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Peyami Safa'nın fıkrası : 
"Modern sanat" - Siz ne 
dersiniz ? - Şehir haber
leri. 
Ankara telgrafları - Ya
şar Nabi'nin fıkrası - İz
mir Şarbayı ile mülakat _ 
Felek'in fıkrası : '"Aslan ve 
ressam". 
Memlekette TAN - Şat
ranc; dersleri. 
Son haberler - Matmazel 
Doktor. 
lpar yolcuları - Sağlık ö
ğüdü - Sevİimeler, evlen
meler. 
Spor - Kültür. 
D ünya gazetelerine göre 
hadiseler. 
Kazan Hanlığmm son gün
leri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

BUGUrt 12 SAYFA 
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, Onüçler Komitesi Dün Toplandı 

Habeşler Askerlerini Geri Çektikleri içan 
Komite imparatora Teşekkür Etti 

Türkiye, Sovyet Rusya Gizli Toplantıda Beşlerin 
Teklif Şartlarını Mübalagall Buldular 

Adisababada 10.000 
kişilik bir ge~ıt 

resmi yapıldı 

o 500 1000-
.. •••• ı 
1\İlom e.tro 

. HAf!EŞ l STAı-1 

italyan - Habeş Mesel esil 
aın JTALYA' co l ODl 

rr::::ı l~ G l LTl RE color. l 
0FRANSı>, & colo!ll 

O BA~KA 1'11lLETUr;; . .. . . . . . . 
Habeşistan meselesi hakkın -

Öa gelen telgraflar, yavaş ya -
vaş, hiçbir şey anlatmamağa 
başladılar. Muamma, sanki git
tikçe daha düğümleniyor.. Ne 
Roma, ne Londra, ne de Ce -
nevreden gelen sesler, açık, va
zıh değildirler. Her taraftan ve
rilen karma karısık haberler 
arasında, vaziyet 'istikametini 
kaybetmiş gibidir. Hadiselerin 
tam inkişaflarını gösterebilme -
leri için, anlaşılıyor ki, daha on, 
onbeş gün beklemek !azını ge
lecektir. 

Fakat bir taraftan bize vazi -
yetin nasıl açılıp gelişeceğiqi 
gösterecek telgraf haberlerini 
beklemekte devam ederken ve 
bir taraf tan son gelen Avrupa 
gazetelerinde Habeş-İtalyan me 
selesinin kendi tabii yatağın -
dan taşırtılarak, sağa sola da
ğıtddığmı gösteren yazılara, 

h a t t a b i r ç e ş i t propa
gandaya dikkat ve hayret et -
mekten de kendimizi alamıyo -
ruz. Bu yazılardan bizim için en 
ehemmiyetlisi, muhtelif kaynak 
!ardan sızan ve bize değil, Tür
kiyeden bahsederek, hele or -
dumuzun şu veya bu maksatla 
hazırlandığım açık veya ihsas 
yoliyle anlatmak isteyen yazı -
lardır. 

İtalyan - Habeş anlaşmazlı -
ğını ve bu anlaşmazlığın göster
diği bütün safhaları bütün dün
ya gibi bizim de büyük dikkat, 
alaka ve hassasiyetle takip etti
ğimiz tabiidir. Fakat yine oka -
dar tabii olarak. açık söylemek 
lazım gelir ki, bütün bu davada 
Türkiyeden ve hele Türk ordu
sundan ne münasebetle bahso-
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lunabileceğini . anlamak kolay 
değildir. Çünkü bizim İtalya ile 
münasebetlerimiz, hiçbir yeni -
lik ve fevkaladelik göstenniyen 
eski, Habeşistan kavgasının çı
karak dal budak salmağa başla
dığı tarihlerden evvelki normal 
halindedir. O halde? Resmi şek
li siyasi vesikalarla tesbit edil
miş böyle bir durumda, bir mem 
leket için, bütün bu vak'alarda, 
elinde müdafaa kuvvetlerini a
lakadar edebilecek nasıl ve han
gi bir sebep bulunabilir? N erde 
kaldı ki, İtalya ile Türkiye ara
sındaki münasebetlerde yazılmı
yan, söylenmiyen ve herkes ta
rafından bilinmiyen herhangi -
bir nokta da yoktur. Senelerden 
beri ve kaç örneği ile artık dün
yanın öğrendiği bir gerçeklik -
tir ki, Türkiye kendisi için has
sasiyet sebebi göstermiyen va -
ziyetlerde daima ve daima sulh
cü durumunu muh":faza etmeği 
bilmiş ve bunu da kendisine as
la değişmiyen devlet siyaseti 
edinmiştir. Türk ordusunun bu 
memleketin kendi öz müdafaa -
sından ve ulusal emniyetinden 
başka hicbir meselesi olmadığı 
ve olamıyacağı o kadar yazılmış 
bir hakikattir ki, onu tekrar et
mek bile zaittir. 

Demek istiyoruz ki, Habe -
şistan meselesi, bizi, Uluslar 
Sosyetesinin bir azası olarak ve 
diğer aza kadar - ne eksik, ne 
fazla - alakadar ettiğine göre, 
muhtemel hadiseler arasında 
Türkiyeden hususi bir surette 
bahsedilmesinin hiçbir manası 
yoktur ve olamaz. 

Alij Naci KARACAN 

LiÇESi 
20·00 Lira Mükafat 

Veriyoruz 
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OÇONCO SAYFAMIZDA BU 
HUSUSTA FAZLA TAFSI -
LAT B U L A C AK. S 1 N 1 Z 

Ev Kraliçesi 
Müsabakamız 
Yakında başhyor 

Doğu Afrikaarnda muhtelif devlet
lerin koloni ve vaziyetlerini göste

rir harita 

Vaziyet 
Uluslar Sosyetesi Konseyi tara

fından teşkil edilen 13 ler Komitesi 
dün ilk toplantısını yapmıştır. 

Komite, Habeşistana müşahitler 
heyeti göndermek için Habeşistan 
tarafından yapılan teklifi incele. 
mit ve hadi1elerin önüne ıeçmell 
için kuvvetlerini sınırın 30 kilomet
re uzağına çeken Habef imparato
runa telgrafla teşekkür etmittir. 

Reuter. ajanaı, Konıeyin huaıısi 
İçtimamtla Romanya, Türk iye ve 
Sovyet Rusyanın Betler Komitesi 
tekliflerine itiraz kayıtları ileri sür 
düklerini bildirmektedirler. Fran
~ı:.ı: gazeteleri bu itibarla dün 13 ler 
Komitesi taralrndan hazırlanacak 
raporun ltalyaya daha az taraftar 
olacağını yazmaktadır. 

Bu gazetelere nazaran şimdi, 
Fransa ile lngiltere araaındaki dost 
luk daha zayıflamıı yani Fransa ile 
ltalya arasında bir U%aklaşma baş· 
lam ıştır. 

Yine bu gazeteler, ltalyan sava· 
şının önüne geçilemiyeceğini kay
detmektedirler. 

Adisababadan gelen telgraflar 
Habeşlerin süel havacılığı ıslah et· 
tiğin~ bildirmektedir. Uçakların 
hepsı tamir edilmiştir. 

Habeşler şimdi yağmur ml!ıısimi· 
nin bitmesi münasebetile bayram 
ya".maktadırlar. Habeş imparatoru 
Adısababada 10 bin kiıiden mürek 
kep askerin geçit resminde bulun· 
muştur. 

[Bu husustaki telgraflar 10 uncu 
ıayfamızdadır.] 

Japonya da 

Tayfun Faciası 
y uzlerce kişi öldü, 

80 bin ev yıklDdı 
Tokio, 27 A.A. - iç Bakanlığı ta· 

rafından yayılan bir bildiriğ, dün hü
küm süren tayfunda 230 kişinin öl
düğünü haber vermektedir. Kaybo· 
lanlar 195, yaralananlar 84 kişidir. 

Bundan başka, Japonyamn batı sa
hili açığında manevra yapan harp ge
milerine mensup deniz sübay ve ne· 
ferlerinden 54 kişi de boğulmuştur. 

. . 
Bir lecavüz 
Olursa .. 

ingilizler Fransanın 
sorduğu suale cevap 

verdiler 
Londra, 27.A.A. - Dış işleri ba

kanlığı daimi genel katibi Van Sit
tart, . Fransız sefirine A vrupaya karşı 
vuku bulacak bir tecavüzde İngilte
renin ne gibi bir hattı hareket takib 
edeceğine dair .Fransızlar tarafından 
sorulmuş olan suallerin cevabım tev~ 
di etmiştir. Bütün bu muhaberat, ö
ni'müzdeki haftanın başlangıcında 
matbuata verilecektir. 

İngiliz cevabı 
Londra, 27.f/ A. - Avrupada biı 

taarruz olduğu takdirde İngiltere'nin 
takınması muhtemel durum hakkın· 
daki Fransxz sorularını mevzuu bah
seden Reuter Ajansı, İngiliz ceva· 
bının, Cenevredc Sir Samuel Hoare 
tarafından verilen diyevin bir teyidi 
mahiyetinde olduğunu bildirmekte-

[ Arkası 3 üncüde] 

~ /, ı••"' 
Bir~k gemiler, ıu hortumlarından "·-' ., .. , . 
hasara uğramış ve tayfalar, denize· ·' J "lııı. ., 

sürüklenmiştir. • r • 
kTlmıayfunda 20 bin ev ve 190 köprü ~i: dili. ~-V: YI I §tir. 
Dört Japon destroyeri bir tayfuna ı ( 

tutulmuş, bu arada 41 nefer dalgalar 1 J.. 
tarafından ırürüklenmiştir. Bundan ı ~ 

Türk Kadını/~ ~ 
Evinin rrf~~ 
Kraliçesi Olmalıa1r ı 

SAYI 159 - 3462 
On Birinci YIL 

SAHIP ve 
BASMUHARR1R1 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdür ı 24315. Yan lıleıi ı 24319. 
idare •e Matbaa ı 24310. 

Temiz Süte Kavuşuyoruz 

Hileli 
Ağır 

Süt Satan Esnafa Çok 
Cezalar Verilecektir 

Süt~üler Kurumu yeni yapllan süt 
talimatnamesinin tatbikine başladı 

••• r 
••ı r 

Yeni süt talimatnamesine göre ar· 
tık hileli süt içmiyeceği%. Süc ineğin 
memesinden çıktığı gibi satılacak 

Sağlık Bakanhğx tarafından hazır· 
lanan ve tebliğ edilen süt talimatna· 
mesinin tatbikine Sütçüler Kurumu 
ba~lamıştır. Oğrenildiğine göre, bü
tün süt istihsal edenlere ve satanla
ra emirler verilmiş, talimatname hü· 
kümleri ayrı ayrı bildirilmiştir. 

Süt kaplarz üzerine takılacak olan 
etiketler bir fabrikaya sipariş olun
muştur. Etiketler emaye olacak, 
renkli zeminli yaptırılacaktır. Üzer-

terinde bir seri. numara bulunacalr 
olan bu etiketler, hem sütçünün kim 
olduğunu öğretecek, hem de kap 
içindeki sütün cinsini, evsafını tayi· 
ne yardım edecektir. 

Bazı sütçü esnafının belediyenin 
ırkı kontrolları karşısında güğümleri 
bırakarak kaçtıkları görülmüş, bu su
retle sütçünün kim olduğunun tes· 
bitinin güçlükleri meydana çıkarıl· 

]Arkasr 10 uncuda] 

Avrupada Yeni Anlaşmalar 

AlmanYa Avrupa Siyasasında 
Yen iden Faaliyete Girişiyor 

Kolonel Bek, Hitler ve 
Macar Başbakanı 

Gömböıi 

Berlin, 27. A.A. - Resmi çeven
ler, Almanya, Lehistan ve Macaris
tan arasında başlayan görüşmelere 
dair hiçbir şey söylememektedirler. 

Bununla beraber, Correspondance 
Diplomatique gazetesi, dün akşamki 
sayısında Sovyetlere karşı şiddetli 
h~c~mları ihtiva eden bir yazı neşret J 

mıştır. 
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Yarı resmi gazete, "Habeş mese• 
lesi bugünün biricik tehlikesi değil
dir." dedikten soma, Rusyanın Me
mel'deki durumunun, Litvinofun 
Cenevredeki durumu ile tezad teşkil 
ettiğini ilave etmektedir. 

Av partisi 
Berlin, 27. A. A. - Havas ajansı 

aytarı bildiriyor : 
Goering tarafmdan geyik avına ça 

ğmlan Gömböş, dün yanında Macar 
siyasa adamları bulunduğu halde, Al· 
man - Litvanya sınumda bulunan 
Mcmonien'e gelmiştir. 

Lehistan'm Berlin elçisi de, son 
zamanlarda, Memonicn'de, Goering 
ve Lehistan sü bakanlığı yönetgerile 
birlikte avlanmıştır. 

Diğer taraftan Von Ribbentrop, 
Birinciteşrinde, Lehistan'da ava çı· 
kacaktır. 

Hava paktı mı? 
Cenevre, 27.A.A. - Lehistan mu

uhhas heyeti Almanya, Macaristan 
· ve Polonya arasında bir hava paktı 
konuşulduğu haberini yalanlamakta
dır. 

Bu, Alman diplomatik faaliyetinin 
başlangıcına bir işaret gibi görülmek· 
te ve Lehistanla Çekoslovakya ara
sındaki gerginliğin, Sovyet tesirinin 
ve nihayet İtalyan-Habeş anlaşmaz
lığının ortaya çıkardığı meselelerin 
Memonien görüşmelerinde mevzuu 
bahsedildiği veya edileceği sanılmak
tadır. 

Macar uçakçılığı 
Müsabakamız bütün 
Ev kadınlarını 
Alakadar edecektir başka tayfalardan biri ölmüş, l O u ya 

ralanmıştır. Destroyerlerden 2 ai Ö· ( Macaristan, 
nemli şekilde ha.ara uğramı§tır. 

Polonya, Almanyayı "e bunlar araırrnJa illıııık vaziyette 
bulunan Avusturyayı gösterir harita 

Budapeşte, 27. A.A. - Bütün uçak 
alanlarını gezmek ve Macar havacılı
ğının yönetmenlerile temas etmek ü
zere Macaristan'a gelmiş olan Alman 
Hava Bakanlığı yönetgeri Mileh, bir 
kaç gün daha burada kalacaktır. 
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Dl1Sl1NDtJKCI; 
MODERN SANAT 

Frcderic Nietzsche'ye sorar -
sanız, "ruhumuzun içindeki ha
diseleri tarassut ettiğimiz vakit, 
biz, kulaklarilc duyamadıkları 
sözleri dudakların kıpırdanışm
dan anlıyan sağır - dilsizlere 
benzeriz. Bu deruni alemi anlı
yabilmek için lazım gelen bütün 
ince uzuvlardan mahrumuz.,, 

Kudret iradeıi müellifine gö
re şuurumuz, ruhumuzun ıçmı 
aksettiren bir ayna, yahut cam 
gibi şeffaf bir mahiyet değil, 
pratik zaruretlerden doğma, 
umumi intıbak vetiresinde hiç 
bir rolü olmıyan,adeta lüzumsuz 
bir aydınlıktır ki, belki de gü -
nün birinde yerini tam bir oto -
matizme. yani ruhun şuursuzca, 
kendiliğinden bir hareketle ça -
hşmasına bırakacaktır; mantık 
dediğimiz şeyse hiçbir hakikati 
bulmaya ve isbat etmeğe yara
maz, hep görünüşler (zevahir) 
üstüne kurulmuş bir düşünme 
tarzıdır ki, hesap gibi, hendese 
gibi kendi icadımız olan mcf -
humlardan başka bir şeye tat -
bik edilemez. 

Elli sene kadar evvel böyle 
düşünen Nictzsche, bu fikirle -
rindcn bütün bir modern san'at 
hareketi doğacağım bilmiyor -
du; on dokuzuncu asırla bera -
her yokluğa karıştığı için mua -
sır san'at cereyanlarına yetişe
medi. Bugünün fclsef esi veya 
psikolojisi gibi güzel san'atları 
da şuurun üstünden ziyade al -
tını kurcalıyor ve ruhun dibine 
dalmıya uğraşıyor. San'at ese -
rinde şuurun, mantığın, hesabın 
ve ölçünün payını asgariye, hat
ta hiçe indirme savaşı, genç 
nazariyelerin belkemiğini dol · -
duran en büyük iştahtır. Mese
la sürrealizm hareketi kendi 
kendini şöyle tarif eder: "Gerek 
söz, gerek yazı, gerek başka bir 
şekilde, düşüncenin hakiki ha -
reketini ifadeye vasıta kabul e
dilen saf ruhi otomatizm. Este
tik ve manevi herhangibir endi
şeden, mantığın herhangibir 
kontrolünden kurtulan düşün -
cenin tamamile serbest akışı.,. 
yani uyanıkken görülen rüya; 
ve rüya kadar tesirli, garip ve 
güzel san'at. 

işte yeni resimde görülen 
mantıksızlığın ve ölçüsüzlüğün 
birkaç satıra sığabilecek en sa
deleştirilmiş izahlarından biri de 
budur. Şuura ve mantığa karşı 
tam zaferini kazanmamış, kaza
namıyacak olsa bile klasik düş -
manmm birçok istihkamlanm 
alan bu cereyanları resimde, mi
marlıkta ve heykelde yaratan 
ve temsil eden san'atkarların 
şahsiyetlerinden bahsetmek ve 
"muhtelif plastik san'at cereyan 
lannm mahiyetini çok açık bir 
lisanla anlatmak,, gayesile, ilk 
defa olarak Modern San' at adlı, 
resimli bir kitap çıkarmak mu -
vaffakıyeti ressam Nurullah Ce
male nasip olmuştur. Semih Lut 
fi kitabevi taraf mdan temiz ve 
ucuz çıkarılan bu eser, yeni san'
at iddiasile yapılan bir sürü ge 
vezeliklere kulaklarını tıkaması 

No.42 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

- Satılacağından emin miıiniz? 
- Oldukça. O Amerikalı saat de-

lisidir. Bırakmaz. Bende mektupları 
da vardır. İster. daima ister. 

- Madem ki eminsiniz ..• 
- Yok .•. Ticaret işinde en emin 

iıe güven olmaz. Bakarsınız ki Ame· 
rikalı sizlere ömür •.. Değil mi? 

Cemile hemen tasdik etti: 
- Doğru. 
Tahsin Bey yan gözlerle Cemile

ye bakarak sordu: 
- Ne deniniz? 
Cemile ayağa kalktı; elinde bulu

nan saati cam tezglhın üatUnc bırak· 
mıttı, Tahsin beye vermek mi, kendi 
çantasıııe koymak mı lizımgeldiğin
dc tereddüde dli9erek: 

- Şimdi çıkalım, konuıuruz ıizin
le .•. dedi. 

Sonra saati Ta,!ısin beye uzattı. 
DUklrindan çıktıktan aonra Cemile 

çok dütilnceli görünUyordu. Yür~r-

Universitede 

D:"~~.~~~;k~.~~~=h~:ı~~~ 1 
Eyliil pazartesi günü bitecektir. Bir ı 
Teşrinievvelde de derslere başlana
caktır. Rektör Cemil bir .öylev vere
cek ve Universitenin kuruluşundan 
şimdiye kadar geçirdiği tekamül dev
relerinden bahsederek nasıl çalıtıldığı 
nı ve bu yıl nasıl çalışılacağını anla
tacaktır. 
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Ne Dersiniz? · .. ı 
ARNAVUT KALDIRIMINDAN BAŞLAMALI r ' 
lıJfanbulun yılın ancak kurak ! ğe başladık. Küçük bir hava de- ( 

aylarında guip dolaşılabilir bir ği~ikliği, süı ekli bir yağmurla 1 

fehir olduğunu anlamak için, .sü- manzarası baştanbaşa değişen şe
rekli yağmurlan beklemek lazım· hirler arasında bir müsabaka açıl
geliyor. mıı olsa, güzel, lakat bakıml>ı~ /s-

iki gündenberi bozan havalar, tanbul banrrı.z ki çok yüksek bir 
üstüste yağan ,yağmur, /stanbullu· puva11 alırdı. 
ları, derhal kabukları içine çekil- Plan, plan .. iyi, güzel .• Ancak 
mek mecburiyetinde kalan bir~r bütiin planlardan önce fchrin 
kaplumbağa vaz

0

İyetine düıürdü. İmarına Arnavut kaldırımlarından 
Kaloı lastikler ayaklarda, şemsi· bcqlamak azrureti var. 
Y• ltoltukta, yan bellerine kac!ar Biz. böyle dÜ§Ünüyoruz. 

çamura bulanmıı adamlar görme-

KUÇUK HABERLER 

• ltfaiyenin bugün yapacağı 13 ün
cü yıldönümü töreni başka güne hıra· 
kılmıştır. Buna sebep iki gündenberi 
devam eden yağmurun törenin yapı
lacağı itfaiye direktörlüğü bahçeaini 
çamurlatmasıdır. 

Atina Şarbayı 
Kotiyas Geldi 
Yunan atletlerine 
bir kupa verecek 
Atina şarbayı Kotiyas, yanında u

ray kurulu üyelerinden Lambrinakos 
olduğu halde dün At;nadan şehrimize 
gelmiş ve Perapalas oteline misafir 
edilmiştir. 

Jstanbul il ve şarbayı Muhiddin Us
tündağ ile ilbaylık ileri gelenleri ta
raf.lodan karşılanan Kotiyaa, eski bir 
gazeteci ve atlettir. 

Uçak yolculuğunun güçlükle geç
miş olmaıına rağmen konuk şarbay, 
neşe içinde Istanbul gazetecilerini ka 
bul etmiş, geliş maksadını anlatmış
tır: 

Kotiyas, demiştir ki: 

Diğer taraf tan Universitede kayıt 
ve kabul muamelesi de devam etmek
tedir. Şimdiye kadar muhtelif fakül
telerde 300 talebe yar.ılmıştır. Bu 
talebenin çoğu Tıp fakülteıine kay -
dolmuş. gecen yıllara nazaran bu yıl 
hukuk fakültesine pek az müracaat 
vaki olmuştur. Bununla beraber haki· 
ki sonuç kayıt ve kabul muamelesi bit· 
tikten sonra anlaşılacaktır. 

\ 
Siz ne dersiniz r j 

·~ ~~.---.-----·~-· ··- =-" 

• Yugoslavyanın Savuva eyaleti 
valisi Stefan llaci dün sabahki eks • 
presle şehrimize gelmiş ve belediye 
namına turizm şubesi müdürü Kemal 
Ragıp ve d:ğer zevat tarafından kar
şılanmıştır. Vali ayni zamanda Savoi
da apor teşkilatı başkanıdır. Bu se
beple şehrimizde kaldığı müddet i· 
çinde Balkan olempiyatlannı göre
cektir. 11 ve Şarbay Muhittin Ustün
dağ dün kendisini Tokatli. ~'1 ~telin
de ziyaret etmiştir. 

• Lise ve ortaokullarda deralcre 
30 EylCıl pazartesi gününden itibar~n 
başlanacaktır. Bir akıam gazetesi bu 
okullarda derslerin haftada 30 saat 
olacağını yazıyorsa da bu hususta he
nüz kat'i olarak verilmiş bir karar 
yoktur. 

"- lstanbula ilk defa olarak geli. 
yorum. Bu itibarla Tilrkiver1c- 'T';; .. k. 
lerle ilk kez ~emas ediyorum. Gelişi
min amacı. yalnız, burada L>u1u .... n 
Yunan atletlerine şarbayı olduğum 
Atina adına bir kupa vermektir. Bu
nunla beraber, e11ki bir atlet sıfatile 
genç Türk atletlerini de selamlamak
la bahtiyarım.,, 

Yurdun her yerinde 
Yağış başladı 

Evvelki giin, öğleye doğru başla • 
yan yağmur, kışı hatırwtac:ak kadar 
Istanbulluları korkutmuş ve dün de 
devam etmiştir. Diln gece, sabaha 
karşı birdenbire şiddetlenen yağmur, 
sabahleyin de ıürmüş ve herkese par
dcıü ve empenneablı arattımuJ, giy
dirmiştir. 

Yağış. Orta Anadoluda ve bilhas
sa Ege mıntakasında da kesif bir su· 
rette devam etmiştir. Tarım Bakanlı· 
ğı meteoroloji enstitüsünden bildiril
diğine göre son 24 saat içinde Ege 
bölgesi tamamen, Orta Anadolunun 
Kac:•amonu, Bolu ve E kişehir çevre
lcrile Uşak cihetleri yağışlı ~eçmistir. 
Ölçülere göre metre mu~bbaına Ma
nisada 59, Tur2utluda 48, Ku$ada
sında 42, Somada 29, Tosyada 13, 
Dununbevde 25. Kastamonu ve Es
kişehirde 1 kilogram yağıı olduğu an 
laşılmıştır. 

Ankarada evvelki giln saat 13 bu· 
çukta baslayan yağmur, vakit vakit 
şiddetini arttırmış ve on beş buçuğa 
kadar slirmUttUr. 

Dün. geç vakit rasathaneden <Sğ • 
rendiğimiıe göre, evvelki giin 11 de 
oldukça devamlı aurctte vağan yağ
mur. saat 14 e kadu 16 milimetre va· 
ğıs kaydetmiştir. Yağmur. gece bir
denbire şiddetlcnmis. ger.e yansını 45 
dakika ~eçe dinmiştir. Dün sabahtan 
itibaren hava bulutlu ve va~ıtlı gö • 
riilmü§ ve yağmur i'ecc de devam et
mi~tir. 

Havanın bu ansıtın deği§m~ ar -
cakhk derecesine teıir etmistir. Bir 
gün evvel lstanbulda 17 olarak kay· 
dedilen sühunet derecesi. dün en çok 
15 ve en az on bir olarak bulunmuş
tur. Maamafih bUtün bu ani değişi· 
min mevsim icabı olduğu ve ıayri ta· 
bii bir hal görülmediği temin edilmek 
tedir. 

Yumurtalann Taze 
Gönderilmesi için 

Yumurta tecimenleri, yumurta ih· 
racatımız etrafında ilgililere bir mil· 
racaatta bulunmutlardır. Türk yu
murtalarının scvkedildikleri piyasalı· 
ra taze olarak gönderilmesini temin 
için köylerdeki depoculuk usulünün 
kaldırılması istenilmektedir. Yumur· 
ta toplıyan köylülerin bunları topla
ma merkezlerine bekletmeden gön -
dermeleri başlıca çare olarak gösteril· 
mektedir. 

ve işin aslını anlaması için, Tür
kiycde halka sunulan bir tek ki
taptır. 

Peyami SAFA 

ken arada b'r dunıyor,kaılarını çata
rak yere bakıyor. düşünüyordu. Yan 
bakışlarla onun hiçbir hareketini göz 
tlen kaçırmıyal\ Tahsin bey sordu: 

- Size eceba paranın iktızaaı yoh 
değil mi? 

Cemile dü9ünmeden ve bağırarak 
cevap verdi: 

-Var! 
- Gaç lire iktıza? 
Cemile çarırnın ortasında çantası· 

nın kulpunu ağzına alm19, sinirinden 
ditliye di91iye yürüyordu. Cevap ver· 
meden evvel ta dlikkindan beri dü
§lindilğü bir şeyi halletmeğe çalıtı· 
yordu: BUtUn bunlar hile, yatan, do
lan olmasın 1 Saat antika filin değil
dir; Tahsin bey Cemileyi kaçırma

mak için böyle bir yalan uydurmut
tur; antikacı da ahbabıdır birlikte 
böyle bir dolap çevirirler. Niçin? 
Niçin olacak, rnalcıat Cemileyi borçlu 
çıkararak bağlamak... FalJ&t Tahıin 
~y Cemilenin bin liraya ihtiyacı ol
duğunu nereden bilıin ki böyle bir 
hiklye uydunun? Hot. paranın yi1sU 
ııoaktır, Cemile açıktan eline böyle 
bin lira ıeçmeıi ümidine kapılarak 

Tahıinin pe9ini bırakmaz. Evet, e· 
vet ..• ~iki de bütün bu antika hikl
yesi lfaştan ~aşa yalan: belki de doğ-

Yeni ilkokullar 
A~llacak 

Ilkokullara talebe yazımı 30 Eyliil 
pazartesi günü aktamı bitecektir. O
kullara ,kaydedilen talebe pek çok 
tur. Biln~ssa aon günlerde 929 do
tumluların da kabul edilmesi hak
kındaki karar, okullarda talebe çok
luğunu artırmıştır. Bu çokluk kaı-şı· 
sında talebeyi okullara yerleştirmek 
için alınacak tedbirler ilk tedrisat mü
fettişleri tarafından tesbit edilmekte
dir. Bu yıl her okula bir çok şubeler 
ilave edileceği gibi yeniden birkaç ilk 
okul da açılacaktır. Fakat bütün bu 
tedbirlerin de talebe çokluğunun önü. 
ne geçemiyeceği anlaşılmaktadır. 

Bu ıebeple birçok mıntakalarda ya· 
rım tedrisat usulü tatbik edilecektir. 
Bakanlık hiçbir çocuğun okulsuz kal· 
mamasını kat'i olarak kararlaştırdı -
ğmdan her müracaatin kabul edilmesi 
yeniden okullara bildirilmiştir. 

Kadaatroıu Yapılan Mahalleler 
latanbul kadastro faaliyetleri her 

tarafta bütün hararetile ıürmektedir. 
Şimdiye kadar Tülbentçi Hüsamet
tin, Hocapa~. Alemd.ar, Mahmutpa • 
ıa, Süruri, Hobyar, Niıanca, Hayret· 
tin, Çadırcı, Şehsuvarbey. Küçük A
yuofya, Emsiııan, lshakpaıa. Binbir
direk, Molla Fenari, Camcı Ati, Zin
dankapı. Muhsine Hatun, Kalender· 
hane. Tahtakale, Tavşantaıı. Bayram 
Çavuş, Beyazıt ve Hacı kadın mahal
Jclerintn kadastro yazımları bitiril
mi!tir. 

Kadastroıu il.zerinde uğraşılan ma
halleler ıunlardır: 

Mimar Kemalettin, Kemalpaşa, Sa
raç Ishak, Yavuz Sinan, Rüstem Pa
ta. Dayehatun, Mercan ve Büyükçar
fı. 

Bu mahallelerde kadastro faaliyet· 
leri bir müddet daha sürecektir. Hey· 
beliadanın kadastroauna ilkteşrinin 
birinde başlanacaktır. 

latanbul Orta Tedrisat Kadrosu 
Ankarada bulunan Kültür Direk -

tör vekili Mehmet Eminin bu sabah 
ıehrimize gelmesi beklenmektedir. 

Mehmet Emin Istanbul orta tedri
sat kadrosunu da getirecektir. Orta
okullarda bu yıl talebe ~okluğu yü
zünden kadroya öğretmenler ilave e
dilmiştir. 

Diğer taraftan ortaokullarda açıkta 
kalan talebenin yerleştirilmesine de 
ıüratle devam edilmektedir. Bu iş en 
krsa zamanda sonuçlandırılacak ve 
Birinciteşrinin ilk haftasında bu yıl 
yeni açılan Kumkapı ortaokulile Or
taköy ortaokulu derslere başlayacak· 
)ardır. Kadıköyünde açılacak olan il· 
~Uncu ortaokul, henüz hazırlıkları· 
nın bitirilmemesi yüzünden tedrisata 
daha geç başlayacaktu. 

ru ..• Nasıl anlamalı? Saati. TQhsinden 
alıp başka bir antikacıya göstermeli. 

Cemllt otomobile bindiği zaman 
elini çenesine dayam19, aaati Tahsin
den bir biçimine ıetirerelc atmanın 
çaresini dUtUnUyordu. Derin bir ne
fes alarak doğruldu: 

- Bin bet yüz lira lbım t dedi. 
Bu rakamın Tahıinde uyandıraea

iı hayret veya iayanr önceden boğ
mak için gayet sert, kestirme söyle-

Cahil çocuk 
Kalmıyacak 

Memlekette okumıyan çocuk kal
maması için Kültür Bakanlığı, okuma 
çağına gelmiş bulunanların mutlaka 
mektebe gönderilmesini kararlaştır -
mıştı. Duyduğumuza göre yakında 
bir komisyon toplanacak ve bu husus
ta esaslı incelemelerde bulunacaktır. 
Bilhassa fabrikalarda çalışan fakir ço
cukların durumu gözdt.n geçirilecek 
ve bunlar için muhtelif semtlerdeki 
okullarda gece kursları açılacaktxr. 
Çocuklar fabrikadan çıktıktan sonra 
bu kurslara devam edecek ve bu su
retle cahil kalmaktan kurtulacaklar • 
dır. 

Kurtulu, Bayramı 
6 Teşrinievvel lstanbulun Kurtu

luş bavramıdır. Bu münasebetle o 
gün yapılacak tören programı hazır -
hklarına baslanmı tır. Ayrıca beledi
ye de bu isle mesgul olmab ve bay
ram hazırhklarile uğratmağa başla -
mıştır. 

Göçmen Evleri 
Trakyada göçmen evlerine ait faa· 

liyetler hararetle sürmektedir. Bilhas
sa Tekirdağ ilinde göçmenler için ha
zırlanması kararlaştırılan evlerin mil
nakasası yapılmıştır. 

Trakyadaki bütiln göçmen evleri 
inşaatı, en çok ilkteşrin sonuna ka • 
dar bi'irilmi3 olacaktır. Bu suretle 
göçmenler, k~ gelmeden evlerine yer 
leştirilecektir. 

Tecim Odasında Değitiklik 
Istanbul Tecim odasının vaziyeti 

üzerindeki incelemeler ıürmektedir. 
Verilen malumata göre, odanın lağ • 
vından ziyade ıslahı cihetine gidile -
cek, bu iş için Türkofisçe bazı eıaa· 
!ar hazırlanacaktır. Tecim ve Endüs
tri odası genel sekreterliğine bağlı 
şubelerin daha verimli bir şekilde ça
lışabilmesini temin için bugünkü ida
re vaziyetinde de bazı değişiklikler o
lacağı anlaşılmaktadır. 

it Kanunu Üzerinde İncelemeler 
Ulusal Endüstri birliği, idare heye

ti, Pazart~i günilnden itibaren her
gUn topl;ınacak, iş kanunu projesini 
gözden geçirmeğe başhyacaktır. 

Vinçten Kurtulan Denk 
Dün lstanbul limanında bir kaza 

olmuştur. Vapurdan yük boşaltılırken 
bir kayıkçı vinçten kurtulan bir denk 
altında kalmış ve ağır surette yaralan 
mıştır. Adının Mehmet olduğu anla· 
şılan zavallı kayıkçının muayenesi ya 
pılmış. belkemiğinin kırıldığı görUl
müşttir. Tahkikat sürmektedir. 

mişti. Fakat, tahmini hilafına, Tah
sin bey bu rakamı oçk tabii, hayret· 
siz ve isyansız: karşıladı: 

- Bin bet yüz mü? diye tekrarla
dı· 

- Evet. 
- Virmez o gadan Remzi ... Emme 

listlinü ben temam iderim. 
Cemile scaini çıkarmadı. Her şey

den evvel saati Tahsinin elinden al· 

• Istanbul öğretmenlerinin makam 
tahsisatı olan 65 bin liradan öğret -
menlere şimdiye kadar ancak 5 bin li
ra dağıtılmıştır. Bu sebeple öğretmen· 
ler, birliklerinde bir toplantı yaparak 
teıebbüsata girişeceklerdir. Kültür 
direktör vekili Mehmet Emin de An· 
karada bu işle meıgul olmuıtur, ıo· 
nuc y;ı#ında betli olacaktıri 

• Yumurta nizamnamcarnin değiş· 
tirilecek maddeleri u~erinde tetkikler 
yapılmaktadır. Tedm odaları bu hu
sustaki noktai nazarlarını Türkofise 
bildirmişlerdir. 

• Tecim odası, ekicilerden tütün 
alma kanununda yapılacak tadilat mU 
nasebctile ilgililerin fikirlerini sor· 
muştur. Cevaplar gelqikten aonra bir 
rapor hazırlanacaktır. 

• Türkofis lstanbul ıubesinin Dör· 
düncü Vakıf hanındaki kcnidorunda 
ihracat maddelerimiz için bir nümu
ne meşheri açılacaktır. Meşher için 
hazırlıklara başlanmı!hr. 

• 935 yılı ilk iki ayı içinde genel 
sıtma savaşı bölgelerinde 186611 yurt 
taşın yeniden bakımı yapılmt§, bun· 
laı dan 87972 kişinin kanları muaye
ne edilmiştir. 

• Gümrilkler ve !nhisarlar Bakan
lığı yönetgeri Adil dün Ankaradan 
gehrimize gelmiştir. Adil gümrük işle
rini tetkik ettikten ıonra Samsuna &i· 
decektir. 

• Etibba muhadenet kurumu, ge
çen bir yıl içinde malUl doktor, dişsi 
ve eczacılardan ölenlerin çocuk ve 
eşlerine 23 l 6 liralık yardımda bulun
muıtur. 

• Ankaradan verilen haberlere gö
re, Maden arattırma enstitüıU 8 lise 
mezununu Avrupayı gönderecektir. 
Bunlar, Avrupada okudukları müd -
det kadar enstitilde hizmet etmeğe 
mecbur tutulacaklardır. 

• Eski Babıalinin Alay köıkUne 
bakan tarihsel kapısı, tamir edilmek
tedir. Kapının saçak ve diğer ahıap 
kısımlarının onarılması son bulmu§ -
tur. 

Haber verildiğine göre. kapıya ya· 
pılan boya eserin tarihsel değerini or
tadan kaldıracak ve bamba9ka bir ka
pı meydana çıkaracaktır. Kapınm ta• 
rihi kıymetini koruyacak ıekilde ta -
mirata bir istikamet verileceği umul
maktadır. 

• Rum patrikhanesi Sensinodu 
dünkü toplantıda patrikhane ile ihti· 
lafa düştüğünden dolayı Papa Efti
me iltihak eden eski Feriköy papaıı 
Y enadiyosu ruhanilik silkin den çı· 
karmıştır. 

• Ilbaylık hukuk işleri direktörü 
Kenan tekaütlUğünü iatemiı ve istidası 
lç Bakanlığına gönderilmiştir. Kenan 
yıllarca hukukta, mlilkiyede ve yük
sek ticaret mektebinde profesörlük et 
miş, mülga hariciye nezaretinde hu -

mak istiyordu. Blinun için bir yolu
nu bulamadığı için açıkça söyledi: 

- Sen vir bana o ııaati ... Ben onu 
başka antikacılara da ..• 

Tahsin bağırarak Cemilenin sözii
nü kesti: 

- Ne diyonuz siz Cemile hanım? 
Bir antika dolaştı mı hemen düşer. 

- Anlamadmı?. 

- Bir keret bir antikayı üç beş 

antikacı gördü mll, fiyetini dütlirür
ler. 

- Niçin? 
- Adet böyledir· 
Cemile hemen verecek cevap bula

mayınca Tahsin bey ili ve etti: 
- Remzi dost adamdır bizim .. Al· 

datmaz beni... Aramızda huguk var
dır. Saat yabancı eline düşene ke
pezeye döner. beş lireye iner fiyeti· 

Tahsin bey bu sözleri o kadar em· 
niyetle söyledi ki Cemilenin bütün 
bu antika hikayesine inanacağı geli· 
yordu. Hele Tahsin bey cebinden sa
ati çılcararak: 

- isterseniz buyurunuz, gösteri
niz! 

Bundan önce, Atinaya dönmesi is
tenen Kral Jorjla görüşmek üzere, 
Londraya giden Kotiyas politikadan 
bahsetmek istememiş ve Yunanistan
da rejim durumu hakkındaki sorula· 
ra şu cevabı vermiştir: 
"- Burada bir şarbay ilgisile bulu

nuyorum. Bu yönden politika yap -
mak istemem. Eaki bir gazeteci aıfa· 
tile sorularınızı tabii bulmakla bera
ber sıksık matbaalara giderek orada
ki havayı, oradaki kokuyu teneffüs 
etmekten zevk aldığımı da söylemek 
isterim.,, 

Kotiyas, sah günUne kadar Iatan
bulda kalacak ve o gün Aero Ekspres 
sosyetesinin bir uçağile Atinaya dö-
necektir. 

Romen Tayyarecileri Ankaraya 
Gidemediler 

Evvelki gün şehrimize gelmiı olan 
Romen tayyarecileri, dün de havanın 
fena olması dotayısile Ankaraya gide
memişler ve Perapalas otelinde istira· 
hat etmiılerdir. Romen dostlarımız 
hava iyi olduğu takdirde bugün An4 

karaya gideceklerdir. 
Heyet reisi nıiralay Negresko. diln 

saat 16 da lstanbul ilbayı Muhittin 
Ustündağı, lst.anbul kumandanı gene
ral Haliai ziyaret etmiştir. Misafirler 
dün Istanb\,llda gezintiler yapmışlar, 
camileri ve müzeleri gezmişlerdir. 

Bugün Büyükdereye 3 Romen de
niz ucağı gelecek ve burada bir mitd· 
det kaldıktan sonra Pireye gıdecek -
tir. 

Zafranbolu Demir F abrika11 
Zafranboluda Karabük mevkiinde 

on milyon lira sarfile bir demir fab
rikası yapılmasına karar verildiğini 
ya.ımıştık. Bu fabrikada işlenecek ma 
denlerin mühim bir kısmı memleketi
mizdeki maden cevherlerinden olacak 
geri kalanı hariçten alınacaktır. 

Son yapılan tetkiklerde memleketi• 
mizin bazı noktalarında çok zengin 
demir cevheri bulunmuştur. Ancak 
bunların fazla miktarda kükilrtle ka
rışık olması hariçten alınacak maden 
cevherlerile karıştırılmasını ortaya 
koymustur. Bundan bafka beş senelik 
endiistri programı için Isveçten fen 
mügaviri olarak getirilmesine teşeb • 
büs edilen Kcrachbaum tarafından 
yapılacak tetkiklerin sonunda kurula
cak olan kimya sanayii için de yedi 
milyon lira aarfedilecektir. 

kuk işlerinde çalıJmış. çok kanunse• 
ver. haluk bir şahıstır. Kenan bundan 
sekiz ııene önce eski Kadın birliğine 
üye olmuş ve feminizm tarafını tut
muıtu. Fakat çok geçmeden birlikten 
çekilmiştir. / 

- Hayır, dedi, madem ki öyledir, 
ne göstereyim .•. 

Tahsin bey saati elinde tutarak 
dedi ki: 

- Bir düşününüz. ecelesi yok, 
çok iktızanız ..-arsa ben kefil olurum, 
bu parayı buluruz .•. 

Cemile gene sesini çıkarmadı. 
Tekrar çantasının kulpunu dişli-

yordu. 
Tahsin bey alçak sesle ilave etti: 
- Emme bir şartla ... 
Cemile çimdiklcnmiş gibi aıçrıya

rak bağırdı: 

- Ne şartı? " 
- Celellenme sultanım.. Vallah 

size hürmette bir gusur idersem kör 
olayım .... Zatınıza elimi dohanmam. 
Refikadan ayrılıncaya gadan hiç ha
ram nazarla bahmam. Sonra da siz 
istemeneniz gene ayrılırsınız. Emme 
hele şu apartımanı döşeyip dayıya• 

lım. Sia orada oturunuz. Ben gicelo
ri de yatmam orada ... 
- Cemile ayağını yere vurarak: 

- Sus! diye bağrıdı. 

Deyince, Cemile hem Tahsin bey
den, hem de ilk fUphesindcn dolayı 
kendi kendinden utanarak: 

Sonra daha mülayim bir sesle ilt
ve etti: 

- Düşüneyim hele 1 
(Arkaar var] 
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GOÇMEN iŞLERi 

Sağhk Bakam Trakyaya 
Geçmek Üzere Geliyor 

[Ozel aytanmız bildiriyor] 
Ankara, 21 

Sağlık ve Sosyal Yardmı Bakanı doktor Refik Saydam, yanın
ca müsteşar Hüsameddin, hıfzıssıhha Gen~l Direktörü Asım ol
duğu halde bu akşam tstanbula hareket ettı. 

Doktor Refik Saydam, İstanbuldan Trakyaya geçerek Murat
lıda Trakya Genel müfettişi ve Trakya valilerinin iştirakile ya-
pılacak toplantıda bulunacaktır. . . .. 

Bu toplantı üç gün devam edecek ve mühacirlere aıt ışler go-
rüşülecektir. 

lstanbula tayin 
Edilen ö§retmenler 

Ankara 27 (Özel aytarmıız 
bildiriyor) - Bu yıl Türkiyede 
muhtelit öğretmen okulların -
dan diploma alanların sayısı 
775 i bulmaktadır. Kültür Ba -
kanlığı Haziran devresinde dip-
loma almış bulunanların tayin
lerini ikmal etmiş ve her ile ay
rılan yeni öğretmenlerin listele
rini ilbaylıklara göndermiştir. 

EylUl devresinde diploma al -
mış olan genç öğretmenlerin ta
yinleri de yapılmak üzeredir. 

Bu seneki mezunlardan İstan 
bula tayin edilenlerin isimlerini 
bildiriyorum: 

Edirne kız öğretmen okulu 
mezunlarından Saide, Saadet, 
Şaziment, Nüzhet, Adviye, Ha
tice, Handan Kurt, İstanbul öğ
retmen okulları mezunlarından 
Hakkı, Makbule, Fikret, Fahri
ye, Kadriye, Nezahet, Fazıla, 
Fikriye, Bedia, Ferhünde, Mela 
hat, Futuhat, Meliha, Mesrure, 
Münevver, Nuriye, Müveddet, 
Muzaffer, 

Konya mezunlarından Fethi
ye, İzmir mezunlarından Mürv 
vet, Bursa mezunlarından Eme-
ti, Mestüre . . . • 

Edirneye tayın edilenlenn ı -
ıimleri de şunlardır: 

Adana erkek öğretmen okulun 
dan Hüseyin, Edime kız öğret -
men okulundan Saliha, Hayri -
ye, Şükriye, Cavide, irfan, Be
hiçe, Konya kız öğretmen oku -
!undan Emine. 

Bayındırlık Bakam Ankaraya 
döndü 

~nkara, 27 (Özel aytanmız 
bildiriyor) - Bayındırlık Baka
m Ali Çetinkaya bu sabah şeh -
rimize döndü. 

nevşehlrli 
Tarikat~tlar 

Ankara 27 (Özel aytarmıız 
bildiriyor) - Nevşehir tarikat 
çtlannın duruşmalarına bugün 
devam edilmiştir. Suçlulardan 
Şerife kadın ile Şeyh Ahmet ve 
tsmaili ilkönce ihbar eden Ali -
nin Nevşehirden şahit olarak 
dinlenmek üzere getirtilmesine 
karar verilmiş ve muhakeme 10 
Birinci teşrine bırakılmıştır. 

Malmüdürlüklerinde tayinler 

Ankara, 27 (Özel aytarmıız 
bildiriyor) - Cihanbeyli mal
müdürü Ali Galip Mardin mer
kez malmüdürlüğüne, ziraat mu 
hasebe katiplerinden Ahmet Ur 
fa malmüdürlüğüne, Saimbeyli 
malmüdürü Hamdi vekalet em
rine, Saimbeyli malmüdürlüğü -
ne Söke malmüdürü Abdürrah
man, Çoruh tahsil müfettişi Ta
ip, Maçka malmüdürlüğüne, Ci
hanbeyli malmüdürlüğüne Tav
şanlı eski tahsil memuru Mus
tafa, Petiirke malmüdürlüğüne 
Niksar malmüdürü Mustafa Re
fik, Burçka malmüdürlüğüne 
Boztoğan malmüdürü Tahsin Ri 
za, Gülnar malmüdürü Ahmet 
Arif, Kolp malmüdürlüğüne ta
~ edilmişlerdir. 

Birinci müf ettit bugün geliyor 

Ankara, 27 (Özel aytarmıız 
bildiriyor) - Birinci Genel Mü 
fettiş Abidin özmen bu akşam 
tstanbula hareket etmiştir. 

Evkar Genel Direktörü 
Konyada 

~nkara 27 (özel aytarmırz 
bildiriyor) - Evkaf Genel ~i
rektörü Fahri Konya, evkaf ış
lerini incelemek için bugünler -
de Konyaya gidecektir. 

2000 Lira 

Ev Kadınlığı ve 
Ev Kraliçeliği 
Mü saba ka
mız Yakında 

I· 

Başhyor 
Müaabakamız, fU mev
~lar üzerinde cereyan 
edecektir: 

Ev 

ŞARTLAR: 

BEnCE 
ADAM İÇİN tş DEGİL. 

lŞ İÇİN ADAM! 
Bir bakanımızın çok güzel bir sö

zünü anlattılar. Bakanlıkta açık olan 
önemli direktörlüklerden biriıi için 
kendisine bir adam tavsiye etmitler: 
"ihtiyar yaıta itıiz, güçıüz vaziyet
te blmıt bir zavallıdır,, diye. Ve 
kendiıinclen tU cevabı almıtlar: "Be
nim bir zavallıya değil, bu iti göre
bilecek bir adama ihtiyacım var.,, 

Ne doğru ıöz ve ne kadar yapıl~
ıı, yeretmeıi gereken bir dütünce
Gerçi, uluıumuzun acıma, d6§1Düşe 
yarclun, dost kollamak, habr lunna
mak, iyilik leJ'mek gibi hislerinin 
pek büyük bir inaaniğ kıymet tatıdı
iından fÜphe edilemez. Ancak, itiraf 
~el~ ki,_ b!l _inıaniğ vaıf~z, ço
gun, ıtlenmızın yolunda gıtmesine 
engel olan kuıurlu tarafnnızdır da. 

Eskiden memlekete çok hizmette 
bulunmut, dütmanla döğütmüt ya
ralanıruı bir adamın ihtiyar ya;ında 
yokıuzluk çekmesi elbette ki hiçbir 
zaman hoş görülemiyecek bir ıoıyal 
hakıızlıktır ve bu hakıızlığın orta
~an kaldırılmaıı memleketi için bir 
ödev olur. Yalnız, bütün ömrünce ça
lıtıp yıpranmıı ve artık bir köşeye 
çekilip dinlenmeye hak kazanınıt bir 
adamı .yokıuzluktan kurtarmak için, 
onu önemli bir işin batına getirmek, 
ve böylece, hem onun omuzlanna al
tından kalkanuyacağı kadar ağır bir 
yük yüklemek ve hem de bir memle
ket itinin bozuk yürümeıine ıebep 
olmak, bir hakıızlığı ortadan kaldı
raynn derken daha büyük hakıızlık
lara meydaD vermek elemektir. 

Ayni halin bir batka türlü beliriti
ne bazı edebiyatçılanmıza verilen iş
lerin teidinde raalıyoruz. Eaerlerile 
memlekete hianet etmit olan bir ya
zar arkınb çekmesin, eline biraz bol
ca para geçıin diye kendi.ine ağır 
işler veriliyor ve böylelikle onun ye
ni eserler yazmaıına engel olunuyor. 
Gerçi, kendiıi genlik içinde yaıadığı 
itinden, halinden hotnutauzluk etmi
yor, ancak memleket ondan beklediği 
asıl hizmetlerden oluyor. Bu da adam 
için it prenıipİnin bir nev'idir. 

Devlet kurulmuı bir makine ol
duğuna göre onun her parçası özel 
bir İt görür ve gördüiü ite uygun 
olmak gerekir. Nud bir makinede 
iki ayn parçayı biribirile değiıtire
mezaeniz, devlet mekanizmaıında da, 
her ferdin, gördüğü itin uzmanı ol
maıı öyle keıin bir ihtiyaçbr. 

Yaılılar, emekliler, yokıuzlar, za. 
vallılar için koruma uıulü medeniğ 
bir cemiyette bambatka türlüdür. 
Söyle insanlara açıktan, hiçbir it 
gördürmeden para vennelc, inanınız 
ki, devlete, onları göremiyecekleri 
bir itin batına ~ten claba az 
pahalıya mal olur. 

Yafar NABi 
Çoğun - Ekseriya; Genlik - Re

fah; Uzman - Mütehassıs; Kesin
Kat'i. 

Atatürk'ün 
Teşekkürleri 

Ankara, 27. A.A.- Cumur Baş
kanlığı Genel Sekreterliğinden bil
dirilmiştir: 

'' Dil bayramından ötürü yurdun 
her yerinden gelen ve yurttaşların 
sevinçlerini gösteren kutlama yazıla
rına teteldcürlerini iletmeye, Atatürk, 
Anadolu Ajansını ödevlemiştir. 

Müklfatlar: 
4- Müsabakamıza girecek olanlann 
fotoğraflan ~azeteınUde neıredile
cektir. 

imtihanlar, kız aan'at mektepleri 
muallimlerinden seçilmit bir heyet ta
rafından ve herkesin gözü önünde 
yapılacaktır. 

5 • Müsabakaya girme ,artlarını da§ıtı· 
lacak mOklfatları ve müsabakanın ne 
zaman başllyaca§ını yakında i ı an 
edece§ iz. 

I zmir Şarbayile Mülakat 

izmirde Kültür Park 1 
ASLAN VE RESSAM Bugünkü ~ahşmalar sonu~ verdi!ji zaman 

- k.. T- k. - Akd ize Gazeteci ve ıünnetçi, bu ikiıi pek İzmir bugun u ur ıyenın en ıüç ıevilinniı derler. Operatör Bay 

arılmlŞ bir penceresi olacaktır Cemilin iddiaıı gibi ıünnet ortadan 
, kalkarsa ıünnetçiler bu ıevgisizlik-

[İzmirin değerli Şarbayı Beh- hayat ve Türk uluıuna yaptığı sayısız ten yakalarını kurtanrlar ama ek-
b · k büyük hizmetler canlandırılacaktır. meklerinden olurlar. Şimdi her adı-

çet Özle yaptığımız ır onuş- Bu köşkte, Atatürkün inkilap ar· mımı:zı, hatta ıiınnet işinde bile eko-
mağı aşağıya koyuyoruz. Beş al- kadaşı lsmet lnönü için de ayni şekil· nomi tempoıuna uydurmak zarure-
tı sene içinde, yaratıcı çalışma- de bir salon bulunacaktır. tinde olduğumuz için hekimlik yö-
larile İzmir şehrine birçok iyi- 2 - Denim müzeıi: nünden sünnet lüzumıuz olsa bile, 
likler ve güzellikler kazandıran Bu müze Türk ihtilalirri ve devrim bence memlekette ıllıtverit kapısı aç· 

d"kl . · · hareketlerini canlandıracaktır. tığı için faydalıdır. Neyıe oraıı bize 
Behçet Öz'ün söyle 1 erı Izmır 3 _ Süel müze: lazon değil. Gazeteciler de öyle imiş. 
şehrindeki bugünkü im~~ ~a~e- Tiırk neferinin ve Ttlrk ordusunun Pek sevilmezmiş. Eh iyi kötü ben de 
ketlerinin tam bir krokisını çız- tarih başlangıcındanberi geçirdiği te- ıunun ıuraımda gazeteciyim diye 
mektedir :] rakki safahatını ve cümhuriyt:t ordu- geçiniyorum. Eksik olmaıınlar bet 

••- lzmir şehrinin imar hareketle- sunun bugünkü modern bünyesini on okuyucum var ki; beni sever gibi 
ri içinde bir de büyük kültür ı>:'rk gösterecektir. .. . ıörünür)er. Li.kin sevmiyenleri yok 
yapılacağını işittik. Bu hususta ıza- 4 - Sathk koruma muzesı: değil.Ve bu seviıememek daha ziyade 
hat verir misiniz?,. Fena ve bulaııcı hastalıkların yap- bizim kendi aramızda. Eğer biribirini 
"- Evet böyle bir park yapacağız. tığı tesirler ve bunlardan korunma en az seven ve en çok çekemiyen 

Çünkü gündelik. işlerle yon>:la~ halk çarelerini gençlere ve halka öğrete- meılek erbabı aranırsa bunu bizim 
için bol hava, güneş ve serınhk alı· cektir. esnaf teıkil eder. Bize buraıı da la.. 
nacak yerler yapılmasını sağlık ha· S - Toprak ve endüstri ürünleri znn değil. 
kımından çok faydalı görüyoruz. müzesi: Aııl anlatmak iıtediğim ıudur: 

Parkçılık ve ağaç yetiştirme işine Ege bölgesinde topraktan ve fab- Gazetecileri aevmiyen bir dostum 
hususi bir ehemmiyet veriyoruz. Bet rikalardan yetiten bütün ürünleri gös- var. Benimle bile gazeteci gibi ko
ienedenberi şehri ağaçlama işi üz~- teren daimi bir sergi mahiyetinde nupniık iıtemez. En büyuk dereli ga
rinde yürüyoruz. Muntazaman şeh;ın olacaktır. zetelerin araaıra bidiıeleri - iıtiy .. 
en küçük yollarından en bµyüklerı_ne 6 - lzmir ıivil müzesi buraya ta- rek veya iatemiyerek _ biçimıizlet-
kadar muhtelif cinı 35.000 ağaç dık- tınacakbr. • tirmeleri davaııdır. O diyor ki : 
tik. Bundan başka şehrin muhtelif 7 - Jeopafik, jeolojik, antropolo-
semtlerinde mecmuu (60.000) metre jik, aıtronomik bir müze de kurula- - Bir itin hakikati kimsenin el 
murabbaı tutan (11) tane küçükl~ caktır ıüremiyeceği mukaddeaattandır. He-
büyüklü bahçe ve çocuk oyun yerı • Umumi toplantı, eilen- le bir gazeteci için buna tecavüz et• 

Yaptık. Bunlardan bir kısmı eski ba- l · mele hiç affedilemez. 
. k ce ve spor yer erı: Ben crazetecileri müdafaa ediyoo taktıklar ve mezarlıklar üzerıne u- ı - 5.000 kiıilik bir meydan, • 

rulmuştur. Fakat yapılan bu işl~ri lz- 2 - 1.000 er kişi alacak iki mey-
mir için kafi bulmuyoruz. lstıyoruz d 
ki güzel İzmir ayni zamanda yeşil lz. a~, _ Bir lokanta ve gazino, 
mir olsun. 4 - Bir sirk yeri, 

Taliin cilvesile büyük bir lnsıpı yan- 5 _ Amfiteatr teklinde bir a~k 
gın harabelerine dönen lzmirimiz, im- tiyatro, 
kan ve teraitin müsaadesi nisbetinde 6 - Bir çocuk tiyatrosu, 
ve azami hızla modern bir tehir ol- 7 _ Çocuk oyun yerleri, 
mağa doğru gidiyor. Elimizdeki park 8 - Küçükler için kum ovnama ha-
ve bahçeler bugünün ihtiyacını ka~ı- vuzlan, 
lasa bile yann için lafi gelmiyecektır. g _ Şehir atadyum11, 

lzmirin müstakbel imar ve inki§Clf 1 O - Tenis bahçeleri, 
bölgesi, Kordonun arka tarafında ı ı - Bir açık yüzme havuzu. J 
kalan ve bir kısım yolları ve mahal- Difer teıisatı da şöylece sıralıyabi-
leleri tesis edilmiş bulunan yangın· liriz: 
bklardır. Şarka, Halkapınar istikam~- Kapılarda paket bırakma yerleri, 
tine doğru uzamakta olan bu genış park idare binası, sigara ve gazete sa
havza, yeni büyük mektepleri, .m.0 • tan köşkler, telefon, posta ve telgraf 
dem evleri ve amele mahallelerı ıle 

köşkleri, fbtoğraf köşkleri, elektrik 
Aydın ve Kasaba şimendiftr hatları- santralı, aptesane ve çöp atacak yer-
nın birleıme ve biribirine bağlanma )er, yangın söndürme merkeai, polis 
yerini ve yeni 1zmir limanını içine ve belediye merkezleri.,, 
alacaktır. 

k b böl d k "- Kültür park ne zaman batlıya-
lşte kültür par ta u ge e u- cak ve ne zaman bitecektir? Ve son-

rulacak ve genişliği (360.000) metre 
ra lzmir, yalnız ba11na bu büyük iti mur~bbaı olacaktır... , • 

"-Bu \tadar genit arazi içmCie bir baıarabllecelC mıdir?,, 
ormanlık mı yapacaksınız?,, "- lsted!kten ve çalıttıktan son-
"- Burası öyle bir ormanlık ola· ra ba§Clnlmıyacak bir iş yoktur. Hü

cak ki, içinde devrimimizin bütün hu- kfımetimizin, sayın Batbakanımızın 
suıiyetini yaşatacak kültür müessese- ve diğer değerli bakanlarımızın yar
leri de bulunacaktır.,, dımlarile, Uç ıene evvel yangın hara-
"- Bu huıusta da tafsilat verir mi- besi olan bir yerde lmgiin arsıulusal 

lzmir panaym yükıelmiı bulunuyor . . . , 
smız.,, 

"- Parkta tatbik edeceğimiz pro
jenin ana hattan şudur: 

Büyüklerimizin tefkatli himayeleri 
ve yardımlarile bet sene sonra, yine 
yangınlıklar içinde, bu bütün saydı
ğım müeaseseleri ve yetil ağaçlıklari
le bu parkın da yükseleceğine emin 
olabilirsiniz. 

Parkm ilk a d ı m ı atılmııtır. 

rum. 
- Herkesin bir görüt tarzı Yal' 

dır. Bu hakikat denilen teY ona gore 
deiiıir. 

l>iyorum ama inanmıyor: 
- Hayır hayır. Hakikat ne taraf• 

tan baksan 1: .kikattir. Ancak ıiz ha.. 
cliselere kencb 11tediğiniz tekli ver• 
meye kalkıyorsunuz.. Sana bir fıkra 
anlatayım: Vaktile lif eden bir u
lan varmıı- Gülme! Keneli naturaıı
mn, yaradılıtmın dıımda it yapan ve 
ya yapmıya yeltenen niceleri var ki; 
bu lif eden atlanın yanında çok da· 
ha aqyip ıörülür. Neyıe bu tarafı ço 
kittinnek bize düımez. itte bu laf 
eden ulan, sahibiyle birlikte bir gün 
bir resim ıergiıine gİnnİf··· Tablola· 
ra bakıruılar. Muhakkak orası, re .. 
min makbule ıeçtiği bir yenniı ki; 
değil sade adamlar, hayvanlar bile 
gidip ıörürlennit··· Sergide tethi.r 
edilen tablolardan biri önünde aılan· 
la sahibi 4trmuılar .. Bu tabloda lair 
aclamm, bir ulam yere yatınp mai• 
lup ettiii ıöıteriliyormuı-
Aılan da, sahibi de tabloya derin 

derin bakmıtlar .. Sahibi ulana ıor• 
mut: 

- Ne denin bu tabloya! •.• 
Aılan hiç müteeaair görünmüyor

DIUf. Şu cevabı vermiı: 
- Bizden ele re11amlar çıksaydı, 

bu tablonun akıini yaparlardı ... 
Demit. 
lıte aziziQı. Çotu elinize aldığıma 

itleri bu tabloda olduğu gibi reame
cliyonunuz... Biz de e>nlan ıördükçe 
fU aılamn dütiınduiü gibi dütünüyo-

Parkın muhtelif istikametlerden ka
pıları bulunacak ve bu kapılar önün
de birer meydan yapılacaktır. Motor
lu vesaitin girit kapılan ve park da· 
hiliiıdeki yolları ayrıdır. Bu kapılar 
önünde de garaj tesis edilecektir. 
Ağaçlanma ve yolların açılmasında 

mütenazır hendesi şekiller aranmıya
cak ve park mıntakalara taksim edi· 
lerek her mıntakanın ağaçlanması 
başka başka tarzda tertip edilecektir. 

( 360.000) metre murabbalık yangın rut·~ 
harabeleri sekiz ay sonra tamamen 

B. FELEK 

Kültür müeaaeıeleri: 
lzmirde mektepli çocukları ve hal· 

kı tatmin edecek müzeler yoktur. Kül
tür bakımından çok lüzumlu olan ve 
yalnız lzmir için değil, bütün Ege 
mıntakasına lazım olan bu müessese· 
leri park içinde kuracağız. 

1 - Atatürk kötkü: 
Müzelerin başında (Atatürk) köş

kü gelecektir. Çok itinalı şekilde ha
zırlanacak bu köşkte Atatürkün ço
~kluğundan bupne kadar geçirdiği 

nazilli fabrikası 
Moakova, 27 A.A. - Hafif meka

nik imalit genel direktörü Zubjitski, 
Nazilli dokuma kombinası için lüzum
lu olan makineler hakkında Tas ajansı 
aytarına ıunları saylemiştir: 

"- Kombinanın gerek iplili iğir -
me, gerek dokuma ve gerek perdah 
kısımlan için lüzumlu bütün makine
ler, fabrikalara ısmarlanmıftlr. Bu 
makineler, 28236 iğ, 768 . .otomatik 
tezglh, muhtelif yıkama iletleri ve 
boyama, perdah ve 11kla1tırma maki
neleridir. Birçok fabrikalar daha tim· 
diden bu makineleri yapmıya batla • 
mıılardır. 

Bir mühendis grupu, Kayseri kom
binası yapılırken edinilen tecrübelere 
dayanarak yeni basma fabrikasının 

planlan ve forma projeleri üzerinde 
çahşınaktadır. Makinelerin yapılması 
iti de yine bu tecrilbclere göre ince
lenmektedir. 

Makineler 1936 Ikincikinununda 
fabrikanın kurulacağı yerde bulun • 
mut olacak ve kombina 1937 Ikinci
klnunda tam olarak kurulnıu§ bulu • 
nacaktır. Bu suretle fabrika 3 ay aon
ra çalışabilecektir. 

tesviye edilmiı ve yollannın taslağı 
meydana 91kmıt olacaktır. Bu ip mü· 
teahhide verdik, bir aydanberi çalışı· 
yor. 

Tesviye bitince ağaçlanma ve yol· 
ların dötenme iti baılıyacak, bir ta
raf tan da imkln müsaadesi nisbetin
de diğer tesisat kurulmağa baılana
caktır. Parkın heyeti umumiyeıini 
beı sene içinde tamamlamağa ,ayret 
edeceğiz. 
Amacımız, yukarda da söylediğim 

gibi güzel lzmirin ayni zamanda ye
til lzmir olması, ve yaşadığımız mes
ut Atatürk devrine layık modem var
lığa sahip olmuıdır.,, 

Yurtta ya§ış 
Ankara, 27 A.A. - Ziraat vekale

ti Meteoroloji emtitüıünden bildirili
miştir: 

27-9-1935 de Türkiyede hava du· 
rumu, son 24 saat içinde Trakya, E
ge böylegeleri ile Orta Anadolunu~ 
Konya ve Çorumdan maada yerlen 
ve Güne, Anadolusunda Dörtyol ve 
Kilis taraflan, Karadeniz kıyılarriıda 
Rize ve Sinop yağıtlı geçmiftir. Olçü· 
len miktarlar, metre murabbalna: 

Burada 87, Adapuannda 46, Hay
reboluda 24. Duraunbeyde 21, lstan. 
bulda 16, Edirnede 14, Uıakta 13, E
timeautta 11, Kütahya ve Eskişehirde 
8, Isparta ve Babaeıkide 7, Bolu ve 
Kiıitte 6, Ankarada 5, Beyşehir ve 
Tosyada 3, Dortyol, Polatlı, Bandır· 
ma ve Telrirdağında 2, Kastamonu, 
Sıvas, Kırşehir, Sinop, Kilis, Niğde, 
Rize ve Afyonda bir kilogramdır. 

r ' 20 llkteşTln Pazar 
~enel N Ulus sayımı 

Sayım itine verilen önem Türk 
Ulusunun kalkınma ve çoğalma 
çağında bulundufunun bel,esidir. 

Ba1vekllet 

Iıtatiatik Umum Müdürlüğü 

'---------------.) 

Avrupada Bir 
Tecavüz Olursa 

[Başı 1 ~cide] 

dir. Sir Hoare, demişti ki -
•• İngiltere, Uluslar Sosyetesi ni• 

zamnameıinı.n kollektif bir şekilde ve 
büttlnlügü ile muhafaza edılmesı ve 
bilhassa ıebebıyet verılmeksizin ya• 
pılan tecavuzlere karşı metin ve top
lu bir ıekilde karşı gelınmesi taraf· 
tandır.,, 

Bundan başka haber alındıgma gö 
re, lngıltere hukumeti verdıgi cevap 
ta Avrupada zuhuru mefnu tecavuzi 
hareketler hakkında evvelden hıç bır 
teahhud altına gırmemekte ve muka
bil hiç bir soruda bulunmamaktadır. 
Bu itibarla gôrunuıe gore, İ{ıgıliz ce 
vabı Fransanın bır daha cevap ver
mesini istilzam edecek mahıyette de· 
ğildir. 

Taymiı gazetesi 

Bu gazete Avrupada beklenen du
rum o~aa lngilterenin nasıl hare
ket edecegıne dair olan Fransız soru
suna lngılterenın verdigi cevabı hiç 
tesirde bulunmadan yazmaktadır. Ga 
zetenin haber aJdıgına gore, lngilte
re notası, Sir Samuel Hoare tarafın
dan Cenevrede verilen soylevi ince
lemekte ve lngilterenin hususi hattı 
hareketi hakkında hiçbir kayıtta bu
lunmamaktadır. Buna göre, cevabm 
yuılıt tarzından Fransız geneloyun 
memnun olacağı sanılmaktadır. 

Morning Post gazetesi diyor ki : 

" Büyük Britanya notası 11 tem
muz diyevi kuvvetli bir surette tek
rarlamaktadır. Bu diyeve g6re İngil
tere herhangi bır taarrtiz karfıamda 
müıterek ve kati bir mukavemet 
göstermeli Uatilne almqtır. 
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Bir Sandal Gecenin Karan-~: 
hğmda Suya Gömüldü Karşı Tedbir 

Hereke 27, (Özel aytanmız bildiriyor) - İzmit körfezinde 
bir kaza olmuştur: 

Abdurrahman ve Mahmut isminde iki sandalcı tuğla getinnek 
üzere Gergüden adlı bir sandalla Herekeden yola çıkmışlardır. 
Fırtınaya tutulan sandal, gecenin karanlığında dalgalara gömü
lerek kaybolmuştur. Sandalın kürekleri ve dümeni, hadiseden 
beş gün sonra Karamürsel sahillerinde bulunmuştur. Sandalcı
ların sarhoş olarak yola çıktıkları ve f ırtınah havada karşı sa
hile geçelıilmek için bahse tutuştukları söylenmektedir. 

Sigara Kağıdı Kaçakç~hğı 
Mersin 27, (Özel aytarmuz bildiriyor) - Kaçakçılrk yaptığı 

haber verilen Aslan köyünden Hasan, uzun takipten sonra cür
mü meşhut halinde yakalanmıştır. Memurlar, Hasanı köye gi
derken çevirmişler, hayvanının semerini aradıkları zaman 1050 
y~prak Hale~ markalı cıgara kağıdı bulmuşlardır. Kaçakçı, tah
kıkat evrakı ıle beraber ihtisas mahkemesine verilmiştir. 

Ekmek Fabri~ası Kuruluyor 
Antep 27, (Özel aytarımız bildiriyor) - Yıllardanberi sü

rüncemede kalan şehir haritası işini halletmek üzere İzmire gi
den Şarbay Hamdi, oradan İstanbula geçmiş ve şehrimizde asri 
ekmek fabrikası kurulması içini ilgili sosyetelerle görüşmüştür. 
İstenilen teklif varakaları gelince, bütün şehir ihtiyacını karşr
hyacak ve hplkı gayrisıhhi ekmeklerden kurtaracak modem bir 
fabrika ~nşasına başlanacaktır. 

Mahalle Yanmaktan Kurtuldu 
Adapazarı 27, (Özel aytanmız bildiriyor) - Park caddesinde 

Seyfettin in oturduğu evin bahçesindeki samanlıktan yangın 
çıkmıtır. Ateş, birkaç yüz liralrk samanlık yandıktan sonra sön
dürülebilmiştir. ltfaiyenin aldığı tedbirler yangının genişleme
sine meydan bırakmamış, civar mahalle yanmaktan kurtulmuş
tur. 

Son hadise, şehir dahilindeki samanlrklarrn uray sınırı dışına 
çıkarılması yolundaki kararın sıkı bir şekilde tatbik edilmesi la
zımgeldiğini göstermiştir. 

.. 
Bahkesirlilerin Edremit Gezisi 

Balıkesir 27, (Özel aytarımız bildiriyor) - Halkevi üyele
rinden 54 kişilik bir kafile Edremit gezisine çıkmıştır. Edremit 
İlçebayı ve Halkevi üyeleri tarafından karşılanan konuklar, şe
reflerine verilen çay ziyafetinde ve gardenpartide bulunmuşlar
dır. Resmi ziyaretlerden sonra civar köyler gezilmiş, Çamhbel 
tepesi yolu ile tekrar Edremide dönülmüştür. Balıkesir Halke
vi Gösteri Kolu, o gece Mahfel Sinemasında "Öz Yurt" piyesi
ni temsil etmiştir. Bundan başka "Sülük Gibi'' ve "Hayal Pe
şinde'' komedileri oynanmıştır. Bahkesirliler gösterilen misa
firperverliğe müteşekkir kalarak ayrılmışlardır. Aşağıdaki re· 
sim, gençleri "Öz Yurt'' piyesinde gösteriyor. 

No. 133 •• . . 
YOSMA! 

Etem izzet BENiCE 

- Bilmiyorum. Dün gece
denberi gelmedi. 

- Peki sana ne oldu?. 
- Bilmiyorum, hastayım. ls-

parmoz tutuyor. 
- Doktor getirmediniz mi?. 
Geçkin kadın yastrktan başı

nı güçlükle kaldırdı: 
- Kim getirecek kızım, ne 

arayanım var, ne soranım, ne 
de elimden tutamın. Bir sen 
vardın, sen de üç dört aydır bir 
kerecik olsun uğramadın. 

Dedi ve hıçkırık gibi çıkan 
bir sesle sordu: 

- Artık temelli gelmişsin
dir umarım?. 

Genç kadın, güne§ten ış·ık, 
geceden renk alan yüzünü ve 
gözlerini buruştura ve kısa: 

- Nerede? .. Temelli gelmek 
değil, belki temelli ~itmek için 
utradım. 

Dedi, sordu: 

- Babalık ne işler görüyor?. 
Hanife Kadın Yosma'mn söy

leyişinden hiç hoşlanmadığını 
gösteren açık bir duruşla onun 
sorusuna karşdık vereceği yer
de kendi incinik düşüncesini 
ortaya koydu: 

- Sen de temelli gidersen 
ben de zaten hastayı~ ölü
rüm, bütünlüğüne giderim. Ne 
olacak sanki?. Babalık ta kendi 
keyfine ne isterse öyle yapsın. 

Ve yatağın içinde doğrulup 
oturarak sordu: 

-Peki ama nereye gidiyor-
sun?. 

Yosma omuzlarım silkti: 
- Nereye olursa oraya ... 
- Kiminle gideceksin?. Bu 

metresliğini yaptığın adamla 
mı?. 

Genç kadın bir<len önemli bi~ 
yalan çıkarır gibi §ımaran bir 
ıesle: 

- A .•. Ayol o 1benim kocam ... 
Hangi metreslik?. 

Deyiverdi. Nanife Kadın şaş
kınlık içindeydi. En önce karşı
sındaki kadını her vakit: 

_.. Kızım, Saf iye .. 

Alınmalıdır! 
Mer•inden yazılıyor: 
"Sıtma, bu yıl geçen aeneleraen 

çok daha aalgın bir duruma gİrmiı
tir. Havaların serinliğine rağmen, 
aivri&inek akınları henüz dinmemİf· 
tir. 

CicJnr bataklıkların kurutulmcı6ı 
için küçük "say mükellefiyeti" ilôn 
edilmiş, bedenen çalışmak istemi· 
yenler, mükellefiyetin karfılığı ola· 
rak birer lira ödemişlerdir. Fakat 
aradan aylar geçtiği halde hiçbir 
hareket görülmemiş, hazırlanan 
proje yüz.üstü kalmıştır. Bu itin bir 
an evvel neticelendirilmesi, kat'i 
mücadeleye en kısa yoldan baı· 
lanması lazımdır. 

ilgililerin dikkatini çeleriz." 
\ --

Bir Komünistlik Suçlusu 
Yakalandı 

Ordu, 26 (Ozel aytanmız bildiri· 
yor) - Zabıta, kazmirci Yusuf Ke
nan isminde birisini komiinistl'k su
çu ile yakalamı,tır. Adliyece tevkif 
edilen suçlu hakkında takibat yapıl
maktadır. 

Tarım Bakanının Gezisi 

Ordu, 26 (Ozel aytarımız bildiri· 
yor) - Tarım Bakanı, Gircsundan o
tomobille şehrim:ze gelmistir. Yarın 
Fatsa ve Unyeye gidecektir. 
Sivas K'lmıl;:ıo:a"von Tamamlıvor 

Sıvas 27, (Ozel aytarımız bildiri· 
yor) - Urayın yapt;rdığ1 kanalizas
yon insaatı bir hayli ilerlemiştir. Şim· 
di de. kanalizasyon yapılmıyan semt· 
lerde işe başlanmıştır. 

Balrl<es1., Hii1<umet Kon,~ı 
Balıkesir 27. (Ozel aytarımız bildi· 

riyor) - ts·asiyon civarında Bandır· 
ma - Soma yolu üzerinde yapılacak 
olan hükumet konağı 94 bin liraya 
eksiltmeğe konulmuştur. 

1 
KÜÇÜK TELGRAF 1 
HABER L• ER 1 

• Gireıun, (Tan) - Tarım Baka
nile birlikte şehrimizde bulunmakta 
olan tarım uzmanları üç kola ayrıl
mışlar ve incelemelerde bulunmak 
üzere bugün Piraziz ve Kesap ilçe ve 
komunlanna gitmişlerdir. 

• Akşehir, (Tan) - Seçim daire
lerini gezmek üzere ilcemize gelen 
Konya Saylavı Şevki Uludağ ve Mus
tafa Halit Unerman, Parti Kuranın· 
da esnaf teşckklilleri mümc!ssilleri ve 
halk ile görüşmüşler, dileklerini tes
bit etmişlerdir. 

• Sıvas, (Tan) - inhisarlar Baş
direktörii Muhtarla Takibat Şubesi 
Amiri Hüsnü kazalarda incelemelere 
çıkmıslardır. 

Osmanlı Bankası 
t LAN 

Osmanlı Bankası gişeleri, 1 Birin
citeşrin 93S sah gününden itibaren 
yeni bir iş'ara kadar, aıağıda yazılı 
saatlerde açık bulunacaktır : 

1.- Galata Merkezi ile Yenica· 
mi şubesi : 
Adi günlerde: saat 1 O dan 16 ya ka
da-r. Cumartesi günleri: saat 1 O dan 
12 ye kadar. 

2.- Beyoglu şubesi : Adi günler
de: saat 10 dan 12,30 a kadar, saat 
14 ten 16 ya kadar. Cumartesi gün
leri: saat 10 dan 12 ye kadar. 

Dediği kendi Safiye'sine 
hiç benzetemiyordu. Karşısın
daki bu genç kadın baştanbaşa 
değişik birisiydi. Hanife Abla 
gözlerini uğuştura uğuştura: 

- Kocan mı? .. 
Diye sordu. , 
- Tabii. Kocam. 
- Ne vakittenberi ?. 
- llk gündenberi ... 
- Bana öyle deme.miştin de .. 
- Sebepleri vardı. 
Hanife Abla dudaklarım bü

ze büze ve bir türlü inannuyan, 
kanmıyan bir soruşla: 

- Oncağıza kız diye mi var
dın? 

Dedi. Genç kadın uzun bir 
kahkaha savurdu, sonra yine gü 
Iüşünün kıkırtıları içinde sor
du: 

- Kız vannak, dul varmak 
ayn ayn şeyler mi a Hanife 
Abla? .. 

Hanife karşısındakini koru
'yan bir söylenişle: 

- Yok sanki bir kızoğlankız 
diye, bir de bile bile lades diyip 
varış vardır da seninkisi hangi
sinden diye soracak oldum .. 
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~ISA PARTiLER 

N o. 24 - F7 noktası 
(Bu parti 1927 Fransa şampiyona

ıında oynanmıştır.) 
Aklar Karalar 

/ Cheron Polikier 
ı. d2 - d4 g7 • 86 
2. e2 - e4 Ef8 - 87 
3. Agl • f3 d7 - d6 
4. Abl - c3 Ab8 • d7 
5. Ffl - c4 Ag8 - f6 
6. e4 - es ı d6 X es 
7. d4 x es Af6 • hs 
8· Fc4 X f7 + 11 Şe8X f7 

9. Af3 • gS t Şf7 - g8 
10. Vdl - dS + E7 - e6 
11. VdS X e6 -ı- Şg8 • f8 
12. Ve6 • f7 Kiş ve mat 

No. 2S - Tuzaklar 
(Bu parti 1929 da Paristc biribiri· 

nin ayni 60 parti arasında oynanmış· 
tır.) 

Aklar Karalar 
Dr Bernstein Bir amatör 
1. e2 • e4 e7 - e6 
2.d2-d4 d7-dS 
3. Abl • c3 c7 - dS 
4. e4 X dS e6 X d5 
S. Ffl - bS 1- Ab8 • c6 
6. Ag 1 - f3 Ag8 • f6 
7. Af3 • es Vd8 • c7 
8. Fcl • gS Af6 - e4 
9. Ac3 X dSI Vc7 • d6 

10. FgS • h4! Vd6 X d5? 
11.FbS.-c4! Vd5-d6 
12. Fc4 X f7 Ki~ ve mat 

No. 26 - Toplu hareket 
Aklar Karalar 
Steinitz N. 

ı. e2 - e4 e7 • e5 
2. Abl - c3 Ab8 - c6 
3. f2 - f4 es X f4 
4. Agl - fS Ff8 - b4 
s. Ac3 - dS Fb4 • as 
6. AdS X f4 d7 - d6 
7. c2 • c3 Fc8 • g4 
8. Ffl - bS Şe8 - t8 
9. o - o (Rok) Ac6 -'es 

10. Af3 x es 1 Fg4 X dl 
11. Af4 • g6 4- H7 X g6 

12.AeS X g6 kiş ve mat (Yahut 
Rfl X f7 gene kiş ve mat) 

No 27 - Roktan önce 
Aklar Karalar 
Pollock N. 

1. e2 • t4 e7 - eS 
2. Abl • c3 ı\b8 • c6 
3. Agl - f3 Ff8 • b4 
4. FU - c4 Ag8 • f6 
15. O • O (Rok) D7 - d6 
6· Ac3 - d5 Fc8 - g4 
7. C2 - c3 Fb4 • ç5 
s. d2 - d3 Ac6 • es 
9. Af3 X e6 1 Fg4 X d 1 

10. AdS X f6 r G7 X f6 
11. Fc4 X f7 r ŞeS • f8 

12. Fcl - h6 ki~ ve mat 
No. 28 - Serseri şah 

Aklar Karalar 
Seguin N. 

ı. e2 • e4 e7 - es 
2. Agl - f3 d7 - d6 
3. Ffl - c4 F7 • rs 
4. d2 • d4 Ag8 • f6 
s. Abl - c3 es X d4 
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Teşekkür 
Gözlerimde ve kulaklarımda hasıl 

olan müzmin hastalıklar sebebile her 
iki uzvumda da liyakatle yapılıb mu
vaffakiyetle neticelenen ameliyattan 
dolayı Tıp Fakültesi sayın göz has· 
talıkları hocası Profesör Dr. Herrn. 
f gersheimer ve sayın saylav Bay Şa
kir Ahmet ile hazık bilgilerile kon
sültasyonuna iştirak eden kıymetli 
hoca ve doktorlarımız Bay Niyazi İs· 
met, Salih Sait, Murat ve Kulak, 
Boğaz hastalıkları hocasi Prof. Bay 
Bahri İsmet, Dr. Naci, Murat, Nu
reddin, Etem, Sadi ve bu yüzden 
mü rsseselerinde kaldığım iki ay zar
fında fevkalade ihtimam ve alakaları
nı gördüğüm Cerrahpaşa hastahane
sinin kıymetli başhekimi Bay Rüştü 
Çapçı ve arkadaşlarına ve her basta 
halimde hazıkane ve kardeşane se
habetine mazhar olduğum aziz dos· 
tum Prof. Bay Neşet Ömer'e karşı 
duyduğum derin ve samimi teşek· 
kürlerimi açıklar önemli mesaile
rinde her zaman muvaffakiyetler di
lerim. 

DİYANET işleri Ba§kanı 
Rifat Börekçi 

Teşekkür 
Amansıı bir hastalık neticesi pek 

genç yaşında ölen Ziraat Bankası mü 
fettişlerinden oğlum Edhem Faik'ın 
gerek hastalığı sırasında derin alaka 
gösteren ve gerek cenazesinde hazır 
bulunan Ziraat Bankası, Emniyet 
Sandığı ve roektebden bir heyet gön
dermek suretile kadirşinaslık göste• 
ren Mülkiye okulu direktörlüğüne ve 
hassaten Ziraat Bankası umumi mer
kezi erkanı muhteremesine, müfettiş 
ve memur arkadaşlarına. telgraf ve 
mektuplarla bizi taziyetle derin tees
sürlerimize iştirak eden diğer kıy
metli dost ve arkadaşlara ayrı ayrı 

teşekküre büyük tccssürüm mani ol
duğundan bu vecibenin gazetenizle 
yıapılmasmı saygılarımla dilerim. 

Pederi 
AH Faik imece 

t:::SUYUK 
HAFTALIK 
RESiMLi 
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YENi NEŞRiYAT 

Yeryüzü Gökyüzü 
Faik Sabri Duranın bu yeni eseri 

güzel bir baskı ile ve renkli bir ka· 
pak içerisinde intişar etmiştir. lnsan 
tahsilinin yüzyıllarca çalışarak elde 
edebildiği yeni yeni bilgileri 200 kü
sur sayfa içerisine sığdıran bu eserde, 
yeryüzü ve gökyüzü karşısında hepi· 
mizin hergün kendi kendimize soruş· 
turduğumuz bir sürü sorgunun karşı
lığını bulmak kabildir. 

Kitabın içindeki renkli tablolar, Us 
lup, güzelliğine eklenirse eserin mü
kemmeliyeti daha açık anlaşılmış o
lur. 

Faik Sabri Duran, her sayfasını bir 
kaç güzel resimle süslediği bu eserin
de, üzerinde yapdığııruz büyük to
pun geçirdiği değişmelerden, güneşin 
§&§ırtıcı acayipliklerine kadar birçok 
meraklı hadiseleri çok kıvrak bir dil· 
le yazmıştır. "Gökyürü. Yeryüzü,, e
serini eline alıp ta okumıyıa başlıyan 
bir kariin, kitabı sonuna kadar ayni 

zevk ve lezzetle takip etmemesi im
kansızdır, diyebiliriz. Bir alemin bü
tün gizliliklerini gözümüzün önünde 
canlandıran bu eseri bütün okuyucu 
larımıza tavsiye ederiz. 

• Arkitckt • Mimar 
• Bu aylık derginin 55 - 56 

ıncı sayılan bir arada zengin 
bir mündericatla çıkmıştır. için 
de İstanbul sebze hali, Güzel 
San'atlcr Akademisi talebe me 
s~is.i ~ ~ergi~i ile güzel san 'atlar 
bırlıgı resım sergisine ait mü 
him dokümanlar ile bunlardan 
başka birçok yapılmı$ binalara 
ait fotoğraflar ve mimariye ait 
teknik yazılar vardır. 

• Kağıttan Dünya, Niyazi 
Remzinin 18 hikayeyi içine alan 
bu kitabı çıkmıştır. 
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Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karak~y Kaprtıbafl 

ı Tel 42362 - SirkecJ Milbilrdar· , 

1 111111 ıade Han. Tel 22740. 111111 

Trabzon yolu HERŞEY 
B U G U• · N 1 KARADENlZ vapuru 28 Ey

i lül CUMARTF.SI ıünü ıaat 
Ç 1 K T 1 ı 20 de HOPA'ya kadar "5929,, 
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MAURiCE CHEVALiER 

FOLI BERJER 
filminde --------

6· Vdl X d4 Fc8 - d7 
7. Af3 • gS Ab8 - c6 • ' lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUI,! 
8

. Fc'4 - fi 1- ŞcS • e
7 

: ·11 l ., H A D 1 M ., L L Al i 9. Vd4 X f6 Şc7 X f6 + : : 
ı o. Ac3 • ds -!- Şf6 - es ~ ::; 
ı ı. Ag5 - f3 + 1 Şe 5 Xe4 : i 
12· AdS - 63 kiş ve mat ~ Türk Sigorta Şirketi ~ 

T ~ N - -: Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. ! 
Klişe Atölyesi 

Renkli, tire, ototipi her türlü 
klite )apıhr. 

~ Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. : - : S Merkezi idare.i : Galatada Vnyon Hanında E - . - -Ucuzluk, çabukluk, iyi, temiz : Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. : 
ve güzel iş E Telefon : 4.4887. 6602 : 

6965 

Defü. Genç kadın fıkırdak, 
atılgan, şen bir sıçrayışla yerin
den kalktı, Hanife Kadının 
boynuna atıldı: 

- Kızoğlankız vardım Hani-
fe Abla .. 

Ve tekrarladı: 
- Kızoğlankız! .. 
Bu sarılış ve söylenişteki se

vinçli, başarıkh duyguları se
zen geçkin kadın ,meraktan 
ışıl ışıl yanan gözlerile yine tıp
kı eski, dert ortağı, içli dışlı 
Safiye'sine bakıyormuş gibi onu 
uzun uzun süzdü, sordu: 

- Peki ama nasıl yaptın bu 
. "> 1§1.. 

Genç kız bütün bağları etle
rinden ayrılmış gibi katıla ka
tıla gülerek: 

- Basbayağı. Ondan kolay 
ne var ki sanki?. 

Dedi, devam etti: 
- Bu işin ustası öyle doKtor· 

lar var ki, seni bile şimdi kız 
diye satarım .. 

Ve işi alaya döktü: 
- İstersen kalk gel benimle 

hemen seni kız yaptırayım. 

Ama, koca bulmana karışmam!. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Yosma güle katıla bu sözleri betmişti. Artık Safiye'nin göz. 
söylerken birden kapı açıldı, lerindeki büyüleyici ışık, sindi
Hüseyin içeriye girdi. Hüseyin rici, uyuşturucu, söndürücü ul
onları, onlar Hüseyini görür srm yeter gelmiyordu. Babalık 
görmez odanın içini bir suspus- Safiye'nin üzerine yürüdü: 
luk kapladı ve le~psi yerlerinde - Adağım var kahpe, seni 
heykel gibi kaldılar. Bu sessizli- ayaklarımın altına alacağcm, 
ği, kımıldamşsızlığı ilk bozan çiğniye çiğniye geberteceğim. 
yine Hiiscyinin sesi oldu: Dedi. Safiye bu gelişi kork ... v
. - Neredesin sen be imanına la, heyecanla seyrediyordu. Ba
yandığım haspa! balığın altları halka halka etle-

Bu lakırdılar Y asmanın ku- nen ve şişen göz çukurları birer 
laklar.,ında bir dinamit gibi pat- kan çanağı gibi idi. Şişman, fa. 
ladı, hemen' yerinden kalktı: kat, şiş yanakları porsumuş sar-

- Buradayım baba.. kıyordu. Pos bıyıkları daha ka-
Dedi, uzun uzun onun gözleri barmış. büyümüş, sertelmiş, bi

içine baktı. Bu bakışlarda eski rer çalı demeti gibi çenelerin
bir denemenin yenilenmesi den taşmıştı. Etten bir tepecik 
vardı. Hüseyinin kızgın, haşa- gibi midesinin üzerinden başlı
rıla~an günlerinde ve enc;ok yarak kasrklarına inen göbeği 
köpürdüğü anlarda o geceden hopur hopur hopluyordu. 
renk alan iri siyah gözlerini ' Safiye geri geri çekildi, gö 
Hüseyinin bakışlarına takar, o- ğüs damarlarını yırtan bir kor· 
nu sindirir, uyuşturur, söndü· ku haykırııile: 
rürdü. Yine onu yapmak isti- - Ne var, ne oldu sanki?. 
yordu. Fakat, babalığın hırçın, Dedi. Pos bıyıklı adam dişle-
rakıdan, uykusuzluktan rengi- rini gıcırdata gıcırdata: 
ni kaybetmiş deli deli bakan - Daha ne olacak kaltak?. 
gözleri uzun zamandanberi alış- Diye ilerliyor, Yosma'nın 
tığı başrboşlukla bu etkiyi kay- [ Arkaaı var) 
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iPAR YOLCULARI 1 
·---------------~----~--------~~-==========----...- Yazan: Mahmut BALER 

Bir Balyoz Gibi inen Bu Deniz, Biraz Daha 
Teklif sizlik Etseydi, Bizi Süpüre bilirdi 

. , 

-6-
- Rüştü, o pakette ne var? 
- Havyar. 
- Mezelik mi? 
- Hayır, ilaçlık. Bana öyle 

geliyor ki havyar yersem beni 
deniz tutmryacak. 

Niyazi: 
- Bu keşif Bayann mı? 
Refi: 
- Yo, havyar ağır bir gıda 

olduğu için indiği yerden güç 
çıkar da .. 

/par Sakız. rıhtımında kıçtan kara .. 

nin kıç tarafında ani patlıyan 
bir dalga hepimizi su altında bı 
rakıverdi. Sırtımıza birdenbire 
balyoz gibi inen bu deniz az da
ha teklifsizlik gösterseydi bizi 
süpüre bilirdi. 

Artık bu işin şakası olm-ıdıaı 
görülüyordu. Der~al yclkenle~i 
mayna edip yalnız tek flokla pro 
va yelkenini bıraktık. İstikame
timizi lodos cihetine tebdil .ede -
rek bu deli rüzgarla ezici dalga
ların önüne takıldık. Dö~ülmeğe 
başladık. Bu gidişle önümüze 
hangi ada tesadüf ederse o ada
nın rüzgar .altın::ı sığınacaktık. 

• • 

ağzında Rüştü göründü. Sesin
de ayni ahenk duyularak, boynu 
nu kısa fasılalarla ileri doğru 
sert sert uzatmağa başladı. 

- Rüştü, ne oluyorsun? 
- Ne olacak, denizin bu ba-

yağılığına ta içimden tükürüyo 
rum. 

- İyi amma, hani senin meş -
hur havyar midene oturup dışa
rı kimseleri sahvermiyecekti? 

- Vallahi, bu denize havyar 
değil ya, polis yutsam nafile. 

Sallantıyı ıslantıyı tercih e
den birkaç arkadaş güverteye 
çıkmayarak aşağıda tutunup 

--SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Güzellik I çin 
Masaj 

Yüzün derisi büsbütün tabii bir 
halde bulunduğu vakit bile masaj de
rinin gözümüze görünmiyen delikle
rini tıkıyan kırıntıları, tozları temiz
ler, deriyi yumşatır, nefes aln ı ;ım 
kolaylaştırır, kanı daha iyi c.!.ıdü
rür, yüze pembe renk verir. 

Güzelliği arttırmak için yüzün de
risi üzerinde masaj yapmanın türlü 
türlü şekilleri vardır. İlkin, y'bğur
ma tarznıda masaj en kolayıdır. Bir 
taraftan başparmak, bir taraftan da 
şehadet parmağı ile orta parmak ara
sında deri, altındaki tabaka ile birlik
te yoğrulur gibi sıkıştırılır. Bu türlü 
masaj yüzün her tarafında yapılabi
lir, fakat en ziyade çene altında sa
kan - bazıl-arına güzellik, bazılarına 
da çirkinlik veren - fazla gerdanla
rı kaybetmek için çok işe yarar. 

Plastik masaj denilen şekli daha 
ziyade kullanılır. Bu da bir elin işa
ret parmagı ile başparmağı arasında, 
yahut iki elin baş parmakları arasın
da yüzün derisi üzerine tazyik et
mekle olur. Bu masajı güzellik uz
manları iyi yaparlarsa da, onların ku
rumlarına devam etmeğc vakti veya 
hali elverişli olmıyan her bayan da 
kendi kendine yapabilir: İki elin par
maklarile tırnakları sabunla ve eterle 
güzelce temizlendikten sonra yüzün 
üzerinde masaj yapılacak yerler de 
- en ziyade burun ile, yanaklar, alın, 
şakaklar, çene - gene güzelce sa
bunlanır. Sonra iki elin baş parmak-
larile bu kısımlardan herbiri üzerine 
sıkıca basılarak derinin delikleri ara
sındaki yağ parçaları dışarıya çıkarı
lır, bir pamuk parçası eter içersine 
yahut eterle karışmış alkol içerisine 
batırılarak o yağ parçaları temizle
nir. En sonra, masaj yapılan kısımlar 
gene güzelce sabunlanır. Masajın bu 
ş:kli yağlı derilere, üzerinde ergenlik 
çıbanları bulunan yüzlere çok iyi ge
lir. 

Friksiyonun nasıl yapıldığım bilir
siniz: Parmaklara biraz pudra sür
dükten sonra, deri üzerinde ileriye, 
geriye hareketler yaparak hafifçe taz 
yik edilir. Bu türlü masajda gene 
çokça yag çıkaran derilere, yüzde 
yağdan ileri gelen ekzemalara, yüz 
derisinin küçük küçük parçalarla so
yulmasına iyi gelir· 

T,opotaj tarzında masaj, işaret par
mağı ile orta parmağı bir araya geti· 
rerek hafifçe fakat üstüste ve bir 
ahenkle derinin, üzerine vuı'.arak ya
pılır. Bunu herkesin kepdi yapması 
pek kolay degildir. Fakat yapıldığı 

Bizim Rüştü ilk sarsıntının 
bıraktığı bulanık tecrübelerJe 
yeni yeni keşifler yapmağa uğ
raşıyordu. Elindeki paketi aşağı 
bıraktıktan sonra bulduğu care
nin verdiği emniyetle gönlü ra
lhat güverteye çrktı. Ve yelken
leri açmağa çalışan arkadaşlara 
yardıma koştu. 

Dışarda çok kuvvetli yıldız 
r~zgan esiyordu. Emniyetle se
y_ır edebilmek için yelkenlere 
çıft camadan vurduk. Adanın 
bumunu dönünciye kadar bu 
kuvvetli rüzgar ayni şekilde de
vam etti. Sonra tedricen azal
mağa başlıyarak "Mastika" bur
nu önlerinde adanın karaltısına 
girdiğimiz zaman tamamile ke
sildi. Camadanları söktük, ba
lon açtık. Nafile .. Yine olduğu
muz yerde sa~yorduk. Nihayet 
motoru işlettik ve "Andara" bo
ğazı istikametine yol verdik. 

• vakit yüzünün derisi üzerinde kanın 
dönmesini kolaylaştırır, porsumaya 
yüz tutan, kırışıkları başlıyan derile
re pek iyidir. 

. Bir .~üddet sonra gittikçe 
şıddetını arttıran bir rüzgar baş
~~~ı. D e n i z b ü y ü d ü. Dö
gune döğüne müşkülatla 22 mil 
kadar yol aldrk. Akşam kızıl 
d , ' 
umanlı bir grupla başladı. 

Grubun bu dumanlı yanık rengi 
hayra alamet değildi. Şiddetle 
es:ı;ı :~zgarm fırtınaya çevrile
cegını ışaret ediyordu. Tahmini
mizde yanılmamıştık. Ortalık 
kararmağa başladığı zaman yıl
dız karayel istikametinden ge
len rüzgar acı ıslıklarla bizi 
kamçılaı;nağa, deniz de, korkunç 
dalgalanle teknemizi dövmeğe 
ibaşlamıştı. 

İpar, adamakıllı sarsılıyordu. 
Şimdiye kadar su altında kal

mayan küpeşte sudan kurtulma 
yor. Deniz, geminin her tarafı
na laübali girip sıkıyordu. Ka -
mar~ ~ervazlanna kadar su için 
de gıdıyorduk. Kayalar gjbı çar 
pan dalgalardan mataforalarda 
asılı bulunan sandallar parçala
nacaktı. 

Bunları '!_erhal indirip içer :;c 
amak ve baglamak tazmıdı. Zeki 
ile beraber fırlıyan Basri rıı:isle 
tetik Hüseyin üstlerine mütema 
diyen çullanan dalgaların altın
da şayanı hayret bir çeviklikle 
bu işi gördüler. 

Mehtap çok geç çıkacaktı. Et 
raf kapkara ve korkunçtu. 

Bu korkunç denizde ro -
tamızı değiştirmemekte ısrar e
derek yolumuza bir müddet da -
ha devam ettik. Bir aralık gemi-

Rüzgardan azami iatiladeyi temin için peyklerin açılmcııına hazırlık 

Kotrada nisbe~en az ıslanan 
yalnız kıç dümen dolabının ke
narı vardı. Kendimizi omuz omu 
za ekliy~rek dolabın etrafına bir 
tesbih gibi dizdik. Ve avakları
mızı da kotra.•:.· ı kenar ·korku -
luklarma sım.;ıkı dayıyarak per 
çinledik. Htı k·.:sin bulunduğu 
yerde kendim uçmadan tutabil
mesi için büyük r.ir kuvvet sar
fetmesi lazmıdı.Olduğu yere kol 
ve ayaklarile kendisini vidah
yamıyan bir arkadaş ani bir sal
lantıda uçabilirdi. 

Kamil kaptan dümeni (Na ~ 
mık) a bıraktı bir ip cambazı 
müvazenesile aşağıya inerek 
getirdiği galetaları bize uzattr. 

- Alın çocuklar, kamınızı do 
yurun. Dedi. 

- Sulu gecenin kuru yemeği 
değil mi, kaptan? Ver bakalım. 

Dedik. Bu kuru peksimetleri 
takunye yer gibi lezzetsiz mide 
ye indirmeğe başladık. 

Biri seslendi 
- Yahu, diş fırçası yesem, 

dişimin etleri bu kadar acımaz -
dı. Bu ne bela şeymiş. 

O esnada kulağımıza rütubet 
1i bir ses geldi. Karanlıklardan 
gelen bu ıslak feryat boğazı sı
kılmış bir horoz sesini andırı -
yordu. 

- -Yahu, gemiye dalgalar 
horoz mu attı, ne oldu, bu ne a
caip ses? 

Mükrim ağzını silerek: Ala -
yın sırası değil. Balıklan hatır -
ladım. Mide mevcut mu yarı ya
rıya taksim ediyorum. Dedi. 

İki üç dakika sonra kaporta 

yatıyorlardı. 

Fazıl sordu: 
- Yahu, masalar vidaların -

dan, dolaplar kapaklarından ay
rılırken bizimkiler aşağıda ne 
olmuşlardır acaba? 

- Kokteyl. 
- Doğru, bu sallantıya tavla 

zan bile dayanmaz. Şunlara söy 
liyelim de yukarı gelsinler bari. 

r Arkası varl 

Açık arttırma müzayede ile satış 
Eylulün 29 ncu pazar günü saat 10 

da Beyoğlunda Taksimde Sıraserviler 
caddesinde 87-130 No.h Yenihayat a 
partımanın 3 No. lı dairesinde Ba
yan Ürania Hamit'e ait mükemmel 
ve nefis eşyalar ve Biblolar açık ar
tırma suretile satılacagı ilan olu
nur. Gayet güzel kadifeli pomye sa
lon takımı, kübik ve bombeli tam 
takım yatak odaları Avrupa mamula
tı poker masası, Saks vazoları, İngi
liz mamulatından vitrin, dıvar tabak
lan, Kristofl çatal bıçak takımları, 
tablolar, file ve kadife perdeler ve 
storlar, kristal kadehler ve tabak ta
kımlan, muhtelif biblolar, bronz hey
keller, tek büfeler, tek otomatik ma
salar, yemek sandalyeleri, Amerikan 
yazıhane, 3 parça meşin pomye ta
kımı, dosya dolabı, Tonet sandalye
ler, çini sobalar ve emaye borular, 
jardinyer, Avrupa mamulatından ha
sır yaldızlı salon takımı, İngiliz kes
me karyolalar, lake kesme karyola
lar, aynalı ve aynasrz tek dolaplar, 
tekmil apartımamn 9 odalık yeni hal
de muşambalarr, muhtelif elektrik 
lambalar ve abajurlar, İngiliz port
mantosu, mutfak takımları, Sahibi· 
nin Sesi salon gramofonu muhtelif 
plaklarile ve91ilir lüzumlu eşyalar. 
Çaprast telli mükemmel Alman pi
yanosu Görevan,Afgan, Beluç,Tcbriz 
müşkabat ve Anadol haldan ve secade 
leri. Pey sürenlerden 100 de 25 te
minat alınır. Satış peşindir. (14927) 

Turbiyon şeklinde sathi masaj, 
için, gene işaret parmağı ile orta 
parmag<a biraz vazelin sürülerek, yü
zün derisini okşar gibi, pek hafif 
tazyikle, daireler, helezonlar şeklinde 
döndürürler. Masajın bu türlüsünü de 
kuru deriler ve yine kırışıklar için 
çok överler. 

Sözün kısası, masajdan fayda bula
rak güzelleşen yüz derileri fazlaca 
yağlı ve bunun neticesi olarak ergen
lik çıbanı yapan derilerle kırışıklar
dır. Yalnız kırışıklar için faydası bi-
le masajın iyi bir güzellik vasıtası ol
duğunu göstermez mi? 

Lokman Hekim 

Asliye Üçünciı Hukuk Mahkeme

sinden : 
Nisim Benyayur tarafından Tür

kiyede son ikametgahi olan Kadıkö
yünde Rasimpaşa mahallesinde Reşit 
efendi :ıokak 54 numaralı hanede o
tururken bilahara ltalyada Milanoda 
Piyaço Piyolada 11 numarada ikamet 
ettiği ve Milano konsolosluğunun 
27-8-935 tarihli vesika mündeı::ecatı-
na göre aile yurdunu terkederek 
kaçtığı ve Türkiyedeki ikametgahı-
nın da meçhul olduğu anlaşılan Sa
muel A viktor kızı Fif i aleyhine mah
kememizde 935-1215 numara ile aç
tığı bir ay zarfında eve dönmesi
ni mutazammın ihtar davamda müd 
deialeyhin ikametgahının meçhuli
ycti dolayısile dava arzuhali bila teb-
liğ iade olunduğundan dava arzuha
linin 1 O gün zarfında cevap vermek 
üzere ilanen tebliğine mahkemece 
karar verildiğinden karan mahkeme 
mucibince arzuhalin müddeialeyh Fi-
fiye on gün zarfında cevap vermek 
üzere tebliği ilan olunur. ( 14895) 

Beşiktaş İcra Dairesinden : 

Bir borçtan dolayı tahtı hacza alı
nıp par~ya çevrilmesine karar verilen 
aynalı portmento, S arzında beyaz 

çiçekli halı açık artırma suretiyle 
5-10-935 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 9 dan 12 ye kadar Gümüg 

suyunda 78 No. da satılacağından 

talip olanların mahallinde hazrr bu
lunacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. ( 14896) 

iki Kız Kardeş Arasında 
Şaşırıp Kalan Genç 

Güçlük, hatta tehlike aşkı alevli
yen unsurlardandır. Nekadar çok aşık 
biliriz ki tehlikesiz, sakin bir aşk ile 
karşılaşsalardı bugün çoktan daldan 
dala atlıyacaklar, yeni yeni sevgili
ler bulacaklardı. Fakat bütün zorluk· 
lan yenmek hevesi sonunda sevgilile 
riyle evlendiler. 

Acrbademden N. Oral imzasiyle 
şöyle bir mektup aldık: 

''Uçarı çapkınlardan olmasam bile 
mektepten çıktığım gündenberi uslu 
oturmadım. Altı sene içinde metres
la yaşadım· Sonra ondan ayrılarak 
annemin köşküne yerleştim: Buna se· 
bep burada bir komşu kızını sevmem 
oldu. Bu benden on iki yaş küçük, 
belki daha on yedi, on sekiz yaşında 
bir kızdır. Kibarca bir ailenin iki kı
zından birisi. Büyüğü de evli değil. 
Fakat daha seJ~est ve daha hoppa 
olan büyüğü ile alakadar olamadığım 
halde bana asıl yüz veren büyügü ol
du. O derecede ki bir gece, deniz dö
nüşü kendisine nezaket icabı yol ar
kadaşlığı ederken taarruzuna uğra
dım ve mukabeleye mecbur oldum. 
F.ıkat öteki ile ancak derin ve esaslı 
bir maceraya hazırlanıyor gibiydik. 
Yalnız havai bahisler etrafında konu
şurken ruhumuz ve kalbimiz anlaş
mıştı· Bu anlaşmadan cesaret alarak 
bir gece ,bizim bahçenin duvan üs
tiinden ona kendisini sevdiğimi söy
ledim, Güldü, ceva~ vermedi. Fakat 
d..ıvarın kenarından ayrılmıyarak baş 
ka bahislere geçmek istedi. Ayni ba
histe ısrar ettim. Nihayet ''daha görü 
şiir ve düşünürüz!,, diyerek kaçtı. 
Ertesi akşam onu gene ayni noktada 
buldum. Artık başka bir şey sormıya 
lüzum yoktu ve her akşam onu orada 
bulacağımdan emindim. Duvarın üs
tünden ellerini tutuyor, öpüyordum. 
Hiçbir mukavemet göstermedi. Bir 
gün e9lenmek tasavvurumdan bile 
bahsettim, sevindi. Fakat ertesi ak
şam onun yerinde kız kardeşini gö· 
rünce dondum, kaldım. Meğer bu şey 
ten kız, kardeşini takip etmiş, bizi 
dinlemiş, Kardeşini bir daha benimle 
buluşamıyacak derecede korkuttuk
tan sonra kendisi gelmiş. Beni de 
tehdit etti. Kendisile seviştigim hal
de kardeşine nasıl sevgi bahsi yapa
bildiğime şaştığından bahsederek be
nim metresim olduğunu ve bunu ye
riyle yurduyla bildiğini, kardeşi du
yacak olursa yüzüme bakmıyacağmı 
söyledi. Ne demek istediğini anla
dım: Onunla münasebette bulunur
sam ne ala, yoksa beni kardeşinden 

soğutmak için her şeyi yapacak. 
"Bu bahsi uz ı mıyarak kaçtım. 

Aradan üç gün geçti; sevdigim kızı 
ne bahçede, ne sokakta, ne denizde 
görmedim. Mektup yazmıya da kor
kuyorum. Çiınkü ablası olan kız de
digini yapacak bir tıynettedir. Bu 
şeytanın elinden nasıl kurtulayım?,, 

Sevdiginiz kıza en kuçuk teferrua
tına kadar her şeyi anla tarak, yahut 
yıazarak ... Bize yazdığınız su satırlar 
bile sizi mazur göstermege kafi~ir. 
Açık kalple eski kabahatlerinizi, kız 
kardeşinin bir akı:am size gösterdigi 
iltifatı, temayülü, sizin tereddudiınü
zü, sonra kendisini nasıl herkesten, 
bütün dünyadan ayırdıgmızı yazınız. 

• 
Vefasız Bir Sevgili 

Cabi sokağında Fikret imzasile: 
"Geçen kış apartıman komşumuz 

olan bir genç kızla seviştik. Beraber 
sinemaya, baloya gidiyorduk. Ailele· 
rimiz artık bizi nişanlı bilıyordu. 
Sevdigim kızı yalnız bir defa yaban
cı bir erkekle göı'diım. Mektep arka
daşı oldugunu söyledi. Hatta bana 
prezante etti. Ve ondan başka hiçbir 
şüpheli hareketini görmedım. Bana 
son derece merbuttu. Yaz geldi, ai· 
lesiyle Bostancıya taşındılar. O gun
denberi bana karşı muamelesi degiş
ti. Giderken haftada bir defo o lstan
bula inerek beni bulacak ve bir kere 
de ben onlara gidecektim. Bu prog• 
ram yalnız iki hafta tatbık edilebildi. 
Artık o hiç beni aramadıgı gibi beni 
de adeta soguk karşılıyor· Hattıa be
nimle başbaşa kalmaktan çekiniyor. 
Bir hafta evvel keıffiisinç artık ben
den sogudu ise gelmiyecgimi, fakat 
bunun bir alçaklık oldugunu soyle· 
dim. Kat'iyyen inkar etti. Bostancıda 
beraber gezinmekten çekinmesine 
komşularının dedikoducu olmasını 
behane gösterdi. Ondıin fstanbula 
l,!Clmesini yalvararak isredim. Elleri, 
ne sarıldım. Söz verdi, gene gelmedi. 
Ne yapmalıyım?,, 

Onun nazına ve böyle hareketleri• 
ne iıstune daha ziyade düşerek mu
kabele etmeyiniz, siz de lakayt olu· 
nuz. Belki bir başkasıyle alakadar ol
mıya başlamıştır. Bundan dolayı size 
karşı soguk davranıyor. Ama bu so
ğukluga yalvararak, daha çok hara
ret göstererek degil, hiç aldırmıya
rak, yahut kurnazca hareketlerle mu
kabele lazımdır. Birkaç kere yazdık 
ya: Kadın gölge gibidir. Peıine dü
şerseniz kaçar; kaçarsanız peşinize 
düşer. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İ§letme ı 
Umum idaresi ilanları -----

D.D. numaralı gidiş - dönüş yolcu tarifesinin 9 3 5 

84 
sonunda bitecek olan mer'iyet müddeti, Birinci kanun 
935 sonuna kadar olmak üzere vte aynı şartlarla üç ay da
ha uzadılmışdır. (2733) (5888) 7451 

Muhammen bedeli 5444 lira olan 30 dane 500 kilo
luk ve 3 dane de 250 kiloluk baskül 24-10-1935 per
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek 
isteyenlerin 4 08.30 liralık muvakkat teminat vermele
ri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe 
manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tek
liflerle ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme 
Dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (5815) 

7374 

Manisa Şarbayllğından: 
Manisa Şehrinde tesis olunacak Elektrik Santralı ve 

tevzi şebekesinin 500 lira bedel mukabilinde yapılacak 
proje ve keşifnameleri açık eksiltmeye konulmustur. Ek
siltme müddeti 24 Eylül 935 gününden itibaren on beş 
gündür. İhale 8 Teşrinievvel 935 salı günü saat on altı
da Manisa urayındaki Komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin, diğer Şehirlerin projelerini yapmış ve bu 
projeleri Bayındırlık Bakanlığınca tasdik ettirilmiş bu
lunmaları ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerini yatır
maları şarttır. 
Şebekeye aid Proje ve keşifnameler hakkında urayımız 

dan malumat istendiği takdirde parasız olarak isteklilere 
gönderilir. (5925) 7455 
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Yarın Oyunların Son Günü 

Şimdiye Kadar Yapılan Müsa
bakalarda ilerliyen Ve Geriliyen _Es_Te_T_•K 

KÜLTÜR 
Balkan Oyunculan Hegel'in San'at Hakkmda 

• 

EDEBiVAT 

Roman Ve San'al 
Eler Yugoslavlar fazla muvaffakiyet Düşünceleri 
g6stermezlerse Yunanlllar birincilil l 
muhafaza edecekler, Yugoslavlar da 

"On dolnu:uncu aarm en büyük 
hataıı romanı bir san'at eseri 
~pmalı:, daha dotnıeu romanda 
bır ııaıı'at eseri sörmelı: olm111-
tur.,, 

ıürükliyememi§lerdir. 
San'atkir hayatı kendi ıüzgecindea 

geçiren, hidiıelerin özünü çıkaran. 
ıe'niyeti ıüzellqtiren adamdır; ro
mancı kendini hayata veren, hldiaele 
rin ed~§ikliğine dokunmıyan, ıe'ni
yeti yeniden yaratan adamdır. San
atkar konuşturduğu insanları kendi 
kalıbına sokar; romancı konutturdu
ğu insanların kalıbına girer. San'at
kir §alıaiyete varır; romancı filhıala· 
ra. Balzac'm ve Doıtovyevaki'nin 
romanlarında terkip ve tekıü edilmit 
hayatlar, tipler değil, türlü ~rlü ~n
aanlar vardır, etten ve kemıkten m
aanlar .• Grandet Baba bile bir tip aa• 
yılanu. 

ikinci olacaklardır 

Yarm, Balkan oyunlarmm 
aon günüdür. Vikıa timdiye 
kadar yapılan müsabakaların so 
nuçlarma göre \llualarm genel 
mraaı belli obnuştur. Fakat ya 
rmm önemi, geri kalan müsaba1 
katarda da fert bakımından iyı 
dereceler alınması ve belki de ye 
ni rekorlar kırılması noktasm -
dandır. 
Eğer Yugoslavlar yann fazla 

muvaffakıyet gösteremezlerse 
Yunanlılar birinciliği muhafaza 
edecekler. Yugoslavlar da ikinci 
olacaklanbr· Romanyanm üçün 
cültiifi, &Uim dördüncülüğümüz 
aaJmdan belli olmuştur. Ve de -
fipek ihtimali de yoktur. 

Balkan oyunlarmm son günü 
aonuçlanm beklerken, şimdiye 
kadar yapılmış on dört müsaba 
kada Balkap ulualarmm altı se 
ne içinde ne gibi bir ilerleme 
veya gerileme gösterdiklerini 
incelemek fayduız olmaz. 

IOOMetro 
Geçen sene hariç olmak üzere 

rı 00 uıetrıfde birincilikleri daiına 
Yma•nldar almışlardır. Y a1nız 
pçen aene ikinci olmuşlardır. 
Yunanhlarm altı sene evvel en 
iyi koşucusu Lambru idi. Lam· 
bru'nun yerini yavq yavq Fran 
gudia almıştır. Bu atlet dörtse
ne evvel 11 1/10 da koştuğu yüz 
metrenin derecesini geçen hafta 
10 6/10 da koşarak hem çok iyi 
bir derece yapmış, hem de Bal
kaıi ,rekorunu lmııuftır. Bugün 
Yun•ı;iblann 100 metre için 
P~Lambru.~ 
Faççu ve icabmda Kao.dibe &i 
bi çok iyi atletleri v~. Şu 
liaTcle Yunanldar bu mesafede 
ilerlemi,lerdir. 

Bef altı sene evvel bizim bu 
mesafede az çok iyi ımş.bilen 
Semih, Mehmet Ali, Hakkı, En 
ver cfbi, koşucularmuz vardı. 
Bmılar Balkan oyunlarında ikin 
ellik, üçüncülük, dördüncülük, 
beşincilik cibi dereceler aldılar. 
Fakat ikinciliği aldıklan zaman 
bile yaptıkları derece, bu sme 
üçüncü olan Raifut derecesinden 
fena idi. Bugün yegine 100 met 
recimiz olarak Raifi ele alabili
riz. Şu IW.de biz bu mesafede 
keyfiyet itibarile kaybetmiş, ke
miyet itibarile uzanmış -.yılı • 
nz. 

Romanya, son üç sene 
içinde iyi bir 100 metreci 
kaza a mı f t ı r. Bu da Ko
vac'cbr. Uç sene evvel dör -
düncülülde 1'e bafliyan bu at -
Jet geçen eerıe üçüncü, bu sene 
de ikinci ObİlU.f ve derecesini 
de çok iyileftirerek bu mesafeyi 
110 8/ 10 da kotftıuştur. 

100 metrede geçen seneden 
bu 1e11eye geriliyen Yugoslavya 
dır. En iyi koşuculan Bauer'in 
bir taraftan derecesi fenaJaftJğı 
halde rakiplerinin dereceleri iyi 
lepiftir. 

Yunan Diski 
Bu müsabakada biz de dahil 

tllmak üzere Balkan atletleri bü 
yü.k bir ilerleme kaydetmekte .. 
dirler. Bu ilerlemenin başmda 
bUbaea YuııanlıJar ve Yugos • 
lavlar gelmektedir. Bu seneki 
oyunlarda derece alan atletler
den altmcmmm bile, ilk Balkan 
oyunları birincisinden üç metre 
küiUr fazla atmıŞ oJması bu iler 
lemeyi göatermeğe yeter sam -
nz. 

Yüksek Atlama 
Bu mÜlabakada Balkan atlet 

teri 8'811 yukan stoper halinde 
1, 7 5 ile 1,80 aruındaki derece. .. 
teri mutıafala etmitler• batti bu 
aene biru da düptit!erdir. 

5000 Metre 
Bu mesafede ilk dört sene 

batta ceten Yunanldar yoı:leri
nL Yuıostavlara bıralam,Jardır. 
Balkan rekonınu kUrmuş o!an 
Çakılaa geçen sene ikinciliğe 

düşmüş, bu sene de çekilmiştir. 
Yerine yetişen Yunan atletleri 
h~nüz Çukalaa ayarmda değil -
dırler, fakat olmağa müstaittir
ler. Romanyalılarda hafif bir i
lerleme biz de gerileme görül • 
mektcdir. 

800Metre 
Bu mesafede Yunanlılar, Yu

goilavlar ~e son iki ıenede Ro
manyalılar çok ilerlemiflerdir. 
Fert olarak Yunan atleti Yorga
koploı derecesini her sene da -
ha iyileştirmiş ve bu sene de ken 
di rekorunu bir daha ktmuştrt. 
Biz bu meeafede keyfiyet itiba
rile olmaa bile kemiyet itiba -
rile dÜf1Diifiizdür. 

Clit Atma 
Bu müsabakada Y1ı 1a11lılar 

ha1li dÜfJ!lilşlerdir. Balkan re· 
koidı:neni Zaharoplos'un yerini 
dolduramamışlardır. Buna mu
kabil biz günden güne iyileşen 
ve son oyunlarda yeni bir Tür
kiye rekoru yapan Karakaşm 
şalısile bu oıüaabakada iyi bir 
ilerleme göatermitizdir. Roınan 
ya ve Yugoslavya ıtoper vazi -
yetindedir. 

4X400 haynk 
Bu müsabaka durumunda he

men hemen hiçbir değişiklik 
yoktur. Bqi daiına Yunanlılar 
tutmakta, ikinciliği de hazan Yu 
goslavlar, hazan Romenler pay 
laşmaktadırlar. Derece itibarile 
de son müUbakanm derecesi 
ikinci Balkan oyunlanndaki de 
receden daha iyi değildir. Biz 
dördtlncilliiktea yukan çıkama • 
mütayız. 

rlJaua Ati.na 
Uzun atwnada Y1iııanlil&r 

iyi bir ilerleme göstermektedir
ler. Hele altı sene evvel Balkan 
rekorunu kuran Bourloa yerine 
yavaf yavq, bu sene bu rekoru 
da iman Lambratia'i yetiştir • 
mişlerdir. Romanyalılar daha 
fazla bir ilerleme gÖlt'emıekte -
dirler. Y ugoalavlar ıtoper vazi
yettedir. Biz kaybetmifizdir. 

Diak 
Diskte bütün BaJkanhlar de • 

recele.rini çok iyileştirmekle be
raber bunda en fazla iler1iy1Jlle 
Yunanistan ve Türkiyedir. Silis 
çok güzel stilile Balkan rekont
nu büyük farkla kırdığı gi • 
bi Veysi de Türkiye rekorunu 
kJmUftır. 

200 Metre 
Bu mesaf~de Balkan atletleri 

ataiı yukarı 100 metredeki gi -
bidirler. Biz 200 metrede de Se
mih ve Mehmet Aliyi kaybetmiş 
olmakla beraber çabşmla daha 
iyi derecelerini bekliyebileceği • 
miz Raifi kaammş bulunuyo -
nıs. 

400Mbialı 
Bu müsabakada Yunanhlar 

daiın• başı tutmakla beraber dilf 
miiflerdir. Yugoslav>" Roman
ya hafif bir ilerleme göstermek
tedir. Biz de kaybetmifizdir. Yu 
nanlılarm ve Balkanların en iyi 
mani-acısı Mandikaa &a eski de
recelerüıi tutamamiftlr .. 

Balkan Baynk y antı 
Başta bulunan Yunanlılar iyi 

bir ilerleme ~·~termektedirler. 
Yugoslavlar llşfif gerilemif1er, 
Romenler ilerlemiflerdir. Biz 
dördüncülükten Yllkan çıkama-
malda beraber derecemizi biraz 
iyilqtirmitiz. 

Bu u.zun mukavemet kotusun 
da Romenler keyfiyet itibarie 
diiıpnüşler, kemiyet itibarile yük 
ulmi•J.erdir. Yugoelavlar ato -
perdir. Y.unan1dar çok kaybet -
mitlerdir. 

Yarmki mtiaabakalarm mtika 
yeaeabıi de ileride bir ıün ayn • 
ca yapacap. 

S. 8 . SAVCI 

J . BaiaYille • 

keltrafhklarınm eritilmek güzelliği
ne rağmen, modernlerdeki tekemmül 
dereceıine varamamıtJıardır. Bunun 
sebebi basit. Heykeltra§lık prensibi
ne o ~dar uygun olan Grek tefekkü
rünün eaur, resme uycwı gelemezdi. 

Tersine olarak, orta zamanm son
larında resim en yilbek teklini al
dı ile bu da hıriıtiyanlık duycu-u
nun renk, ıtık ve ıölp ile üade edil
meğe barikuıade surette elveritli ol
maamclandır. Retmi canlandıran hı
riatiyanlrk ideali idi. Bu ideal Grek
lerde olmadığmdan, onlarda resim 
aan'atı gelltemedi. 

Bir .zamaın1ar "tür öldü" demi ter-
eli. Meğer ölen tiirin özü değil .tcu
du İmİf; mefer gözlerimizi köke kal 
dırmağa vakit buldukça tür ölemez
mif.. Şimdi de "roman öldü" diyor· 
lar. 

Heykeltrqlık yalım umumi ka-
HEGEL rakteri ıözetir, sükanu, teklin ta-

1 
zamunm ettiği esaslı çizgileri göate

Resim. - Resimle romantik aıı- rir. RelİID ise ihthallann, denınt 
atlar serisi bafbyor. boğuflDllann canhhğmı, h1*t&t, 

Retmin kullandığı malzeme hey- ferdi, ami hadiseleri. karakteri, hia
keltrafhğm ve mimarlığın kullandığı si ifade eder. Bütiln f#biat ve TUh 
malzemelere kıyas edilirse daha u ilemi reaamm fırçaamda titrer. Re
maddidir. Çünlrii mimarlık ve hey- sim. ~ gibi değildir, hayatın an
keltrqhkta ıekli vücuda ıetiren üç cak bır anını tes~ edebilir. ReJim
buut, yerini iki buudu ihtiva eden de .umumi kaide, vuiyetlerin veya 
satha bnlayor. Derinlik, renkler aksiyonun topunu tek bir anda 
perape~i!ler, 1611e ve ıpk oyunu u: göıterme~tir. Katı anı, abiyonu 
elde. edilir. Ruhani bir eaaaa dalıa yeg~e hır noktada ~opJutan anı, aeç
pyn maddi bir ıeklin tekabül etme- met ıcap eder. Resım aanatmm ha
ai zaruridir. kild PAınaipi, enah kuvveti, daima. 

Artık nn'ıt, plhtik maddiyeti mu- ruhun derun! hay.tıdir. Tabiatı, dıt 
hafua ec!emiyor. hayatı göıteren tablolarda bile haki-

Reamin, eaaı mevzuu içıel hayat- Jd manayı tetkil eden ıteY. histir, ru
tır. Bunun içindir ki bu aıan'ıtm ha- hun akialeridir. 
kild merkuini hıristiyan üemi tefldl R ı i m ı a n • t i 1 e m a d -
etmiı ve hakiki ilk resim dini olmut- d~en biraz daha kurtulmuı ruha 
tur. Elldler • o amandaııberi iqt olu bmas daha yaklaflDll bulunuyoruz. 
nan maddi vuıtaıar bir tarafa - hey- Suut Kemal YETKiN 

P SiKOLOJi 

' AMERIKALI 

Romamn ölmesi ruhlardaki roman 
ihtiyacmm ölmesi demektir. Ruhlar
daki roman ihtiyacı ise bugün insan 
gösterinde açlıktan da.ha fazla parla
maktadir. ~ roman iıtemiyormuıuz 
artık r Biz, roman kahramanları; biz, 
gemilerin ardından balr.akaJan1ar; biz, 
olduğumuz yerden batka her yerde 
Y'lfIY8Illu •• Şe'niyete bmflananlarm 
romana. yani ikinci bir şe'ni
yete ihtiyaçları yokmut- Peki ama, 
~ içinde bulunduğu te'niyete hiç 
bir zaman bağlanmadı ld, bucün de 
bağlanam. Yirminci uır ayaklarmm
Ja beraber gözlerimizi de yere mııııa.. 
macb ki. Yıldıstara büabWyoruı: yi
ne : hatta buaıı bütün gece. 

Roman &le dursun. ıbiz yine linema
Jarımm tehrin en qı1dı yerine kur
makta. gazetelerimizin boiumı tef. 
rikalarla doyurmakta, iman ettiğimiz 
te'niyetten bir rün olsun kaçıp kur· 
tutmak için ay bqım dört ıi:Szle bek
lemekteyiz. 

• 
Ortada ölUm delil, billkia hayat 

fulahima deWet eden bir anani var 
~uw~i dün delil, daha evvelki gw; 
cıeiil, 111 romanm edbt neviler arau
na karıştığı cin bqlamqtı. Edebiyat 
roman için çıkmaz bir yolmut me
ler. Maele burada ve bbahat hep 
Rouaeau'da. O delil mi idi Nouvelle 
Hqnae'm mukaddemeıinde romanı 
resmen aan'at eseri ilin eden. Ondan 
8nce roman "kaba bir eğlence" sayılı-

. Amerib, hw Avrupalı için külfet• muivıl halde y•--•ıwa ... ı-.ı.. insanla- yor ve bilyilk kliailder bu ıe'niyet ko
~ halledilebilen bir bilmecedir. Ame- ,, • .._--- ~,.... kan nev'in ıemtine bile uğramıyor
rikada, bu Okyanusun dibinden fırla- ~ tahammül edemiyeceii bir ıaribe- lardr. Roman edebiyatı tatımak hak
mıı ıibi --1- ı..: .. ka dir. Amerikalı onlar için öyle acayip lanı kazanınca on dokuzuncu aıır ona 

an~ uu. ç unn hidiaeai bir mah16ktur ld, •olf pantolonile op._ 1 olan memlekette ber ıey A .... 1.... • .. - ya nu ••klarııu de.ır.:ı, &elaefi, i,..:.-aı, vru,.....,.a raya ıider, Notre • Dam-'ı aatm -'- :ı- -;ır •• .. s~u .. ~~iz niıbetinde yabancıdır. Ame- .. • .uuı! ve fenni biit1ln sermayesini dol· 
r~ ibtiya- Avrupalnun 

141 
adım mü teklifinde bulunur ve dünyaıy,n durdu. N.turalieme &ibi yahıu ro-

~~!~Uf aerke, otlu. bize neden bu :;u~er~e-~~ük motorunu man berine kurulan edebi mektep
--. ,abana leliyor? Neden clliniia - • -- pmpiyonlar ler, Flaubert cU>i yalnız roman ,.,an 
Avrupaı kıydarmda (emi '-1Ptı..en mem1e1ı::etidlt. bilytik edebt phsiyetler ttlredi. Şair 
ıöçmen _~ lcindi~~. Jf • rouam. illin herkes ~ea;a -
d~ 1&9'pfu1cf\&likft~- ~ ..,.._ MMjill ~ 
diler? Amerib haıJrikaMD eski mecle- yük bfJtau ile en fasla yumurta Yiyen romana koyanlar oldu. Büttin edebi 
niyetten yalnıs bir kazma ve bir idi- adamnun bu memlekette bulunchiiu· nniler birer birer romana tlöltiildU
~ek eı'.arak yeni bir medeniyet kurma- nu haber verir. Amerika taçsız kral- ler .ve rqman, hudutları içinde bin bir 
ıa blflıyaıi Robiuon'lar diyarı mı- Jar memleketidir: PetrOl laah, çelik çqtt unsuru yqatuı muauam bir im
dır? Şfiphetiz, Amerikalı ne Fir'avuıı· kralı, çiklet kralı ve nilınet pnıa- paratorlufa döndU. BuC(ln artık neye 
lano. ne de C6aar'llnn hu ofludur; terler (1) kralı. Amerika temtlar roman ve kime romancı diyeceiimizi 
0 • buharla gemicilik ve elektrik u- memleketidir: Dev adam - elice adam, bilemez olduk. 
:ndald bilyUmUf l>yle lilrbüı: bir cenç· Tom aıncanm kulübesi - Unc. 1ürita- e 

.r a)"lllklarmda an'anenin ~ ııtzm • 1-.ıpter, küçük rakiplerini Romanı nn'ıt eseri yap111 telikkt-
bileklerinde ıöreneiin kelepçelini ta· merhamet.ı.ee ezen tralcü • dünya n!n edebiyata .. güzel yuılmlf" birçok 
JIIDanuf, yeni bit' hayata dinç bir ha· WSrlerüiln yardllllma kotan milyarder. kıtapJar ka.ıandırdıiz inkh edilemez. 
yab' t lrabHiyetile atılmlftır. o, çifte Statutart ~tip\ ıenel idil· Anatole Prance'm nerleri meaell. 

ar •tdadan ıeçınittir: Avıııpanm türü olmıym bir adamdır~ Baidadın Febt buıünkü anarti karpunda ha
ber lrilteainden eski yurtlanıu buakıp zehirli bir maııtat nya bk bob kiki romanm edebi aan'ata ilıtiyacı 
'JraçenJar, bafn yaıulds bOyBk _. paıpijODll oJmaundl teredclOde dil- olup olmadığım dUfUnmek cereldyor. 
~aya atılıyorlar; UÇl(u, bucabzı: ıer. Şu muhakkak ld. biiyiik romancılar
bir denizden ceçerek Cenİf 'bir kara· l'abt Amerika. Prtnldin ve Edi- da, bir Babaıc'ta, bir Doitoye..ıD'de 
ya ulapyorlar •e bütiin bu. -1ımet- IOll'un memleketi. yalım bundan iba- .-n'at ve edebi tüzellik bypau volı:-
=~~~ukla'.ra dayanabilen en ret delildir. Amerika cemiyetinde !:i ... ~;:= .. ~eme~n7!. .. e-n~-

nsuuer. kıyıda ilk kultibeJerini ÇA- Yalms prip Ve tahafı aflytp bWmalı:, UaJ ••• ~ DE 

tıyor ve tabiatı veniyodar. Amerikalm -''1ünc -pmak artık cid- zac Gp cüzelliğini rominlanm yas-
" ..... r- chktan aonra dUfünUrmiif: Stendhal 

.. ~. Wellı"in dediil gibi, dl. bir tetkikin delil. 91dece mizahın plim l'O!Mlldan sonra yaparmş. BG-
uı aneye baih ariatoıa.i yoktur; iti ota. ,erektir. Ylik romanlar, içlerine hiçbir niumm 

kayur Yok. çar yok, kral yoktur. Haldld Amerikan naaıldır? O, her ginnediii bir kaos gibidirler. n.. 
Top_ıafa •planıp kalrmt cahil kaylii- teyden evvel,. mitdk olmıyan bir tovy.evaki'nin A!ımak'ı hayat bdar 
ler '*ur. Za~eıı bütuı.ı Amerika. bu adamdır. Ona peiJuıqa& dilinde 0 ex- ~~k bul•mk w daimıktzr: "Mi
nki tlqlk ve talaaJrkLilerdeo traçan- trcwerti • clıp taflan'' da diyebiliriz. mart De alnau yoktur. 
larm u.tmaiz ollllUftut." Şimdi bir Her ıey onu dip y6neltmiı ve her ~ter tanftan edebi gbellifi gaye 
maele ]mkyor. Acaba an'aneais, bat· feY onu kendine, iç kabupna büriliip edinen roman. cılar eserlerine bü..:ıı.. 
ta tarihaiz,yerli clkten nıbntm Ame yqamaktan üıkoymllfbtr. romanlardaki h ı-
ri.ka, b~ irade ve "kat'! rabıta .. mede AmerikaJuun metafizik en4iteai ayat afitini koyama. 
nıyeti. ilk lııuma ve küreli atdıp Av- yoktur. O, hamr elbiseyle ol4uğJı ka- mqlar, okuyucuyu aihirlemif, fakat 
napa medeniyetinden dalla lsttin ola· dar buır yapılmıf dinlerle ele pek tli 
cak mıdır? Bunun ~enbmı zamaıtve- uyuşur. yalnız onları. kendi derin m· 
recektir. BuıGnün Amerika-. ıeçmi· ıiyaklarmı tatmin eden mtıphem bir 
tin ite yata11uyan bhpJatile aWaw- ümanitariam felaefeaile süsler. Bu
m kemıit ve ıerek kendi ~ nun içindir ki W. Jamea 0 fayda" yı 
prek inaaıılıpn yummı yatnu ken- hakikat Jaiteriyormu olarak ele alan 
di çahtkan ellerinde tutınak iatiyen bir doktrin, yani pragmatümi icat et• 
taze bir. ulunıun yurdudur. melde yurddaıtatmrıı sizli lnanlarına 

B u n u b U v il 1' A m e • vücut ve ' oldu. Amerikalmın bir 
rikan piri lJoncf'tllow'Ulı fU aatırJa• tek endi viiıbr: JıfUmkUn oldap 
nnda ;..sntyoruz: .. Bize mUbdder kadar '*Urtlülcten kurtulmak, 
olu ıey, ne :rwk •Unnek, ne de ıstı• herhanp .itte kendini ı&tcrmek. 
rap çekmektir; fabt it gönJlektir. icap edene mıivaffak oluncıya ka
Ovle ca1ıAhm ki her l'elcll tiln. bizi dal' meilek deliftinnek: •elhasıl ha· 
biııaıı daha ilertem;, bulsun. 'Nebdar yata d6rt ene aardmak. 
dler.vt~lü o1ıtrq olaun iıtı1tbsa1~ P"ii- Amerlblmm Jral'Jlkterinde e~ 
venmeyinlı:. Bırakın "ceçıpif" i atü- yok de1ll4k. Fakat bu ecoı..n. tıP" 
leri bfenleain. Si:r ..ın'~ vaarvan kı çocuİdlria &8rlUCttili gibi. p.tle
•tı.•1 IC"f .. Ae ca1"'"' fs v3rlln" µ,._ rini kendi derunr..,,. ~ 
1rikaten bu menıJeket. arzın çehr~ kimselerin eıoiaaıidir ve b~r ıııa
muaszam "lhirler «me11er ve kanal• man Amerikabyı bayır ~rile alaka• 
larla kendi kevfine •3re delnırtiren. dar olmaktan, etrafnla ıf'iıik etmek· 
bir devler diyarı olmakta levam edi- ten alı~~· 
yor. Ame..na.Ji, .· ._..et 1:ialinde bir in-

"K'ııt'ı ra\ılrta" medeftiveti eledik. sandır. DUrmadan işliyen bir ınotoN 
iste ihtJvar A'91'Ul>&lmm erene Ameri· benzer. Her ıe)'i hareket halinde gö1-
lçalıw olan hmcmt btlvUlr bfr heli- teren ıinemaıa ~bldaıı ne için 
iMie -1atan iJd kelim~. T~ bU kadar 'eahlr ~ ulamak güç 
miatt"lr hir inıat1a haJ1-Mn h•• Jl'ran• bir it delildir. Amerikalı. ~ eeyrek 
'"" l'Kw1ikfi ""'"'"";...; \oe1M'ifett tf!r- olarak bis ve aan'at hulva11D8 dalaT, 
t!n. et!"" .... •an,. ~nelrtdWftnM"'" ""- onun rliya11 bile derhal harekete ge
aj'Hır ve "'R°""" mn .-evetiftt vakit terek ce~e1enec,.k alçfilii bir mu
ftkft 1'•ttr1rw" f+11Tvan1• art A1tn11n hayye1enin eieridir 
bftlllllda standart Aınen"kan tipi. bu Apk A m -e r l k a l ı , seveli· 

ibıi tayyare ile lı:açmr, aevcfai bitin
ce do tek bqma tranaatlintilde teacı
li seyahatine çıbır. O, her feYClen ev
vel bir itçidir. Onda, derhal koUannı 
111Vayıp ite baf]amak ve her ftk•qa 
bir irade hamlesi, bir beden cebdlle 
mukabele etmek temaytilii. irtl olarak 
vardır. 

Amerikalı, proje Mhmıchr. O, pro
je yapar ve pfQjeliid ,p~elendirme
ie uppr. Pllnımn fiıildbt ~ .. 
için Aineribb. el blrUpıe inanır. Bu
nun içinc!Sr ld A*rib ıeait ölc;üde 
bir U'IJfll'chm ve dtl:ren memleketi
dir. Bu hal. en ldlçtlk bir dairede bi
le cörUllR o it Wtirici tesanüdü. o 
.-..... mekanizmayı vücuda getir· 
miAtir. 

Fabt her teVden evvel o her ıe
yf vine kendinden umar. BUvük en
dU.triyel Patterton'un şu hilriyeef. 
bUtOn Amerikan cetnivetinin 19 Ji· 
konilr lrir i~st hıdır. Pattenııon aakti· 
vor: 'Cocukken •ten ..- hevesine 
kapıhmtltnn. Babam .... deill iri• 

- 11.tıe Ol'lnlft f .. Bİi' WC- 8J.. Bir 
h> odun kea. aebire ~. eat. Para· 
sil,. ~e iıted•.ıHn aql aL" 

De""e1 btttioftrıİJt n1d 1>u nrn;e, 
Anıeriba tefel\flt'fl"h ta 1rel'fffcfdir. 

Sabri AMDER 

San'atkarm ıayesi eüzellik, ~ 
cmm gayesi romandır.. Gerçe her ild
ıi de "ikinci bir ıe'niyet" yaratırlar; 
fakat aan'atkirın yarattıiı ıe'niyetl 
beğenir ve benimaerainiz, romancımn 
yarattığı ıe"niyete inanır ve ardmdaa 
ıUriiklenininiı:. 

Balzac yarattıiz, daha doinJllu ya
pttığı ineanJara kendisi bile mamyor
du. Hastahğınm arttıiz :ramanJar ro
manlarındaki bir doktoru istet' durur
mut: "Beni yalnu o kurtarabilir.'' 
demrif. Bir gün de arkadaflan Bal
zac'a oyun yapmak için ansmn oda
sına girerek romanlarmdaki bir kon
tesin kendisini ziyarete geldiiini aöy
lemiıler. Balac hemen yerinden 
kalkmq, üıtünü baıını dilzeltmit ve 
çok ciddi bir tavırla: "Buyursun" d .. 
miı. 

Roman beğenilen değil, yaııyan ve 
yapmlan bir te'niyettir. Diyecebinis 
1d bana: "Mademki roman hayatı tek· 
rarlamaktan bapa bir ıey yapmıyor. 
romancıya ne lilzum var . Bir kiife 
bapna gidip geleni geçeni aeyred .. 
lim". Fıakat aiz geleni geçeni ıeyret• 
melini bilmezsiniz ki... Siz kendi içi
nizden çıkıp muhayyelenizi &elen ge
çenin admılanna bağhyamazamız ki.. 
Dikkatinizin esir olması için prip 
malı16ldar görmeniz lbmı. 

DOltovyevü:i yolda bir iıçi görtl
yor. Yanında bir çocuk var. lkiıinhl 
de ytl:rleri asık. Elbiseleri ba1mrwa. 
Komqmuyorlar •• Bu kadan klfi; ro
mım bqbyor: Bu çocuğun annesi ı.e
çenl~e öldlil. Babuı bir matbaada 
çalqryor. Bir tavan anamda otunı
yorlar. Bugün pazar. tıçi, çocuğu hı
smılanndan birine. götürüyor. llati• 
yar ..... -.e..~m§e mu~~ 
küçük zabit ile evlidir. Şakacr bir 
adam. Kqlanın alt katında bir odala• 
n var. Baba oğul içeri girdikleri a
man kan koca bir ıeye ıüJüyorlardı. 
Susuyorlar .• Biru sonra teyze~ 
veri ptiriyor ••• Ve Dottovyenki ke .. 
dini bu bayatm &kıtına bıralclyor. 
San'at 1dm bilir nerede kaldı .. 

Romancı, kendini hayatın akıpAa 
bırakan adam ve roman bu Uıtm 
kendisidir. Hayatta olmryan edetriya
tın romanda iti ne? Bırakın romanc:ı,ı 
alabildiifııe ptlin •• thlCtp ayaklarına 
dolqıyor. 

SeHhattln EYIBOILU 

HAKYERLERi 

Bir karlkllt rden 
Çıkan d•va 
Şen yuılar aalüfeaiılde çıkan bir 

daktilo karikatürlülclen dolayı Akpm 
cueteai aı.Jbine MücldeiumumilUrçe 
bir daın = ve davanın bakdeta• 
ama dUn CQncfl. Cesada bqlın..
tır. Alqam . Oiuetıe.11 Nqriyat llift• 
ri1 Enil T .. IU.Çlu mevldhıcle tiD
lunuyotdu. 

Enia Tahıin. bu yazı gazetetle ~ 
tıP p; tsin1i olduğun~ .a,tedio 

Malıkeme, n~cede ten -'•'hllr 
muharriri Selimi lzzet Kayac:aam ça
~ karar vererek duruım&Jl 
bafka cine bıraktı. 

Erkek • Kızm Daftll 
Remziye illDindeki bir bayan tara

fından, kendiaile evleıuMli i~ teb
dit mektubu ı&nclel'4ili fffiUUe ~· 
kek kiyafetinde ıezen Kelekzat aley• 
hine açılan dava,._ dikl UçUncü C.. 
zada pli olarelr ctevam edildi. 
Duruımaya iaıGmllzdeki 26 Tepi. 

nievvel l&babı devam edilerek aJ.Dl 
günde brat ven1meai muhtemeldir. 

• tııuatafaıun saatini çalmaktala 
IUÇlu J'ethinin dUn Birinci Sulh Ce
aa durupıU1 yapı11h. 

Jl'etbl, kendini müdafaa ederek ele
diki: 

._ Ben saati biti almadım. kene 
~e llytiyerek saatini iatiyecektiıa. 
O ctift ıetmedi. Saat te bana um. 
oldu. Haberi olmadan aldım. Yokta 
lumshk aldımdan ceçmez. 

Jıfabkeme, itte hını:rlık kasti c6reıo 
meditüıden Jl'etbinin beraet:ine karar 
verdi. 

• Şeker ka91tk~izndan auçlu Ka
rabekir ve arkadqlamuia ~ 
nna 4tla ı ind ibtiaa hürerhıde • 
vam ecfilmittir. llulta\2 r e, tah.,._. 
tm cemf)etilmeli lçJn Jııltka cine"-
rakıhmftır. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
SiYASAL DAVALAR 

Büyük Britanya Ve italya 
Berliner T agcblcıtt' dan: 

Büyük Britanyanın ltalyaya karşı 
aldığı vaziyetten dolayı Romadaki 
hiddet ve asabiyetin galeyan noktası
na çıktığı bildirilmekte ve Romada, 
Britanya hükumetinin bir büyük dev 
let denmesine girişmeğe ve Akdeniz 
ile ön Asyadaki hegemonyasını ispat 
ctmeğe karar verdiği ve İtalyaya 
kasten böyle bir gülünç teklif yapı
larak ona bu teklifi reddettirdikten 

.. 
' LITVINOF 

gonra müeyyide yolunu açmak mu· 
radedildiği kanaati hüküm sürmek
tedir. 

işçi Partisinde 
İşçi partısının Lordlar kamarasın

daki lideri Ponsonby, bu parti hüku
metin takip ettiği zecri tedbir politi
kasına yardım ettiğinden dolayı Ji. 
derlikten çekilmiştir. Mumaileyh ken· 
disinin 30 aylık tecrübesine istina
den oorbin hiçbir vakit sulbü tesis 
edemediğini söylemiştir. Ayni sebep
le Sir Stafford Gripps dahi işçi par
tisinin idare heyetinden çekilmiştir. 
Daha evvel partinin resmi lideri 
Lansbury dahi harbcuyane bir karga· 
şahğa sebep olabiecek bir zecri ted· 
bir politikasını reddedeceğini bildir· 
mişti. 

Bütün bunların zecri tedbirler a
lırken hükumetin Labour partisine 
itimat edemiyeceği manasına mı ge
leceği sualine karşı aksi sabit olun
caya kadar (hayır) cevabını vermek 
lizrmdır. Nitekim 14 gün amele teş· 
kilitı kongresi büyük bir ekseriyetle 
zecri tedbir lehine karar verr-işti 

Ayni zamanda henüz istifasını ver . . . 

No. 12 

H 1 N Ç 
EDGAR W ALLACE 

için hemen uyunuz. Fosı odalara İJa· 
ret koydun değil mi 

- Evet, her kapıya isimlerini yaz
dım. 

Genç kız, detektife hayırlı geceler 
diledi ve kendisine tahsis edilen oda
ya gitti. 

Oteki artistler dörder beşer başka 
odalara taksim edilmişlerdi. 

Adl:le'in odasında kü\;;Ük bir yatak, 
bir komodin, üstQnde bir ayna. bir ma
ıa ve bir sandalyeden başka bir şey 
yoktu. Genç kız mumu yaktı. Oda
nın tabanı yeni cilalanmış, ortaya da 
ıir küçük halı serilmi ti. 

~apıyı arkadan kilitledi. Mumu 
6Öndürdü, pencereyi açtı. O zaman 
penceresinin bir camına yuvarlak be
yaz: bir kliğıt yapıştırılmış olduğunu 
gördü. Bu kağıt pencerenin camına 
dışardan yapıştırılmıştı. 

Bir an, kağıdı oradan söküp atmak 
istedi. Fakat düşündü· Belki de 
Knebworth ertesi gün çevrilecek 
1ı.1hnelerin sahasını tahdit etmek için 
'W>yle bir işaret koymuştur. 

Yattı, fakat uvuyamıyordu. Bir 

memiş olan ve fakat istifa edeceğini 
bildiren Lensbury ile istifa etmiş o
lan Ponsonby ve Sir Staford Cripps
in şahsi nüfuzlarına haddinden fazla 
ehemmiyet vermemek lazmıdır. Mü
him olan şey partinin başındaki Her
bert Morrison gibi zattır. Bu zat dün 
işçi partisinin hükumetin arkasında 
bulundugunu ve sulhün muhafazası 
için müoadelc etmekte olduğunu, an
cak emperyalist kavgalara sürüklene 
miyecegini söylemiştir. Kezalik par
tinin en nüfuzlu şahsiyetlerinden bi· 
ri olan Greenwood dahi uluslar sos
yetesi lehinde konuşmuş Ye ''Çılgın 
bir avantorie,, olan Mussoliniııin 
harb yapmaktan menedilebileceğini 

bildirmiştir. 
İşçi partisinin resmi organı olan 

Daily Herald gazetesi bu günkü bir 
makalesinde şöyle diyor: 

"Eğer Mussolini şerfli bir sulhü 
reddederse uluslar soyetesinin zecri 
tedbirleri ile karşılaşacaktır. 

Parti kongresinin kararı henüz ve
rilmemiş olmasına rağmen hükume
tin takip ettiği uluslar sosyetesi po· 
litikasının İngilterede ciddi bir da
hili tehlikeye maruz olmadığı hük
mü umumidir. 

Milli liberal birliğinin dahi Lon
drada aktettiği bir toplantıda hüku
metin politikası lehinde konuıulmuı
tur. 

Polonya - Romanya 
Polonya Romanya arasında müna

sebetlerin fenalaştığı, Titüleskonun 

BEK 

Uluslar Sosyetesinin şimdiki toplan· 
tısına gidişi Polonyanın Uluslar Sos 
yetesi konseyine tekrar seçilmesine 
mani olmak için entrikalar çevirmek 
maksadına mebni olduğu, Benesin 
de buna yardım ettiği, bir müddet· 
tenberi kötüleşmiş olan Çekoslovak· 
ya ve Polonya münasebetlerine mu
vazi olarak Polonya - Romanya mü
nasebetlerinin de kötüle§tiği, bunun 
başlıca sebebi: Romanyanın Çekos
lovak • Rus paktına dahil olması için 
yapılan Rus - Romen müzakereleri· 
nin terakki i olduğu, elyevm mer'i 
olan ve her iki memleketin Sovyet 
Rusyaya karşı süel müdafaasrnı ihti
va eden Lehistan - Romanya ittifa
kına rağmen şimdi Titüleskonun her 
bir vasıtaya baş vurarak bu ittifakı 

tamamile maküs istikamette kullan
mağa gayret ettiği yazılıyor. 

defa Brixan zihnini çok mc.§gul edi
yordu. Kendi kendine; 

- lyi insan ama, diyordu, tuhaf 
tuhaf ualler sormasa .. 

Nihayet uyudu, dudaklarında bir 
tebessüm. gözleri Brixan'ın hayali 
üzerine kapandı. 

Belki iki saat kadar uyumuştu· 
Yakın bir tehlike hissi ile h.emen 
uyandı. Kalbi çarparak yatağına O• 

turdu. Etrafına bakındı. Çıplak oda· 
nın duvmlarını soluk bir ay ışığı 
şöyle böyle aydınlatıyordu. 

Acaba kapının arkasında birisi 
vardı da, onun için mi uyanmıştı? 
Yataktan kalktı. Kapının topuzunu 
yokladı. Hayır. kapı arkadan iyice 
kilitliydi. Acaba pencerede mi birisi 
var? Genç kız pencerenin zemin ka
tında olduğunu hatırladı. Açık cama 
yaklaştı. 

Kapatmak üzereydi ki, kıllı ve iri 
bir kol bileğine yapıştı. 

Adele bağıramadı bile 1 H cyecan
dan ve korkudan o derece kendisin
den geçmişti. Kalbi sanki durdu, vü
cudu soğumağa başladı. Kimdi bu? 
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lriyarı mahluk homurdandı. Bir 
eliyle kızı bileğinden yakalamıştı, 
öbür eliyle de kenardaki asmaya 
tırmanarak, iyice pencereye ula§mak 
istiyordu. Genç kızın gözleri kor-

ltalga 
Sonra 

Bu Kadar Masraftan 
Geri Dönemiyecektir 

Hazer Türkler'nden 
Kalan anıtlar 

PrauJa'Jon: 
Maddi kUltür tarihi akademisi 

ekispedisyonu Danilevski başkanlığı 
altında bazı eski tehir harabeleri ci: 
varında on üçüncü asırdan kalan ka
nalizasyon tesisatmı incelemiştir. Bu 
yollardan ve borulardan bazılarından 
şimdi yedi asır sonra bile ufak bir ta
mir ile iyi au verebilecek halde bu
lunmalaTı, onların vaktile nekadar 
mükemmel bir teknikle başarıldığını 
iapat etmektedir. Feodosya şehri ci
varındaki Sultan ovasında on üçüncü 
asırda yapılmış büyük bentler, ba
rajlar ve boru tesisatı şebekeai bugü
ne kadar kalabilmiştir. 

Hitit medeniyeti 
Ellinikon Mcllon'danı 

İstanbuldan ya~ılıyor: "Afyonka
rahisarında ara.§trımalar yaparak Hi
tit eserlerini meydana çıkarmak üz .. 
re iki İngiliz kadın arkeolog gelmit
tir. BaZı mütehassısların fikrince, 
Hitit medeniyeti, İyonya medeniyeti, 
bu da kadim Elen medeniyetini do
ğurmuş ve bu sonuncudan Avrupa 
medeniyeti doğmuştur. 

Alriha)la sevkedilen 23 Nisan lırkaaı 

Asmara'clan Observer ga:&etesine 
bildiriliyor: 

Satumia vapuru İtalya askerlerini 
yüklü olarak Massava'ya vasıl oldu .. 
"21 Nisan., adını taşıyan siyah göm
lekli fırkaya mensup olan askerler 
derhal Asmara'ya nakledildiler. Fır
kanın geri kalan kısmı yallında bura
ya nakledilecektir. 

ler. Yapılan hesaplara göre günde 
bir kilometro yol ancak iki yüz ame
le tarafından inşa edilebiliyor. Bu 
da geniş ve esaslı yol inşası değil, 
ancak dar nakliye kamyonlarının ge
çebilmesini temin edecek bir yoldur. 

Tilrkistanda Aşkıabat civarındaki 
kazılarda da Parfi ulusuna ait büyük 
bir kale harabesi ve Parfi pat'aların-; 
da görülen bir hükümdarın heykeli 
bulunmuştur. 

Türkiye hükumeti istenilen müsa
adeyi derhal vermiştir. Hititler çok 
medeni bir kavim olup, bunların ka
nunlannda kadın erkeğe müsavi sa
yılmaktadır. Kodeksleri Roma kamı· 
nundan üstündür. 

Asırlarca evvel Türkistandan gelen 
Hititlerin Boftazköyündeki saray ve 
mabetleri muazzam kı<llelerle çevril• 

miştlr. 

Askerler her ihtimale karşı gelmek 
için hazırlanmışiseler de vaziyet he
nüz kararsızdır. Harekatın ne zaman 
başlıyacağr belli değildir. Yağmurla
nn durması ve havanın açılması bek
leniyor. Bu mıntakadaki askeri hare
ketin ilk hedefi, Adova'nın işgalidir. 
Bu şehrin işgali yalnız aske~i zaru
ret değil, ayni zamanda hisııi sebr.'>
ler dolayııiyle İtalyanın önem verdi
ği bir meseledir. 

Eritre sömürgesinin birçok mınta
kalannı gezdim. İtalya askerleri için 
bu topraklarda dövüşmek kolay bir 
iş olmadığını anladım. İtalya askerle
rinin karşılaşacakları en büyük düş-
man Habeşler değil sarp arazidir. 
Yol yoktur. Su her tarafta bulun· 
maz. Binaenaleyh askerin iaşesi için 
lazımgelen her şeyi katırların üstün
de taşımak lazımdır. İtalyanlar şimdi 
sınır boyu yol yapmakta meşguldür· 

İtalyanın bu kadar masraftan son
ra bir savaş yapmadan buralardan çe 
kilmesine ihtimal verilmiyor. Bura
ya gelen askerler, İtalyanın ekono
mik sebepler kadar da temdin edici 
vazifesi dolayısile Habeşistanı işgal 
etmesi lüzumuna kanidirler. Birtakım 
Habeşler sınırı geçerek Eritreye gel
mekte ve gönüllü olarak İtalya ordu
suna girmek istemektedirler. Adova
ya yakın olan Adi Ugri mevkiinde 
bu Habeşlerin birkaçı ile görüştüm. 
Bunların ekserisi eEirdir ve esirlik
ten kaçmışlardır. Bunlar arasında 
iki kadın vardı ki ayaklarının bağ
lı olduğu zinciri kırıncaya kadar ya
ralanmışlardı.Sınırın öte tarafında da, 
Habeşler hümmah hazırlık yapmak
tadırlar. Habeş askerlerinin mal ı ne· 
si son aylar içinde çok artmıştır. İtal
ya askerlerinin silah ve malzemcsile 
Habeşlerin malzemesi kıyas edilemez 
se de arazinin arızası Habeşlerin en 
kuvvetli müttefikidir. Habeşler de 
ltalr.;.-,:ı saldırmak için bir işaret 
bekliyorlar. 

POT KIRArtLAR 

. 
•(•'. ~ 

.. .uuf•.t.t\L 
- Küçüh bayancığım, rin :rast geldiğimden dolayı ne 

bilemeuinizl Si:.ıin çok güzel bir kızkardeıiniz. uarclı değil 
- Hayır! luzluırdeıimin çok güz.el bir kız.kardcıi 

kunç bir çehre ve keskin iki yeşil 
gözle karşılaştı. 

Tekrar homurdandı, kızı kolundan 
çekti. Adele geriye doğru kaçmak is
tedi, fakat bileğini kaptırdığı menge
neden kurtaramadı. Kocaman kıllı 
bir bacak pencerenin şevinden içeri
ye uzandı. İriyarı mahliik öbür elile 
de bağırmasın diye genç kızm ağzı
nı kapatmıştı. 

Tam o sırada bir tabanca sesi du
yuldu. Asma yapraklarının arasından 
bir kurşun fısladı, pencerenin kenar 
tuğlalarından birini parçaladı. 

O zaman iriyarı mahluk birden 
avını bıraktı ve pencereden aşağıya 
athyarak, gecenin içinde kayboldu. 

Genç kız, bayılmamak için kendini 
toplamağa çalışıyor ve duvara daya
narak muhakemesini yokluyordu. Bir 
az sonra pencereye dayanıp dışarıya 
baktı, defne dalloarının arasında bir 
gölge gördü ve tanıdı: Brixan. 

Delikanlı yavaşça pencereye yakla
ıarak sordu: 

- Aman, yaralanmadınıı ya? 
Genç kız ancak menfi surette başı· 

nı ııallıyabildi ve bütün gayretlerini 
toplıyarak: 

- Kaçtı, dedi, kaçtı, kurşun değ
medi. 

Brixan cebinden elektrik fenerini 
çıkararak. civardaki bütün çalılıklan 
aradı. Yerlerde hiçbir kan izi yoktu. 

- Maazallah sizi vururum diye 

öyle ödüm patladı ki ... 
Evde bir pencere açıldı ve Kneb

worth'un sesi duyuldu: 
- Kim silah attı? Siz mi attınız 

Brixan? 
- Evet. ben attım, biraz aşağı 

ininiz, size olup bitenleri anlataca
ğım. 

Silah sesi, ne Longval'i, ne de 
trupta bulunanların hi!ibirini uyan
dırmaşıtı. Knebvorth bahçeye İn· 
di. Brixan birkaç kelime ile vaziyeti 
anlattı. Dedi ki: 

- Bu maymun, Gregory'nin may
munudur. bu sabah şatosunda gör
düm. 

- Ne tahmin ediyorsunuz? Demek 
buralarda dolasırken açık bir pencere 
gördü. ve .. 

Brixan başını sıılladı. yav;oc:ça: 
- Hayır. dedi. hayır! avmun 

buraya muayyen ıir mak a ıd. Ade
le'i kaçırmak m adiyle crVli Pek 
aklın almıyacagı ı gibi ı.: 'ivor insa
na ama, ben öyle düşüıımi.iyorıım. Bu 
maymun, maymun değil. adeta in
san! 

- Peki ama Adele'i nereden bilip 
tanıyacak. bir defa hiç görmedi. 

- Görmemi" olabilir. Onun bir 
burnu var ki. her halde gözünden 
kuvvetlidir. Adele sabahleyin şatoda 
eldivenlerini kaybetti. Bu eldivenleri 
muhterem Gregory bizzat alıkoymuş 
olması ihtimali kuvvetlidir. Maksadı 

SOVYET RUSVADA 

Kuzey Buz Denizi Yolu 
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l:ıvestiya' elan: 

Bu yaz ilk defa olarak Kuzey 
Buz Denizi yolu ile Kuzey Av
rupa limanlarından uzak doğu 
limanlarına vapur hareketleri 
tanzim edilmi tir ve bu hare
ketler bir tarife dahilinde yapı
labilmistir. Mormansk (Kara
deni?.inde) ile Vladivostok (Ja
pon Deni?.inde) arasında dört 
yük vapuru yaz boyunca gidip 
gelmi~tir. Bu vapurlar "Andır, 
SIQ'a. Vanzetti, Stalingrad" va
ptirlandır. Bu vapurların hare
ketleri buz kıranların, keşif tay
yarelerinin, radyo ve meteoro
loji istasivon\;tnnm vardımı ile 
tanzim edilebilmektedir. Şimal 
Buz Deni?.i yolunun uzunluğu 
11.500 kilometre tutmaktadtr. 
Bu yolun acT1ması Sovvetler 
Rusvasmın Kuzey Buz Denizi 
kıvılarmdaki ~erv~t hazin~lcri
nin istismannı ve Si mal A vru
pasile uzak doau linı::ınlan ara
sındaki rabıtaları kolaylaştıra
caktır. 
10~? uThn~ ı,. .. .:l-:ır R""ı:t7 n."':7 

rı.- Arkaniel . limanırdan Lena. 
Öhi nehirleri nıarscıhrna karlar 
olan y.arlerrle ic:tik!=aflar u;ıml
mı~ vr h11r::ı'::trda v;ıc:wan Yakut 
Türklerine avcılık kin 2:errlçli 
olan mı:ı17eme sekl"'r. netrol. ku
mas 2:ihi eşya ~ön<lr:rllmi~ ve 
buralarda avcılık ham maddele· 
ri ah11nrn:tt. 19~:> de St::ll;ıı'in 

emrile Sibiryanof vapuru Mor
mansk'tan Vt~nivoc:tok'a ilk de· 
fa muvaffakiyetli bir sefer ya
pabilmiş ve bu suretle Kuzey 
Buz Denizinde muntazam deniz 

da Bağ'a bulunacak kızı buldurmak .. 
- Olur mu böyle şey? İnsanın 

havsalası almıyor. Maymunların bir
çok işler yaptıklarını biliriz ama, 
bu derecesini işitmemiştim. Öldürdü
nüz mü hayvanı? 

- Hayır, tutturamadım. Fakat si
ze bir şey temin edebilirim ki, bu 
hayvana herhalde daha çok böyle 
kurşunlar sıkıldı. Alışmış da ondan. 
Yoksa üstüme saldırırdı, ben de ya
\unClan gebertirdim. 

Itiraf ederim ki, geceyi hep bahçe· 
de i?eçirecektim. Çünkü Bag'ın gel· 
mesini bekliyordum. Kim o? 

Evin kapısı açıldı. Sırtında rop dö 
şambr, ince bir kadın hayali pe)'da ol
lu. Knebvorth: 

- Uşüyeceksiniz, küçük hanım, 
dedi, ne var, ne oldu? 

- Ben de pek iyi anlayamadım. 
Bileğini uvdu: 
- Bir gürültü işittim, pencereye 

yakla!tım. O zaman o korkunç şey 
bile~imdcn yakaladı. Neydi bu Mr. 
Brixan? 

- Bir maymun .. Sizi bu kadar kor· 
kutmug olmasına mütcesaifim. Yoksa 
tabancadan mı korktunuz? 

- Siz bu maymunu bekliyor muy· 
dunuz? 

yolları tesisi fikrini doğurmut
tur .Buz Denizi beş altı buz kıran 
tarafından durmadan buzlardan 
temizlenmektedir. Yalnız Lenin 
buz kıranı bu yıl 40 gün içinde 
53 ecnebi vapuruna Obi ve Yeni• 
sei mansaplanna kadar gideml• 
meleri için kılavuzluk yapmıı

tır. 
Kuzey Buz Denizi yollarının 

açılması Avrupa ile Asyayı Hl 
kısa voldan biribirine bağla· 
maktadır. 

·Aamanya ve 
Yahudieer 

• Journal Des Debats'tlt111ı 

15 bin m:lis Bertin spor sarayınG 
davet edilmiştir. Orada ırk siya_. 
aı hakkında büyük bir gösterİf 10" 
pılmıştır. Bertin milislerinin ,eli 
Yagov, Hitler tarafından v•rİ• 
len tal'mat üz:erine verdiği bir •Ö7-
levcle Jemiıtir ki: 

- Hücum kıt'a/arı, Yahudileri• 
mücadele için değil, bir ırk siya.IG
sının lüzumunu bir hat daha cleriıt
leıtirmek içindir. 

Yahudiler, ulusal teıekküllerd• 
tufeyli bir millettir. Yahudiler, 6ir 
millet içinde bin sene yafadıkt• 
sonra da yine Y ahııdi olarak kalır• 
lar. Bu millet, iş yaptığı kimsclm 
daima aldatır. Bununla beraber 
Yahudilere açılan savaşı sohahlar• 
da yapmamalıdır. Bu savaş anc•Jt 
fikri silahlarla yapılmalıdır." 

Y agov SÖ)•levinin sonunda ... 
nunların, Yahudileri Alman millAı
tini yağma etmesine ve Alman U
lar.na sahip olmalarına mcini ol:tee
ğını söylemiştir. 

- Evet. 
- Daha doğrusu hepimiz gördük. 

Maymunun müstakbel bir yıldızı ı• 
celeyin ziyaret etmesi de hiç hoşuma 
gitmedi. burada bekledim. 

Adele elini uzattı: 
- Ben hakkınızda nekadar yanlıt 

düşünmüşüm. 
Brixan gülümsedi: 
- Olabilir, dedi, insanlar aldanabl• 

lirler. 
Genç kız odasına döndü, bu tefer 

pencereyi iyice kapadı ve uyumadan 
evvel kalkıp bir kere daha pencere • 
den dışarıya bakti. 

Aşağıda bekçisınin sigara ışılnu 
görünce, bu sefer emin ve mu~ Da 
tekrar yat~ı. Çok g~çmeden Fos 
pıları vurarak herkesi uyandırlJOf• 
işbaşına çağrıyordu. 

Evvela bahçeye inen edebi direktör 
oldu. Ortalık y4l1vaş yavaş ağarıyordu. 
Foss detektifi de ayak a görünce se
l!mladı. 

- Bonjur Foss. şatoda bira?: t"e
ciktiniz. Herhalde dostumuz GregOIJ 
ile konuşcak şeyleriniz vardı. 

Fosa yürilyerck: 
- Orası size ait değil' dedi. 
Fakat Brlxan kolundan tuttu: 

- Bekliyordum. Çünkü Longval 
gördüğünü söyledi. Hatta siz de gö
rür gibi olmuştunuz değ\1 mi Kneb· 
vorth? 

- Barı şeyler vardır ki pek 7fvade 
bana aittirler. Meseli Mis Adele'in 
penceresine yapıştırılan "ıu yuvarlak 
peyaz kağıt nedir? 

[Arkası nrl 
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Cenevredeki Yeni Komite 
italyanlara Müsait Değil ! 

13 ler komitesi 
Toplandı 

Cenevre, 27 A.A. - Uluslar Soa· 
yetdi Konseyi tarafmdan dün teıkil 
edilmit olan 13 ler komitesi, bugün 
ilk toplanttaını yapmııtır. 

Komite, Habqistana bir milphit • 
ler heyeti gönderilmesi için Habq 
hükQmeti tarafından ilfti lliirülen W
teğj bugün incelemit ve bu isteğin tat 
bıkım incelemek üzere üç ebptr aeç
mittir. Bundan sonra takip edeceti 
çalışma metodunu tanzim etmittir. 

De Madariaga, ı 3 ter komitesi bat· 
kanı aeçilmiıtir. Hidiselerin önilnil 
almak ergesi ile kuvvetlerini sınınn 
30 kilometre uıağına çeken Habeı 
imparatoruna telgrafla teıekkilr etme 
ği kararlaıtıren bu komite, Habefi•· 
tana bir müf&hit heyet gönderilmesi 
hakkındaki dileiinin incelenerek bu 
husuata mümktln olduğu kadar ~buk 
bir karar almacaimı da Negilae bildi
recektir. 

Komite, Habqistarun 25 Eyl\ıl ta
rihli telgrafını almıt n buna verile
cek cevabı hazırlaımttır. 

Komite yarın yine toplanacaktır. 

15 inci madde 
Cenevre, 27 A.A. - Konseyin dün· 

kil kararlarından anla§ıldığma göre, 
15 inti maddede ta11arlarwı usul ~er
çevesi içinde harekete geçilmit bulun. 
maktadır. Fakat konsey son kararla· 
rını vermed'kçe, bu maddenin tatbiki 
aakıda kalacaktır. 

Cenevredeki Fransız delegelerin • 
den birç~iu bugün öğle ilzeri Parite 
eitmitlerdir. 

itiraz kayıtlan 
Cenevre, 27 A.A. - Reuter ajansı, 

lronaeyin hususi içtimaında Romanya. 
Türkiye ve Sovyet Ruayanın Betler 
Komitesi önergelerine karşı itiraz ka
yıtlan ileri sürmüt olduklannı bildir
mektedir. 

OnüçlerKomiteıi 
ltalyaya daha az taraftar 

Pariı, 27 A.A. - Gazeteler Konte· 
yin perıembe günkü toplantıamdan 
iki sonuç çıkarmaktadırlar: 

Birinci sonuç, Tilrkiyenin, Sovy6t 
Ruı,.nm ve Romanyanm l"izli toplu 
tıda Be,ı. Komitesi t.rahndan .,,. 
prhnıı olan önerseleriıı mübaliaalı ol
dıtiunu ileri sürmeleri. Onü~er Ko
mitesi tarafmctan hazaUnacak npo • 
run ltalyaya dllıha az bnftar oı.ca. 
imı söstamekteclir. 

-ikinci ~ l:ıl... ~ ... 
Edenin aöylevinin biribirini tam.nen 
tutmur l"°il•ere. Fransa yalda1ma· 
•mm, yani F.,. ..... ltalya ~ 
maamm ıimdive kadw sanıldrfmdan 
çok ileri lrittiiini gütermektecliT. 

F.ko dö Pari gaz~tesi, Italya tara • 
f ından ileri si.irillen itiraz kayıtlannm, 
Baron Aloizi Konseyin umumt toplan· 
t runda bulunmadığmdan, bir kat da
ha kuvvetlendiğini vazm;ıkt~~ır. Bu 
ra,.ete e.l's itibarile OnUçler Komit~-

tıi tarafından yapılacak önergelerin 
Beşler Kamitetine ıtöre, Italvava da. 
lıa u mü•ait olacafınt. çUnkü Sovvtt 
Rueya. Romanya ve Türkivenin gizli 
toolanttdıt ileri sürdükleri kar1rt rev. 
leri de dikk?te almak l'mn gelecetf· 
ni vazmaktadır. 

Yine bu gazete, şimdiki Fransız • 
İngiliz konuşmalarmm eski konusma 
1ara nazaran çok müapet olduğu'1u 
haber almaktadır. Bu sefer Eden ile 
Laval •nıında baı1ba.- konuşmalar 
yapılmaktadır. İngili.t aiyasal ~even· 
Jeri bu görüşmeler sonucu olarak İn· 
giltere tarafından verilmit olan ceva .. 
brn bazı noktalarında değişiklikler O· 

labilecefini hiuettitmektedirler. 
Ovr pzeteai İnJilis - Franaız yak· 

Ja~ı anlatırken bWlun bütün 
Frınaada iyi karplendıtnu yuıyor. 
Gazete bu konuımatann temelini, İn· 
giliz filo.unun manevralarlndan da 
anlıtılacağı gibi balyaya karşı zecri 
tedbir meselesi tqkil ettiiini sanmak 
tadır. 

Bir ualatma imka.ıttıa 
ihtimal 'Nl'ilemiyor 

Pariı, 27 A.A. - Cenevrede kabul 
edilen usul, uzlatma için yeni bir müh 
Jet veriyor g8rünmeltte ile de, Ftan· 
1rz gazeteleri •imdilik bir uzlaşma im· 
kanma inınmamiktadırlar. Bu pze. 
teler, muhaaama başladıktan sonra 
yapılacak görüşmelerin daha tsaslı so 
nuçlara varabileceği fikrini ileri 'ür • 
mektedirler. 

Matin diyor ki: 
"Muvaffakiyetıizliği örtmek ıçın 

yalancı bir cephe yaratılmaktadır. Ba 
ns~rl bir çözge imkanına artık hiç 
kimse inanmıyor. Bundan sonra hiç 
kimse Italyan kuvvetlerini Adoua boz 
gununun intikamını almaktan. mene
demez ... 

Petit Pariıien diyor lri: 
"MuMOlininin, Cenevredeki huku • 

kt inkitafı fena telakki etmesine ihti. 
mal verilmemektedir. Çilnkü Konsey 
ı 5 inci maddenin 4 üncü fıkraımı ele 
alm11 olmakla beraber bunu barlı i· 
darei maslahatlarla ve İtalya ile U• 
tuılıM So9Yetesi araemc!aki ileileri da· 
ha ziyade gerginleıtirmete matuf ta• 
rih bir arzu ile yaprnqtır ... 

Oeuvre gazetHi, anlaşmU]ıp dur· 
durmak ve tahdit etmek hususuftdaJd 
dünya ittifakını memnuniyetle kay· 
dettii=•en sonra diyor ki: 

"Cenevredeki biltt1n ulUllar, FND• 

sa ile İqilterenin, herkesi aevindire
cek derecede bariz bir yakınlık gö&
terdilcleri mütaleaaındadır. Çünkü, 
bunda, Avrupa barıtını muhafazayı 
uflamak husuaunda fazla bir ihtimal 
görillmelttedir. Konaey toplantısından 
aonra, ortada bir sükCinet duygusu hü 
kUm sürmekte idi. Bunun birinci •e· 
bebi, Lava1 ile Edenin verdikleri söy· 
levlerin eaaıta biribirinin tamamen 
ayni ve tekilde hemen hemen ayni ol
ma•ıdır.,, 

Oeuvre ıazeteıi, bir Italyan • Ha· 
bet harbinin hemen hemen önüne ge• 
çilemlyecek kadar muhakkak olduiu
nu aöyledikten sonra, ıunu illve et• 
mekttdir: 

"Bu ıükQnet duyıusu, büyük dele· 
gaayonlerın, Uluelar Sosyetesinin ~

nUmü.rdeki Birinciklnun kon.eyini, 
bir mütareke konaeyi olarak görmek 
hususundaki kesin dileklerinden ileri 
ıelmektedir. E•aen bası delegasyon
lar, İngiltere hükftmetinin, itleri va
hirnleıtirmeie ve İtalyan ve İngiliz 
filoları arasında çirkin hAdiseler çık· 
mamıaına itina etmeğe karar verdi
finden emin gibi görünmektedirler. 
Nihayet, bütün uluslar araemda, eko
nomik, finansal ve manevi vaaıtalarla 
muhafua etmek maksadile, bir anlat· 
ma gerçekleıec• gibi görünmekte -
dir. 

ltalya tek batma kalıyor 
Londna, 27 A.A. - Konseyin, ı. 

talya • Habe,istan anlaşmazlığı hak
kında 15 inci maddeyi tatbik etmeğe 
karar vermesi bütün gazeteler tara • 
fmdan iyi karşılenmakta, fakat renk
lerine göre muhtelif suretlerle tefsir 
edilmektedir. 

Deyli Herald guetesi, Cenevrede 
Asamble ve Konsey üyeleri arasında 
tam bir ittifak bulunduğunu yazdık· 
tan tGnrı, ne Amerika Birleşik hükQ. 
metlerinin, ne Alrnanyanm, ne de Ja· 
~nyarun Mutsolini tıanfmdan yapı -
lan harp teşebbüslerine kartı ıempati 
duymadıJıdannr ve Uluslar Kurumu· 
nun tee~bbüsl~rine entel olmavı dil· 
•ünmediklerini vazınaktadrr. Bunun 
ıonucu olarak, ltalya tek basma bl· 
mrttrr. P'akat Ulualar Kurumu barıt 
yollannı kapamamak .rorağındadır. 

Diğer taıııaltan ayni Kurum. elleri 
ballı olarak, vuiye•m ilerlemesini 
beklemek yolunu tutaraa vazif eıini 
yapma1'uş olacaktır. Şimdidert vaorl
muı doğru olan •ev,'1talva • Habe• 
hududu2'1 bir g«izcil heyeti ~önder
mek ~ Süveyı kanalının derhal ka· 
,.._... *- ıeıtp rehniyec:eflni in
celemektir. 
Tavmiı gazetesi. bütün KoMev Ü• 

velerinln topluluiuyla yapılacak bu 
ilk ineelemede !lüyük Britanyanın 
yahut basını hartket niyethıde olı:ne· 
drğınm bilinmesi lbmı ,eldi~i söy
lüyor. Fakat daha buırün bile uvuı
ma ihtimallerinin ortadan kalkmadı • 
iını bildiriyor. 

Anupa mea'eleai 
Vııington. 27 A.A. - Roosevelt, 

Hull ve Filips ile Avrupa meseleleri 
hakkında bit konuıi!\a yapmıştır. Bu 
konup. aonunda hiçbir diyev veril
ınemif tir. 

lnıiltere-Mıair çalıtma birliii 
Londra, 27 A.A. - lngilterenin 

Mıaır fevkalide komiseri Sir Mil 
Lampson dün Mısıra hareket etmi1 • 
tir. Bu gidit sanıldığından çok evvel 
olduğundan Taymis gazetesinin ayta· 
rına göre, Mııır siya•l çevenlerinde 
Ingiltere Dıtitleri Bakanlığının, İn
giliz • Mısır çah9ma birliğini pek ya
kından takibe karar vermit olduğu 
•uretinde anlatılmaktadır. Mısır ge • 
neloyu lngilterenin Mrsır hükumetile 
birlikte hareket edeceğine dair bun • 
dan on gün nvel )"ll1)Ümlf olan bil· 
diriden memnun ohnanuı görünmek-
tedir. · 

Bir lnıiliz destroyeri 
Kahire, 27 A.A. - "Achates .. a· 

dındalı:i Ingiliı destroyeri Ieınailiye• 
ye 1elmi9tir. 

lapanyada ıüel hamlıklar 
Madtit, 27 A.A. - Yeniden 31 se

ferberlik merkezi kurulmuş ve suret
le seferberlik merkezi 4 7 ye çıkarıl· 
ııu9tır. 

Diğer taraftan Balear adalarına ye· 
niden 4 ve batt Ispanyol Fasını da 6 
topçu bataryası gönderilmiştir. 

Habet ıüel havacdıit 
Adiubaba, 27 A.A. - Bir uçak 

bugün biredava'ya gitmek üzere bu
radan havalanmı,tır. U~ Hana!' 
ilbayı bulunmaktadır. 

Habef ıüel havacılığı ıslah edilmit· 
dr. 

l 0.000 aıker imparatorun 
önünde ıeçit reımi yapıyor 

Adiubaba, 27 A.A. - Reuter ıjan
sı bildiriyor: 

Habe, payitahtında, btilla hiç kim 
ıe. ülkeyi tehdit eden harbi dütünme
mektedir. 

Bütün Hıbqler, yapur mevsfırıi· 
nin sonuna tendüf ed.tl'l büyük maa
kal bayramım kutluyor. Çok ihtif&nt
lr yapılmHta Olan taren, Btledeıı IOft• 
n en parlak deretetini bulac:ak, on 
binden fula Mker imparatorun huıu
runcla reçit yapacaktır. Şehir, aıker. 
ltrle ve ordulannm bqmda buraya 
telen ka~ tefierile doludur. 

Ild Slindenberi, sebebi anlqılama • 
dılı balde, ortada bir nikbinlik han
ıı vardır. Jqnunla beraber. bava kuv-

vetlerinin tanzimile uğraşmaktadır. 
Bu sabah üç uçak havalandı. Son 

zamana kadar henüz kullanrlmıyacak 
halde olan Habeş uçaklarının hepsi • 
nin tamir edildiği söylenmektedir. 

Y unaniıtanm bitarafhiı 
Atina, Z7 (Özel) - Dün toplanan 

millt müdafaa kurulu arsıulusal ıiya• 
aa durumuna göre Yunanistanm bit•· 
raflığını temin etmek için birtakım 
kararlar ittihaz etmiştir. 

Uluslv Sosyetesi prensipleri 
Nevyork, 27 A.A. - Herald Tri· 

bune gazetesi diyor ki: 
••uluslar sosyetesi, kurulutu tari • 

hfndenberi, dün yaptığı kadar ker.di 
prensiplerine bu kadar açıkça ve bu 
kadar cesaretle meydan okumamıı • 
tır.,, 

Bu gazete, nizamnambini saydır • 
mak için enerji gösteren Uluslar Soı
y~tesinin bir büyük devlete karp hiç· 
bır zaman bu kadar keain hareket et• 
ınediğini illve etmektedir. 

Aaaamble timdilik dağılmıyor 
Centvrt, 27 .A.A. - Uluslar Sos

yetesi asamblesi bürosu, yarın topla
nacak olan heyeti umumiye asamble· 
nin dağılmryarak yalnız toplanttlan
ıun geri bırakılmasını teklif etmeye 
karar vermittir. Bu karar, durum i· 
cap ettirirse asaı / lenin 24 aut i· 
çinde toplantıya çağrılmasını milm
kün kılacaktır. 

Eden'i iıtemiyenler var 
Londra, 27 A.A. - J .. iberal Stıar 

ıazetesi bir müddettenbefl Cenevrede 
bulunan Ulualar Kurumu itleri baka
nı Edenin Londrada yapılan baıı dip· 
lomatik tesirlerle uğraşmağa mecbur 
kaldığını yazmaktadır. 

fıu gazetenin fikrince bu tesirler 
Edenin mevkiini tehlikeye koyacak 
derecede ilerlemittir. Tesirltr bilhaa
aa Italya ile uyuşmak fikrini takip e· 
den mehafilden çıkmaktadır. Fakat 
MU8801iniyi memnun etmek için Ulus 
lar Kurumuna hiyıanet tehlike•i artık 
mevcut değildir. Eden hafta tatilini 
geçirmek üzere Londraya geldiği va
kit bu mütkülitı Baldvine anlatacak-
tır. 

Maltada bir ltalyan 
d e n i z a 1 t ı gemisi 

Londra, 27 A.A. - Reuter ajansı• 
nın Maltadan istihbaratına göre, bir 
ltalyan denizaltı ıemfsi ada aularında 
cörülmü,tür. Geceleri 12 projektör 
denid ayslınlaımakıadır ~ 

ltalyan kabineıi 
tekrar toplanıyor 

Roma, 27 A.A. - Bakanlar Mec
lisi, yarın Musaolininin batkanbğı al• 
tında toplanacaktır. 

Habqiıtanda genel 
ıeferberlik y o k 

Adi11baba, 27 A.A. - Hükfunet 
genel aeferberlik ilin edildiği haberi· 
ni yalanlamaktadır. 

lakenderiyede bir teYkif 
Londra, 21. A .A. - Reuter ajan· 
tının İıkenderiyenden haber ;aldıtına 
göre bir İtalyan tayyare zabiti ter
sanede tevkif edilmittir. Bu ıablt bir 
nakliye ıemiıine yüklenen erıab tet 
kik etmekle meşgul iken yakayı ele 
verrnit ise de casusluğunun itbatı ka 
bil olamadığından tahliye edilmit•ir. 
Liman zabtıası bu gibi eıhaaa kartı 
olan tekayyücllerini bir kat daha ar· 
tırmıştır. 

lngiltereye yeniden 
hücümlar b a f 1 a d ı 

Roma, 27 .A.A. - İngiltere aley
hinde gazetelerde )"ilpdmakta olan 
hücumlar birkaç zamandınberi silJEa. 
net bulmuş idi. 

1'ribüna gazetesi yeniden lnıiltt· 
reyi Cenevredeki bütün anlaf!DUhk· 
ların amili olmikla muaha.ıe, ve bu 
vadide İngiltereye hücum etmekte· 
dir. 

Bu gazete diyor ki : 
Hakiki bir Cenevre sıyasası yok

tur. Bu siyasa büyük devletkrin ar
zularına bağlıdır. Mesell, şimdiki an 
laımalılı:tan kabul edilmesi 111uvafık 
göriilecek hal suretini teklif edenl•r 
yAlnız İngiliıler olmuıtur. 

Tribüna gazetesi bundan batkı 
balyaya karşı alınacak bütün tedbir
lerin ve yapılacak ablukaların bir 
harp hareketi olarak telakki edilece· 
linf illve etmektedir. 

Sami Çölıeçen'in cenazesi 
bugün kaldınlıyor 

Ankara, 27 (Özel aytannuı 
bjldiriyor) - Çankırı saylavı 
merhum Sami Çölgeçen'in cena 
zesi bugün Çankından şehrimi
ze getirildi, yann törenle kaldı· 
nlacaktır. 

Okula geç batvuran talebe 
alınacak 

Ankara, 27 (Özel aytarmuı 
bildiriyor) - Kültür Bakalılılı 
yurdun her tarafmdaki kültür 
direktörlerine bir tamim gönde 
rerek. yazılma müddeti bitmiş 
olan okullara yazılmıya geç ha•· 
wran talebenin almmasuu bil
dirmiştir. 

__...._.. ...... ~ 
BORSA Tayyareye Saldıran Akbaba! 

Y eşilköyde Kanatları 3 Metreyi 
Bulan Bir Kuş Yakalandı 

27 EYLÜL CUMA 
llARALAR 

Sterlia 
Dolar 

1 
lııt 

611.-
124.
ıes-
114.-

laut 

121.-
126.-
168.-
117.-Ku' konduiu kGmesle beraber ka~mıt 

ve sonra tekrar yakalanmıştır 

20 Prası111 fruaı 
20 Liret 
20 Belcfb franaı 
20 Drahmi. 
ıo 1fv4iire fr. 
Florin 

80.-
22.-

114-
83.-
93.
u.-

u.-
24.-

ili.
as.-
97.-
24.-
38.-
23.50 
25.-
15.50 
24.-
56.-
35.
Sl.-

Bir hafta evvel Yefilkayde, aca· 
yip bir kut yakalannuıtır. Kanatları· 
nın genitliii il~ metreyi bulan bu ku· 
ıun atırhtı yinni bet kilodan fazla· 
dır. MUteb1111•1erlf. avcılar, bu hay· 
vAnı Votur denilen ald•ba kuıuna 
beıuetmi9lerdir. 

Kutun ya.kalandıtı giindenberi mü
temadiyen üşüyerek titreıııesi aıcık 
muhitlerde yaıama&ı atııtıtıru göster 
mektedir. 

Bu hayvanı Uklnee, YetiJköyde lı
tanbul caddeeinde oturen Dorfoni 
ıörnıilftUr. Bir Mbah evinin bahçe -
ıinde, aiaçlarm arasında btıyük ve 
acayip bir mahlQkun dolattıtnu far· 
kedince Dorfoni hemen komtulanna 
haber vermiftir. On lı:itilik bir kafile. 
ellerinde aopalar olduğu halde bahçe
ye &irmiıler, kuşu yakalamak için bü 
yük bir itina ile yanına yaklaşmağa 
baflan\ıtlardır. Yakalanacağını arılı • 
yan hayvan, onlann çekingen durut· 
lannı fıru.t . bilerek anaızın havalan-
mı1. denize doğru uçarak sa· 
lıilden dört bq ym metre kadar •· 
'crkta auya dütmüştUr. Bunun Uzerine 
hemen 8'ndallar hazırlanmıı, ıu iize· 
tindt çırpınen kut ~le geçirilmittir. 
Yorıunluktan bitap olduğu anlatılan 
hayvan, Y qilk6y poliı komiserlefi • 
nin bah~esine getirilerek bir tavuk 
kümesine kapatılmıf, iplerle baflana· 
tak o rtee orada tiltakdiDi!bt. 

Fakat ertesi sabah kuta bakmak 
için bahçeye çıkanlar biltiln arattır· 
malanna rağmen ne kuıu, ne de ka· 
fesi bulamamı9lardır. 

• 
Baflandıiı kafesle birlikte civar • 

da1ri bostanları kaçtıp anlafllan yır· 
tıc:ı hayvan, U%Un bir aramadan son· 
ra ikinci defa yaka'-mnıt• eüi yeri
ne getirilerek kalın bir iple büyük 
bir ataca bağlanımttır. 

lki büyük ka~dtndan bafka, bu Ira 
natların altında iki küçilk kanadı da· 
ha bulunan bu hayvan, günde bir ki· 
lodan fazlı et yediği halde. bir hafta· 
danberi açlıktan ha,li nyıflıamıttır. 

Ayaklanndan batlı obnaun'a 
ratmen, yanma yaklapnlıara uldır· 
maktadır. 

Türkiye turuna çıkan tayyarecile • 
rimiaden buılannm inlattıklarml se 
re, bu hayvan Sıvu tarafmda birkaç 
tayyareyi müthit bir süratlı ve uzun 
müddet kovalamııtır. DUn g8rUtti1· 
fümüa ilgili bir zat bize demlftir ki: 

.. - Ayaklarındaki katmerlerden 
henüz bir yatında bile bulunmadıiı 
anlatılan bu kutun dah~ yathlatt Af· 
rikada çok defa tayyarelere mu.allat 
olurlar. Hattt bazı meıhur tayyareci
ler, bu yüıden çok defa yere dilfmllf• 
lerdir. Bu hayvanlar. tayyarenin ke· 
narlıa1'ındaki ince tellere saldınrlar ve 
kopararak düşmesine sebep olurl.Jr.,. 

Böyle bir kutun yakalandığmr du· 
yan birçok mUteha11ıalarla avcılar, 
herıün Yetilköye giderek hayvanı ya 
kmdae seyretmektedirler. 

Kut~ timdild halde Motilkly poli; . 
merıtedndedir. Fakat, bu iklimde )'&· 
pyanuyacatı anlqdmaktadır. Hay -
vanın, Ankaradaki miizeye nakli ihti
mali vardır. 

ZO Çek Kuron 
A'nııturya tilin 
Mark 
Zloti 
Pens o 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
bvec Karoa 
Altın 
Mtcidi,.. 
Banknot 

36.-
22.50 
23.-
14.50 
22.-
52.-
33.
so-

941.-
52,50 

231.-

ÇEKLER 

Paris Uıerlne 
lqllla lirası 
Dolar 
Liret ..... 
c.n..r. 
ı...a 

.... 

Ploria 
~om katonu 

·~ .... 
Mark 

. Zlod 
P-.o 
w, 
Dlaar 
T• 
~b':onu 

ESHAM 

943.-
53.-

2":-

&aP81111 

12.06 
611,25 

0,79,30 
9,74,IO 
4,70.65 
2,44.U 
ıs.as 

1,17,14 
19,20 

4.20.15 
5,80.25 
l,97,61 
ut-
4.5L• 

u.n.u 
M.IUI 
1.71.11 
tt.• 

s,ıs,40 

tı .. , .... , •t- .._ 
• .. N. ı,ae 
• .. iL 9,eo 

Aaaclol• " '° 2S,IO 
• " 100 40.-
~ 15.-
'traıawa~- - 22.-
Bomonti • Nektar 1-
T--. 15,25 
Reji • 2.25 
Allan Ç...._to 1,71 
Merlıü laabtı 56,75 
Oanwslı Buıruı ıı.so 
TtlefOD 10,,.-
ttdhat Deifrmencmk T.A.S. 7.50 
Sark Deif rmenleri 0.71 
Strk Mukea Ecna\... 4,10 

ISTIK"AZLAR 
Ttrk 8orca I 

• • u 
• • m 

Brıaııl 
latiknn dahili 

[ ASKERl BiLDiRi~ 1 
; . . 

• Be1011iı AıknlÜI Şubesindtn.: 
1 - 935 Birincltefrln ayında qa

lzdald tekilde uker alınacaktır. 

-------------------------
A) Denia umfınclan: S 1 6- 330 

(dahil) dolwnlular 10 /Biriacitetrin 
935 pef!embe günü toplanacak ve be
del vermek ietiyenlerin bedelleri 9 / 
Birincltetrin/935 akpmını kadar ka· 
bul edilecektir. 

Temiz Süte Kavuşuyoruz 
[Baı tar-.tfı l incide] B) Jandarma sınıfı: 316 • 330 (da

hil) •Olumlular 15/Birincitqrin/035 
llllı sUnil toplanacak ve bedel •etmek 
iatiyenlerin bedelleri 14 /Birinciteı• 
rin/935 akpmına kadar kabul edile· 
cektir. 

mıttır. SUtçUler Kurumu, bu etiket· 
terle bütün bu itleri yolunt koymuf 
ve bflediytnin kontrol faallyetltrine 
yardıma huırlanmııtır. 

Etiketler, kapların üzerine konul· 
dulrtan aonra gerek milfteri, gerek 
memur ve gerekse ilgili vazifedarlar· 
dan bôzuk süt satıldığını ihbar ed•n· 
lere nakdi milkifat verilecektir. Bu 
hususta Sıhhat Direktödüğü de Süt· 
çiller Kurumuna yardmı edecek, etil· 
ketlerdeki numaralar kurum tarafın· 
d•n tescil edildikten sonra süt duru· 
mu iki koldan iılenectktir. 

Memlekette süt meseJtti Uzeritıde 
b~lediye henür. faaHyete ıeçmemittir. 
Maamafih, belediye bu faaliyeti g6ı· 
terse de timdilik yapılacak "kontrol· 
tarın müspet bif fayda vermiyeceği 
anla•rlmaktadır. Çünkü, aüt talimat .. 
namesinde bası maddeletib geı\el su· 
rette tatbiki. •Ut iatihsalile uğratan· 
lara bir mühlet, btr zaman verilmesi· 
ni zaruri blmaktadır. Temiz siit el· 
de edebilecek vesaitin tedariki için 
yerilectk otan bu tamamlatrıe mUh· 
letl henjiı kesin olarak teıbit edilrne
miıttir. Uray, en önce bayle tedricen 
tıtbiki zaruri maddeleri tesbit edecek 
ve ondan sonra D'lilrakabeye ba11ıya· 
caktır. 

Oğrendiğimize göre, 11üt talimat· 
namesinin piyasadaki kontrnJlan hu· 
ıuıundı Ubaylık emir verec•ktir Fa
kat, talimatntme Uttrinde inceleme • 
ltrini türdilreo Viliyet Daimi Encü
meni itini bitinnemi9tir. 

Uray. aıhhet direktörlüğü ve ıüt· 
çiller kurumu tarafından yapılacak 

olan ~trolların süt meıelıini ta· 
mamen ortadan kakbracağı sanıları 

kuvvetlidir. Bozuk, hileli ıüt satan· 
lar hakkında çolc ağır ceıallr verile
cektir. Bunlar birinci yakalanışta a
lır naktt cezalara, ikinci yakaJıanııta 
da adlt takibata ttbi tutulacaklardır. 
8i1tçW•r kurumu tarafıftdan bileli 
ıflt utanan ihbat ederılere verilecek 
olan mük&fıtlır, esnaf yardım sandı· 
tından tediye 6lunacalrtır. 

Süt istihsal eden vt satanlann yt• 
tıp kalktıklan yerlere sü'1erin kon· 
mamaaı, tUtçUlerin tilt, bq, ve kı· 
yafetleriDe itina etmelri ve putarize 
ıüt müesaetelerinde husuat bir tepi· 

lit yapılması cerekmektedir. Fakat 
bütün bunlar, bir ıaman itidit 'ite bu 
gün hemen yapılması gayri mümkün 
görülmektedir. Ustüne batına, kıya
fetine dlbcün, temis bir tekil vermi· 
yen rokıul ve mali vuiyetleri bozuk 
sütçü etnafma kurum icap ederse 
nakdi Y.ardımda bulunacak •e bu itin 
artık kökünden halli ~in kendisine 
düten bütün işleri başaraca~r. 

Sütçüler kurumu, lstanbulda kre-
ma ticarıeti~e utrqan mileaeaelerin 
bir listeainl sıhhat direkt6r1UiUne 
~ermittir. Kontrol fa•liyetleri bil· 
ha•n bu ınüe11eselerde teksif edile· 
cektir· 

C)Piyade ve dliet Ud aenelik his
mete tlbl tDUflardan 31 6- 329 (da• 
bil) dolqmlular 24/Blrlııdtepln 
935 perıembt tunU toplanacak ve 
bWllarclan da be4el vereceklerin beıo 
4elleri 23/Birincltqrin/HS al&pn. 
na kadar kabul edilecektir. 

2 - Yukarda toi»lanma ıGnleri ya· 
alı muhtelif llftlflardaın olan eratın 
makat rinler 1Ut dokuı buıukta 
Şifhane Yokuıunda Beyotlu Aüerllk 
lubtllnde huır bulunmalan lkmMlır~ 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi Ambanna teslim 
edilmek üzere 450 teneke benzin açık eksiltme ile satm 
ahnacakdır. 

A - Tahmin bedeli Çift Teneke 940 kuruştur. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız 

alınır. 
C- Eksiltme 18 Birinciteırin 935 cuma günü 14 de 

Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Sahil 
Sıhhiye Merkezi Satınalma komisyonunda yapılacakur. 

D - Eksiltme açık seksiltme suretiyle olacaktır. 
E - Muvakkat teminatı parası 159 liradır. 
F - Eksiltpıeye gireceklerin Ticaret Oda.mn 935 

senesine aid vesikalarını göstermeleri şarttır. 
G - Eksiltmeye girecekler u.at t de kadar 

Muvakkat teminat paralarını veeneye y*ljj makbuz· 
Jarını almaları lazımdır. ( 5997) 

Bayındırhk Fen 
lüğünden: 

kulu Qirektör-

OkıJiumuza kayıt olanlarda lfnpi bir yqmdan bil· 
yük olanlarla ıeldikleri okQ!~ )tiyuiyeden Orta dere
cede Not almıı olanlar Bakanlıtso eon Buyrufu merine 
ıirit sı~ılarma kabul edilmiyeceklerdit. Bu &ibllerin 
bir an evvel müracaat edip evrlklanru ıeri almalan 
ilan olunur. (5967) 7484 
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latanbul Harici Aıkeri Kıtaab ilinlan 

Kastamonuda bulunan 
kıt'at için 190 ton unun ka
palı zarfına istekli çıkmadı
ğından 8-Teşrinievvel-935 
Sah günü saat 15 de pazar -
hkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 28025 liradır. Mu -
vakkat teminatı 21O1 lira 
88 kuruştur. İsteklilerin bel 
1i saatte Kastamonuda Sa -
tınalma Komisyonuna gel -
meleri. (247) (5546) 

7031 

••• 
Erzincan gtırnizonu için 

satın alınacak 1038600 ki.ı. 
lo Arpa yeniden kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmak 
ii%ere dört kısma aynlnırş
dır. Her kısmı 259650 kilo 
olup muhammen bedeli 
16228 lira 12,5 kuruşdur. 
ilk teminat 1217 lira 11 ku 
ruşdur. İhale 30 Eylül 935 
Pazartesi saat 11 de Erzin· 
canda Tümen Satmalma 
Komisyonunda yaptlacak
dır. Şartnamesini görmek 
isteyenler Erzincanda Sa ... 
tnıalma Komisyonunda 
her gün görebilirler. Sart
namenin dördüncü madde
si mucibince istekliler tek
lif mektublanru ihale saa
tinden bir saat evvel komis
yona teslim etmiş buluna
caklardır. (254) (5583) 

7064 
••• 

Samsunda bulunan kıt'at 
ve müessesat eratının ihti-
yacı olan 1 10000 kilo sıiır 
eti kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuşdur. Tahmin 
bedeli 22000 liradır. Şart
namesi Tüm Satmalma Ko 
misyonundadır. İhalesi 4 
Birinci tepin 935 cuma gü
nü saat 15 de Samsunda 
Satınalma Komisyonunda 
ppılacak• Jşteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2 mad 
desinde yazılı vesaikle bir· 
likde gelnıeleri. Muvakkat 
teminat.ı 1650 liradır. Ka
palı zarflarını "teminatla
rını havi banka mektub ve
ya vezne makbuzlarını " i
haleden bir saat evvel Ko
misyona v.ermeleri. (266) 

(5669) 7170 

••• 
Samsun garnizonunda 

bulunan krt'atm ihtiyacı o
lan 360000 kilo ekmeklik 
unu kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin 
~eli 39600 liradır. Sart
namesi Tüm Satınalma Ko 
misyonundadır. İhalesi 1 1 
Birinci Teşrin 935 cuma gü 
nü saat 15 de Samsunda Sa· 
tmalma Komisyonunda: ka 
palı zarf usulile yapılacak· 
dJr. İsteklilerin 2490 sayı
h kanunun 2 maddesinde 
ya.zıh vesaikle birlikde gel· 
meleri. Muvakkat teminatı 
3oıo liradır. Kapalı zarflar 
~'teminatları havi banka 
mektub veya vezne mak
buzlannı" ihaleden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 
~<"SS) (68Z) 7368 

••• 
Manisa merkezindeki kıt-

at ihtiyacı için 240000 ki· 
lo un münakasaya konul-
muec:Iur. Şartnamesi 145 
kurut mdkabilinde Manisa 
Tümen Satmalma komis
yonundan verilir. Eksiltme 
kapalİ zarf usulile 11 Birin 
ci teşrin 93 5 cuma günü 
11,30 da Tümen Satmalma 
Komisyonunda yapılacak
dır. Muvakkat teminatı 
2160 lira ve beher kilosu-
nun muhammen bedeli 12 
kuruldur. Eksiltmeye ıi· 
recekler 2490 saydı kanu
nun 2 maddesinde vesailde 

ve teminatlarını birlikde bu 
lundurmaya ve kapalı zarf
ları ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyon Reisliğine 
vermeleri. (290) (5856) 

7369 
*•* 

Samsun Garnizonu hay .. 
vanatının ihtiyacı olan 
435000 kilo arpası kapalı 
zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 
19 5 7 5 liradır. Şartnamesi 
Tüm Satınafma Komisyo
nundadır. İhalesi 10 Bi
rinci teşrin 935 perşembe 
günü saat 15 de Samsunda 
Tümen Satmalma Komis
yonunda kapalı zarf usulile 
yapılacakdır. Muvakkat te
minatı 1468 lira 13 kuruş
dur. İsteklilerin 2490 sayı
lı kanunun 2 maddesinde 
yazdı vesaikle beraber ka
palı zarflarını "teminatla
nnı havi banka mektubu 
veya vezne makbuzlannı" 
ihaleden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. ( 29 2) 

(5858) 737( . .. . 
19 3 6 senesi Nisan niha 

yetine kadar 'Qc; taksitte Af 
yon& Kor Anbanna tes
lim edilmek şartile 80000 
adet boz keçeden yapılmış 
matra kılıfı Kor Satınalma 
Komisyonunca kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 21-10-935 pa
zartesi günü saat 16 da Af
yonda Kor Satınalma Ko
misyonunda yapdacaktır. 
Tahmin bedeli 24000 lira 
ve muvakkat teminatı l800 
liradır. Sartnamesi ve mü
hürlü nümunesi Kor Satrn
alma Komisyonunda her 
gün öğleden evvel görülebi
lir. İstekli-elanlann muvak
kat teminatlariyle birlikte 
ihale saatinden bir saat ev
vel Kor Satmalaıa Komis
yonuna gelmeleri. ( 31 O) 

(6009) 

itfaiye Töreninin Başka·~ı111ıııııı. 

Güne Bırakıldığına Dair: 
28 • E,ıuı • 83& Cumart_. gUnll kutlu,anacak 

olan latanbul ltfal,ealnln Yll dönUmU töreninin 
havanın Y•lmurlu oım ... ndan dolayı tehirine 
mecburlıet ha .. ı olmuttur. Ayrıca tören gUnU ga· 
zetelerle Hin edllecekUr. (6001) 

Karaciğer. mide, barsak, taş kum va şeker hastahklarına-

T UZLA iÇMELERi 
ve OTE LI : hergOn k&prOden «5,30 • 7,35 • 8.20 · 9,45 
11 • 13,1& • 15,10 da ·Hayderpa,aya adan vapurlarm 

-. .. im trenleri menba:ara kadar gldarter. !i!iii!!i!!!iiii~ 
7231 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

Senelik muhammen .kirası 24 lira olan Ortaköyde Cavidağa 
mahallesinık eski Türk aohaimda y~ni 4 No. lu oda 936 ıenui 
Mayısı aöntına ad•r kiriya verttftitfte tİZer' açılt arttmnaya ko -
nulmuştur. Şartnamesi levuım müdürlüğünde görülür. Arttır -
maya girmek istiyenler 180 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 14 birinciteşrin 935 pazartesi günü saat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (6012) 

• • • Toptan alım ve satım merkez halinde yapılmakta olan meyve-
Denizli Garnizonu için ler gibi limon, mandalina ve portakal toptan alnn ve satımı da Be-

137000 kilo Un satm alma- tediye kanun~nun 15 inci maddesinin 58 inci fıkrasına istinaden 
caktır. Tertıinatı 1223 lira merkez halde yaptmlacaktır. 

ah bed li 16440 lira tkincite'rin ayınm ortasmdan sonra yukanda yazılı meyvele -
t min e • ria bqka mahalerde toptan alnn ve satımına izin verilmiyeçe • 
dır. İhalesi 17-10-935 per- ğinden ilgililerin bilmesi için keyfiyet ilin olunur. (B) (6016) 
şembe cünü saat 16 da İs- ------------';...... _____ _ 
partada Tümen binası için
de kapalı zarfla yapılacak· 
tır. Sartnamesi Itomisyon· 
da mevcuttur. İsteklilerin 
ihaleden bir saat evvel Tü
men binasında Satmalma 
Komisyonuna müracaatla -
n. (312) (6011) 

••• 
127 500 kilo mğır etinin 

tahmin edilen bedeli 38875 

Betiktaı İcra Dairesinden : 
Bir borçtan dolayı tahtı hac.- ılı· 

nıprparaya çevrilmeaine. karar verilen 
kırmızı tomar arzında kılıftan çiçekli 
iki kapalı bir koltuk 6 perde açıbr 
kapanır, masa, iki koltuk bir kanepe 
4 iskemle tberlerl mariken taktın 
üzere mai müstamel eoba 5·10-935 
tarihine ınUodif cwnarteıi gtınll Gil 
müşsuyunda 78 No. da satılacaimdan 
talip olanların maballinde hazır bu· 
lunacak memuruna mllracaatlan i· 
lln olunur. (14897) 

lira muvakkat teminat -~-~-----
Z466 liradır. 98600 kilo 
sığır etinin muhamen bede
li 27608 lira muvakkat te· 
minatı 2071 liradır. Kilosu 
na verilen fiat pahalı görül· 
düğünden bir ay içinde pa
zarlığa db1dilmüştür. Pa
zarlığı 8-10-935 salı günü 
saat 11 de Edirnede Tu· 
gay Satmalma Komisyo
nunda yapdacaktır. (308)· istekli gelmediğinden on 

(6007) gün uzatılarak 7-10-935 
• • • puartesi günü saat 16 ya 

15600 kilo sade yağının bıralalnUltır. Bir kilosu
kapalı zarfına istekli çık-
madığından 11-10-93:5 cu- nunmuhammen fiatı 26 ku-
ma günü saat 16,30 da pa- nıttur· İlk pey patası 252 
zarlıkla alınacaktır. Tah• liradır. Şartnamesi eskisi 
min bedeli beher kilosu 80 jibidir. Her İstekli Corlu
kuruştur. İlk teminatı 936 üld Sattnalma Komiayo
liradır. Sartnamesi Çorluda nada okuyabilir. Eksilt
Komisyonda aôriilebilir. tı meye lirtcelderin ilk pey 
teklilerin Corluda Satmal- parasına aid makbuzla belli 
ma Komisyonuna ıelmele· cUn ve saatten evvel Corlu· 
ri. (307) 6008) da Satmalma Komisyonun 

• • • t da bulunmaları. ( 31 1) 
12900 kilo Gaz yağma (6010) 

lstanbul Komutanhgı 
8abnaı.... Komlaronu 

lllnlar1 

Beher adedinin tahmin 
edilen bedeli 70 kuruı olen 
1000 adet bel kemeri açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. İhalesi 4 Birinci Teşrin 
935 cuma günü saat 15 t~ 
dir. Şartnamesi ve nümune
si Fındıklıda Satmalma Ko 
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 5 3 
liralık ilk teminat malt
buziyle birlikte vaktinden 
evvel IÇ_oınisyonda hazır bu 
lunınallh. ( S 651 ) 

7167 

• • • 
İstanbul Komutanlığı i

çiıı 4000 kilo gaz yağı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
Beher kilosunun tahmin edi 
len bedeli 26 kuruş ofup i
halesi 4,.10.935 cuma sftnil 
saat 15,30 dadır. Sartna· 
mesi Fmdıklıda Satmalnıa 
Komisyonunda rörillebi· 
lir. ı:kailtmeye cidecekle
rin · 7 7 liralık ilk teminat 
makbuzlarmı birlikte ola
rak vaktinden evvel komis
yonda hazır bulunmalan. 

(5652) 7168 

:o 
:S 

Maliye Vekaletinden: 
Eski Gümüş Mecidiye ve aksammm 1 Şubat 1936 ta· 

rihinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vası
tası olarak kullanılmıyacağı ve bunun hilafına hareket 
edenler hakkında da takibat yapılacağı 2257 No. lu ka
nun mucibince ilin edilmiştir. Müddetin hitamına az bir 
zaman kalmış olmasına mebni halkımızın yedinde mev
cut bulunan eski gümüş paralarının gerek vergi borç
lanna tediye ediln:iek ve gerekse ilan olunan fiatlar üze· 
rinden tebdil ettirilmek için Malsandıklanna müracaat 
etmeleri tekrar ilin olunur. (2743) (5933) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer· 
kezi Satınalma Komisyonundan: -

Merkezimiz için bin ili iki bin teneke benzin kapalı 
zarf usuliyl~ satıh alınacaktır. 

A-Tabmin bedeli C1ft teneke 920 kuruştur. 
B - Sartnameler Merkezimiz Levazunından parasız 

alınır,. 
C - Eksiltme 18 Birinciteşrin 935 cuma günü saat 

1 S de Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 690 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odasından 9 3 5 

senesine aid vesikalarını göstermeleri şarttır. 
G - Eksiltmeye girecekler saat 14 de kadar 

teklif mektuplarını mühürlü olarak komisyona vern1ele
ri lazımdır. ( 5996) 

Fen Memuru Aranıyor 
Adana Be!edıye Rıyasetınden: 
Belediyemiz F-en işleri kadrosunda açık bulunan Fen 

memurluğuna Nafıa Fen mektebinden veya san'at mek
tebleri inşaat şubesinden mezun ve yahut bu derecede 
tahsil ve tecriibe görmüş olan bir memur alınacakdır. 

İsteklilerin istidalarile birlikde tercümeihal ve dipJo
ma suretleri ve birer kıt'a fotografiannm Belediyeye 
ıönderilmesi ilin olunur ( 6013) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 1 Birinci teşrin 

935 sah gününden itibaren Sonbahar tarifesi tatbik olu
nacakdir. Bu tarihten itibn en Haydarpaşa - Kadıköy 
hattının saat 18,55 seferi de Köprüden 18,50 de kaldın· 
lacak ve Hay~ya uğrayarak Kadıköyüne gide
cekdir. Yeni tarife iskeleler~ asılmış ve cep tarifeleri sa
tılığa çıkanlmışdır. ( 5 9 83) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Gidif Gelit Tam Bilet 

I-ci mevki II.ci mevki 

ı - Köprüden Kınalı ve Burraza 2 7 ,50 20 
2-Köprüden Heybeµ ve Büyükadaya 30 22 
3-Büyükada ve Heybeliden Köprüye 30 22 
4---Burgu ve KmaJıadan Köps;iiye 27,ro 20 

Ekononii Bakanlıimca iki ay için tatbiki ta&dik edilen 
tenzil&th Adalar ücret tarifesi ve ilgili iskeleler yukarıda 
yazılıdır. Tenzilat yalnız gidiş ve dönüt tam biletlere 
müııbaaırdır. Bu tarifenin 1 Teorinievvel 9~5 tarihinden 
itibaren tatbikine başlanacakdır. ( 5984) 
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AYDA 75 KURUSLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 
Alevsiz, dumansız ve kokusuz • Hi~ bir tehlikesi yoktur • Otomatik ayarla 

Petın 66 lıra. • Bir ıene vade ile veresiye 7~ lira - 4 sene nde ile vere.iye 82,5 lira • kira ayda 75 kuruf 

SALIPAZAR MAGAZASI 
METRO HAN 
ELEKTRiK EVi 
KADIKÖY 
BÜYÜKADA 
ÜSKÜDAR 

• 
SATIS VERLFRI 
Salıpazar, Necatıbey caddesi, No. 428- 430, Tel: 44963 
Tünel meydanı, B~yoğlu, Telefon : 44800 
Beyazıt, Mürekkebciler caddesi, Telefon: 24378 
Muvakkithane caddui, Telefon: 60790 
23 Nisan caddesi, Telefon: 56,128 
Şirketi - Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 

~ 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllll IJll lll lll lllHllllllllllllll l llJl lll il llJ 111111111 ~ r Ley iT _ n i hart 

:= Kız, Erkek 

nişantatında Karakol karşısında 

Eski 

" FEYZiYE ,, IŞK --- -- -
LiSESI 

Ana, ilk, Orta ve Lise kısımlan, Fen ve Edebiyat bölükleri vardır. Türkiyenin en eski hususi 1 

liıeaidir. Fransızca, lngilizce ·ıre Almanca liHnlarından biriıini iyice öğretmek için esaslı ve ciddi ~ 
------- --_ tedbirler alınmıttır. ilk ıınıflardan itibaren ecnebi liıanı okutulmaktad1r. Talebe yaı.ılmak için hergün --- ADAPAZARI := müracaat edilebilir. 30 Eylülde derılere batlanacaktır. Mektebin tarifnamesini isteyiniz --- = ~~iiiiimiı~~~!!!!!!!~~~~~~~ Telefon: 44039 ~-~-~~~!!!!!!!!!!!!!!~.......,--.,;.,,....~...;...-..ı --- --- 7352 - ---- TÜRK TİCARET BANKASI 
= -----------------------------------------------------------------------------------------
ir-istiklAI Lise ------ İ Direktörlüğünden:-, 

- -- -- --- -- -- -- -
1 - lık; orta ve liıe kı11mlanna, yab ·n gGndüz, im: ye erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıl için herrün uat 10 dan 17 ye kadar relinebilir. - := 3 - latiyenlere, kayıt tartlanm bildiren l>ğrenektea bir tane param: olarak gönderilir. 

- 1 

----
~ Kuponlu Vadeli Mevduat usulile : ~ ·- Şehzadebaşı Polis karakolu karşısında Telefon: 225377:: 

-
-

-- --§ ~ , Sara~hanebatı ttorhor Caddesi ' 
:= := • 0 _ • Ana • ilk 1 = - Leylf • nehari Orta· Lise = ~ Kız· Erkek ırıye 1 e 1 (Tam_ i = s· v 1 h t . = devreh) ~ § ıze en sag am ve za me SIZ § tık sınıflardan itibuen ecnebi nına çok ehemmiyet •erilir. Kızlar kı~mı ayrı dairelerdedir. 
E := il 'M ektebin huıuai otobüıleri ile nehari talebe herııün nlerinden aldınhr. isteyenlerin adresine tarif-

~ bir gelir temin etti• i I:,; name gönde.Hir. ffe, rün 10 daa 16 ya kad•• kayıt yapıl.,. Telefon: 20530 _ 7500 

~ ~ 
1

1 ......... epuısısJe)I ıseıtues S! nıŞo~aa -• 
E =: 1 1 •.ııpzınppeıud fllteı aA 

:= = 1 ( nt'f•m .ıwrı•!.:I ·i11n ıınnzaaı ap!(•'fAa.:f ·.ı!papıauıuq ap.ıaıu~8nq = =: :ıappnm n.3npıo •!m\a u!.<w:ı uıuıHpo :ı•ue:>ı:ı u~~! aA!JH\ :ptan~ -~ 1 - Faiziniizi her ayın birinci günü Bankanın her = 'Z!U!pa ap•ıH•! ıaua uw .ı!q aapU!8"lA!JHt U!U!la'f.I!~ lJ.IDll?J!UUW 

~ hangi bir şubesinden alabilirsiniz. ~ N n )1 8 o Q 
~ 2 - isterseniz gerek faizinizi, gerek vadesinde ~= Para paravı 
§ ana paranızı Şubelerimiz üzerine başkası na- ~ '.J 

1 3 _ :~~::7;r;~;:ah:::~:~~:n ::~e~~~~i~~~~:, 1 S ÇeKer> .•. 
= ::~-! ~~~k~~7n ç~!<rh~~~~i~i~ı;~b;~r~~~nd~~~ı~~~ ~ § ..- iŞ 
~ veya tamamen geri alabilirsiniz. § ~ KUMBARASINA 

§ §§ ~ SAHiP TALiHLiLER 

~ ~-- ~ ilkteşrin 
::: _ -~ kur'asında -
5111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hl1111111111111111~ ~ ~ 2 o 7 kişi . • 

·~ 5000 lira 
!lll 11111111111111111 ni~anta~ında: Tramvay v~ Şaka~ık Cadd:lerinde lllllllJl!~~~lll! ~ 

i YATI ·şışlı Terakkı Lısesı IG_9~_pq~, i ~ ikram iye 
alacak 

§ AnA • iLK • ORTA • LiSE --:= 51 yıl; önee Sellnikte kurulup 1919 da lstanbula tatınmıf Türkiyenin ea eski özel okuludur. 
:= Resmi Liselere muadelefi n durum ve tutumunun düzgünlütü Maarifçe 1aptanmıttır. 
E Kız ve erkekler için: yan yana n geniş bahçeli iki binada eyrı yatı ll•lrelerl vardır. 
=: Fran11zca, Almanca, ingilizce kurlaruıa dokuz yatından batlayarak her talebe girebilir. Yabancı dil 
:= ötretmete ~e ber bakımdan talebesini iyi yetiıtirmete önem •ercliti için ıınıflarına çok talebe 
:"-: oturtmaz. LiSE herqiin saat 10 - 17 araıında açıktar. Kayıt iflerine Pazerte•I - Çar,amba • := 
• . 11111111111111111111111111111111 Cuma rünleri bakıhr. Telefon : 42St7 lllllllllllllllllllllllllllllllll 6903 • 

,..- ·- latanbul'd• - • ---- • .,B t• s• 8• 1. ! Hayatın neşesı ı t omon 1 ıse ırası, 
1 

Dinej olmaktır • . 

': Bomnnti Ş •k•ti ~~!~~~:·:~!"!!ı.nı.,; a.a11nda : 1 HQRMOBiN 
1935 aeneai yaz ayları içın: ! l ı TABLETLERİ 

1 

1 

jı ı 

BiR MÜSABAKA TERTiB ETMiŞTiR 
Her şi,ede etiketin altında numaralı bir kitıd .ardır Bu numa
rayı alanlar aruında her ay nihayetinde bir boterin kontrolu ' 

altında müsabaka yapılacaktır. 

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

ilin edılecektir. Kazananlar ayın yirmiıine kadar 
firkete müracaat etmelidirler 

l ı 

l ı 
l ı 

Şirket, dükkinlarda ve lokantalarda numarfSIZ şişe kabul etmemelerini 
; il 

ve şışc:lcrin üzerlcrindeki numara ktğıdlarını muhafaza eylemelerini sayın 
miıştc:rilcrinden rica eder. • 

ıYorgun vücutları 
dinçleştirir 

iKTiDARSIZLICil 
ve 

Bel Gevşekliğini 
fiderir, yapmak neteıini iade 
eder. Eczanelerde bulunur. ls
tanbulda fiyatı 150 kuruş. Taf
ıilit için Galata Posta kutusu 

1255 
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Birinci ikramive 

1000 lira 
ikinci ikramiye 

250 lira 
10 kişike 100 erden 

1000 lira 
20 ki,iye 50 erden 

1000· lira 
175 kitiye 10 ardan 

1750 a6ra 

-Umumi •şriyat ve Yazı işleri Mü 
dürü : M Ü m ta z F AlK. Gazete· 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi b· 

tanbul. Ankara caddesi. 100. -
Basıldığı yer: TAN Matbaası 

OTOMOBiL ve 
Makinist Mektebi 
Taksim: Stadyom kapısında 
Yeni ders devresine 11 Birinci 
teşrınde başlanacaktır Kayit 
mua~elesi açıldı Tafsilat 
için programı iıteyiniz 

Telefon : 42508 

\ Yağmur münasebetile tehir edilmiştir. ı 
17 Birinci teşrin Pertembe gUnil akşamı 1

1 

: · Taksimde Abide karşısında 
•~ Kışhk BELVU SALOrtUrtDA olacaktır.-• 

• • 
' VAPURCULUK 

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

Mersin yolu 
ı DUMLUPINAR vapuru 29 Eylul 
i PAZAR günü ıaat 10 da Mer- ı 
ıine kadar 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 29 Ey HU PAZAR 

ıiinü Hat 20 de Rızeye kadar 1 

Bartın yolu 
BARTIN •apuıu 28 Eylül 

CUMARTESi ıaat 19 da Cidde-

Ayvahk yolu 
KEMAL npuru 28 Eylul 

CUMARTESi aaat 17 de Dikıliye 
kadar .---

DOKTOR 

Ruıçuı ıu Hakkı üzeı 
Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 
karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartımanda 1 numara. 

.. 
-~ 

~. :;, ... -::-
TOZU iLE BiLCüHLE 
HUTBAlıC EŞYA VE 
EDE VATINIZl,BANYO· 
LAAINIZI VE SAiREYi 
VORULHAWSIZIN TE· 
MiZLlYiB PARLATA8i· 
LECEGiNiZi HATIRINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

' 


