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Barometrosu Gene Siyaset 
Son Hızıyl arp Gösteriyor! • 

• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Cenevredeki Son Uzlaşma Ümitleri de Suya 
Düştü. Pariste Yeni Görüşmeler Bekleniyor 

BUGÜ N 
2 incide ; 

! üncüde: 

~üncüde: 
5 incide : 

6 mcıda : 

't incide : 
8 inC'İde : 

P uncııda: 

Peyami Safr(ıım fıkrası : 
" Sanatkarın zen'ginliği "
Orhan Sclim'in fıkrası: "Ge
çit" - Siz ne dersiniz? -
Sehir haberleri. 
Ankara haberleri - Niza
meddin Nazif'in yaz ısı : 
"Hayran olmamak sırrı" -
Felek'in fıkrası ; "Ben sa
na gösteririm". 
Memlekette TAN. 
Son haberler - Matma<ı:cl 
Doktor. 
İpar yolcuları - Sağlık ö
ğüdü - Sevişmeler, evlen
meler. 
Gıizet sanatlar. 
Dünya gazetelerine göre 
hadiseler. 
Kazan Hanlığının son gün
leri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

;': 

Saturnia vapurile Habeşistana gönderilen ltalyan askerleri 

Tehlike Geçti nii ? 1 Konsey Hala 
Son Sözünü 
Söyliyemedi 

Her zaman ve her vesile ile 
anlatmak istiyoruz ki, havala -
rımız tehlike ile doludur. Hava
larrmız o kadar tehlike ile dolu 
dur ki, nekadar tehlike ile dolu 
olduğunu bilsek, gündüzleri ça
lışamayız. Geceleri uyuyama -
yız. 

... Akıllı ile gafilin farkı, her -
hangiıbir tehlikeyi gelmeden ev
vel görenle geldiği zaman gö -
ren arasındaki farktan başka ne--. ... 

Tehlike, gözle görüldüğü an
da t e k r: rn m ü 1 e t m i ş 
d e m e k t i r • A r t ı k , kar
şısında yapılacak bir şey yok -
tur. Marifet, onu, kafa ile ve 
daha belirmekte bulunduğu an
da görüp karşılayacak tedbiri 
alabilmektedir. 

• 
Muvaffakiyetli devlet a·dam -

lığının en karakteristik vasfı 
büyük ulusal tehlikeleri vaktin 
de sezmek ve çaresini de vak -
tinde düşünüp tatbik etmek o -
lan sayın Başbakanımızın 1935 
Türk Hava Kurumu kurultayı
nı açış söylevinde, çok canlı bir 
kaç fırça dokunuşu ile gözleri
mizin önünde çizçliği korkunç 
t ablo şu idi: 

''Hiç olmazsa 500 tayyaremiz ol 
malıdır ki, Türkiyenin varlığını 
müdafaa etmek için az çok yeter 
bir kuvvetimiz olduğunu sanabile
,ainiz.,. 

Ve Başbakan ilave etti: 
"Türkiyeye ait olarak h er T ür

kün, her Türk vatandaşının b en im 
ağzımdan İ§iterek ve acı olarak bil
meıi lazımdır ki, Türkiye için hava 

tehlikesi vardır. Türkiye havadan 
bir taarruza maruz kalır ve bu ta
arruz memleketi harap edebilir. 
Tatlı şeyler söylemiyorum ama ha
kikat bundan ibarettir.,. 

Ve tehlikeyi daha iyi, daha 
açık anlatmak için dedi ki: 

"Hava tehlikesini bütün dağlarr
nuz, çok mamur olmıyan geni§ sa
halarımız kolaylıkla önliyebilir 
zannı ham ve yanlış bir zandan iba
rettir. Bugün tayyarenin üstünden 
geçemiycceği bir dağ, yeryüzünde 
'l'ı; ...... l·v,,. ... öi bir kruP-b kalJTJ.am~ahT. 
ıvıem e etın şu ve u ıcoııesınae 
yaptığımız fabrikalar, mekt epler, 
müesseseler ve yetiştirmeğe çahıttı
ğumz çocuklar havadan gelecek 
taarruzlara karşı açıktırlar!,, 

Ve bu müthiş hakikati bir re
sim gibi çizip gözlerimizin önü
ne koyduktan sonra, bu işin yal 
mz devlet bütçesile başarılamı -
yacağmr, hal ve vakti yerinde 
her ailenin senede hic olmazsa 
yirmi lira vererek tayyare cemi 
yetine muntazam bir varidat te
min edilmesini, memleketi ko -
rumak için 500 tayyareye ve 
500 tayyareyi alabilmek için de 
senede otuz milyon liraya ihti -
yaç olduğunu söyledi ve halkın 
y:ardmunı istedi. 

• 
Büyük tehlikeyi gösteren nut 

kun üzerinden bir sene geçme -
miştir. Nutuktanberi havaları -
mızda tehlikenin azaldığı da id
dia olunamaz. Belki tam tersi, 
arsıulusal durumun günden gü
ne karı~ık safhalara girip cık -
ması gözlerimizi dört açmak za 

Ali Naci KARACAN 
[Arkası 3 üncüde] 

[ltalya ve Habeşistan anlaşama
mazlıiı hakkında d ün gelen haber
ler Cenevrede iki hükumeti anlaş
tırmak hususunda sarfedilen gay
retlerin kcimilen boşa çıktıiını gÖs· 
termektedir. Gazetelere göre, bü
tün ümitler kesilmiş laarbin başla • 
ma.'fr bir giin meselesi halin e gel • 
miştir. 

B unun sebebi ltnlyanın , Uluslar 
:l~ytte$'t 'IWn~eyincn yaptıg ekl:f 
leri k esin olorak reddetmesidir. 

ltalyanın tekliflere karşı aldığı 
durum hakkında verilen haberler 

Habeş im par at.orunun 
resmi 

son bir 

de biribirin e uymamaktadır. Konse 
y in tekliflerine ltalyanın m ukabil 
bazı tekliflerde bulunduğu bildiril
diği halde bu haber R omadan tek· 
zip edilmiştir. Adisababadan veri
len bir habere göre, Habeşistan da 
bu teklifleri kabul etmiyecektir. 

Cen evrede Uluslar Sosyetesi kon 
seyin in ik i tarafı uzlaşma ödevin in 
tamamen bittiii kanaati vardır. 
Konsey bundan sonra yeni pa%arlıh 
ve m üzakere kapısını acık bıra lı -
mış olmak için devresin~ son ver • 
miyecek , fa kat toplanmıyacaktır 

İtalyanın 
Hazırlık 
Merkezi 1 
U çaklar ve malzeme hep 
L eros adasında toplanıyor 

[Özel aytanmız bildiriyor] 

Atina, 24. (Özel aytarımızdan) 
!talyanlar On iki adada harp faali-

yetlerini gittikçe arttırmaktadırlar.Bu 
raya gelen haberlere göre Leros ada
sı son iki haftadanberi İtalyan hava 
kuvvetleri ve malzemesinin merkezi 
olmuştur. İtalyanlar Eritre ve Soma
liye göndermek istedikleri tayyare
leri tüccar gemileri ile Leros adasına 
parça parça getirmekte orada merkez 
!erinde kurup teçhiz ederek Afrika
ya sevketmektedir. 

Rodos adasına binlerce asker, top 
ve mühimmat sevkedilmiştir. Rodosa 
Eritre ve Somalide hastalanan İtal
yan askerleri de gr.,tirilmektedir. 

Birkaç gün evvel Leros adasına İ
talyanlar 25 ağır deniz bombardıman 
tayyaresi göndermişlerdir. Deniz tay 
yareleri için hava üssü yapılan Leros 
adasının Lakki isimli limanını İtal
yanlar tel örgüler ve torpillerle çe
virmişlerdir. Akşam saat yediden son 
ra limandan iki mil uzakta geçmek 
kabildir. Daha yakından geçen gemi
lere ateş açılmaktadır. Adaya büyük 
mikyasta petrol, benzin, kömür depo 
edilmektedir. 

Leros, Kalimnos, Kos, Patmos a
daları mütemadi surette İtalyan tay
yareleri, denizaltı gemileri ve torpito 
mubriplerinin nezareti altında bulun
durulmaktadır. İtalyanlar askerlerini 
yerleştirmek için bu adalarda yerli 
ahalinin evlerini iİgal etmişlerdir. 

Bundan başka talyanlar yerli e
haliyi, yani ada Rumlarım Eritre ve 
Somalide amele olarak çalıştırmak ü
zere toplamaya çalışıyorlar. 

Birçok Yunan kaptanları !talyan 
limanlarına sefere çıkmaktan imtina 
etmektedirler. Çünkü haber verildi
ğine gor. İtalyan memurları liman· 
larına uğrayan Yunan kaptanların
dan İngiliz gemilerinin faaliyetleri 
hakkında malumat istemektedirler. 
Yu;ıan kaptanları bu hareketi usulsuz 
bulduklarından ve bir nevi casusluk 
saydıklarından İtalyan limanlarına 
sefer yapmak istemiyorlar.-F. A. 

Bir Romen deniz 
U~ağı par~alandı 
Bükreş, 24 A.A. - Köstence 

yanmda bir göle inmekte olan 
bir süel deniz uçağı parçalan -
mış ve uçakta bulunan üç kişi 
ölmüştür. 

Çetinkaya Söylüyor 

Doğuyu çelik tellerle 
Bat.ya bağhyacağız 

Suriye, Irak, iran, Sovyet Rusya istika· 
metinde ana telefon hatlarına başhyoruz 

Yenicami 
Salaşlar dan 
Kurtuluyor! 
Doğu gezisinden dönen Baymdır

lık Bakanı Ali Çetinkaya, Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Ali Çctinkayanın 
telefon idaresinde ilgili şeflerle yap
tığı görüşmeler sonucunda yeni vo 
çok önemli kararlar almmıştır. 

Dün bir muharririmizi evinde kabul 
eden Ali Çetinkaya bu yeni kararlar 
ve diğer bayındırlık işleri hakkında 
beyanatta bulunmuştur: 

Telefon idaresinde yeni 
teşkilat 

''- Telefon müessesesinin tama
men posta, telgraf ve telefon idare
mize geçtiğini biliyorsunuz. Tesisat, 
şimdiki halde elimize geçen teşkilat
la idare olunmaktadır. Fakat, bu teş
kilat bir ecnebi sosyetenin teşkilatı 
olduğu i~in, devlet idaresi mahiyetin
de tadil edilmesine lüzum vardır. Bu
nun için telefon idaresinin şefleri ve 
oraya koyduğumuz yeni arkadaşlarl<a 
birlikte, yeni te§kilatı nasıl kuracağı
mızı gözden geçirdik. Bugünkü teş
kilatı sade bir tarzda şubelere ayır -
mak kararındayız. 

Telefon meselesinin, memleketin 
menfaatine uygun bir surette ve daha 
geni§ bir mikyasta başarılması için 
elimizden geldiği kadar çalışacağız. 

tık dört senelik telefon varidatını, 
bütün memlekette §arka doğru, Suri
ye', Şrak, lran ve Sovyet Rusya isti
kametinde ana telefon hatları tesisine 
hasretmek azmindeyiz. Şarktan yapı· 
lacak bütün telefon muhaberelerini 
memleketimizden geçirmek istiyoruz. 
Bunun için Istanbuldaki tesisata ge • 
rek memleketimizin ihtiyacım temin 
etmek, gerek harici muhabereye geniş 
yol vermek üzere kuvvetli couran
porteur koyacağız. 

Bunun için lazım gelen teşebbüsle
re girişilmiştir. Couranporteur'lerden 
bir iki tanesi yakında gelecek ve te
lefon müessesine konacaktır. Tesisat, 
yukarda söylediğimiz şekilde ted
ricen tekemmül ettirilecektir.,, 

Şark memleketlerinin telefon mu
haberelerini memleketimizden geçire-

ALI ÇETlNKA YA 
rek Avrupaya bağlamanın mıühim bir 
varidat temin edeceğine de işaret e• 
den Ali Çetinkaya, telefon ücretleri
nin indirilmesi hakkında da şunları 
söylemiştir: 

Telefon ücretleri inecek 
''- Yukarda anlattığım teskilatla 

beraber yeni hatlar tesisi için de bazı 
tedbirler alınacaktır. Telefon ücretle
,ri tenzil edileceği gibi, telefon maki
nesi alacak abonelere azami kolaylık 
gösterilmesi bütün teşkilatın esası o
lacaktır.,, 

İstanbul Radyosu Bayındır 
Irk Bakanlre-ına gecivor 
Aldığım maliimata göre Bayındır• 

lık Bakanlığı lStanbul radyosunu da 
kat'i surette ıslaha karar vermistir. 
Şirket imtiyazının Hollandalı bir ğrup 
tarafından alınmak istendiği hakkın
da yapıldığı söylenen teklif henüz Ea 
yındırlık Bakanlığına gelmemiştir. 

Fakat, İstanbul radyosunu, ıslah 
etmek üzere İngiliz ve Amerikan şir
ketlerinden birçok teklifler yapılmış-

[ Arkası 5 incide] 

2000 Lira 

Ev Kadınhğı ve 
Ev Kraliçeliği 
Müsabaka
mız Yakında 

Başhyor • 

Ev 
A - Ev te. 
B - Dik.,,..' • ..,..~"'· 
C-Çoc 
D - Yemek pi~·hııf,t11eı 

2• Ev kraliçesi müsabaka 
bul kız san'at mekteplerini ida 
değerli mütehassısların fikirler 
narak ve onların bir nevi teknik ida
resinde cereyan edecektir. Bu zev t, 
bu sosyal aile müsabakamızda 
dımlannı ve fili hizmetlerini 
memek nezaketini göste 

Mükifatl~v-

Konseyin Cenevred e müşahitler 1 
bırakması muhtemeldir. Bu takdir- • 
de lüzum görülünce Konsey yeni -
d en toplanacaktır. 

3. dört mev
ayrı ayrı mü- 1 

tW~i7 .... l(ISıılPFektir. 
Müsabakamız, şu m ev
zular üzerinde cereyan 
edecektir : girerek 

unvanını kazana • 
L.lllll!le:•ııı" okuyucumuzla, kendi

Mükafatlar: 
4- Müsabakamıza girecek olanlarrn 
fotoğrafları gazetemizde neşredile
cektir. 

Atatürkün Ankarava varışlarından bir görii 

Bununla beraber, d iplomatlar 
son sözü söylemiş ve işi silôl,lara bı 
rakmış değillerdir. l talya - Fransa 
ve lngiltere arasında Cenevre ha
ricinde yeni müzake;e mevzuları 
bulunacağı üm it edilmekted ir. 

• M eselen in m emnuniyeti mucip 
bır sa_f~a_sı d'! lngi/tere ile l talya
nın bırıbırlerıne verdikleri inanca -
lardan •onra, ik i hükumet arasın
daki gerginliğin hafillem if olması
dır.] 

L?~dra, 24 A.A. - Uçler görüş
mesının akamete uğradığı tarih olan 
22 ağustostanberi ilk defa olarak İn
giliz kabinesi bütün üyelerile bir top- ı 
Jantı yapacaktır. 

f Arkası 7 incide 1 

takip edecek ikinci, üçüncü 
e diğer ev kadınlarına yine mü 

katatlar verilecektir. 

ŞARTLAR: 

lmtihanlar, kız san'at mektepleri 
muallimlerinden seçilmiş bir heyet ta
rafından ve herkesin gözü cinünde 
yapılacaktır • 

5 • Müsabakaya girme şartlarını dağıtı
lacak mükafatları ve müsabakanın ne 
zaman başhyacağ ını yakında i 1 in 
edeceğiz. 

• 
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OOSöNDtJKCI; 
SAN' ATKAhlN ZENülNLlcıl 

Refaha alışmış bir aile sofra
rasında, gömleği olmıyan bir 
ressamımızın lüks ve servet a
leyhinde, zarureti ve ihtiyacı 
güzelleştiren zarif bir sözü nak
ledilirken herkes gülmüş, fa -
kat ailenin on iki, on üç yaşın
daki çok duygulu kızı hemen 
ağlamıya başlamış. Bu münev
ver aileyi pek yakından tanıyo
rum. Ziyaretlerine gittiğim bir 
gün, bana ohun önünde bu mü
essir hassasiyet vak'asmı an
lattılar. Gözlerimle saçlarını 
okf ıyarak çocuğa dedim ki: 

- Merhametin çok güzel, fa
kat seni teselli için değil, temin 
için söylüyorum: Biliyorsun ki, 
o ressam benim dostumdur; ve 
emin ol ki, gömleği vardır, hem 
bir değil. birkaç tane. İhtiyacı -
m temin edecek kadar. Onun 
gömleksiz olduğunu söylemesi, 
~spri yapmak için zarif bir mu
i>alagadan başk' bir şey değil -
dir: bir de, bazı artistler, servet 
lerile öğünenlere karşılık, fakir 
liklerilc iftihar ederler. Adi bir 
ifadeye bürünmezse bu çok hak 
h bir gururdur; çünkü fakir sa -
natkarlar, herhangibir fakirden, 
hatta herhangibir zenginden 
daha bedbaht değildirler. Gü • 
zel sanatlara liyikile itibar edil 
miyen memleketimizde bile sa
natkara gıpta eden zengin var
dır ve her nevi sosyetede ona 
hürmet edilir. Avrupa ve Ame
rikada ise bir zengin, bir tablo· 
ya milyonlar vermeyi şeref sa -
yar; artık o milyonları alan res 
samın şerefini ve itibarım dü -
şün 1 Fakat san'atkarın asıl gu
ruru, eserinin milyonlara satıl
masında değil. on para etmese 
bile kendisi tarafından yaratıl -
mış olmasındadır. Bunun için 
san'atkarların ve münevverlerin 
bir kısmı, parayı ancak mübrem 
ihtiyaçlarını tatmin edecek de
recede isterler ve fazlasını sev
mezler. Çünkü servetin temin 
ettiği lüksün bir zengine verdi
ğj gurur oajarda f azlasile var -
dır. Hem de san'at eseri manevi 
bir maldır, anlıyorsun değil mi. 
yiyecek, içecek, giyecek gibi 
maddi bir şey değildir. Manevi 
· r eserin en yüksek ücreti ve 
en güzel, en tabii mükafatı da 
manevi olmak lazımgelir: hay -
ranhk ve şeref. Bunun için sa • 
natkarların ve münevverlerin 
bir kısmı, zaruri ihtiyaçlarını te 
min edebilmek şartile bu şerefi 
ve bu gururu dünyanın bütün 
saltanatlarına tercih ederler. Li 
yakatli ve aç zeka yok değildir, 
fakat memleketimizde bile çok 
azdır; onlan düşünmek, merha 
metten ziyade hürmetle onlara 
karşı borcumuzu ödemek lazım 
dır; fakat ihtiyaç derecesi ne o
lursa olsun bir san'atkar acın -
maktan ziyade açımak ıçın ve 
teselli edilmekten ziyade bütün 
insanlığı teselli etmek için yaşa 
dığmı bilir; hakiki bir sanatkar 
1ste böyle bir kudrettir. Sanat 
tarihi hep bu kahramanlığın ör
neklerile doludur. Şimdi ... Res· 
sam dostum ıenin kendisi için 

No. 39 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDJ 

Sokakta arkasından ıelcn bir ses, 
onu durduracağı yerde büsbütün 
koşturuyordu: Tahsin Beyin aeıi; 
kısa ve dar ıoluyu§larla kesile kesile 
yaklaııyordu. Nihayet yanına geldi: 

- Cemile hanım... Dur hele.. Bir 
llfım var siıe .. 

Cemile başını bile çevirmeden ce· 
np ..eriyordu: 

- Hiç kendini yorma toıunuml 
lhtiyar herifsin. ıokatın ortasında 
nefesin tıkanacak. 

Tahsin bey arkasından koıuyor, 
bağırıyordu : 

- Ay elendim, başka şey arz ide
eegım, biraz dur, o b.ı ıa virdüğünüz 
.. aat antikadır, bin lira ider. 

.. Bin lira,, sö%Unü duyunca, Cemi
le. karıııına duvar çıkmış bir tay 
ıibi sıçnyarak durdu. Tahsin Bey 
paıtırma kokuıu ıalveren gdirtiler
lc: soluyor, yakasını gevşeterek : 

- D ur efendim, diyordu, poyraz 
rnııınız ' Fırtına mısınız ? Bu ne ko
f Uf bayld MU....dc idin de azıcık ne
tes alayım. 

-' 

ııt1m•ııeııı 
l:IEÇIT 

istanbul 
Radyosu 

r Ne Dersiniz? .. 1 KUÇUK HABERLER Geçitleri geçmek zor olur, 

1 
• M k • k • güç olur. Öyle iğne deljğinden 

os ova tıcaret onseyyemız d . l d k. . ~ 

Samsun ve Toros 
üstanbulu aDamıyor 
İstanbul radyo sosyetesinde bazı ıı 

lahat yapılması kararlattırıldığı hak
kında bir gazetede çıkan haberler 
~imdilik teeyyüt etmemektedir. 

Oğ~ndiğimize göre, aosyetenin hü 
kfımetle yaptığı mukavele müddeti 8 
aya kadar bitecektir. Sosyete. lstan· 
bul ve Ankara iıtasyonlannın daha 
mükemmel bir hale getirilmesini arzu 
etmekte ve bu maksatla çalışmakta· 
dır. Temin edildiğine göre, bu ısla· 
hat. hükumetin vereceği direktifler 
dahilinde yapılabilecektir. 

Son kanunla radyo işi kendisine 
verilen matbuat genel direktörlüğü, 
sosyetenin çalışmalarile yakından il· 
gilenmektedir. Hatta, genel direktör
lük, 19 eylülde soıyeteye gönderdiği 
bir mektupla müzik faaliyetlerinin on 
muhtelif kurul tarafından mütenevvi 
programla ba!arılışını takdir etmekte 
ve ayrıca teşekkürlerini yollamakta
dır. 

Radyoda, program bakımından ay· 
rıca bir ıılahata lil7:um görülmemek· 
tedir. Çünkü, sosyete, bütün konser
vatuvar profeı1örlerini, tanınmış san'
atkarlan çalışma çevresine almıştır. 
Bununla beraber, radyoda monolog 
gibi halkı tebessüme, gülmiye sevke· 
den ve onların bu ihtiyaclarını karşı
layan özel bir çalıtmıya - ihtiyaç var
dır. Gecen kış, Hazım, Karae-özilc bu 
nu yapmış, 1. Galip ve Halide de bu 
faaliyetlere katılmıştır. 

Şimdiye kadar Matbuat genel di· 
rektörlüğünün verdiği program için· 
de halka faydalı konferanslar da rad· 
yoda yer bulmu§tur. 

Program bakımından noksan olmı· 
yan çalışmalar, tesisat noktasından 
da geri görülmemektedir. 

htanbul istaıyonu, bilhassa Fran· 
sa cenupları, ltalya, Adalarla Mııır, 
Suriye, Trakya ve Balkanlara seıini 
oldukça kuvvetli duyuran bir merkez
dir. MaatcessUf, Karadenizde Sam
sun havalisi ile Toros etekleri lstan· 
bulu pek iyi duyamamaktadırlar. 

lnhiaarJar direktör.Unun 
gezisi 

inhisarlar genci direktörü Mitat 
Yend, yanında kimyahane di~ktörü 
Ekrem ve içkı muamelat yardirektö· 
rü Faruk olduğu halde Ege bölgesin· 
de bir inceleme geziıine çıknuıtrr. 

Universtede kayıd aUrUyor 
Onivcrsitede kayıt ve kabul ıUril· 

yor. Liaclerde olgunluk imtihanının 
bitmesi üzerine dünden itibaren mü
neaat çoğl\lmıştır. Kayıt muamelesi 
ay ıonuna kadar sürecektir. 

EkmQk fiyatları artb 
Ekmek fiyatları, un fiyatlarının 

artması yüzünden 10 para daha pa
halrlaşmııtır. Yeni tesbit edilen fiyat 
bu aabahtan itibaren tatbik edilecek 
ve ekmek on buçuk, francala da 14 
kuruştan satı~caktır. 

gözyaşı dökerek gösterdiğin 
güzel hassasiyeti duyacak olur
sa pek sevinecektir, ama bu 
gözyaşlanna ve senin bu Uzülü
şüne çok acıyacaktır. Görüyor -
sun ki, sen ondan daha merha -
mete layıksın. 

Peyami SAFA 

- Antikadır bu evlit, dedi, nlr· 
den buldun bunu? .. Bin lira ider bu, 
daha fazla bile ider... Yazık değil 
mi? O kadar mai rafa eiresiniz ... Al· 
lenin iktızası olur, baıka yerde kul
lanılır bu para... liana saçından bir 
tel vırseydin daha makbule &eçerdi, 
en saltanatlı hediye olurdu, göıil· 
mün nuru! 

Cemıle ne ıöyliyeceğini tatırmıştı. 
l'araya en muhtaç oldugu günde ken· 
di eliyle bu zengin adama bin lira
dan fazlı kıymeti olan bir 11at hedi
ye etmekteki mün&1ebetsizliğ1 anlı
yor, fakat verdi&ini Keri almayı biı 
tUrlü kibrine yediremiyordu. 

O dUtünUrken rahat netes afmıya 
çalıttttı için ıuaan Tahr.in bey dedi 
ki: 

- Hele ıel, ıurada bir pa1tahane· 
de oturalım. Biraz muhabbet idelim 
Gene gidersin. Benden ne f tn1hk 
gördün sultanım? Ben sana icbar it
tim mi? Ne ıaçaBan benden? 

Cc-nile yere bakarak nurıldanar: 
- - Annem !ı,ttdi. .. 
- Valideye hilrmetlrn vardır. Fa-

kat buyur hele, ıuradı& biraa kelim 
idelim. 

Galata paıtacılanndan birine gir-
diler. 

T ahsin bey saati hep avucunda tu
tarak dedi ki: 

- Yarın yazıhaneme tetrif buyuı. 
B.eni~ tanıdığım antik-acıl~r . vardır, 

KÖYLU CIGARASI iŞÇiYE SATILAMAZ MI ? 
Tütün ve cigara kaçakçılığının 

önü alınması için il,ili makamlar, 
elden geldiği ltadar çalıııyorlar. 

Fakat, bütün bu çalı1malar, 11on• 
suz oluyor. Yine halkın bir Ju11mı, 
tütünün Vf! ci1raranın ucuzunu bu· 
lunca. bunun kaçalt oldufunu dü· 
ıünmiyerek. alıp kullanıyor. lstan• 
bulda bulunan tütün kaçakçıları· 
nın çoiu, mallarına ancak f•hrin 
ltenar mahallelerinde oturan İfçİ, 
hamal ıibi la/tir hallt arasında 
müfteri bulabildifine ıöre, ltaçak 

hk tedrisat mUfetlişlerinıu 
makam ayhkları 

Ilk tedri~t milfetti§lcri vt baş öğ
retmenlerin m<1kam tahıisatları bütçe 
dadığı yüı:ünden bundan yedi ay Ön· 
ce kesilmiıti. Müfettjş ve öğretmenle
rin teşebbüsleri üzerine bütçeye beş 
bin lira tahsisat konmuı ve bunlara 
bu paradan birer aylık verilmiştir. 
Bu ıuretle müfettiş ve öğretmenlerin 
halen altı aylık alacakları bulunmak· 
tadır. 54 vilayet bu paralan verdiği 
halde, henüz lstanbulda bulunan mü
fettiş ve öğretml:nlerin pataları ta
mamen verilmemiştir. Bunun üzerine 
öğretmenler, birliklerinde bir toplan· 
tı yaparak bu mesele üzerinde görü§· 
nıeğe ve yeniden teıebbüslere giriş
meğe karar vermi,ıc:rdir. 

BoQazlardan ne kadar 
c:emi geçti? 

Haziran ve Temmuz aylarına ait 
liman faaliyetini gösteren bir istatis· 
tik hazırlanmıştır. Bu iıtatiıtiğe gö
re, Haziran ayı içinde boğazlardan 
659 gemi geçmiştir. Bunun 110 u 
Türk, 110 u Yunan, 97 ıi İngiliz, 97 
ıi İtalyan gemisidir. Temmuz zarfın
da geçen gemi mikdarı ise 495 dir. 
Bunların 71 i Türk, 85 i İngiliz, 85 i 
Yunan 73 ü ltalyan Kemileridir. 

lta'yanm mlDbayaata azaldı 
İtalyanın memleketimizden yaptı~ı 

hububat milbayaatı, ıon hafta içeri • 
sinde birdenbire azalmıştır. Slvaııal 
aurumun doğurda~u emrtt)'e~izHk, 
piyasada bu azalışa sebep olarak gÖ&· 
terilmektedir. Bununla beraber, İtal
yanın alımı azaltmış olması da sebep
ler arasında sayılmaktadır. Buna mıı
kabit, memleketimizle Japonya arasın 
daki takas muameleleri artmaia baş
lamııtır. 

inhisar bandrollırı taklit 
ediliyormut 

Gümrük Muhafaza teşkilatı tarafın 
dan, inhisar şişelerinin Uzerine ya· 
pıştmlan bandrol!arı taklit eden Isti· 
ven isminde biriıini yakalatmıştır. E
vinde yapılan aramada birçok klişe -
!er, matbaa harfleri ve daha bir sürti 
llet meydana çıkarılmıştır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

I 
Cilt ve Frengi kongresi 
Peıtede toplanan anıuluaal cilt ve 

frengi kongreıine Sağlık ve Soysal 
Yardım Bakanlığı namına iştirak e
den Haseki kadın hastanesi cildiye 
ve zühreviye kliniği şefi doktor Nuri 
Osman dün sabahki konvansiyonclle 
tjehrimize dönmiıştür. 13 Eylülden 21 
Eylfıle kadar sür~n kongrede 9 mu
ayyen ve geniş mevzu üzerinde fay
dalı münakaşalar yapılmıştır. 

çılığın kökünü kazımak için ilk· 
Önce, İfçİ 11ınılının tütün ihtiyacını 
ucuzca gidermek çareleri aranma 
lıdır. 

inhisarlar idaresinirı Köylü adı 
altında, yalnız köylülere muhsus 
olarak çıkardığı cigaralar, işçile· 
re, hüviyet ve:.ikası mukabilinde 
pekcili aattlabilir. 

Biz böyle düıünüyoruz. Bil
mem, 

Siz ne dersiniz ?j 

Genel nQfus 
Sayımı l~ln 

istatistik genel direktörü Celil Ay· 
ba ile Isviçre Kenel nüfus direktörü 
BrUsvayler, dün Konyaya gitmitler
dir. Oradan Elizize giderek nilfus sa
yımı için yapılmakta olan huırlıklan 
gözden geçireceklerdir. 

Tahrana giden Fransız 
askerT heyeti 

Tahrana gitmekte olan bir Franstz 
askeri heyetine başkanlık eden Fran· 
ıız generaJlerinden Gendre dün şeh· 
rimize gelmiş ve Tokatliyan oteline 
inmiştir. General bugün kendisine il
tihak edecek olan kumandan Faure 
ve yüzbaşı Rndinan ile tıirlikte hana 
hareket edecektir. 

Habef elçisi gitti 
Şehrimiıde bulunan Habeş elçisi 

Markos, dün sabah Yunanistana ha
rtket etmiştir. Markoı Atinadaki Ha
beş fahri konsolosu ile temas edecek 
ve on beş giın sonra şehrimize döne
cektir. 

Yolda o'.ııın vapurlar 
ne yı pacak,ar ? 

20 Birinciteşrinde yapılacak ı:enel 
nüfus aayımı için hazırlıklarua bulu
nan nüfuı; sayım büroıu lstanbul li
manındaki sayım i§lerini deniz tica
ret direktörü Müfit Necdetin baskan
tgtnaa n9eKtt\u vuccuı: neyeu: ınnuı:.· 
mıştır. 

Sayım günü ıefer halinde bulunan 
vapurlardaki s.ayım i§leri vapurun aü· 
varilerine evvelden verilecek defter • 
ler üzerine süvariler tarafından ya • 
pılaeaktır. 

Etlbbo od12aı kongresi 
Etibba odasının senelik kon~resi 4 

Birincite,rin cuma KilnU yapılacaktır. 
Diı hekimleri cemiyeti, odanın haysi· 
yet divacuna ditçi mektebi direktörü 
profeör Klzım Esadı, idare heyetine 
de Hasan Hayriyi namzel göıtermit· 

tir. 

Hav• tehllkeaıne kar•• 
Haıva tehlikesine kartı zehirli ıu

lerden koruma komisyonu dün ilbay 
muavini HUdai Karatabanın başkanh
tında toplanmııtır. Bu toplantıda 1ç 
Bakanlığı seferberlik direktöril Feh
mi de bulunmuıtur. 

Zehirli eazlerden korunmak ıçın 
şimdiye kad.M yapılan hazırlıklar göz
den geçirilmiştir. Ancak raporların 
okunması bitmediginden tekrar top· 
!anılarak lüzumlu olan kararlar ve
rilecektir. 

il
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Miimtaz, dün, Türkofis htanbul şu· 1 l ar ge~ıt1 . ekr ~ab~ _ır 
1
11 ın~al~ og-

bes~~de meşgul olmuştur. Sovyet he· un~n ıp ' . gı ı .~nce ~esı ~zım 
yetı ıle beraber şehrimize gelen Müm- gelır. Geçıtler şoyledır, geçıtler 
taz, y~kında tekrar Moskovaya dö- böyledir. Ve lakin benim söz ac-
necektır. - · b d d - ·1 I : • U . . tıgım geçıt u soy an egı . g-

nıversıte bahçesine yeni yapı- ne deliği gibi dar olmak şöyle 
lan rasathane eksik aletle birinciteş- dursun, han kapısından geniş
r inde çalışmağa başlayacaktır. Rasat· 
hanenin aletleri ancak ikinciteşrinde tir. Gelgelelim gecebiJ irsen geç. 
tamamlanacaktır. Bir günahkar sofu için Sırat-

• Dün. tecim odasına alınacak ve· köprüsü, Kadıköy le Üsküdar a
ni daktilolar için orada bir ..Uaab3dca rasında oturan bir insan için bu 
imtihanı yapılmıştır. geçidi gecmekten daha kolay -

• Ulusal .endüstri birliği, Sultan- dır. 
hamamındaki merkezinden çıkarak 
Dördüncü vakıf hanının c·1 üıt katı- Söz açtığım geçit Haydarpa• 
na taşınmııtır. Birlik, dünden ltiba • şa garınm biraz ötesinde karşı
ten burada çah!mağa ba!lamrıtır. hkh iki inip kalkan demir par-

• Lise ve ortaokullara parasız ya. makhkla Üsküdar - Kadıköy yo 
tılı talebe imtihanına dün de latan- lunu kesen dcmiryolu geçididir. 
bul erkek ve kız liselerinde devam •-
dilmif tir. Ancak mUracaatin çoklu~u lki aksam önce bu gecidin bir 
ve geç gelmeleri huebile dUnkli im- yanından öbür yanına geçmek 
tihanlara bir kııım çoluklar sokulma- için tam yarım saat bekledik. 
mışlardır. Ben ve arkadaşım yayandık. Bi-

• Usküdar meydanını ıenişletmek zim gibi yayan olan hir 30 kişi 
için belediye burada istimlik yapı- birikti. Arabanın, taksinin hesa
yordu. Bütçe darlığı yUzUnden istim- b 
lak işi geri bırakılmııtır. Bu sebeple mı sormayın. 
meydan da gelecek yıl bütçesile ıe- Trenlerin manevra yaptıkları 
ni!letilecektir. bu geçit niıamen 10 dakikadan 

• Maliye tahıil ıubelerinin topla- fazla kapalı kalamazmış. Gelge
dıkları belediye resimlerini bundan lelim bu sadece "mrş'' .. Birçok 
ıonra doğrudan dofruya belediye işlerde olduğu gibi burada da 
merkez muhasebesine yollamaları ıu "nizamen" faslıvla "hakikat" 
belere yayılmııtır. • 

• Tetkik aeyahati için Almanyayı faslı arasında dağlarla ayrılık 
giden ziraat enstitüsU zirai kimya var. 
ordinaryUsU profeıör Konderhaydcr 
ve asistan Sedat Klnsu, dün sabahki 
konvansiyonelle ıehrimize dönmüş • 
ler. akşam Ankaraya gitmitlerdir. 

Bakanlık tarafından angaje edil • 
miş olan umumi kimya profesöril Lav 
rens Birinciteırinde tehrimize gele
c cktir. 

• Çocuk EıirgerM kurumu anne· 
ler birliği bugün Birlik merkezinde 
toplaınarak 29 Birinciteırinde fakir 
çocuklara yapılacak yardım İ§ini gö· 
rüşecektir. 

• htanbul Finans direktörü Tala· 
tın izni bitmek üzeredir. Buradaki İ· 
§ine bl§lıyacaktır. 

BuQday fiyah arhyor 
B.ıı~dav olva .. ıı, ftalif .vü!.selme -

,~au'bT a'11ııV-Ya.ı-.Ull~eft ıe-ıaaa•a a& 

bır duruma girmiştir. Dün, Mersin 
ve Adana boreasından gelen telKraf· 
lar üzerine fiyatlarda yeniden artma 
temayülleri görülmilf. yükstk fiyat 
talepleri kaydedilmittir. Mahsul vazi 
yetinin tamamen anlatılmıı olması do 
layısile bu durumun birkaç ay bu ıe· 
kilde devam edeceği zannedilmekte • 
dir. 

Yeni tay 1arelere bugün 
adları verilecek 

Hava kurumuna 120 bin lira veren 
mühend ı s Abdurrahman Naci Dağde· 
viren adına satın alınan uç uçağa bu
gün saat 13 te Ye-.ilköy U(jak alanın· 
da ad koyma töreni yapılacaktıı. 

Törene istiklal martı ile başlana· 
cak, Hava Kurumu adına kurumun 
İstanbul baskanı lsmail Hakkı Ba
cak ve şarbaylık adına da ienel mee
Hs üyelerinden bmail Şevket tarafın
dan birer soylcv verilecektir. Bundan 
ıonra üç uçaktan birinin kurclelcıini 
şarbay, diğerinin kurdelesini Parti 
başkanı Hilmi, üçilncüıünUn kurdele· 
sini de Abdurrahman Naci ketk!cck· 
tir. 

Tayyarelerin pilotlarına hediyeler 
verildikten sonra, uçaklıır UÇU§ göste
rileri vapacaklar ve tören nihayet 
bulacaktır. 

doğrusu ... Antikadır, emme sizden 
hatıra diye Eaklarım, tanıma nüSha 
iderim. Fogat yarın valide deiil, ıiz 
buyurun, çünkü birkaç dUkkin, bir
kaç ahbap Kezeceğiz. Valde yorulma
ıın. 

- Pek all. 
Cemilenin herhanıi bir ısrara mu

kavemete, inada. mUnakapya, zev
zekliğe takati yoktu. 

- Pek ili! 
Diye tekrarladı ve kalktı. 
Tahsin bey onu elinden tuttnuıtu: 
- Otur hele, bir börek yi ... 
- İltemem, gldeceilm. • 
- Blr turup iç hele· .. 
- latemem. 
- Canım efendim, nedir w ..... ııııı. 

Orhan SELiM 

Büyük bir ka~ak~ı 
ŞebekG!sinin 
Pe,inde ••• 

Gümrük Muhafaza teşkilatı çok bü 
yük bir kumaı kaçakçılığı tahkikatı· 
na elkoymuş bulunmaktadır. Aldığı
mız malumata göre, kaçakçılık sure
tile memlekete yüzbinlerce liralık her 
çeşit kumaş sokma~a muvaffak olan 
bu şebeke, Cenup Hudutlarımız civa
rında yıllardanbcri çalı~abilmek fırsa
tını bulmuıtur. 

Orta Anadolunun birçok şehirle -
rinde büyük kumaş depoları te~is e· 

l~k kolu,· ~zu~ zamandan beri dt~am 
eden araıtırmalar sonunda tamamilc 
meydana çıkarılmıştır. Tahkikatın 
ıon ıekli, kaçakçıların birkaç Cerıup 
vilayetimizde derme çatn1a kuma§ 
fabrikaları kurduklarını ve kaçak ola· 
ıak sokulan kumaşları bu fabrikaların 
mamulatı imit Kibi serbeıtce ıvıttrk1 ıtrı 
nı eöstermistir.Muhafaıa tetkilatı ta· 
rafından. şebf'kenin fa;ıliyetıne mer • 
kez oıan bazı şehirlerde sıkı ara~tı r
malar yapılını§ ve kaçakçılığın geni~
lik derecesini teıbit eden birçok ipuç· 
lan tle geçirilmiştir. Tahkikat yakın· 
da tamamen aydınlanacaktır. 

Burhan Cah din teşekkUrU 
Hayat arkada§ım Samive Cahidin 

geçirdigi ve çok §Ükür mucize kabi
linden kurtulduğu otomobil kazasın· 
dan dolayı ona ve bana candan tees
ıUrlerini bildiren tanıdık, tanımadık 
doııtlara ve kaza günü hastane kapı· 
11~ kadar koşarak saelık hı:ıhl'r; -i 

heyec<1nla bekliyen yüzlerce yurd
<lat1 ancak tehlikenin geçtı~ ıı·. a ..... 
dığımıı bugiin teşekkür edebilmek 
fırsatını buidum ... Bunu, kaza habe -
rini derin bir arkadaşlık duyguaile ya 
zan (TAN) ın kıymetli yazı heye•in
den teşekkürlerime katarak rica ede
rim ... 

Bürhan Cahid 

Tahsin Bey Cemilenin elini bırak· 
tı. Saati ~ıkırdatarak yeleğinin cebine 
koymuıtu. Hızla pastacıdan çık9n 
Cemilenin içinde bulanık bir sevinç 
vardı: Acaba sahiden saat bin liradan 
fazla ediyor mu? Eğer öyle ise he· 
men satarak parasını Selime vermek, 
babaeını kurtarmak... Ah Yarabbi .•. 
Hani o günler ... Fakat bunun için sa· 
at meıeleaini annesinden cizlemesi, 
yahut ona her ıeyi açıkça bildirmesi 
lizımdı. Her ıey 1 Cemile titredi. O 
kadar ıatkın bir halde idi ki tramvay 
beldeme yerinin tamamlle teraine is· 
tikamette yilrüyordu. Geriye döndü. 
'l'ramvaıyda çok datıındı. 

ıizde ben acaip bir hal ı~rilyorum, 
bir yorul aıkıntıruı var. Emir idin ba 
na ... 

- lıtalfUrullah ... Allaha ıamarla· 
dık· 

ıaati ... İyi bir fiete elden çıtıarivire
lim. Sonra bana ufah bir hediye vfr. 
seniz de olur. Katından bir tel çekip 
viraen daha ili ••. 

Cemile Selimi nekadar aevdilini, 
kendiıile Takıim apartımanında de
gil, cenneti illde bile yaııyamıyaca
gmı, Selimin babaaırun bapna gelen
leri, b i n d a r t y Ü z 1 i r a 
paraya hemen ihtiyacı 
olduğunu, bu saati satarak bu para-

söylemek iıtedi; Tahıin beyin mu
habbetine değil, ıefkatine ihtiyacı 
vardı. Fakat yutkundu, Tahsin Be
yin bu felaketten istifade etmele 
kalkmasından korktu. Hi~bir şey aç· 
madı: 

- Yarın tetrif ldecek miılnis 1 
- Anneme ıorayrm da ... 
- Valideniz hanımın ellerinden O. 

perim, ablanız hanıma mahıuı H· 
llm iderim ... 

- Eksik olmayın. 
Tahsin bey Cemilenin elini bırak· 

mıyordu: 

Eve ıelditi zaman hava kararmıt• 
tt. Anne.Ue ablurnı sofrada buldu. 
Saati Tahıin Beye verdiiini anlattı, 
fakat an ika meselesini açmadi. An
nesi çok aeviniyordu. Yemekten son
ra Cemile odasına çekildi ve onlar yat 
tıktan IOftra. ayaklarile hiç seı çıkar· 
marnıyı çalqaNk Selimin bölillilne 
ıitti. O da aokaktan henüa gelmiş, 
koridorda tımbayr yakıyordu. Cemile, 
yapayalnıs kalarak kendi itini kendi 
gören Selime acıdı. Elinden kibriti 
alarak ltmblyı yaktı. Beraber odaya 
ıirdiler. Seliınin yatağı bozuktu Ce
mile hemen bunu yaptı ve odayı dü· 
zeltti. Sonra kartılıkh oturdular. 

o u b .. 

- Peki ... diye mırıldandı, madem 
ki hediyemiz o kadar hoıunuza git· 
medi, yarın annem gelsin size ... 

-Yoh ... Hoşuma gitmemiş değil.. 
İstagfüru11ah.. Vagıa öyle şıh, gu
bik saat de il , ek ö le ullanılmaz 

- Sakın ıelmemezlik itmeyin. cU-
cenirim sonra ... 

- Gelirim, peki. 
- Söz mü? 
- Söz. 

Cemil~ Selimin kolunu tutarak: 
- Anla· 1 dedi, meraktan öliiyo· 

rum, çabuk! 
[Arkası var l 
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Hayran Olmamak Sırrı 
Yazan: Nlzamettin NAZiF 

YENi AMÇLARA HAZIRLll< 

Samiye Bürhan 
Cahit Anlatıyor 

Tertip heyetinin 
mes'uliyeti var, 

yol bozuktu 

- Elif Naci'ye -
Kudüsün ağlama taşlan ön~~e, 

Yakub'un bugünkü torunları gonül
lerinde canlandırdıkları ulusal hatıra
lara nasıl gözyaşları ile çelenklenmiş 
bir hayranlık sunuyorlarsa ; 

dilerinden evvel yarablmış olan şa
heserlerin karşısında isyan duymuş 
olanlardır. lalim dininin inananları, 
"Kur'anda belagat apojesine ulaşmış
tır,, dedikleri için değil midir ki is
lim dini ile Arap tek başına bir me
deniyet ifade eden Sukul'ukkiz'ını 
kaybetmittir. Ya ay
n i i n a n ı ı ı n felaketi bize 
az pahalıya mı mal olmuıtur? Hut
beyi camilerin minberlerinde ve ka
ğıda bakarak okunur bir supara say
fası sandığımız ve gırtlaklarımızı, 
duda~zr, dillerimizi tecvit bo
yunduruğu ile ırki. ela~1a.rından 
mahrum ettiğimiz içın hatıpsu: k~al
mıı değil miyiz? Yüksek ha~ranlı~~~ 
tek ifadesi vardır : "Teveccuh ettıgı 
aan'at b ö 1 ü m ü n ü n u 1 a t ı -
1 ama~ lığ r.,. Madem ki, Sez':n:ın· 
yahut 1unun ve bun~n . eserlerı ile 
resim ean'atı hatmedilmıt bulunu
yor, neden devlet bir Güzel San'at
lar Akademisi masrafına ve neden 
siz atölye kiralarına, boya paralanna 
katlanmakta devam edersiniz. Kırınız 
paletlerinizi 1 Türkiyeye fırça ithali 
menedilsin. Basbrahm Sezanın al
bomlannı... Ofset makineleri güldür 
güldür iıleainler... Oh, gel keyfim 

BEN SANA GÖSTERiRiM 
lnaanlan her: 

Sovyet Sporcuları için 
Bir Proğram Hazırlandı 

Dalaylamada, canlı Budada bir Ti
betli nasıl hayran hayran bakacak 
bir taraf seze biliyorsa; 

- Ben sana gösteririm... Dedik• 
leri zaman fU gösterecekleri feyle
ri. ıöatermekte batıbot bıraksalar 
aca ha ne aöaterebilirler?. 

[Ozel aytanmız bildiriyor] 

Anıcara, 24 
ldman oemiyetleri ittifakı gelecek aynı on ikisinde lstanbula 

gelecek olan Sovyet sporcuları için bir program hazırlamıştır •. 
Programa göre, misafir sporcular, Ankara, İstanbul ve l~ır

de futbol, eskrim ve güreş maçları yapac~klardır. C~unyet 
bayramında da Ankarada yapılacak merasımde hazır tiuluna -

caklardır. 

lstanbul Kültiir 
Kadroları 

Ankara, 23 (Özel a~~ız 
bildiriyor) _ Kültür dırektor 
vekili Mehmet Emin bu saMıh 
geldi. Öğleye kadar bakanlıkta 
kaldı. İstanbul kültür kadroları 
üzerinde çalışıldı. İstanbul kad 
rolan yarın akşama kadar ta -
mamlanmış olacaktır. 

Yeniden ikiyUz ev 
yaptırıhyor 

'Ankara, 24 (Özel aytamnız 
İ>ndiriyor) - Ortakları için 
evler yaptırmak gayesile kuru
lan yapı kooperatifi, çiftlik yo
lu üzerindeki fidanhğm karşısın 
daki saıhada 350 dönüm yer sa -
tın almıştır. . 

Kooperatif birer evlik parça
lara ayırmakta ve plinlamu da 
hazırlamaktadır. Kooperatif ö -
nümüzdeki baharda iki yüz ev -
lik bir mahalle kurmak niyetin

dedir. 

ltalya ile ticaretimiz 
'Ankara 24 (Özel aytanmız 

bildiriyor) - İtalya ile ticaret 
anlaşması müddeti b~rinciteş .~ 
rinin 20 sinde biteceğinden mu 
zakerelere başlandı. 

T ~hlil<c 
Geçti mi? 

Hava tehlikesini 
Bilen Oyeler 

Ankara, 24 A.A. - Hava teh
likesini bilen üyeler: 

Bahri Avşar 20 Kambur oğlu 
20, Kambur oğlu Y orgaki 30 
bir defalık Ahmet Halit 30, Ah 

met Halit 2o, Halil Hilmi 50 bir 
defalrk, İbrahim Raci Oral 20, 
Ahmet Osman oğlu 20, Şevket 
20, Daşlı Ahmet 20, Abd~~iz 
Hızır 20, Hacı Ali 30, Alı oglu 

Hüseyin 20, Ahmet oğlu Meh -

met 20, Hüseyin oğlu Murat 20, 
Yunus 20, Selim Akış 40, İslam 
dayı 20, Etyemez oğlu İbrahim 
25, Nesim Yuhay 20, Mordehay 

Yafe 20 yardnnı 10, Arap oğlu 
Refael 20, Salamya Raso 20 
yardnnı 100, Mehmet Süreyya 

20, İhsan pere 20, Manahim Ka 

sutu 20. 

Birinci genel müfettişlik 

Ankara, 24 (Özel aytanmız 
bildiriyor) - Birinci Gen«:l Mü 
f ettiş Abidin Özmen geldı. İç 
Bakanlıkla müfettişlik işleri et
rafında temaslarına başladL 

Y n:an J;iloct.ı 

Samiye Burlaan Cahit lcurban wiftiii 
yanff a 

Kammime kilisesinde dua iskemlesi
ne diz çökmüş bir Ogüsten veya bir 
Fransiaken, gözlerine nasıl yarı mü
rai bir softa süzülüşü vermeğe ça -
balıyorsa, • 

Sent Andreyi hatırladıkça keramet
lu bir Fener patriği günlüklü bir hul
yaya ve hulyalara A dal~akla için~~ 
nasıl bir ortodoks ayinı yapmıı gıbı 
oluyorsa; 
Baybil Havz'ın ihtiyar bir misyone

ri bir Kitabı Mukaddes cildi önünde 
nasıl ağız suyu akıtarak hatifin sesi
ni ititmit gibi bir tavır takınıyo~~· 

Parlak üniforma, bol nişan ve bır ı
kinci Vilhelm portresi bir ceneral 
Göring'i nasıl bir kusursuz hazır ol 
vaziyetine sokabiliyorsa; ( 1) 

Veya, sapsarı saçları pembe beyaz 
omuzlarına dalga dalga düşmüş ince 
belli, gergin göğüslü, dalgın bakış~ 
bir Dezdamona'ya en erkek gecelerı
ni dört keçeden ölüm haberleri. ala.n 

Turing klüp tarafından pazar g~nü bir harp çadırında yalınkılıç geçı~~ 
düzenlenen otomobil yarı§lannda ıda- bir Otello, sahne aan'atına kendını 
re ettiği otomobilin bir ağaca çarpa- beğendirmek için, nasıl bakmağa 
rak pat'çalanması üzerine ağır yaralı mecbur tutuluyorsa. 
bulunan Samiye Bür~an Cahidİ!' .sıh- Bu dört ressam da tıpkı öyle engin 
hi durumu hergün bıraz daha ıyileş- bir hayranlık içindeydiler. Dört ay
mektedir. Operatör Mim Kemal ve nada dört pozu akseden bir Sultanah
Suatle Şişli çocuk hastanesi hariciye met imamı gibi, bir albomu mihrap
hastalıklan uzmanları ve uiıtanlan edinmiıler, el pençe divan duruy~r
laasta ile gereği kadar meşgul olmak tardı. Ne Payen bir tapınma, ne dort 
tadırlar. ulu kitabın uhrisı önünde bir tol?ar• 

Samiye Bürhan Cahidi dün de bir- lamı, ne bir politika. inanışı, bir ıde
çok dostları, akrabaları ziyaret ~tmiş al antuziyazmı, ne bır propagandacı
ve kendisine geçmiş olsun demışler• nın bir kitleye istikamet verm~k 
dir~ için takındığı inanmıı ada°': kıl~gı, 

Samiye Bürhan Cahid bir insana bu dört insanın gozlcrı~e 
bir esrarkeı donukluğu,baı~nna b~r 

anlatıyor tutsak iğiliıi. onurlanna bır dervı1 
Dün kendisini hastanede gören bir sinizmi veren ve diller~ne bir ~?r~u 

yazıcımıza Samiye Bürhan Cahit mu- kemendi atan bayranlıgı verebilırdi. 
cize kabilinden kurtulduğu faciayı an Birini dürttüm: 
tatmış ve hadise etrafında gördükleri- _Yahu! Bu ne dalgınlık? 
ni, bildiklerini söylemiştir. Rökort • Dördü de göz bebekle~nde en y~k-
men demiştir ki: aek perdelerden birer hey gafıl !,, 
"- Şimdi ıztırap içindeyim. Size belirterek bana bakblar· Kolunu 

vakayı olduğu gibi tamamile anlata- dürttüğüm, albomu burnuma uzata
mıyacağım. Ha6talıktan kalktıktan rak i 
sonra bu işin iç yüzünü yazmayı dil· _ Naaıl dalmayız monter? Nasıl 
şünmüyor, değilim. dalmayız, nasıl kendimizden geçme-

y arıştan evvel ben, bir defa atanı yiz? _ diye söylendi - Sezan 1 Seza
gönnek istedim. Bu maksatla otomo- nm albomu bu... Şu resimlere bak •.• 
bilimle bütün yarı• uıbasını ı~.zdim. Moa.eer JU hatlara bf.)E. bu gölgele-

«>-• -· h 1 ~.,\. r-• t'" ı,...ı,._ uCClh. ~.... re. IU &P.zlcrin ıladclerıne, bU kl'll• 
fek kum J'limlanna teUdttf ettim. Fa nmlara, ıu ellere bak-.· 
kat bunlar o kadar endite edilecek teh İçimde 0 anda bütün hayranlı~ da· 
likeler göstermiyordu. marlarıma kilit vuran bir katır madı 

Alman çiftliğinin karıısmda yolda belirdiğini hissettim ve güç zaptedi-
[Başı 1 incide] hatırı sayılır ve geçilmesi gayet gü~ len bir hiddetle; 

görünen bir kum tepesi wrdı. Sizi kl d dı'm •u Se 

Ve Uçal<ları 
Dün Gittiler 

ru ... etın' ı· emretmektedir. Hemen Be çocu ar .... - e - ~. -
& . temin ederim ki, bu tepe bana yarıt- zan bu kadar yüksek bir ressam mı? 

bir tehlike var mıdır? Vardır ve Birkaç gündenıberi şehrinıiz - tan evvel bir tehlike itareti gibi gö- Birisi, temiz ditlerini gösteren ve 
yoktur. Yarın harp olabilir ve de bulunan Yunan deniz ve hl - rünmüştü. Bunun için yarıştan evvel Arifine bir istihzayı hem dudakları
daha, kimbilir, belki de elli. se- va filoları dün !!:ehrimizden ay • gezerek gördüğüm yanı yolu sakat- nın kıvrımlarında hem de kaşlarında 

O h ld t :r lıklarını tertip heyetinden Suat Rü1- d la b' ülü eme ile· ne harp olmaz. a e vazıye rılmı~lardır. .. o ıtıran ır g ms , 
:r tuye anlattım. Hiç unutmam, o. bu s k' ö 1 dir 

§udur ki, en açık tarafımızı Dost Yunan filolanm İstan - - anırım ı Y e •• 
d ı.uk k h noksanlık karıısmda ,.gülerek: Diyecek oldu. 

mümkün olduğu ka ar çau a bul süel hava erkanile Türk a ·•- Canım, dedi, 6tomobil, sizin gi u z u n b 0 y u , k o c a m a n 
!Pamak tavansız evimizin üstün- va kurumu direktörü ve erkam bi mahir ellerde olduktan sonra o te- k a f a s ı ve dehıctlQ adalelerile bir 
den akabileoek kızıl livlan ve uğurlamışlardır. • • ~le;ri aşmak her halde güç bir ıey de cihan pehlivanını andıran ve bir gün 
bog-ucu gazlan önliyecek beş - Yunan deniz filosunu Ha:nıdı gildır.,, Çoban Mebmedi bir mat~a~da par-

1 . Ben bunu ititti~ zaman müteea- k k' · davet etttğı zaman vu·· z tayyareyı· bir an evve te - ye kruvazo··ru·· Mannaraya kadar 1 •""' ma çe ıımeııne • 
11 sır o madrm dersem yalan söylemif o- masalarla beraber sürüklemit olan 
min ederek korunmak çaresine geçirmiş' hava filosunu da uçak J~rum. Fa!'at her §eye rağmen, yanp bir diğeri ilive etti: 
başvurmak laznndır. "Beşyüz filolarımız uğurlamıştır. ~~::,eaıeyı de asla aklımdan geçirme- - Bunlar renksiz basılmrflar, asıl-
tayyare alabilecek halimiz var Yunan Amiralının ayrılış tarını görsen çıldırırsın. . 
mı?,, Sorusu tamamen beky~ude diyevi Yol bozuk Oçüncüıilnün ağzında ıse mevzu 
dir. Bu suali öne sürece ınan- Iatanbut, 24 A.A. - Amiral Sa • Yan§a baıtadrğımız zaman 120 ki- biraz daha züppeleşti: t Y 1 

1 tr il 'd - Bunlar yapılamazlar apı ~~ maz ruhlara verHec:ek cevap sa- kellan·u Tu" rk baaınına ıu diyevi ver• o.me e e gı iyorduk. Alman çiftli- ... p 
İ ğ 1 d maz •eylerdir bunlar. ınon§er, ansı 

dedı·r •• vardır ve yoktur. ster - ıne ge me en evvel, daha önceden 2 
1 miştir: tıw düıün bir kerre.Monıer oranın ga ~-

k b Yu"z tayyar--yi alabiliriz ''El.en filosu ile deniz uçaktan fi- yap· gım .Yavat gezintide buldu,um rı'len'nı', ""tö"lyelerı'nı', ... onmartrı du-
se eş ... ' t ul tehlikele .. rın .Yakla"tıgwını hı'ssedı'yor - .. ın 

k -''-l'k · f k losunun hareketi eenasında, stanb s .. b' k B ı yapan fırça istemezse , t'Çlı t enıın ar ına dum. Çunkü, otomobilin sürati art• ıun ır erre... un an ... 
·· 1 1 · sivil aüel ve bava makamlarile misa· Kulaklarımı tıkayarak kaçtım. Ve 

wnnaz ve soy enen en ve yazı fı'rpe'rver -'-atisine, kendi adıma ve bkça bu yolun bozukluğu meydana. Ş .. 1 . .. 
deh• f ·-..::ıı aua k d sonra dayanamadım; u soz en. .soy-,anlan vatan e ıyatı arz~er, -run· altında bulunan bütün aübary· çı ıyor u. 

1 
ttim 11 

...... lemek için tekrar yan arına gı : 
geçeriz. Muhakkak olan şey şu- ıar ve tayfa adına mazhar olduktan Kaza niçin oldu? _İşte, _dedim - resim sanatı de-
dur ki, nutuk_tan sonra illman &Uzel muameleden dolayı hararetli te- Virajlarda önümüze çıkan tatlar da nilen nesnenin bizde kötürüm. aa-
netice önemlı olmakla beraber, tekürleri bildirmek isterim. Bu gü • aynca bize çok aılantı verdi. Atman fır, kör, çolak, bodur ve ökaiirüklU, 
bilhas~a zenginlerimiz baknnm- zel muamelelet', iki ulusu birlqtiren çiftliğinin karşısmdaki yola doğru oluıunun sebebi· Behey delikanlılar 1 

gel... • Yalnız güzel aan'atlan. değ~l, b~-
tün çalııma bölümlerini bı.zde ıstedi
ğimiz saldırıt derecelerine ve yarab
cılık kıymetlerine ulaştıramıyan se
bep itte budur. 

Türk ressamının san'at hızını sı
fıra indiren bu kötü köstek Türk 
mimarında da, Türk iktısatçısında 
da, Türk üniversite profesöründe de, 
Türk gazetecisinde de vardır. 

Bu yaz tatilinde Paristen, Londra
dan, Macar çiftlikl.eı?n~e.n ve ~iman 
kasabacıklariyle mını~ını Belçıkada!1 
ana vatana dönmüş bıroçk talebelerı
mizle konuştum. Hepsi bulundukla
rı yerlerde Sezan .albomuna hayran 
birer ressam kafasıle dolaımışlar ve 
ayni bulanık c~~ı ~~zl':1;k ar~ndan 
garp medeniyebnı gormuılerdı. 

Çinli bir toy papa• üzerin~e ~ati
kan nasıl itlene bunla~ın ç~g~ üze
rinde de Avrupa öyle ışlemıştı, 

Birer papağan gibi; 
_Azizim Avrupaya biz naaıl ula-

pbiliriz? 
Deyip duruyorlardı· .. . 
İçlerinde bir tek g~nç gormedım 

ki bana töyle aöylemıı olsun; 
_ Ressamları da, heykeltrapan 

ek gazetecileri de, bamallan da kö
tü'... o kadar ıenit maddi imkinlar 
katlfii'Mda ıyiprlatak resim, yapıla
cak heykel, çJMWü pzete, .~htım
larda ve ıarlarda cörime iliıec:ek 
hamal böyle mi olmalıydı, bunlar mı 
olmalıydı? Resimden 
z e v k a 1 a n b ö y 1 e b i r kala
balığa paletle fırça bu kadar sönük 
bir cevap mı vermeliydi? Kalabalık
tan böyle yüksek alaka gören mu
harrir romanlarını bir buçuk milyon
luk b~skılara ulaştıran artiıt, bir e
seriyle şatolar satın alan tiyatro 
müellifi, anketçi, reportajcı bu kötü 
yaratma merhalelerinde mi kalmalıy
dılar? • u sözler, bir bapa cemiyetteki 
ilerleme ka111sında Türk münevveri
nin Türk gencinin duymağa mecbur 
old~ğu isyanın, ~bınızlı~ be~.edi
ğimiz mutlu bir ı~y~ ifadeaıdıı:· 
Ve ancak böyle bır ıayandan Türk 
cemiyetini yaratıcılık merhalesine 
utaıbracak kudret doğabilir. 

Hayran olmak bir bafka iniayatl
v'in boyunduruiuna cirmek demek
tir. 

İmparatorluğun müıtemlekelet
meai tarihinde bu nevi hayranlıkla
rın az hain rolleri mi olmuttur? 

Biz taklit etmek değil, ayni imkan 
vasıtalannı kullanarak yapmak, üs
tün yapmak. her teyin en güzelini, 
en beğenilenini yara'1Dak vazifesini 
üzerine a1ımf olan nesildeniz. • Bizim -bize benzerliğimizi söyleme-
mizin ve övünmemizin aırn bundadır. 

Nizamettin NAZiF .dan ..... birkaç zenginimizin bü- karplıldı sempati ve aamimiyeti ispat yaklatırkcn ~anımda bulunan toför Eğer genç &ezan sizin gibi düıünmüt 
""' . im etmektedir. Bilbas• Iatanbul valisi Azizin 140 kilometre üzerinden gitti- olsaydı, bugün albomu ~rpsınd~ 

yük yekCinlar vennış 0 asma Muhittin UstUndağ ile aüel kuman • ğimizi söyleyifini duyıdum. Fakat te- sizi ciğer kokusu almıt bırer k~ 
rağmen tam bir ulusal uy_amk- dan general Halise, Fregat kaptam peye de çok az bir mesafe kıalmıJtı. gibi yutkunduran büyük Sezan yeti- ( 1) [Bir ıişman adama için müm-
lık gösterisi sayılamaz. Bır se- Mecidiye komutanı lhsana ve. hava Direksiyonu, bütün soğukkanlılığım- ıebilir miydi? Bütün yaratıcılar ken- kün olabildiği kadar.] 
nede liznn olan otuz milyon - miralayı Şefiğe btanbulda hot ikame la kırmak igtedim, lakin tepeden baı-
dan altı ayda kaç milyon top - timizi temin için yaptıklarından do- ka apcak bir yol bulamadım ve o- ririmize Samiye Bürhan Cahit demit- Sovyet EndUslrı komser 
landı '· M•selenin can noktası layı minnettadığmu bil~~eyiilvlazife rada birdenbire otomobilin patinaj tir ki: muavininin tef&kkUrU . 

"' addederim. Dost ulu• u.umeas eri • yapmasile tepetaklak olduğunu gör • ••- lyi olduktan ıonra yanp g~r- '1 

Bu: 
-Ben sana ıöateririm .. diye SÖY· 

lenenlerin en çok çatbklan, zavallı 
tramvay biletçileridir. 

Hepimiz bu biçarelere haklı hak· 
uz yükleniriz. Hergün ~.atlerce 
bir tramvay arabasımn ıçınde a• 
yakta dolatmak, herkesin ağzınm 
kokusunu çekmek. metelik kaçır • 
mamak için dajma gözünü açmak, 
kontrolörü kızdırmamak, istasyon• 
lan unutmamak, para bozarken. 
bilet keserken yanht heaap yapma• 
mak, kapıları kapalı tutmak... Bü· 
tün bu arada da: 

- Ben sana ıöateririm... diye 
tehditlere ıöiüa sermek pek tatlı 
teY değildir. 

Bunun sibi hepimize ya açıktan 
açığa, ya alttan alta: 

- Ben sana göateririm.. diyen• 
ler vardır. Doiraau ben böyleleri• 
ne çok içerlerim. Adam vardır ki, 
- Çinliler ıibi - böyle tehditlere SÜ• 
lümaerler ve elaltmdan mukabele 
ederler. Adam vardır ki, böyle teY• 
terden yılar ve bu tehdidi .. vuran• 
lara boyun eierler. Adam da var• 
dır ki, böyle laflan iıittikçe çetin
letir, budaklatır ve ıranitleıir. Ben 
bu sonuncu kateıorinin bayram• 
yun. 

Sayısı pek az doatlanmdan biri 
vardır. O, bu çeıit yani tehdide kar
tı kabaran İnsanlardandır. 

Anlatmıttı. Yıllar evvel bir e• 
aatııı yüzünden birinin haksız bir 
tarizine uirermt··· Once gayet ya• 
vattan almı,, kartıamdaki onu kor• 
kuttum aanmıf. ihtilaf bir tellallık 
parası verip vermemek üzerinde İ• 
mit. 

Aramızda ''ıirret,, diye ad taktı· 
iımız adamlardan olan aanki ala• 
caklı lakırdıyı kestirmeden götü· 
rüp, o aöylediiim çetin arkadatı• 
ma: 

- Bu para verilmezae kan çt
kar .• diyecek olmuı. O da fÖyle ol• 
dutu yerden dikilip herife yan yan 
ve bir ıözünü kısarak bakıp sor• 
mut: 

- Sen kaç yaımdasm?. 
- Ne olacak?. 
- Yok kaç yapııdaun M;y)e ... 

Elli varsın deJil mi?. 
- Evet!. 
- Ulan kerata (burada dahA hİt 

a6rii ellrap var) fimdiye kadar kaç 
kiti öldürdün ki, kan olur diyor
sun... Şimdi buradan çıkar mısın 
yoksa... • 

Lakırdıyı bitirmeden beriki çok· 
lan kapıyı hizalamıt··· 

Halk tabakasının yapma akıntı· 
amda rastlanılan bu çetit laflardan 
tulun da berkesin elindeki silahm 
nev'ine göre birtakım tehditlerle, 
insan karııaındakinden hmç almak 
iıter. Hak, öz bak nedir? Onun ta• 
dmı ,tatmıyanlar için bu hınç ıönül 
bulantısı gibidir. Kusmadan rahat 
edemez. Kusunca da iirenç bir teY 
olur ... Buaiinlerde bizim aazeteler• 
de böyle kusmuklar ıörüyormn. i
çinde b1dunarak abubavaamı pek 
yakmdan bilditim bir muhitte böy· 
le ••marazi,, tesahürler olmuma İç• 
leniyorum ama elden ne ıelir?. Bu· 
lanb bul 

B. FELEK 

Romen tayyareleri geliyor 
Yedi askeri Romen tayyaresi bu• 

gün ıehrimize gelecektir. 

Hatta tatilini tatbik 
etmlyen erden ceza 

Hafta tatili kanununa riayet etml• 
verek cumartesi günü saat 13 teıı 
İonra icNyı faaliyet edenler ve pazar 
günleri de dükkanlarını açanlara 50 
ter lira ceza kesilmesi bütün ıubelere 
yayılau!tır. Zabrtai belediye memur• 
lan derhal faaliyde geçerek kontrole 
baflayacak, kanuna ayları hareket ee 
denler cezalandırılacaktır. 

Recep Peker Ankaraya gitti 
buradadır. nin, deniz ve bava sübay ve tayfala- düm ki on~ aonrasıru hatırlaya • meyi dÜfÜnmüyor değilim. Maamafıh, Evvelki akşam Berlin yoli e 

Halkta tehlike duygusunu n arasında geçen arkadaşlık ve sa - mıyorum. yanılardan evvel yollar üz.erinde te~- Moskovaya hareket eden dost 
uyamk tutmak lazımdır. mimtlik göatedlerile birleıen bu te • Eğer, ıoför Iamail yetifip beni kur- kikat yapmadıktan ıonra gırmeme bıt Sovyet heyetinin başkanı Sov: 

Çünkü tehlike, sayın Başba - zahürab iki ulus eraamdaki . dostluk tarmasaydı, bugün ıize tek bir kelime tabi imkin yoktur. ~t ağır sanayi komiser nıuavı-
kanm kudret dolu lisanlarile bağlarını kuvvetlendirmektedır. Bu dahi söyliyecek vaziyette olamıyacak Sıhht vaziyetim, hergün biraz daha ni Piyatkof hareketinden evvel 

b. k d dostluk yurtlarımızın ~lusal menfa - tun. O, .zamanında yetişti ve beni kan iyileımektedir. Kınk kolumdan bqka Ekonomı· Bak ..... ., Celil Bayara 
açık anlattrklan gi ı, 0 a ~ atlerine ayni ıuretle hı.zmet etmekte- dökmekten kurtardı. Ona iY.i oldu • kaburgalanmda da ağn hissediyorum. --
büyüktür ki, derhal parlayıp so dir. Ayni zamanda maiyetimin de his- ğum zaman gidip bizzat tqekkür e- Fazla söyliyemiyeceğim, beni affe - türkçe bir telyazısı çekerek, bu-

Birkaç günden~ri ıehrimizde bu: 
lunan c. H. Partisi genel ıekreterı 
Recep Peker, dün akşa~ Ankaraya 
hareket etmiıtir. Bu munasebetle C. 
H. Partisi ıenel sekreterli~ b~r~u 
da tehrimizden Ankaraya donmu,tur. 

nen saman alevini andınr uya - siyatını bildirmeyi lüzuml~ _addede • deceğim. Ka.ıarun yegane meaulü, diniz!,, rada kaldığı müddetçe kendısi r 
nıkbklarla yatıştırılamaz.. rim. Bu dostluk göaterilennın, ~ürk bence, yqanp tertip eden Turing klüp Türing Klüp ne diyor ? ne gösterilen teveccühlere ve llilletmmin ileri atılmalarile 

All Naci KARACAN :!:yil~n:: ~ur:.ı~;::!eı:?.!:i: ~~!=g~e· v·~~:~tir~r.e kliip müddeiu- Kaza etnfmda Turing klilp dünya- misafirperverliğe teşekkür et - dolu olan. yapma kudret ve hak-
clirm ... wuuu ... ~ nm her tarafında yapılan araıulual mit ve pek mütehassis olduğu· lam dünyaya tanıtan bir devirde 

yeain.i daha dyade kuvvetlen eye Tertipte sakatlık otomobil sporu nizamnamesine uyan yapyoruz. lnkişaflammzm 81çül-
Eskrim b'rlnclllk mUsa- badim olacatma kaniim.,, Bu yolda hemen hemen her yıl ya· yanı tarzlannı ileri •ürmektedir. nu bildirimiştir. meal için içinde bulundu=z 

b k 1 mi 1 Bilil. ti.zam u-enn· deki miniawrile • d h · d a a arı progra Kaymakam Botaais ve Romen at- pı an y a r ı ı 1 a r d a kaza oluyor. ~ I Osenn e e emmıyetle uraca 

28 Eytfil 935 saat 16 da Taksim letirm reiei M. Boereacu tarafından Tertip heyetinden Suat Riiftüye yol· daha eert meyilli ve virajlı Y_!~,~a skenderiye konsulosu itlerden birisi de muhakkak ki : 
lacaktı ifa edilecektir. lann bozuk olduğunu söylediğim za- batti dağ yollarında yapılan r-·~- vazifesine gittı Datcılık klübünde yapı r. 4 _ Milbarizlerin beynelmilel es • man bana iltifatla kanJık kullandığı n misal göeteren Turinı klüp kendi- 20 llktatrin Pazar gUnU 

1 - M~l!f1._~~ 0
fib:umm B~= krim federuyonu nizamnamesinin ah ifadeden sonra: ''Bu yolun fenıa oldu- sini mesut görmemekte ve iddia edil- Türkiyenin yeni lskenderiye YAPILACAK OLAN GENEL 

Julmç ve - ııuu ... la mtarafrez~ yapı kamına barfiven riayet etmeleri la - ğunu biz de biliyoruz. Sakat bunun diğine göre yanı tamamen nizamna- konsolosluğuna tayin ed~le~ NOFUS SAYIMIDIR. 
mıntakası sporcu n m • zımdır. ~ tamiratı için icap eden zaman kalma- meye uygun olarak yapılmıştır. Basri dün Ankaradan şehrımı-
lac~rİstanbul ve Ankara ettkrimör- 5 - Davetiye ile müsabaka !.alonu mıştır.,, deyişi, tertip heyetine de İddiaların ve mütaleaların ne de- ze gelmiş ve akşam Eğe vapuri- Ba1vekilet 

l~ri ~~~~~ndan kılıç, epe ye O~ök:e~m:ü:·lin:a~g(:;iril:d. ~e~ce~ğ~i~nd~e~n~D~o~·rkd~ün;ic~urL· ~VL.akai·~ıftı.di:_ı_b~iJr i.Lpblabr;çaUiJ' Ü~..Jealtu:..;lbiy:i."e.cıtılıdiıilüşctüraıiırıı.' .s"oı' ıı.t.ııı....llJa.Ji....ırueı.ı:ıcıUeywetı.....tk~ü;.dawlr~d.Joiığuru:ııaıoı:nld.aıuli~li:u:,Jallnıılcaıa11k.lalıikiıi.ı:.~!!leul~ıs~k:!1en~d~e:!.;n~· ~e::.r~e~h~a~re~k~e.:..t ~e~t'.:.'.m:::i:.x...L!...~~-I_sta_ti_ıtik_·~u~m_u~m~M_ii~· d_nr~:ıo_ğ_u_· .......__ 
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Yıllarca Önce işlenmiş 
Bir Cinayetin veni izleri 
Adana, 24 (Ozel aytammz bildiriyor) - Kunduracı Mehmet 

isminde birisi, evindeki kuyuyu temizletirken, kuyudan insan 
kı!mikleri çıkmıştır. Yapılan muayenede, bunların bir erkek ce
sedine ait olduğu anlaşılmıştır. 

Zabıtanın yaptığı tahkikat, kemiklerin çok eskiden işlenmiş 
bir cinayete ait olabileçeği sonucunu vermiştir. Bulunan kemik
lerin işgal senelerinde öldürülmüş ve gizli kalmış bir cinavet 
kurbanının olması muhtemel görülüyor. 

Yeni Bir Yatı Okulu Açİhyor 
Sivas, 24 (Özel aytanmız bildiriyor) - Beypmar köyünde 

yeni bir yatı okulu açılması kararlaşmıştır. Uç yıl önce koylü -
ler tarafoıdan yaptırılan okulun yanında, yeni bir paviyon inşa
sına baslanmıştır. Hanzar, Başıbüyük, Fenk ve Kızılca köyle
rind:ki ilktahsil çocukları, ders yılı içerisinde yiyecekleri erzak
ları ıle Beypmanna gelecekler, geceleri paviyonda yatacaklar
dır. Bu usulün iyi sonuçlar verecegi umuluyor. 

iki Azıh Katil Ele Geçti 
Adana, 24 (Özel aytarnnız bildiriyor) - Adam öldürmekten 

suçlu olup 8 aydanberi aranan Efe Hüseyin ile oğlu Osman ni
hayet ele geçirilmişlerdir. Efe Hüseyin ölü olarak yakalanmıs
tır. Osman hakkındaki tahkikat tamamlanarak Pvrakı ile Arlliv~-
ye verilmiştir. -

Ulusta Kömür Bulundu 

Sivasta Sonba
har At Yarışları 
Başladı 

Sıvas 23. (Ozel aytanmtz bildiri
yor) - Yüksek yarı§ encümeninin 
ter ip ettiği sonbahar at yarışlarının 
bırinci haftası iyi bir hava icinde geç
miştir. Uç yaşında ve hiç kO'§u kazan
mamış yerli yarım kan ve halis Arap 
ve di!!i taylar arasındaki 1200 metre
lik birinci koşuya beş_tay girmiş, Kon
yah Mustafamn Demiri birinci, Mü
lıcndis Ibrahim Haydarın Gökceki 
ikinci, Binbaşı Şerifin Munisi üçüncü 
olmuşlardır. 

Yerli kan Arap ve kısraklara mah
sus olan ikinci kosuda Soför Cevdetin 
Şahini. Faik lla~ined~roğlunun Yü
rügü ve Abdullahın Şimşeği derece 
almışlardır. Uçüncü ı, >şu. dört ve da· 
ha yukarı yaştaki yerli yarım kan 
Arap ve halis kan Arap kısraklara 
mahsustu. Fehminin Meskukü birin
ci, Mehmedin Güzel Bandırması ikin
ci. Asteğmen Şemsinin Bahtiyarı 
üçüncü olmuşlardır. Çok heyecanlı ge
sen 2500 metrelik dördüncü koşunun 
neticeleri şudur: 

Adanalı Hüseyinin Gümüsü birin
ci, Mehmet Alinin Ceylanı ikinci. Ka
l~köylü Ali Rızaya ait hayvanın joke
yı Abdullah attan düşmüş, derhal te
davi altına ahnmıştır. 

........ ..-.~ ...... ......,._, 

•. Çankırı, 23 (Tan) - Çankın 
lcesınde Uçak yükeni şimdiye kadar 
üç bin beş yüz lirayı bulmustur. Halk 
üye yazılmaya i~tekle devam ediyor. 

Acıkll bir ölüm 
Tilrkiye Ziraat Bankası müfettişle

rinden Bay Etem Faik tutulduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak genç ya· 
şında ölmüştür. 

Mülkiye mektebinin yetiştirdiği bu 

, TAKSiM BAHÇESiNDE ' 
::-: . SÜREYYA OPETETI tarafmdan bu aktam ~ 

' 11111LEBLEBiCi HORHOR111m-' 
'!: ııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ SARAY Sineması ~ - -- -: Yarınki Perşembe akşamı, haftalık galalar -: İV AN PETROVlTCH 
serisine başhyor : -

CAMILLA HORN § ve 
: tarafından temsil edilen ve bütün Rus ruhunun titrediğini gösteren: : - -
~ SON VALS ~ - -- -: göz ka~aştırıcı ve büyük film gösterilecektir. STRAUS'un baş : 
~ döndürücü valsleri, çıgan şarkıları, kadın güzellikleri ve GRANDS ~ 
: DUCS saraylarının lüks ve ihti§amı.. . E 
; Bu ilk gala için yerlerinizi aldırınız. - Tel. 41656. : 
• :1111111111.1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.i 

değerli gencin vakitsiz ölümü banka • ' 111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 lll il lll lllllllllllll llllllf • 
arkadaşlarını ve kendisini tanıyanla- - YARIN MEL • rı çok müteessir etmiştir. : E K s · d : 

Gazetemiz bu hazin ölüm münase- ~AKŞAM ınemasın a§ 
betile kederli ailesine ve Türkiye Zi- : Büyük bir Fransız filmi E_ 
raat bankaıına taziyetlerini sunar. - -

* * * E N A T A ş A JEAN TOULOUT 
Ziraat Bankası müfettişlerinden : (RUS AŞKI) ANADLRICEEBFRIUEGLOERE 

Bay Etem Faik tutulmuş olduğu has- E 
Harpten sonra Fransaya sığınan bir Rus kadınının aşkr 

nefis ve heyecanlı bir film. 

---------::ı 
---

tahktan kurtulamıyarak diln sabah E 
pek genç yaşında hayata gözlerlni : 
yummuştur.Cenazesi bugünkü çarşam : 
ba günü sabah saat 10 da Göztepede : Ayrıca : Paramount Dünya havadisleri, Cenevreı:Ie Beşler Komitesi : 

Ömer Paşa sokağında 34 numaralı : Reisinin beyanatı - Habe§İstan haberleri vesaire... : 

Bay Selahaddinin köşkünden kaldm- •.11111111111111111 lllll IHll llll lll il lllllll llll 1111111111111111111111111111111111 i 
larak Caddebostanı iskelesinden i~-
timpotla . E Y i b e n a k 1 e - •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllm• 
d i 1 e c e k ve öğle namazım mü· - • 
teakıb medfeni mahsusuna defnedile- : H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 : 
cektir. Merhum Kastamoni Lisesi : : 
muallimlerinden Bay Faikin oğlu idi. : 
Kıymetli evlatlarını kaybeden ııeder : 
ve valdesine ve meslekdaslarına tazi- : 
yetlerimizi bildiririz. ~ -------

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptınnrz. 

--------Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan ----•• .. --
Safranbolu, 24 (Özel aytarımız bildiriyor) - Safranbolunun 

Ulus nahiyesinde on kadar kömür damarı bulunmuştur. Bu da
marlardan ü.;ünün çok zengin olduğu anlasılmıştır. Maden mü
hendisleri, ine-elemelerine devam 'etmektedirler. 

• Sivas. (Tan) - Cümuriyet bay
ramı şenlikle ri için hazırlıklara baş
lanmı!jtır. Halkevinin Güzel Sanatlar, 
temsil ve sergi kolları işe girism;ş
lerdir. Halkevi gençleri büyük bir mü 
s.amere vereceklerdir. 

..................... - --
UNYON 

-

Oğlunu ö~düren can~var baba 
Bartın, (Ozel aytanmiz bildiriyor) Bundan beş bucuk ay ön

ce. Anönü köyünde Aygır oğlu Riza admda 55 yaşl~rında bir 
adam oğlunu öldürmüş, diğerini de öldürmeğe teşebbüs etmişti. 

Bu canavar babanın muhakemesi ağır cezada bitmek üzeredir. 
Müddeiumumilik iddianamesini okumuştur. Canavar babanın 

idamı istenmiştir. Mahkeme kararını 25 Eylüle bırakmıştır. 

Gençler Birliğinin Eğlentisi 
M.Kemalpaşa, 24 (Özel aytarımız bildiriyor) - Kurtuluş yıl 

dönümü münasebetile Gençler Birliği tarafından hazırlanan sün 
net düğünü çok eğlenceli geçmiştir, Aşağıdaki resim, 37 yavru
vu bir araua gösteriyor. 

No. 130 

VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

cattı kafasının icinden sıkı sıkı-
~ • 1 

ya yakaladığı şimşek hızlı bir 
fikri koptu geçti ve hemencecik 
bu önergeyi kabul etti: 

- Peki! .. 

Sabaha karşı ............................. 
Sabaha karşı dans salonun -

dan odalarına çıktılar. Gün ağa
rıyordu. Yosma, bu kendi ken -
disinin kızı hiç sendelemeden 
odadan içeriye girdi. Tufan. gar 
sonluk olmuştu. Koltukta oda • 
sına geldi. Bu oda onun §ahsı -
na kapatılmış bir odaydı Gelse 
de gelmese de günlük hesabını 
otel yönetgesi yürütüyordu. 

ladı. Fakat, genç kadının bey -
ninde ayışığı gibi karanlıktan 
kurtulanların gözüne çarpan bir 
fikir aydınlığı vardı. Geceden 
beri hep onun puntunu arayor -
du. Tufanı yatağına sokacağı sı
rada: 
. - E ne oldu benim aaprtıman 
işim. Son sözünü söyliyecek mi
sin? .. Yoksa seni uyutmam!. 

Dedi. Tufan sarhos, burnunun 
ucunu görmez bir halde: 

--:- Şekerim, emret.. Herşey 
senın!.. 

J?iye bu soruyu karşıladı ve 
kelımelerin yarısını ağzında çiğ 
neyerek sözünü tamamladı: 

- Han, hamam, apartıman 
hepsi sen:n. Ne istiyorsun söy
le? .. 

Yosma: 
Gözleri I§ıl ışıl yana yana: 
- Hiçbir şey. O apartmanlar 

dan birini ... 
Dedi. sözlerine ekledi: 

• Akşehir, (Tan) - Muallimler 
Birliği yardım ve tasarruf sanclıoının 
yıllık toplantısı yapılmıştır. s:ndık 
sermayesi 8 bin liray bulmuş, hisse
darlara bu yıl dar dağıtılmıştır. San
dık önümüzdeki yıl tasfiye edilecek 
ve yeni bir nizamname ile faaliyete 
~ . ... QIU :c.-ı ...... \;;:\ı\.t..h. 

Tunadan 
Batıya 

lsmail HASiB 1 
Tunadan önce- Tuna volunda- 1 ı 

Tunadan •Onra • Döoüf. 1 

K ltapçılara dağıbldı , 1 

Tşekkür 
Pederim Bay Seyit Tekinin on se

ncdenberi muztarib bulunduğu safra 
kesesi iltihabı hastalrğrnı tc§his ede
rek ameliyatına lüzum gösteren Et· 
fal hastahanesi dahiliye mütehassısı 
kıymetli doktorumuz Bay Ahmet 
Rasim'e ameliyatını büyük bir mu
vaffakiyet ve hazakatle neticelendi
ren çok kıymetli operatörümüz Bay 
M. Kemale ve hastanede esnayi tc
davisınde sonderece ihtimam ve in
sanlık sevgisi gösteren Şişli Sıhhat 
':urdL~ Müdürü Doktor ve hemşirele
rıne aılemiz namına büyük teşekkürle 
rimizin sayın gazetenizle sunulması· 
nı dilerim. 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Limitet Sosyetesi üyelerinden 

Bay Seyit Tekinin oğlu Mehmet 

reye istersen .. 
Sarhoşluğun, erkekliğin. ho

vardalığın. havadan kazanma -
nın etkileri altında olan Tufan: 

- Hihihi ... Ne istiyorsan hep 
. . ' sı senın ... 

Diye taze kadının bu sözleri
ni karşıladı ve bacaklarrnın üze
rinde zor durarak bir asker gibi 
eşen durumuna girdi. Gene ka -
dın, ~ 

- Istediğim çok birşey de -
ğil.. Bir çek yazacaksın .. 

Dedi; Tufanın ceketinin cebi
ni karıştırdı, bir çek defteri, bir 
de mürekkepli kalem aldı: 

- Yaz .. Elli bin lira verdim 
de ..• 

Dedi. Tufan hiç düşünmeden 
bu sayıyı Bankanın çek kaadma 
yazdı ve imzayı bastı: · 

-Tufan!. 
Öğle üzeri 

Doktor gece yarısı uyandı. 
Yeniden uyumaya çalıştı. 
Uyku tutamadı. 

Realnıll 

2ö 1:.yıuı 

Cumartesi 
Çıkacak 

- --- --- ------... -- -- -
HERŞEV -: Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. § 

: Telefon : 4.4888 6603 = - ~ 
MECMU ASINDA: • ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

MEŞRU FUHUŞ ı 
GAYRİ MEŞRU FUHUŞ 
ÔRHAN SE.cr.rlf.t; M~ ı u ~ 
• YALAN 
• VlLHELMlN GlZLl HAYA Tl 

• OSMANLI SARAYININ 
EN ÇİRKİN PADİŞAHI 
VE EN GÜZEL 1-l A 1 l\ YIGI 
• MEŞHUR 
ENTARlLER 
• KESATLIK 
• OSMANLI DEVRlNDE 
DEMİR YOLLARI 

3500 şişesi 500 gramlık, 5000 Şişesi 250 gramlık 
7500 şişesi 125 gramlık 8000 şişesi 75 gramlık olmak 
üzere 24000 şişe zamk açık eksiltme ile satın alınacak-

trr. 
Muhammen kıymeti 4125 liradır. İsteklilerin 309 li

ra 38 kuruş muvakkat teminatları ile birlikte 14-10-935 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşde Maliye 
Vekaleti Kırtasiye n1üdürlüğünde ınüteşekkil komisyo
na gelmeleri. (2707) (5825) 

• GÖLGEDE KAHRAMAN ~ ·ım.~1~ .11111111111111111~1111111111~1~• I ölüm 
• : Kuçuk ve sarışın sınema Perısı: \ 
YER YÜZÜNDEN : ANNY ONDRA : Bir müddettenberi hasta olan mü-
MERAKLI HABERLER : : tekait süvari miralayı Aziz dün gece 
• : ve kocası, me§hur BOKS : ölmü'ltür. Cenazeıi bugünkü çarşam-
KLEO PA TRA : ŞAMPİYONU = :s l - ba günü Kaaımpaşa Büyük camiinden 
lsKERI MUZEDE DOLASTI\\'l = M A X S C H M E L L N G = aaat on ikide kaldırılacaktır. Allah 
"· • v • • . : le beraber çevirdikleri şen, mu-: rahmet eylesin. 
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Içinde heyecan duygularını kam 
çılayan, damarlarım şişiren, kal 
bini kamcılayan bir his vardı. 

- Kar~cığım, kimbilir, nasıl 
mışıl mışıl uyuyor'?. 

Diye, kapının önünde bir sa
niye durdu. Sonra bir kıyama -
mazlığm zoru içinde kapıyı vur
du: 

- Tık tık tık!.. 
Birkaç saniye bekledi. İçer -

den hiçbir ses almadı. Yeni den 
vurdu: 

- Tık .. Tık .. Tık!.. 
Gene hiçbir şey yok. 
- Çok dalmış. Duymuyor .. 
Dedi, vuruşlarını hızlandırdı. 

Her saniye bu vuruşlar arttı vr 
sıklaştı. Gene ne birses, bir kar· 
şılarna yoktu ... Kapıyı açmak i
çin zorladı, kapı kilitli idi. 

- İçeriden kilitlemis .. 
Diye söylendi. Bir ik.i kere da 

ha vuruşlarını sürdürdü. 
Gene hiç bir karşılık bulama

yınca: 

Gün ağardı. 
Sabah oldu .. 
Güneş yükseldi. 
- Saat sekiz buçuk .. 
Diye yatağmdan çıktı. Kendi 

kendisine söyleniyordu: 
Sinirlerım gene çok bozuldu. 
Geceyi hemen hemen uyku

suz geçirelim! 
Artık yurdda çalışmak ta ho

şuma gitmiyor ... 
Kendisinden geçen bir adam 

oldum ... 
Ve .. geceki macerasını hatır-

la<lı: 
- Güneyime gideyim! .. 
Önu dudaklarımda kalan son 

öpüş ateşlerile uyandırayım! 
Dedi, bu hız, bu iştiha ile Gü

neyin oda kapısına gitti. Kori
dorda Marikaya rastladı; sordu: 

- Günev kalktı mı?. 
Bu soru. Marika'mn yüzünde 

sarı bir renk dalgası yaptı. Ko
yu, irinimsi bir sarılık. Omuz
larmı silke silke: 

iyi edersiniz .. 
Diyerek, hemen sözlerine ila

ve etti: 
- Kahvaltınızı hazırlıyayım 

mı?. 
Doktor Marika'nm sözlerine 

karşılık vennedense Güney'in 
kapısını çalmayı üstün buldu, 
sanki hizmetçi kadınla hiçbir 
şey konuşmamış gibi yürüdü. 

Yine kapının önündeydi. 
Yine kapıyı vuruyordu. 
Yine: 
- Hala uyanmamıİ .. 
Diye söyleniyordu. çinde bir 

gıcıklanma, bir sızlanma oldu: 
- Belki geç uyudu!. 
Diyerek, kafasının içinde be

liren kanaatleri perkitti: 
- Zavallı kadın kim bilir bu 

hallere nekadar üzülüyor. Genç 
yaşında ihtiyar bir adamla ev
lendi. Hasta, sinirli, bakıma düş
kün bir adama karılık etmek el
betteki zor şey. Belki de bütün 
bunları düşünerek uyuyarruyor. 

Ve karar verdi : 

Baygın bir haldeydi. İki ya
nma yıkılıyor, sarhoşluktan bir 
gözünü yumuyor, ötekini nöbet
leşe nöbetleşe açıyordu. 

Odaya girince, Yosma onu: 
- Bu gece gene çok içti!1 .. 
Diye soydu, yatağına hazır -

- O al?artımanı bana alırsan 
tamamile benim sahibim olacak 
sın. Senin metresin olacağım. 
Seninle beraber istediğin yere 
gideceğim. Avrupa, Ankara ne -

- Güneyin yanma gideyim ... 
Dedi, kalktı. Güneyin oda ka-

- Zavallı karıcığım .. Çok a
ğır uykuda .. 

Diye geriye. odasına döndü. 
Gece geçti. 

- Daha kalkmadı!. 
Dedi. Sonra: 
- Gece geç vakite kadar uyu

yamadı. U yandırmasanız daha 

- U yanıncıya kadar onu 
uyandırmıyacağım .. 

pısına geleli. Oda kapkaranlıktı. [Arkası var 1 



y UI\ AN DEN ZCILl!RI 
AYRILIRKEN 

Bize doıt ve komfU .Yu~~nlıt~
tıın selamlarını ve aevıılerını ~et~· 
ren Yunan donanmasının reımı zı• 
yareti dün bitmiıtir. Yunanlı doıt· 
Jarrmn:ın aramızdan ayrıldıkları b~ 
günde bu ziyaretin bıraktığı ıamı· 
mi intibaı bir defa daha tek· 
rar etmekten kendimizi alamadık. 
Yunanlı dostlarımız aramızda u
zun zaman kalmamıılardır. fa~at 
bu birkaç günlük ziyaret, kendıle
rine Türkiyede Yunan doıtlutun:." 
artık ıiyaıal .abaya münhaıırkt ır 
politika kombinezonu . ol~a . an 
çıktığını ve uluıun kalbıne ı?takal 
ettiğini aöıtermiı olacaktır. Sıy~ıal 
doıtlukların en devamhaı da u uı
~arın kalplerinde yerbulan doı.tluk-
lardı~ 

1 
-

H rp ıonraar arsıuluıa munaae-
ıbetl:rinin tarihinde !ürk• •. Yunan 
do,tluğunun uzun bır tanhı olma· 
d ğı söylenebilir. Fakat uluılar ara 
aı~dRki doıtlukların &ağlamlıi~, u
zunluğa ile ölçülmez. Kaldı kı bu 
tloatluk okadar yeni de değildir. 
Doııtluğun dRyandığı misak 1~30 
yılanda imzalandığı zaman, denıle
bilir ki bunun İmzasında aekiz yıl 
geç kalınmıştı. iki uluı araıındaki 
aamimi münaaebetlerin baılangıcı, 
Türk kurhtluı aavatının muvaffak 
olduğu ve bir uırhk bir zamandan 
beri Türklerle Yunanlılar aruıbda 
ıürüptfİden muelelerin taafiye • 
dildiği ıündür. 

Yunan donanma•• memleketimi
zi azkalaın Yunaniıtanı ikiye arı· . . . 
ran bir dahllı aavaıtan aonra zıya• 
ret etmirtir. Donanmanın bu dahili 
bofuflltada oynadıtı önemli rol ha
tırda tutulacak olliru, bu botuıma 
izerlerinin ne dereceye kadar ıü • 
rüp1ritmekt. oldufu biz . Türkler 
için ~ok merak edilecek bır m!ıel.e 
idi. Birçoklarımız Yunan gemılerı
ni aezdik. Oradaki intizamın, te
mizliğin ve diıiplinin Yunan uluıu
nun denizcilik an'ane.İn• çok uy• 
gun oldufunu ıördük. 
Kumandanından en küçük rütbe 

Ji zabitlerine kadar her ferdi i~e 
de temaı edenlerimiz çok oldu. Se· 
vinçle aördük •• anladık ki aon Iİ· 
yasal mücadelenin hiçbir izi kat .... 
mıttrr. Zabitl•r araaında Kralcılar 
• a • .&'-4 cu ı uliJ G)'dUifl.,.- Uct VitC. rll• 

kat bu ıiyaul kanaatlerin üatüade 
"İr Yunaniıtan ü3riiaü vardA' ki lan· 
ntal bir atef bibi her ferdinin VÜ· 
refini yakıyor ve donanmanm Jıer 
ferdini bu ülkü Üzerinde topluyor. 
Bu kraa ziyareti eanuında hepimi
zin üzerinde unutulmaz İntibalar 
bırakan donanmaya aramızdan ay. 
rılrrken uiurlar diler, Türk uluıu· 
.nun da ıel&mlannı ve ıevıilerini 
doat Yunan uluauna aötürmeıini te 
menni eaeriz. - A. Ş. E. 

Rusyadaki 
Pllnorlstlerimlz 

Koktebel (Kırım), 24 A.A. - Bu
rada yapılan Sovyet Rusya plAneriıt
leri toplantısında Tas ajansının ıayta
rı Koktebel yüksek planerizm mekte':. 
binde okumakta olan Tilrk planeriıt· 
Jtti ile bir eörü~me yapmııtır. 

Türk talebe ırupu delegesi Muam
mer Eniı. Tas ajansı aytarına §unlan 
•öylemiıtir: 

''Arkadaşlarım Sait, Tevfik ve ben 
Jıtanbulda Pilot mektebini bitirdik
ten sonra ilk defa olarak Ank.arada 
planörle ka11ıla1tık ve Sovyet planö
ristleri Anohin ve Romanoftan ilk 
dersleri aldık. 

Obür arkadaılarrmrz havacılığa bu
rada başladılar. Sabah\eyin saat 7 de 
salrımaya bafhyor. Efcr hava iyi iıc 
tkzenıizler için Klamentiyef dağına 
gider~k usuşlar yapıyoruz. Eğer ha· 
va kapalr ise nazari deraler il~ uğraıı· 
yoruz. Bu dersler Aero dinamik. me. 
teoroloji uçu§ nazar.iyeleri ve planör 
yapmaktır. 

Hocalarımızdan sok memnunuz. 
!Jize kartı bilyük ilıi &öıteriyorlar. 
Bütün grup CSnemli surette çalışmak
tadır. Aramızdan hiçbiri ecri kalma
maktadır. 

Koktebel mektebinde okuyan Ba
)'an Sabiha da demittir ki: 

''Ben planerizme olan bUyUk he
f'tsimi Sovyet planeriıtlcri Anohin 
ve Romanofun Ank:aradaki uçuıların
dın aldım. Bureda mektebe timdiyc 
kadar planör üzerinde düz yolda vi. 
rajlar yaparak uçtum. :Planer uçuı 
y~pmağa da hazır bir vaziyete gel -
dım. Hocalarımıta kar§ı büyük te • 
ıeklrürler borçluyuz. Ve Sovyet pla
nerizmine hayranı~ ... 

KaralCuyu ·Sandıklı hattı 
İsparta, 24 A.A. - Afyon -

Antalya hattının Karakuyu -
Sandıklı kısmının bitirilmiş ol -
masmdan Sandıklıda yapılacak 
açılma töreninde bulunmak üze 
r~ İspart~ ili adına 30 kişilik 
bır heyetın Sandıklıya gitmesi 
kararlaştınlmış ve hazırlığa ba~ 
lanmıştır. 
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Birkaç Muhrip Ve Deniz
altı Gemisi Alınacak 

Atina, 24 A.A.- Uluslar Müdafaa Yüksek Kurulu son günler 
de rnütaaddit defa toplanmış ve bu toplantılara Sü, Deniz, H~v~, 
Finans ve Dışişleri Bakanlariyle üç kolordunun kurmayları ıştı
rak etmiştir. 

Kurul, gizli tutulan birc;ok önemli kararl~r alm_ış~ır. 
Haber alındığına göre, mevcut kuv~etlerın Y.enı sılahl~r~a be -

zenmesi, 75 yeni uçak ve birkaç muhnp ve denızaltı gemısı alın-
ması kararlaştırılmıştır. . . . . . . . . 

Ihtiyat askerlerin talimlerının ıyıcc başarılması ıçın tcrhıslerı 
şimdilik geriye bırakılmıştır. _ .. . . . . 

Yunan filosu, önceden kararlaştırıldıgı uzere 1 bınncıteşrın 
de tersaneye dönecektir. 

Atina, 24 A.A. - Yunan filosunun Salamin açıkla~ında müs -
tacelen toplandığını bildiren yabancı haberler, yetkeli kaynaklar 
tarafından yalanlanmaktadır. 

~inde bir haydutluk 
Şanghay, 24 A.A. - 200 kişi 

den mürekkep bir haydut. çete
si Mukten - Peyting demıryolu 
na Mukten yanında silahla hü 
cum etmişlerdir. Bütün gece sü 
ren bir savaştan sonra Japon as 
kcrleri haydutların hücumunu 
defedcıbilmişlerdir. 56 asker ve 
43 haydut ölmüştür. Ayrıca 10 
haydut esir edilmiş~ir. Ö~i i.da
re ilin edilmiş ve tırenlenn ışle 
mesi şimdilik tatil olunmuştur. 

Menemende At1ıtUrk BUatU 
Menemen, 24 A.A. - Cu -

murluk alanında Menemenlile
rin büyük kurtarıcıya ve onun 
Türk gençliğine vediası olan in 
kitaba karşı şükran borcu olarak 
uray tarafından dikilmesi karar 
laştırılan Atatürk büstünün te
mel atma töreni parlak bir su -
rette yapıldı. Törende alay ko
mutanı ve binlerce halk bulun
du. Şarbay parti Başkanı ve kül 
tür işyan tarafından birer söy -
lev verildi. Bütün kasaba bay -
raklarla süslendi. 

unaniatanda 
G !noy hazu ı.acrarı 

Atina, 24 (Ozel) - Rejim için ya
pılacak gcnoy hazırhklann• tiddctle 
devam edilmektedir. Batbakan Çal • 
daris yarın krallık lehinde bir söylev 
verecektir. Pazar glınU de Selanikte 
aöyliyecektir. 

Yeni cumuriyet partiıi lideri Papa
andreu eumuriyet lehinde söylevler 
söylemek üzere Sakız ve Midilliye git 
miştir. 

Estiya gazetesi Baıbekan Çaldari -
sin ahali partisinin ikiye ayrılmasına 
rr.ini olamayacağım yazıyor. 
Baıbakanhk mlisteşan cumuriyet • 

çi olduğu için istifa etmiştir. Daha 
başkıa istifa edenler de vardır. 

Son günlerde Parise gidip gelen 
hürriyetperver partiainin ileri gelen
lerinden biriıi Venizeloıun artık cu
muriyet partilerini idare etmek 1&• 

lahiyetini kendisinde aörmediğinden 
gazetelerde bu partilere bazı tavsiye
lerde bulunduğu hakkında yazılan 

ıeylerin doğru olmadıtını aöylemiştir. 

K U ÇÜ K HAR i C 1 1 
HABERLER 

• Londra, 24 A.A. - Karaci
ğerinden dün ameliyat edilen 
silahsızlanma konferansı baş _ 
kanı Henderson geceyi iyi ge -
çinniştir. 

Mtdrid, 24 A.A. - Albo ka 
bineyi kurmaktan vaz geçmiş -
tir. 

lzmir borsasında Uzum 
lzmir, 24 (Oı:el aytarmnz bildiri

yor) - Bugün Bonada 7214 çuval U 
ıUm aatıldı. Fiyat 5,75 le 16 kuruı 
araaındadır. 

Romanya KonaoloalUOunda 
kabul töreni 

Romanya baı konsolosu Crit
zu refikuile birlikte ıehrimiz -
deki Romen festival heyeti ile 
Romen atletleri şerefine konso
losluk binasmda bugün bir ka • 
bul töreni yapacaktır. 

Çakoa:ovek Elçisi 
Çekoslovakyanın Ankara se -

firi Kari Halla dünkü ekspres -
le şehrimize gelmiş ve akşam 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Bar tren kazası 
Şanghay, 24 A.A. - Çin de 

200 kişinin ölümüne sebep olan 
bir süel tren kazası olmuştur. 
Şenzi eyaletinde komünistlere 
karşı gitmekte olan 109 ucu as 
ka askerinin bulunduğu beş va
gon ve bir lokomotiften mü~ek
kep süel tren şanghay demıryo 
lu üzerinde yoldan c;ıkmış ve 30 
metrelik bir uçuruma düşmüş • 
tür. Şimdiye kadar 200 ölü ile 
200 yaralı sayılabilmiştir. 

17.mir borsa komiıserl 
lımir, 24 (Ozel aytarımız bildiri· 

yor) - Boraa komiserliğine atanan 
Şevki &eldi ve vazifeaine başladı. 

Merzlfonda da talebe 
tehacUmU var 

• Merzifon, 24 (Özel aytarrmız bil 
diriyor) - ilk okullarda kayıt ve ka· 
bul muamelesi bitirildiği halde, teha· 
cUm devam etmektedir. Mevcut okul
lar, ihtiyacı kar§ılayama?ığı için ye· 
ni şubeler açmak zaruretı hbıl olmuı 
tur. Yeni tedbirler alınması beklen
mektedir. 

Ççfink:.:1yo 

Söylüyor 
[Baı tarafı l incide l 

tır. Bu arada Sovyetlerle de konuı· 

malarda bulunulmuştur. 
Sovyetlerin teklifleri diferlerinden 

faıla bazı teknik hususiyetleri ihtiva 
ttmektıcdir, 

Yeni yapılacak 111ahat bir bütçeme 
ıeleıi olmakla beraber her halde gele
cek sene içinde başarılacaktır. 

Bayındırlık Bakanlıiı idaresine gt· 
çen Telefon Şirketinin 4 ıene zarfında 
temin edeceği gelirin bir kıır.mı ile gc• 
lecek ıeneden itibaren resmi daircle· 
rin mektup ve telgraflarmdan alrnA· 
cak sillüs ücretlerden toplanacak pa· 
ralar bu ıslahata harcanacaktır. 

Şimdiki radyo ıirketinin mukavele
si dokuz ay sonra bitecek ve Bakanlrk 
bu iti doğrudan doğruya kendisi ida· 
re edecektir, Şirket mukaveleıinin 
yenileneceğine ihtimal verilmemekte
dir. 

Y enicami meydanı açılıyor 
Tramvay ıoıyeteıinin yeni ıerma

yeti ve mukavele müddetinin uzatıl· 
ması hakkında yeni teklifler yapıldı
ğı haberleri tceyüt etmemektedir. 
Sosyete bu hususta Bakanlrğa hiçbir 
müracaatta bulunmamıştır. Tramvay 
sosycteıinden alınmakta olan bir mil
yon yedi yilz bin liranın bir kısmı, 
Baymdırlık Bakanlığı tarafından ve 
lstanbul belediyeaile mil§tereken'seh· 
rin Bayındırlık itlerine aarfedilecek· 
tir. Aldığımız mevsuk malumata göre, 
ilk olarak, Yenicami meydanındaki 
binalıarın yıktırılması ve bu büyiık a
nıtın meydana çıkarılması kararla., • 
tırdmııtır. Bu ıuretle açılacak olan 
Y enicami meydanı, hem ıehrin güzel· 
letmeıine, hem de Eyüp tramvay hat 
tının bir an evvel inşaaına imkin ve
recektir. 

. Bayındırlık Bakını Ali ~etink•!'a 
bır iki &ün aonra Ankarayı gidetek· 
tir. 

Yeni kablolar konulacak 
İstanbul telefon tesil8tının geni!· 

lctilmeai yolundaki ilk tetkikler, kab
lolann artırılma11 lüzumunu eoster • 
mittir. Kadıkay, Beyoğlu ve Boğazi
çi mıntakalannda §ebeke genişletile
cektir. BUyUka~a ile muhabcredeki 
güçlüğü 1:ören idare heyeti, bu ~ebe· 
kede mevcut santrallarr yenileştire
cek, kabloları bir defa daha ~özden 
geçirecektir. Büyükada • htanbul hat 
]art üzerindeki bu tetkiklere filen baş 
lanmıştır. 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Brezilyaya Giden Amerikan Konsolosunun Gözü 
Dolores /)el Sanloga T akılıvermişti 
-54-

Fakat İspanyol genç kadmuı 
bir türlü arkasını bırakmıyordu. 

- Ah Sinyorita !... diyordu .. 
Sizin gibı kibar ve güzel bir kı· 
zın eşi olmak!... Ne saadet ne 
saadeti ... 

Artık Dolores nereye gitse ls 
panyol da arkasında idi. Bir göl 
ge gibi peşini bırakmıyordu .... 
Hatta hazan makaraları çözüp 
uzun uzun ağladığı da vakiydi. .. 

Dolores onun bu halinden şüp 
helenmişti; kendi kendisine dü
şünüyordu: 

Büyük bir kahve milstahsili 
ve taciri bu kadar cıvık bir adam 
olamaz. Çünkü bu nevi adamlar 
nihayet iş adamlarıdırlar. Ilk 
gördüğü kadına izdivaç teklif 
etmesinin sebebi nedir acaba? 
Bu muhakkak bir kahve taciri, 
zengin bir adam değil, alelade 
bir sergüzeştçi olmalı ... 

Dolorea'in düşilncelerinde 
doğru taraflar yok değildi. Çün 
kü genç İspanyol daha içmeden 
sarhoş olmuştu ... Öndaki bu he
yecanın her halile gizli bir sc -
bebi olmalıydı. 
ı - Hayatınızda hiç evlenme -
diniz mi <liyordu ... 

-Hiç ... 
- Riç nişanlanmadınız mı? .. 
- Katiyyen !... 
İşte bu garipti. ~u kadar ihti

raslı, bu kadar ateşli bir delikan 
hnın evlenmemesine, nişanlan
mamasma, imkan yoktu. Belki 
mütemadiyen evleniyor ve ni · 
şanlanıyordu da, bunları ciddi 
telakik etmiyordu .•. 

Dolores del Santo bu müz'iç 
adamdan kurtulmak istiyordu. 
Fakat kıyamıyordu da. Çünkü 
onun aşlQ sayesinde belki Rio'· 
llct m,.nafCak uıma8ı imkan da· 
1ı1tfiıae ldl. Eğer bu adam söy-
1 ediği giıbi zengin bir kahve tüc· 
carı ise, bunun temasları saye
sinde yüksek mahafile girebi -
lirdi. 

Yok bilakis maceracı, sergü
zeştçi bir adamsa yine işine ya
rardı. Çünkü onun istediği de 
bu idi. 

Rioy'ya varmadan evvel, ah
baphkla(ı hayli ilerlemişti. Fa
kat genç kadın daima çekingen 
davranıyor. sulu İspanyolun iz
divaç tekliflerine biraz ara ver
mesini istiyordu ... Yoksa bütün 
vapurda herkesin nazarı dikka
tini celbedebilir ve bunun ken· 
disi için zararı olabilirdi. 

Kendisile berabP.r zaten bir
çok önemli şahsiyetler seya
hat ediyordu. Bunlar arasında 
Birleşik Amerikanın Rio de Ja· 
nero konsolosu da vardı. 

D.olores'in bütün şüphesi ve 
alakası bu adam üzerinde top
lanmıştı. Bununla tanısmak is
tiyor, fakat ayni zama~da ada
mın bir şey fark etmemesi için 
fazla itina ediyordu. Konsolo
sun ufak bir şüphesi, kendisi -
nin Brezilyadaki faaliyetini ta
mamen altüst etmeğe kafi idi. 
Çünkü şimdi kafeste keklik de
mekti. Vapurdan bir yere kaça
mazdı. Yakalanırsa kurşuna di
zilmek yüzde yüz muhakkaktı. 

Onun için Kastello ile bera
ber fazla görünmek istemiyor
du. Bir gün güvertede dolaşır
ken Kastello yine yanına geldi 
Tam bu esnada Amerikan kon
solosu karşıdan sökün etti. Kah 
ve taciri derhal yerlere kadar 
eğilerek selamladı. 

- Oo 1 Bonjur Mister J oni ! 
Sabahtanbcri sizi görmediğim
den dolayı o kadar müteessifim 
ki... Amerikah yüzünün hatları
nı hiç bozmadan güldü .. Soğuk
kanlılıkla, genç kadını ıüzdü ... 

V c Kastello derhal büyük bir 
adama hoş görünmek istiyen 
bir hal takınarak genç kadını 
takdim etti: 

- Sinyorina Dolores del Sen 
to !.. Aslen Rio'lu imiş, fakat 
bütün hayatını Kaliforniyada 
geçirmiş... • 

Amerikalı yine ayni soğuk 
kanlılıkla genç kaçlmm elini 

Brezilyalr kahve tüccarı ile Dolores vapurun güvertrsiude 
dola~rrlarken 

sıktı .. Ve hiçbir şey ilave etme· 
di ... 

Fakat jenny, nam diğer Do· 
lorcs, konsül hazretlerinın göz
lerinde gayet garip bir mana 
sezmişti 1 Kendisine pek tuhaf 
bakıyordu. Her halde konsül, 
gene Cenubi Amerikalı kızlari· 
le Rio'da yapacağı maceralara 
vapurda başlamak istiyordu .. 

Bu, Dolorcs için bir falı ha· 
yırdı ... 

Kastello bir sürü laflar actı .. 
Havadan, sıcaklardan, şundan 

bundan bahsetti. Fakat Anıer;. 
kalı diplomat lspanyoıun her sö 
züne karşı mütemadiyen kafa· 
sını sallıyor: 

- Yes 1 Y es! diyor ve müte-

madiyen genç kadını süzüyoı · 
du. 

- Aff edcrsiniz Sinyorina Kc. 
liforniydda ne ile uğraşırdınız? 

- Ben mi? Hiç... Babamın 
büyük bağları. c;iftlikleri var· 
dır. Onların getirdiği para ile 
bütün ailemizin ferih fuhur ya· 
şaması miımkündür. 

- Babanız ... 
- Kavalyaro Sendadola Del 

Santo! .. 
- Ben de Kaliforniyahyım 

ama bu ismi hiç işitmedim ... . ' - Ne tarafındansınız? 
Van Kuver'den .. 
- Bizim çiftliklerimiz aşagı 

Kaliforniyadadır. Ondan ola · 
cak .. 

r Arkası varl 

Astraıın mantolar her sene oldulu ıibl bu sene de /azla raf. 
bettedir. Zıten pahalı kQrk olur da hiç rağbette olmaz olur muP 
Yalnız Pıris model mecmualarını bakılırsa astraıanın daha çok 
boz renklisine önem verilmektedir. Yuka11daki resimde böyle 
boz renk ıstr~ganla yapılmış gUzel bir kap görüyorsunuz Bunda 
kol yerine bir yırtmaç vardır. Bu yırtmaçtan çıkan el yine küçük 
astragan bir manşonla örtülmektedir. 
Kapın yakası, lngiliz biçimi pardesülerin yaka ı gibid;,. 
Bütün bu güzel kıyafet yine astragandan yapllmış güzel V<..' 

küçük bir Tok'Ja ikmal edilmektedir. 
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FELAKET GELiYORUM DEMEZ. 
Yazan: Mahmut BALER 

Uğradığımız Türk Limanlarında Herkes Canla 
Başla Bizimle Yakından Alakadar Oluyordu 

Fazılın geceyi güvertede 

-3-

geçirmek için üzerine giydiği 
dan birer. birer sayılıyor 

meğini yerken Hüseyin görün-
dü. Ama benninval oltasında 
balık görünmedi. 

O gece Gelibolu önünde cok 
zevkli ve eğlenceli yediğimil ~k
şam yemeğinden bir saat sonra 
havada hafif bir rüzgar alaimi 
göriindü. Aym üstünde koşu5-
mağa başlıyan parça parça si} ah 
bulutlar rüzgarın artacağını işa-

• 

süveterler arkadaşları taratın -

açrp ileri geri yollandılar. Biz 
de önümüzden hareket eden yel
kenliler gibi kotramtzm bütün 
yelkenlerini açtık. Vakit kay
betmeden hemen hareket e~ti..l:. 
Yelkenlerin hepsi de mükemmel 
işliyordu. istediğimiz ve bekle
diğimiz gibi yol alıyorduk. Gece 
yansından bir saat sonra Çanak
kaleyi geçtik. Artık keyfimize 

--S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi --Taze Hurma 

Hurmanrn tazesini, ağacından ye
ni koparılmış halinde, yemedinizse, 
dadlmayınız ama, kendinizi gerçek
ten hurma yemiş sanmayınız. Bizim 
burada bulabildiğimiz, süalü kutular 
y;,.hut parlak ince kaatlar içerisinde
ki hurmalar, gerçekten hurma değil, 
hurma kurusudur. Burmanın tazeai 
ile kurusu arasında - nasıl anlata
yım? - güzel bir kadının yirmibeş 
yaşındaki halile altmış beş yaşında
ki hali arasındaki fark kadar ayrılık 
vardır.Güzel kadın altmış beş yaşında 
da - yıkılmış camiin mihrabı gibi - ge 
ne güzeldir anıa, onun yirmi beş ya
şındaki güzelliği başka bir güzellik
tir. 

Zaren porta~al için de öyle değil 
midir? Ağacından koparılarak yeni
len taze portakal ile bizim manav djjk 
kanlarında bulduğumuz portakal 
- ince kağıtlar arasında korunulmuş 
olsa da - başka başka yemişlerdir. 

Taze hurmaya yerinde Rutab der
ler. Yansı krem renginde, yarısı da 
bildiğimiz hurma renginde koyu kır
mızı olur. Rutab bu mevsim'-.'!. eylfıl 
içerisinde yenilir. Hem de öyle hur
ma kurusu gibi, taneyle, beş ta
ne, on tane değil, tabaklarla yenilir. 
Koca bir kayık tabağı dolusu taze 
lıurmayı önünüze korlar; bir, iki, 
beş derken tabaktakilerden hep
sini yersiniz ve sıkılmasanız daha is
teyeceğiniz gelir. Bu kadar yediğiniz 
halde taze hurma pek çok ımsuzluk 
ta vermez, hem de gayet kolay haz
medilir. O kadar hurma yedikten son
ra midenizde hiç ağırlık duymazı:.ıruz. 

Bunun ;;ebebi hurmanın içindeki 
maddcJerin en çoğu şeker olma11ıd:r. 
Avrupalı kimyagerlerin tahlil edebil
dikleri kuru hurmanın yüzde 24 ü su, 
ikisi albümin, yüıde altmış yedisi şe
ker ve asit tonnik,yüzde beşi sellüloz. 
yüzde bir buçuğu da küldür. Hurma
nın en büyük kısmı şeker olduğu i
çin - eğer mideniz fazla ekşi değilse -
hurma midede hemen erir ve hemen 
şeker olarak kana karışır. Sonra da 
insanı şişmanlatmadan ferahhkla te
neffüs ettirecek, hareket ettirecek 
bir gıda olur. 

Serende t r a n s i t f 1 a -
m a s ı ç e k i 1 i o 1 d u ğ u hal
de d en i z y o l 1 a r ı iskelesi 
karşısına demirledik. Liman ve 
gümrükte yeniden bir muamele 
yapmamaklığnnız için transit 
geçmeğe karar vermiştik. Kot
ramızı uzaktan bir İngiliz kotra
sı zanneden gümrük memuriarı 
gemide Türk sancağını gördük
leri ve bizleri türkçe konuşur 
buldukları zaman duydukları 
zevk ve iftihar hissini gözleri ya· 
şararak anlattılar. Şehire çıkmı
yacağımızı söyledik ve eksilen 
komanyamızın tedarikile, yazdı
ğımız telgrafların postahanere 
götürülmesini kendilerinden ı i
ca ettik. Gümrük, liman ve diger 
memurlardan başka hemen he
men bütün şehir halkı bizimle 
canla başla alakadar oldular. Ve 
her arzumuzu zevkle yaptılar. 
Etrafımızı saran sandallar Geli
bolu dan haı;eket edinciye katlar 
bizden avrılmadılar. 

Zaten böyle ferahlığa da insan Ru
tab yetiştirdiği zaman kat kat hak ka 
zanmrş olur. Temmuz ve Ağustos ay
lan içinde hurmayı - doğrusunu ister 
seniz - develer yetiştirirler. Zavallı de 
ve iki ay geceleri sabaha kadar kuyu
dan su çeker, hurma ağaçlarının dip· 
terini suvla doldurur. Bahcivan Ara-

.~oııı vazı"f"t:;ı yaııu-~ .. ,,,._1""' .~ ... ~-;:::; 

maktır. O iki ay içinde hurma yeti
şir, iklimi de daima bulutlarla kapa
lıdır. Araplar: hurma pişi:ror ! derler. 
Fakat insanlar da beraber pişer. Sı
cak iklimde gökyüzü bulutlu olduğu 
vakit insanın nefea alması güçleşir. 
vücudü hareketten aciz kalır, yerin
den kımıldayamaz olur.Onun için,hur 
ma yetişip te, Rutab çıkınca, gökyü
zü aydınlanır, hava da biraz aerinle· 
diği için insana ferahlık verir. Rutab 
kendi memleketinde güzel havanın 
müjdeciaidir. 

Zekinfn kotrasmm beraberi
mizde olan kaptam Hüseyin Re
is sayılı balık avcılarmdandı ! 
Balık tutmaktaki şansı da avcı
lığı kadar meşhurdu. Tutacağı 
balıkların deniz üstünden çabu
cak mevkiini tesbit eder. Kaç 
tane balık çekeceğini de peşinen 
söyliyerek, bir mi dedi, üç mii 
dedi, ne dedise saldığı oltasına 
o kadar balık takar ve çeker
di ( !) . insan bu kadar sıhhatli 
bir karar ile oruç bile tutamaz. 

Elinde hazırladığı oltalaı mı 
göstererek ahenkli bir Girit şi
vesile: 

- Bak beyim, vallahi, şu bu
run yok mu, o bunmdaki sivri 
taşların otuz metre önünden ak
şam yemeği için size iki çinavrit 
alayım, geleyim, dedi. 

Fazıl: 
- Aferin Hü~eyin! Randevu

ya sadakat bu kadar olur. ı\itc
da söz erdindi değil mi? Çabuk 
git te balıkları bekletme, dedi. 

Hüseyin pek te hoşuna gitmi
yen bu alaylara kızılcık yer gibi 
buruk buruk gülerek bota atladı. 
Ve oltasının iplerini çöze çöze 
kotradan uzaklaştı. Akşam ye-

Fazıl denize 

ret ediyorlardı. Tahmininıi2 gi
bi gece 22 de birdenbire kuv
vetli bir poyraz rüzgarı esme
ğe başladı. Bu bizi motor der-

Fazıl denizden iple kotraya 
çekiliyor 

dinden kurtarıp yelken zevkine 
kavuşturan ilk rüzgardı. Kar~t
mızda demirli duran büyük yel
ken gemileri bu fırsattan istifa
deyi düşünerek acele yelkenleri 

r,AkdtKJ1zde fırtına ba§lıyor 

yıkanmaya giriyor 

diyecek yoktu. Ama, ne yazı:.e 
ki, bu keyfimiz pek çok sürmedi. 
Boğazdan çıkarken rüzgarın 
şekli değişti ve bora halinde es
meğe başladı. Sağ tarafımız ta
mamile karardı. Gökgürlemelc-

lrile sağanaklı yağmurlar yağma
ğa başladı. Güvertede yatan ar
kadaşlar çabucak şiltelerini 
omuzlıyarak aşağıya ka;tıtar. 

Yalnız Zeki kıpırdamadı. 
- Islanıyorsun Zeki, fırla! 
Sol gözünü Kızkulesi Feneri 

gibi kısık fasılalarla bir iki defo 
açıp kapadıktan sonra: · 

- Üstüme bir tente çekiveri.n, 
dedi. 
Yağmur sağanaklarını sıklaş

tırmağa, deniz gittikçe kabur
mağa ve kalmlaşmağa başladı. 
Rüzgar kesilmediği için dolıı 
olan yelkenler kotramızm fazla 
sallanmasına mani oluyordu. Bir 
müddet sonra yağmur dindi. 
Ölü denizler adamakıllı kalın

laştı. Birdenbire uğradığımız bu 
fırtınayı evvelce tahmin etmedi
ğimiz için Gelibolu istirahati şe-
refine mideleri aburcuburla iyi
ce doldurmuştuk. iparın başında 
tek yataklı bir lüks kamarası, 

orta salonda iki yatağı, sonra 
ortada tek yataklı bir kamara, 
kıçta da yine iki yataklı bir ka
marası ile altı yatağı vardı. Hal
buki biz mürettebat hariç on bir 
kişi idik. Arkadaşların hepsini 
barındırabilmek için kamara ile 
orta salona fazla yatak yapmak 
mecburiyetinde idik. Fazıl hiç 
kamaraya inmemek ve nöbetleşe 
bir iki arkadaş ta güvertede yat
mak şartile diğerlerinin mutlaka 
kamaralarda yatmak zarureti 
vardı. 

[Arkası v?.I.) 

Araplar, taze hurmayı, hiç bozul -
madan, taze taze uzak memleketlere 
göndermek çaresini de bulmuşlar: o. 
nu tulum içerisinde bal arasına kor
lar, böylece - bir nevi havası tahliye 
edilmiş kap içerisinde gibi - uz.aklara 
gönderirler. 
Hurmanın kurusu bile, göğsü yu• 

muşatır, boğaz ağrılarına iyi gelir. 
Fakat tazesi başkadır. Boğazınıza me 
rakh iseniz, taze hurma. bu mevsim
de, hurma yetiştiren bir memlekete 
kadar gitmeğe değer. 

Lokman Hekim 

TfFOBIL Dr~~s~ 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu- ı 
tutmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. - 6766 

Bakırköy Sulh Hakimliğinden : 
Bakırköyde Zeytinlikde Orta so-

kakta 30 No. lu hanede mükim iken 

15-3-935 tarihinde ölen Şemsinin te
rekeSıne mahkememizce vaziyet edil-

miş ve Oç oda bir kordur bir hala 

ve bir mutbak ve mikdarı ka.fi maa 

kuyu bahçe ve bodrum katını muh

tevi beden dıvarları kagir ve dokuz 

yüz doksan altı lira kıymeti müham

mineli 30 No. lu mezkitr evin 2 inci 

teşrin ayının 4 üncü pazartesi gün 

saat 15 den 16 ya kadar birinci artır

ması yapılacağından kıymeti muham

minenin yüzde yetmiş beşini bulduğu 

takdirde ihalesi İcra kılınacağı ve 

bulmadığı takdirde son pey bakı kal

mak şartile ikinci teşrinin 19 uncu 

salı günü keza saat 15 den 16 ya ka

dar ikinci artırması icra kıhnaca

ğrndan almak isteyenlerin yüzde ye

di buçuk nisbetindc pey akçasile mü

racaatları ve mahkeme sofasına asıl

mış şartnamesini her zaman görebi

lecekleri ilan olunur. (14779) 

Kocasından, Sevgilisinin Koca. 
sile intikam Alan Kadın 

Kadının kendisine ihanet eden ko
casından ihanetle intikam alması bir 
çok kadınlara haklı ve yerinde gibi 
görünürse de artık bu ailenin iler tu
tar yerini bırakmıyan tehlikeli bir 
harekettir. Hiçbir erkek ihanetine 
karısının ihanetle mukabelesine ta
hammül edemez. M. Şev. bunların en 
tahammüllüsü görünüyor: 

"Üç sene evvel sevişerek evlenmiş
tik. Falr.at aradan bir, bir buçuk se
ne geçince aramızda büyük ayrılıklar 
olduğunu anladık. Hatta ayrılmıya 
karar verdik. Fakat nedense ayrıla
madık. Ben geç vakitlere kadar dışar
da eğlenmeyi, karım annesinin evine 
dönerek sıkıntılı bir hayat geçirmek
tense bizim apartımanın konforunu 
tercih ettik. Bir gün ben dışardaki 
eğlencelerden bulunchtğumuz apartı
manın yeni bir muhitini daha cazip 
bulmıya başladım. Bu muhit orta 
halli ve kibar genç bir karı kocaya 
aitti. Onlara gidip geliyorduk. Bu 
genç kadın birdenbire beni bağla
mıştı. Kocasile aralarında devamlı 
geçimsizlikler olduğunu da işitiyor
dum. Kısa bir dostluk sonunda bu 
kadınla anlaştık. Artık onunla sık 
sık buluşuyor, gezip tozuyorduk. Ta
til günlerini baş başa şehrin uzak 
semtlerinde geçiriyor~ evlerimizde 
dört kişilik eğlenceler tertip ettiği
miz zaman kaşl~ göz arasında biribi
rimizle meşgul oluyorduk. 

Bir gece karımın, bir göz işareti
mi sezdiğini farkettim. Belli etmeme
ye çalıştım. Fakat ondan iki gün son
ra genç kadınla baş başa gezerken 
gene karımı otomobille bizi takip 
eder gibi gördüm. Akşam, ertesi gün, 
daha ertesi gün karım bundan bahis 
--wıp::::· - - -
bekliyor ve cevabımı hazırlamış bu-
lunuyordum. Yalnız aramızda artık 
her türlü dostça münasebet kesilmiş
ti. Konuşmadığımız günler çoğalmış
tı ve yavaş yavaş karımın eve benden 
geç geldiğini, hazan yemek bile ye
mediğini görmeye başladım. Geceya
rısına doğru bir otomobil apartıma
nın önünde duruyor, karım ağzı şarap 
veya bira kokarak ve §en kahkaha
lar fırlatarak eve geliyordu. Bu hal 
beni çok kızdırdığı halde yalnız ken
disine bir ikl kere nert~den geldiğini 
sormakla iktifa ettim: Ya "terzim
den !., yahut ,'arkadaşımdan!,, diye 
cevap veriyordu. 

Fakat bir gün geç vakit Şişliden 
gelen bir otomobil içinde karımı bir 
erkeğin yanında gördüm. Başka bir 
otomobille takip ettim. Tam apartı
mamn sokağı başında otomobilden 
atlıyan bu erkek komşumuz, benim 
sevdiğim kadının kocasıydı. Karım o 
aksam da terzisinden geldiğini söy
ledi. Fakat ben her şeyi anlamıştım; 
karım aylardanberi benden intikam 
alıyor. Ne o bana, ne ben ona henüz 
acı bir şey söylemiş değiliz. Henüz 
yüz yüze gelmedik. Ancak onun 
yaptığı cinayetin vicdan azabından 
mı, yoksa bir başkasını sevmesinden 
mi, nedense sık sık ağiadığını anlı
yorum. Bir iki geceyansı yatağında 
hıçkırdığını duydum. Bu hal beni 
ayrılmak için tereddüde düşürüyor. 
Onu bırakarak memnun etmekten 
de, zorla fenalığa sürüklemekten de 
çekiniyorum. Ne yapmllryım?,, 

Her erkek şunu bilmelidir ki, ka-

ACELE SA TILiK 
BAHÇE 

dınlar kocalarının, kendilerinin de ta
nıyıp görüştüğü kadınlarla ihanetine 
asla tahammül edemezler. Arkadaşla· 
riyle sevişen erkeklerine karşı her 
türlü fenalrğı yapabilirler. Bize mek
tup yazan genç, kansını zorla yol
dan çıkarmaktadır. İzlerini gördüğü 
göz yaşlarını bir vi 1 'an azabından, 
yahut yeni bir sevgiden değil, kansı
nın zorla fenalığa sürüklenmesinden 
ileri geldiğine atfetse daha yerinde 
olur. Bu kadın sanırız ki kocasını 
hala ve her şeye rağmen seviyor. M, 
Şev. daha ateş bacayı sarmadan ye
tişmeli, yalnız bazı ihmallerini ileri 
sürerek bunlara nadim olduğunu ve 
yuvasını bozmak istemediğini söyle
melidir. Kadın bu ric'ate inanmıya
cak, fakat kuvvetli delillerle, hare
ketlerle gösterilecek teminat onu bir
denbire sevindirecek ve kocasına es
kisinden fazla bağbyacaktır. Bizce 
M. Şev için en makul hareket de bu· 
dur. 

• Açgözlü bir ana 

Beyazıt ta A. Özgen imza sile: 
"Bundan beş sene evvel bir komlJU 

kızı ile seviştik. Ailece konuşuyor, 
ailece gezmelere gidiyorduk. Anası 
da samimiyet gösteriyordu. Bu kız; 
bir fabrikada çalışarak evine bakı· 
yordu. O ve ben işimizden döndük
ten sonra mutlaka buluşuyor, uzun 
saatleri beraber geçiriyorduk. Ev
lenmeye karar vermiştik. Fakat bir 
gün anasınrn kızını başkalarına ver· 
mek istedii7ini öP-renilim t .. t.~ .. ett-i_ :1"'" • ~w .,..,;a Q &.q ~§"-.A-~aeAfflllta.u ~ 

duğu halde hoppa, ve hele son dere
ce para aç gözlüsüdür. Kızı ise ana
sına son derece bağlıdır. Onun sö
zünden dışarı çıkamaz. Kadının hop
palrğını ve deliliğini en sonunda şu 
hadise ile adamakıllı gördüm, anla
dım: Bir gece hala ve tl ı zeleri uzak 
bir yerden onlara misafir gelmişt~ 
Hep beraber oturup eğlendik. Bir 
ara ben odadan dışarı çıkınca u.isa
firler bu acuzeye: "Allah aşkına siz 
rahatsız olmayın, zevcinizle istirahat 
edin., demezler mi? Acuze kan beni 
bunlara kendi kocası gibi göstermiş. 
Kızı bu söz üzerine hüngür hüngür 
ağlamıya başlayınca bu kadın utan· 
madan misafirlerine: "Kızım benimle 
yatmıya alışmıştır da teklifiniz üze
rine canı sıkıldı.,, cevabını verdi. Bu
nun üzerine kendimi sokağa attım, 
bir daha semtlerine uğramadım. 
Sonradan öğreniyorum ki ben bu ka
dının göz koyduğu damad namzetle
rinden dördüncüsüymüşüm. Kabahat 
kızda olmadığı için ona hazan yolda 
rashyorum ve fabrikasına kadar be
raber gidiyoruz. Fakat ne fayda? 
Anasından ayrılamıyor ki? Ne yapa
yım ki bu kendisinden hiçbir ümit 
beklemediğim sevgiliyi unutayım?,, 

Bir başka sevgili bularak ... Fakat 
eğer sandığınız gibi bütün kabahat 
anasında ise ve kıza kendinizi sevdir
dinizse ikisini de yola getirmek im· 
kanını neden bulamıyorsunuz? Ça
lışmaktan kurtaracak bir bütçeye sa:. 
bip olursanız meselenin kendiliğin
den ve istediğiniz gibi hallolunduğu· 
nu göreceksiniz. 

l ·~~-~-~-~-~~-- ~~iii!o!• -:-: -·- --·--
VAPURCULUK 

1 

Topkapı dışarısında Çırpıcı cadde
sinde Tepe bağı civarında 12 dönüm ı 
arazi içinde Ceviz, İncir, Dut, Kiraz 1 

ve emsali meyve ağaçlan ile dört •

1 
yüzden ziyade asma filizleri, bir oda 
ve bir mutfağı, bir ahır ve kuyusu o
lan 8 numaralı bahçe ucuz fiyatla a· ! 
cele satılacağından alıcıların Kara
köy Mehmet Ali Paşa han 53 numa
ralı yazıhaneye müracaatları. 

1 Türk Anonım Şirketi 
Istanbul Acentahğı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Karabiga yolu 
BAR TIN vapuru 25 Ey Jul 

ÇARŞAMBA saat 20 de Kara· 

il bigaya kader 

11

1 

lzmir sürat yolu 
Beşiktaş İkinci Hukuk mahkeme

sinden : 
Ortaköyde Uncu sokağında Fırın

cılık etmekte iken ölen Tana~ ltari
dis terekesine alacaklısı Yusuf Molla 
Zade Hüseyin ve biraderinin talep-
leri ile mahkemece el konmuştur. Ta

rihi ilandan itibaren eshabı matlfip 
ve atakadaranın bir ay ve mirascıla
nnın üç ay zarfında Beşiktaş İkinci 
Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat· 
lan ilan olunur. (14771) 

SAKARYA vapuru her hafta 
• 

PERŞEMBE günleri saat 16 da ı 

, lıtanbuldan lZMıRE ve PAZA~ 1 

1 

günleri de iZMlRDEN İstanbula 
kalkar 1 . - - ~----- - --- . -. 

YENi NEŞRIY AT 

Devlet ve ideal dev'et 
üniversite mezunlarından Süreyya 

Temelin ''Devlet ve ldeal Devlet., is
mindeki kitabı çıkmıştır. 
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GUZEL SAN' ATLAR Siyaset barometrosu gene 
son hızıyle : Harp gösteriyor 

Modern 
San' at 

- Nurullah Cemal Berkin bir kitabı -
Modem san'at hakkında bildikle

rimiz ve gördüklerimiz az çok mah
duttur. Modern san'ata dair bilgile
rimizi çoğaltmak ve görgümüzü art
tırmak için okumak ve çok eser gör
mek lazımdır. Buna mukabil san'ata 
dair yazılmış türkçe bir kitabımız 
olmadığı gibi, sergilerimizde de san
atın iyi nümunelerine tesadüf etmek 
pek seyrek bir hadisedir. 

Plastik sanatın memleketimizde 
inkişaf etmeğe başladığı ve genç 
neslin eski san'at telakkilerinden 
kendini sıyırıp sataha doğru emin 
adımlarla yürüdüğü şu devirde mo
dern san'atı bize izah eden bir ki
taba ihtiyacımız vardı. İşte "D., 
grupu san'atkarlarından Nurullah 
Cemal Berk bu ihtiyacımıza karşılık 
olarak "Modem sanat,, adlı bir ki
tap neşretti. Bu kitap sanatla uzak
tan, yakından aHikası olan her oku
yucu için istifadeli olmakla beraber, 
bilhassa sanatkarlarımız için adeta 
lüzumlu bir eserdir de. 

Nurullah Cemal Berk, bu eserin
oe empresyonizm, neo - empresyo
nizm, kübizm, pürizm, fütürizm, ve 
ıürrealizm gibi san'at cereyanlarının 
mahiyeti ve onları doğuran büyük 
1>an'atkarların sanattaki kıymet ve 
takip ettikleri yolları izah etmekte
dir. Bu küçük eserde huHisa edilen 
bu rnaliimat gerek bugünkü san'at 
.varlığımız için mühim bir eksiği ta
mamlamış olmak itibarile olsun, ge
rekse san'at kütüphanemize bir kıy
met ilave etmiş olmak noktai naza
rından takdir ve rağbete değer. 

Bu kitap, Claude Monet'den başh
yarak Renair Pissaro, Sisley gibi 
empresyonizm'in büyük dahilerini 
bize tercümeihallerile beraber tanı
tarak empresyonizmin resim tekni
ğinde yapmak istediği inkılaptan, o
nu takip eden ve onun bir devamı 
olan Neo - empresyonistlerden Seu
rat ve geçenlerde vefat eden Paul 
Signac gibi büyük üstatlardan bah
aediyor ve bahsi Fauves'lara intikal 
ettiriyor. Sıra ile Matisse, Derain, 
Vlamınk, Othon Frisz, Bonnard, 
Utrillo'dan bize kıymetli malfimat 
veriyor. Daha sonra bugünkü sana
tın hendese ile alakasından ve kü
biı:min doğuşundan, kübmnin mahi
yetinden haberler veriyor. Picasso, 
1- ger, Lhote gibi bugünkü nesle 
rehberlik eden şöhretlere ait izahat 
veriyor. Fütürizm ve Sürrealizmi de 
anlattıktan sonra kitap tamam olu
yor. Bütün şöhretler ve onlar hak
kındaki izahat resimlerile, misalleri
le, iyi tertip edilmiş ve kariin isti
fadesi her cihetten iyi düşünülmüş
tür. 

Kitabın sonuna bir de bu ressam· 
farın alfabe sırasiyle gerek ecnebi 
dillerindeki isimleri, gerekse türkçe 
okunuşları bir cetvel halinde ilave 
edilmiştir· 

Nurullah Cemal Berk'in, bu ese
rinden küçük bir parçayı aşağıya 
aynen naklediyoruz, 

• 
Modern san'at ve san'atta 

mantik 
••insanın, hatta çok mütekamil in

tanın, yaşamak için san'ata ihtiyacı 
yoktur. Yaşamak, yemek, su içmek, 
uyumakla ve bunları yapabilmek 
için pratik işlerde para kazanmakla 
kaimdir. Bir iş adamı, bir bankacı, 
bir avukat, bir bahriyeli, ilah .. pek 
ala tablo seyretmeden, heykel gör
meden, musiki dinlemeden yaşar. 
San'at ferdin hayatında - san'ata 
intisap etmemiş olması şartile -
gratuit, yani bedava, gayrimakul, 
pratikten, müspetlikten çıkan tarafı 
gösterir. San'at zevki dimağın bir 
nevi lüksüdür. Ve böyle olduğu için 
en mütekamil dimağların karakteris
tiğidir. San'at, fonksiyon itibarile 
!hasbi olduğu için, hayatla olan rabı
tası her halde hayatın makul tecel
lileri ile değildir. San'at, hayatın ya
nında. kendine has hakikatlerle, gi
dişlerle, prensiplerle, diğer bir ha
yattır. 

San'at sun'idir. San'at eseri sun'i 
bir cisimdir. Ondaki ;rıuvazene haki
ki hayatta rnuvazenesizliktir. San'at 
eseri önünde hayatla rabıtası olan 
her günkü sokak mantığım unut
mak, normal ölçüleri bir ~"lrafa bı
rakmak lazımdır. San'at eserini san
atın mantığı ile seyretmek onu anla
malctır. 

San'atın, ve her san'at şubesinin 
kendisine has bir atemi vardır. Tek
nik hususiyetleri, harici şekli, mantı
ğı, felsefesi. Bir san'at eserinden 
anlamak, o eserin cevab verdiği mü
cerret alemin sırlarına biraz vakıf 
olmaktır. Buna san'at terbiyesi der
ler. Bu terbiyeyi almadan modern 
san'attan anlamak mümkün değildir· 
Eski san'atın - ne de olsa - man
tıkla daha sıkı bir rabıtası vardı. 
Yani san'atkann tabiate hayranlığı 
daha büyüktü. Eskiler, modernler gi
bi tabiati hamur gibi yuğurmamış
lar, onu bir ~amus gibi kullanmış-

AFiŞ SERGiSi 
Gazeteler, Samuel Hoare'ın Roma· 

daki lngiliz elçilisi vasıtasile Musso
liniye sunduğu notanın, anlaşmazlı -
ğın kotarı1ması maksadile Uçler ara
sındaki görüşmelere tekrar başlanma
sı hususunda bir teşebbüs mü, yoksa 
lngilterenin Akdenizdeki deniz faali
yetinin düşmanca bir manası olmadığı 
hakkındaki inancalann tekrarı mahi
yetinde mi olduğunu sormaktadır. 

[Başı 1 incide l 
ta tam bir rnuvaffakiyetsizlikle so -
nuçlanmıştır. Konseyin, muhasama -
nın başlamasını beklemek üzere top
lantılarını sonraya bırakması muhte
meldir. Memnuniyetle kaydetmeliyiz 
ki, İngiliz çevenleri, Fransız ve In -
giliz mümessillerinin sıkı işbirliğine 
devam etmeğe hazır olduklannı söy
lemislerdir . ., 

Prens lsmaıı Davudun Habeşıstanda 
çalışmak için yaptığı müracaati kabul 
etmiştir. 

• 

Habeşistan mukabil teklif-
leri kabul etnüyecek 

Adisaba:ba, 24 A.A. - Resmi çe -
venler, Beşler komitesinin teklifleri
ne cevap olarak !talya tarafından ya
pılan teklifleri kabul edilemiyecek 
mahiyette saymaktadırlar. 

Habeşistanın Eritrcyi İtalyan So -
malisine bağlamak üzere, bir toprak 
parçası vermekten imtina edeceği söy 
lenmektedir. Habe§istan, silahlarını 
bırakmaktan da imtina edecektir. 

E~ho de Faris gazetesinde Pertinax 
diyor ki: 

"Cenevrede hemen herkes bir uz
laşma umudunu kaybetmiş gibidir. 
Laval - Eden görüşmelerinin bugün 
mevzuu bahsolması gereken mesele
lerin çok dışına çıktığı söylenebilir. 

Avrupa güvenliği meselesi ve Ha
beş işi kötü bir gidiş aldığı takdirde, 
zararın mümkün olduğu kadar tah -
dit edilmesi için takip edilecek hare
ket tarzı. 

İngilizler, Fransız - lngiliz anlaı;?
masının mümkün olduğu kadar sıkı 
olduğunu ısrarla söylemektedirler.,, 

Prens yakında Adisababaya gide ı 

cektir. 
İngiliz filosu Navarine 

gidiyor 
Atina, 24 (Ozel) - 4 Dritnot, 2 

tayyare nakliye gemisi, 8 kruvazör, 
46 muhripten mürekkep kuvvetli bir 
İngiliz filosu bugün Navarin limanın
dan gelecektir. İngiliz donanmasının 
bu filosu manevralar yapmak üzere 
Birinciteşrinin 25 ine kadar Yunan 
sularında kalacaktır. 

1 talya yeni tekliflerde 
Roma, 24 A.A. - ltalyan kabinl!

si bugün toplanmış ve yine cumarte
si toplanmak üzere dağılmıştır·. 

Kabine toplantısından sonra çıka
rılan resmi bildirğte deniyor ki : 

· Tf-IR-TURK.151-l 1vfA1L LINQ. 

İmparator sarayında yapılan bir 
toplantıda, yukardaki meseleler uzun 
uzadıya incelenmiştir. Habcşistanın, 
Uluslar Sosyetesinin nasihat ve tav
siyelerini takip etmeye karar verdiği 
teyit olunmaktadır. Hatta, Habeşis -
tan, İtalyanlar tecavüz ettiği takdir -
de, icap ederse, hüsnü niyetini isbat 
etmek maksadile, asker kıtalarım hu-

Bu haftanın başlangıcı, anlaşmaz -
lığın, geçen haftalarda başlayan ger
ginleşmesini endişe verecek bir şekil
de artırmıştır. Herkes şu fikirde bu
lunmaktadır ki, muhasamanın başla -
masından evvel son görüşme imkan
larını ,taşıyan günler, yaşanılmakta -

"Mussolini siyasal durumun cumar
tesinden bugüne kadar olan gelişimi 
ni kısaca anlatmış ve İtalyanın Ce
nevreye mukabil önergelerde bulun• 
madığını ancak Beşler Komitesi Ö· 

nergelerini ne için kabul etmediğinin 
sebeplerini bildirmiş olduğunu söy
lemiştir. Cumartesinden beri olan bü
tün şeyler Mussolininin başka türlü 
hareket edemiyeceğini ispat eyle· 
miştir. 

İhap HulUsi. Memleketine yepye
ni bir zevk, yepyeni bir estetik geti
ren bu isim belki her gün karşınız
da. Her gün onunla karşı karşıyası
nız. 

Kumbaralarile, kuru kahvelerile, 
tras bıcakları ile. aFniri"lpriı .. _ rı~1-::\ 
T (::" r -

l ... 

bin türlü mallaril size o, er gün 
çizgi sanatının şaheserlerini veriyor. 

San'atla ticaretin kolkola gittiğini 
gösteren bu san'atkar, memleketimi
zin biricik afişçisidir. Afiş sanatı, 
gerçi resim sanatından belki tama
men ayrı. büsbiitiin, bambaşka bir 
sanat şubesidir. Fakat çizgi, kompo
zisyon ve renk rabıtalarile resme öte
ki arkadaşlarından fazla yakın olanı
dır. 

Afişin, evvela gözü etrafının bü
tiin r:ıh•t:>1"'"'"'1"'" :>"ır.,?r:ı}s lo•nrline, 

... 
çekebilmesi ve kendine ?aktıkça bak 
mak arzusu uyandırabılmesi liizım
dır. Bunun için de afişin evvelemir
de bir eseri san'at olması icap eder. 
İşte İhap HulCtsinin afişleri, herbiri 
bu meziyet ve ususiyetleri bol bol 
taşıyan birer san'at eseridir. 

Yaptığı afişlerin bir kısmını bir 
araya toplıyarak Mısır apartımanın
da bir sergi vücuda getiren İhap 
Huliisi. memleketimizde bu janrın 
yeganesidir. 

tardı. San'ati felsefelere alet etme
mişlerdi, entellektüellik, bize yakın 
devrelerin san'atinde en bariz cihet 
olduğu için modern san'at geniş bir 
fikir sahasıdır. Nasıl olmaz ki he
men her modern eser, tabiate bir 
hayranlık havkırışında ziyade entel
lektüel bir ı ıanifestodur. Değişen 
ahlak telakkileri, insan hisleri, içti
mai gidi§ler, harb, makine, zaman, 
sürat mefhumları, tabloya heykele, 
besteye, binaya. yeni şekiller verdi
ler. San'atkar devrini takib etmezse, 
devrinin adamı olmazsa. yaşıyan bir 
san'at yapamaz. ve bugünün san'a
tine göz yumanlar, ona mütereddi di
yenler mütekamil adamlar değildir
ler. Mazinin kırıntıları ile yaşamak 
istiyen miskin ruhlardn.,, 

Bilhassa son asırda afişle ticaret 
biribirine o kadar yaklaşmıştır ki 
kötü yapılmış bir afişle bir mal, ka
litesini ve müşterisini derhal kaybe
debilir. Bunun için ticaretle iştigal 
eden ve malını tanıtmak ve iyi sür
mek istiyenler bu sergiyi mutlaka 
gezmelidirler. 
İhap Hu!Usinin san'atına gelince, 

eserlerinde resimden ziyade fotoğra
fiye kaçan İhap, halkın tam zevkine 
göre hitap etmesini bilen bir san'at
kardır. Onun için, resim terbiyesi 
henüz teşekkül etmemiş olan bizler 
için İhap HulUsinin san'atı şayanı 
hayret görünmektedir. Her nekadar 
bu tarz afişlerin, memlekette mo
dern san'at zevkini geciktirmekte 
mühim bir rolü varsa da çizgiye kar
şı hürmet telkin etmesi ve halkın 
zevkini bayağılıktan kurtarması iti
barile her türlü takdirin fevkinde
dir. Zat, modern san'at ilk övün 
olarak ı halka sunulabilecek bir nesne 
değildir. Halkı modern san'ata alış
tırabilmek için birtakım merhaleler 
lazımdır. Bunun için halka vereceği
miz modern san'at zevki ziyafetinde 

İhap Hulusinin afişleri bir 
dür· 

Halkın san'at midesini bozma
mak, bulandırmamak için ültra mo
dern afişlerle işe haşlamak zaten 
doğru bir şey olmazdı. 

Bütün bu endişelerden sarfınazar 
bize güzel, temiz, cazip ve tatlı 
renklerle, tatlı çizgilerle gözlerimizi 
memnun eden ilk afiş bizim memle
ketimizde İhap Huliısinin elinden 
çıkmıştır. Nasıl inkar edilebilir ki 
sokaklarımız, caddelerimiz, duvarla
rındaki çarpık, çurpuk, iğri büğrü 
ve zevkimizi tahriş eden afişlerden 
geçilemez bir hale gelmişti. Bu uzak 
bir mazi değildir. İhap, afişi, tabela
cının dükkanından, san'at atölyesine 

tJ 

çıkardı. Ve bundan hem memleketin 
estetiği, hem de ticareti kurtuldu. 

Sergiden !:ıkarken 1hap Hulusi ile 
konuştuk. 

- Siparişlerde serbest kalamıyo
rum. Siparişi veren muhakkak ki 
işime de müdahale etmek istiyor. 
Halbuki benim için, yapmak istedi
ğim şeyde rahat ve serbest kalmam 
lazımdır. Onun için ilerliyemiyorum, 

derilen ltalyan askerleri 

diyordu. 
İhı>."> Hulftsinin şikayette hakkı 

v?r. Ç~nkü o. a.fiş yapıyor ve afiş 
bır san at eserıdır. San'at eserine ka
rışmak onu bozmak berbat etmek 
demektir. ' 

Yegane işi afiş yapmak ve bu yol
da güzel neticeler kazanmak ve iler
fomek istiyen, kendine bunu meslek 
edinmiş bir adama, şimdiye kadar 
eline kalem almamış ve bittabi bu 
işten anlamıyan bir pastırmacının 
bir sipariş dolayısile müdahaleye ken 
disinde hak bulması çok gülünç ve 
acıklı bir vakıadır. Her şeyi bilmek 
iddiasında bulunanlara cizme hika
yesini hatırlattıktan sonra, kendile
rini ihtisasa karsı hürmete davet 
ederiz. 

dır. Bu hafta, miimessillere hiçbir uz
laşma umudu vermeden ba~lamakta • 
dır. 

Habeşliler bir İtalyanı 
tevkif ettiler 

Adisababa, 24 A.A. - Reuter ajan 
sı aytarı bildiriyor: 

'GoD<lar-:-Habeş makamatı, Adua
ya 'ğfffff~ M2n bir Jtalyan memu
runu tevkif etmişlerdir. İtalyan elçisi 
Vinci, bu tevkif hakkında şikayette 
bulunmuştur. 
Bundan başka, Condar'daki İtalyan 
konsolosunun. Sudana gitmesine ma
ni olunmuştur. 

1 talya mukabil teklif 
yapmamış 

Roma, 24 A.A. - Kabine toplan
tısının sonunda yayılan bir bildiriğ, 
İtalyanın Cenevreye hiçbir mukabil 
teklifte bulunmaciığını ve yalnız Beş
ler komitesi tekliflerini hangi sebep
lerden dolayı şayanı kabul görmedi
ğini izah ettiğini tasrih etmektedir. 

Habeşistanda seferberlik . 
emrı 

Londra, 24 A.A. - Daily Mail ga
zetesinin Adisababa özel aytarı, dün 
Negüs tarafından imza edilmiş olan 
genel seferberlik emrinin, yağmur 
mevsiminin sonunda başlanan mazkal 
şenliklerinde yahut hemen bunlardan 
sonra ilan edilmt:ı1i ihtimali olduğunu 
haber vermektedir. 

t taiyan kuryesini soydular 
Adiaalıaba, 24 A.A. - İtalyan el

çiliği, ltalyan diplomatik kuryesinin 
Gondar konsolosluğu ile Adua arasın
da soyguna uğradığını söylemekte -
dir. 

Süveyş kanalını geçen as
kerlere malzeme 

Londra, 24 A.A. - Portsaitten bil
dirildiğine göre, 20 eyliıldenberi Sü
veyş kanalından, 6035 halyan askeri, 
421 top harp kereçi ve 8418 ton mah
rukat geçmiştir. 

Napoli. 24 A.A. -- Dün Afrikaya 
2000 nefer hareket etmi"tir. Gelecek 
dört gün içinde Napoli Ji~anından 17 
gemi kalkacaktır. 

İtalyanlar Afrikada asker 
topluyorlar 

Londra, 2., A.A. - Kahireden bil
dirildiğine göre Italyanlar Sibyada 
Doğu Afrikaıında hizmet etmek üze
re yerli asker toplamağa devam et -
mektedir. Her bölge hükfımet emrine 
belli sayıda sağlam adam vermek mec 
buriyetindedir. Italyanlar bu suretle 
20 bin kişilik bir kuvvet toplayabilt:
ceklerini umuyorlar. 

İngiliz uçak gemisi 
Cebelüttarık, 24 A.A. - Ncvasa 

nakliye gemisi, Exeter adlı Ingiliz 
kruvazörünün refakatinde Doğuya 
doğru hareket etmiştir. 

Mısırlı bir Prenste Habeşe 
gidiyor 

lskenderiye, 24 A.A. - Habeş im
paratoru, şimdiki Mısır hanedanından 

Mussolini İtalyanın, hadiselere gÖ• 
re takip edeceği siyasayi anlatmış· 
tır. 

Üçler ve Cenevre 
Londra, 24 A.A. - Resmi çeven• 

ler, Duçenin Drummond tarafından 
kendisine verilmiş olan teminatı sem· 
pati ile karşılamış olduğunu söylü -
yorlar. Cenevre müessesesi haricinde 
bir üç devlet konferansının toplantı
ya çağrılması şayiası ihtiyat kaydile 
telakki edilmiştir. Cünkü böyle bir 
davet Uluslar Sosyetesinin nüfuzunu 
kıracaktır. 

İngiliz kabinesinde toplantı 
Londra, 24 A.A. - Bakanlar, bir 

buçuk saat görüştükten sonra dağıl
mışlardır. 

Bugün başka bir toplantı yapılım· 
yacağı anlaşılıyor. 

Habeşistanda manda 
Roma, 24 A.A. - Stampa gazete• 

si, Habeşistanda bir manda tesis} lü· 
zumunu yazmakta4ır. 

Son Dakika 

Komite raporu 
Hazırladı 

Cenevre, 24 A.A. - Bu sabah 
toplanan beşler komitesi konse 
ye vereceği raporu saat 12,30 
da tespit etmiştir. 

Cenevreden ayrıhş 

Cenevre, 24 A.A. - Bazı d~ 
legeler bu akşam Benes ile, per 
şembe günü, konseyin seçeceği 
muhtelif usuller hakkında gö • 
rüşmüşlerdi. 

İtalyan hükumeti, bildiriğin .. 
de, paktın bazı maddelerinin tat 
biki üzere alacağı kararı gizle • 
memektedir. Bunda, konsey 15 
inci maddeyi tatbike karar ver
diği takdirde, Uluslar sosyetesi 
ni terketmek tehdidi görülüyor. 

ASKERi BiLDiRiG 

Tüm. As. Dairesi Başkanlığından: 

ı - Teşrin 935 celbinde bir bu
çuk senelik hizmete tabi 316 ila 327 
bakayası ile 328 doğumlulardan geri 
kalanlar ve iki senelik hizmete ayrıl
mış 316 ita 328 bakayasıyle 329 do
ğumlular ve deniz ve jandarma sı
nıflarına ayrılmış olan 316 ila 329 
bakayasıyle 330 doğumlular celp e
dilecektir • 

2 - iki senelik sınıflara ayrılmı~ 
olan erat için yevmi içtima 24 1 inci 
te§rin 935 tir. 
Bedel nakti vereceklerin bedelleri 23 
1 inci teşrin 935 akşamına kadar ka
bul edilecektir. 

3 - Deniz sınıfına ayrılmış olan 
erat için yevmi içtima 10 1 inci teş
rin 935 tir. Bu sınıft~n bedeli nakti 
vereceklerin bedellcrı 9 1 inci teşrin 
935 akşamına kadar kabul edilecek
tir. 

4 - Jandarma sınıfına ayrılmış O• 
lan erat için yevmi içtima 16 1 inci 
teşrin 935 tir.Bu smıftan bedeli nak
ti vereceklerin bedelleri 14 1 inci teş
rin 935 akşamına kadar kabul edile
cektir. 

5 - Yukarıda gösterilen tarihler• 
de şubelerine müracaat etmeyenler 
hakkında Askerlik mükellefiyeti ka
nunun ceza maddesi ahkamı tatbik 
edilecektir 



m:mı 

iTALYA VE HABEŞiSTAN 

Habeşliler Netiqeden Emin 

Bablf U.JJa!atoru, oflu Pıeas llalcoaen il• fleraber Adisababa
tl• Salat • Georges klisesinden ~ıkarken ... 

Le Petit Padsien'den: ler piyade askeri De d.oludur. insan, 
Ha.bet kabileleri l&ftf malnınele· korku nedir bilmi,_, fakat cephede 

rini pmı llududunda kurulıaıD 1eoif sebirU gu. uçak n minlyözlerle 
kempıanta topluyorlar. Adilababa a· karplaflC&ldarun bBen bu muharip
halili Wiylk intinr beyecam içinde leri carihıce bir heyecan duyuyor.~ 
bulunuyor Ye lıududa p:len ukerle- terinden bir çolile konuftum. Cilmle
ria Plitiai ıirmek Ye bU uvki m.. li tamamen neticeden ~r. Za· 
kin mertebe qsun müddet tatmak ._ _ __.__ aiJlbla ı-. ...:-1- ..ı. 
çin birçok çarelere bqvuruyorlir. bitleri.. ___....d'., ı..,,.- .... 

hic:umun ne auretle d~upu 
Bitlb Babqliler, WU.ata erkek • bil$ ~ ~ llJ· 

Ju ft pnçler, ttltir .. ,. kiy mey- 16· ......... • 
danJarmda, aokaklarda ve bahçelerde ı--· 
batti mezarlıklarda bile ukerlik ta· Bahit ...., ...... ~ 
timleri yapıyorlar. Habef hBktlmet er- ................ BaA'r wıuam ..... 
ıranı, bu auretle talim yapan yeni •• 
kerlerin. durum dizellin düulmnin. 
ltaJyanJuı bir lene aarfmda t.epele • 
mele manffak olacapndan emindir· 
ler. Ye bu talimler her feYden enet 
miBetJerin birlbirine kartı yaldaıımı· 
maa yardım edecektir. tm~or, mil 
letia CUP ldUtlrUne 1t1l•nmeunı ha
nretıe arn etmektedir. 

Adiaababada bU karqrldtk çıktılı 
takdirde, lnciliz orta elçiliğinin AY· 
rupaJıJar için bir toplantı yeri oJma
um karar verilmİftir . .Fakat hiç kb;Jı· 
aeıda t.urada mevcut kuvvetin mikta
n hftkmda maHlmatı yoktur. Habef 
oıraunda olan biten ifletde oldufu 
aibi. orta elçilikte bulunan lmnet te 
bir em-ar tefkil etmektedir. lql1izler 
muhafız Hkerlerfnin artırılmasını is
temişler ve banu nilfuslannı tehlike-

isvl4)recl•n Alman· 
ı•ı• k•~ırtlan 
Gazeteci 

Le /ournaf dan: 
lmçre ile Al111111ya arasmdalci Ja· 

kob maeleai iyi bir tekilde neticden
ıniftir. Ad adı Salomon olan Jakob 
bir Yahudi ıueteciclir. Bu adam ka· 
çıdt IUl'etile lıviçreye girmif ve yine 
Alınan memurlan tarafmdan 9 mart· 
ta Almanyaya bçırıbmıtır. AJmuıya 

/AIC.OB 
ile ~ 1:N lhlllaata UJae, 
divamna mttraqat ttmitletdl. Palraı 
A1ıMn1' Llll•Jia .._... beldeme
dla JaW. _... ...._. •• ken. 
ı6fai ı....,. .... e .... 

Ba na demektid Almlnya Uhey 
atvammıı kararım ~ Al__,, »obu aerbat blfllanaMa 1Jlı 
Jpe-ı ..._ ofdulupu ...... 1laba1 .... ~. 

........ ,.... bil battı lulreketf, ta-
ühllt1erüı ..utaldula bir samanda 
çok priptir. BilbHaa Almanyanm 
Jakobu. Yahudiler aleyhine yeni blr
tabn bnuOlar kabul edildiği anda 
ıerbeat bırakmau bir bt daha pıip
tir. 

ye ...... :;~..-~-btJP.111; ?ftfllt: .,, ~cıı 

ınams eJç.isi Sir Sydney Bartonun de Croi...t, flw A ....... ltlü6i-
el,.Ufk muhafız kalelerinin takviveaı-· • Wt.ıalt ...,....,. Wr iteni• 

s " ·,I r&.- ,,,,.. ~. 
ni iatemeu kadar hiçbir hareket, Ha· Habeı kraTrı;esl bit tlela ı.ı... .,......,.. h ....,.,_.,......,.. 
~~ hüaret teJikkl e- görlbılyot ol..ltı •ı11ıa.r ilMI ......., OlaW· _._......, ,..,,, .............. ,,,,,,,,,.,.,. w 

Elçilik garnisoııu 136 asker, iç,.. lerin elinde Skoda f~ oto- lıınıla ,. NMrW .,,.,,_ .ıntiffwı 
bit ve bir hekim binbaphiJM çıhiıJ. matik .,dif eklerlai &ikdtlm.Fakat kiy ı _ IC.,,,,,,._ .todlaifM Wret 
mıtbr. Bu ha'l'eket. Jngilterenin Ce. Ullerin elinde mav.zerden bqb bir .,,.,.,... ÇiinH ....... 1.,_.... a 
lleYl'«Hki beyanatı ne oluna oFıun, fi>' yoktur. General Mltd eaı., bir .ı.... 
Adiababa ~etine ~ olma- barp ~ kurduktan aonre Banar· 2 _ Bitin ,_,..,.,. *•' Mr 
mtmı ptennektedir. dan hareket etmiftir. Yamnda bnaı t1p1t w..1t1-ını lmit _,.,.,_._ Ba 

Harru aakerl lnnna,,.,.m "'•- acı- da ...-dır. Maiyetinde birçok f8valye- ti• .,a ~ 6lr ..,.,.., .,.,,..,. 
hlda -.. ler, ve lıimaetçiler battl bir de papa ~ 

nna cesaretle tabaDJ!lriU etmeleri bulunuvor. 3 __: .,. __ ..___ .,.,,..,_. ....,.,.,.. 
için llalb nasibatlar •ermekte'dir. Ye ' -91' 

men ıultanmm •enel kurmak '--1-nı l ecil .._n.tirirliır. '"'"" ltlıA•ll9 ofnu. 
ıuı • ~~ mparatorun gazet ere ,__ "• hcl..ı.. ..-anrı.. 

o miralay Silreyya, Taıbep~m 4 _ ""'"""" .,... tMlilıeli Wr 
Hamra c~nl fOk mlnfcfar acı- ziyafeti ,.7 °"'..,.,.. ..,... etlaler. ,,,,,., 
detmelıtedir. Yemen Miltam lmnua- tm bul 1...-..u ..t..LI-~ _. tenm •nrimt doetuclur. I' ---~ "1'&t0f', Adiaababada anan .,_, .. .....,.. ..,...._.. il- _.,.. 

Mnlay Tarbagotaym Habefietaa· 60 ecnebi paeteciye mWrelW bir ai- ı.r; - Bbıiıie Wcii• .,..,..,.,., .. 
de IMllunması aevldllcen noktai uza. yafet ...-.dl'. Yemelt aofl'UI alan Witiin lte4erleriınis laep ......,.,._ 
rmctan myade Araplarla Hristiyanlar tabaklar, çi~ler ve en nefis prap- dan plıniyor mw1 o..ı....,. ı,tiai .....,.ki dostlulun teyidi noktasın- lada JUlleamijti. Bu aofra herhanci Wle, ~- pltilma .ı.wr. 
dan ehemmiyeti halidir. bir A~Pıl biikilıaclannm 90fraıdle ~ Croiaılnt dainin ..,...... 
ŞtmaJaea Jliçbir haber almlmıyor. rekabet edebilitcU. Y~er pek ne· .ı. .,....,,.. iri: 

Çlnldl Tiire lianltme hiçbir muta· fi.ıi. Y~- vepı. elbiaeli Jaismetçi- - ICeıwli -........ ....., • ..., ol. 
hiclln ....... ...... edhaiyor. , , ,,..,... ..... , ... ,-.. o,.. ..... 
Bummla 1-aber blfl'ada bir ltalyan ler hiımet ediprlar_dı. t... ...,.,_ ıö~, '"""' 
taarııuıaDL ~ baurhk ~ İmparator. O-.,.,_... adar mi· INıt4l fer•.rw.i ..,. .W"'-71111 
oldup tablain edile' f.i· • afirlerilıe ,.mimi --- 1..._n.._ Bir ,,.,,.., ..... ,_,,,.,,,,., Mıa4i 

DllU' - -.........- ııMrlıİfl .,_ ille. 
Harnr 11t Clcida U'Udldüi yan. tir. ..- · 

!!!!!!!!!!!!!!!!l~!!l!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!J!!!!\!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~--!1!!!!!!!!!! ... ~~~4~--~·~-~-1!· ................. ... 
ıorY'nin ba;ka bir adPI& 'onq
makta ~dapau ıördtL ll1a adUu 
hemen tamdı. Kid>iJir laancl ... 
le ıeride kaJaa edebi direktör Pou. 

-- ----------
No.10 

Hl O aamaa delibabnm ıöalori. 
efeadiainin emirlerini IDUbakemeü 
ve aıtrhametaiz ic aya u.ur bPli· 
yen Baı ua bulundui J ldi~enin 
pncernine genildi. Tehlillıeler br
pmıda aekadar çel k Iİllifli o1ae da· 
bi. bütün vücudundan pyrübtiJari 
bir titreme cestL -·-

Hayır ifl.,en 
Bir ha,dut 

ı.. Journal'clanı 
Birletfk Amerikiıck heyecan uyan· 

dıru bir pyia dolapyor. fikaıonun 
en mefhur haydudu olan ve ~umun 
dUpnanı ve bnun harici addedilen 
kımleler liateainin batında bulunan 
mqbur haydut Scarface Al Capone 
d6rt senedenbtri mahrum kaldıp 
ıerblltiliM tekw kavupcak. 

At ca,... AmerUraldarm clediJde 
ri a&\!I, 1nl ,es dna1et adamı. itledfp 
cinay«lerdeo dolayı tevkif ve hapa 
mahltGm edDmit dejildir. O ,.ın. 
sahte .,.. bqannameıd yerdijin4en 
mükemeye anktdllmltti. Al CapOne 
bu Cina;yettea dolayı ı ı ıene klltele 
môkOlia olua~ llaıdi kendi.min afs:UD Hbebi de 
buhmd .plohonnlnde 
h.,.. buı hareket· 11' ır. 

tff edlldili •· 
maa,. büçok doatl&n, fnbllde YUI· 
talara mUncaat etmek ıuretile ha· 
piaMJıeclea kaçabilmeal icü'alamu 
bazQ'ı.v.ıar- da Al Capo.ne f>undan 
vuı~ ve bapi&haneniıı çok ha· 
~"'~ .bir ,millliiri obmııtur. 
~-Oldup ıibi küre~ malı
~ a~da da -miravat yok· 
tur. Q~ uuında da sengin) ,. ve 
fakirler vafdir. Birkaç cltfa milyoner 
olan Al Capone fakir ~ra 
~ etmeb batl•nDfflr. 

Geçenlerde mabpualardan milrek· 

I~ 

ep o an apıs ane or e • 
tindeki &letlerln pek eüidijt kendi· 
line haber verilmif. Al ~ ao 
bin frank aarfetmelı: auretDe or-.. 
tra için ytn{ Wr .............. uta· 
~. idama ~ Olan blrt
nin kuma ÇlyİS Yererek ei11aclirmif 
ve hapi.ııanede bir tper ••imla yeri 
yaptıtmü lstn 60 bbr ~aarfet· 

ınıc • .,, laajdtii.. • b,W 
faydalı bir-~ .......... ._ 
hane ~_.....rl>lril ıha· 
pilbaneaf ,..,_lı il*tikteclir. 
Hapilhalae ldareai ..,..in affma 
'ldlu :z ....... )laydut 

=-...s~ Al Capone ka· 
VJMtuktan aonra ne )'&Pleak? 
· · -Oldukca ıeniln olan bu adam p-
d.tıe kadar iJlec\lli facialara y.ai •· 
1ıfalat au lllvc -edecek? - -------Arnavut okta •Gir .,..,.. 

çevri en ldım•ar: 
Tiran, 24 A.A. - Arnavut . 

luk baim biirotu, kralm Bafba 
kana bir mektup göndererek. 
Fleri davası ıuçlulannm aıttm 
cezalllll neden dolayı ağır ha • 
pia cezatma tahvil et.tiiini izah 
eylemiştir. 

INQIL TERE VE l.TALYA 

lngiltere bl6f fllU yapıyor ? 

ıuliÇ vardı, ne bir şeyi Ocapı in• 
riDde aadece bir portre... Bir cedcli• 
emcet portreli.. o demn lahlz lt
ve Jay.fetl ile sevimli yikHl Mr ac1aDa 
portreli.. 

Briun portreye balctı ve hiçbir teY 
ıfSylemedi. Kahvaltı aJellceJe ~tiril· 
dl. Brixan bir ktnardan Rot.elle -1ı• 
nesinin çeYrilırielini seyrediyordu. 

Adele'in rolltntl ne kadar 1DU'l'aff •· 
kiyetle ~eftıdilint de hayranlıkJa W/ 
rediyordu. Sinema)ı u çok bf1clitf i· 
çin, bir atüdyo clirektfSrlnlll &t ellntn 
altında böyle yetipniş bir anı.t 1MI • 
lunclurmaktan

1 
ne kadar memae o • 

lacatmı ayrıG11 ankfonlta. 
Pilmdeki Roelle • ...,. bir emJA1' 

lahfbinin tnirupaı idi " bir amca 
aadClll de bu ~ ..... .._ • 
maaı ~ elinden ne seli~. ,. .... yona. 

Brlm hlltlytmn taflilltmı 
ca anlayıverdi 

dedi ki: 
- Bu lldn l'roa ıam. ~ 

llCIW'10ları paradan bUrMirı ~
- Galiba.. Püat bea .,..,. 

ka\lar deriaJ:ettirmiyonam- ........ 
Pi celine onu teıcih ~ 

Bir hayli ft1dt ıegtlkten .... 
Fron cirlnff. 9rlub da kenii alr • 
lıadan bu &$mm lteJll pto •lbl 
ile acaba MiS ltoa11f1Uluna ~ 
eclivordu 
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"lkibin Askerin Karşısında Daganamıganlar 30 
Bin kazanlının Karşısında Tutunabilirler mi?,, 

Kazanda halk Batır Hanın za 
ferini bayramlarken Çalım ka -
lesinin İdil'e tepeden bakan sur 
larındaki nöbetçilerdenbiri bir -
denbire irkilerek bir an ufka bak 
mış, sonra koşa koşa kuleler -
den birine vararak zabitine ses
lenmişti; 

- Han! Düşman belirdi! 
Kuledekiler derhal yamçıla -

nna bürünerek sura çıkmışlar -
dı. 

- Nerede? 
- lşte ..• 
Nöbetçinin kolunu uzattığı 

tarafa bakanlar üzerinde dört 
beş çam ağacı bulunan küçücük 
bir tepenin yanından on beş 
yirmi atlının ilerlediğini gör -
diller. 

Zabit derhal kale kumanda -
nına haber iletti. Esasen tetikte 
duran muhafızlar hemen harp 
yerlerini tuttular. 

Bununla beraber atlı kafile 
İdil kenarında.kısa bir duruş -
tan sonra tekrar gerisin geriye 
döndü ve yine o çamlı tepenin 
ardında gözden kayboldu. 

Batırın Çalım'da bıraktığı ka 
mutan, Batır giıbi ,Mamış Bır -
dı gibi kendi keyfile hareket e
debilecek ve üzerine mesuliyet
ler yüklenebilecek adamlardan 
değildi. Derhal zabitlerden bi -
rini çağırarak şu emri verdi: 

- Yirmi atlı ile şimdi Ka -
mna gidersin. Bu, dündenberi 
ldil önünde beliren üçüncü dilf 
man bölüği.idür. Ne yapmamızı 
emrediyorlar_, ~ çabuk 
dön. 

Ve yine tizelden Ali Ekrem 
Hana da haber salmıştL __ . ... 

Kazan öyle bir milli gurur 
içinde çalkanıyordu ki, "İ vanın 
ileri kolları çalım hizasındadır,, 
haıbeııi yayılınca halkın ilk işi 
derhal silahlanmak oldu. 

Ne Süyun Bikenin bir müna
öisi, ne Batır Hanın bir daveti 
lazım geldi. Değil yalnız er -
kekler, kadınlar ve çocuklar 
da silihlamnıştı. Surların üzeri 
birdenbire bir mahşCl" gününe 
döndü. O derecede ki, kule ka 
mutanları bu başıbozuk silahlı 
sürüleri surlardan indirmek i
çin büyük zahmetlere uğradı -
lar. 

Hatun balkın bu ltaynaşması 
tıı duyunca sevincinden göz yaş 
Jannı tutamadı. Batır da, bütün 
diğer beyoğullan da kma süren 
bir harp meclisi toplanmasında 
ayni fikirde bulundular: 

"düşmanı açıkta karşılamali,, 
Evet ... Kazan kendini de mü 

l'.lafaayı bu tarafa bırakıp teca 
vüze geçebilecek bir kudret bu 
luyordu. Bu, Batırın zaferinden 
doğmuş yüksek bir miI?-e~ ~uv
veti ifade diyordu. Hıçbinnde 
milli gurur kalmamış ve hatta 
dedelerinin parlak dününe hiç 
uymiyan bir esirliğin b~t~n va
sıflarını iğrenmeden, tiks1nme
den benimsemiş olan bu Kazan 
blardaki şu değişiklik ne inanıl 
maz bir netice idi. Her soka -
ğın başından "Harp! Harp!,, ses 
leri yükseliyor, yaşlı kadınla~ 
on beş yaşındaki torunlahna b~ 
yük dedelerinin günündenberi 
duvar süsü gibi kullanılan kı 
bçları kuşattıktan görülüyor -
du. 

Harp! 
Harp! Harp! 
Harp meclisinden çrkanlan 

da sokaklardakiler bu naralarla 
selamladılar. Batır Hanı atın -
dan aldılar, kılıçlı kadınlar, bı
yıklan yeni yeni terliyen genç 
ler omuzlarında taşıyarak Ça
lım tarafındaki kuleye kadar gö 
türdüler. 

Bu kaynaşmanın bir başka 
tezahürü de Han sarayı önün-

Sizin Kazan kalesine böyle gireceğinizi beklemiyordum. 

de oldu. Büyük bir kalabalık ba- l lar saçan kızıl ışığında yüzü kır 
ğırarak, haykırarak, anlaşılmaz mızı bir tüle bürünmüş gibi gö
cürnleler savurarak Süyün Bike züken bu anayı görenler bir an 
nin taş sarayı önünde bir müd - sustular. Sonra yine birden ba
det dalgalandıktan sonra bah - ğırıştılar: 
çe duvarlannı aşarak iç avluya - Ünlü Hatun ~ğrunda kan 
kadar ilerlediler. dökmek istiyoruz. Unlü Hatun 

- Yaşaaa ! .. -- · bir Kazanlı giıbi öleceğiz. Yaşa 
- Yaşasm ünlü Hatuuun ! sın küçük Haaaan ! 
- Yaşasm Kazan! SÜ3U11 Bike hiç şüphesiz ha-
- Y aşasmın ! yatının en mutlu dakikalarını 
Süyu~ Bike nihayet dayana - yaşıyordu. Gözlerinden sevinç . 

madı. Küçük çocuğunun odası- yaşları dökülürken sol kolunu 
na koştu. Onu sıkı sıkı sarıp uzattı. 
sarmalıyarak kucağına aldı ve Kalabalrk birdenbire bir sü -
sarayın kulelerinden birinin üs klina düştü. 
tüne çıktı. --M&.I _ O zaman güzel kadının ahen 

Gece olmuştu. gi tatlı bir sesle ve hıçkırarak 
Kar YQ~tu; :;,Wt,.at pava buz ~u llirka~ cümleY:i nurıldandı~ı 

gibi soğuktu. duyuldu: 
Yanan meşalelerin kıvılcım - .... - " - [Arkası var] 

BORSA 

24 EYLÜL SALI 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fraam fraqı 
20 Liret 
20 Belçika fnnp 
20 Drahmi 
20 tmçre &. 
Florin 
20 Çele Karon 
Awstar7& tilins 
Mark 
Zloti 
Penco 
20 Le:r 
Len 
20 Dinar 
Yen 
lnec Karon 
Altm 
Mecidiye 
)Janluıot 

616.-
123.-
165.-
188.-
11.-
23.-

116,
IO,-
94.-
22.-
31.-
23.-
23r-
14-
23.-
52.-
34.-
so-

935.-
52,SO 

23'.-

ÇEKLER 

Pariı berine 
1nciliz liraar 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Flodn 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zlod 
Penco 
Le:r 
Dinar 
Yen 
ÇemOTeta 
lsveç kuronu 

ESHAM 

620.-
126.-
161.-
192.-
12.-
24.-

120.-
11.-
98.-
23.-
40.-
24.-
24.50 
15.-
24.-
56.-
35.-
31.-

936.-
53.-

234.-

Kapuua 

12.06 
617.50 
0,79,25 
9,76,50 
4,70,33 
2,44,50 

63,86,50 
1,17,50 

19,12,75 
4,20,37 
5.I0.25 
1,97,63 
4.21.-
4 51.40 

63.77.SS 
34.96.33 
2.78.30 

10.91 
3,13,37 

İt Bankası Mil- 93.-
,. ,. N. 9.65 
.. .. H. 9,70 

Anadolu % 60 23.80 
.. % 100 40.-

Sirlretihayriye ıs.-
Tramvay 23,50 
Bomonti. Nektar 7.-
Terkoa 15,25 
Reji 2.25 
Aalan Çimento 1,70 
Merkez Bankası 57,50 
Oımanlı Ban.kaaı 22.SO 
Telefon 10,-
lttihat Defirmencilik T.A.S. 7,!iO 
Şark Deiirmenlerl 0,73 
Sark Merkez Eaaneal 4,10 

iSTIKRAZLAR 

Tlrk Borca 1 

C Bulmacamii -, 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞACI ı 

1 -Yeni sanat 11. 
2 - Otomobil 3. 
3 - Nota 2. Tazyik edilmiş 4. Berf 3. 
4 - Damen 4. Meyan 3. 
s - Karadeniz sahilinde bir viliyetimis 

4. Kaı boyası 6. 
6 - Aiırlamak 5. 
7 - Baba kardeıi 4. Rabıt edatı 2. 
8 - Beysir 2. Zehirli bir haJV&n 5. 
g - Sert 4. Kabul etmemek 3. 

10 - Bal yapar 3. Bir ev haJVanı 4. 
ıı - Saç düzeltir 5. Halat 2. 

DUnkU Bulmacamızın halli 
SOLDAN SACA VE YUKARDAN 

AŞACI ı 
ı - Korsan 6. Pala 4. 
2-Et 2, 
3 - Roman 5. Frat 4. 
4 - Aramak 6. Ar 2. 
5 - Nafile 6. Ye 2. 
6 - Ne 2. Miralay 7. 
7 - Falan 5. 
8 - Perıel 6. Re 2. 
9-Ata 3. Ak 2. Ten 3. 

10 -Tayyare 7. 
l l - Ak 2. Re 2. Zenne 5. 

Festivale gelen heyetler 
dönüyorlar 

Balkan festivali için ıehrimize ge
len gruplar dünden itibaren memle· 
ketlerine dönmeğe ba§laını§lardır. 
Dün Yunan ve Yugoslav heyetleri 
gitmitlerdir. :Festival komiteai misa
firleri uğurlamıttır. 

Bugün Bulgar ve yann da Romen· 
ler memleketlerine döneceklerdir. 

• .. • 
• 

D 
m 

Erpnl 
İstikrazı dahili 

TAHV LAT 

22.90 
23,20 
95-
96.-

Rıhtnn 10,50 
Anadolu I ve il Kupon kesik 40. 70 

,, Ill 43.-
Anadola lliimeuil 44,30 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30: Dans musikisi, 19,30: Hafif mu'Iİ· 

ki. 20: Konferans. Ordu saylavı Selım 
Sırrı Tarcan. 20.30: Radyo caz ve tanco 
orkestralarL Gavin kardqler. 21.35: Son 
haberler • Borsalar. 21.50: Bayan Kizmı. 
Keman solo. 22.05: Plit neıriyatı. 

BUkret 
13-15: Pllk ve duyumlar. 18: Hafif 

müzik. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
sürefi. 20: Sözler. 20.~0 : Oda murıcı 
plikları. 21: Sözler. 21.15: Keman (far
kdı). 22.05: Radyo orkestrası. 22.30: Du
yumlar. 22.45: Konserin süreii. 

Varşova 
18.15: Küçük radyo orkestrası. 18.50: 

Mizah. 19: Solist konseri. 19.30: Sözler. 
19.45: Plik. 20: Sözler. 21: Plit. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Chopin' 
in eserlerinden konser. 22.35: Edebiyat. 
22.50: Tıbbi bahis. 23: Küçük radyo or
kestrası. 

Eelgrat 
20: Pllk. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu

sal yaynn. 21: Lyübliyana'dan röle. 22: 
Konferans. 22.20: Caz orkestrası. • Du· 
yumlar. 

Laypzig 
20: Hafif müzik. 20.55: Aktüalite. 21: 

Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım (Gençle
re). 21.45: Operet yayımı (Solistler it· 
tirakile) . 23: Duyumlar, spor. 23.15: ().. 
limpiya ıervisi. 23.30: Gece havaları. 

Budapefte 
20.05: Muhtelif dillerde lsviçre halk 

prkıları. 20.40: Konferans. ~l.30: Piya
no konseri. 22.10: Duyumlar. 22.30: Çin
cene müziii. 23: Duyumlar. 29.10: Lon
dra radyosundan röle. 24: Bacbman sa
lon kuinteti. 1.05: Duyumlar. 

Prag 
20.10: Plllr-Sözler. Plik ve karışık yaymı 
21.30: Popüler konser. 2U5: Mizah. 22.25 
Jeremais radyo orkestrası. 23.15: Du
yumlar. 23.30: Plik. 23.45: Duyumlar. 

Moskova 
17.30: Grieı'in eserlerinden konser. 18. 

15: Chopin, Rahmaninov konseri. 20.30: 
Sözler. 22: Çekçe yaynn. 22.55: Röle. 
23.05: İn&ilizce yaymı. 24: Almanca. 

Hamburg 
20.40: Orı konıeri. 21: Duyumlar. 21. 

15: Ulusal yayım (Hariçteki Alman ıenç
litine) 21.45: Zirai yaymı. 22: "Radi Ste
fan,, adlı mlizikli piyes. 23: Du:vamlar. 
23.15: Olimpiya servisi (BerJ.inden). 23. 
30: Müzikli yayım. 24: Gece mliziiL 

20: Sonballir prlciJUi. 20'.sO: Aktiiali
te. Duyumlar. 21.15: Berlinden röle. 21.45 
Klasik konser. 23 : Aktiıalitc ve duyumlar. 
23.15: Olimpiya aervisi. 23.30: Ara. 24: 
Gece miiziii. 

Berlin 
20: Konferanı (Fizik kültür). 20.40: 

Aktüalite. - Du111mlar. 21.15 : Gençlere 
atasal yayun. 21.45: Raı19o orkestrası 
(ldbik konser). 23: Duyumlar. 23.15: ().. 
limpiya serviai. 23.30: Gece mlizi.fi. 

• NO BET Ç. 
ECZANELER 

Ba ıece nöbetçi eczaneler ıanlardır: 
Sirkecide Ali Rıza - Çemberlitaıta Sır

n - Gedikpqacla Asaduryan - Cibali
de Necati - Abarayda Şeref Celil -
Karaıümrükte Kemal - Defterdarda A
rif - Muvakkithane caddesinde Saadet
Söiütlü Çqmede Osman Hulusi - Şeh
~debaımda l. Hakkı - Samatyada Ero
fılos - Bakırköyiinde Merkez - Be,ik
tatta Riza - Şehremininde A. Hamdi -
Hasköyde Halk - Kasunpapda Merkez 
- Büyijkadada Mehmed - Heybelide 
Tanaş - Galatada Karaköy - Taksimde 
Della Suda - Taksimde Ertuirul - Ye
niıehirde S. Banmakyan - Şitlide Feyzi 
- Eyijpte Hikmet eczaneleri. 

• 
L 1 M AN 
HAREKETLERt 

Baıün limannnı:za ıelecek vapurlar: 
Saat 

6,30 
9.-

14.-
16,15 
17.-

Antalya Bandırmadan 
Damla Pinar Meninden 
Sadıbade Karadenizdeo 
Ayten lmıitten. 
Tayyar Maclanyadan. • Baıün limanmıı:zdan sidecek vaparlar: 

Saat 

• 

-9.-
9.-

19.-
19.-
20.-

Asya Muclanyaya 
Güzel Bandırma Izmite. 
Antalya Mersine 
Bandırma Ayvahia 
Bartm Karabicaya. 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

T e P e b a ı ı Şehir Tiyatrosunda 
25-9-935 çarıamba günü akpmı saat 
21 de 

PERGUNT Sperde 

Yazan Henrikybaen. Türkçesi Se
niha Bedri, Müzik Grieg. 

Balkan atletizm oyunlanna ittirak 
eden konuklar ıerefine. Biletler gi
,ede satılmaktadır. 

• Sim•• Daktilonaa atla. 
• Melelcı Her te:r aenin için 
• SaraFI Jmaa bçakçılan 
• Şak ı Savq Sarkıtı - Malelc Evleni
yor. 
• lpekı İspanyol Danıözll 
• Alkazar : Şanda - Sihirli Ada. 
• Yılma : Dede. 
• A1ri ı Ekmekçi Kadm - Petrol Mu

harebesi. 
• Oaküdar Hale ı Prens Ahmed. 

• ı.uıli ı lsimtiz adam - Balero. 

l HIKAYE Tütün 

Arkadaılar arasında tütünün hafı
zaya zararından bahsediliyordu. Bir 
doktor, nikotinin en mel'un zehir ol
duğunu söylerken yüzüme bakmı§tı· 
Çünkü ben günde dokaana yakın ci
gara içerim. Gülümsedim ve dedim 
ki: 

Size bir hikiye anlatayım. Geçen· 
lerde bir ge,.ce, her zaman yemek ye
diğim lokantaya gittim. Vakit geç. 
Bütün salonda benden baıka müşteri 
yoktu. Oturdum ve ilk kadeh rakıyı 
dudağıma götürürken içeriye genç 
bir kadın girdi. Beyoğlunda tanıma
dığınız bir insan üzerinde duyabile· 
ceğiniz ilk merak onun milliyetine 
aittir. Bilmem ıiz de öyle misiniz? 
Ben bir adamı herhangi bir millet 
kadrosu dıtında tahlile muvaffak o
lamam. Bu kadına da kafamda milli 
bir hüviyet vermeğe çalıştım· Fakat 
güç bir fCY: Saçlarının açık ve ıef
faf sansı, teninin buıusi pcm',':liği 
Almandı; boyunun uzunluğu P.ıgi
lizdi; alına salına yürilyüıü ve nazlı
lığı Türktü; zarif giyiniti Fransızdı. 
Loka,,•anın bütün masalar ıboş ol
duğu ~alde geldi, yanıbapmdaki ma
saya oturdu. Bakıttık. Gözlerinin 
içi gülüyordu. Bu tebessüm bana 
mı? Yoksa bakıflarının daimi yapısı 
mı böyle? Dikkat ettim: Masasındaki 
çiçeklere, tuzluğa, biberliğe, önüne 
garsonun koyduğu tabağa, çatala, 
katıl• bakarken de gülümailyordu. 
Ali. ~l~ir' itiyat. 

=~ ~· :iUabee b" lradeQ> ram cefutiı?Afa"li" 5k · ~ w-
Türk kadını.Yahut Rum.Fakat o sa
atte genç ve güzel b,i.f kadının kendi 
başına rakı içiıinde adeta açık bir 
vait, bir davet vardı. Çantasından ci
gara çıkarınca yakqıak için yerimden 
kalktım. Teşekkür ettiği zaman an
ladım ki halis muhlis Türk kızıdır. 
Serbest hayata yeni başlamış gibi ha
linde fazla müsaadekarhk ve samimi
yet teklinde beliren bir toyluk var. 
Masama davet ettim, geldi. 

"Rakııı.ı:na su koyuyordum: 
"- Ben ıusw: içerim, dedi· 
"- Ben de, dedim. 
"- Sulu rakı midemi bulandmr. 
••- Tuhaf ıey 1 benim de. 
"Gülüyordu. Masanın üstünde du-

ran cigara paketime baktı: 
"- Aman ne iyi, Bafra Maden 1 

dedi, ben bu cigarayı çok severim, ö
tekiler öksürtüyor. 
"- Benden de ahmz okadar. 
"- Çok cigara içiyorum, dedi, 

günde dört paketi geçiyor. 
"- AUab Allah... Ben de öyle! 

Dokun tane içiyorum. 
"-Bafra Madeni çok sevdiğim 

halde ince kadın cigaraaı kullanmıya 
mecbur pluyorum. 

••ötecfen beriden konutmıya batla· 
dık. ismini sormadım.. Gece kadın-

Belediye vergileri ve ceza 
Belediye vergileri ba~landa 1 7 ey

lfilde ıubelere yapılan bir yayımda, 
verginin taksit müddeti geçtikten on 
gün aonra borçluya yüzde on ceza ta· 
hakkuk ettirilmesi bildiriliyordu. Dün 
yapılan ikinci bir yayımda bu cihetin 
yanlıt olduğu zikredilmektedir. Bele· 
diye kanununa ~ere yüzde on ceza 
ihbarnamesi takıit zamanı içinde ke
silecek ve borç bu zaman sonunda ö
denmezse ceza tahakkuk ettirilecek· 
tir. 

Bundan batka ban ıubelerde eski
den kalma borçlar için de yüzde on 
ceza tahakkuk ettirildiği görülmüş
tür. Halbuki •bık borçlar için ceza 
tahakkuk ettirilemea:. Bu cihet te ıu
belere yayılmıştır. 

929 doQumlular 
929 Doğumlu çocuklann bu yıl ilk 

okullara kabul edilmiyecekleri yam• 
mııtı. Bu doğumlu çocuklar çok ol• 
duğundan Kültür Bakanlığı ife önem 
vermiştir. Dün acele Kültür direktör
lüğüne bildirildi&ine cöre 929 yılının 
kanunusani, ıabat ve mart ayında do
ğanlar okullara kabul edileceklerdir. 
Diğer aylarda doğanlar ise gelecek 
yıla bırakılacaklardır. Çünkü okullar
da fula ver yoktur. 

ve Hafıza 
Yazan : MI • FA 

lanndan hiçbiri size hakiki isimleri· 
ni söylemezler. Kedi köpek adlan 
gibi yapmacık isimler de benim sini· 
rime dokunur. Beraber lokantadan 
çıktık· Hava güzeldi. Taze ve olgun 
bir mehtap var. Açık bir otomobile 
atladık. Büyükdereye doğru yola çı
kınca, kırlarda beraber şarkı söylc
meğe başladık. "Gönül,. kelimesini 
kendine göre bir telaffuzla "genül,, 
gibi söylüyordu. Ansızın zihnimde 
bir timşek çaktı. Kolunu yakaladım: 

··- ismin ne ıtenin? dedim. 
"-Mehlika! 
"- Asıl ismini söyle 1 Ayşe değil 

mi? 
"- Ne biliyorsun? 
"- Yahu! Beni tnımadın mı? 

Ben! .. Avukat Celal Feruhl Oç sene 
evvel... seninle Polonez köyüne git
tik, bir hafta beraber yaşadık 1 
"- A ! ... Celal... Celalciğim, sahi 

mi? .. Şoför! Şoför! Dur, dur biraz ..• 
Kibrit çakarak yüzüme baktı ve 

mırıldandı: 
"-Ta kendisi! 
••ikimiz de biribirine muadil oldu· 

ğu için hemen silinen karuılıklı bir 
utançtan kurtularak hayret içinde 
sasuyorduk. 

"- Nasıl oldu da biribirimizi ta· 
nıyamadık? diye sordu. 

"Ben düıünüyordum. Son günler
de hafızama bir ağırhr musallat ol
duğunu hiHetmiyor değildim. Bil
hassa ismihaaları ve phıslan biribi
rıne kanştınyor, çabuk unutlJlOI• 
dum. Bizim bu doktora aonnuştum: 
"Tütünden, azizim, tütünden 1 demit
ti, günde böyle doksan cigara içersen 
kendi adını bile unutursun.,. 

"Ayni sözleri Ayşeye tekrarladım: 
"- Tütünden, yavrum, dedim, 

tütünden ... Sen, ben böyle günde 
dört paketten fazl~ cigara eçersek 
kendi adımızı bile unuturuz 1 

•• Ayşe bir kahkaha salıvererek: 
"- Ne iyi 1 dedi. 
"-Nesi iyi bununa kız? Kepaze-

likl dedim. 
"- Hiç de değil ... Biz kadınlar, 

erkeklere her gün yeni görünmek i
çin çırpınıp duruyoruz. Unutulmak 
ve yepyeni görünmek fena mı? Keşki 
bütün erkekler unutkan olaalar ... 

"Aytenin mesleğinde bu temenni 
doğru idi. Okadar doğru idi ki, ni
tekim, ben bu kızın arkadaşlığından 
evvelce hevesimi almış olduğumu 
dütününce, biraz sonra otomobili ya
n yoldan geri çevirdim, onu Taksim
deki apartımanma bıraktım ve ken
disile Büyükderede hiç olmazsa bir 
hafta, on gün yaşamağa karar ver
miıken, yanımdaki meçhul kadının 
cazibeleri bir hatıranın aydınlığı al· 
tında silinip gitti, Ayıe ile iki saat 
daha beraber olınıya tahammül ede
medim. 

HAKYERLERi 

Dayısına bı~akla 
Hücum etmişi 
Beyazıtta Soğan.ağa mahallesinde 

oturan Enver, dün dayısı ile odasın
da otururken sarho§ olduğu halde 
Rüıtem isminde biri, içeri girmiş ve 
elindeki bıçakla, Enver ve dayısının 
Uzerinc hücum etmittir. O sırada ye
tişen polisler Rüıtemi yakalayarak, 
adliyeye teslim etmiılerdir. 

• Umumi hapiaanede, yatağının İ· 
çinde kibrit kutuauna esrar saklar· 
ken gardiyanlar tarafından görülerek 
yakalanan Hüseyinin duruşmasına 
dün 9 uncu ibtisa. hakyerinde baş
lanmııtır. iki gardiyan şahit olarak 
dinlenmif, duruıma tahkikatın geniş
letilmesi için batka güne bırakılmıt
tır. 

• Esrar kaçakçılığından suçlu Ab
dullahın duruımasına dün 9 uncu ih· 
tius müıkemesinde nakzen bakılmış
tır. Mahkeme, önceki kanannda ısrar 
etmiı, bir sene hapse ve 4 7 bin lira 
ağır para cezaaı ödemeaini kararlaı
tırmııtır. 

• Elmas isminde bir kadının evi· 
nin camlarını taılamaktan suçlu ke
bapçı Şevkinin durutması diın birinci 
sulh cezada yapıldı. Şevki, suçunu in· 
kar etti. Duruşmaya pkitler ça&rıl
ıtıktan IOl&l'a deYam edilecektir. 



10 =================================================TA N=========================================== 25 • 9. 93ı; 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlan 

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

(5707) 7215 

Muhammen bedeli 23.100 lira olan cebire, selet ve 
ş0minman takozu 6 ikinciteşrin 1935 çarşamba günü sa
atl 5,30da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
.satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1732,50 li
ralık muvakkat teminat ile ,kanunun tayin ettiği vesika
ları, kanunun 4 cü maddesi mucibince işe girmeğe ka
nuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif-
1erini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğün 
den dağıtılmaktadır. ( 5 4 9 5) • 7249 

J\1uhammen bedeli 44973 lira olan lokomotif, ten
der ve vagon bandajları 5 İkinci Teşrin 935 salı günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

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

Bu işe ait şartnameler 220 kuruş mukabilinde Anka
l'a ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (5579) 

7290 

Yüksek Mühendis Okulu Direk
törlüğünden: 

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

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

4 Birinci teşrin Cuma (Fizik, Kimya) 
Öğleden sonra (Türkçe) 

Sınamalar sabah tam 9 da baslar. Yazılanların bu saat
ta ellerindeki kağıdlarile hazır bulunmaları bildirilir. 

(5575) 7098 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttır
ma eksiltme komisyonundan: 

Sişli Çocuk Hastanesi için 4 kalem levazımı tıbbiye 
olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konmuş
tur. 

Eksiltme 9 Birinciteşrin 935 Çarşamba günü saat 
14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacaktır. 

Tahmini fiat: 204 7 lira 50 kuruştur. 
r~uvakkat garanti : 153 lira 65 kuruştur. 
Şartnameler parasız olarak hastaneden alınabilir. 
İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 

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

7294 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden-: -ı 
1 - Kırklarelinde ( 22498,23) lira bedeli keşifli ya-

' pılacak olan Yaprak Tütün ambarının ihalesi için tayin 
oluııan 16-9-935 gününde talih çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşdur. 

Z - Eksiltme 7-10-935 tarihine müsadif p:ızar-

Muhammen bedeli 19250 lira 425 ton• ham döküm tesi günü saatl 1 de Kabataşda İnhisarlar Alım Satım 
piki 23 Birinci Teşrin 1935 çarşamba günü saat 15.30 Komisyonunda icra kılınacakdır. 
da Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulü ile sa- 3 - Şartnameler Kabataşda Levazım ve mübayaat 
tın alınacaktır. · Şubesi ve Kırklareli IV!üdüriyetinden ( 113) kuruş mu-

Bu işe girmek isteyenlerin 1443, 7 5 liralık muvakkat kabilinde alınır. 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni m~tni-~--.___.~- 4 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan saatten 
leri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni lm saat ~.vvel yüzdel,5 güvenme para arTie DıFITI«le 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri zarfları Komisyon Riyasetine vermeleri. lazımdır. 
lazımdır. (5661) 7292 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai
resinden ve Haydarpaşada Tesellüm. ve Sevk Müdür
liiğünden dağıtılmaktadır. (5806) 7342 

Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627 ,660 m3 
<;am dilme ve tahta 8 Birinci Teşrin 1935 salı günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi-
nasında satın alınacaktır. \ 

Bu işe girmek isteyenlerin 1413,23 liralık muvakkat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeye kanuni manileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai
resinden ve Haydarpaşada Tese11üm ve Sevk Müdür
lüğünden dağıtılmaktadır. ( 5814) 7343 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 
lira olup mikdarları aşağıda yazılı olan yatak eşyası 
~-10-935 pazartesi günü saat 15,30 da kap91ı zarf 1iıSulü 
ıl~ Ank~rada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe 
gırmek ısteyenlerin 664,20 liralık muvakkat teminat 

No. 137. 

KIRMIZI VE SiYAH 
Saat biri vurdu; Julien'in onu duy· 

ması ile: "Merdiveni alıp çıkayım., 
demesi bir o1du. 

Bu fıkir, d. hanın şimşeği gibi 
çaktı ; o işi yapmayı haklı göıı
terecek $ebcbler artık akın akın ak· 
lına geliyordu. "Daha bedbaht ola· 
mam ya!,. diyordu. Hemen merdive· 
ne koştu; bahçivan onu bir zincirle 
bağlamıştı· Julien cebindeki taban· 
ca.lardan birinin horoııunu kırıp O• 
nunla, merdiveni tutan zincirin hal· 
kalarından birini büktü; o anda in· 
san kuvvetinden üstün bir kuvveti 
vardı; birkaç dakikada halkayı ko
pardı ve merdiveni Mathilde'in pen· 
ceresine dayadı. 

"Bana kızacak, ba~ıma hakaretler 
yağdıracakmış, ne çıkar ... Onu bir 
öper, son bir defa daha öper. sonra 
odama çıkıp kendimi vururum .. · öl· 
meden dudaklarım yanagına değmiş 
olur ya 1,. 

Merdiveni çıkarken sanki kanat· 
)anmış uçuyordu. Pencereye vuru
yor, birkaç saniye sonra Mathilde 
duyup pançuru açmaga geliyor,mı:r
diven buna mani: Julien, pancuru 
llçık tutrnağa mahsus demir çubuğa 

STENOHAL 

yapışıyor ve dUşüp param parça ol· 
mağı göze alıp merdiveni şiddetle 
sarsıyor, onun yerini biraz değiştiri· 
yor. Mathilde pancuru açabiliyor. 

julien diriden ziyade ölü denecek 
bir halde odaya atlıyor. Mathilde: 

- Sen mi? sen mi geldin? diye· 
rck kollarına atılıyor ... 

Juli~n'in. bahtlyarlığı ne. der~ce~i 
buldu, bunu kim anlatabilir? Mat· 
hilde'in sevinci de ondan aşağı kal
mıyordu. 

Ona kendini kötülüyor, ona ken
di kendinden §ikayet ediyordu. Bo· 
ğacak gibi kolları arasında sıkarak: 

- Bana, zalimce gururumun ceza· 
sını ver, diyordu; sen benim efen
dimsin, ben senin cariyenim; asiliğe 
kalkıttığım için dizlerine kapanıp 
aman dilemeliyim. 

J ulien 'in kollar:ından sıyrılıp aya
ğına varıyordu. Bahtiyarlık ve aşk 
ile kendinden geçmiş: • 

- Evet, diyordu, sen benim efen
dimsin; ben ölünceyedek azad iste· 
mem; asiliğe kalkarsa cariyeni en 
ağır cezalara çarp. 

Bir an geliyor, onun kollarından 

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

ahnacaı';rınd ın lise mezuı\1armdan askerliğini yapmış ve 
3 5 yaşını geçmemiş ve Türkçeyi iyi bilenerden arzu e
denlerin imtihan gününü ve diğer şartları öğrenmek 
üzere 7 İlk teşrin 9 3 5 günlemecine kadar Süleymaniye
de Basım evi direktörlüğüne baş vurmaları. (281) 

(5848) 7360 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe gir
nıeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarp;;şada Tesellüm ve 
Sevk Müdürlüğünde ve Ankarada l\ı1alzeme dairesinde 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

. 200 dane pamuk şilte; 30 dane seyyar karyola şilte
sı: 1600 dane yatak ve yorgan çarşafı..; 200 dane küçük 
1000 dane büyük yasdık yüzü; 50 dane küçük 300 dane 
büyük baş yasdığı; 200 dane cibinlik. ( 5 7 70) 7293 

sıyrılıp mumu yakıyor, saçlarının bü 
tün bir yanını kesmek istiyor: J uli
en güç bela bunun önüne geçiyor. 
Mathilde: 

- Senin cariyen olduğumu hatır· 
la tacak bir şey bu• ınsun, diyor; ben 
yine o kötü ~urura kapılıp da yolu
mu şaşırırsam, sen bana bu saçları 
göster: Aşk sözü etmiyorum dersin, 
sizin bu anda duyabileceğiniz heye
cana bakmıyorum, bana itaate yemin 
ettiniz, şerefiniz varsa itaat ed • 
dersin. 

Ama akın, bahtiyarhğın bu dere· 
cesini tasvirden vazgeçmek daha a
kıl karı olur. 

J ulien bahtiyarlığı kadar da fazi. 
let gösterdi; bahçelerin ötesinde, do· 
ğu tarafında, ta uzaktaki bacaların 
üzerinden i{ünün ağardığını görün
ce: "Ben merdivenden inip gideyim, 
dedi. Benim bu fedakarlığım size la
yıktır, ben burada birkaç saat daha 
kalıp bir insan ruhunun tadabileceği 
en harikulade saatten tada bilirdim; 
ben bundan kendimi mahrum ediyor
sam bu sırf size söz gelmesin diye
dir: benim kalbimi anladınızsa nef
sime ne kadar cebrettiğimi de anlar
sınız. Bana karşı hisleriniz, muame· 
leniz aceba hep şimdiki gibi olacak 
mı? ama herhalde şimdi şerefim bana 
gitmememi emrediyor, onun emri ye
ter. Ancak size şunu da söyliyeyim 
ki burada buluştuğumuz ilk akşam
dan sonra uyanan şüpheler, yalnı.ı 

konağa hırsız girdiği şüpheleri de
ğildir. M. de La Mole bahçeye bekçi 
koydurdu. M. de Croisenois'nın etra· 
fına hafiyeler konuldu. Her gece ne 
yaptığı biliniyor ... 1o 

Mathilde bu fikJe kahkahalarla 
güldü· Annesi ile bir hizmetci uyan
dı: 9irdenbire kıapı arasından ona 
seslendiler. Julien ona baktı; Mat· 
hilde. benzi uçup hizmetçiyi payla· 
dr, annesine söz söylemeğe tenezzül 
etmedi. Julien: 

- Ya akıllarına eser de pencereyi 
açarlarsa. merdiveni göriirler 1 dedi. 

Mathilde'i bir kere daha kolları 
araııında sıktı. merdivene atıldı: indi 
denemez. daha doğrusu kendini hı· 
ralcıp aşağıya kadar kavdı. 

iki Uç saniye geçme"di, merdiven 
ıhlamur ağaçları altını boyladı, Mat
hiln .. 'in şerefi kurtuldu. Julien artık 
kendine gelmişti: kan içinde ve ade
ta çırçıplak olduğunu şı:ördü: ihti
yatsızca kayarken üstli başı sıyrıl· 
mış, her tarafı kanamıştı. 

Son dereceyi bulan bahtiyarlığı 
sayesinde, yaradılışındaki bUtUn 
enerji yine uyanmıştı: o anda karşı· 
sına yirmi kisi cıksa tl'k basına vir
misine birden hücum etmek onun için 
bir zevk olurdu. Çok şükür ki bövle 
süel meziyetlerini göstermesine Jü. 
zum olmadı: merdiveni her zamanki 
yerine yatırdı: onu tutan zinciri yi· 
ne bağladı: Mathilde'in penceresi al
tında. yabancı çiçekler tarhında mcr-

1 lstanbul Komutanhgı Satmalma Komisyo~u ilanları 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri ihtiyacı için 7 bin 
kilo sade yağı 26 Eylül 935 
Perşembe günü saat 11 de 
açık eksiltme ile alınacak
tır. Beher kilosunun tah
min bedeli 71 kuruş olup 
ilk teminatı 3 7 3 liradır. 
Sartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminatı mektup 
veya makbuzlariyle birlik
te vakti muayyeninde Fın
dıklıda satınalrna komisyo
n una gelmeleri. ( 5 4 5 1 ) 6969 

*"' * 
Erzurumdaki kıt'at ihti-

yacı için muhtelif No. larda 
8 5 aded Zonguldak tipi ma 
den Kömürii sobası açık 
eksiltme ile satın ahnacak
dır. Tahmin edilen bedel 
2 500 lira olub ihalesi 27 
Eylül 935 cuma günü saat 
15,30 dır. Şartnamesi Fın
dıklıda Satınalma Komis
yonuı;ıda görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 
188 liralık ilk teminat mak
buzlarile birlikte vaktin
den evvel komisyonda ha
zır bulunmalan.(5502) 1001 

*** . 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o-

lup tahmin edilen bedeli 
4 3 O dört yüz otuz lira olan 
Rontken kağıdı filimleri a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
İhalesi 9 birinciteşrin 935 
çarşamba günü saat 15 te
dir. Eksiltmeye girccekle -
rin 3 3 otuz üç liralık ilk te
minat makbuzlarile birlikte 
vaktinden evvel Satınalma 
komisyonunda hazır bulun
maları. (5698) 7241 

* l(. "' 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı o
lup anının e ilen beaelı 
4630 dört bin altı yüz otuz 
lira olan 3 kal :m pansuman 
malzemesi açık eksiltme ile 
sa tın alınacaktır. İhalesi 9 
Birinciteşrin 935 çarşamba 
giinü saat 14,30 dadır. Ek
siltmeye gireceklerin 348 
üç yüz kırk sekiz liralık ilk 
teminat makbuzlarile birlik 
te vaktinden evvel Satınal
r :ı komisyonunda hazır bu
lunrna 1 an. (108) (5699) 

7242 . *. 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o

lup tahmin edilen bedeli 
2000 iki bin lira olan Ront
ken filimi açık eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 9 Bi
rinciteşrin 935 çarşamba 
günü saat 14tedir. Eksilt
meye gireceklerin 150 yüz 
elli liralık ilk teminat mak -
huzlarile birlikte vaktinden 
evvel Satınalma komisyo -

divenin bıraktığı yeri düzeltmeği de 
unutmadı. 

Karanlıkta yerin tamamile silindi
ğ .. ıdcn emin olmak için yumuşak top 
rak üstünde elini gezdirirken yukar
dan bir şey düştüğünü hissetti: Mat· 
hilde saçlarının bütün bir yanını ke
sip ona atmıştı. 

Kendi de pencerede idi. Oldukça 
yüksek bir sesle: 

- Sana bunu cariyen, ölünceye 
dek itaat edeceğinin alameti diye 
gönderiyor, .dedi. Ben artık kendi ak
lımla hareketten vazgeçtim, ıen be
nim efendimsin. 

Julien, bu hareket kargısında ye• 
nilmiş. az kaldt tekrar gidip merdi
veni getirtecek, kızın odasına çıka
caktı. Ama aklı ba§ın• &elip bunu 
yapmadı· 

Bahçeden konağa gitmek kolay iş 
değildi. Bodrum katına açılan kapı· 
lardan birini kırmağa muvaffak oldu; 
eve girdikten sonra da kendi odasının 
kapısını da, elinden geld{ği kadar gü· 
rültü etmeksizin kırmağa mecbur ol
du. Daha demin ayrıldığı küçük oda
da, setresinin cebindeki anahtarını· 
almağı da telaşla unutmuştu. İcin
dcn: "Allah vere akıl etse de onları 
k~ldırsa. dedi, yoksa halimiz kötü
dur .. , 

Nihayet yorgunluk bahtiyarlıktan 
r Arkası varl 
N. ATAÇ 

n-nda hazır bulunmalan. 
(5702) 7243 

(: * * 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o-

lup tahmin edilen bedeli 
3428 iiç bin dört yüz yirmi 
sekiz lira olan 18 kalem is
penciyariye ve timariye a
<;ık eksiltme ile satın alına
caktır. İhalesi 9 Birinciteş -
rin 935 çarşamba günü sa
at 15,30 dadır. Şartnamesi 
Fındıklıda Satınalma komis 
yonunda görülebilir. Eksilt 
meye gireceklerin 258 iki 
yliz elli sekiz liralık ilk te -
minat makbuzlarile birlikte 
vaktinden evvel komisyon
da hazır bulunmaları. 

(107) (5703) 7244 

* * * 
Ankara hastanesi ihtiya· 

cı olup tahmin edilen bedeli 
854 sekiz yüz elli dört lira 
elan sandalya ve masa açık 
eksiltme ile satın alınacak

tır. İhalesi 9 Birinciteşrin 
935 çarşamba günü saat 16 
dadır. Şartnamesi Fındıklı

da Satınalma komisyonun
da görülebilir. Eksiltmeye 

·gireceklerin 65 altmış beş 
liralık ilk teminat makbuz
larile birlikte w.ktinden ev
vel komisyonda hazır bulun 
maları. (5704) 

7245 

* * • 
Gümüşsuyu hastanesi ih

tiyacı olup tahmin edilen 
bedeli 4840 dört bin sekiz 
yüz kırk lira olan Rontken 
makinesi tamiri için malze
me ve tamiriyesi açık eksilt
mc, c h:oııahnagttıı. -!hal~i 

9 Birinciteşrin 935 çarşam
ba günü saat 16,30 dadır. 
Şartnamesi Fındıklıda Sa
tınalma komisyonunda gö -
rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin 363 üç yüz altmış 
üç liralık ilk teminat mak
buzlarile birlikte vaktinden 
evvel komisyonda hazır bu
lunmaları. ( 5 7 O 5) 

724& 

• * * 
İstanbul Komutanlığına 

bağlı birliklerin motörlü va 
sıtaları için 33500 kilo ben
zin kapalı zarf usulile ek .. 
siltmeye konulmuşdur. Be
her kilosunun tahmin edi .. 
len bedeli 36 kuruş olub i-
halesi 14 Birinci teşrin 9 3 5 
pazartesi günü saat 15 de
dir. Şartnamesi Fındıklıda 
Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin 7 7 O liralık ilk 
teminat mektubu veya mak 
buzu ve 2490 No. lu kanu· 
nun 2. 3 cü maddesindeki 
vesikalarla birlikde teklif 
mektublarını belli gün ve i
hale saatından en az bir 
saat evveline kadar Satınal
ma Komisyonuna vermele-
rı. ( 115) (5862) - ----------

ZAYİ EVRAK 
ıs - ı~ Eylul 1935 tarihinde İzmit· 

te vukubulan bir yan11nda : 
1 - 1336 tarihli Yüksek Ormarı 

mektebi diploması: 
2 - 1932 tarihli İstanbul Hukulc 

Fakültesi Diploması; 
3 - 1931 tarihli Oçlincü Kolordu 

heyeti sıhhiye raporu, 
4 - lıtanbul, Zonguldak, Samsun, 

Konya, Antalya, İçel, Kocaeli vill· 
yetlerindeki memuriyetlerime aid 
mazbatalarla sicil cüzdanım zayi ol
muı veya yanmıştır. 

Bunların yenisini çıkaracağımdan 

eskilerinin hilkmü yoktur. 

Orman amenajman baş mü• 
hendislerinden 

Hihni Alcyamaç 
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istanbul Harici Askeri Kıtaatl ilanları 

İzmir Müstahkem Mev
ki Komutanlığının 45260 
lira bedel keşifli muhabere 
şebekesi kapalı zarf usu
Iiyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 27-9-935 
cuma günü saat 16,30 da 
İzmirde kışlada Müstah
kem mevki Satınalma ko
misyon unda yapılacaktır. 
Şartname keşif name şekil 
ve resimleri her gün komis· 
yonda görülebilir. Temi
natı muvakkate akçesi 
3394 lira 50 kuruştur. İs
teklilerin Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburi
yetindedirler. M ünakasası
na iştirak edecekler 2 49 O 
sayıh kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla tek
lif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel Ko
misyona vermiş bulunacak
lardrr. (232) (5434) 

6935 

• • • 
Konyada bulunan Kıt'at 

idareleri için 135000 kilo 
sığır eti kapalı zarf usuİile 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin· bedeli 2 O 2 5 O lira 
muvakkat teminatı 1519 
liradır. İhalesi Konyada 
Kor Satınalma Komisyo
nunda 30 Eylül 935 pazar
tesi günü saat 13 de yapıla
cakdır. Şartnamesi Komis
yonda parasız verilir. İs
teklilerinin ihale saatinden 
bir saat evvel tekliflerini 
Komisyona vermeleri. 
~228) (5435) 6967 

* • ıjc 

Konyada bulunan ku
ıı.ımların idareleri ıçın 
80000 kilo koyun eti kapalı 
za fla e i-ltn eyeµ konul
rnuşdur. Tahmin bedeli 
20000 lira muvakkat temi
natı 1500 liradır. İhalesi 
Konyada Kor Komutanlığı 
Satmalma Komisyonunda 
30 Eylül 935 pazartesi gü
nü saat 14 de yapılacakdır. 
Şartnamesi komisyonumuz
da parasız verilir. İsteklile
rin teklif mektublarrnı iha
le saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 
(229) (5436) 6968 

:j< * * 
Erzincan kıt'a ve mües-

sesesi için 540000 kilo Un 
kapalı eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 
70200 liradır. Muvakkat te 
minatı 5 262 liradır. Sart
namesi 3 51 kuruş karşılİshn 
da Erzincanda Tümen Sa
tınalma Komisyonundan 
verilir. İhalesi 26 Eylül 935 
perşembe günü saat 15 te
dir. Şartnamenin 4 üncü 
nıaddesi mucibince istekli
ler teklif mektublarını ar
tırma eksiltme kanununun 
3 2, 3 3. 3 4 üncü maddeleri 
ahkamına tevfikan tanzim 
edilerek ihale gününden ev 
veline kadar Erzincanda 
Tümen Satınalma Komis
yon una vereceklerdir. 
(234) (5462) 6973 

ti= * * 
30000 metre keten kanat 

bezi ile 70000 metre tırtıl
lı kanat şeridi kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuşdur. 
Hepsinin biçilen bedeli 
49950 liradır. İlk inanç pa
rası da 3 7 4 7 liradır. İhalesi 
9-10-935 çarşamba günü 
saat 15 dedir. Şartnamesi 
2 5 O kuruş karşılığında her 
gün Komisyondan alınabi
lir. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerle birlik-

de teminat ve teklif mektub 
larını ihale saatından bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satınalma Komisyonu· 
na vermeleri. ( 2 5 6) 

(5605) 
• • * 

7096 

Erzincandaki kıtaat i
çin 12 9 ton sığır eti 2 6 Ey
lül 935 perşembe günü saat 
1 1 de Erzincandaki Satın
alma Komisyonunca kapalı 
zarfla alınacakdır. Tah
min bedeli 1 9 3 5 O liradır. 
İlk teminatı ı 452 liradır. 
Şartnamesi Erzincandan a
lınır. İsteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 madde
lerinde yazılı vesaikle bera
ber teklif mektublarını i
hale saatından bir saat ev
vel Komisyona vermeleri. 
(252) (5586) 7067 

*o\',* 
Pınar Hisar Hayvanları

nın senelik ihtiyacı olan 
18620 liralık arpası evsafı 
değişerek kapalı zarfla ek., 
siltmeye konulmuştur. İlk 
pey 1396 liradır. Vize kıt'a 
tının 9000 liralık sade yağı 
kapalr zarfla eksiltmeye ko 
nulmuştur. İlk pey 673 li
radır. 

Pınarhisarın 63 7 5 liralık 
sade yağı ilk 63 7 ve Alpul
lunun 8250 liralık sade ya
ğı ilk pey 618 liradır. Hep
sinin ihalesi 30 Eylül 935 
pazartesi saat 16, 1 7 dedir. 
lsteklilerin Vize Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(246) (5545) 7094 

* ::1- * 
Kırklarelinde 400 ton yu 

lafın kapalı zarfla ihalesi 
28-Eylül-935 cumartesi gü 
nü yapılacaktır. İstekliler 
teklif mektublarile kanuni 
belgelerirti male--günü tel -
grafhane ayarı saat' 1 O a ka 
dar Komisyon reisine ver -
meli ve saat 11 de komis -
yanda bulunmalıdır. Yula -
fın tahmin edilen bir kilo fi
atı beş kuruşdur. İlk temina 
tı 1500 liradır. Şartnamesi 
Kırklareli Satınalma Ko -
misyonunda her gün görü -
lebilir. (243) (5513) 

7029 

* * * Bir metresine biçilen e-
der 2 5 kurlJı~ olan ve 21-8· 
935 günü istekliler tarafın
dan verilen fiyat pahalı gö
rülen 5 00 bin metre çama
şırlık bez yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 8-10-935 salı 
günü saat 11 dedir. İlk i
nanç parası 7 500 liradır. 

Şartnamesi 6 2 5 kuruşa M. 
M. V. Satınalma komisyo
nundan verilir. İlk inanç 
parası mektup veya mak -
buzlarile 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle birlikte 
tekl~f mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evyeJ An -
karad~ M. M. V. Satınalma 
komi~yonuna vermeleri. 

(267) (5720) 7247 
.;tlj<lj< 

141800 kilo Bulgur ka
palı zarf usulile eksiltmesi 
7-10-935 pazartesi günü sa 
at 16 da İ.zmirde Kışlada 
l\ılüstahkem mevki Satınal
ma komisyonunda yapıla
caktır. Beher kilo bulgur i
çin 1 1 kuruş fiyat tahmin 
edilmiştir. Teminatı muvak 
kate akçesi 1169 lira 85 ku
ruştur. Şartnamesi her gün 
korrıisyonda görülebilir. Ek 
siltmeye girecekler 2490 
sayrh kanunun 2 ve 3 mad
deler!nde ve şartnamesind~ 
yazılı vesikalarla teminatı 
muvakkate makbuzlarını ve 

mühürlü teklif mektupları
nı ihale saatinden en az bir 
saat evvel komisyona ver -
mi~ bulunacaklardır. 

(274) (5748) 7248 
* • * 

Beher kilosuna biçilen e-
der 1 7 6 buçuk kuruş olan 
30.000 kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarfla eksilt
meye konulmuşdur. İhale
si 11-10-935 cuma gunu 
saat 15 dedir. Şartnamesi 
265 kuruşa M.M. V. Sa
tınalma Komisyonundan 
verilir. Eksiltmeye girecek
ler 3971 lira 3 5 kuruşluk 
ilk inanç paralarile birlikde 
kanuni şekilde hazırladık
ları teklif mektubu ile bir
likde ihale saatmdan bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satmalma Komisyonu
na vermeleri. ( 1 7 5) 

(5749) 7287 

* * * 
Pınarhisar için 21550 li-

ralık 392000 kilo yulaf ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuşdur. İhalesi 11 Bi
rinciteşrin 935 cuma saat 
16 dadır. İlk teminatı 1616 
lira 25 kuruşdur. İsteklile
rin belli saatten bir saat ev
vel teklif mektu blarmı Vize 
de Satınalma Komisyonu
na vermeleri ( 2 81 ) ( 5 8 61 ) 

İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci 
Hukuk Dairesinden : 

Mahkemece ıatdmasma karar ve
rilen İstanbul Yeşil Direkde Topa1· 
yan hanmda 21 numaralı depoda 
mevcut muhtelif pamuklu ve yünlü 
mensucatın birinci artırması 30-9-935 
pazartesi günü saat 10-12 ye kadar 

ve muhammen kıymetinin yüzde 7 5 

bulmadığı surette ikinci artırmasmın 

14-10-935 pazartesi kezalik saat 

10-12 ye kadar yukarda yazılı Topal

yan hanında icra edileceğinden talip 

olanların mezkur mahalde bulunma

ları ilan olunur. (14784) 

Silifke Jandarma Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Eksiltmeye konu· Mık fan 
Kilo 

Beher kilo· ~1uvakkat Eksiltmenin yapıla<',ağı Hangi usul 
Jan mevadrn cinsi gün ve saat ile eksıltme-

nin yapılacağı 

,, 
" 

" " 
" " 
" ,, 

" 
,, 

" " 28 9 935 Cumartes. 

" 
" 
" 

lstanbul Gümrükleri Satış Ko-

misyonu Reısllğinden: 
1\1.K.N. 

260 385 

519 

137 

Ağırlığı 

K. G. 
28,050 

ı; 6,300 

0,65 

Kıyn1eti Cinsi eşya 

L. K. 
217 ,20 İpek işlemeli yatak ör

. 2.23 
tüsü Bohça baş örtüsü. 
Toz halinde giliserin 
fosfat dö kalsyüm. 

2. 9 2 • Ka gıda merbut işleme
li pamuk tül. 

Yukarıda yazılı . .1aya verilen peyler layık had gö
rülmediğinden açık artırma sureti le ihaleleri 2,7-9-93 5 
saat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
pey akçelerini gösterir makbuzla kanunen muayyen 
saatte Komisyona gelmeJeri. ve toz halinde giliserin fos
fat yalmz ecza ticaretile me.::CTul olanlara satıla bileceğin
den hükumetçe verilen vesaikin makbuzlara bağlanması 
ilan olunur. ( 5694) 

" 
" 
" 

Asi pin Kenan 
Halis ve hak ki tabletlt>rı 11lıba~inizi 
ıoğuktaıı v~ butün ağrı•ardan korur. 

lsmıne D.kkat 

İs. 2 inci İflas Memurluğundan 
Büyıikadada oturmakta ve İs. Sul· 

tan Hamam Dikranyan hanında ko· 
misyoncu olan Kapriyelabruyan if
lası 21-9-935 tarihinde açılıp tasfi
yenin adi şekilde yapılmasına karar 
verilmiş oldugundan : l - Müfliste 
alacagı olanların ve istihkak iddia-lstanbul ithalat gümrüğü 

Direktörlüğünden : 
Müdürlüğümüzce olbaptaki ke~if defterlerı mucı

bince muhtelif boyda 11 aded dosya dolabı yaptırılacak
dır. 

" ::;ıııda bulunanların alacaklarını ve 
istihkaklarını ilandan bir ay içinde 
2 inci iflas dairesine gelerek kaydet
tirmeleri ve delillerini (senet ve def· 
ter hulasaları vesaire) asıl veya mu
saddak suretlerini tevdi eyleınel e rı. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'uli
yeti müstelzim olmak üzere muflisııı 
borçlarının aym müddet içinde ken· 
dilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

Bu iş 330 lira bedel keşifli olub münakasa ve ihalat 
kanununun 46 mcı maddesinin A fıkrasına tevfikan pa
zarlıkla yaptırılacağındaıı taliplerin vesaik ve otuz 
lira teminat akcesini hamilen 26 Eylül 935 tarihine te
sadüf eden perŞembe günii saat 14 de İstanbul l thaiat 
Gümrüğünde müteşekkil satmalma komisyonuna mü
racaatları. ( 5 5 00) 1001 

Ankara Otobüs işleri Direktörlü
ğünden: 
İdaremizce Bastırılarak halka satılacak Otobüs Hare

ket cetveH ile ücret tarifelerini havi yol rehberine ve 
şehrin muhtelif yerlerinde dikilecek ışıklı bö!ge sütunla
rına ve arabaların içine konmak üzere ilan kabulüne baş
lanmıştır. İsteklilerin doğruca Direktörlüğe müracaat et 
ıneleri. (2734) ( 5887) 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 
olursa ohun ellerinde bulunduranla· 
rrn o mallar üzerindeki hakları mah· 
fuz kalmak şartile bunları aynı müd
det içinde daire emrine tev'1i etme
leri ve etmezlerse makbul mazeret
leri bulunmadıkça cezai mes'uliyete 
uğrayacakları ve ruçhan haklarından 
mahrum kalacakları. 4 - 4-10-935 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 
te alacaklıların ilk içtimaa gelmeleri 
ve müflis ile müşterek borçlu olan ar 
ve kefillerinin ve borcunu tekeff\..;l e
den sair kimselerin toplanmada L.1· 
lunmağa hakları olduğu ilan olun ııı. 

(14 7S1) . 
ZAYİ - Kıbrıs Lefkoşa li• e:ıinr· n 
aldığım tasdiknameyi kaybettim Y 
nisini çıkaracagımdan evvelkinin 
mii yoktur. Nivazi Hıismi ~ 'H~ 
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• • 
• 
• • 

• 
- istik 81 Lisesi Direktörlüğünden:-, 
1 • İlk; orta ve liıe kısımlanna, yab ye gündüz, kız ve erkek talebe kaydına denm olunmaktadır . 
2 - Kayıl için hergün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 

3 - İaüyenlere, kayıt şartlarım bildiren öğrenekten bir tane paraaız olarak gönderilir . 

•ı•--Şehzadebaşı Polis karakolu karşısında Teıeıon: 22s37-• 
• = 7050 

1 : ·, h t•I ra ·1 ı a" n I Devredilecek ihtira berall Devredilecek ihtira beratl 

• 
:P RA SAHiPLE 

"Oksijen ve Idrojenin elektrik u- "Elektrikli dikiş makinesi,, hak· 

•
- sulü ile istihsali,. hakkındaki ihtira i- d k kın a i ihtira için alınmış olan ı Teş· 

" Maya imali için tekemmül et- çin alınmış olan 5 İkinciteşrin 1925 ta rinievveı 1921 tarih ve 3254 numara-• • • Zelzeleden, Yangından 
• miş usul" hakkında istihsal olunan rih ve 358-355 numaralı ihtira bera- Jı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

K O r k- • 16 Birinci Kanun 1933 günlemeç ve tının ihtiva ettiği hukuk bu kere baş- b k b 
1665 sayılı ihtira beratı bu defa mev- kasma devir ve yahut icara verilmesi 

u ere aşkasına devir ve yahut i· 

teklif edilmekte olmakla bu hususta cara verilmesi teklif edilmekte olmak-
- kii fiile konmak üzre ahere devrüfe- 1 b h fazla malCımat edinmek istiyenlerin ıs a u ususta fazla malUmat edin • • • maz; 

• 
• 
• 
• 
• 

Azalması, 

Masrafsız 

Eksilmesi 

Edilir. 

• Yok;• 
• 
• 
• 
• 
• 

raf veya icar edilece~inden talip o- tanbulda Galatada Aslan han 5 inci mek istiyenlerin, Galatada Aslan han 
!anların Galata'da, İktisat hanında kat 1 - 4 numaralara müracaat eyle- 5 inci kat 1 - 4 numaralara müracaat 
Robert Ferriye müracaat etmeleri i- meleri ilan olunur. eylemeleri ilan olunur. 
tan olunur. 7196 7234 7235 

Leylf • nihart 
Kız, Erkek 

ni9antatında Karakol kartıaında 

Eski 

1 " FEYZİ E LiSESI 
Ana, ilk, Orta ve aımlan, Fen ve Edebiyat bölükleri vard~!. TOrkiyenin en eski busuai 

liıesidir. Fransızca, lngilizce ve Almanca Jiaanlarından biriıini iyice Öfrenmek için esaslı 'Ye ciddi 
tedbirler alınmıftır. ilk 11nıflardan itibaren ecnebi liıanı okutulmaktadır. Talebe yazılmak için herpn 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bir Gelir Ararla ! müracaat edilebilir. 30 Eylulde derslere başlanacakbr Mektebin tarifnamesini iıteyiniz 
-. ~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~ Telefon: 44039 ~~~~~~~~~~~~~~j 

Türk 
il 

ADAPAZARI 
• 
• 
il 

Ticaret 
-

Bankası· = • 
IJ 

• Her ayın birinci ~ünü faizleri ödenen kuponlu • . ~ 

• vadeli mevduat usu/ile bunu temin etti. • 

• • -• • -- ---
\.ııııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıın•ıınnmn•ıııı 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi Kız - Erkek • 
Ana 

JJk - Orta • 
Liıe 

( Eski : i N K 1 L A P ) 

• 
BiR DEMET 

• 
ÇiÇEK 

ve Çil lekelerini 
izale eder 

7352 

r~u~!.;:.~=ul~~~~!~ ... ~~~~·i 
·~~!! Paris yazıh etiketlere asla aldanmayımz. ~~~· 

Bata§'rııı ve Romatizmaya ltartı 

Kullanınız Bir tecrübe kifıdir. 

Sahf deposu: 

Atabey Han No. 30-35 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Açık Eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bakır köye tabi iki tellide nate. 

marn mektebin tamiri. 
Kuranı, Direktörü: NEBIO~LU HAMDI ULKÜMEN 

Kuvvetll bir tallm heyetine mallktlr, Resmi okullara muadeleti taadlklldlr. KaJlt İtriyatın istihzar edildiği mahalle-
için hergUn mUracaaı olunablllr. isteyenlere mufassal tarifname göndarlllr. ri ziyaret ederken veya ekseriya yağ-

K~if betleli 1514 lira 44 kuruşdur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

•~~~~~~~~~ Cağaloğlu - Yanıkıaraylar oranı Telefon: 20019 ~~~~~~i!!iii"iiiiiilıiiiiii~• mura, güneşe veya rilzgara maruz 
kalmak ıstırarında bulunan her yaş-

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprilh•tı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

111111 ıade Han. Tel. 21740. 111111 

Ayvahk yolu 
BANDIRMA vapınu 25 Ey

lül ÇARŞAMBA günü saat 19 
da Ayvalıj'a kadar "5859., 7375 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 26 Eylül 

PERŞEMBE günü saat 20 de 
Hopaya kadar. "5879,, 

Mersin yolu 
K O N Y A vapuru 27 

Eylül CUMA günü saat 11 de 
Mersine kadar "5879., 

Hayatın neşesi 
Din~ olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERİ 

Yorgun vücutları 
dinçleştirir 

iKTiDARSIZLICil 
ve 

Bel Gevşekliğini 
gıderir, ya,amak neşesinı ıade 

eder Eczanelerde bulunur. ls
tanbulda fiyatı 150 kuruş Taf
çıJat için Galata Posta kutusu 

1255 

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

şartnamesine göre 91 takım elbise açık eksiltme suretile 
yaptırılacaktır. 

1 - Eksiltme: 9-10-935 çarşamba günü saat 14,30 
da Cağaloğlunda Sağlık Müdürlüğü binasındaki komis-
yonda yapılacaktır. , 

2 - Tahmini fiyat: Bir takımı 11 liradır. 
3 - Muvakkat teminat: 7 5 lira 07 kuruştur. 
4 - Nürııune ve şartnamesi yurtta görülebilir. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikası 

göstermeleri şarttır. 
6 - İsteklilerin bu işe yeter makbuz veya banka mek 

tuplarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 5 7 O 6) 
7~ ·ı 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

Miktarı 

Kilo 

ı200 

Lira 

135 

tıa 300 Bakır lis

tesi mucibince 

Muhtelif e§ya lis

tesi mucibince. 

Beher kilosu Tahmin edilen 

fiyat 

20 Kr. Lira 60 

135 

İlk teminat 

Lira Kr. 

4 50 

10 50 

Şehzadebaşında erzak anoarmoa mevcut ve yukarda 
yazılı iki kalem eşya ayrı ayrı açık arttırmaya konmuş
tur. İhalesi 10-10-935 tarihinde Perşembe günü saat 15 
de İdare encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin eşyayı 
giirmek üzere her gün saat 12 ye kadar Şehzade anbarı
na ve şeraiti anlamak üzere Levazım İdaresine gelerek 
temin3tlarınm Evkaf Veznesine yatırmaları ve ihale gü
nü de saat 15 de İdare Encümenine gelmeleri. (5897) 

taki kadınların cildlerinin tazeliğine 

ve güzelliğine hayran oldum. Sebe
bini sorduğumda öğrendim ki, on
lar çiçek koparırken, çiçeklerin keis
lerinde mevcud balmumu, cildi şaya
nı hayret bir surette beyazlatıp yu
muşatma hassasına malik olduğunu 

keşfetmişlerdir. Her gün muntaza· 
man istimalinde tenin bütün buru
şukluklarını izale eder ve yüze yu
muşaklık ve gençlik taravetini verir. 

Bu sihrengiz çiçek balmumu eczane
lerde "Cir-Aseptine" namile satıl-

maktadır. 

Akşamları yatmazdan evvel kul
lanılmakla, cildin sert aksamını yu· 
muşatır ve lekeleri izale eder. Sabah 
kalkınca bcldenmiyen beyaz, ter ve 
taze bir cild meydana çıkar. Bugüne 
kadar bu derece basit ve şayanı hay
ret bir surette müessir bir tedbir 
bulunmamıştır· 

Hemen bu akşamdan "Cir - Asep-
tine" i kullanınız ve cazip tesirin
den hayrette kalınız. Ben de şimdi 
boynum, kollarım ve ellerim için 
"Cir-Aseptine" kullanıyorum ve son 
derece memnun kalıyorum. 

C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı levazım müdürlüğünde 

görebilirler. 

3 - Eksiltme 26-9-935 tarihli perşembe günü saat 15 de 
daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklınin 114 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Bu ay 1000 liralık bina işi yaptığına dair Nafıa müdürlüğün • 
den tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası. "!,, (5471) ,f 

Karaağaç müessesatı için lazım olan 8 bin kilo benzin açık ek
siltmeye konulmuştur: benzinlerin hepsine 1840 lira değer bi -
çilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltme 
ye girmek için de 2490 N. lı artırma ve eksiltme kanununda ya
zılı vesika ve 138 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek -
tubile beraber 26-9-935 perşembe günü saat 15 de daimi encü 
mende bulunmalıdır. (5479) 

Şehir tiyatrosunun sahne perdesine ve salona asılacak olan 
ilan ve reklamlar açık eksiltmeye konulmuştur. Sahne perdesi 
tahminen 24 salon 30 metro ki, hepsi 54 metre mürabbaı reklam 
yapılabilecektir. Beher metre murabbama 8,5 lira bedel tahmin 
edilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür eksiltme 
ye girmek isteyenler 233 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 4-10-935 cuma günü saat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (5760) 

•---..,. BEŞiKTAŞ ~---ııııiiiiiiiô• ----------------------
Dikiş Yurdu 

Yurdun sergisi açıktır. Dubuli
liye yoktur Biçki ve aan'at 
merakhlan mutlaka görmelidir 
Kayıt devam ediyor. Akaretler 

•- 64, Telefon: 43678 -• 
7334 

Senelik kirası altmış lira olan Arnavutköyünde Liltfiye mahal 
lesinin küçük ayazma sokağında 4/ 31 N. h iki katlı üç odalı kagir 
ev 936 senesi mayıs ayı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levzım müdürlüğünde gö -
rülebilir arttırmaya girmek isteyenler 450 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile 11 birinciteşrin 935 tarihli cuma 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (1.) (5913) 

-
!'""U~m'!"'u ... m--i !!'!!!!: !!!"".ş"""ri~ya~t~v~e~Y"""!azı!"!"'!'!!!!ış~le"""ri"""M~il!!!!· , 26 EylQI Perşem~: akşamı 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete- ~ Harbiye B E L V U bahçesinde 
ci!ik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is· _ • ' -------

tanbul. Ankara caddesi. 100. - a..._ Besteka"" r M. ARKO geces"ıdı'r. _.. 
Basıldığı yer: TAN Matbaası ~ .. 


