W..W,.or. 

A. Ş. E. 

Mussolini 
Pazarlık kapısını 
Açık Bıraktı 

[Batı ı incide J 
kilde kabul edilemez derken, ı. 
talya eme11erini tatmin edebile
cek başka ıekilde bir teklifin 
kabul edilemiyeceği ıöylenmi
yor. Sonra da İtalyanın muka
bil teklifi uydabilecek bazı tek 
lifler ileri ıüriilmektedir. Bu 
tekli.flere göre, İtalya, Habe
şistana İngiltere ve Fransa ta
rafından toprak verilerek deni· 
ze bir mahreç temin edilmesine 
itiraı etmektedir. Sonra İtalya 
Habqiıtanm ıilMııulanmaamı 
iıtiyor. Bu ıilihıızlanmanın da 
ltılya murakabeıinde yıpılma
ımı teklif ediyor. ltalva muka
bil teklifinin bir noktası dik
kate ıayandır: İtalya, yalnız 
Habq olan topraklar ile Habe
tiıtanın ilhak ettiği toprtklan 
biribirinden ayırmaktadır. Bu 
aösler. diplomasi liunından 
halkın anlıyabilece-
gi bit dile çtvrilince ıu 
anlqdır ki, İtalya. Habtı 
ırkile meıkGıı ôı.D topraklar il· 
.zerinde ıarar etmiyor. Mallinı· 
dur ki Habef{ıwı, Menelik im· 
parator oluncaya kadat daimılc 
idi. H•ıi•tan adı verilen ve 
amırlan bu kadar ıenit olan 
memleket Menelii'in ve bir de· 
receye kadar da ıimdilti impa
ratorun eaerittir. Habefiatanm 
cenup kısımlan ve bilhaaaa Ju· 
ı,aıand mıntıkası yanındaki top 
raldardı Hebqlere yaıbancı o
lan birtakun kabileler yaşamak-

KUçük Baltık Devletleri 
Cenevreye Baş Vurdular 
Riı•· 23 A.A. - Hükumet, Almanyanın tahriki.tına karşı U

luslar Sosyetesine şikayette bulunmak istiyorsa da İtalyan - Ha
beş anlatmazlığı dolayısile Sosyete son derece me,gul olduğun· 
dan bunu yapamıyor. Simdi yalnız Dış İşleri Bakam Lozorati
kiı, Ccncvredc Paria a~dla§lllasını imza etmiı olan devletlerin 
Dışişleri bakanlarına ba,vurmuı ve onlara bir nota vennittir. Bu 
notada Almanyamn Klaipeda işlerine kan,tığından bahaedil· 
mektc ve Almanya, radyolarla, gazetelerle propaganda yap
mak ve bankalann borçluları sıkıştırmasını temin etmekle suç. 
landınlmaktadır. Bütün bu tesirler, Hitlerin son nutku ile büa
bUtiln artmıı bulunmaıktadır. 

Çekoslovak Hududunda Gösteri 
Kıtton 23 A.A. - Leh • Çekoslovak ıının yakmmda büyük 

bir ıöıterl yapdmqtır. Bu ıötterinin amacı ıudur: 
· Bundan iki ıene evvel ıs bin kiti tarafından yapılan bir göı· 

teride öldUriilen iki Leh uçakçısını hatırlamak için Lehlilerin 
yapmak istedikleri töreni Çek iıyarlannın menetmeleı-ini pro
testodur. 

Gösteride Çek memurlannın 6u Y.asaklaı:mı ve Leıh azbğmı!' 
Çekoslovakyada uğradığı kötü muamelelen proteato eden bır 
takrir kabul edilmiıtir. 

Viyanada Nazi Faaliyeti 
Viyana. 23 A.A. - Zabıta, boş bir arsada gizli bir ıilih depo

su ve bu depoc:la birçok tüfek ve mitralyözlerle verici bir telsiz 
cihuı keşfetmiıtir. Bqka bir mahalde, bütün şehirde şubele
ri bulunan bir Nazi propaganda merkezi meydana çlkanlmııtır. 
Birçok Nazi tevkif edilmiıtir . 

Fransız Bahriyesi Kuvvetli 
Paris, 23 A.A .- Sü Bakanı Pietri, Ekaelıior gazete.ine di· 

yevde bulunar~ hiçbir deııiz devletinin Fransa kadar .donanm~
ımı kuvvetlendınneie çaİışmadığını, Fransanın bugün 426 hın 
tonilatoluk bir donanması olduğunu. buna yapılmakta olan otuz 
be_şer bin tonilatoluk iki zırhlmm dahil bulunmadığını ve bu 
zırhlıların önümüzdeki yaz hizmetine gireceklerini söylemiştir. 

. Amerikada Büyük Bir Grev 
Pi.ttllig, ~'-.H&J;v:•~J) 23 A.A. - ltçU. .-dikuı, bütün 

PenailvanyaÜklUiletlen ile J)()tu Vlrjinyaıında bulunan bütün 
bitumlu kömür madenlerinde çabıan iıçilerin grev yaptrklannı 
bildirmiştir. 

Bu itçilerin miktan 250 bindir. 

Üzüm Şirketi işe Başladı 
Irmir, 23 (Özel aytanmız bildiriyor) - Yeni üzüm ıirketi ak· 

tam üzeri borsadan üıüm mübayaaıma baılryarık, 240 çuval il· 
züm aldı. Şirket direktörü borsada alkıtla karıılandı. 

Klzll orduda 
Yeni rCitbeler 

Ma.kova, 23 A.A. - Merke· 
zi icra komitesi ve halk komiaer 
leri meclisi bir kararname ile 
Kızılorduda •ahıi süel rütbeler 
kr~l edildiğini bildirmekte or· 
dwıun kumanda heyetinin ıta • 
tillerini neıretmektedir. 

Kayıp tayyareci 
Londrı, 23 (A.A.) - C.,'ı cidit 

ve ıelit rekorunıa k&rma&ı tqebbüs 
&den uçman Campbell baklwıda yeni 
hiçbir babcr almama1n11tır. Son ah
nan haberlere göre C&mpbell, Sudan· 
Mısır sının berinde bulunmakta idL 

tadu. Bu kabileleri Habeşistan• 
dan aymnak için İtalya yıllar· 
danberi entrika çevirmekte idi. 
Ve eğer Beşler Komitesi tara· 
fından teklif edilenOgadan mın 
takaıından bafkı buralar da ı. 
talyaya verilecek olursa, İtalya 
mn Afrikadaki iki sC:>mürcesi, 
Eritrea ve Somali biribirine u• 
laşabilir. 

1 tal ya tarafından ileri sürü
len bu mukabil tekliflerin ne 
dereceye kadar kabule _.yan ol· 
duiu mal~ değildir •. Belki ka· 
bul edilir; belki de edılmeı. Fa· 
kat iSnemli olan nokta ıudurı 
İlk defa olarak İtalya Hıbetls
tarun tamamından vazgeçtiğinJ 
bildiriyor. Domek oluyor ki ga
rüıme kapıımm btiıbUtUn ka
panmıı ıanddıfı bir ıırada pa
zarlık kapısı açılmıı oluyor. 
Muaıolininirı Bqler Komitesi 
tekliflerini reddedişinde ilıc de
fa olarak, bir uysallık göze çarp 
maktadır. 

A. SUkrU ESMER 

lzmlrcle bir Alaman 
Vapurunda clnaıet 
İzmir, 23 (Özel aytanmu bjl 

diriyor) - Limanımızda demir 
1i bulunan Alman bandıralı 1 tu· 
an vapurunda bir cinayet olmuı 
tur. Tayfadan biri, diğer bir 
tayfayı boğazına kınk bir tiıe 
parçası saplayarak öldUrmllş· 
tür. Katil tevkil edilmiştir. Ya
rın ağır cezada muhakeme edi
lecektir. 

Venlza'oa Cumurtyetollere 
nelal' tavsiye etrnie ? 

Atlna, 23 (Ozel) - Venlıeloaun 
Cümuriyetçilerln ıenoya ıt.•.nemıle
rini ıavtiye etttp hakkında bir ıaze
tede ıörülen haber hiç bir yerden t .. 
oyytlt etmemiıtir. Baıbakan Çaldaris 
ıuetecilere eakl cUaburlyet partileri
nin genoy kararnamesine lratfl yaptık 
lt&n itirulln ı.tkik edeceihü iıtedik· 
lerlnin kabul edilrnesinln muhtemel 
olduıunu aöyltmlttlr. 

Slteh eten Kr•'oı•er 
Atina, 23 (Ôzel) - DUn Patraıta 

bir toplantı yapan Kralcılar sokakla
rı dökülerek ıUlb ıtmıılır ise de in· 
Mnca telefat olmamrttır. 

PolonyMI• maden 
ame esi grevi 

Kattoviu, 23 (A.A.) - Doiu Si· 
lezyaaının bUtün moden itçisi mecli•
Jeri dUn b&r kanırt ballnde toplanmıı 
Jardır. Ajtr bit aytıtmadan sonra bu 
mtdiıler Uynlnden 600 kiti 30 eylCil· 
dt art• yapmaıa karar vermlılerdlr. 
Bu ırevden maklat lffllerln iatekleri· 
nl kabul ettirmektir. Bu lıtekler it u 
ıtlerinbı altıya lndlrllmui ve bunıart• 
ta beraber tlD'ldtltl Ucretlerln muhıfı· 
ıa olunmaaı lfbl ıeylerdir. 

kıall ordu 
M0tkova, 23 (A.A.) - Xlyef ma· 

nevralırı sonunda Vorofllof tarafm • 
dan çıkarılan bir ordu emrinde kt•ıl• 
ordunun yükaekliğinden tıkdirle hah 
eolunmakta ve ordunun man Ye ılyı
..ı kıymeti gösterilmektedir. 
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' Beşler Tekliflerini Dün Neşr~tti 
/ 

Eritr• hududund• lt•lyan t•hkim•tı 
paratorluiunun llomtulan ile iyi 
mUnaıebetlerde bulunma11 bnklnı da 
hA11l olacaktır Uluslar Şotyetnlnlıl 
• bütün üyeleri için Soayetenln dil• 
üye.inin erıinlitine riayet etmek bir 
ödevdir. Bu ıebepten dolayi her tilt• 
lil yırdım pl&nına Habıı bWd\metl· 
nin muvafakat ıöıtenneal icıpedft. 
tdart iıl&hata ıelince, Habeıiıtanı 
yabancı mUtahaaaıılar ıönderilectk 
ve bunlar bir poliı Ye jandarma ku•· 
veti vücuda cetirecelderdlr. Bu 
kuvvet, her9eyden enel ı .. lıdakl 
hbmetlerl ıısrecektir: 
ı.- ltaaret yaaak edilecek ve ttlr 

teçlmi ile utrıtanlar ceaalandınla· 
caktır. 

2.- Orduya ve poliae meMup ol· 
mıyan klmıelerln lilib ta11mllan il• 
la bir kontrola tabi tutulacaktır. 
Tenıik edilecek poliı, ecnebilerin 
yerlepnlı oldukları .. rların yanl A· 
diaıbaba, Diredana ve Harır'ın blmı 
yesini sağlıyadktır. PoJia, ayni za • 
manda yabancılann daha kalaba'ık 

bir halde yapmakta olduklan ta •~ 
bölgelerinde de bunlınn himayealni 
aafbyacaktır. 

Bundan batkı ırnırlarda emniyeti 
utlamak ve etircili&e ve lraçakfılıta 
enıeı olmak içli'& icapeden tedbirler 
ahnacübr 
Memle~tin ekonomik ıelitmni l· 

çin de 1u noktalar derpif tdilmittlr ı 
Yabancılar, memleketin ekono

mik getiımesl itine iftirlk edebile· 
ceklerdir. Dı1 tecime ıellnce, müte· 
kabiliyet euttna uygun olarak milaa• 
vatı riayet olunacaktır. 

Bundan eonrı bayındırlık lılerlnı 
ılrftllecek ve yollar yapılacaktır.Ha· 
betlttanda modern po1ta, tel119f •• 
telefon tepll&tı •UcucSa ıltlrilecek· 
tir. 

Plnantal alanda url bir bGtfl •• 
flnanı ıltteml ricuda ıetlrllmell der 
pft olun11111rta •e bunan için bir dev· 
1et moaopolu ibdul fftlaWmekı.. 
dlr. 

Betler komltetlnln 8nerıeleri ao • 
nundı İtalyanın buıull menfutlerln 
den bahaetm&ktedir. 

Notada lnıiltere " Pranllnm lco
mteye bası arui tamatı ile me11le
nln muıllbane bir ıurette halllne m .. 
dar ollnaya Amade olduklarını blldlr· 
dllclert beyan edUmtktedfr. Bu ara.d 
tavlııtı. bllba11a Somali lablllerlnde 
yapılacaktır. 

İngiliz w f.ran11z nturahhaslatt, 
bundan ~şka kendi hUk<lmetlemln 
Habeıastanm ekonomik inkifafı aıc
aelealnde Italyaya huıust birtalnM 
menfaatler teminine lmade olduklan
ıu da bildirmlılerdir. 

Yılnız her ilı:i tarafca lqfllz ve 
Fransız tebeasının mevcut haklar:'ll 
ve mı.aahedelcrle Fransa vı lnıittere 
lehine tesbit f'dilmit olan haklara ria 
~·et edltme.i ıartını ileri ıUrmllşJtt • 
dir. 

Cenevre, 23 (A.A.) - Kısa blr top 
lıntrdın ıonrı. yaptılt bir bt1dirltde. 
Bcıler komlte1l, '"Hıbeflıtanın mUa
bet cevabını kıı1tdettitlni ve h•l••11nı.., 
'"'-bını ve dütilncelerlni inceltdlfini 
vt elinde bulunan \'hikalarla muhte
Uf baberJerden çılcan durum hakkıtt
da bir rapor yazmak karanndı oldu
tunu,, bildlrınl9tlr. De Madarilıa. 
buıün ölledm aonra ltalyan ve Hı· 
beı del•&•leri ile ıörUftcektir. 

Konaey toplantıya çaiı
nlacak 

Ctnnre, 2S (A.A.) - Betler ko
mlt"lt, Uluılar lo11etni 1ContıeV1fte 
verilecek nporu taftdm etmek Uttre 
yann bir toplantı yapacaktır. Xon11y, 
durumun bUtUnU baklanda malt\mat 
almak U.ere yann ve)'abut ltbUr ıUn 
içtlmaa talınlacıktır. Btflır komltı· 
ıı. ltalyın •e Habtt hUlctametltrlnln 
vennft olduklan cevaplar kırııemda 
•• itte anpJe olan menfutlerin bil· 
yUlc önemi dolıynlyle •uUnlne d•· 
vam edmllyecetl •e kon..,den yeni· 
den ul&hl•et almau lt~eltctll 
mUtaltllaftdl bulWHDUtadlr. 

Ha~er teklifi kabul 
ettiler 

Cınnrt, ıa (A.A.) - Mabet ml
mt11lll. bllk6metlnlD Bitler kolİahlll 
nln 1Sner111trtn1 kabul ttdltnl Haftl 
Ajın11 a;rtarma llJltınlttlr· Ha~ 
tan bu teldtnert yapddrldln .. ldlde 
yani ıerUtmt ... olarak kabul et· 
mittir. Müm...U. fU llılnl ll&•e et. 
mlftlr: "Bu ttldlfterln tatbik teraltl• 
nl lncılemö nlyetlftdıyls." 

İtalya Soıyeteden ıimdilik 
c;ekilmiyecek 

Roma, 23 (A.A.) - Röyter Ajan· 
sı aytan bildiriyor: 

İtalyanın Uluslar Soeyeteaindin 

hemen çekilmtti lbtiJnall mevcut de
lildir. Buna mecbur edlldlllni ıörme. 
dtn ltalya baylı bir harekette bulun. 
auyacaktır • 

İki taraf da biribirine 
taarrüz niyetinde değil 
Londra, 23 (A.A.) - lnalllı Dıt 

itleri Bakanı, dün ıqam ıaıetelerı 
bir bildlrli •eradftlr. Bu blldlrilt 
ıere, Romadald lnsWa blyUlc ılfW. 
lnıUMrenln Altdenllde almıt oldulu 
tUal n deniz tedbtrlerbda bir taamaı 
malıl1eti tatımadıh h•kk·ncfı 81•·· ch'e 
lnanea •ermiı, bilmukabele IU•ieb 
ltılyan tedbirlerinin dt ~ tıarrus 
erktti tatımadılanı büyük elçiye tar
lemlttlr. 

İtalyan aazetelerinin yu· 
dıklan 

Roma, 23 (A.A.) - 011tttler, Btt 
ler k0tnitesi önergeleri, Habeıtıtanm 
kendi batına aatlam bir durum kur
ır.aya mukttdir olmadığını ilbata yı· 
ramı9tır diyorlar. Betler komitealni, 
hu auretle İtalyan noktai nuarırtt ka 
bul etini• aayıyor;ar. 

Puar ıUnlerf çıkmaktı oJın V oce 
d'ttalia ıuetetl, yan rtmıt yazıtın• 
" ltalyanm dotu AfrikumdAld du· 
rumu ile mqıut olmaktadır. Bu P· 
ıete, Dolu Afrikaaında emniyet mf
~ltılnift önemini anlatttktın aonra 
Habet orduıunun bir ecnebi kontro· 
lUn~ dbi tutulmasını bir hatt uy. 
mak a ve ecneb'lerin tlmdlld 99rtlar 
altında emnıyetlerinin temini ancak 
Habetiıt.nın ıillhlarını bırakması ile 
kabil olabileceıtnı yaımaktadır. 

İnailiz ıueteleri ve 
Aloiıi'nin teklifi 

Londn, 2' (A.A.) - Aloltl'nln 
Canndt Betler komtt..ı blfkanı 
Madarlaııyı alaterilen yeni ualaıaıa 
pltnı hıklnndalrl Italyın du,unceleri
ni &nlatmua haberi, batın tarıfmdifr 
iri bir t •r t o"uak t ı ldd ~ ırn k 
tedlr. ÇUnldl MuHOUnl her uman ol 
dutu rfbi, tam ıurette hayır dememiş 
•e ı~rüflllelırin devamına lıttkll ıö
rUnmüttUr. Bununla beraber lnılliz 
bl•nı ltaJyan Jıtılcler:nin çok ve bU
,uklUIUnt ı .. ret etmekte ve Betler 
komlt"lntn bunların aytıtma naıı o
larak kabul edemiyeceıtnı bildlnnok
tedlr. 

Tlmea paetetl diyor ki: 
tnrtltere, İtalyan ~enftleme arzu • 

laruu ve Afrildnın iptidai maddelerin 
den kendi payını almak istediğini çok 
ıyt anlamektadır. Bu balamdan mne
le anawıtan cbfında çolr topraıı olan 
mtmleketlerle bu topraklardan mah
rum bulunan memlekttler araandaki 
efltlizllk meselesidir. Fakat tunu da 
unutmamak ttıını ıetlr ki, bu ikinci 
unıf memleketler anamda ltalyadın 
bqka memJeketJcr de vardır. İrıaflte· 
re, Ulusler Sotyeteaini Ye bu to1yete
nin ıtatütii, her zaman lCjin eıtslzli • 
lfn bahfÇıl bir turettt halUne yara· 
yan birer ilet aaymıı ve bunları ıta
tUkonun tonu ıeımes ıurette detit • 
me •ıcıi için yapılmıı birer kunuıı O• 

larak kabul e~mlttir. Hatta ln&ilte 
tenin bu bakımdan düşllnüııll Avrupa
daki birçok komşulann•.a dütUnUıün· 
den .ayrılık föitermekt iir. 

Fransız gueteleri ümit
siz detildir 

Parh. 23 (.A.A.) - Pranaıı ı.sını 
Habe, itini incelerken, bunun icttln 
olarak haUlndeld ıutlUlcletl ,etttrl • 
)'Ot, Pakat Wnitıiıllte dt du,muvor. 
Ecbo de Pariı ıaıeteai, lconutm1ları 
yeniden bıılanacaıını yuıyot. Ve dl· 
)'Ot ki ı "f talyın ısnerıılerlnin Betler 
koıniteıl veya Uluı1ar IOlyttHl kon· 
ttyl tırıfınd•n luabul ediltetli ıın:l· 
ınımaktıdır. Dahı ıiyadt lkttmı1 dı· 
hlllnde bulunan dutum, ltalfın hU· 
kOnattlne Romanm enerıeJerlnl kabul 
den çolr usak lrartıblr lnerıeler vapıl 
mıtıdır.•• Petit Partı1n ıaıetetlntn 
Cenewe ıytarma sere. ı· ılyın arıu· 
Jarlle lnı11terenln muhtemel f edalctr· 
lıklan aruındald farklar ~ole bUvUk
tilr. Ctnenedtld lnılllı ~e\ftnletl. llo 
nllflUlann mahdut bir ıınıra ı~m .. 
ılnln dotru otmıyacııı dU.Uncnin4t• 
clfr, Oteld cennler de baylt dUtUn • 
mekte •t ••ten 8'fler 1comttHfnla, 
,.,.... 8nerıılttltı çok nırt,. alt • 
ml9 oldutunu llSyl•tın.dlr. 

JournaJ ıuetlll, oku)'UC1ıllarıM 1• 
nl durumun hemlnt JA)'lk oldutun. 
dın faılı la,.et vermemeyi taY1lve 
ederek dt,or ld : Durumdaki biricik 
delltlkl'lk, budlt• llaclar 1enlden ya. 
prlmau tUphell ıaruten mUnalupnm 
buıUn mDmldln ıarutmelldlr. 

Bcbo de Parlı pıetninde. P~rtt
nax. muktbil İtalyan teklifl~ri yapıla 
catı llylenmemlt sibi ıöninmekle be 
raber, bu teklifler ka11ıaında bulunul 

Son Dakika 

Habeş Toprağı
na Bir . Akın 

Adltababa, 23 (A.A.) - Dlln gece 
v•yılan, fakat henllı teeyyüt etmiyen 
~r babert llr•. Aiaden bötıeıinde 
ltalflll • Ka"t unırmda bir hldise 
olmtt~r 8v habere röıe o-a ı 1•at
yan lomalili 1erlilerl bir aıkerin kaç 
mı• oldu&u bahanealni ileri ıUrerelr 
ff abet aruitlne akın yıpmı,lardır. 

İyi 10nuçlar verebilecek 
uıul 

Roma, 23 (A.A.) - Diplomasi çe· 
~e41ırde. en iyi aonuç1ar verebUecek 
u•n uıullln hıl11. lnrUtere ve P'ran 
... anımdı Uluılar Soayeteal çerçe
vesi içinde yapılacak bir ıörüsme ola· 
ca~ı mUtaJeaaı teT'dedllmektedir. 

Bundan sonra memleketin ıelipne· 
tini ve dU,.UnUten vetltimlf'rin tatbiki 
icin aarurl olan btr iıtikrazm akdi im 
lrtnlan tetkik edilecektir. Yabancı 
mUtehuaıtlann idari birtakım imti· 
yulara malik olmalan veyahut onla
ra fJ•bts m~u'"'""'"' .. •Hır:ı.: .., . a
ilerlnin temin edilmemi derpi~ olun • 
mıkttdır. Merlcest bir organ ihdas e· 
dlleee1r •• dört baıhca mlif11vir, yani 
polis ,efi. jandarma tefi. adlive stfi 
•e finanaal •e ekonornik i'lleri ~fi bu 
orpna m~rbııt olacıııldrr. v~bancı ~e 
murJır. Ulu•lar Soaveteei ile fteca,i 
aramda ltUAf hltıl 0 otduktnn ıonra 
tayin edilecek lr. 

VaaıJ'ftııt "'"" tecrilbeJeri., nazım i 
tlbara ahnıblllp ahrıamıv•,.•tı • .,111 • 
f1}mak ilaerı plAn.bet aene sonra U
luıJAr S0tvtteıf tar•f•ndan yenid .n 
t-t1'fke tabi tutu1aeaktır. 

duJunıı yaııralc diyor kf: 
"Mu•ao1ittı. ay'lardanberi ilk dd:ı 

olarak müsakereye giriı ık istt: .nıs 
ıibt altrllnttyor. Şimdilik bu. büyük 
bir tutkkidir. 

Pertinax, bundan aon•. Cenevre • 
deki delega1yonl1r nezdinde :vaptıgı 
anket sonunda §U kanaatleri elde et• 
ti&inf MSylcemlttcdıı : 

ı - GörU•mtlere ba~lamak ve uz. 
lattırmı muMmeletini uzıtmık için 
ber fınattan iatifad .. edı ecclrtir _ ~
ler komiteai, bu makaatla hemen bu 
1&bah toplanac•ktır . 

2 - Dün llera sUrUlen mukabil t -
tılyan tekliflerinin ne komite, ne de 
konsey tarafından kabul edilmek ıh· 
tim&Jleri voktur. 

PtrtinÜ, sötünü: "Me~..-lcn\n dü • 
iilmü. kolayca çösütemiy~-:cktit' . . di· 
~·e bitirmektedir. 
· Populeire ıarete.t iıe. Mu~solinl· 
nin Cel\evrede udecc nkit lcazanmak 
ittedJjini yuıyor. 

Şehrimizden Habeş ordusu
na girmek isteyen beyaz 

Ruslar 
Habtt mallabat,.uzarı Markos b,,. 

.ıilh Atlaya gidecek ve orada bulu· 
nan Hıbet fAhrt konsoloıitt ıöriı'i ' -
cekttr. Hıbet ordusuna gl:sn611U v ııl· 
mak üzere tehrimizde Hıbea mıısla • 
batcüzanna beyaz Ruı ve -Maca tar 
tarafından .&ki olan mür&c..atlardan 
muda. Yunanistanda da ayni o.ur tle 
yüılerce milracut vaki olmu'ltllt. s . 
fh Adnıdı. bu mUrar.aatlan da t t"tkik 
tdectlctlr. 

Markoa lıtanbulda müracaat eden 
Jet- " ti•• ı .. • ' lr · I f J-f ~,. 011 B'l• 
kanhtrnı blldirml,tfr. Xendlılne vf.'• 
rllecrk tıllmıta ıört Habq ordusu
nı ıinnılc '9ln ıö• etilen istekler ka
bul "'""'" r•dttedtlec:el&tfr. 

Mr • otun tfl Jlerhan Mıulcoa AJi· 
Nbabı Kadınlar t rumu ikinci bas • 
kanlrf ına aec;flml•tır Bu kurumurı ı, ş 
kını mparıtorun lcıat Prrntıe11 Taahal 
dlr Kurum.an ma"uctı tecrUbell hat· 
tlbılncr yetlttlrmtktir. Kurum •imdi 
ye kadar bu makııtlı yüıb'n taler ia• 
ne topla11Uftır. 

Habetiıtanın iıtiklili ve 
mnr11h•._,.,,n !q"'ar' 

Det11 Tılerraf ıa11tt1lnln yudıta 
111 ııtt. lttler komateainln ı~rUşme
lert unımda Hıbet lıtikttltnin ko • 
rutmlUI nokta11nda en ~k rırar eden 
Ttırlr d•l•111ı olmuıtur. 
Menfaatlara dokunmaz~a 
Ctnttre. 23.AA - "'r•~111111 , _ 

Cfltere. İtalya lfln Ha~nda ve 
icap ıvltdltt takdirde lom•1f .... ı,;ıh. 
dt 11111 tad11ttı 11P"'IW loıta'r ol
duldannr henn .mrtr•e"'f•l .. r . f-er·ı. 
tere Ye P't1naa. kendi h•lc'ır·n v• 
menfaatlanna rlavet ve bUrm .. t "i • 
mek .-rtiyl~ ft•~t~nrn H•h "':.,.~ .... ., 
«•li•meılnde 5ze1 bir ll(lıf o'"'"Puııv 
kabule amade bulun-.. ı...- ,1 •• ı :ı .. 
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SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

EV KADINI 

Kotra Yoluna Devam Ederken,Bizde Bir Taraftan Çocuklar 
Yüzüyor, Tuzlu Su Sabunu ile Yıkanıyorduk Nasıl Büyürler? 

I 
lki üç gün önce, bir sağlık öğüdün

de, ailenin saGlı4c işlerinde ev kadını-

' 

nın ödevi ne t.:adar önemli olduğunu 
söylemiştim. Aile sağlık işlerinin ara
sında da en önemlisi şüphesiz çocuk
ların sağlığıdır. 

Çocukların sağlıf,ını gösteren en 

-2-
Motorumuzu tekrar işletme

ğe başladık ve eski ahenkle yo
lumuza devam ettik. Sabah 
uyandığımız zaman karşımızda 
Marmara adasını gördük. Ve 
sekizde adayı solumuzda bıra
karak Rumeli sahiline sokul
mağa başladık. Havada hiçbir 
tebeddül yoktu. Provamızda 
semaya bir tirbişon batırır gibi 
siyah dumanlarırıı döndüre 
döndüre salıvererek üzerimize 
doğru gelen bir vapur gördük. 
Arkadaşlarımız arasında İ pann 
süvariliğini üzerine alarak, de
nizciliğile beraber ahlakına ve 
harekatına her cihetle bizi mef
tun eden Kamil Kaptan: 

- Bugün cuma değiLmi? de
di .• 

- Evet, dün perşembe idi. 
- Bu Izmir vapurudur. Ve -

rin bakalım şu aynayı, o ise ya
kından geçelim de süvarısı 
Azize bir azizlik edelim, dedi. 

On beş yirmi dakika sonra 
lzmir vapurunu iskelemize al
dık:. İçindekileri seçebilecek ka
dar yakınlaştık. Kimimiz kot
ranın direklerinde, kimimiz ip
lednde birer şemsiye gibi sal
lanarak hep bir ağızdan: 

- Aziz Kaptan! 
Diye bağırmağa başladık. Bo

ğazı gece geçtiği için uykusunu 
Çanakkalede bırakan Aziz Kap
tana bu iyi bir azizlik oldu. Ka
marasından başını çıkararak bizi 
selamladı. Eller, mendiller, fani
lalar sallandı. 

Bir dakika sonra yolumuzda 
yine yalnız kalmıştık. Fazıl: 

- Seyir esnasında acaba de
nize girilmez mi? Kotranın kı
çından bir ip atsak ve ona tu
tunsak, dedi. 

- Fena fikir değil ama bu 
tecrübeyi sadece sen yapabilir
sin. 

- Oğlum, ver şu ipi baka~. 
• 

Izmir vapurunu karşılarken 
Derken Fazıl mayosunu gıy-

mişti. 
- Yapma yahu, doğru değil. 

derneğe kalmadan, eline bıçagı
nı alıp deniz altında canavar avr
na dalan film artistleri gibi sat; 
eline ipi dolayınca denize ba'ık· 
laması bir oldu. Bir saniyede 
kotranın arkasına, önünde fışkı
ran beyaz suları sağa sola atan 
canlı bir bot bağlanmıştı. 

Bir mukavemet tecrübe vüzü-

çıktı. Y ammda bir Avrupa dö
nÜi?Ünde getirdiğim tuzlu su sa
bunları vardı. Onları bu seferde 
beraberime almıştım. 

- Çocuklar, bende tuzlu su
da tatlı su gibi köpüren sabun 
var. Gemideki tatlı suyu ziyan 
etmiyelim. İstiyen varsa deniz 
suyu ile yıkansın, dedim. 

Merdiveni denize bir karış gi
rinciye kadar indirdik. İlk ola
rak ben indim ve oturdum. Kot-

Oğl; yemeğinden bir köşe 

şüncle Sarıyerden Kmalıadaya 
kadar büyük bir yorgunluk ve 
bezginlik hissetmeden rahatça 
yüzerek yüzme tarihimizde unu
tulmaz bir rekor yapan Fazıl 
için bu ehemmiyetli bir hadise 
sayılmazdı, tabii. 

Refi bağırdı: 
- Fazıl, buranın denizleri pek 

tekin değildir. Köpek balığı fi
lan olur. Artık crksan. 

Cevap verdim~ 
- Balık karaya çarparsa ölür. 

Fazıla balık filan ilişemez, kork
mayın. 

Yüzünü, gozunu çarpa çarpa 
yıkayan denizden gıdasını alan 
Fazıl bir müddet sonra indirdi
ğimiz ip merdivene tutundu 

ramn seyir esnasında yaptığı 
dalgalar sırtıma bütün ağırhğile 
yükleniyordu. Başnna da kova 
ile denizden aldıkları suyu dök
tüler. 

- Oooh, hale bak yahu, bu 
sabun değil şampuvam bahri! 

- Haydi kardeşim, artık kalk 
ta bize de sıra gelsin! 

Birer birer merdivene inip yı
kanan arkadaşların bu temizlik 
faslı çok eğlenceli bir iş oldu. 

Motorda hiçbir arıza ve hava
da hiçbir tebeddül olmadan ay
ni şekil ve seyir ile akşam üzeri 
on sekizde Gelibolu önüne gel
diik. ilk olarak bizi gümrük 'ıe 
liman sandalları karşıladılar. 

Riızgirda11 azami istifadeyi temin için lpanri ipek yelkenle rinden birisini açtık ..• 

iyi alamet onların ağırlığı ve boyu
dur. lki yaşından aşağı çocukların 
ağırlıkları ve boyları, çocuk bakımı 

derslerine ait ve zaten mektep kitap
larında da yazılı olduğundan onları 
söylemeğe lüzum görmüyorum. 

!ki yaşından sonra da her çocuk 
yılda hiç olmazsa iki defa tartılıp öl
çülmelidir. Çocuğun mektepte oldu -
ğu gibi, evinde de bir sağlık fişi bu
lunması ve ev kadını olan annesinin 
kendi muayenelerinin, sevgi ile yapa
cağı dikkatlerin neticesi bu fiş üzeri
ne kaydetmesi çok iyi bir şey olur. 
Doğuşunda üç kilo gelen bir çocuk 

iki yaşına gelince, vasati olarak, on 
iki kilo ağırlığında olur. Beş yaşına 
kadar her yıl bir kilo, beş yaşından 
sekiz yaşına kadar yılda bir buçuk, 
sekizden dokuza kadar iki kilo, dokuz 
dan ona kadar üç kilo artar. 

On yaşından sonra, kız çocuklar 
daha çabuk, fakat daha azar, azar, ar
tarlar: On yaşından on ikiye kadar, 
27 kilo, 12 - 13, 34 kilo; 13 - 14, 38 
kilo, 14 - ıs, 43 kilo, ıs - 16, 46 ki
lo. 

Erkek çocuklar artmaya daha geç 
başlarlar, fakat daha ziyade artarlar: 
On yaşından on bire kadar, 26 kilo; 
11 - 12, 28 kilo, 12 - 13, 30 kilo; 13 -
14, 36 kilo; 14 - 15, 47, 15 - 16, 48 .• 
Demek oluyor ki kızlardan ziyade on 
bir yaşından on beş yaşına kadar, er
kekler de on iki yaşından on altı ya
şına kadar artarlar. 

Boylarına gelince, doğuşunda, va -
sati olarak, yanın metre olan cocuk 
beş ya:?ında bir metre, on bir yaşında 
bir buçuk metre o~ur. Sonra kızlar ge 
ne daha erken uza'rlar, fakat erkek ço 
cuklar on dört yaşından sonra kızları 
geçerler. Boyun uzaması o yaşta dur
maz, on sekiz, yirmi yaşına kadar, ba 
zılarında yirmi beşine kadar, boy uza
yabilir. 

Çocukları tartmalı, ölçmeli, fakat 
elde edilen sayılar bu söylediğim va
sati sayılara uygun gelmezse hemen 
de telaş etmemelidir. Asıl dikkat edi
lecek şey ağırlığın muntazaman artıp 
artmadığıdır. Ağırlık artacağı yerde 
durursa, o vakit, bunun fena beslen
me neticesi olup olmadığı araştırılır. 

Sonra, çocuğun ağırlığı fazla artarsa, 
bu da her vakit memnun edecek bir
şey değildir. Çocuklarda şişmanlık ta 
hoşa gitmez. Onun da önüne geçme
ğe çalışmak lazımdır. 

Çocukların büyümesi bir taraftan 
beslenme neticesi olduğu gibi, bir ta
raftan da içerdeki bezlerin kana ver
dikleri maddelerin tesirile olur. Sinir
ler cümlesinin de çocukların büyüyüp 
büyümemesi üzerinde çok tesiri var
dır. Onun için çocuk kücük, cılız ka
lınca, yahut fazla şişmanlayınca bunu 
yalnız besleme tarzına bağlamak doğ
ru olamaz. Çocuğun hem beslenme tar 
zını tetkik etmek, hem bedenini iyice 
ve inceden inceye muayene etmek la
zımdır. 

Ev kadınının bu işte rolü, çocuğun 
büyümesi, normal olup olmadığ"ını, 
tartılarla, ölçülerle meydana çıkar -
maktır. Çocuğun büyümesi normal ol 
madığı anlasılmca, uundan sonraki ö
dev aile hekimine düşer. 

Lokman Hekim 

DOKfOR 

Rusçuk ru Hakkı üzeı 
Galatasarayda Kanzuk cczahanesı 
karşısında Sahne sokağında 3 nu-
maralı apartımanda 1 numara. 

6598 

Göz Doktoru 
ŞUKRU ERTArt 
Bırincı Sınıf Mütehassıı:ı 

(Babıali) Aakara caddesi No. 60 
Telefon : 22566 

6599 

Diyarıbekir eski valilerinden Sırrı 
paşa oğlu sabık Darülfünun müder
ris ve memleketimizin kıymetli mü
hendislerinden Zeytinburnu Demir 
Eşya Fabrikası mühendisi Kamran 
Sırrı Ölçmen tedavi edilmekte oldu
ğu Alman hastanesinde pazar günü 
kanserden ölmüştür. 

Cenazesi 24-9-935 salı günü saat 
2 de Taksimdeki mezkur hastane
den kaldırılarak Rumeli Hisarında
ki aile kabristanına defn edilecek
tir. ........................ 

Aşk Oyunları: Kavga, Dargınlık 
Ve Kıskançlık Srlvgiden Başka 

Neyi Gösterir ? 
Bir türlü anlaşamıyorlar. Daima 

dargın, daima kız veya erkek bir 
başkasile meşgul. Fak.At ....:wda bir 
barıştıkları zaman heJ?sini unutuyor 

hayatlarının en tatlı zamanını geçiri
yorlar. Derken gene kavga, gene 
kıskançlık, gene araya birtakım ya
bancılar giriyor ve biribirlerinin ka
nına susamış iki düşman oluyorlar. 
Acaba bunlar sevişiyor mu? Sevişen 
adam bu kadar fena hareketlere gi
rişir mi? 

İşte birçok kadın ve erkek genç 
seviştiklerinin farkında olmıyarak bi
ze bunu soruyor. Sevişmeseler neden 
biribirlerini kıskandırmrya kalkıyor
lar ve neden onun bir başkasile 
dolaşmasını, baş başa görünmesini 
şiddetli bir sinirlilikle karşılıyorlar. 
Sonra barıştıkları zaman neden her 
şeyi birden unutarak dünyanın en 
sevgili çifti oluyorlar? Sevmenin en 
kuvvetli delili ne kindir ne de nef
ret: Lakaytlıktır. 

• 
Yanyana çahşan ve 

konuşmayanlar 

Divanyolunda Kamran imzasile 
bir mektup: 

"Bir senedenberi bir kızla tanışı
yorum. Bulunduğumuz yer bu kızı 
her gün görmeği icap ettiriyor. Ken
disini görmesem bile sesini işitiyo
rum. Bu kızla olan münasebetimiz 
nası lba lamı1Jısa timdiyo kadar bır 
karış ileri gitmiş değildir. Yalnız 
bir sene içinde birçok hodiseler ol
muştur. 

tlk tanıştığım zamanlar bu kıza, 
pek tabii olarak beraber gezmemizi 
teklif ettim. Bana evvdki macerala
rımı ileri sürerek kendisinin de di
ğer kızlar gibi aldatılacağını ileri 
sürdü. Bu sözleri söylerken de göz
lerinden: "Bana teminat ver.,. de
mek istediği okunuyordu. Teklifim 
bu sözlerle karşılaşınca daha fazla 
ileri gitmcği, bu kıza yalvarmağı 
doğru bulmadım ve "Mademki gel
mek istemiyorsun, sen bilirsin!,, de
dim. 

Kız, hiç tahmin etmediği bu vazi· 
yet karşısında kalınca, bana aman 
dedirtmek için, başka erkeklerle beni 
kıskandırmak çarelerine başvurdu. 
Konuşmak istediği erkekler yakın 
arkadaşlarım olduğu ve vaziyeti ya
kından bildikleri için kıza yüz gös;
termediler. Fakat arkadaşlarım tara
fından bana ihanet yapılamıyacağı
na emin olduğum halde kızın bu ha
reketleri bana birçok ıstıraplı gece
ler yaşattı. 

Krz, beni kıskandırmak suretile el
de etmek siyasetine devam ediyor
du. Yine bir erkekle beni kıskandır
mak istedi. Bilmem ne kadar zaman 

Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON { Yazı tşleri: 24319. 
İdare işleri : 2431 O. 

TELGRAF: "TAN ,,lstanbuı 

'Bir aylık 
3 ,, 
6 " 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye içiı:ı Dıtan için 

Lira K.. Lira K.. 
1 50 
4-
1 50 

14 -

iLAN 

s-
14 -
28 -

llinlar için İlancılık Sirlcetlerine mü
racaat edilmelidir. 

K iiçük ilinlar doirudaı:ı doiruya 
ıdaremizce alınabilır. 

Küçük ilanların 5 satırhğ'J bir defalık 
30 kuruştur. 5 aatırdaa fazlası ıçin sa. 
tn başına 5 kuruş alınır Bir defadan 
fazla için vekilndan %10 kuru& indirilir 

A tmcı Tıp kurultayı 
Altıncı ulusal Türk Tıp kurultayı 

genel sekreterliğinden: Birinci teşri
nin yedinci Pazartesi günü Ankara
da toplanacak altıncı ulusal Türk Tıp 
kurultayının kayıt işleri devam etmek 
tedir. lki fotoğraf ve iki lira ile vez
nedar Prof. Niyazi ismete müracaat 
edilmesini sayın üyelerden rica ede • 
rirn. 

içimde biriken sevgi, hırs, kıskanç· 
lık ve bunlara benzer bir'-'ok hıskr• 
le artık sabredemedim. Kızla mü't
hiş bir kavga yaptım. Ona ağır sö"
ler söyledim, o da çok ağır bir şc• 
kilde mukabele etti. Ondan sonra 
darıldık. Gene sesini duyuyor, gene 
kendisini görüyordum. Nekadar azap 
çektim, ne çojc gözyaşı döktüm, an" 
latamam. Bu buhranlarım iki af 

sürdü. Fakat her geçen günle ona 
karşı biraz soğuduğumu, sesinde c:~
ki cazibeyi bulamamaya başladığımı 
hissettim. Aradan, daha dört ay ge-. 
çince ona karşı tanımadığım bir krA 
kadar lakayt kalacak irade ve kuvv.., 
ti topladığımı anlıyordum. Oh ' 'iyor• 
dum, ne iyi ettim de manasız bir , 
üzüntüden kvrtuldum. Yalnız danı~ 
dktan sonra kıza hatıra olarak verdi· 
ğim birkaç şeyin iade edilmeyişi tu 
haf bir tarzda gururumu okşuyordu. 

Aradan yedi ay geçmişti. Gfü;el 
bir balo vardı. Kız baloya beraber 
gitmeği bilvasıta teklif etti. Fazla 
inat ve ısrarı manası:I! buldum vf'. 

teklifi kabul ettim. Üç kız. iki erkek 
baloya gittik. Biraz da benim soguk
luğumun tesirile olacak ihtimal, kız; 
benimle konuşmuyordu, ben de o ~ 
nunla konuşamıyor, ona bakamıyor .. 

dum. Bu hal nekadar devam etti 
bilmiyorum; kızın yavaş yavaş ya• 
nımdaki arkadaşımla alakadar olm1&· 
ğa başladığını görüyordum. Gene b~ 
ni kıskandırmağa uğraşıyordu. Ba ~ 
rışmadan kıskandırmak. Tuhaf değil 
mi? Bu kız be~imle alay mı ediyor~ 

Al~y edip etmediğini heım:n k~ 
tirmek kolay değil. Fakat sizinle ala-• 
kadar olduğu muhakkaktır. Anca~ 
şu meşhur sözü unutmayınız: Fazla 
naz aşık usandırır. 

Bu kadar sevdiğiniz, onun için btıı 
kadar gözyaşı döktüğünüz kızdan 
kaçıyorsunuz. Gelip size y/.varması
nı mı bekliyorsunuz? Daha ne yaP""' 
sın! Sizi baloya çağırmış. Gitmiş a. 
ma kendisile görüşmemişsiniz. Bu <r 
lur mu? Her zaman değil, fakat çok 
defa yelkenleri suya indirmek erkek· 
lere yaraşır. • 

• 
İzmitten Süleyman imzasite: 
"Benden çok zengin ve kibar bir 

ailenin kızı beni seviyor. Bu kız be
nimle evlenmeye razdnr. Fakat İs· 
tanbulda çok geniş yaşamıya ahşmıı 
bir kızı buraya nasıl getireceğimi ve 
onu nasıl avutacağımı düşünüyorum· 
Lüks hayata alışmış bir kız, büsbü
tün aksi bir yaşayış altında mes'ut 
olabilir mi?,, 

Sevenler için böyle mukayeselere 
ihtiyaç yoktur. Onlar yalnız halleri
ni ve yalnız sevdiklerile baş başa 
bulunmak saadetini kafi görürler. 
Sizinle evlenmeye razı olduğuna gö
re sizi seviyor ve her şeyi gözüne 
alıyor demektir. 

YENi NEŞRiYAT 

HAFTA 
Hafta'nın bu sayısında Peyami Sa

fa, Ahmet Refik, Nizamettin Nazif 
ve Sermet Muhtarın güzel yazıları 

1 

vardır. Peyami neşesizliğimizi anlatı
yor. Ahmet Refik Osmanlı sarayların 
da bir Yahudi karısının islediği mel· 
unlukları cizmektedir. Serm•. t Muh • 
tar eski bi~ paşanın karısına nasıl iha· 
net ettiğini hikaye etmektedir. Cin· 
göz Recainin Nazım Hikmete man • 
zum mektubu da Hafta'nın bu sayı· 
smdadır. Tavsiye ederiz. 

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

Trabzon yolu 
AKSU vapuru 24 Eylül SALI 

g~nü saat 20 de Rızeve kadar 

i rızmir sürat yolu 
1 .SAKARYA vapuru her hafta 
PERŞEMBE günleri ıaat 16 da 
latanbuldan lZMtRE ve PAZA~ 
günleri de iZMİRDEN İstanbula 1 
kalkar . -- . 
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Amerikaya Gitti 
"Dünya Şampiyonluğu Kemeri Ünlü Bir Güreş 

Memleketi Olan Türkigeye Yaraşır ,, 
Hava Kurumu çı~a~ı~a yapılan Di- ı mi ~er defas~~~~ kolay~a yenen baş

!narlı Mehmet - Mulayım maçından pehhv~nda bukulmez bır kol, yenil -
lionra profesyonel güreşçiler arasın· mez bır kuvvet vaır •.. Amerikada dün
daki iddia birdenbire gevşedi ve Mü- ya şampiyonluğuna yükselmek için 
layim bir gün Romanya yolile A vru- karşılaştığım pehlivanlar arasında 
paya gitti. Türkiye başpehlivani Ka- böylesine pek rastlamadım desem doğ 
ra Alinin de Mülayimin arasından ve ruyu söylemiş olurum. Ali bir de ser
birkaç gün sonra Avrupaya gideceği best güreşin girdisini çıktısını öğre
söyleniyordu! Doğrusu da Türkiye nince Aman Allah ... Kim dayanacak 
başpehlivanhğına, nisbetli vücudün- bakalım ona •. 

"-: Dünya .serbest güreş başpehli
vanlıgı her mılletten ziyade bize ya
raşır Yunanlının belindeki kemer teee 
nice zamanlardan beri güreş memle
keti olan Türkiyenin pehliv~nlarında 
olmamalı mıdır? Allahm yardımile 
~inarlı da, ben de bu yolda çalışaca
gız. Me~lekete yi.ızümüzün akiyle 
ve şampıyonluk hediyesiyle dönme<Ye 
bakacağız. Allah yardımcımız olsun~,, 

deki kuvvet ve karakterindeki dürüst "Bu sözleri gülerek dinleyen Kara 
liportmenlikle en fazla Hiyik. ola~ K~- Ali de demiştir ki; 

Haydi bakalım... Muvaffakıyetler 
dileriz. 

ra Ali, Avrupada en fazla ış gorebı- - ----------------
lecek Türk pehlivanlarından biridir. 
Aradan günler geçtiği halde Kara Ali 
Mülayimi takip etmedi. Fakat bu ara 
da Kara Ali ile daha yakından tamş
ınak fırsatım bulan Dinarlı Mehmet, 
Kara Alinin Amerikada Türkün kuv
\retini hakkiyle gösterecek bir pehli
van olduğuna kanaat getirerek Ame
rikadaki tanıdıkları ile muhabereye 
girişti. Bir yandan da müsbet cevap 
gelince Amerikaya gitmek üzere baş
pehlivanın muvafakatini aldı. 

Nihayet Dinarlı Mehmet ve Kara 
'.Ali Cuma günü limanımızdan kalkan 
lt.alyan bandıralı Citti di Bari vapu
rile Amerikaya doğru hareket ettiler. 
Hareketlerinden bir gün evvel biz 
kendilerile Topspor mecmuasının ida 
rehanesinde görüştük. lki pehlivana 
güzel seyahatler dileyerek Amerika
da, bilhassa Cim Londosla karşılaş
mak kabil olursa muvaffakıyetler te
mennisinde bulunduk. 

Kara Ali: 
- Bir vakit Eşref Şefik, Cim Lon

«:losla lstanbulda karşılaşmakhğım 
işini ilk önce ortaya atmıştı. Burada 
olmadı, inşallah Amerikada olur, de
di. Sonra ilave etti: 

- Benim için çok ve iyi yazan Eş
ref Şefiği, Dinarlı için ayni şekilde 
hareket eden Talat Mithatı ve bunla
nn arkadaşlarını, anayurddan çok u
zaklarda da unutmamıza imkan yok
tur. Kısacası Amerikada ne yaparsak 
ilkönce yalnız "Tan'' ile (Top) a ya
zacağız. Ve umarız ki sevinçli haber
ler vereceğiz. 

Dun çıkan "Top" mecmuasrnda Ka 
ra Ali ile Dinarlı Mehmedin hareket
lerine ait çıkan yazıyı bu vesile ile 
aşağzya alıyoruz: 

"Dinarlı l\IIehmetle beraber bu defa 
Kara Ali de Amerika yolunda ... 

''İki pehlivan cuma günü öğleden 
~vvel limanımızdan kalkan Citti di 
Bari isimli ltalyan vapurile Venediğe 
müteveccihen memleketimizden ayrıl
mışlardzr. Dinarh Mehmet burada 
müddet içinde pehlivanlarla yaptığı 
:temaslar neticesinde Kara Alinin kıy
metini yakından tanımış ve dünya ser 
best güreş şampiyonluğunu alma yo
lundaki çalışmada Kara Alinin büyük 
bir rol oynayacağına kanaat getirerek 
keyfiyeti Amerikadaki alakadarlara 
)'azmıştır. 

Rus Maçlarına Hazırlık 
Hatlar arasında anlaşma kurabilirsek iyi 
oyun ~ıkarmamıza hi~ bir engel yoktur 

Muhakkak ki geç kaldık. Fakat bu ı ve kendini fazla yormak olduğu için 
her işte böyledir. Olimpiyatlara atlet- bu derde çok kısa bir zamanda deva 
!erimizi hazırlamakta da geç kaldık. bulmak iddiası gülünç birşey olur. 
Geç kalmasaydık daha iyi neticeler Yalnız bazı oyuncuların yirmi günlük 
alınacağına dair anlayanların sözl~ri- muntazam bir yaşayış ve antrenman 
ne yanıp yakılmalarına bakarak dıye tarzı sayesinde bir hayli formlarını 
biliriz ki daha erken başlasaydık daha bulacaklarını da şüphesiz addetmekte 
iyi netice alırdık. yim. Me'lrsim itibarile denizlerde, eğ-

Bununla beraber yirmi beş kadar lencelerde gevşeyen, belki biraz da 
futbolcünün kampa sokularak sıkı bir yıpranan vücutleri, yorulan asabı, 
şekilde çalıştırılması bir iki güne ka- çok muntazam bir yaşayış tarzı ile i
dar bir emri vaki haline geliyor ve yiden iyiye yerine getirmek gençler 
insan derin bir nefes alabiliyor. Maç için kısa bir zaman zarfında yerine 
tarihi olan 13 ve 15 İlkteşrin ile kam getirmek kabil olduğuna göre kam
pa girme günü olan 23 Eyllil arasın- ptn bu bakımlardan faydaları büyük
daki 20 günlük kısa bir müddetten tür. 
azcok istifade edilecektir. Rus futboküleri ile Türk futbolcü-

Avrupada çok iyi neticeler aldıkla- leri arasında bir mükayese yapmak 
nnı okuduğumuz Rus futbolcüleri ile mevsimsiz olacaktır.Bununla beraber 
senelerdenberi müsabaka temasları bize nazaran nefes kabiliyetlerinin yük 
yaptığımız için hem onlar bizim hem sek olduğunu bilmiyen yoktur. Oyu
de biz onların futbol kalitemiz hak- nu başladıkları gibi bitiren, hatta dün 
kında iyi malUmat sahibiyiz. Bu bil- konuştuğum bir oyuncunun dediği gi 
giye göre bizim başlıca noksanımız bi ikinci haftaymda bambaşka bir ta
nefes kabiliyetimizdir. Onların nok - kım halinde seri ve rüzgar gibi bir o
sanlarına gelince; bunu yirml gün da- yun çıkaran takıma karşı en zayıf nok 
ha sabrederek sahada tesbit etmeği tamız elbette nefes noksanı olacaktır. 
daha muvafık buluyorum. Buna mukabil bizim takımın muha -

Başlıca noksan diye saydığım nefes cim hattı futbol tekniği, inceliği ve 
kabiliyetini yirmi günde arttırmak, hatta artistliği bakımından hiç bir za 
mükemmel bir hale getirmenin imkan man ikinci sınıf futbol derecesinde 
sız birşey olduğunu takdir için, spor- d~ğildir. Her zaman idida ettiğim gi
dan anlar olmağa bile hacet yoktur. b~ bu hattı iyi yetiştirmek şartile ln
Ancak; biz bu işte geç kaldığımız için &.ıltere ve Italya müstesna olmak şar
her ne olursa olsun mümkün olan is- t~le Avrupa futbolünden aşağı deği • 
tifadeyi temin edelim fikrile hareke- lız. Muhacim hattının arkasındaki haf 
te mecburuz. Futbolcülerin hemen bek ve bek hattı anlaşarak, canlı bir 
hemen hepsi de antrene bir haldedir. orun ç~karabilirse Ruslara karşı iyi 
ler. Fakat bu anform bir halde olduk- hır netıce alabileceğimize kaniim. 
larını ifade etmez. Geçen seneden Umumi kanaat hilafına beQ bu mü
beri çok fazla müsabaka yaptıkları i- dafaa hattımızın zayıf olduğuna ina
çin belki de sürantrene bir haldedir· nanlardan değilim. Muhacim hattı ka 
ler. dar değilse bile haf bek ve bek hatla-

• 

• 
Esvaplarımızı 
Ve Eşyalarımızı "Amerikadan gelen müsbet cevap 

iizerine iki pehlivan yol hazırlıkları 
yapmışlar, Kara Ali Bandırmaya iki 
saat mesafede olan Erikli köyüne gi
derek çoluk çocuğiyle, Dinarlı Meh
met te Karacabeydeki ailesile vedalaş 

Futbolcülerimizi kampa almakla on rı!?ızda en noksan olan şey taktik ve 
lara yirmi gün gibi kısa bir müddette hucum hattına müessir surette yar -
söylemeğe değer fazla bir nefes kabi· d~m edememek işidir. Aralarında iyi 
liyeti kazandıramıyacağımıza inan· bır an~a_.~ma temin edemeyişlerini de 
makla beraber bu hususta kamptan buna ılave edecek olursak müdafaa 
en büyük istifademiz çocukları toplu ha't• mızın başlıca kusurlarını meyda
bir halde bulundurarak birkac zaman na koymuş oluruz. 
için bunları yakından tetkik i~kanla- Bu anlaşma ve taktik noksanının Nasıl temizlemeliyiz 
rıdır. Mesela takımın muhacim hattı yirmi gün gibi kısa bir zamanda al-
aşağı yukarı hepimizin malfımudur. gunlaştmlacağma inanmak biraz güc .,I!/ -• 

mışlardır. 
"Pehlivanlar hareketlerinden bir 

gün evvel Topa allaha ısmaTladığa 
gelmişler ve idarehanemizde arkadaş
larımızla uzun boylu görüşmi;ı,;lerdir. 

"Bu konuşmalar esnasında Dinarli 
Mehmet demiştir ki: 

"- Mülayimle hazırlıksız bir vazi
yette çıkarak mağlup olduktan sonra 
bir revanş yapılır ümidiyle antren
man yaparken Kara Alinin yüksek 
kıymetini yakından tanıdım. Mülayi-

L~-T ~~~G ·~~~~I 
• T. !. C. !. Istanbul Bölgesi Baş· 

kanlığından: 

Kurumumuz ile mukavelesini yeni
lemiyen Tahim Stadyomunun mütte 
fiklik sıfatmm kaldırıldığı ve birleşik 
l<lüplerimizle idmancılarımızm bu 
Stadda müsabaka ve idman yapmak
tan menedildikleri ilan olunur. 

• T. 1. C. 1. Eskrim Federasyo
nundan: 

1 - 28 Eylfıl 935 Cumartesi günü 
saat 15 da Taksimde Dağcılık Klübü 
salonunda Kılıç, Flore, Epeden mm
takalar birinci, ikinci ve üçüncüleri
nin iştirakile Türkiye birincilik müsa 
bakası yapılacaktır. 

Buna rağmen olabilir ki herhangi vü- olur. Fakat elden gelen bu husust~ EV ~DINLARIN IN ÇOK 
cut rahatsızlığı, yahut ruhi bıkkınlık da :r~p.ılac~ktır. Şuna kat'i nazarla ba I, ~ 1 ~ YA R A YACA K 
neticesi as diye tanınan bir oyuncu- kabılırız kı ~~dafaa ile hücum hatla- 'UFAK TEFE K S iLGiL E R 
muzu Rus - Türk maçlarına sokma- rı arasında ıyı bir anlasma ve ahenk' 
mak icap edecektir. Bu halinden, ya- tesis edebildi~miz takdlrde dost Rus 
ni maçlara iştirak edemiyecek bir hal- futbokül,rine karşı fürk takımının 
de olduğundan sporcunun bizzat ha- iyi bir oyun çıkarmasına hiç bir mani 
beri olamaz ki bize t vvelden bildir • yoktur. 
sin. işte oyuncuların bu bakımdan an 
form olup olmadıklarını ancak kamp
ta tesbit etmek mümkündür. Nefes 
kabiliyeti hususunda kamptan bu ka
biliyeti birkaç kat daha yükseltmek
ten ziyade, olanı muhafaza ve kuvvet
lendirmek şeklinde istifade edeceğiz. 
Esasen bizim futbolün atletik bakım
dan başlıca noksanı nefes kabiliyeti 

Nüzhet ABe AS 

Sovyet sporcular• ge tivorlar 
Aldığımız habere göre 12 Teşrini· 

evvelde Sovyet Rusyadan lstanbula 
bir sporcu kafilesi gelecektir. Bu ka
file futbol, eskrim, güreş ve tenis o
yuncularından mürekkep olacakfır. 

Hava Tehlikesini Bilen Üyeler 
Ankara, 21 (A.A) -. Hava tehl~- 1 

kesini bilen üyeler lıstesı: Loyd Trı
yestino vapur acentesi İstanbul 20, 
Haster Zilberman ve ş. 20, Mavris 
Bros ş. 20, Loran Rebul ve ş. 20, Teo 
Reppen 20, Jorj Malioğlu 20, Valter 
Seager ve ş. 20, A. Sovelli 20, J. Skem 
hri ve mah. 20, Fratelli Sperko 20, 
Steaua Romana 20, Epaminonda Yu-
vanidi 20, N. V. U. F . Hanri Vander 
zee 20, L. V. Vittol ve Kompani 20, 

Hayri Arapoğlu ve ş. 20, Skandina -
yan 20, Sambr Maritim dö K. dö Na
vigasyonetr 500 bir defalık, Abdur -
rahman Hüseyin zo, Yomtov Kohen 
100 bir defalık, Ziya Taner Uyuştu-

!er tecim direktörü 60,84. 

Vasıf 39, Selman 24.84, Emin 
21.36, Ekrem Muammer 52.80. Ke
mal 25.80, Sadri 25.80, Kudyi 20.40, 
Abraham Muratyan 44.16, Fehmi 
29,52, Muzaffer 21.35, Hulki 24.84, 
Hamdi 20.40, Cevat 27.48, Eskinazi 
20, Moiz 20, Simo 24, Feridun 20, 
Osman Nuri 24, Ali Rakım 20, Nu
ri. 24, İlyas Herans 20, Vangel 20, 
Nıkola 26.04, Vasıf Habib 20.28, 
Yani Çürükiş 26.04, Peodor 24. 

Nişanlanma 

• 
Yorganları nasıl yıkamah? 

Bol su kullanarak, her tarafı
nın iyice ıslak olmasına dikkat 
etmelidir. 

SabunL olarak sudan çıkar
mamak için bol su ile çalkala
malıdır. 

Yorganı beş dakika yıkamak 
kafidir. Şayet su pislenirse bu 
suyu değiştirmeli, tekrar sabun 
koyarak bir daha yıkamalıdır. 

Hiç sabun kalmaymcıya ka
dar soğuk suda çalkalamalıdır. 

Hiç su kalmaymcıya kadar el 
ile sıkmalıdır. 

İpe astığınız vakit uzunlama
sına asmalı ve biçimini kaybet
memesi için arasıra düzeltmeli
dir. 

Yorganları başka şeylerle yı
kamamalıdır. 

Çok sıcak su kullanmamah
dır. 

Bükerek durulamamalıdır. 

Yorganı temizlemek için yı
karken biribirine sürtmemeli
dir. 

Sonbahar 

yanmasını temin etmiş olursu
nuz. 

Korseyi ıslatmadan sabunu 
tamamile eritmiş olmalıdır. 

Kuruturken korsenin içine ka
ğıt koymalı ve böylece her tara
fının tamamile kurumasını te
min etmelidir. 

Kurutmak için ayni harareti 
muhafaza eden bir oda seçmeli
dir. 

Çarpık asmamalı ve iki ucun
dan ayni hizadan olmak üzere 
asarak kurutmalıdır. 

Lastik kısmından yahut askı
li.rmdan asmamalıdır. 

Kuruduktan sonra iyice aça
rak, katlı olarak saklamamalı
dır. 

Soğuk su ile çalkalamamalı
dır. 

Yıkarken temizlemek için 
sürtmemelidir. 

Pamuklu ve keten· 
ler nasıl yıkamr ? 

2 - Bu seçmelerde derece alanlar 
15 günlük çalışmadan sonra milll Es· 
krim takımını teşkil eden evvelki se
nelerin birinci ve ikincilerile yapıla
cak ikinci müsal:iakadan sonra Rus ta 
kımına karşı çıkacak milli takımımız 
seçilecektir. 

3 - Birincilik müsabakalarında baş 
hakemliği misafir Yunan atletleri ka
f ile reisi Eskrimör Kaymakam Kos -
tantin Botasis ile Romen Atletizm fe
tlerasyonu fahri reisi Boerescu tara
fından ifa edil~ceği tebliğ olunur. 

rucu maddeler, a•za 52,80, Mecit Mağ 
mumi uyutşturucu maddeler, aza 52, 
80, İlhami Bulak uyuşturucu madde
ler aza 52,80, Ali Sami uyuşturucu 

maddeler genel direktör 102,84, M. 
Ziya uyuşturucu maddeler kontrolör 
40,68, Şefik Men uyuşturucu madde· 

Dr. Fikri Servet kızı Rmel ile Ma
alkara ilçebayı Hasan'ın nişanlanma
ları dün Göztepedeki köşklerinde tö
renle yapılmıştır. Çiftlere saadet di· 
leriz. K arsaları nası l y ıkamalıdır? 

Beyaz pamuklulara ve keten
lere sıcak su kullanmamalıdır. 
Sıcak suya batırmadan evvelce 
ılık suda ıslatmahdır. 

ZAYİ - Kıbrıs Lefkoşa lisesinden 
aldığım tasdiknameyi kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan evvelkinin bük 
mü yoktur. Niyazi .Hüsnü. 

Korseleri çok sık yıkamalı
dır. Bu takdirde temizlemek 
için fazla sürtmekten;çitilemek
ten kurtularak daha fazla da-

İlk çalkalama suyunun da sı
cak olmasına itina tmelidir. 

Son çalkalama soğuk su ile 

• Model i er ı 

Bu sene sonbaharda yi
ne bol bol ekoselerden 
yapılmış çok güzel elbi· 
seler ve tuvaletler göre
ceğimiz muhakkak. 

Ekose düı elbiseler bü· 
yük irenk bağları ve si
yah tuval sirelerden ya
pılmış çok geniş kemer· 
/erle süslenmektedir. 

Tayyörlerde bile içerde
ki bluzun büyük kravatı
nı çok zarif bı'r şekilde 
dışarı çıkarıp bele doğru 
uzatmak hoşa gidiyor . 

yapılmalıdır. 

U tül erken yumşak bir yastık 
üzerinde ve ters tarafından ütü
lemelidir. 

Çok kızgın ütü zararlıdır. 
Marka işlemeler üzerinde 

ütüyü çok hafif gezdirmelidir. 
Aksi takdirde kumaş buralar 
dan üzülür. 

ipeklileri nasıl yıkamalı? 
Yıkanmağa dayanır olduğunu 

iyice anlamadan almamalıdır. 

Düğme, toka ve saireyi çıkar
malıdır. 

İç çamaşırı ise, bir kere giy
dikten sonra muhakkak yıkama
lıdır. 

Emprime ve renkli ipeklileri 
sı:.ya sokar sokmaz hemen yı
kamalıdır; suda fazla bırakma
malıdır. 

Hiç sabun kalmaymcıya ka
dar yıkamalı, çalkalamalıdır. 

Gölgede kurutmah~-

Çabuk kurutmalıdır. Saatler· 
ce bırakmak iyi değildir. 

Çok sıcak ütü ile üti...lememe· 
lidir. 

Çok çabuk ta ütülemelidir. 
Çok kuru olarak ta ütülemek 

caiz değildir. 
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FRANSA DA 

Faşizm Düşmanları 
11 Corriere della Sera ( Mila

no) dan: 
Laval Cenevrede, ince, Diyalak

tik ve tamamile parlamanter mahi
yette bir nutuk söylemittir. 

Laval bu nutkunda bir taraftan 
Uluslar Sosyetesi paktına sadık ve bu 
paktın ödevlerine bağlı olduğunu tek 
rar etmiş, diier taraftan da ltalyaya 

Herriot 

karşı duyduğu muıir doıtluğu beyan 
eylemiştir. Bu nutukta acı tezatlar 
&Öze çarpmaktadır. Laval'ın ıol ce
nah partilerine kaqı müşkül durumu 
nazarı itibara alınmalıdır. Bu parti· 
lerin en yüksek mümessilleri, Her
riot ile Boncour, Cenevrede Fransız 
Başvekilinin yanında bulunmaktadır
lar. Bu iki zat İtalyan ve Fa§iıt re
jiminin düşmanlığıyle tanınmıı ph
ıiyetlerdendir. Habeı mümessilinin 
nutkunu ilk alkıılayan Herriot ile 
Boncour olduğu unutulmamalıdır· 
Bunlar Franıız demokratisinin mü
messilleri olduklarını iddia etmekte 
ve Lavalın hareket ve sözlerini tid
detle kontrol eylcmektedirlcr. Bun
dan maada Fran&a hariciye Bakanı 
Cencvrcdeki nutkunu bu ıerait içinde 
ıoylemiştir. 

Fransız hariciye Bakanının lngil
terenin tehdit veya müdahanesine ku 
lak asmıyacağını ümit ederiz. Çünkü 
lngilterenin istediği tesanüd kendi 
menfaati ile alikadudır. İngiltere 

yalnız kendi menafii icabettirirse. 
Fransa ile beraber hareket eder. ln
gilterenin telkin ve ihtarlarını Fran
sanın reddetmesi icabederdi. Fakat 
Laval buna cesaret edememişti. 

Mademki Franaa resmi bir mahi
yette İngiltere ile tesanüdünü ve pak 
tın tatbikine taraftar olduğunu ilin 
ediyor, o halde İtalya ile aktettiği 
moral rabıtalar ne olacaktır? mühim 
ve vahim bir mesele karşısındayız. 
Bu hakikatı Laval'de çok iyi takdir e
diyor. İtalyanın dostluğu rüzgarların 
istikametlerine benzetilemez. Eğer 
İtalya ile Fransa arasında bir ayrılık 
olursa bunun ebedi olacaiı bilinmeli
dir. 

Lavalin Uluslar Soıyeteıi paktı 
hakkında yaptığı apoloji ıülünçtür. 
Zaten Fransa Uluslar Sosyeteıi pak
tına hiçbir zamanda inanç duyma
mııtır. Fransanın Uluslar Soıyeteıi 
paktına verdiği ehemmiyet tierecesi
ni kendini temin etmek için yaptığı 
ayrı ve müteaddit askeri muahedeler 
ve anlaşmalarla ölçmek kabildir. 

Belki Lava! bu ihtilafın izalesi hu
ıuıunda, Beşler Komitesine kartı bü
yük ümitler beslemektedir. Fakat bu 

da yanht bir harekettir. ÇünkU İtal
ya, bu komisyonun he.veti umumiye-

Boncour 

ıini ve verecegi kararlan tanımıyor. 
İtalya • Habeş ihtilafı ıilih ile hal

ledilecektir. Çünkü medeniyet ve a
daletin icabı budur. Binaenaleyh 
Fransa hükumetinin bir cephe alması 
lazımdır, ve bu cephenin de timdiden 
tayini zaruridir. 

. - Hizmetçiye aylık verece/c param yok ... Bu gid1şle de ve
remiyeceğiz ... Acaba savsam mı yoksa evlensem mi? 
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BAG 
fki metre boyunda. kanburu ç.ı.k· 

mıı ve yeni ziyaretçıyı meraklı goz
lerle tetkik eden bir orangotan may. 
munu ... Kıllı, iri bir gö

0
sii vardı. Yer

lere kadar igilen kolları. iri bir erkek 
bacaiı kad:-r kalındı. Bacaklarında da 
omuzlarından askı ile tutturulmuş ma
vi bir pantalo.1 .. 

Gregory sesini tatlılaştırarak çağır· 
dı: 

- Bai. ielscne hu re:. yal 
Koca hayvan açılan kapıdan ç.ka

rak yaklattı: 
- Bag, yok mu bu Bag, benim en 

büyük doatumdur. 
Maymun elini uzattı ve Erixan'ın 

eti bir saniye koca kılların arasına gö
müldü. 

Gregory c~ · verdi: 
- Haydi bana puro getir: 
Maymun .~erhal küç.ük bir mobılya

ya doğru yurüdü, bir çekmece çekti. 
lç nden bir kutu çıkardı . Gregory bir 

sağırla konuşur gibi, kelimeleri teme 
tane söyliyerek: 

- Onlardan değil. kUçilklerinden .• 
Maymun derhal aldığı kutuyu ye

rine koydu ve başka bir kutu çıkarıp 
getirdi: 

- Haydi bakalım, şimdi de şu ka
dehe viski ve soda koy. 

Maymun bu emri de yerine gctir
dı. Hatta kadehten dışarıya hir dam· 
la bile dökmedi. Efendisi "Yetişir!" 
dedigi zaman §i~eyi çd~ti ve mantarı
nı kapadı. 

- Mersi Bag! 
M~ymun ses&iz ııedaıuz açık kapıya 

do~ru yürüdü ve kayboldu. Az so.ua 
da kapı arkasından kapandı. 

Bo~azı neyecandan kuruyan Bı ı
xan: 

- Bu maymun değil, adeta inııan ! 
dedi. 

- Hatta ins;ından da fazla.. Her 
fenalığa kar~ı ben onu kalkan nibi 
kullanırım. Küc;Uk hlr dairesi vardır, 
oraııını terteı?'1iz tutar. Hizmetçiler}~ 
beraber yer, ıser. 

- Aman, ne müthi§ şey J 
Şato sahibi, karşııındakinin hayre· 

tinden mağrur ve memnun devam 
etti: 

- Evet. dedi. hizmetçilerle birlik
te yer, ic"r. Hizmetçıler hem korkar· 
lar. hem de kı:ndisini aeverlcr. Ona 
hır nevi ilah gibi bakarlar. Mesela: 
Şu adam benim düşmanımdır, ele e!l', 

Akdenizde lngiliz Ve ita/yani 
Donanmasının YapabiJeceği işler 

YAŞAOIGI HALDE 

Kuma Gömülen Kadın 
Fransızca Vu ıueteıi, Aris ismin

de bir adamın bir medywn üzerinde 
• yaptığı harikulade tecriibeierden blıh

aetmektedir. Bu ~belerin en ziya· 
de şayam dikkat olanı şudur: 

hayret bir vuzuhla, adamı tarif etti. 
Hatta aol yakasının üzcrındc: bir yae 
lekesi olduğunu. ayagındaki ayakka· 
hının altında bir yama bulundugunu. 
yeleğinin bir dügmesinin eksik oldu· 
ğunu söylemiş .ir. Büti.ın bunla rı da 
aıagı yul:an kırk ki~inin huzurunda 
tarif etmiştir. 

.... ~, 
Pester Lloyd'den: l 

İtalyanın, cografi durumu bakı
mından Akdenizde çok hakim bir 
mevki aldığından dolayı "Akdeniz 
devleti" adını kazanması lazım gel· 
dlginde şüphe yoktur. Adriyatik de
nizile Adalar denizi, tamamile İtalya 
nın egemenligi altındadır. Sicilya
nın batı güney noktasile (Marsala) 
Tunusu körfezinin doğu kuzay nok
tası (Kap Bon yahud Ras addar) 
arasında 7 5 deniz mili yahud 140 
kilometrelik bir mesafe olduğuna gö· 
re, İtalya, deniz kuvvetleri vasıtasil~ 
Akdenizi ikiye bölmek kudretine rna· 
liktir. Hatta 1talyaya ait olan Pan· 
telleria adası.hem denizaltı gemileri 
ve uçaklar için iyi bir istinad noktası 
dır, hem de Kap Born'dan ancak 4S 
deniz mili uzakliğındadır. Şu hald( 
bu günün modern savaş vasıtalarile 
yukarıda adı geçen yolu kapamak ve 
CebelUttarik boğazile Malta adas"i ara 
sındaki bütün bağları koparmak pek 
kolaydır. 

İngiltere, Ak denizde üç önemli ve 
hakim mevkiye sahiptir. Cebelütta· 
rık, Malta, Portsait yahut İskenderi
ye, daha ıonra temamile doğuda bu· 
lunan Kıbrıs adası ve nihayet Filis
tinde son zamanlarda vücuda getiri 
len linı.ıtnlarının en belli başlısı olan 
Haifa. İngiltere, yüzlerce yıllardan· 
beri, ileri gören siyasasile bütün Ö· 

nemli deniz tecimi yollarını, kendi e· 
line ve kendi hakimiyeti altına alma· 
ya çalıımıgtır. İngiltercnin. bütün )i. 
manlar;ı - ve hatta diycbilidz ki -
bütün eski dünyaya malik 'Olmak su
retile dünya tetcimi üzerindeki ha· 
kim durumunu hatta büyük savaş bi· 
le değiştirememiştir. 

Bu yüzden .-ıtün Ak deniz mem· 
leketlerinin İngiltereyi bir mütecaviz 
zannederek onun tazyikinden kurtul· 
mak istedikleri kolayca anlaşılır. 
Çünkü Büyük Britanya. bugün bile 
Cebcllüttarık ve Portsaidi (Süveyş 
kanalı) kapatarak, bütün Akdeniz 
memleketlerinin gemilerini Atlas ve· 
ya Hind denizlerine çıkmaktan men 
edebilir .İngiltere bu esnada Hindis· 
tan yolunu emniyet altına alan ve 
artık tarihi bir mahiyet kesbeden 
bir ananeye dayanmaktadır. 
Yukarıda verilen izahattan da an· 

la§ıldığına göre, harp patladığı tak
dirde İtalya Akdenizin doğusile ba
tııım birbirinden ayırabilecektir, fa. 
kat buna mukabil İngiltere bütün 
Akdenizi isale etmek kabiliyetinde
dir. Her iki hükumet de bu ihtimali 
bir hakikate çevirmek için lazım ge
len vasıtalara maliktirler. İtalyanın 
bugün takriben 72 cicniz altı gemisi, 
1000 den fazla uçağı, bircok kücük 
balonları, 60 muhribi, 45 torpidosu 
ve 45 motoru vardır. Sade bu kuv
vetler, yukarda bahsi geçen barikadı 
yapmağa kafidir. Ancak Habe§istan
ıa harbedildiği takdirde uçakların en 
büyük kısmı oradaki cephelere tahsis 

bilir misiniz, ne olur? Bag o adamı 
yakalar. kolunu. bacagını, kafasını ko
parır, parça. parça, parça eder. Kim
se onu pençesinden kurtaracak kuv· 
vette degıldir. Sonra da sakin bir hu· 
yu vardır. Zekidir. Hemen her gece 

• lışarıya çıkar, civarlarda dolaşır. Da
ha timdiye kadar hiçbir köylüden şi
kayet duymadım. Ne hayvan çalar. 
ne şunu. bunu korkutur. Sadıs.e or
manlarda dolaşır, bir tavuğun bile ca· 
nına kıymaz. 

- Ne zamandanberi yanınızda bu· 
lunuyor? 

edilecektir. Bundan başka Italyanın 
- biraz eski - dört dritnotu, bir 
uçak gemisi, 15 hafif ve 19 ağır kro
vazöni ve kafi miktarda refakat eden 
levazım gemileri de vardır. 

İngilterenin filosu, Fransa ve İtal
yaya nisbt.' edilcliği zaman şu sonuç 
elde edilir. 3 : 3 : 5. Yani büyük 
Britanyamn deniz kuvveti ayrı ayrı 
her bir memlekete nisbetle bir misli 
fazla ve takriben ikisinin mecmuuoa 
müsavidir. Bundan başka İngiltere
nin lehine olarak Cebelitarık ve Mal
ta, üssü bahrllerini, ananavi deniz
ciliklerini, mücadeleci ruhlarını ve 
artık tarihe karışmı! sebatlarını 
zikretmek kabildir. Büyiik Britanya 
bundan başka Akdeni?.deki egemen· 
liği tamamen eline almasına yarayan, 
Avrupanın iki en büyük savaş gemi
sine maliktir; bunlarda "Nelson" ve 
"Rodncy'' dritnotlarıdır. Bu gemiler, 
hiçbir düşmandan korkmıyacak ka
!dar muazzam oldukları gibi, aynı za 
manôa taşıdıkları İsme de şeref ver· 
mcktedirler. Gemide 40.6 santimet· 
relik 9 top, torpido müdafaası için 
15,2 santimetrelik 12 top ve uçak 
müdafaası için de 6,11 santimetrelik 
birçok makinah toplar vardır. Mev
cut makinalar 50,000 beygir kuvve· 
tindedir ve geminin saatte 23,5 de
niz mili almasını temin eder, gemi, 
alınan husus tertibat sayeı;inde gerek 
torpito ve gerek uçak hücüı'\'llerine 
karşı muvaffakiyetle göğüs gerebilir. 

Hiç bir Akdeniz devleti, bu muaz
zam savaş gemilerile boy ölçüşebile· 
cek bir gemi çıkaramaz. 

Demek ki her iki devlet de, bir yan 
dan Akdenizdeki münakaleyi durdur
mak, diğer yandan Akdenizle dışarısı 
arasındaki irtibatı kesmek için la
zım gelen vasıtalara maliktirler. 

Fakat İtalya, açık ve müdafaasız 
duran limanlarının bombardıman e
dilmesinden korktugu gibi Habeşis
tanla harbe giriştiği takdirde Süveyş 
kanalının kapatılmasından endişe et· 
mektedir· Bu taktirde Afrikada car
pışan askerlerine takviye kuvvetleri 
göndermek için ancak hava yoJuna 
baş vurabilir ki, bunun da Dogu Af
rikadaki orduların ihtiyacını tama
men önlemege kafi gel cegi şüpheli
dir. Esasen daha bugün bile Mısırın 
üzerinden uçmak yasak edilmistir. 

Buna mukabil lngilterede Akcleniz 

ka sizi bulur. Elinizi sıktrktan sonra, 
kendi avucunu nasıl kokladıgına dik· 
kat ettinib mi? Si;ı:ı de zihnine y r
leştirdi çocuğum. Eğer ona: "Al şu 
mektubu Brixan'a götür., desem, ne 
yapar. ne yapar, sizi bulur ve mektu
bu verir. 

Şatonun arkaıındaki geniş ve gü
zel bahçelere geldikleri zaman, filmin 
birinci sahnesi çevrilmiş bulunuyor
du. Brixan. ihtiyar stüdyo direktörü
nün memnun çehreıinden. Adele'in 
rolünli muvaffakiyetle bitırdigini an. 
lamıştı. 

Knebworth: Şato sahibi maymunun boşalttığı 
viskiyi ~ektikten sonra: - Bu küçük kız. meğer ne cevher 

- Sekiz, dokuz sene var. dedi, hay- şevmiş ! diyordu, anadan doğma ak
di §İmdi çıkalım da, bakalırn, artistle- tds. O kadar gı.iıel oynadı ki .. 
rimiz neler yapıyorlar? Çok güzel kt~ O sırada Conolly yanlarına geldi. 
değil mi? Bir akşam yemeğe getire- Jön promiye hic tc memnun görün· 
ceksini:ı M, sakın unutmayınız. Sizin müyordu. Kendisini hemencecik sıv-
adınız ne? riltmek isti yen bir delikanlı hırsile, 

_ Brixan, Michel Brb~an ı direktöre dedi ki: 
Gregory anlaşılmaz bir iki şey ke- - Bu film. böyle olmaz. Ben ir.in· 

keledi: de ha varmışım, ha yokmu§um. Sim-
- Brixan. Brixan .• Hatırhyacağım diye kadar on metre yaçevirdim, ya 

galiba! Bunu da bizim Bag'a söyliy(· çevirmedim. 
lim. Çünkü o isim ezberlemesini ıe· Knebworth cevap verdi: 
viyor. - Siz Stella ile beraber çevircligi· 

Brixan güldü: niz zamanlar, o da ıize bundan fazla 
- Eğer ismimi ıöylerseniz, bir metre 1;erilmemesini isterdi. 

başka zaman beni tanır mı? 'Brixan m:aklaştı. Gregory ise 
- Tanımaz olur mu? Bir blıtkıı zı- Adcle'e yaklaştı. Gene kız, roliinli iyi 

man tanımak §Öyle dursun, şimdi bir , becerdiğine emin olduğu için memnu
yere gitseniz. gıdip izinizden nıutla- 1 niyetinden heyecan halindeydi. O he-

Yerde içi bir karış kadar kum dolu 
bir tabut vardı. Aris, Fokara iamin
dC'kİ medyumu uyuttuktan sonra bu 
t abuta yatırdı ve üzerine bir bez ört· 
tü. Nihayet bu bezin üzerine de kürek 
kürek kum attırdı. Fokara kumun içi· 
ne gömüldü. Dışarı ile alikaaı yalnız 
bir ince teldi. Bu telin içerideki ucun
da bir mikro, dışarıdaki ucunda bir 
oparlör vardı. Tabutun baş tarafına 
her isteyen birşey koyuyordu. Mese
la bir kalem, bir iğne, bir cüzdan, çan 
ta ve saire ve saire .•. 

Ve tabutun içinde bulunan Fokara, 
oparlöl"' vaaıtaıile buraya neler kondu 
ğunu ve bunların oe biçim ıeyler ol
duğunu birer birer anlatıyordu. Bu es 
nada Aris'in sual sorduğu da yoktu. 
Çünki sual sormuş olsa. acaba laf söy 
lcrken kadına parola mı veriyor, diye 
şiıphe edilebilirdi. 

Bundan sonra Aris. Fokaraya, ora· 
da bulunan laalettayin bir ~ahsrn v~ 
mesela orada bulunan bir gazetecinin 
tarif e~wiei-istedi. Fokara şa anı 

Fokara ve Aris kumpanyasının i • 
kinci numarası da 'tudur: Fakat bu· 
nu Fokara yalnız yapmaktadır. Genç 
kadını istediği zaman nabzını dur • 
durmakta, veyahut cok fazlalasurmak 
tadır. lki doktor vaziyeti kontrol et· 
mit ve ı. nun tamamen dogru oldu· 
ğunu aöylemislerdir. Fokara nabzını, 
dakikada 60 dan lhO e kadar çıkar • 
mış, ondan sonra o kadar §iddetlcn • 
dirmiştir ki artık doktorlar nabı:ı sa• 
yamaz bir hale gelmışlerdir. 

Aris'in üçüncü bir numarası da şıı• 
dur: 

Manyatizör, Fokarayı uyutmakta 
ve vücudünü dondurmaktadır. Bun· 
dan 11onra kadının başını bir iskemle
ye, ayaklarını diger bir iskemleye 
koymaktadır. Kadının vücudu boşluk 
ta 9imdik durmaktadır. Nihayet Ari<> 
ayaklarile kadının göbeği üzerine ba 
sıp çıkmakta ve orada zıp zıp sıçradı
Pt halde kadına bir~•u 9lmam,.1 • .., ..ı •• 

Manyatizmacı Arisin tecri;b elerinden birkaç sahne .•• 

de ki bakim mevkiinin gaybolma- ı 
sından çekiniyor. Malta, kuvvetli u
çak hücumları karşısında büyük za
rarlara uğrayacağı gibi Cebeliltarikın 
kayalardan meydana getirilmi§, istih 
kimı. mütekasif bir ağır topçu ateşi
ne, ancak çok gliçlUkle uzun müddet 
mukavemet edebilir. 

işte her iki devlet de bütün kuv
vetlerine rağmen, bir iki zayıf nok
talarile birbirlerine karşı korku dl)IU 
bir durum almışlardır. Fakat eger 
başka bir Akdeniz devleti. 1talyaya 
iltihak edecek olursa, o zaman İtal
yanın çok daha hakim bir vaziyet a
lacağında şüphe yoktur. 

yecanla da hiç sevmediği Gregory bi· 
le gozüne hoş görilnüyordu. 

- Şimdi ne isteraeniz, söyliyebilir
siniz, dedi. 

- Söyliyecek çok ıeylerim var ya .• 
Yalnız geçen günkü hareketimden do
layı çok müteessir olduğumu peşinen 
söyliyeyim. Çünkü bir genç kız öpü· 
cüklerini elbetteki hoşuna giden bir 
adam için saklar, öyle değil mi? 

- Zannederim. Fakat sizin aklını· 
za böyle bir şey gelmez inşallah! 

- Arzunuz hilafına ıizi öpmeğe 
hakkım olmadığını bilmez değilim. 
Bahusus ki bana misafir gelmiş bulu· 
nuyordunuz. Bu küçük kuıuru affet· 
tiniz değil mi? • 

- Affettim, affettim ..• 
Genç kız uzaklaşmak istedi, fakat 

Gregory bileğinden yakaladı. 
- Bana mutlaka yemeğe ıelecek· 

siniz:, değil mi? 
Kafaai1e Brixan ·ı i~ret ederek: 
- Arkadaşınız da sizi getireceğini 

vadetti. dedi. 
Genç kız kaılarını kaldırdı: 
- Hangi arkadaş? dedi, Brixan'dan 

mı bahsediyorsunuz 
- Evet, küçük Brixan'danl Siz bu 

ufaktcfek adamlarla ne dire konuşu· 
yorsunuz? Hiç te mert birine benze
miyor. Şahsen hoıuma gitti ama, ney
se .. O halde bekliyorum, geleceksiniz 
degil mi?. 

Genç kıza yine bir tiksinme ütpcr-

tisi geldi: 
- Hayır, dedı, maalesef gelemem. 
- Küçük kız, neye bu kadar inat 

edersin? Sen benden ne istesen, ben 
sana her şeyi verebilecek vaziyette· 
yim. Bir aktristliktir tutturmuşsun, 
bu yolda güzel başını ne diye yorup 
durursun? Eger a1<tris1ik o kadar ho
§una gidiyorsa, ben aana koskoca bir 
trup hazırlatırım, hepsinin başına ge· 
çer, istediğin gibi filmler çevirirsin. 
Altında otomobill~rin olur, para kay· 
guıu çekmezsin. 

Genç kız herifin ateşten iki nokta 
gibi parlıyan gôzlerine baktı ve tıt
redi. 

- Allaha 'ükür Sir Gregory, ne 
arzu edersem, bende var. 

Genç kız içinden de Brixan'a kız· 
mıftl· Kendi namına bir daveti nasıl 
kabul edebilirdi ? 

Şato sahibi ısrar etti: 
- Bu akşam onunla beraber geli· 

niz, dedi. istiyorum, anlıyor musu· 
nuz? Bütün trup ihtiyar Longvale'in 
köşküne gidecekler. Siz kolayca kaçıp 
gelebilirsiniz. 

- Olamaz. Bana neler teklif etti
ğinizi galiba siz de iyice düşünmüyor 
sunuz. Maksadınız ne olursa ol:oun, 
ben bu daveti hakaret sayarım . 

Genç kız birden döndü ve uzaklaş
tı Brixan kendisile konuşm k. istiyor 
du. Fakat Adclc haşı dik yü..ildü c~ 
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İşte şimdi Moskof kararga
hında bunun bayramını yapı
yorlardı. 

Süpl1esiz bu sevinçle Süyün 
Bikenin kutluladığı sevinç ara
smda dağlar kadar fark vardı. 
Koskoca bir ordusunun mahvı 
karşısında İ van vaziyetini kur
tarmak için bir haydut tuzağını 
benimsiyordu. 

Saltikofu nasıl Süyün Bike • 
nin önüne çıkarmışlarsa Kuşoğ
lam da 1 vanın odasına götür
müşlerdi. 

İ vanm yanında yalnız Kasım 
ham duruyordu. Fakat Moskof 
hükümdarı hiç te Süyün Bike 
gibi kibar hareket etmiyordu. 

Genci, uzun sakallı iki Mos
kof kollarından tutarak getir -
mişlerdi. Böyle bir ihtiyata ne
den lüzum görmüşlerdi? 

Bütün silahları alınmış bire
sirin ne yapabilmesinden kor -
kuluyordu? 

Bununla beraber İ van dost 
bir harekette de bulunmadı de
ğil... Esir edildikten sonra Ku
şoğlandan Safa Girayın yüzü
ğünü almışlardı. Almışlar ve 
Bay Doğana vermişlerdi ki şiş
ko her birinde iki üç yüzük bu
lunan parmaklarında bunun i
çin de bir yer ayırabilmişti. 

!van Kasrın hanına Saka Gi
rayın yüzüğünü görmek istedi
ğini söylemiş ve Bay Doğan -
dan bu yüzüğü almak için Ka
sım hanı epey zorluk ta çekmiş
ti. Daha doğrusu bu yüzden iki 
kafadar biribirile biraz d!tsöğüş 
mü§J.etdi. İşte bu yüzüğü':: lı...an 
gence uzatmıştı ve şu sözleri 
söy liyerek: 

- Eğer sizi bir harp sonun
da elimize geçirmiş olsaydık 
bu yüzüğü size vermemek doğ
ru olabilirdi. Fakat sizi bu şe
kilde herhangi bir haydut çete
si de yakalayabilirdi. Onlara 
benzemek istemediğimiz lÇtn 

yüzüğünüzü size iade ediyoruz. 
Kuşoğlan tek kelime söyle

meden Safa Giray yüzüğünü 
parmağına geçirmişti. 

Bütün muhavere de bundan 
ibaret kalmıştı. Sonra İ van Ka
sım hanım yanına alarak oda
dan çıkmış ve ilk rastladığı za
bite Kasım hanını büyük bir 
hayrete düşüren şu emri ver
mişti: 

- Kazanlı genci şimdi bulun 
duğu odada oturtsunlar. Bütün 
arzuları yerine getirilmelidir. 
.Yalnız kapıda iki nöbetçi bulun 
durunuz, kendisine bütün nefer
ler bir rütbeliye gösterilen hür
mette kusur etmemelidirler. 
Kuşoğlanm duruşundaki ki

barlık Ça,r İvanr bütün dehşe
tinden sıyırmış ve ona ilk defa 
olarak bir esire tatlı bir muame
le yapmak zevkini tattırmıştı. 

Kasrın hanı bunun sebepleri
ni sormağa hazırlanıyordu ki 
1 van koluna geçerek onu sürük
ledi. Bir taraftan da sakalını sı
vazhyarak: 

- Bundan istifade etmeli -
yiz ... - dedi - Eğer Saltikofu Ka 
zanlılar öldürmedilerse bunun
la onu değiştirmek mümkün-
dür. Ne dersin? • 

- Olabilir. 
- Maamafih sanma ki talii-

mi denemeden böyle bir düşkün 
lüğü yapmağa kalkışacağım? 

- Düşkünlük... Bunu neden 
bir düşkünlük addediyorsunuz? 

- Herkes yapabilir.. Doğru
dur. Herkes esir değiştirebilir. 
Fakat ben ki Kazam bir sinek 
kadar küçük görmeğe alışmış 
bir iktidarı temsil ediyorum. be
nim için böyle bir teklifte bu
lunmak küçüklük sayılabilir. 

- İşi pek başka tarafların
dan alıyorsunuz. 

Belki zanmmda aldanıyorum. 
'.Ama dostum ne olursa olsun 

A N===================================================== 

Nizamettin NAZiF 

... 
Baba kalenin bir kapısından çıkarken oğul bir ba§ka 

kapısından Kazana girdi ... 

birinci ordumun mahvından 
sonra süel onurumu tekrar ka
zanmağa mecburum. 

ğim halde yine sinirsiz duruyor 
sun uz. 

- Bu, düşündüğüm gibi hare 
ket etmeğe kendimi alrştınnış 

- Öbürgün Kazan önünde olduğumu gösterir. 
bulunacağız. Zaten şimdiden i~ - Ala ... Ama ben hakaret e-
leri kollarımız İdil boylarında dildiği zaman sizin kadar sa-
dolaşıyorlar. Hatta bu saatler- bırlı olamam. 
de Calım etrafındaki muhasara 
har~ketleri de başlamış buluna- - Münakaşayı şahsi bir hale 
bilir. sokmak niçin? 

- Demek ki Kazana saldır- - Yoo ... Size mutlaka baka-
madan Saltikof için bir teşeb- ret etmeğe karar vermiş deği-
büste bulunmıyacaksımz. lim. 

- Hayır. İsterseniz edebilirsiniz. 
- Kazan bize kolay kolay Lakin ben size evvela Saltikofu 

teslim olacak mıdır sanırsınız? diri olarak yannmza getirme::ği 
- Olinazsa yakacağnn. ve sonra Kazana saldırmağı 
- Bu takdirde Saltikoftan teklif etmekte ısrar ederim. 

da vazgeçmeniz lazım gelecek- Çünkü Saltikofu manasız bi: si-
t . nir zevki için 00-öz göre ?-"Öre Ka-
ır. .. 

- Olabilir. zan kalesinde astırma akıllı in-
Hem konuşuyorlar, hem ha- san karı değildir. 

fif bir ay ışığı vuran deh~iz<le i· Bu sözleri kimbilir nasrl oldu 
lerliyorlardı. da İ varı kızmadan dinleyebildi. 

Bir müddet sessiz sessiz ve .. ,..." . .-.. Akıllı karı değildir.,, diyc
düşünceli dolaştılar. Sonra ı~a- h1lmek, mukaddes çara dtlpe
sım ham odanın kapısını açar· düz hakaret etmek değil m1y-
ken: di? 

- Bir parça sinirsiz olmak Oda kapısını odaya g1rınce 
daha iyidir. kapadrlar. Çann girdiği odala-

- Sinirsiz yaşamaktansa öl- rın kapılarında derhal beliren 
mek daha iyi değil midir? nöbe•çiler bu oda kapISında da 

- Bir bakıma göre siz bir hemen boy gösterdiler. 
bakıma göre ben doğru düsün- Ve bu odadan bu iki a -lam er-
rnekteyim. tesi sabah çıkarlarken yiizlerin-

- Siz hiçbir zaman doğru de geceyi uykusuz ge~icmiş a-
düşünemezsiniz ünlü han. damların yorgunluğu akıyordu. 

- Olabilir Çar İvan. Olabi- Acaba neler konuşmuş!ar? N~-
lir. lere karar vermişlerdi? 

- Bakınız size hakaret etti- [Arkası var] 

................... ...,. 'lll 

BORSA 

23 EYLÜL Pazartesi 

PARALAR 

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

Alış 

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

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

942.-
52,50 

23.t.-

Sat11 

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

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

944.-
53.-

234.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 

Kapanış 

12.06 
621.-

0,79,45,44 
9,73,80 
4,70.90 
2,44.58 

63,78 
1.11,3.ı. 

19,22.43 
4,20,75 
5,80,25 

Mark 

Zlo~ 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

İş Bankası Mil
N. 
H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Şi rketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankasr 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

İttihat Değirmencilik T.A.Ş. 
Sark Değirmenleri 
Şark Merkez Eczanesi 

1,97,50 
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.-

15,25 
2.25 
8,70 
5~.-

2:!.50 
10,-

750 
0,73 
4,10 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I 24,90 
,. " II 22,90 

" " m 23,20 
Ergani 9!>.-
İstikrazı dahili 95,-

T AHV LAT 

Rıhtım 10,50 
Anadolu I ve II 43,-

" 
III 43,50 

Anadolu Mümessil 44,30 

FAYDALI 
BiLGiLER 
• 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

istanbul 
18.30: Dans musikisi ve hafif musiki. 

19.30: Ege caz. 20: Spor konuşmalarr. 
Sait Çelebi. 20.30: Stüdyo orkestrası. 21: 
Radyo caz ve tango orkestraları. 21.35: 
Son haberler - Borsalar. 21.50: Şehir ti
yatrosu artistlerinden İ. Galip Arcan. ko
nuşuyor. 22.05: Plak neşriyatı. 

BU kreş 
13.05: Radyo orkestrasL 13.40: Borsa 

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

Varşova 
18.15: Oda müziği. 18.50: Sözler. 19: 

Hafif müzik plakları. 19.50: Edebiyat. 
19.45: Plak - Sözler. 20.50: Aktüalite. 21: 
Offenbach'm operet parçalarından. 21.50: 
Duyumlar. 22: Konferans. 22.05: Senfo
nik konser. 23.30: Sözler. 23.45: Dans 
piaklarL 

Belgrat 
20.30: Ulusal program. 21: Opera or

kestrası. 23.15: Duyumlar. 23.30: Bir kah
veden konser (röle). 

Laypzig 
20: Berlinden röle. 20.55: Aktüalite. 21 

Kısa duyumlar. 21.15: Berlinden röle. 
22: Senfonik orkestra konseri. 23: Du
yumlar. 23.20: Skeç. 24: Dans. 

Budapeşte 
18.30: Salon orkestrası. Sözler. 20.05: 

Çingene orkestrası. 20.45: Konferans. 21. 
15: Bellini hakkında bir kaç a:iz. 21.30: 
Bellini'nin eserlerinden konser. 22.35: 
Duyumlar. 23.10: Plak. 24.15: Caz. 1.05: 
Son duyumlar. 

Prag 
• 17.30: $ark1h müzik - Sözler - Plak. 
19.20: Müzikli almanca program. 20: Du
yumlar. 20.10: Plak. 20.30: "La ville 
Blanchisserie., adlı opera piyesi. 23.15: 
Duyumlar - Plak. 

Moskova 
18.30: Popüler ,Şarkılar. 19.15: Koro 

havaları. 20.30: Karışık orkestra konseri. 
22: Almanca yayrm. 22.55: Röle. 23.05: 
Fransızca. 24: Felemenkçe. 

Hamburg 
19.45: Borsa haberleri. 20: Yaylr kuar

tet takımı konseri (Mozart'm eserlerin
den). 20.30: Sözler. 21: Duyumlar. 22: 
Süel müzik. 23: Duyumlar. 23.25: Müzik
li yayun. 24: Eğlenceli müzik. 

Münih 
20.05: Brahms konseri. 20.40: Söı:ler. 

21: Duyumlar. 21.15: Ulusal bir skeç. 22: 
Süel konser. 23: Duyumlar. 23.20: Ara. 
23.30: Garnitürlü damı müziği. 

Bar.in 
20: Alman şarkıları (Schubert, Schum

mann). 20.30: Nasyonal sosyalist yayım. 
20,40: Aktüalite. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulusal program. 22: Laypzig senfonik 
orkestrası. 23: Duyumlar. 23.30: Güzel 
san'atlar. 24: Dans ve eğlenceli müzik. 

• NÖBET Ç. 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Sirkecide Beşir Kemal - Alemdarda 

Übeyd - Lalelide Sıtkı - Küçükpazarda 
Cemil - Aksarayda Ziya Nuri - Kara
gümrükte Arif - Fenerde Emilyadi -
Modada Faik İskender - Altıyolda Mah
mud - Sehzadebaı?mda t. Halil - Samat
yada Rıdvan - Bakırköyde Hilal - Be
şiktaşta Nail - Şehremininde Nazım -
Hasköyde Yeni Türkiye - Kasrmpaşada 
Yeni Turan - Büyükadada $inasi Rıza 
- Heybelide Yusuf - Kurtuluşta Necdet 
Ekrem - Karaköyde Hidayet - Eyüpte 
Hikmet eczaneleri. • DAVETLER 

TttRK TIP CEMİYETİ TOPLANTISI 
Türk Tıp Cemiyeti 935-936 devresi için 

yeni Kurul hey'etini seçmek üzere bugün 
(24-9-935) saat 1,30 da Beyoğlunda Sa
ka Çı~az sokağındaki özel yurdunda 
toplan;.>eağından ;lyelerin hazır bulunması 
edilmektedir.• 

• KADIKÖY ASKERLİK SUBESİN-
DEN: 

1 inci teşrin 935 celbi yapılacaktır. 
1 - İki senelik sağlam 316-329 doğum

lular celp ye sevke tabidir. Yalnız deniz 
sm1flarmdan olan erlerin 316-330 (Dahil) 
celbe tabidir. 

2 - İki senelik smıf erlerinin sevk için 
toplanma günü 24 t. inci teşrin 935 dir. 
Bunlardan bedel vereceklerin bedelleri 23 
t. inci teşnn 935 günü akşamına kadar a
lınır. 

3 - Deniz erlerinin sevk için toplan· 
ma günü 10 t. inci Teşrin 935 günüdür. 
Bunlardan bedel vereceklerin bedellerini 
9 İ. inci teşrin 935 günü akşamına ka
dar alınır. 

4 - Jandarma erlerinin sevk için top
lanma günü 15 1. inci teşrin 935 günü
dür. Bunlardan bedel vereceklerin bedelle
rini 14 I. inci teşrin 935 akşamına kadar
dır. 

5 - Yukarıda gösterilen sınıf erlerine 
ayrılan toplanma günlerinde gelmeyipte 
geçiktirenlerin askerlik Mükellefiyeti ka
nunun 86 mcı maddesine tabi tutulurlar. 

6 - Gelenıeyecek kadar mazereti o
lanlar mazeretlerini şimdiden fiubeye bil
diı. ecekler. • KADIKÖY ASKERLİK ŞUBESİNDEN: 
Şubemiz yedek Subay defterinin 935 sa

yısında yazılı Parık:ütı Hamam sokağı S8 
numarada oturduğu kayıtlı, yedek Subay 
piyade asteğmen Ceneral Hasan Hayri 
Abdulsettar İstanbulda ise ilandan yirmi 
dört saat içinde taşrada ise bulunduğu 
yerin şubemize bildirilmesi aykırı halde 
kanun tatbik c;dileceği bildirilir. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar : 
Saat 

o - Ayten 1zmite 

Haldun biraz kendine gelmek için 
bütün vücudünü kolonya ile oğala
mış, esvaplarını değiştirmiş, üst üs
te iki de konyak yuvarlamıştı. Fakat 
hala tir tir titriyordu. Yarım saat 
evvel kale gibi gövdesinden dolayı 
"Dev İbrahim,, ismiyle meşhur atlet, 
karısı MübecceJi Haldunun kolları 
arasında yakalamıştı. 

Haldun, şimdi, neredeyse çıkage· 
lecek olan İbrahimin belki öldürme
ğe kadar varacak olan intikamın<' ı ı 
korkarak, bir türlü kesilmiyen titre
meler içinde, bekliyordu. Her daki
ka, Dev İbrahimin, 2 metro 20 boyu, 
balyoz gibi uzun ko11arı, smm gibi 
gövdesi gözlerinin önünde ictiı 

lbrahimle Mübeccel ayni apartı
manm en üst katında oturuyorlardı, 
Haldun da en alt katında. Altı aydan 
beri İbrahimin karısiyle sevişiyor ve 
İbrahim gittikten sonra ya orada, 
ya burada buluşuyorlar. Yarım saat 
evvel Haldun Mübecceli kucaklarken 
İbrahim, yanında çocuğu ile beraber 
odadan içeri girmişti. Bu manzarayı 
çocuğun görmemesi için hemen dı
şarı çıktı ve kapınm dışından: 

- Haldun bey! dedi, apartmıanı
mza gidiniz ve beni bekleyiniz. Re
sa plaşalım ! 

İşte biraz sonra Haldun, Dev İb
rahimin lfıgatinde bu hesaplaşmak 
sözünün ne manaya geldiğini belki 
de canını vererek anlryacaktı. Bunun 
için halil titriyordu ve üçüncü bir 
konyak daha yuvarladı. 
Kapı çalındığı zaman Haldunun 

her tarafı kötrüm olmuş gibiydi. 
Sendeliyerek yürüdü ve kapıyı açtı: 
Dev İbrahim! 

Bir kelime söylemeden içeri gir
di, sağa sola bakmadan yürüdü, sa
lona daldı, gözleriyle en sağlam kol
tuğu arıyarak üstüne ihtiyatla otur
du. Ondan sonra Halduna döndü. 

Yüzünde garip ve korkunç bir sü
kunet vardı. Kalın ve boğum boğum, 
halka halka titriyen bir sesle dedi 
ki: 

- Benim buraya sizden hesap 
sormıya geldiğimi sanıyorsunuz, de
ğil mi? 

Bir ketime söylemeğe takati olmı
yan Haldun, uzakta ve ayakta dura
rak başım salladı. 

Dev İbrahim devam ediyordu: 
- Düşündüm ve aruk buna lü

zum görmüyorum. Fakat bir ş \rtla: 
Sizden bir şey istiyeceğim ve onu 
reddetmiyeceğinize dair bana namu
sunuzla söz vereceksiniz. 

Haldun gene başını salladı: 

9.- Saadet Mudanyaya 
11.- Eğe İskenderyeye 
20.- Aksu Karadenize 
21.- Gülnihal Bandırmaya. 

• Bugiin liınannnıza gelecek vapurlar 

• 

Saat 

6.- Bandırma Karabigadan 
9.- Kemal Ayvalıktan 

[3.- ~artın Bartm:!an 
17 .- Kocaeli Mudanyadan 

SiNEMALAR 
İYA TR OLAR 

• Tepebaşı Beledı. bahçesinde her 
hafta Perşembe, '-uma, Cumarte
si, Pazar aksamları saat 22 de 
Şehir Tiyatrosu Artistlerinden 
Hazım tarafından " Karagöz •• 
oynatılacaktır. 

• Sümer: Daktilonun aşkL 
• Melekı Her şey senin için 
• Saray: Insan kaçakçıları 

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

• Alkazar : Markşez - Mumyalar Mü· 
zesi. 

e Yıldıı: : Dede. 
• Aari : Ekmekçi Kadm - Petrol Mu

harebesi. 
• O aküdar Hale : Prens Ahmed. 
• Milli : Bitmemiş Senfoni - Milyon 

avcıları "Türkçe". 

• ÇABUK S1HH1 
YARDIM TEŞKiLATJ 

Bu numaradaıı imdat otomobili 
istenir. 44998 

Öteki çok oturaklı bir eda ile: 
- Pek ala, dedi, şimdi anlata

yım: Bu aksam ben oğlum Memdu
hu ve kendimi öldüreceğim. Sebep 
mi? Sebep ... Sebep ... Ben demin ka
rım Mübecceli sizin kollarınız ara
sında gördüğüm zaman doktordan 
geliyordum. Memduhu doktora bir 
daha muayene ettirdim. Üç sene
denberi bu çoc~k adeta hiç büyüme
di. Doktor artık bana kat'i olarak 
bildirdi ki, bundan sonra da büyü
miyecekmiş. Guddeleri o kadar bo
zukmuş ki, cüce kalmıya da mah
kummuş. Düşününüz: Bir devin oğ
lu cüce 1 Anlıyorsunuz değil mi? 
Korkunç bir şey ... 

Dev İbrahim metin bir sesle de
vam etti: 

- Bu benim kibrime mi dokunu
yor sanıyorsunuz? Hayır... İkinci 
mesele o ... Birincisi şudur: Çocuğu
mun da ilerde benim gibi çok bet
baht olacağına eminim, Haldun bey. 
Çünkü ben çok betbaht oldum v.e 
bunun sebebi, vasati ölçüden çok 
fazla bir bünyeye sahip oluşumdur. 
İki defa evlendim ve ikisinde t\ ka
rılamn beni sevmediler, baskalarrnr 
sevdiler ve aldattılar. Anladım ki as- · 
la sevilmiyeceğim. Ben bunun o ka
dar azabını çektim ki, boyu aksine, 
fakat ayni felaket nispetile vasati 
ölçüden küçük olan cocuğumun da 
benim gibi -betbaht olmasını istemi
yorum. Şimdiye kadar Mübecceli fti
mayesiz buakmak düsüncesi olma
saydı, oçktan bu işi yapacaktım, fa
kat sizi sevdiğini farketmiştim, bu
gün de onu sizin kollarınız arasında 
görünce kararımı verdim- Şimdi be
nim istediğim ve sizin söz verdiği
niz şey şudur: Ben öldükten sonra 
karımla evleneceksiniz, onu ölünce
ye kadar seveceksiniz ve terketmiye
ceksiniz. Tabii şimdilik hiç kimseye 
bir sey açmamak da şart. Allaha ıs
marladık. ı 

Dev İbrahim ağır ağır kalktı, ç• 
kıp gitti. 

Haldun heyecanından sokağa fır
lamıştı. Bir arkadaşına koştu, fakat 
ona meseleyi açamadı, beraber gez
diler ve gece saat ona kadar içtiler. 

Haldun apartımana döndüğü za
man büyük kapının önünde bir ka
labalık gördü: Halk ve polisler girip 
çıkıyorlardı . 

Kapıcı Halduna İbrahim beyin 
evvela çocuğunu, sonra da kendisini 
tabanca ile öldürmüş olduğunu haber 
verdi. 

Matem müddeti geçtikten sonra 
Haldunla Mübeccel evlendiler. 

SOLDAN 5A\.A VE YUKARDAN 
AŞAGl : 

1 - Deniz hırsızı 6. Büy;,ik hançer 4. 
2-Lihim 2. . .. 
3 - Buyük hikaye 5. Bir ne1'1't"imiz 4. 
4 -Taharri etmek 6. S..ı:ıat 2. 
5- Boşuna 6. Yemekten emir 2. 
6 - İstifham 2. Askeri bir rütbe '1. 
7 - Filanın arkadaşı 5. Gir kumes hay· 

vanı 3. 
8- Mimarın bir aleti 6. Nota 2. 
9 - Ced 3. Beyaz 2. Cilt 3. 
ıo- Uçak 7. 
11 - Beyaz 2. Nota 2. Kadnı 5. 
Dünkü Bulmacamızm ha'll 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞACI 

1 - Defter 6. İkiz 4. 
2 - Eli 3. Telsiz 6. 
3 - Fare 4. Rif 3. 
4-E!1ek 4. 
5 - Et 2. Elek 4 • 
6 - Re 2. Kenar 5. İn 2. 
7 - La 2. Kale 4. 
8-ls 2. Reis 4. 
9 - Kısa 4. Sail 4. 

10 - İzinli 6. 
11 - Fa 2. Namlı 5. 
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• istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Erzincan garnizonu için 
satın alınacak 1038600 ki
lo Arpa yeniden kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmak 
üzere dört kısma ayrılmış
dır. Her kısmı 259650 kilo 
olup muhammen bedeli 
16228 lira 12,5 kuruşdur. 
İlk teminat 1217 lira 11 ku 
ruşdur. İhale 30 Eylül 935 
Pazartesi saat 11 de Erzin
canda Tümen Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
dır. Şartnamesini görmek 
isteyenler Erzincanda Sa-
tınalma Komisyonunda 
her gün görebilirler. Şart
namenin dördüncü madde
si mucibince istekliler tek
lif mektublannı ihale saa
tinden bir saat evvel komis
yona teslim etmiş buluna
caklardır. (254) (5583) 

7064 
••• 

Balıkesir Garnizonu Hay
vanatı için talip zuhur et
meyen 400 ton yulaf kaf>a
lı zarfla ihalesi 1 Birinci 
teşrin 935 Salı gunu saat 
16 da ihalesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 18000 lira
dır. Muvakkat teminatı 
1350 liradır. Şartnamesi 
her gün Komisyonda gö
rülür. İsteklilerin teklifle
rini ihale saatinden bir saat 
evvel Bahkesirde Kor. Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. (253) (5584) 

7065 

* •• 
Tümen namına Merkez 

kıt'atı Hayvanlarının ihti
yacı için 539 ton arpanın 
k a p a 1 ı z a r f l a ihalesi 
30-9-935 pazartesi gunu 
saat 1 7 de Manisada Aske
ri Satmalma Komisyonun
da yapılacaktır. Muham
men fiatı 4 kuruş 40 san
timdir. Muvakkat teminatı 
1 7 7 9 liradır. Şartnamesi 
Manisa Askeri Satınalma 
Komisyonundan bedelsiz 
alınabilir. İsteklilerin te
minatı muvakkata makbuz ... 
larile beraber teklif mek
tuplarının ihale günü saat 
1 6 ya kadar Komisyona 
vermeleri. ( 2 51 ) ( 5 5 8 5) 

7066 

* * ı;ı: 4 

Antalya garnizonundaki 
kıtaatın ihtiyacı olan 
31 6000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konuimuşdur. 
İhalesi 4-10-935 cuma gü 
nü saat 11 de Tümen Sa
tınalma Komisyonunda ya 
pılacakdır. Muvakkat temi
natı 231 O lira 7 5 kuruştur. 
Teminatın ihaleden evvel 
iki saat önce Muhasebeci-

No. 136. 

lik veznesine yatırılmış 
olması ve teklif mektubla
rının kanunda yazılı formü 
le uygun bulunması zaru
rjdir. Şartnamesi her gün 
Komisyonda · görülebilir. 
Tahmin bedeli 3081 O lira
dır. (271) (5716) 7206 

• • • 
Elmalı garnizonundaki 

kıtaatıQ ihtiyacı olan 
188000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 4-10-9 3 5 cuma gü
nü saat 15 de Tümen Sa
tınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Muvakkat temi
natı 1515 lira 7 5 kuruş
tur. Teminatın ihaleden iki 
saat önce Muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olr.13.sı 
ve teklif mektublarınm ka
nunda yazılı formüle yu
gun bulunması zaruridir. 
Şartnamesi her glin Komis 
yonda görülebilir. Tahmin 
bedeli 2021 O liradır. 

(269) (5718) 7207 
* * * 

Pınarhisar için 3000 li-
ralık 500 ton odun ilk peyi 
225 lira, Pınarhisar için 
2400 liralık 400 ton odun 
ilk peyi 180 liradır. İkisinin 
ihalesi 14 Birinci teşrin 9 35 
pazartesi saat 16 dadır. İs
teklilerin Vize Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(282) (5849) 

* * * Alpullu için 1218 liralık 
4200 kilo toz şeker ilk peyi 
92, Pmarhisarın 1260 lira
lık 4200 kilo şekeri ilk pey 
95, Vizenin 1438 liralık 
4600 kilo şekeri ilk peyi 
108, Pınarhisarm 840 lira
lık 2800 kilo şekeri ilk pey 
63 liradır, Hepsinin ihalesi 
14 Birinci teşrin 935 pa
zartesi saat 14, 15, 16, 1 7 
dedir. İsteklilerin Vize Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. (283) ( 5850) 

ı;ı * ıı: 
Demirköy için 12000 li-

ralık 1 S ton sade yağı, 

7200 liralık 24 ton gaz ya
ğı, kapalı zarfla ve 912 lira
lık 2400 kilo zeytin yağı, 
3600 liralık 12 ton kuru ü
züm 4200 liralık 15 ton pi
lavlık pirinç açık eksiltme
ye konulmuşdur. Sade 
yağının ilk teminatı 800 
gaz yağının 580 zeytin ya
ğının 68, Üzün1ün 270 pi
lavlık pirincin 31 5 liradır. 
Hepsinin ihalesi 1 O Birinci 
teşrin 935 perşembe saat 
14, ıs. 16. 17 dedir. İs
teklilerin Vize Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(285) (5851) 

KIRMIZI VE SiYAH 
ve gecenin bir kısmını. pianoda o hU· 
zUnlil havayı tekrarla geçirdi. Kendi
sini teshir eden o havanın güftesini 
de söylUyordu : 

Devo Punirmi, Dcvo Punirmi, 
se troppo amai, ete. 

Bu dfıııik gecesinin neticesi. Mat
hilde'in aşkını yenmek İ§İni ba ardığı 
nı sanması oldu. (Bu sayılanın, ıaval· 
lr yazara türlü yönlerden zararı ola
oak. Donmuş ruhlu insanlar onu ha· 
yasızlıkla $Uçlamağa kalkacak. Oyaa 
ki yazar. Paris saıonlarında parlıvan 
kızlara, içlerinden bir tancainin bile 
Mathildc'in varadılı§ını bayağı göste 
ren bu delilik hareketlerine kalkışa -
bileceğini sanarak hakaret arzusun
da değildir. Mathilde tamamile hayal 
den doğma bir şahıstır: hatta yazar, 
hayalınde onu yaratırken, 19 uncu 
asır medeniyetine bütün asırlar ara
sında ınıimtaz bir mevki verecek olan 
ıosyal itıyatları hatırına getirmemiş
tir. 

Bu kıski baloların ziyneti olan kü
~Uk hanımlarımızın, ihtiyattan yana 

STENDHAL 

ekeikleri yoktu. 
Onları büyük, parlak servete, ata 

arabaya, verimli topraklara, hasılı ki
barlar aleminde insana huş bir mev
ki edindirecek şeylere hor bakmakla 
da suçlamak doğru olmaz. Bütün bu 
üstünlükleri içsıkıcı bulmak şöyle 
duraun, onlara en devamlı arzularla 
bağlıdırlar: kalplerinde ihtiras deni
len şey varsa, bu gibi şeyler içindir. 
. Julien gibi az çok değeri olan de
lıkanlıları ilerleten, onları yüze çı
karan da aşlc d~ğildir; onlar kendi 
aralarında bir arkadaşlık, biribirini 
koruma ocağı kurup buna sımsıkı 
bağlanır. bu ocak bir yol tutunabil
di mi, artık sosyetenin bütün ni
metleri, lutufları o delikanlıların ba
§ına rahmet gibi dökülür. Böyle bir 
ocağa girmemiş ilimsever adamın 
vay haline! onun ufaktcf ek muvaffa
kıyetleri bile çok görülür; onun 
hakkını yemek yüksek fazilet erbabı 
için bir şeref ayılır. A efendim, ro
man dediğin bir uzun yol üzerinde 
dola tırılan bir aynııdır. Bir bakar
sın, göklerin maviliğini, bir bakar
sın yolun irili ufaklı çukurlarında 

16-9-93 5 günlemecinde 
kapalı zarfla yapılan ek
siltmede Bursa garnizonu
na aid 147 00 kilo sade ya
ğının beher kilosuna verilen 
76 kuruş 95 santim ve Mu
danya ile Bandırma garni
zonlarına aid 7 600 sade ya 
ğının beher kilosuna verilen 
7 7 kuruş 9 7 santim fiat gali 
görülmüştür. 2 7-9-9 3 5 cu
ma günü saat 16 da pazar
lıkla alınacaktır. Muvakkat 
teminat ile Bursada Askeri 
Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (286) (5852) 

* * * 
Tümen Hadımköy - Ça

talca ve Çerkes köyündeki 
birlikler için 2 41 ton kuru 
otun fiatı komutanlıkça pa
halı görülerek 7 Birinci teş
rin 935 pazartesi günü saat 
15 de tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeye konulacakdır. 
Tahmin fiatı 7230 liradır. 
İlk teminat 54Z lira 25 ku
ruşdur. Şartnamesi her giin 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 maddelerinde iste
nilen vesaikle beraber belli 
saatten bir saat evveline ka
dar teklif mcktublarını Ça
talcada Satınalma Komis- . 
yonuna getirmeleri. 

Tümenin z.radımköy Ça
talca ve Çerkesköyiindeki 
birlikler ihtiyacı için 208 
ton saman fiatı komutanlık 
ça pahalı göri.ildüğünden 7 
Birinci teşrin 935 pazarte
si günü saat 15 te tekrar 
eksiltmeye konulacaktır. 
Tahmin fiatı 4160 liradır. 
İlk teminat 312 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin teminat makbuzlari
le muayyen saatte Çatalca
da Ti.im Levazım binasın
da Satınalma Komisyonun
da hazır bulunmaları. 

(287) (5853) 

*** 
Vize için 85000 kilo Ar

pa, Pınarhisar için 46000 
kilo kuru ot, 35000 kilo sa
man, 70000 kilo arpa ve 
19000 kilo tuz, açık eksilt
meye konulmuşdur. Arpa
nın t a h m i n i 4 kuruş 

ilk peyi 255 lira, otun tah
mini 2 kuruş 2 5 santim. İlk 
peyi 78 lira, samanın tahmi 
ni 90 santim ilk peyi 24 lira 
arpanın tahmini 4 kuruş 5 O 
santim ilk peyi 223 lira, tu-

ızun tahmini 6 kuruş 25 san 
tim ilk peyi 98 liradır. Hep
sinin ihalesi 9 Biri~ci teşrin 
935 çarşamba saat 14, 15, 
16. 1 7 dedir. İsteklilerin 

birikmiş çamuru görürsün. Sonra da 
kalkıp heybesinde bu aynayı taşıyan 
adamı ahlaksızlıkla mı suçlıyacaksı· 
nız? Aynası çamuru gösteriyor diye 
aynaya kabahat bulmak olur mu? 
Böyle çamur çukuru bulunan yola, 
daha doğrusu suyun akmayın kok
masını, çamur çukurları hasıl etme
sini Önlenıiyen tanzifat müfettişine 
çatın. 

Bizim hem ihtiyatlı, hem de faz:i
letsever asrımızda Mnthilt:le'in tabia
tinde bir kız bulunmasına imkan ol· 
rnadığını söyledim ya, artık o sevim
li kızın deliliklerini anlatmakla kim
seyi kızdırmaktan pek korkum kal
madı. ) 

Ertesi gün akşama kadar, o çıl
gınca ihtirasıoı yenebildiğini ispat 
edecek fırsatlar kolladı. Baş baş iste
diği şey, her yaptığı şeyin Julien'in 
fcnasına gitmesiydi: fakat hiç pir 
hareketi onun g1SzUndc:n kaçmadı. 

Julien pek üzüntü ve hele pek si
nir içinde olduğundaıı bu kadar ka
rışık bir ihtiras manevrasını keşfet
mesine imkin yoktu; artık bu ma
nevranın kendi işine yanyabilecek 
bir şey nereden eezsın? bilakis ona 
aldanrh: bedbahtlık hissi helkl hiç 
bir zaman bu kadar asın bir dere· 
ceye varmamıştı. Har~ketlcri aklı. 
nın idaresinden o kadar çıkmıstı ki 
o sırada dünyaya küskün Eilosof çı· 
kıp da : "Bugünlerde kızın ruhiğ 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan:-
D. No. 

3261 

3272 

3888 

4039 

4061 

4504 

5548 

6508 

7055 

7056 

2767 

4331 

6837 

Semti ve mahallesi 

Ileyoğlu Yenişehir 

,, Hüseyinağa 

Topkapı Bayazıtaga 

Çengelköv 

İstin ye 

Yeniköy 

Boyacı köy 

Kumkapı Muhsine 
hatun 

Çengel köy 

Bostancı Çatalçeşme 

Üsküdar Yeni mahalle 

Galata Kılıç Alipaşa 

Sokagı 

Kilise 

E. Valide Çeşmesi 
Y. Taksim 

Mehtap 

Kuleli cad 

l stinyc 

Çınar 

E.Fıstıklı Y.Ya-
vuz Salahaddin 

Kömürcü ve Sam-
sun ve Çeşme 
meydanı 

Kuleli Cad. 

Bağdat C:ad. 
ve Yozgat tariki 
E. Yenimahalle 
Y.Nuh kuyusu 
E . Dibağhane 
Y. Murakıp 

Emlak No. 

E. 39 Y.47 

E. 169-17l 
Y. 205 
E. 5 Y. 7 

E·51 Y.72 

E.201 Y.195 

E. 18 Y.20 

E.ve Y. 1 

E.dört defa 
Mü.26 yeni 

2-4-6-26·28·80 
No taj 2-4-6-28 

E.34-47-49 
Y.74-76 

E.16-20-42 

34 Mü. 

E.126-25,, 
Y.126-124 
E. 34 
Y. 32 ila 38 . 

Cinsi ve hissesi 

69 metre arsa-
nın tamamı 

52 ,, 

ı ı 6,50 metre 
arsanın tamamı 

Kagir deponun 
21/ 40 His. 
34,50 metre 
arsanın tamanu 
160 metre ar 
sanın tamamı 

Ahşap hane ve 
dükkanın 104/ 768 
tam ve 16/ 768 çıp-

Hisseye göre 
muhammen K . 

69 Açık 
arttırma 

104 .. 
• 
116 .. 

1539 Kapalı 
zarf 

70 Açık 
arttırma 

160 
" 

48 .. 
lak mülkiyet hissesi 
Kagir gazino 3160 Kapalı 
ve iki hanenin zarf 
2616/ 5760 his. 

Kagir depo ve 
İskele mahal

745 Açık 
arttırma 

linin 147/ 1280 his. 
İskele mahallinde· 350 .. 
ki 16-20 No. lu 
mahallin 1/ 2 ve 42 
No. lu mahallin 2/ 3 his. 
240 metre arsa- 600 Açık 
nın tamamı arttırma 

164 metre arsa- 125 
nın 1/ 2 His. 
181 metre arsa- 1870 Kapalı 
nın tamamı zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 7-10-935 tarihine tesadüf 
! ...::_n pazartesi günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gayrımübadil bonosiladır. 

Vize Satınalma 
nuna gelmeleri. 

*** 

Komisyo
(291) 

(5857) 

Samsun garnizonunda 
bulunan kıt'atın ihtiyacı o
lan 360000 kilo ekmeklik 
unu kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 39600 liradır. Şart

namesi Tüm Satınalma Ko 
misyonundadır. İhalesi 11 
Birinci Teşrin 935 cuma gü 
ni.i saat 15 de Samsunda Sa
tınalma Komisyonunda ka 
palı zarf usulile yapılacak
dır. İsteklilerin 2490 sayı
lı kanunun 2 maddesinde 
yazılı vesaikle birlikde gel
meleri. Muvakkat teminatı 
3070 liradır. Kapalı zarflar 
"teminatları havi banka 
mektub veya vezne mak
buzlarını" ihaleden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(289) (5855) 
• ... * 

Manisa merkezindeki kıt
at ihtiyacı için 24000Ô ki
lo un münakasaya konul
muşdur.. Şartnamesi 14 5 
kuruş mukabilinde Manisa 
Tümen Satmalma komis
yonundan verilir. Eksiltme 
kapalİ zarf usulile 11 Birin 
ci teşrin 935 cuma gunu 
l 1,30 da Tümen Satınalma 
KomisyoAunda yapılacak
dır. Muvakkat teminatı 
2 16 O lira ve beher kilosu-

hallerinde sizt cloğru bh 1neyi1 ola
cak, bundan istifadeyç bakın; Paris
'te görülen bu çeşıt kafa a§klaıında 
bir ruhiğ halin iki gün sürmesine im 
kan yoktut., deseydi Julien onun sö
ziinden bir şey anlıyaına.z<lı. Ama ne 
kadar coşkunluk içinde olursa ol
sun. yinr- ıınıırlu ıuı-.maı. En büyük 
vazifesi Mathilde ilr kendi arasında 
geçeni kirn•t:yc !l l"Zdırmemekti; bu"'u 
anladı. Gidip akıl danısmak , çekti ği 
işken<.eyi rasgelc bir kimseye anlat
mak, cayır cayır yanan bir çöld"n 
geçerken bir damlacık buzlu su bu· 
luvermiş bir ;ı:avaJlınınkine benzer 
bir bahtiyarlık olurdu. Tehlikeyi 
gördii : biri halini sorayım diyecek 
olsa kendini tutamayıp iki J?ÖZÜ iki 
çeşme ağlayrvermcsi olmıyacak bir 
şey değildi; bundan korkup odasına 
kapandı· 

Mathilde'in uzun uzun bahcede 
dotaştı~ını gördü; kız ic;eri gird ikten 
sonra kendisi bahı:eve indi ve demin 
onun bir gUl kopardığı ağaca doğru 
gitti. 

Gece zindan gibi karanlıktİ: Juli· 
en, görülmek korkusu cekmed nn 
kendi ıstırabına bırakabildi. Made
moiselle de La Mole'un, demin ne
seli neşeli konustu eu o gene sübay
lndan birfni srvdieindc hiç silphesi 
yoktu. Gerci kendisini de sevmis. 
ama ne kadar değersiz olduğunu da 
anlamıştı. 

nun muhammen bedeli 1 2 
kuruşdur. Eksiltmeye gi
recekler 2490 sayılı kanu
nun 2 maddesinde vesaikle 
ve teminatlarını birlikde bu 
lundurmaya ve kapalı zarf
larr ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyon Reisliğine 
vermeleri. (290) (5856) 

* ~ ~ 

Samsun Garnizonu hay
vanatmın ihtiyacı olan 
435000 kilo arpası kapalı 

zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu tur. Tahmin bedeli 
19 5 7 5 liradır. Şartnamesi 
Tüm Satmalma Komisyo
nundadır. İhalesi 1 O Bi
rinci teşrin 935 perşembe 
gi.inü saat 15 de Samsunda 
Tümen Satmalma Komis
yonunda kapalı zarf usulile 
yapılacakdır. Muvakkat te
minatı 1468 lira 13 kuruş
dur. İsteklilerin 2490 sayı
lı kanunun 2 maddesinde 
yazılı vesaikle beraber ka
palı zarflarını "teminatla
rını havi banka mektubu 
veya vezne makbuzlarını" 
ihaleden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. ( 2 9 2) 

(5858) 

Amasya garnizonunun 
ihtiyacı olan 33600 lira mu 
hammen fiatlı 240000 kilo 
ekmeklik un kapalı zarf usu 
lile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 1 1 Birinci teşrin 

Julien tam bir kanaatle: "Doğru
su, diyordu, bende deger denilen 
şey pek az! şöyle toptan bir bakışla 
ben bayağı aşağı, ba§kaları için içsı
kıcı,kendi kendine de tahammül ede
mez bir adamım.,, Bütün meziyetle
rinden, heyecanla sevdiği her şeyden 
ölesiye i ğreniyordu; böyle terıine 
hulyaya kapılmak diyebileceğimiz bu 
halinde de b.'"alkmış, hayatı hayalinde 
beziyordu. Bu çeşit yanlışa düşmek, 
üstiin adamların işidir. 

Birkaç kere kendini öldürmeyi de 
düşündü: bunu hayal etmek ona pek 
Jatif geliyor, son derece zevkli bir 
rahata kavu§mak gibi geliyordu; 
kendini öldürmek, çölde &usuı:luktan, 
hararetten ölen bir zavallıya bir bar
dak buzlu su sunmak gibi olacaktı· 

Ama birdenbire: "Ölürsem o beni 
daha hor göriir 1 dedi. N c kötil bir 
hatıra bırakırım ı .. 

Felaketin bu son uçurumuna düJ
mi.ış bir adam için cesaretten ba§ka 
kurtuluş yolu yoktur. Doğrusu Juli
en: "Gözümüzü kızdırmalı,, diyecek 
kadar deha gösteremedi: fakat Mat
hilde'in odasının penceresine bakın
ca, pancurlar arasından, onun ışığı 
söndürdü günü gördü: ömründe ne 
yazı k ki bir kerecik görebildiği o o
dayı gözönüne getiriyordu. Fakat 
hayali daha öteye varmıyordu. 

N. ATAÇ 
[Arkası var] 

935 cuma günü saat 15 de 
Amasya Telgrafhanesinde 
yapılacaktır. Muvakkat te
minat 2520 liradır. Ev
saf ve şerait her gün Ko
misyonumuzdan öğrenile
bilir. İsteklilerin teminatı 
muvakkate makbuz veya 
mektublarile Amasya As
keri Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (280) 

(5847) 

Garnizon kıt•at ve mües
sesat hayvanatının ihtiyacı 
için 81 O ton kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
dur. Muhammen bedeli 
40500 liradır. İhalesi 12 
İlk teşrin 935 cumartesi gü 
nü saat 11 dedir. Şartname
si 203 kuruş m.ukabilinde 
alınabilir. Eksiltmeye gire
ceklerin (3037) lira 50 ku
ruşluk teminat makbuz ve
ya mektublarını 2490 sayılı 
kanunun 2-3 maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublannr belli 
gün ve ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada Leva
zım Amirliği Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(288) (5854) 
:C< * .. 

Bir metresine biçilen e
der 51 kuruş olan 900 ila 
9 7 5 bin metre yazlık elbi- , 
selik bez kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. İhalesi 
12 Birinci teşrin 935 cu
martesi günü saat 1 1 dedir. 
Şartname 24 lira 87 kuru
şa M. M. V. Satınalma Ko
misyonunda alınır. Hepsi
ne biçilen eder 497 bin 250 
liradır. Eksiltmeye girecek 
ler 23640 liralık ilk inaç pa
rasile birlikde kanuni şekil
de hazırladıkları teklif mek 
tublarnfı ihale saatmdan 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komis
yonuna vermeleri. (293) 

(5846) 

•• Her ntVı kau(uk mamulatı vf" - • 
1 Llstik Fabrikası 1 

1 Leyazım6lbn1n aatı,ı için iyi 
acnta anyor lat~diği lnuı· 
matın tasrihi rica olunur Mat
lup levaumattan bulunmayanlar 
hemen mal edilir. Mufassal tek· 
liflerin ~ırdeki adrese gönde
rilmeıi; MARiANO GALINDO 
Fabrıca gomas Rabaaa, 83 

•- BARCELONA (Eapagne\ -t • 
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~-•s_TA_N_e_uL_e_EL_E_oı_v_Es_ı _ıL_A_N_LA_R_ı _ -_ı Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Açık Eksiltme ilflnı 

l - Eksiltmeye konulan iş: Yalova kaymakamlık konağında 
yapılacak möble i şi keşif bedeli 604 lira 34 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
F -Keşif cetveli 
Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı Belediye Levazım Mü

dürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 4-10-935 tarihinde cuma günü saat 15 te Daimi 

Encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 46 lira m'uvakkat 

teminat vermesi. bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lJzımdır. Möble işi yaptığına dair Nafia Müdürlü
ğünden tasdik edilmiş ehliyet vesikası. (I) (5756) 

Günde en çok kilo 

90 
95 
25 
20 

En az kilo 

75 Cerrahpaşa hastanesi 
85 Haseki ,, 
Hf Beyoğlu ,. 
15 Emrazı zühreviye H. 

230 193 
Hastaneler için lazım olan günde en çok 230, en cız 193 kilo 

dağlıç eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Etin kilosuna 
45 kuruş bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdür
lüğünden parasız alınabilir. Eksiltme 4-10-935 cuma günü saat 
16 da yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 N. 1ı art
tırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika, 2834 liralık muvak
kat teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını havi 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 15 e kadar daimi encümene 
vermelidirler. (B) (5762) 

Hasköyde Kiremitçi Ahmet çe
lebi mahallesinde Hasköy cad-
desinde 2/ 4 N. lı 1389 metre 
murabbaı arsa 
Maçkada Teşvikiye mahalle
sinin Bostan sokağında 791 

Senelik kirası 
Lira K. 

180 

Muvakkat te
minatı Lira K. 

13 50 

metre murabbaı arsa 360 27 
Yukarda semti senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı o

lan mahaller 936 senesi mayıs ayı sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şrtnameleri bele
d iye levazım müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek istiyen
ler bu yerlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak
buz veya mektubile 9-10-935 çarşamba günü saat 15 te daimi en
cümende bulunmalıdırlar. (B) (5875) 
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Beyaz peynır 400 600 50 60 60 40 
Kaşar peynir 300 O 50 50 O 60 

Hastanelere bir sene içinde lazım olan beyaz ve kaşar peynir 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö
rülür. Pazarlığa girmek istiyenler 2490 N. 1ı artırma ve eksiltme 
kanununda yazılı vesika ve 54 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 9-1.citeşrin 935 çarşamba günü saat 15 
te daimi encümende bulunmalıdır. (B) (5876) 

Sabun 
Kilo 

Zeytinyağı Kılınan 
Kilo muhammen Teminat 

bedeli 

Dumlupınar 1000 1250 27 75 
HakimiY.eti M. 500 200 38 

Yukarda cins ve miktarile bir kilosunun muhammen değeri 
yazılı iki kalemden ibaret sabun ve zeytinyağı pazarlıkla alına
caktır. Şartnamesi levazım müdürlüğündedir. Eksiltmeye istek
li olanlar 2490 N .lı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesi
ka ile hizasında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile birlikte 9-10-935 tarihindeki çarşamba günü saat 15 te 
daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (5873) 

Yapılmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısile 25-9-935 
tariıhinden başlamak üzere Yemiş civarında İpçiler, Buğdaycılar 
ve Cambazhane sokaklarının bütün nakil vasıtalarına kapalı bu
lunacağı ilin olunur. (B) {5868) 

Tutarı Lira 

• 

Muvakkat 
teminatı 

----
Patate-s 18000 Kilo 1080 79 
Kuru soğan 12000 ., 720 54 
Kuru üzüm 2500 ,. 750 57 
Zeytin 4000 ,, 880 66 

Düşkünlerevi için lazım ve yukarda yazılı ):>ulunan 4 kalem 
yiyecek ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri le
vazım müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek istiyenler 2490 
N.lı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
9 birinciteşrin 935 çarşamba günü saat 15 te daimi encümende 
bulunmalıdır. (5871) 

Süel Basım Evi DirektörlUğünden 
Ayda 90 : 98 lira ücretle bir düzeltici (Musahhih) 

alınacağmd ın lise mezul\larından askerliğini yapmış ve 
3 5 yaşını geçınemiş ve Türkçeyi iyi bilenerden arzu e· 
denlerin imtihan gününü ve diğer şartları öğrenmek 
iızere 7 İlk teşrin 9 3 5 günlemecine kadar Süleymaniye-

rektörlüğünden : 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 

Baytar Fakültesine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine 
yalnız Erkek parasız Leyli paralı Leyli ve nihari talebe 
almacakdır. Enstitüye yazılabiJmek için aşağıdaki şart
lara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanrnı vererek Bakaloryası
nı yapmış veya Lise Olgunluk diplomasını almış olmak 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını 
almamış Enstitüye alınamaz) ve Türk Tabiyetinde bu
lunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden nak
ı~n geJecek olanlar orada okudukları sömestrelerden. 
muvaffak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Bay.tar. 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömestrelerine 
alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fa
kültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Ana
tomi dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat Fakül
tesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı 
ve 2 5 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş 
kaydına bağh değildir. 

4 - Parasız Leyli talebecfen mesleklerinin lüzum 
gösterdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkmd<t 
tam teşekkj.illü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikle
rinin lüzum ~österdiği beden kabiliyetini gösteremeyen
lerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 -- Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Or
man Ç~ftliğinde 1 O ay staj görmeğe mecburdurlar. 
Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak yer Çiftlikde parasız sağlanır. (Stajiyer talebenirf 
yemesi ve içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde ken
dilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev
re!-:i içinde. sonradan meydana gelen mucbir haller dı
şında olmak üzere, kendiliğinden stajını veya okumasını 
btrakanlardan veya cezel olarak çıkanlanlardan Hüku
metçe yapılan masraftan ödeyecekleri hakkında verile
cek nümuneye göre N otelikden tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra
pvı dan başka nüfus kağıdınıt aşı kaadını. polis veya 
Urbaylardan alacaklan Uzgidim kağıdını, Orta mekteb 
ve liselerde görmüş oldukları süeJ dersler hakkındaki 
ehliyetnameleri iliştirerek eJ yazdan ile yazacaklan 
pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikde 
doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğüne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıdların 
ilışik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

1 O - Vaktinde tam kağıtlarile başyuranlar arasın
dan kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvur
mc. tarihlerine göre seçilirler. 

11 - Cevab isteyenler aynca pul göndermelidirler. 
.. 12 - Başvurma zamanı Temmuzun on beşinci gü-

nunden Eylülün 30 uncu günü akşamına kadardır. 
Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( ı 7 5 7) 

(4080) 6637 

Kültür Bakanlığı Arttırma Eksiltme 
komisyon~ndan: 

Eksiltmeye konulan iş san'at okulları 
avadanlık ve malzeme : 

1 - Elektrik Jaburatuvar 
alat, makina ve 
malzemf!'sı. 

2 - Tesviye, demir ve 
ağaç işleri için 3 2 aded 

Tahmin edi
len bedel 

l ,j. l(>U 

muhtelif cins ınakina 41) Ç;·)O 

3 - Tesviye. demir, döküm ve 
ağaç işleri için 'vad;ır1lık 
ve muhtelif cins ve mik-

ıçın makina 

Muvakkat 
teminat 

1. 13 i .--

3.067 .05 

darda malzeı.ne. . . 1 ~ ~ 7: .60 1.01i;715 
San'at okulları için satın alınacak olan ve yukarıda 

ya7.ılı bulunan elektrik aHı.t ve mJ1 ı~rıesi, tesviye. demit 
ve ağaç işleri için mak1nalar ve tc:-:n\·e, demir. ağac 
döküm işleri için avadc:.nıık ve mc\1t:cme kapalı zarf usu · 
lile eksiltmeye konulmuşdı.1r. 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi 
25-9-935 çarşamba giinü saat 14 d~. 2 numarada 
gosteriien ihtiyaçların eksiltmesi aynı tarihde saat 11\ 
de. 3 numarada gösterilen ihtiya~laun eksiltmesi ayıu 
tarihde saat 16 da Ktiltüı Baka,1lıi~' bınasında Arttıc
ma Eksiltme Komisyonunda yau13<'akdır. 

/ 

~SPİRINa// 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 1 

eden EB marka s ı n ı ara y ı n ı z. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!!E 

~ Türk Hava Kurumu ~ 
= = ı Büyük Piyangosu i 
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 
i 18.cu tertip 8.cı Ketlde 11 1. el Tetrln 83& dedir§ 

~ Büyük ikramiye ~ 

~ 200.000 Liradır ~ - -- -5 Ayrıc• : 30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10,000 5 
5 Llrallk lkr•ml,elerle beh•I (80,000) Llrahk = - -= iki mUkltat vard1r. !! 
~ırıırrı11111111111111111111111111111111111111111111111t11t1111ıııııııııııııııı~ 

•• 

M. M. V. Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden: 

7060 

1 - Bir metresine biçilen eder 51 kuruş olan 900 
ila 9 7 5 bin metre yazlık elbiselik bez kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 Birinci teşrin 935 cumartesi günü 
saat 11 dedir. 

3 ~ Şartname 24 lira 87 kuruşa M. M. V. Satınal
ma Komisyonundan alınır. 

4 - Hepsine biçilen eder 497 bin 250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2 3 bin 640 liralık ilk 

inanç paralariyle birlikte kanuni şekilde hazırladıkhırı 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel M. 
rvı. V. Satmalma Komisyonuna vermeleri. (2715) 

(5828) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezı SatınaJma Komısyonundan: 

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

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

B - Kömürlerin şartnamesi Merkezimiz Levazı
mından parasız alınır. 

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

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

duklanna dair Ticaret Odasının 9 3 5 senesine aid vesi
kalannı göstermek mecburiyetindedirler. Aksi takdir
de eksiltmeye giremezler 

G -. Eksiltmeye ıirecekler saat 14 de kadar teklif 
mektuplannı mühürlü olarak Komisyona vermeleri la-
zımdır. (5569) 7071 

Üniversite Rektörlüğünden: 
lTer üç numarada gösterilen eksiltmelere aid teklif 

mektubları aynı tarihde saat 13 de K emisyon Reislı~i
ne verilecekdir. Eksiltmeye girnıek isteyenler eksilt-
meye konulan eşyaya aid sartnamelt'r; Ankarada Kül- Türk lnktlabı dil devrinin üçüncü yıl dönümü 27 
tür Bakanlığı Gereç Direktörlüı;ünclen parasız alalnlc- Eylül 1935 Perşembe günü saat 17 de Üniversitece bir 
cekleri gibi 1stanbuJda Sultanahmf.uce San'at Okulu "Törenle'' karşılanacakdır . 

....__._ __ ~-.n.t--~u:c....eıu_cı.ıı:ıı:.ac.ı:.w:uuuı.ı::ıc....~~:w:;mcu.aıcı......1....t:.a..ı.J__~~J_lli.r.eı.di:irliiJiiiıuie...ıc:le..aö··.r.a.1::Wlirlf~.f.2A1Jl.8..l~~u...-L-~~_ı-_:.ı.ııı_.t:a~k~·u[· 1~t~~s~innruin[LJllll..llu aralı d r aP-_'-~~ 
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Grip, nezle, başağrısından kurtulmak istersen ASiPIROL NECATİ kullan, Salih Necati Eczanesi ~ 

ve 
Bel gev,ekllllne 
HORMOBiN 

! Elbise Mağazasında Büyük Tenzilat !! • r.ı.ııat. o... ""fıss-:U: 
~ Toptan Fiyatına Perakende Satış ~ -----
!Çocuk •llfMlbal_. 11,Sliradanitibaıen , .. ,_ ... bilin Gabardin 181/28~ ~~un:, ı: M=lui~ .=. = r • c: Parcte.DI• itibare - ır rç )'I f;llllZUl il ,.ocuk parcl_I_. .,_,, " " erkek" kadın lnllfalllbalar111 ,, 'li 33/ 1378 No. lu doayau ile mahcuz 
:= &kele ........... 19 " " Kadın pm'CI_._. 121/2 " := ve ikinci arttmnuma karar verilen 

- .............. Koetllmler B 1/2 Liradan itibaren il muhtelif nevi ev qyuı 25-9-935 çar-

. ,111.HH•llll•llll•-Hll Tec11,... BlıUk T .... IW •1t1t•H1t•tU1•llll•llll•lll.• tamba ıun11 aaat 16-11 ara11 Beyoi-

--------------------------- lu lıtildll caddeal Sabur Samia-

N ... ntqıncla Km-akol 1U1rf181llCla -----ii!!l!lii!iillil _partmam altıncı katta aatılacatından 

-~ - ' 

L.T.PİVER~ 
PARİS( 

E SAN S-LOSYOll 
VE PUDQA ....., 

Pırfüm6ri L. T. P 1 VER A: Ş . , lstanbul Şubesi 
$itli Ahmet hı sokak No. 56 • Telefon =43044 ...,.. "'"a" 1 IK E l!8ld ~vE L·ısEs·ı ::=nra:.~d:ı...~~:: 

Kur, Erkek .. v 1 " (14714) ------------------

Aaa. lllr. Orta " u.. -....... F• " &1eWpt ....._. ...... 'Tlrkl,.... • .-. ._. .--- Büyük Çamhcada Su başında ---. 
11111•., F ...... m, lnıillaee " Almuea llaaalana4lm llltlelal iyice ..........- i~ .... netti• EST 
........ --·· •• -flardaa itibuea eenebi .... okutalmaktam. Talebe JUlbnak için........ BALKAN F IVALI ' n ·ı n 

• .. eaat Nilebillr. 31 E1~ .....,_ be ... a .. lmr Meldebia tarifu,...ıai Weyiais • 

------------- T...,_ 4a9 ~' Son 9DnD 24 l!flDI Salı Alll 18 d• 24 e ka-

E ki F yziati •1111•11n•ı1111111•1111•1111• 

o aziçl LI elerı :.ı: 1 
Ull•HllmJIH 

... ~ ........... .,.-.. çın. .,..,.. i i Ka .......... ,.. ..,........ karalm.., t.fldllb taa w..ı .. ....... ,... ii = Ka,.t içla ... , ... mektep ~ ............ l.tl ..,..... ....... = 
mı•1111•tHllllllımtlll•lfff•Hn•ı111• Telefon 1 ae.sno • ın•1111•111ı•mı•1111•1111•111,• 

7108 .--------· Deniz yollan 

Osmanlı 
1 

LTS 
ile pbaoak ..... 
........... Wrlmta 
........ k ............ 

-- Wfl alr1mcla .,.. 
...... Raclos.tt.U.llir .,.. ....,_ ,. ....... 
Kat'lllir .............. ,..._ .......... 
ler sail olaeaktQ.. Bltla 
~ .......... 

Bankası 

...... .,_ı ı 10.000.000 lngUlz LI 
TllrM,enln INlfleaa , .. ..._He 

Parte. ...,.._,., R19, Londril " ..... ,_.... 

M.r. ~ Irak. han, Fi&etin Ye Y.-•i•n'cla 
..... wi 

Yuaa•n,a, Romanya, Yil •· 
n1S1111ncl• Fllı•llerl •tcltr. 6606 

rl mel ıapar. 

iŞLETMESi 
Acmtelerlı Karak8J K~ 
T.a. 42SU- Sirkeci il~ -·•ele 11m. TeL 22740. -•t 

""'81ık yolu 
BANDIRllA ..,..... 25 E1· 

111 ... 

MIA1$iZ V1 91Ll d• Çamt~ 9laellefUrme k--u tarafulclan 
iTlaAz 111 HUkl"'11L h ..... nmlftlr. 
Tl"iZLIMI VASITAll Qlcllf, 9ellf ve letlrahat .-ebl•I tenlla -'H•lftlr• 

OL~ ._ ____ DUhuı-.. 't llrad1r. -----

TOZU iLI 81LCUMLI 
MUTBAIC l ŞYA VI 
IDIYATINIZl,8ANYOr 
LARINIZI VI 5AIRIYI 
YORULMAKSIZIN Ti• 
MiZLIYiB PMH.ATAat 
LICl4iNiZi NATlllNIJ. 
DA TUTUNUZ. 

8iA 

TURAN 
MAHUWIOIRf 

Asliye Mahkemeleri 2 ind Y eııile
me Servilinden : 
Duacı: Ziraat 'BenketlJe dava e6 

hıtt latanbul 4 tb1ri Vakıf malda 
2 iilCl kat 10'-20 numarada mukim 
Mmtafa S~ .e Şilrekbı 
şirketi aleyhine ~ daYada yapı
m tebliıatta meater Şlrketın d&rt 
~ oradan 9kank nereye 
pttill bllinemedili m&bqir tarafm. 
- Ted1m .......... , ...... 
la bir ay mtidcletle lltDlll tebJlllt 
..._ karar verillidt oldupdu 
tükiJaıt pil olala 24-1M35 pcr· 
.. be .. t r4 taJln •clBeit ...... 
tundan o afhıde ıelmediii •qa ldr 
vekil c&ıdermedlii llalde taiibatm 
~bmda icra cdileteiini Qn olu
nur (.t474t8) 

Kültür Bakanhğından: 
Bu yıl Kültür, Tüze ve Tamn Bakanlıldariyle Harita 

Genel Direktörlüğü hesabına yabancı meQJleketlere l'Ön· 
derilecek talebelerin, yarşıya girmek üzere çıktıkları 
Fakülte veya okullara müracaat müddeti bu aym tonu-
na kadar uzatılmıştır. ( 5 77 4) 7295 

- - - - - - -
--- -- . -- ---

YENi 13ftKivE0KULU 
Yata • GOndOz • Ana; ilk, Orta 

H•rglln k.,.t J8Plltr, Yllbancı dll ldlçllk alnifterd• 
batlar. Orta kısım yalnaz kızlaradır. Telefon 43480 

Gire on Jandarma u atı -
alma komis1onu reisliğinden : 

Gireson Jandarma okulunun aşağıda yazdı yıllık ili-
tiyacı olan on dört kalem erzaklariyle iki kalem odunu 
18-9-935 den 30-9-935 tarih Pazartesi &iinü tekrar 
açık eksiltmesi yapılmak üzere temdit edilmiıtir. 
Bunlardan Sığır eti kapalı zarfla diğeri • açık eksiltme 
ile. İsteklilerin okula müracaatlan ilin :lnur. (5783) 
Cinsi Muvakkat teminat Miktarı Muhammen bedeli 

Lira Kr. Kilo Lira Kr-
Sıiır Eti 446 25 35000 5950 00 Kapah 

trmik 6 37 
Soğan Z4 00 
Bepz Peynir 45 00 
Reçel 2Z 50 
Sehriye 33 OQ 
Zeytin yaf 25 5G 
Kuru Fa- 105 00 
sulye 
Nohut 
Sade yal 
~ytlicta
neei 
Pirinç 
Mercimek 
K. Biber 
Odun 
Odun ı 

75 00 
90 00 
75 00 

165 00 
37 50 

6 19 
195 00 

56 25 

500 
8000 
1000 

500 
2000 
1~00 

10000 

10000 
2000 
5000 

1~000 
.sooo 

300 
260000 

15000 

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

zarfla 

1400 00 ) Açm
) Rhll-

1000 00) 
1200 oo > 
1000 00) 

) 
2200 00) 

.soo 00) 
az 50 > 

2600 00) 
750 00) ,. 


