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Si uncuda: 

Peyami Safa'nm " Şiir " 
fıkrası - Siz ne dersiniz?
Schir haberleri. 
Ankara haberleri - Rus
çuklu Hakkı'nm "Sağlık, E
senlik" yazısL 
Memlekette TAN. 
Son haberler - Matmazel 
Doktor. 
İpar yolculan - Sağlık ö
ğütleri - Sevişmeler, ev
lenmeler. 
Balkan oyunlan. 
Dıinya gazetelerine göre 
hadiseler. 
Ka.zan Hanlığının son gün
len - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

Sovyet Rusya 
Ve Habeş 
Anlaşmazlığı 

Yazan RADEK 
Raclek, Habeı • ita/ya anlaşmazlığı 

hakkında önemli bir makale 
yazmıştır. ltalya - Habeı meae
lesinde Sovyet görüşünü icah 
ettiği için bu makaleyi aynen 
alıyoruz;. 

Sovyet İttihadının Habeşistanda 
ekonomik ve siyasal hiçbir menfaati 
yoktur. Sovyet lttihadı şahsı ve doğ
rudan doğruya menfaatleri bakımın-
,, .. " '°'" - -1.ı..ı.,'"";" TnAU~n nl~11iiı1 
savaşa seyirci ka abilir. ralCat Habe-
şistana karşı hiçbir devletin lakayt 
kalamıyacagını görmek için bu sava
§ın sonuçlarını özel bir tahlilden ge
~irmek tc lüzumsuzdur. 

Bu sonuçlar Avrupanın durumunda 
ve dünyanın genel durumunda akis
ler yapacaktır. Bunlar, arsıulusal mü-

RADEK. 

naferet1eri arttırmağa, bu münaferet
lerin harple çözülmesini tacile yar
dım edeceklerdir. 

Habeşiatana temellük savaşı hak
kındaki prensip bakımına (noktai na
zarına) gelince; bu hususta fikir edin
mek için, Sovyetlerin sömürge siya
sası üzerine olan düşüncelerini, az da 
olsa, bilmek yeter. 

Uç büyük devlet: Almanya, Japon
ya ve Italya sömürgelerin ''hakkani
yet üzere" yeniden taksimini israrla 
istiyorlar, yahut şimdiye kadar şu ve
ya bu şekilde müstakil kalmış ülkele
ri e~cmenlikleri altına sokmak iddia
sında bulunuyorlar. Bu, bu devletle
rin, tarihçi ağzile, nckadar geç kal
dıklarrnı gösteren bir vak'a.dır. Bu 
devletlerin sömürge hususundaki id
diaları, harpten evvel, geç kalmıştı: 
bu memleketler ancak öteki emper
yalist devletlerin ıofraıından artaka
lanlara konmuşlardı. Harpten sonra, 
oünya aömür~elerini taksim için ye-

[ Arkası 5 incide] 

Son Vaziyetten Çıl~an Netice Şudur: 

İtalya - Habeşistan Savaşı 
Gelecek Hafta Başhyacak ! 

İtalyan 
Taraflı 

Kabinesinin Bildiriği İtalyanların iki 
Gösteriyor Bir Konuşma istediklerini 

Vaziyet 
Adisababadan gelen telgraflara 

nazaran Habeı imparatoru genel 
seferberlik ilan etmiıtir. 

Fransız. ga:z.eteleri muhasamanın 
gelecek hafta baılayacağını yaz. -
maktadırlar. Bununla beraber yağ
murlar hiıliı devam etmektedir. Bu 
yüz.den birçok yollar kapanmııtır. 
F aıi•t kuvvetlerinin genel toplan
ması taarruz. emri verildikten bir 
gün evvel yapılacaktır. 

Difer taraftan Habefistanda yağ 
mur mevsiminin bitmesi dolayısile 
bayram l)e süel gösteriler yapıl
maktadır. 

/§İn siyasal cephesine gelince va
:z;iyet ıudur: ltalyan kabinesinin 
Afrikada lngiliz ve ltalyan mena
fiini telif edebilmek için lngiltere 
ile görüf'"iye ha:z.ır olduğunu bil
dirmesi, ita/yanların Fransı:z.ları bir 
tarafa bırakarak iki taraFlı bir gö
rüımeye yanaıtıklan ıeklinde tef-
8İr olunmaktadır. Maamolih Mus
MJlini lıir 1 llrler Konfer«nrma isti
ralı ctmeıden alo çekınmıyecegini 
söylemiştir. 

Aynca ltalyan gazeteleri müte
ma"diyen lngilizler aleyhine yazı 
yazmakta ve Onüçler Konferansı
nın faaliyetini bir komedya olarak 
tavsif etmektedirler. 

Her halde vaziyet umumiyet iti. 
barile çok naziktir. Harp günden 
güne gayri kabili içtinap bir hale 
gelmektedir. Dün bu hususta aldı
ğımız telgralar 3 üncü sayfımı:z.da
dır. 

Beyaz bir ata binere~ savafa iıtirak edeceğini bildiren Habeı imparato
ru Haıle Selasiyenin liki pozu ... 

Meme/de Seçim Başladı ı AVRUPA MEsELELERi 

Nazilerle Litvanyalllar G_ömböş -~~n .. 

Yüzlerce göCjmen evi yapıldı, 4 bin Cjift 
öküz da!!ıtlldı_ bütün !!Ollar tamir ediliyor 

-KAR P.. • 
DE.Nl.i 

.. 
Güzel Trakyamızın bir haritasile Eclimeden bir görü ve Balkanlar-

dan gelen bir göçmen kafilesi 

Edirne, 28 (Özel aytanmız bildi - ı Göçmenlerin evlerini kış bastırma• 
riyor) - Trakyanın kalkınması ve dan yapmak için çalışıyoruz. Birçok 
gelen göçmenlerin yerleştirilmesi i- yerlerde 50 den 250 ye kadar ycp
çin bur.ada göze çarpan bir çalışma yeni evler görünmektedir. 
~a~ .. T~akya genel ~nsp~ktörliığündc Saffik duruma 
ılgılı bır zat, bana, .şımdıye kadar ya- Sağlık durumuna çok ehemmiyet 
?.ılan ~e yapılacak ışl~r hakkında çok veriliyor. Yann Sağlık Bakanı ile .u
oneml! ~a.lftmat verdı. Aldığım iza - mumi müfettiş ve valiler Muratlıda 
hatı bıldırıyorum : (Arkası 5 incide] 

EV ALiÇESi 
2000 Lira Mükafat 

Veriyoruz 

Arasmda Mücadele Var Hıtlerle goruştu 
Bir Bulgar heyeti de; [ 
Varşovaya geldi Diyet SeCjimi 

Esnasında kanii 
1 Kavgalar oldu 

n Ev Kraliçesi 
( ) ) Müsabakamız 

(/" Yakında başllyor 

1 Meme!, 29. A.A. _ Memel bo1ge-

Habeş - ltalyan meselesi son had 
dine geldiği bir esnada Almanya 
önemli siyasal faaliyete girişmiıtir. 

Dünkü telgrallar, Hitlerin Ma· 
car Bafbahanı G°ömböı'le konuıa -
cağını bildirmektedir. Diğer taraf
tan Lehistan selirile Laval arasında 
mühim bir görüıme olmuştur. Müsabakamız bütün 

Ev kadınlarını 
Alikadar edecektir 

sinin yetmiş seçmeni yarın Diet ku
r~lunun yeni üyelerini seçeceklerdir. 
Lıtvanya hükumetinin son inancaları 
üzerine hiçbir önemli hadise cereyan 
etmiyeceği hissi beslenmektedir. Se
çi.m. s?n~çları birkaç gün geçmede~ 
bıldırılmıyecektir. Meme! hükümetı 
alkollu içkilerin bu akşam ve yarın 
satılmasını yasak etmiştir. 
. !l~raya g~len İngiliz müşahidi ge
lışının resmı olmaktan fazla şahsi ol
duğunu söylemiştir. Statüyü taahhüt 
eden devletlerden hiçbirinin müşa
hid yollamıyacağı sanılmaktadır. 

Ayrıca bir Bulgar heyetinin u
çak fabrikalannı gezmek üzere 
Varıovada bulunduğu bildirilmek
tedir. Ote yandan Berlin diploma
tik çevrenleri Macaristanın gerek 
topraklarını ve gerekse uçak alan
larını Alman havacılığının emrine 1· 
bıraktığına emin bulunmaktadırlar. 

Müsabakamız, şu mev
zular üzerinde cereyan 
edecektir: 

[Arkası 3 üncüde] 

Memelin . Litvanya ile Almanya 
arasındakı sık.ışık vaziyetini göste

nr harita 

Altıncı Balkan Oyunları 

Diğer taraftan Hitlerin en emin 
adamı ve memuru mahsusus Riben
trop Bclçikaya giderek Başbakan 

(Arkası 3 üncüde] 

Dün Bitti 

Yunanistan birinci, Yugoslavya ikinci Romanya üçüncü Türkiye dördüncü oldu. Yukardaki resim
lerde soldan itibaren bir 6Ülle a.tııı görü;orsunu:z.. Orta~a, Y ~nan atlet lerine madalya vermek için gelen 

Atına ıarbayı Koçyos, sagda yarışlardan bir intiba 
(Spor muhabirimizin yazıları ve muh telif fotoğraflar 7 inci sayfamızdadır] 

A - Ev tertibi. 
B - Dikiş, biçki, nakış 

C - Çocuk bakımı 

D - Yemek pi~irmek 
2· Ev kraliçesi müsabakamız, latan
bul kız san'at mekteplerini idare eden 

Mükafatlar: 

3· Müsabakamızda dört mev
zuda kazananlara ayrı ayrı mü· 
kafatlar verilecektir. 

Müklfatlar= 
değerli mütehassıslann fikirleri ah- 4 Mü b k · k ı ı . • sa a amıza gırece o an ann 
nar.ak ve onların bır nevi teknik ida· ı fotoğraflan gazetemizde ne§redil~ 
resınde cereyan edecektir. ... cektir. 

ŞARTLAR: 
5 • Müsabakaya girme şartlarını dağıh· 

lacak mükafatları ve müsabakanın ne 
zaman başhyacağını yakında ilan 
edece§ iz. 
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Dl1,SliNDöKC ı; 
• Şii R 

Paul Valery'ye sorarsanız, 
"düşünce, manzumenin içinde, 
bir yemişteki besleyicilik has
sası gibi gizlenmiş olmalıdır. 
Bir meyve gıdadır. fakat ancak 
lezzet halinde görünür. insan 
yalnız tad duyar, fakat bir öz a
lır. Duyulan zevk, bu hissedil
mez gıdayı örter . ., Havayı ha -
f ıfçe buruşturarak müphem ve 
tatlı bir ses, bir fısıltı halinde 
bize büyük şeyler, ehemmiyetli, 
hayret verici, derin ve doğru 
şeyler sezdiren şiir "çığlıkların, 

- gözyaşlarının, öpmelerin, okşa • 
maların, iç çekişlerin karanlık 
bir surette eda etmeğe çalıştık
ları şeyi veya şeyleri,, bize his
settirir. Manasını bir tellal hay
kırışı ve maksadını bir gök gü -
rültüsü kadar allak ve şamatacı 
bir ses kabarışile ilan eden man 
zum bir patlayış değildir o. Şuu
run sathını yalayıp geçerek boş 
luklarda dağılmaz, ruhun mesa
melerinden içeri işliyerek derin 
tabakalarda yer eder, kalır, bes
ler. 

Kötü şiirde mana,maksat, he
yecan, fikir, taze bir yemişin üsa 
resinde gizli vitamin gibi özlü 
bir mahremiyet değil, kuru bir 
yemişin kabuğu gibi sert ve lez 
zetsiz bir sarahattir. 

Peyami SAFA 

Karadenizde 
Şiddetli fırtına var 

İki gündenberi Karadenizde tid· 
detli bir fırtına hükum sürmektedir. 

Bu yüzden, evvelki akşam limanı· 
mızdan Karadenize hareket eden Bar 
tın vapuru dün akşama kadar boğaz· 
dan dışarı çıkamamıttır. 

Fırtınadan dolayı evvelki gün li· 
manımıza gelemiyen vapurculuk şir
ketinin Güneysu vapuru da dün E· 
reğliden limanımıza hareket etmiş fa
kat yolda fırtınanın şiddetlenmesı yü
zünden geri dönerek tekrar Ereğli 
limanına ilticaya mecbur kalmıştır. 

Bunlardan başka limanımızdan Ka· 
radcnize gidecek olan yirmi kadar va
pur da boğazdan dışan çıkamamakta
dır. Karadenizden gelen haberlere 
göre fırtına pek şiddetlidir ve seyrli
&cfer tamamen durmuştur. 

Y ağmurlann zararları 
Birkaç gündenberi havaların yağ· 

murlu ve fırtınalı gitmesi ıehirde ba
zı zararlara sebep olmuştur. Bunlar
dan Cerrahpaşada Çardaklı sokakta 
polis Omere ait olan ev yağmurların 
tesirile çökmuşse de insanca bir za
yiat olmamıştır. 

Bundan başka hergün 7 ,45 te şeh· 
rimize gelen Avrupa ekspresi de yağ· 
murların tesirile ancak 8,45 te gele· 
bilmiştir. 

Akay'ın yaptıracağı yem 
• vapurlar 
Devlet deniz yollan ile Akay ida

resinin Avrupada yaptıraeağı vapur· 
ların projelerini hazırlamakta olan 
heyet birkaç gilne kadar işini bitire· 
cektir. Bundan ~nra heyetin hazırla· 
dığı proje çoğatularak Avrupadaki 
bütün gemi tezgahlarına gönderile • 
cek ve bu hususta şartların bildiril • 
meıi istenecektir. Projeleri hazırla • 
yan heyette Ekonomi Bakanlığının 
müteha11sslan da bulunduğu için 
proje taadik için Bakanlığa gönderil· 
miyecektir. . 

No. 44 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Kim bu Nahide? Selim Cemileye 
nıçin ondan hiç bahset~edi?. De?'ek 
kı bunda bir iş varı "Sçlım, şımdı se
nin Nahide ite vaziyetin ne olacak?,. 
diye sormuıtu arkadaşı .. · Demek ki 
babasının yakalanmasından sonra Se
limin Cemile ile olduğu gibi başka 
bir kızla da sarsılan, bozulan bir va· 
ziyeti, sıkıfıkı bir münasebeti vardı. 
Öyle ya, bu sözlerden başka mana 
çıkmıyordu. Hem. Sel~~n bu mese
leyi Cemileden gu:leyııı, Uıtelik ar· 
kada§mı susturarak. ~lçak ıeıle ko· 
nuşmıya mecbur edışı de gosteriyor
du ki duyulmasından ko~ktuğu bir 
şey, bir sır, bir suç, bir hıle var işin 
içinde. 

ü~ Romen deniz 
U~ağı dün 
Pıreye gitti 

Evvelki giın Romanyadan şehri· 
mize gelen üç büyük Romen deniz 
tayyaresinden mürekkep uçak filosu 
dün sabah Büyükderedcn Pireye ha· 
reket etmişlerdir. 

On kişiden mürekkep olan Romen 
tayyarecileri dün hareketlerinden ev
vel kedilerile görüşen bir mubarririmi 
ze seyahatlerindeki maksadı şu su
retle anlatmışlardır: 

- Diğer tayyareci arkadaşlarımız 
dost Türkiyeyi ziyarette bulunurken 
biz de Yunanistaru gôrmege gidiyo· 
ruz ve bu vesile ile şehrinize ugrıya· 
rak dost ve kardeş Türkiyedeki mes· 
lekdaşlarımızla tanıştığımıza çok 
memnunuz.,, 

İki dost memleket için her yolda 
bilhassa tayyarecilik sahasında böy
le temaslarda bulunmak iki memle
ket gençliğini daha çok biribiriı:e 
yaklaştırmaktadır. 

Bunun için dost Türkiyenin kar
deş tayyarecilerini de Romanyada 
görmeği çok arzu etmekteyiz . ., 
Şehrimizde bulunan altı tayyare

den mürekkep Romen uçak filosu 
havanın düzelmemesi yüzünden dün 
Ankaraya gidememi"tİr. 

Dün sabah bir an havanın açmasi
le Yeşilköye giden tayyareciler hava
nın tekrar bozması ve rüzgarın şid
detlenmesi yuıümfen hareketten vaz· 
geçmişlerdir. ----
Ada vapurları 
Biletıeri ucuzladı 

Adalara kartı bilhassa kış mevsi· 
minde de rağbeti celbetmek için Ada
lan Güzelleştirme eemiyeti bundan 
bir müddet evvel Akay idaresine mü
racaat etmiı ve Adalar tarifesinin u· 
cuzlatılmasını iıtemitti. 

Bu hususta Akay idaresi taı:afm • 
dan hazırlanarak Ekonomi Bakanlı
ğına gönderilen tarife proJeSt Ba
kanlıkça tasdik edilerek Akay idare
sine tebliğ edilmiıtir. 

Buna göre tenzaatlı yeni tarife Bi
rinciteşrinin birinden, yani yarından 
itibaren tatbike başlanaeaktır. Yeni 
tarifeye göre yarından itibaren Köp
rü ile Adalar arasındaki gidip gelme 
bilet fiyatları şöyledir: 

Köprüden Büyükada ve Heybeliye 
gidip gl'lme biletler birinci mevki ao. 
ikinci mevkı 22 ve Kl>prllden Xroalı 
ve ,Burgaz adalarına da gidip gelme 
birinci mevki 2 7, ikinci mevki 20 ku· 
ruştur. 

Gazhane tramvayı 
bugün işliyor 

Yeni yapılan Kadıköy - Gazhane 
tramvay battı bugünden itibaren işle
tilmeğe açılacaktır. 

Gazhane civan halkı, bu münase • 
betle ilk arabayı torenle karşılaya
caklardır. Şirket yeni hatta ait bilet 
ücretini tespit etmi§, kıtaların yerle· 
ri belli edilmiştir. Gazhane ve r.ivan 
halkı tramvayın kendi semtlerine gel
mesinden dolayı çok •evinmektedir. 

Şehir Tiyatrosu açıldı 
Şehir tiyatrosu yarın akıamdan iti

baren kıt temsillerine batlamaktadır. 
Bu kıt. Fransız tiyatrosunun kiralan
masından vazgeçilmittir. Çünkü bu
raaının masrafı fazla bir yük olmak· 
tadır. Tem•iller TepebaJında eski kıt· 
lık tiyatroda verilecektir. Haftanın 
muayyen günleri operet, diğer günle
ri de dramı tahsis edilmiıtir. Hafta· 
da üç defa da çocuklar için çocuk ti
yatrosuna ait kıymetli piyesler temsil 
edilecektir. Tiyatro mevsimine Şeks
prin bir eseri ile başlanmaktadır. 

olursa olsun kendisini Selimden daha 
kuvvetli buluyordu· Her istediği da
kikada intikam alabilirdi. "Ah, di
yordu, hele bir yalanı çıksın,g6rür o, 
görür o ... ,. Ve yastığın kenarındaki 
işlemeleri Selimin eti farzederek diş
lerinin olanca kini ile ısırıyordu. 

Kaç defa hayalinde Selimi karşı ı
na çekerek yakasına yapıştı, sarsu 
ve ona sordu: ''Kim bu Nahide? 
Söyle bana, yoksa bogacağım seni, 
anlıyor musun? Boğarım, vallahi de 
bogarım, billahi de ... Söyle 1 kim bu? 
Neden baban hapsedilince onunla va
ziyetın bozuluyormuş? Yoksa Uni· 
veraitedeki kız bu mu? Hani Atıfla 
se~itiyorlar diyordun. yalan değil 
mı? Yalanı Bana yalan ıöylemek 
ha? .. Ben eana yalan istemem deme
dim mi?., 

Cemile bunları dütündükçe iki 
yumruğunu şakaklarına bastırarak 
batını sıkıyor, sonra yorganını tek
meliyerek yatağın içinde sıçrıyor, 
dönüyor, oturuyor, tekrar yatıyor, 
ihtilaçlar geçiriyordu. Birkaç defa 
yüksek sesle: ''Ben bu kadar budala 
•ıynn, budala mıyım?,, dedi. Hiç ağ· 
]arnamıştı. ÇUnkiı herne vaziyette 

Fakat, hakikatte, Selimi bu tarzda 
istintak etmenin tehlikelerini hissedi· 
yordu. Yalan.ının çıktığını gören Se
lim ıneseleyı baıka bir kalıba dök
mek için bin dereden su getirmeğe 
mecbur olacaktı. En iyiai hiç belli 
etmemek, ağzını aramak, alttan alta 
tahkıkat yapmak, bu İJİI\ aslını iyi
ce anladıktan sonra ona &ore hareket 
etmek ... 

Ah, fakat Cemile buna muktedir 
olacak mıydı? Selimle yuz yUze ge
lince kendini nasıl tutacak? Bağır
ınıyaeak mı? Haykırmıyacak mı? Al· 
lamıyacak mı? 

T A N=-~========================================== 30. 9. 935 

Ne Dersiniz? 
50 KURUŞUN EHEMMiYETI 1 

Bir muallim dostumuz anlatı- ı t~fade kabil ol~madı: .Elimdeki ve-
yor: sıka, nereye gıdecegım tasnh e· 

- Ailemin romatizmasını tcda- dilmediğindcn bir İ§e yaramadı. 
vi ettirmek için geçenlerde Bur- Halbuki bir ay evvel Haydar· 
saya gitmeğe karar verdim. Bir paşadan uzun bir tren yolculuiu· 
aileme bir de kendime bilet al- na çıkmıştım. Ayni vesika ile ten
mak üzere vapur gişesine müra- zilatlı bilet aldım. Hem trenden 
caat ettim. Memur dedi ki: İstifadem, Mudanyaya gidiş gibi 

- Muallim olduğunuz. için hm· 

z.ilôttan istifade edeceksiniz.. Fa
kat muallim olduğunuz.o dair ge
tirdiğiniz. vesikadan lstanbuldan 
Muclanyaya gideceğiniz. tcurih e
dilmemiı. Binaenaleyh tenzilattan 
istifade edemez.siniz.. Hem de bir 
fotoğrafınız. bu vesikaya iliıik ol
mak lazımdır. 

Gişedeki memurla epeyce mÜ· 

naha§a ettik. Tenzilattan idUade 
etmenin imkanı olmadığı anlaııl

dı. Zaten istifade edeceğim tenzi
lat 50 • 60 kuruştan ibaretti. Bu 
parayı verdik. On gün sonra av
detimde Mudanya iskelesinde ay

ni meseleden dolayı tenzilattan is-

istanbul • Londra, 
Londra ·Kap yolu 

50 • 60 kuruş değil, tam 15 lira;. 
di. Haydarpa§ada ne fotoğraf İs· 
tediler, ne de, nereye gideceğime 
dair vesika üzerinde bir sarahat .. 
Vesikalık resim çıkartmak zaten 

1 

50 kuruşluk bir işti. Binaenaleyh 
bu kül/etten kurtulmak için, Mu
danyaya tenzilatsız olarak gitme 
ği tercih ettim. Devlet Demir;yol
ları idaresi 15 liralık tenzilôt için 
muallim olduğumu gösteren müs
bet vesikayı kafi görüyor da, va
pur idaresi 50 kuruıluk tenzilat 
için, fotoğraf ve sarahata nıçın 

lüzum görmüyor. Anlayamadım.,, 

Biz. bu İfe ıaıtık. 

Siz ne dersini0 

istanbulun 
Kurtuluşu 

KUÇUK HABERLER 

• Şehrimizde bulunan Atina Şar· 
bayı Koçyar dun şehri doıaşarak mü
ze ve camıleri zıyaret etmı~tir. 

• lki ay mezuniyetle Avrupaya 
giden Amerikanın Ankara sefirı ~ki
ııer dunkü ekspresle şehrimize dön
miıştur. 

Sefir şehrimizde birkaç gün istira
hatten sonra Ankaraya gıdecektir. 

• Son zamanlarda darphanede ba· 
sılan 25 ve 50 kuruşluklar on beş gü
ne kadar cümhuriyet merkez banka· 
sı tarafından pıyasaya çıkarılacaktır. 
Bu paralar pıyasaya çıktıktan sonra· 
yavaş yavaş 25 kuruşluklar ve kıs· 
men de kağıt paralar gözükmemege 
başlıyacaktır. 

• Havalar bozulduğu ~amandan
beri yumurta fiatları yavaş yavaı 

yükselmeğe başlamıştır. Bu suretle 
Türkiye yumurtalarının fiatı eski no
mat sevıyesini bulmak üzeredir. Şam. 
dilik taze ve iri yumurtalann &an· 
dıkları 20 liraya kadar ve malca da
ha düşkün olanları 14 • 16 lira ara
sında ıiat almaktadır. 

• Paşabahçede İş Bankası tarafın· 
dan yaptırılan ıişe fabrikasının su 
ihtiyacını temin ıçin 19.000 lira sar
fiyle bir artezyen kuyusu kazdml· 
ması kararla mıştır. Bu iş yüz met· 
reden su çıkarmak şartıle bır tirkete 
ihale edilmiştir. 

• Evvelki sabah Polonya bandıra· 
lı Kociuzsko vapuru ile şehrimize ge
len turist, profesör, mühendis ve res
sam olmak üzere 500 Polonyalı gez
gin dün akşam tehrimizden Kösten· 
ceye hareket etmişlerdir. Gezginler 
Köstenceden trenle Varşovaya döne· 
ceklerdir. Londra • İstanbul yolu için Peştc

de toplanan kongrede alınan karar
lara gore bu yol iki sene sonra tama
men bitirilmiş olacaktır. 

Yolun Türkiyeye isabet eden kıs
mından milhim bir parçası bayındır· 
lık bakanlığı tarafından müteahhide 
ihale edilmiştir. İstanbul ile Edirne 
arasındaki yol, 1936 senesi sonuna 
kadar tamamlanmış olacaktır. 

. OnUmüzdeki pazar günü, 6 Teşri· 
nıevvel, Istanbulun kurtuluş hayra • 
mıdır. Her yıl olduğu gibi, bu sene 
de, kurtuluş bayramının parlak tö • 
renle kutlulanması için icap eden 
program hazırlanmıştır. Program bu
günlerde matbaaya verilerek baııla • 
ca'ktır. Kurtuluş bayramı münasebet,,i
le parlak bir geçit resmi yapılacaktır. 
Bayramın pazara tesadilf etmesi, ta
til gününden daha iyi istifade etmek 
imkanını verecektir. 

• Vilayet ziraat mildilrlüğü, latan· 
bulun muhtelif semtlerindeki cins 
çam ve köknar ağaçlarının tohumla
rını toplamağa karar vermittir. Bun
lar fidanlıklarda ilretilecektir. 

İki sene sonra tamamen bitmiş bir 
hale gelen Londra • İstanbul yo
lundan başka kongrede konuşulan 
mühim bir mesele de 1937 senesin· 
den itibaren bu yolu cenubi Afrika
daki Kap burnuna kadar uzatmaktır. 

Filhakika bu yolun yapılması u
zun zamana mütevakkıftır. Fakat bat 
üstündeki bulunan birçok memleket
lerin yolları muntazamdır. Ve son za
manlarda da .AfribA2 hu h2t 't"_rin. 
de birçok yeni ıyollar ıyapılmıştır.ı 
Bunun için Londra ve cenubi Afrik7} 
yolunun açılması daha kolaylaşmıt· 
tır. Avrupa, Asya ve Afrikayı mun· 
tazam bir şose ile biribirine bağlıya
cak olan bu yolun yapılması için ya
kında ilgili memleketler arasında ar
sıulusal bir kongre toplanacaktır. 
Bu kongrede her memleket kendi 
hissesine dü§en parçayı üstüne ala .. 
cak ve böylelikle yolun derhal yapıl· 
masına başlanacaktır. Bu yol bittik
ten sonra üç kıt'a arasındaki ekono
mi ve turizm münasebetlerinin ehem
miyetli surette artacağı muhakkaktır. 

Dil Fakültesine Muallim Mek
tebi mezunları da alınacak 

Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya fa· 
külteıinde ancak bir ay sonra dersle
re başlanabilecektir. O vakte kadar 
fakUltenin bütün hazırlıklan, talebe 
yazılması ve saire bitirilıni§ olacak
tır. Fakültenin nehari kısmına alına· 
cak talebelerin lise mezunu olmaları 
prttır. Leyli meccani kısmı için alı
naeak 40 talebe için ise, bir müsaba· 
ka im~ihanı açılacaktır. 

Bu kısma liıe mezunundan başka 
6 senelik ilk muallim mektebi mezun· 
lan da alınacaktır. Bu suretle liya • 
katli ilkmektep hocalarının yüksek 
tahsili temin edilmit olacaktır. 

Ne olursa olsun hiç renk vermeme
yi kendi kendisine vaadederek saba· 
ha karşı uykuya daldı ve öğleye 
doğru başının ueunda duran annesi· 
nin sesiyle uyandı. 

Asiye hanım adeta bağrıyordu: 
- Kalk ayol .. · Neredeyse öğle 

ezanı okunacak .. Bu ne uyku! .. Git
tikçe lapalaşıyorsun sen... Gündüz 
hant hant, dazıra dazır koş. ge:r;, do-

T akıi Otomobilleri pazarlıkla 
mütteri alamıyacak 

• Olçü ve ayarlar direktörlüğü, 
ge,en bir yıl içinde 60 bin uzunluk 
ölçüsü, 455 bin terazi ve baskül 91 
bin mayi ölçüsü, 6 bin havagazı, 25 
bin elektrik ölçüsü muayene etmiştir. 
Yeni yıl için daha geni§ bir program 
hazırlanmaktadır. 

• Usküdar • Kadıköy Tramvay tir· 
ketinin yeni yaptırdığı hatların inşa· 
sı bitirilmittir. Yeni hatlar muayene· 
ı;i için Nafia Bakanlığından bir heyet 
bugünlerde hatlan tefti§ edecektir. 

Son zamanlarda taksi otomobilleri· 
nin pazarlıkla mı.işteri taşıdıkları ya
pılan teftişlerden anlaşılmıştır. Bau 
otomobil sahipleri garajlardaki lüks 
taksi arabalarını da çıkartarak, ucuz 
rıycılh• uıu:ı=ı ~nııaga-'114 14nTI:liaı-

• Yapılan bir istatistiğe göre ıeh
rimizdeki ekalliyetlerden mühim bir 
kısmı çoeuklarını resmi ilkmekteple-

-rc- I 1111;h-,.\..tı:ılrı~l~\.•l1rt"' ;Ul'UU l\ .,;: 

dır. Halöu1C1 bu vaziyet, diğer 'Şoför
lerin vaziyetini ıarsmıştır. Rekabet 
dolayısile yapılmakta olan bu hare .. 
ket, birçok otomobilleri işsiz bırak • 
maktadır. Belediye bu işi tetkik et • 
mektedir. 

Şehir Meclisi bir ay ıonra 
açılıyor 

Istanbul umumi meclisi bir ay son
ra açılacak ve toplantılarına baslaya
c&ktır. Bu yıl, mecliste görüşi.ilecek 
birçok meseleler vardır. Bunların bçl
libaşh olanları, lstanbulun imar plinı, 
yeni belediye zabıtası talimatnamesi, 
süt talimatnamesi tatbikatı ve saire· 
dir. 
Yakında Ankarada toplanacak be • 

lediyeler kongreıi için de hazırlıklar 
devam etmektedir. 

lıtanbul Radyosu 
Bayındırlık Bakanlığı dokuz ay 

sonra imtiyaz mukavelesi bitecek o
lan lstanbuJ radyosunu gelecek sene· 
den itibaren kendiai idare etmeğe ka
rar vermittir. Bayındırlık Bakanlığı 
bu iş için hazırlamakta olduğu proje
de bilhassa istasyon kuvvetinin artı
rılması ile neşriyatın zenginle§tiril • 
mesi işi üzerine çok ehemmiyet ver
mektedir. 

la§; geceleri öğlelere kadar uyku 
çeki Nedir bu senin halin? •• Ablana 
hiç yardım etmez oldun. Kadıncağı· 
zın görü kararmıya başladı. Demin 
tavayı dökmüş, elini kızgın yağ hat· 
lamış. aşağıda kıvranıp duruyor. 
Hem o senin kiracının oğlu olacak 
Selim, ne serseri şeymiş ı ... Geee eve 
bir sUrü arkadaşlarını dolduruyor, 
kahkaha kıyamet... Dün gece gözü-

}erde talebe sayısının yüzde yirmisini 
ekalliyetler teşkil etmektedir. 

• Maliye tahakkuk §Ubelerinde ve
raset ve diğer tahakkuk işlerinin ça
buk yapılmadığından dolayı bazı şi
kayetler olmuştur. Bunun üzerine ta· 
hakkuk direktörlüğünce maliye şube
lerine yeniden tebligat yapmağa ka
rar vermiıtir. 

• Gureba hastanesinin teftişine 
ba§lanmıştır. Teftişleri Sağlık Bakan· 
lığı müfettişlerinden lsmail Hakkı 
Yeşilyurt ve Enver yapmaktadır. 

2000 göçmen geldi 
Evvelki gün Köstenceden Nazım 

ve Bursa vapurları ile ıehrimize 2000 
göçmen gelmiştir. Göçmenler vapur· 
la doğru Tuzlaya götürillerek sıhhi 
muayeneleri yapılmış ve iskan edil· 
mek Uzere Tekirdağına gönderilmit· 
lerdir· 

Bütün talebeler izçi elbi.eıi 
giyecek 

Ankaradan verilen haberlere ıöre, 
bütün lise ve ortamektep talebcıi iz· 
ci elbisesi giyecektir. Bu suretle bil· 
tün talebe yeknesak bir kıyafette bu· 
lunacak ve gençlik daha sıkı bir disip
lin altına alınmıı olacaktır. Bu it için 
bir talimatname hazırlanmaktadır. 

me uyku girmedi. Hem onun babası 
da sağlam ayakkabı değilmiş, vezne
den para çalmı§, hapse koymuılar, 
benim bir şeylerden haberim yok •.• 
Kavafın oğlu hepsini öğrenmi§, gaze· 
teler de yazmı§. ben seni böyle ada· 
mın oğluna nasıl veririm? Hem kalk 
bakaymı ... Oğlan demin geldi : "Ha
nım valide, babam eve gelemiyor. ben 
yalnız oturamıyacağım, yengemin 
evine gideceğim .. diyor. Bugün ara· 
ba getirip eşyasını taşıtacakmış .. 
Kalk da şu oğlanla konut. Ne olmuş. 
ne bitmi§. anla da bana haber ver. 
Kalkl 

Cemile annesinin odadan çıkması· 
nı beklemeden yataktan atladı. Başı 
dönüyordu. Kavafın oğlu, ıazeteler, 
Selim evden çıkıyormuı gibi haber
lerin Ust Uste acı bir aeıle kulağının 
dibinde haykırılması Cemileyi ser· 
sem etmiıti. 

- Ne vakit çılayormut atafıki· 
ler? diye sordu· 

- Bugün ayol, bugün... Araba 
gelecekmiı .. 

Allah allah ... Setim bundan da Ce
mileye hiç bahsetmemişti· Demek bu 
yalancı onu aldattıktan sonra Nahi
desile yaıamak üzere pılısını prrtısı· 
nı alıp gidiyor, kaçıyor 1.. Cemile 
kıpkırmızı oldu. Yere iğilmişti. Bu 
sefer terliğinin teki karyolanın ayak 

Mektepler 
Açılıyor 
Liselerde bugün 
derslere başianıyor 

Bu sabahtan itibaren lise ve orta 
mekteplerde derslere başlanmakta • 
dır. Dersler saat 9 dadır. Günde beş 
saat ders okunacak, her ders müdde
ti 50 dakika sürecektir. Geçen yıl tat 
bik edilen 60 dakikalık ders şekli iyi 
netice vermemiştir . 
Açıkta kalan talebeler tamamen 

~ekt~plere yerleştirilmiştir. Fakat 
şımdıye kadar yazılmıyan talebelerin 
kaydına bngün de devam edilecektir. 
Mekteplerdf: yemden birçok şubeler 
açılmıştır. 8 şubeli dershaneler çok· 
tur. İstanbul kültür direktörü Meh -
met Emin Ankaradan şehrimize ddn· 
nıüştür. Mehmet Emin lise ve orta 
mektep muallim kadrolarını da getir 
miştir. Bu yıl İstanbul orta tedrisat 
kadroları mektep müdürleri tarafın -
dan yapıl:mş, bakanlık bu kadrolar • 
daki mahalleri doldurarak, tasdik et· 
m~~tir. Maamafih şehrimizde hala 
munhal muallimler vardır. Bugün kad 
rolar mekteplere bildirilecektir. Yeni 
a~ılan şubelerden dolayı muallimi -
r~n ekaerisine ilave dersler verilmiş .. 
tır. ~unlar için aynea ücret verilmi -
cektır. Mekteplerde dershanelerin va 
ziyeti kat'i olarak tesbit edilmemiştir 
Bu hafta isinde fazla kalabalık mek~ 
teplerin her talebesinden bir kısmı 
kadrosu müsait olan mekteplere nak 
lolunacaktır. 

Çamlıea kız orta mektebi lağvedil
miş buranın muallimleri ve talebesi 
Gazi Osman Paşa orta mektebine ve
rilmittir. Çamlıca uzak olduğundan 
buradan istifade edilememekte ve ta
lebesi gayet az bulunmakta idi. 

Çamlıca kız orta mektebi binasın • 
da bir muallim mektebi açılması dil· 
şünillüyor. Haydarpaşa lisesine bağ
lı bulunan erkek muallim mektebinın 
buraya nakli çok muhtemeldir. O 
vakıt Haydarpaşa lisesinin talebe kad 
rosu daha çok artırılacaktır. 

Yeni sene müfredat programı da 
mekteplere bildirilmittir. Bu yıl lise 
ve orta mektep derslerinde birçok de 
iitiklikler vardır. Bir kısım dersler 
kısaltılmış, bazı sınıflann muayyen 
bahisleri de bir sınıf yukan veya bir 
ıınıf aşağı alınmıştır.Bazı kitaplar da 
bu yıl için kaldırılmıştr. 

Bu derslerde, talebe muallimlerin 
vereceği notlardan istifade edecektir. 

İstanbul Üniversitesi fakülteleri ya 
rından itibaren dersle,r;~ başlıyaeak -

Etibba Odası l<ütüphanesi 
açılıyor 

Etiba odası kUtUphanesinin kAnu
nuaanide açılmasına çalışılmaktadır. 

Istanbul saylavı doktor general Be 
ıim Ömer A k a l ı n kendi eserle· 
rinden olan 34 cilt tıbbi kitabı, dok
tor Nazım Hamdi ı 00 cilde yakm ki
tabı, doktor Fahrettin Kerim, Ihsan 
Sami de tıbba ait kıymetli eserleri 
kütiiphane için terk ve hediye etmit· 
lcrdir. 

Merhum doktorlarımızdan Selinik· 
1i büyUk Rifatın ailesi de merhuma a· 
it tıbbi ve fransızca kitaplardan 500 
cildi mütecaviz kitaplarını oda kUtUp .. 
haneıine teberru etmittir. Oda idare 
heyeti merhumun ailesine kütüphane
ye gösterilen bu bilyük yardımdan 
dolayı tebrik ve takdirini bildirmiıtir. 

F ındıkçıl•r kongreai 
Birineitep'inin yedisinde Ankara• 

da toplanacak olan ve Ekonomi Ba
kanı Cel11 Bayar'ın baıkanlık edece
ti fındık kongresi için tchrimizde de 
hazırlıklar batlamıştır. Şehrimizdeki 
fındık ihracat firmalarından kongre
ye mümeuil göndermeleri istenmit· 
tir. Tecim Odası da kongreye bir ra· 
por gönderecektir • 

ucunda ve gözünün önünde durduğu 
halde onu göremiyordu. Birdenbire: 
''Nerede terl'., 'm?., diye öyle bir hay· 
kını haykıra. ki bir adım geriye sıç
rıyan Asiye hanım iki avucunu da 
yanaklarının üstüne koyarak gözleri· 
ni açtı: 

- Çıldırıyor musun kız sen? de
di, ödümü patlattın 1 Kör müsiın? 

Terliğin orada, nah, karyolanın ayak 
ucunda! 

Cemile biraz sonra kiracıların bö
lüğüne koşmuştu. Selim kitaplarını 
topluyordu. Cemileyi görünce koştu: 

- Hah! dedi, saatlerden beri seni 
bekliyorum. Dün gece söyliyecektim. 
arkadaşlar geldiler, söyliyemedim· 
Ben yengeme gidiyorum. Annen söy· 
lemlttir. Yalnız oturamıyacağım bu
rada. Vaıiyeti biliyorsun. Babamdan 
timdilik Umit yok. Ben yumurta pi· 
9irm~ini bile bilmem. Tek ba§nna 
sem. perişan olurum. Bak §U yatağı 
denk yapayım dedim, beeeremedim. 
Araba gelecek şimdi .... 

Cemile ~şırmıştı. Birçok ıeyleı 
ıöylemek iatcdigi halde boğazı tıka· 
nıyor, yutkunuyor, ağzını açamıyor· 
du. Gayriihtiyari bir hareketle oda· 
nın ortasında duran yatak bağına ve 
şiltelere doğru &iderek dengi yapmı
ya başladı. 

{Arkası var] 
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Cumuriyetin 
Dönümü 

12 inci Yıl 
Programı 

,[ Ozel aytanmız bildiriyor] 

Ankara, 29 
Cumuriyetin on ikinci yıldönümü bayramı kutlulama progra

mım hazırlamak üzere C. H. P. ilyönkur başkanı, ordu ve uray 
mümessilleriyle Halkevi mümessili, kültür direktörü ve diğer 
ilgili bakanlıklar mümessillerinden mürekkep heyet bugün ilbay 
Nevzad'm başkanlığında ilk toplantısını yapmış ve hazırlıklara 
başlamıştır. 

ita lya - Habeşistan Savaşı 
Gelecek Hafta Başllyor 

[Baş tarafı 1 incide] 

Seferberlik ilin edildi 
Londra, 29.A.A - Adisababa

"dan bildirildiğine göre, Habeş İmpa
ratoru genel seferberliği ilan etmiştir. 

Cenevre 29· A.A:.. - Habeşistan'da 
ilan edile~ genel seferberlik İmpara
torun asker toplamak hususunda 
şimdiye kadar almış olduğu mütefer
rik tedbirlere pek az bir şey eklemiş 
olacaktır· 
· 13 ler komitesinin yarın toplanma· 
sı muhtemeldir, 

Roma haberi 
nasıl karşıladı? 

Roma, 29. A.A. - Habeşistanda 
genel seferberlik ilan edildiği hakkın 
daki resm1 haberler süel hareketlerin 
başlangıcını daha ziyade yaklaştırmış 
olmaktadır. 

Bu haber heyecanla karşılanmştır. 
Çünkü bu birkaç gündür bekleniyor
du. 

Seferberlik Cenevreye 
telgrafla b i l d i r i l d i 

Cenevre, 29.AA. - Habeş İmpa
ratorunun genel seferberlik hakkın
daki beyannamesinde bunun artık ge
çiktirilemiyecek bir zaruret ve bir 
vazife halini aldığım bildirmektedir. 

Habeş İmparatoru Uluslar Sosye
tesine gönderdiği bir telgrafta, genel 
seferberliği ilan ettiğini resmen bil
dirmektedir. 

Gelecek haftaya 
l>aris, 29.A.A. - Romadan Matin 

gazetesine bildirildiğine göre mu
basamanın gelecek hafta ortasında 
bas.laması ınühtemel eörünmektedir. 

Aı.ker yoııamaıarı son gunıerde art 
mıştır. 

Beş vapurla 10.000 asker cumarte
si günü Napoliden hareket etmiştir. 
B-gün de önemli sevkiyat yapılması 
beklenmektedir. 

On gündenberi beklenen faşist kuv 
vetleri genel toplanması taarruz em
ri verilmeden bir gün evvel yapıla
caktır. 

Süel faaliyet sanıldığından 
çok evvel ba,lıyacak 

Roma, 29.A.A. - Bugünkü bildi
rik, mesuliyetleri ayrı ayn tesbit e
den önemli bir hareket olarak telak
ki edilmektedir. Çok kesin bir niyet 
i:ıesliyen İtalya, Afrikaya yayılmaya 
karar vermiş bulunmaktadır. Süel faa 
liyetin sanıldığından çok evvel başla
ması muhtemeldir. 

Habeşistana giden 
gazeteciler 

Roma, 29.A.A. - Dün Napoliden 
hareket eden ve Doğu Afrikasma 10 
bin kişilik bir İtalyan kuvveti götü
ren gemilerle birçok yabancı ajans ve 
basın mümessilleri de İtalyan müs
temlekelerine hareket etmişlerdir. 

Mussolinin söyledikleri 
Paris,29. AA. - Petit Journal 

gazetesinin özel aytan Mussolini ile 
bir konuşma yapmıştır. 

Romada Lava! ile yaptığ ıgörüşme 
ler sırasında Habeşistan'nın paylaşıl
ması meselesinin konuşulup konuşul
madığı sorgusuna M ussolini şu ceva
bı vermiştir. 

"Hiçbir zaman bu mesele evvel
ce İngiltere ile kotarılmış olduğun
dan Laval'in vaddeceği hiçbir şey 
yoktur. ,, 

Streza mefkuresinin canlandırıla
cağı bir Üçler konferansından yeni
den bahsedildiğini söyleyen gazeteci-
ye Mussolini demiştir ki : . . 

"Böyle bir konferansa ıştırakı red
detmiyeccğim.,. 

İngiliz bildiriği na
sıl kar,ılandı ? 

Londra, 29.A.A. - İtalyan kabi
nesının toplantısından sonra yayılan 
bildirik memnuniyetle karşılanmış
tır. 

Siyasal çevenler, İtalyanın, hi~ ol
ınazsa görüşme safhasında, Uluslar 
Sosyetesinden çıkmak niyetinde ol
madığını kaydetmektedirler. . _ . 

Aynı çevenlerin tahmin ettı~lerı.nı; 
göre, İtalyan hükumetinin, şımd~~~ 
durumunu izah etmek için sarfettı gı 
faaliyet, bu durumun müstesna ma
hiyetini izah etmek hususundaki iyi 
niyetini ispat etmekte, ve İtalyanın 
arsıulusal kamoya karşı lakaytlik bes 
]ediği hakkındaki isnatları yalanla
maktadır. 

iki taraflı görü~me mi? 
Londra, 29.A.A· - İnfiliz kamo-

yunun bir kısmı İtalyan ~ild~~i~inin 
bir bölümünü iki taraflı bır goruşme 
önergesi olarak tefsir etme~t<:dir. 

Uluslar Sosyetesi Kon_s~yının ba
zı üyeleri araya girm7. ışıı:e tekrar 
başamağı istemedikerı tak~ırde, İn
gilterenin Uluslar Sosyetesı dışında 
görü~, ıeler yapılması •. Cen:yre m~f
kılres. •.e uygun görmıyecegı tahmın 
edimektedir. , 

Araya girme işine tekra~ ~?aşar~ ı
ğı ve Fransa da iştirak ettıgı .takd:r: 
de İngilterenin ltalyan telkınlerı~ı 
redetmemesi kuvvetle muhtemel go
rlinmektedir. 

Aloizi Romaya döndü 
Cenevre, 29.A.A. - Uusar .sosye

tesi Konseyi La Hay adalet dıvanm
da hakim K~llog'un istifasını kabul 
ederek toplantısını sonraya bırakmış. 
tır. . . 

Aloizi Romaya hareket etmıştır. 
İtalya ve Uluslar 
Sosyetesi 

Roma, 29.A.A· - Roma hasmı 
Ml' olininin, Bakanlar kurulundaki 
diyevini daha incelemeye başlama
mıştır. Yalnız gazetelerin koydukları 
başlıklar, İtalyanın Uluslar Sosyetesi 
haricine çıkacağından bahsetmekte
dir. Bugün İtalyan efkarı umumiye
sinin bütün ilgisini bu mesele çekmek 
tedir. 

Tribuna gazetesi, 13 ler Komitesi-
nin faaliyetini bir komedya olarak 
tavsif etmekte ve bu komedya, tehli
keli bir oyun olduğu için gülünç ol
maktan ziyade fena bir komedyadır, 
flp..,.,pı,.t-.,,4;,.. r.:> 7Pt .. ~n71Prİtıİ SCh1lP hİ 
tirmel<tedir : 

"Uluslar Sosyetesi kendi istikba-
• Iiyle oynamaktadır. İşin asıl gülünç 
tarafı, İtalyanın korkutulmasının is
tenmesindedir.,. 

lngilterenin cevabı 
Paris, 29 A.A. - Avrupada bir mu 

basarna başgösterecek olursa Uluslar 
Sosyeteai paktı mucibince ted.bir alı:ı
ması gereği karşısında Ingılterenın 
takınacağı durum hakkında Fransa 
tarafından yapılan sorgulara verilen 
Ingiliz cevabı bugün saat 19 da gerek 
Paris ve gerek Londrada yayılacak-
tır. 

Söylendiğine göre bu vesika, . Sir 
Samuel Hoar'ın Uluslar Sosyetesı a
samblesi onünde verdiği diyevi izah e
den daktilo ile yazılmış dört sayfa -
dan ibarettir. 

Ingiliz inancalarınm yetkeli çeven
ler tarafından çok müsait surette kar
şılandığı görülmektedir. 

Cevabın metni 
Londra, 29 A.A. - Dış Bakanlığı 

26 Ellılde Fransız Büyük Elçisine 
verilmiş olan mektubun metnini neş
retmektedir. 

Bu mektupta Dış Bakam Sir Samu~ 
el Iloare diyor ki: 

" Şimdiki İtalyan • Habeş anlaş • 
mazlığı münasebetile, Uluslar sosye
tesi paktının ihlali ve Avrupada kuv
vete müracaat takdirinde misakın 16 
mcı madesinde derpiş edilen bütün 
zecri tedbirlerin filen ve derhal In -
giltere tarafından tatbiki fıususunda 
sizin hükfımetini:zin ilerde ne derece
ye kadar emin olabileceğini öğren -
mek arzusunu bana izhar ettiniz. Bu 
hususta bilhassa A vrupada, Uluslar 
Sosyetesi üyesi olsun olmasın, her -
hangi bir devlet tarafından kuvvete 
müracaat edilmesi ihtimaline telmih 
ettiniz. 

Cenevrede 11 Eylfılde söylemiş ol
duğum nutukta Britanya hükumeti
nin Uluslar sosyetesi patkma karşı 
olan taahhütlerini kudreti yettiği nis
pette yerine getirmek hususunda ilk 
olmak fikrinde bulu:ıduğunu beyan et 
miş ve paktta zikredilen fikirlerin. ve 
bilhassa arsıulusal işlerde kanunu ha
kim kılmak emelinin, büyük Britan
ya ulusu vicdanının bir cüzü haline 
gelmiş olduğunu ilave etmiştim. 

Yine Cenevrede biitün telmihlere 
verdiğim cevapta lngiliz hükfımetinb 
hattı hareketinin Uluslar sosyetesine 
ve onun temsil ettiği her şeye sar -
sılmaz bir sadakattan baska bir şey 
olmadığını ve Uluslar sosyetesine üye 
!erine terettüp eden vecibelerin ta -
mamile kabul edilmesi hususunda bü
tün İngiliz ulusunun :-ıası} kuvvetle 
hükumete müzahir olduğunu ve I -
talyan - Habeş anlaşmazlığındaki In
giliz siyasasının bazı hususi menfa
atlerinden mülhem olduğu hakkında-

~:Da~ sAGLIK, E~.ENLiK Memelde 
T. Rüştü Aras Gökyüzünden Gelen Olüm Seçim Başladı 

Uçakların saldırışı, işte havada::ı lan kapısı olmamalı, yalnız bır. ~e:ı- . . 

G l • 'T k gelen ölüm tehlikesi. Ne yapmalı, c<:resi bulunmalı. İçinde beş kışının [Baş tarafı 1 ıncıde] e zyor 1 e Yllr ondan sakınmak için?. hiç dışarıya çıkmadan altı saat kala- Silahlı müdahele mi? .. k Hava saldırışlarına karşı Almanlar bileceği yerin üç ~etre eni, dört met- Varşova, 29. AA. _ Almanyanm 

Donece Münihte sığınaklar yapmışlar. Beş re boyu olmalı, hır de bacası .?ı~~sa Memel işlerine müdahale edeceği halt 
yüz, iki biı:1 kilo a.~rr~~~~?da bombalar f~:Vd~~x .. ol~.r· .. Bom~a~ın baca ustune kında endişe verici haberler dolaş 
tepeden inıyor. Duştugu yerde onlar- duştugu gorulmemıştır. Bacanın de- maktadır. 

Cenevre, 29 A.A. - Anadolu A
jansının özel aytarı bildiriyor: 

Dışişleri Bakam Rüştü Aras bir 
haftalık aralıktan istifade ederek hü
kümetle temas etmek ve Büyük Şefin, 
Başvekilin emir ve talimatlarını al
mak üzere bugün Ankaraya hareket 
etmiştir. Italyan - Habeş meselesini 
konll§mak üzere toplanacak olan Kon 
sey içtimaında hazır bul~nmak üzere 
yakında tekrar buraya gelecektir. 

dan korunmak, boş düşünce ... Sakın- liğini paçavralar ve kum yığınları ile Muhtemel bir silahlı müdahaleniıı 
mak, sığınmak için, hiç olmazsa, beş daralt_mak ve ancak blr soba borusu Polonyada akis uyandırıp uyandır· 
metre kalınlığında _bir bet~n yahut g~ç7bı~ec~k kadar yer bırakmak ted- mıyacağını anlamak üzere Varşov< 
yirmi metre kalınlıgı?~a bır top~_ak hırlı bır ış ~lur. Pancurları .kaoam~h çevenlerinin iskandil edildikleri söy 
tabakası olmalı. Dersınız, bana: Boy- ve pencere ıle aralarındakı boş!ugu lenmektedir. 
le bir mahzeni, mağarayı nerede bu- bir yorgan veya battaniye ile doldur
lalım ?. Gerçek önemle düşünülecek malı. Yorgan ve battaniyeyi asmak 
bir şey. Bu bombaların hepsi isteni- için pancurların yukarılarında önce • 
len yerlere düşürülemez. Birçokları den takılm1s çengeller bulunmalı. Ya
boşa gider. kında patlıyan bir bomb.amn yelen

Konsey bugün toplanıyor 
Cenevre, 29 A.A. - Reuter ajan

sının öğrendiğine göre Habeş impara
toru tarafından Uluslar Sosyeteaine 
gönderilen telgrafın birer sureti Kon
sey azalarına hemen dağrtılmıştrr. 
Konsevin yarın toplantı yapması muh 
temeldir. 

l ta] ya elçisi konso
losaneyi kapatıyor 

Addis-Ababa, 29. A. A. - İtalya 
elçisi Harardaki İtalyan konsolosuna 
hemen konsoloshaneyi kapatarak Ci
butiye hareket etmesini emretmiştir. 

Siyasal çevenlerde bu emir harb 
başlangıcının yakınlaşmış olmasına 
bir alamet olarak telakki edilmekte
dir. Şimdi Habeşistanda bulunan ye
gane İtalyan konsolosu Adovadadır. 
ki, bu da çabucak geri alınabilir. 

İmparatorun Sos 
yeteye müracaatı 

.Cenevre. 29. A.A. - Habeş İmpa
ratoru Uluslar Sosyetesine gönderdiği 
telgrafta, Afrikadaki İtalyan ordusu
nun mütemadiyen kuvvetlendirilmek
te olmasına binaen genel seferberli
ğin artık geciktirilmiyeceğini bildir
mekte ve İtalyanın saldın siyasasına 
karşı bütün ihtiyat tedbirlerinin alın
masını Uluslar Sosyetesinden rica et 
mektedir. , 

İmparator, seferberliğin, Habeşis
tamn Uluslar Sosyetesi ile teşriki me 
sai hususundaki temayüllerini asla de 
ğiştirmiyeceğini ilave etmektedir. 

Bu iri bombaların yanında daha den camlarının kırılmasıle kopacak 
küçükleri var, tıklım tıkışık mermi- tehlikeyi önlemek için camlara ~ağtt 
terle dolu. Patlayınca bu demir küt- şiritler yapıştırılmış olmalı. Delıkler, 
leleri her yana dağılırlar. Patladıkla- deşikler pamuk paketleri ile, paçavra
ları yerden yüz metre öteye kadar larla tıkanmalı. Evde mum bulunma
tesirleri dokıınuyor. Yelpaze gibi da- h. Mum yanarken zeytinyağı ve pet
ğıhyorlar. En sağlam kurtuluş çare· rol lambalarından daha az hava sar-
si civardaki mahzenlere kaçmaktır. feder. 

Bu mahzenler de, otomobil, tram- Şişelerle sular, maden suları bu-
vay duraklarında bulunmalıdır. Gale- lunmalı. Musluklarda sular kesilebi
riler. tüneller bu mahzenlerin yerini lir ve uçak saldurışlarından sonra su
tutamaz. Bunların içine zehirli gaz- ları ihtiyatla kullanmak lazımgelir. 
lar girebilir. Kutu konserveleri, süt hulasası, sıit 

Sonra yangın bombaları ... Bunlar tozu. temiz pamuk. açık kalan yerle
ak fosfor, mağnezyum, alüminyom, re sürmek için bir şişe zeytinyağı bu
demir humzu esaslarından yapılırlar. lundurmalı, asit karboniği çekmek 
Uç bin dereceye yakın sıcaklık ya- için bir litre sodalı suyu yassı tabak
parlar. Su yüz derecede kaynar. Bun- lara koyarak öteye beriye yerleştir
lardan çıkan sıcaklığı düşünün artık meli. Hiperitin tesirini tadil için yer
siz. Bereket versin, bunların öteye be- lere serpmek üzere iki litre javal su
riye girip saplanmak hassaları zay1r. yu, gaz kompreslerini veya çocukla
Çatdan delip geçerler. Ama tesirleri ra sarılan örtüleri ıslatmak için yüzde 
volkan lavları gibidir. Sürüp gitmek . on mahlfıl yapılacak, 250 gram hipo
için rastgeldiğini yakıp eritmeleri la- sülfit bulundurmalı. Bunlardan başka 
zımdır. Eğer yanabilecek ve eriye- bir kutu kompres, birkaç sargı ve 
cek nesnelere rastlamazlarsa yangın kaçmak lazımgelirse ancak birkaç ça
tehlikesinin çarçabuk önüne geçilebi- maşır koyarak götürmek üzere bir 
lir. Çatı arasında yanabiJecek ne var- torba. 
sa, yatak, yorgan, yastrk, eşya, çama- Saldırış bitinciye kadar herkes 
şır, hemen bosaltılmahdır. Ve çatr kendiainin gaz maskesini yoklamalı, 
arası döşemesinin üstüne on sa~ti- iyi işleyip işlemediğini, gazları geçi· 
metre kalınlığında bir kum tabakası rip geçirmediğini, çarçabuk takılabi-
örtmeli. lip takılamıyacağını denemeli. 

• 
Temelli bir öğüt te ateş saçan bir 

bombanın üstüne su atmamaktır. Ate 
şin tesirile suyun idrojeni ve oksije
ni ayrılır, patlayıcı terkipler peyda 

• Saldırışlar biter. Tehlike hemen 

.....,~~ olur. Onların patlamasile parçalanan 
!"""'-~~-..... ~~~~~~~-~"!'!!!- bomba parçaları uzaklara kadar fır-

bitmez. Zehirli gazler kalır. Sığmak
takilerden biri, olanı biteni anlamak 
için maskesini takarak dışarıya çık -
mah. Yolda rastlayacağı rmıyi biri -
kintilerine dökmek için yanında bi
raz hypoklorit dö sud veya kum bu
lundurmalı. Gaz dokunmuş gıdai şey
leri atmalı. Muz ve portakal gibi ka
buklu yemişler, kapukları soyulduk
tan sonra yenebilir. 

ki telmihlerin de ne kadar hakikatten lar, yayılır. İhtiyat olarak hazırlanan 
uzak bulunduğunu ehemmiyetle kay- kovalar, bombalara karşı değil, yan-
detmiştim. gını söndürmek için kullanılmalı. 

Bu fırsattan istifade ederek tam bir Kumbaraların sahipleri gazlerden 
mesuliyetle tekrar ediyorum ki, Bri • sakınmak için en uygun olan yere 
tanya ulusu Uluslar sasyetesi pren • sığınmalı. Büyükler gaz maskelerini 
siplerinden herhangi birinin hususi takarlar. Küçük yaştaki çocukları 
-.~ ... 1.· : "··~ ~ .. ı;:ı, .., l:'*'.,...,..,iplu in b•• h,.5t.:ı" "l'::ıkl2rrn;ı lr::ırlıar hir örtüye 
zat kendisine bağlılığım göstermek • sarmah ve bu örtünün yüze gelen yc
tedir. Bundan başka herhangi bir fi. rini yüzde on nisbetinde yapılmış hi
kir ve mütaleada bulunmak Britanya- posülfit dö sud mahlulü ile ıslatmalı, 
mn hüsnü niyetini ve samimiyetini içerisine sığınılan yerin avluya açı-

Ağızları parafinlenmiş kavanozlar
daki reçeller ve kutu konserveleri de 
öyle. Sulardan şüphe edilirse, İ!file • 
cek suyun hcP litresine iki damla ja
va1 suyu damlatmalr. Biraz şarap ka
tılırsa suya sinen klor kokusu gider. 

Dr. Rusçuklu Hakkı 
tanılmamak olur. ============= === = === ====== = ===== 

AVRUPA MESELELERi 

Gömböş Dün Hitlerle Görüştü 
[Baş tarafı 1 incide 1 

Tekrar ehemmiyetle kaydediyorum 
ki, Uluslar Sosyetesi, ve onunla be
raber Büyük Britanya, Uluslar Sos
yetesi patrnın olduğu gibi tam ola 
rak elbirliğiyle muhafaza edilmesin· 
den ve bilhassa sebebiyet verilm ı'csi
zin uğranılacak bütün tecavüz hare- Van Zelancl ile konuşmalar yap-
k~tlerine karşı müşterek ve devamlı 
hır mukavemet gösterilmesinden ya
nadır. 

Öyle zannediyorum ki, Uluslar Sos 
yetesi üyelerinden hiçbirinin, tetki
kini icap edecek herhangi bir mel· 
huz hususi vaka hakkındaki, siyasa
sını bu kelimelerle ifade edildiğinden 
daha açık ve daha azimkar bir sekil
de önceden izah edemiyeceği u~umi
yetle teslim eğilir. Sebebiyet veril
meksizin vuku bulucak bütün teca\tÜz 
hareketlerinden bahsediyorum. Bu 
cümlenin her bir kelimesi bütün ma
na ve kıymetiyle alınmahdrr. 

Evvela şurası bedihidir ki, paktrn 
16 mcı maddesi mucibince sebebiyet 
verilmedik müspet bir tecavüz hare
ketine tatbik edilebilecek usül, bir 
muahede ahkamının ademi ifası gi
bi, menfi bir harekete kabili tatbik 
değildir. 

Keza kuvvete müracaat halinde de 
mücrimiyetin ve tecavüzün derecele
ri olduğu ve binaenaleyh 16 mcı mad 
de tatbik edilebildiği takdirde bu 
madde mucibince yapılacak hareketin 
nevi ve mahiyeti her hususi vakanm 
şartlarına göre değişebileceği de ga 
yet sarihtir. 

Biliyorum ki sizin hükumetiniz bu 
!arkları tanıyor. Ayni suretle muahe
delerden doğ·an taahhütler hususunda 
şunu hatırlatmak icap eder ki, elesti
kiyet emniyetin bir cüz'üdür ve Ulus 
lar Sosyetesi üyesinden herbiri biz
zat Sosyete paktının da tanıdığı gibi 
dünyanın statik olmadığm kabul et
melidir. 

Cenevredeki ve bu beyanatım şim
diki İngiliz ~ükumetinin siyasa: ı n 
göstermekte ıse de ulusun ezici ekse
riyetinin müzaheretini ve tasvibini de 
haizdir. İngiliz efkarı umumiyesinin 
son haftalar içindeki hattı hareketi 
açıkça göstermiştir ki kendisi değişen 
ve kati olmıyan bir hisle hareket et· 
miyor. İngiliz efkarı umumiyesi, U
luslar Sosyetesi fili bir teşekkül ola
rak kaldıkça bağlı duracağı genel ar
sıulusal idare prensibiyle ilgilidir.O, 
şu mütalaadadır ki : Mazinin şuur
suz felaketlerini önlemek ve ilerde 
müşterek emniyetle dünya barışını 
temin etmek hususunda yegane ve 
hakiki bir ümit olan bu müessese, 
hiffetle hareket ederek bizzat kendi 

mıştır. 

Bütün bunlar ltalyan • Habe§ 
meselesi mevz:uubahaedilirken Al
manyanın çok önemli aiyasal faali
yete giriıtiğini göatermektedir. Bu 
hususta aldığımız: telgraflar §Unlar
dır: 

Bedin, 29 A.A. - Göring'in av 
misafiri olarak Almanyada bulunmak
ta olan ve dün buraya gelmiş bulu • 
nan Macar Başbakanı Gömböş bugün 
Hitlcr tarafından kabul edilecektir. 
Gömböş, Berlinde bulunduğu müd

det zarfında bazı diğer Alman bakan
larile konuşmalar yapmak fırsatım 
bulacaktır. 

Seyyahat özeldir 
Budapeşte, 29 A.A. - Macar bası

m Başbakan Gömböşün Bedin gezisi 
etrafında yarı resmi bazı neşriyat yap 
maktadırlar. Bu neşriyat gezinin ta
m~men özel bir mahiyeti olduğunu 
göstermiye çalışmaktadır. 

Hükumet taraftarı gazeteler Göm
böşün filhakika bazı siyasal müzake
relerde bulunacağım söylemekle be -
raber büyük mikyasta bazı kombine· 
zonlarm bu müzakerelere bağlanma
sı doğru olmıyacağmı söylemektedir
ler. Herhangi bir memlekete karşı bir 
süel andlaşma veya herhangi bir an
laşma bu yoldaki müzakerelere gire
mez. 

Budapeşti Hırlab gazetesi, Alman
ya - Polonya - Macaristan arasında 
bir hava paktının yapılacağına dair 
olan iddiaların uydurma olduğunu yaz 
maktadır. 

Süel ittifak yok mu? 
Peşte, 29 A.A. - Macar hasmı 

ülkülerinde hiyanet etmek ve müşte
reken hareketten imtina göstermek 
suretiyle kendi kendisini kötürüm bı
rakmıyacaktır. 

Fabt bu iman ve bu hareket müş
terek olmalıdır. Bu, hayati bir no~ta
dır. Barış uğrunda tehlikelere atıl
mak lazımsa bu herkes tarafından ya 
pdmalıdır. Uluslar Sosyetesi bizzat 
kendi kendisine örnek olarak kendi 
mevcudiyetini muhafaza ettiği müd
detçe Britanya hükumeti ve ulusu, 
Sosyetenin bütün prensiplerine uy
gun olarak yaşayacaktır. 

HITLER ve GOMBOŞ 

Başbakan Gömböşün Almanyaya ge
zisinden bahsederek, siyasal görüş -
melerin mümkün olduğunu ancak bu 
görüşmelerin bir süel ittifakı veya 
diğer bir devlete karşı herhangi bir 
andlaşmayı istihdaf edemiyeceğini 
yazmaktadır. 

Hükumet gazetesi olan "Budapesti 
Hırlap", Almanya - Polonya - Maca
ristan arasında bir hava paktı yapıla
cağı hakkındaki yabancı haberleri 
kat'i olarak tekzip etmektedir. 

Paris, 29 A.A. - Siyasi çevenlerin 
tahminine göre, Italya. Uluslar Sos· 
yetesinden çıktığı takdirde, bu işte 
yalnız kalmıyacak ve hiç olmazsa Po
lonya ve Macaristan da ona uyacak
lardır. Dayandığı esas, ne kadar doğ
ru veya yanlış olursa olsun, bu tah
min, gariptir ki, bir Alman - Macar 
paktı hakkında kuvvetle dolaşan ya
yıntılara uyf?:un bulunmaktadır. 

Berlinin Varşova ve Peşte üzerine 
tesir yapması ihtimali ile Polonya ve 
Macaristanın Cenevreden kurtularak 
Italya safına geçmek istekleri, Habeş 
anlaşmazlığının Avrupa durumundıı 
yapması muhtemel gelişimler hak· 
kında sarih bir fikirvermektedir. 

Petit Parisien bu hususta şu fikri 
yürütmektedir: 

"Hiç şüphesiz ki, Avrupanm Orta 
ve Kuzey doğusunda süel bazı kom
binezonlar yapılmaktadır. 

Havacılık §efi Vasiliyeff'in ba§kan
lığında bir Bulgar heyeti, uçak fab
rikalarını l'ezmek üzere V arş ovaya 
gelmiştir. Ote yandan, Berlin diplo -

Litvanyalılar Memel' de 
tazyik yapıyor1armıt 

Memel, 29.A.A. - Alman istihba
rat ajansı bildiriyor : 

Litvanya hükumeti, Memel hak
kındaki arsıulusal kararlara imzasını 
koymuş bulunan devletlere birçok de 
fa seçimlerin normal şerait altında 
yapılaca·ğı hakkında teminat vermiş
ti. Buna rağmen, M emel havzasının 
her tarafından gelen haberlerde bu
gün bunun aksinin varid olduğu bil
dirilmektedir. Halk Litvanya makam 
lan tarafından taciz edilmekte ve bu 
makamlar. memurlarla isciler üzerin
de secim oyu bakımında~ tesir icra 
edecek hareketlerde bulunmaktadı r. 
Memurlar ve işçiler birçok yerlerde 
Litvanya listelerine rey vermek için 
emir almışlardır. 

Seçim işlerini karıstıranlar 
Klaipeida, 29.A.A. - Poİis, dayak 

ve hakaretten suçlu olan birkaç kişiyi 
yakalamıştır. Yapılan gerçin sonu4 
çunda bunlarm, Litvanya hükumeti 
tarafından yapıştırılan afişleri yırt
mak ve seçim toplantılarını karıstrr
mak icin g-ünde yirmi litas aldıkları 
anlaşılmıştır. 

Tabanca ! 
Klapeida, 29.A.A. - Bir kahvede 

dün gece bir Alman polisiyle müşte
riler arasında bir kavıra çıkmıs ve bir 
el tabanca atrlmıştır. Bir kaç kişi tev 
kif olunmuştur. 

POLiS 

Ev sahibi kiracıyı 
Bu;akla öldürdü 

Dün saat 10.35 te Yüksekkaldmm· 
da bir kira meaelesinden dolayı bir 
ko.vga çıkmış ve ölüm ile neticelen
miştir. 

Galatada Yüksekkaldınmda Yazma 
cı sokağında oturan Vangelin, Arti:ı 
isminde bir kiracısı vardır. Artin ki
rasını vermediği için ev sahibi ile ev
vela bir ağız kavgasına başlamış ve 
sonra iş bıçağa kadar dayanmıştırAz 
sonra kavga korkunç bir şekil almış 
ve kavgacılar biribirlerine bıçaklarını 
so.plamağa başlamışlardır. 

Artin Vangeli sağ kolundan ve 
Vangel de Artini göğsünden ağır su
rette yaralamıştır. Yarayı alan- Artin 
derhal yere düşmüş ve biraz aonra öl
müstür. Yaralı katil Vangel de bıçağı 
le birlikte yakalanmıs ve Beyoğlu Er
kek hastanesine kaldırılmış, tahkika
ta başlanmıştır. 

r-~ Wir!Wtıııl WWWliU4ill.UIM44UliiWiWl•i! ......... , 

20 ilkteşrin Pazar 
Genel Nüfus sayımında 

Yerli, yabancı herkes o gün 
bulunduğu yerde kendisini yaz

dıracaktır. 

Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlüğü 
i ____ _, 

matik çevenleri Macaristanın gerek 
topraklarını. gerekse uçak alanlarını 
Alman havacılığımn emrine hazır bı
raktığına emin bulunmaktadrrlar. 

Bundan başka tahmin edildiğine 
göre Almanya, tam biT silahlanma 
ÖzgÜrlüğünü yeniden elde etmesi için 
Macaristan üzerinde bir tıazyik yapa4 
cakbr.,, 

Belçika ve Avrupa durumu 
Brüksel, 29 A .A. - Saylavlar Ku

rulu ve Senato dışişleri encümenleri 
önümüzdeki çarşamba günü için top
lantıya çağrılmışlardır. Gazetelerin 
haber verdiklerine göre, bu toplantı· 
nın gündeliğinde Dışişleri Bakanı 
Van Zeeland 'ın dısarı durum etrafın
da çok önemli bir diyevi vardır. 

Ribentrop ile Belçika Baf 
bakanı arasında görü~meler 

Brüksel, 29 A.A.- "Nation Belge,, 
gazetesi, Alman delegesi Ribbentrop'· 
un Belcikaya gezisinden bahaederek 
resmi Çevenlerden Alman diplomatile 
Başbakan Van Zeeland arasındaki ko 
nusmalar hakkında hiçbir şey sızma
dığını yazdıktan sonra diyor ki: 

"fki memleket arasında bir ademi 
tecavüz paktı mevzuubahis olmadığı 
gibi müstemleke mandalarrnda da ta
dilat yapılması görüşülmemiştir. Ko
nuşmaların esasını Alman - Belçika 
ekonomi münasebetlerinin iyileştiril
mesi teşkil etmiştir . ., 

Libre Belgique gazetesi de Ribben
trop'un gezisi ancak görüşleşme ma• 
hiyetinde olduğunu yazmaktadır. 

Fransa ve Lehistan 
Paris, 29 A.A. - Lava! Fransanın 

Varşova Büyük Elçisi Leon Noel"i 
kabul etmiştir. 
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Hava Kurumuna Yardım 
Kandıra (Özel aytarımız bildiriyor) - istanbuldan gelerek 

burada bir iki müsamere vermek istiyen Akın temsil hey'etinden 
istifade ile bura hava kurumu başkanlığı bir eğlence tertip etmiş
tir. Bütün kasaba ahalisi davet edilmiştir. Temsil edilen Kızılay 
piyesi pek beğenilmiştir. Bilhassa temsil heyetinden Rıfkı ve 
Murat pek alkışlanmışlardır.Bu eğlenceden saf hasılat olarak 218 
lira bir para elde edilmiş ve Hava kurumu kasasına yatırılmıştır. 
Eğlenceyi tertipliyen yüzbqı Fevzi ve Hava kurumu reisi Meh
met özer ve Sadiyi kutlulanz .. 

Erganide Atatürk Heykeli 
Ergani (Özel aytarnnız bildiriyor) - Hükfunet konağı alanın

da demir borularla su getirmekte asd fiskiyeli bir havuz yaptırıl
mış ve güzel bir park vücude getirilmiştir. 

Uray işlerini de ilçebay Hamdi Kiper eline almış yeni yapılmak
ta olan uray binası ikmal edilmek üzeredir, uray binasının içeri
sinde Halkevi için büyük bir salon tertip edilmiş uray ile yeni 
okul arasındaki evleri uray satın almıştır. Buraya bir park yapı
lacak ve Atatürkün heykeli dikilecektir. 

Batıya Doğru Yayılan Şehir 
Muğla 27, (Özel aytarımız bildiriyor) - Muğlada bayındır

lık faaliyeti göze batacak kadar artmıştır. Şehrin antresini teş
kil eden kısnndaki mezarlıklar tamamen kaldırılmış, kısa bir 
zamanda burada birçok binalar yükselmiştir. Şehir, batıya doğ
ru yayılmağa başlamıştır. -----
Cövüşle Neticerenen Bir Maç 

Çanakkale 28, (Özel aytarımız bildiriyor) - Çemenlik ala
nında Türk Gücü ile Ece Klübü erasında oynanan futbol ma -
çmda bir hadise olmuştur. Ufak bir münakaşadan baılıyarak 
büyüyen ve döğüşe dökülen bu hadise, güç halle yatrştınlabil
miştir. Zabıta, İIJe el koyarak tahkikata başlamıştır. Mesele, bu
rada büyük teessür uyandınnışnr. 

• • • • 11r11p1Ctrde bır s~rıı lc~şesi 
Arapkir (özel aytaruruz bildiriyor) - ilçede dokumacılık 

epeyce ilerlemittir. Mevcut dokuma tezghı 1500 kadardır. Yılda 
50 bin top kadar çıkarılan dokumalar Erzurum, Sivaı, Erzincan, 
Malatya, Eliziz, Tokat illerine de gönderilmektedir. Fakat yerli 
mensucat sa~ı bu yıl geçen yıllara nisbeten noksandır. Bunu da 
doğuran yegane sebep ipliğin pahalılığıdır. ilçe buğday vesaire 
ihtiyacmı temin eder. Bu yılki mahsul da kuraklık yüzünden di
ğer YJllan:lan geridir. ilçede bir de ziraat odası vardır. 

No. 135 . • . . 

VOSMAI 
Etem lu.ı BENiCE 

_ Ağzını bumunu kan çana
ğına çevireceğim!. 

Bir saat sonra ._ .... .. ... 

Bir saat sonra evdeki fırtına 
diruıqi,. Hüseyin yatışmış, Yoa
ma poablYlitn kucağına otur. 
mu,, fettan baıa.lannı onun kı
zartı ve morartıdan 'işman yü
zünün içinde bir kara nokta gi
bi duran gözlerine dikmiş. güle 
(!!!e anlatıyordu: 

- Tua edilecek hiçbir. şey 
yok. Bal gibi yutturd~ Beni 
tanıyacak çevrelere hiç utranu
yor, uğrasam bile onunla giıııü. 
yonun. Son derece uyanık ve te
tik üzerindeyim. Beraber soka
ğa çıktığım vakit otomobille gi
diyorum. Ona öyle bir göriinü
şüaı var ki, beni ıüt çocuğu sa
nıyor. O yokken voli ye çıkıyo

.. cu 

Hnaife Kadın sordu: 
- Peki kim bu enayi?. 
Yosma oturduğu kucak üze-

rinde fıkır fıkır kaymyarak, kır· 
mıyan ,güce gitmiyen bir poz
la: 

-Yoo.. işte onu söyliye-
mem ! 

Dedi, sözüne ekledi: 
- Artık ben gidiyorum. Ne· 

redeyse gelir. Beni evde bula· 
mazsa bütün fiyakam bozulur. 
Ne yapalım başka türlü papel 
çıkmaz •• 

Sözlerini bitirir bitirmez pos
blYliuı kucağından atladı, onla
rın Yeni bir ,ey söylemelerine ve 
bir enıeı çıkannalanna fırsat 
vermemek için hemen mantosu
nu, çantaaını kaptı: 

- Haydi, ~a kaim.. 
Diye kapının yolunu tuttu t 

Sokakta 

Genç kız so~ağa kendisini bir 
boğuntudan, hır haydut elinden, 
bir ölüm kıskacından kurtannış
larm ~eni' nefesile attı: 

um. Artık bu ' 

Köy muhtarlar)na 
Oda veriliyor 

Darende, (Özel aytanmız bildiri
yor) - İlçemiz çevresindeki kamun 
ve köylerin bayındırlığı için çok Ça
lı~ılmaktadır. Bilbasaa köy yollanna 
çok önem verilmektedir. 

Son zamanlarda Ayvalı köyü ile 
Darende araımda Uç köprllt sekiz ki· 
lometre köt yolu bayındırlık idare
since yapbnlan fOH ile birletmek u .. 
zere Kötü Kale istikametinde yeni· 
den dört kilometrelik bir yol açıl
mıttır. Balaban 1nunun•UtA.ila Rthia. 
tana giden yolun 'imdiye ııı..dar ya
pılmıyan 1300 metrelik kısmı da ta• 
mamlanmıttır. Birkaç köyde de köy 
okulu yaptınlmaktadır. 

Balaban kamunu merminde geniş 
bir yol açrlmıt ve hüklimet karşısın
da güzel bir bahçe ve Bıcır köyünde 
Tobma ıuyu üzerine büyük b;' :ıhtap 
köprü yaptınlmı§tır. Bası köylerde 
yeniden su çıkarılmaktadır. Köylerin 
su, yol, ve okul işleri bitirildikten 
sonra birer misafir ve ihtiyar heyeti 
odaları yapbrılacaktır. 

Bandırma ıahillerinde bir 
ceset bulundu 

Bandırma, 28 (Özel aytanmız bil· 
diriyor) - İki gündenberi devam 
eden tiddetli timal rüzgirları Liva· 
ta sahiline bir insan cesedi çıkarmıı
tır. Ceset, on sekiz, yirmi yaşlannda 
bir gence aittir. Sırtında bir mayo 
butunmuıtur. Hüviyeti henüz belU 
olmamııtır. 

lzmirde bir fitek depoıu yandı l 
Izmir, 28 (Ozel aytarımız bildiri· 

yor) - Inhittarlar idaresinin 'ebir 
yanındaki fiteldik deposunda bir pat• 
lama neticesinde yangın çıkmıftır. Za 
rar 60 bin lira kadardır. Yangın yedi 
ıaat •ÜrmÜ§tür. 

anyor, hem söyleniyordu: 
- Gördüğü, göreceği işte bu 

kadar. Beş yüz liram gitti. Ona 
hiç acımıyorum. Fakat, canımı 
kurtardım. Beni öldürebilirdi. 
Sakat bırakabilirdi. Akla gelme
dik durumlara sokabilirdi. Hele 
o gazetelerdeki resimli ilin yü
reğime inerdi. Nereden de bu
nu qüşünebildi. Söylediği vakit 
parrlıaklannı göğsümün içine 
indirmiş, ciğerlerimi çekiyor 
sandım. Ama, bu buluşu çok be
ğendim. Beni iyi gelirli bir çift
lik gibi işlet.melini sürdürebil
mek için aftcak bu kerte orijinal 
bir fey düfünebilirdi. 

Neyse ki sonu yok. Bir daha 
beni göremiyecek ki, o şeytan
dan çalınmıf zekismı ifletebil
sin ! 

Son gOnah 
· ................... ···-

Taksi Mis sokağının alt köte
sinden kıvrılıyordu. Yosma sert 
bir söylenişle: 

- Dur burada .. 
Dedi. Sonra sordu 

dı saatin?. 

BORSA 

Al111 Saut 

Sterlin 617.- 617.-
Dolar 124.- 126.-
20 Fransıı f ranıı 165.- 168.-
20 Liret 184.- 187.-
20 Belçika franıı 80.- 82.-
20 Drahmi 22.- 24-
20 İavçire fr. 814.- 818.-
Florin 83.- 8S.-
20 ÇeJr Karon 93.- 97-
Avusturya ııilin 22.- 24.-
Mark 36.- 38.-
Zloti 22.50 23.50 
Penıo 23.- 2S.-
20 Ley 14.50 lS.50 
Leva 22.- 24.-
20 Dinar • S2.- 56.-
Yen 33.- 35-
İsveç Kuron 30- 31.-
Altm 941.- 943.-
Mecidiye 52.50 53-
Banknot 232.- 233.-

ÇEK L E R 

ltapq11 

Pariı üerine 12.06 
tn,Ulz lirası 618,25 
Dolar 0,19,30 
Liret 9.75.38 
Belca 4,70,63 
Cenevre 2,44,77 
Leva 63,80,SO 
Florin 1,17,66 
Çelrotlovak kuronu 19.21,1.0 
Avusturya 4,20,-
Peıeta 5.80.25 
Mark 1.97.SS 

Zloti 4.%1.-
Penıo 4Sl .40 
1.97 65,77.55 
Dinar S4.9UJ v. ı 71.30 
temoveta 10.98 
İsveç kuronu 3,13,65 

ESHAM . 
tı Bankuı Mtl- 93.-

,. ,. N. 9,50 
" " H. 9.60 

Anadola % 60 23.80 
" ,. ıoo 40.-

Sirketnıayrtye ıs.-
Tramvay 22.-
Bomonti • Nektar 1-
Terkoı J5.25 
Reji 2.25 
Aslan Çimento 8.70 
Merlre• Banka91 57.25 
Osmanlı Bana11 22.50 
Telefon 9,75 
İttihat Detirmencilik 'l.A.Ş. 7, ~O 

~~~~nesi ua 
tSTiKRAZLAR 

Tiirk Borca- 1 
.. .. il .. • ID 

ErıaDI 
lltikraa dahili 

TAHViLAT 

25.-
22,90 
23.20 
9~ 

"-

Rıhtım 10.SO 
Anadola 1 ve D Kıapoa kesik 4o.70 

" 111 43-
Anadola Mihneeail 44.30 

Uoüm"zaekl narta, ma.ıeana 11» • 

ıafta olaealrbt. Çlnlrl, lnilmüz 
clttld hafta. 

MAURICE 
CHEVALIER 

SARAY 
SiNEMASINDA 

FOLI BERJER 

. 

Tıp Talebe yurdu hademeleri i~in mevcut nümune ve 
şartnamesine göre 91 takım elbise açık eksiltme suretile 
yaptınlacaktzr. 

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

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

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

tuplarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 5 706) 
7252 

lstanbul Gümrükleri Satış komis
yonu Reisliğinden: 
M.K.N. A.ğırbğı Kıymeti Cinsi eşya 

278 

299 
1129 

937 

K. G. 
22,500 

350 
1264 

1 adet 

L. K. 
11,25 

16 
88,48 

5 

U zeri Selleloi tli yazı 
kurutacağı. 
Kahve. 
Demir makine aksamı 
Kulanılnuş Cocuk a
rabası 

Yukarıdaki eşya 3-10-935 G. saat 14 de açık artnına 
ile satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçele
rini göstrir makbuzla kanunen muayyen zamanda Ko
misyona gelmeleri ve pey akçelerinin saat 14 de kadar 
alınacağı ilin olunur. (5893) 

7321 

Mılli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Beylerbeyi saraymm dış kısmıları mva, badana ve yağh 

boya tamiratı kapalı zarf yolile eksiltmeye konulmu,tur. 
2 - Yapılacak i•in tahmin bedeli on sekiz bin dört yüz kırk 

yedi lira elli dokuz kuruştur. 
3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile farbWnele

rin birer suretleri Pazardan başka hergün Dolmabahçede Milli 
Saraylar Müdürlüğü Kaleminden almtbilir. 

4 - Eksiltme Birincite,rinin yirmi ikinci sah günü ıaat on 
beşte Milli Saraylar Müdürlüğü binaımda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat bin üç yüz seksen be' liradır. Bu tami• 
ratın eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar Mal· 
sandığına yatırılmış ve makbuzunun eksiltme komisyonuna ve
rilmiş bulunması lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı bu
lunacaklar ve şimdiye kadar ba•ka yerlerde yaptıldan tamirat it
lerine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikalan göstermek ıu· 
retile Milli" Saraylar mimarından aynca alacaklan fenni iktidar 
şahadetnamesini muayyen gün ve saatten bir saat evveline ka-

.. _________ _, I dar eksil~e komiiyonuna tevdi eyliyeceklerdir. (6018) 

Genç kadın: 
- Al şu lirayı, ben burada ini

yorum! 
Diye çabuk çabuk arabadan 

indi ve oradaki bir sokağın için
de gözden kayboldu. ... 

- Çok yoruldum bugün. Bu 
herifin sinirlerim üzerinde yap
tığı paniği gidermek, kendimi 
toparlamak için biraz olsun eğ
lenmeliyim. Bu aklıma iyi geldi. 

Diyor, yürüyordu. En son: 
- Madam Anna acaba evde . ) 

mı .. 
Diye bir kapıyı çaldı. Kapıyı 

açan Madam Anna'nm kendisi 
idi. ikisi de biribirlerini görünce 
t•tırchlar: 

- O sen misin Madam Anna? 
- O sen misin Bedi?. 
Genç kadın kapı eşiğinden 

admum içeriye atarken soru
yordu: 

- Ne ararsın sen böyle kapı· 
da. Hizmetçin yok mu?. 

Y anağmdaki kmmzılan hiç
bir z~an solmıyan •itman. al 
al yanaklı, her tanesinden bir in
an övdesi sarkıtacak kadar et-

- Bırak sen şimdi hizmetçi 
var, yok ... Neredesin böyle ba
kalım, onu söyle?. 

Diye Vedi'sinin boynuna sa -
rıldı, genç kadının saçlarını ok· 
şaya, yanaklarını sıka onu bir 
kat yukarıya odasına aldı. Dur
madan Rum ağzile ve yarım 
bir türkçe ile soruyordu : 

- Nerelerde kaldın sen böy
le bresi Vedi?. 

Genç kadın: 
- Çok mu göreceğin geldi 

idi?. 
Dttrken ilive ediyordu: 
- Hiç vaktim yok. Bir saat 

ıonra buradan çıkacağım. Var 
mı çabuk gCSriilecek bir işin Y. 

Şişman madam göbeğini ho
purdata hopurdata güldü: 

- Senin aradığm gibi bir ,ey 
şimdi yok. 

- Neler var?. 
- Pek kırtipiller •. 
- Bafra'lı nerelerde?. 
- Bilmem pamuk işi mi var-

mış, ne varmış, onlara bakacak
mış, Adana'ya gitti. 

Madam: 
-Çok bozuk. 
Dedi, sordu: 
- E kale sen nerelerdeain?. 

Bilsen bir aralık seni nekadar 
aradım. Hergün haç çıkarıp ka
pıdan seni gözetledim. 

- Neden?. 
- Huu bresi bilmezıin bir 

parası çok, aklı az Amerika'lı 
dadandı. Su gibi para harcanı
yordu. Eğer sen burada olsay
dın son meteliğe kadar çeker
din!. Öteki kızlar pek istediğim 
gibisini yapamadılar. 

Yosma omuzlarını tRkti: 
- Hiç parada ~da gözüm 

yok. 
Madam dudaklanaı bülctil: 
- Demek tutuyornn? 
Ve birden madamuı aklma ell 

jenyal bir fikir ıelmit ıibi Y• 
rinden doiru1du, hızb hı.ıh söy
ledi: 

- Aman Vedi, şimdi aklıma 
geldi. Bir büyük komisyoncu 
benden bir metres arıyor. Seni 
ona yapayım. 

Y oama gülerek sordu: 
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[~=i._,,, Cme..--M··-A .. _ro_L. Kasırgadan 30 Kişi Öldü, 

s~:AA~~~~ŞME: 300 Kadar da Yaralı Varı 
Genel aavqtan sonra ıilahlann 

tatıuıdi yoluyla bantan takviyesi ıçın 
yapılan tetebbüılenn muvaffak ol
mUf biricik eseri Vaıington deniz ıİ· 
liıhlannı azalbna mukaveleıidir.1'ara 
ailahlannı tahdit için Ulmlar Kuru
munun çerçevesi ıçinde yapılan te
tebbüs hiçbw netice vermediği gıoi, 
l~JO yılında büyük gemilerden gay
ri harp gemilerinin tahdidi için top· 
ianan Londra konferansındaki netice 
de, bazı kısımlarına Fransa ve ltalya 
iştırak etmedıklerinden, tam sayı!a· 
nıaz. 

V &§İngton silahsızlanma mukave. 
lesinin arbk suya düşmek üzere bu
lunduğu anlqılme4ctadır. Japonya 
1936 yrlırun sonunda müddeti bite· 
a.k olan bu mukaveleyi yeniJemiye
ceğini resmen bildinnittir.lngiltere de 
.Amerikaya göndermek üzere bulun· 
duiu bir nota ile müddet biter bit· 
mez, denia intutında aerbeat kala
cağım ve timdiden bu intut için ha· 
zrrJandıiuu bildirecelan.iı. laciltere
nin bu notasından çı:kan mana, artık 
büyük harp gemileriniıı tabclidi için 
yapılan mukavelenin devamından 
ümidin kesilnıiı olll'Uıchr. MalUmclur 
ki Vaıington konferan•mda büyük 
iharp gemileri hakkında iki karar ve
rilmişti. 

1 - Gemilerin hacimlerini tayin 
ederek otuz bet binden daha fazla 
tonajda pmi intasını yasak etmek. 

2 - Beı büyük deniz devleti ara· 
sınclaki büyiik gemi tonaj niıpetinl 
te&bit ebne:k. Bu anlatma ile lngilte· 
re ve Amerlkaya beı, Japonyaya üç, 
Fransa ile 1 talya da bir ve üç taluim 
dört nispeti verilmiftİ· 

V &.§İngton mukavelesine ilk olarak 
itiraz eden Japonya qlmuıtur. Ja
ponya, lngiltere ve Amerikanın bet 
niıpetine karı• üç niıspetini az bul· 
duiunden mukaveleyi tecdit etmek 
istememiftir. 

Aylardanberi İngilizler, Japonyayı 
Vaşington mukavelesini tecdide ve
yahut da o muahedenin tayin ettiği 
nispete yakın bir nİ91>9t üzerinde ye· 
ni bir anlaıma İmzasına imaleye çalı· 
ıırkea, 1 talya-Habeı davMJ çııktdctan 
•onra lnsilizler,donanmalsmı arttır• 
maık lüzumuqq hiıtetmiderdir. ltalya 
u~ .uıgıaere ara11ınoa tı;;;if.iı-1.4.ı. .:ucu c:uı 
iafmazhk, lkğiJte'teae donanmanın 
takviyeai sayesine matuf kuvvetli 
bir cereyan uyandırmııtır. lngiltere 
Trafala• deniz s.avaımclanberi de
nizlerin hakimidit-. Şimdi ltalyanm 
kafa tututunu lngilizler bir dereceye 
kadar bu hakimiyetlerine meydan 
okuyuı telakıki etmitlerdir. Bunun 
içindir ki "daha kuvvetli bir donan
ma,, cereyanı lngilfFede kuvvet bul
muıtur. Arbk deniz dev-letleri açık 
rekabete giritmek için V qington 
mukavelesinin baiiarmdan lcurtula
caklan günü dört gözle bekliyorlar· 
Ve bir defa bu bağlardan kumalup 
ela bacim noktasında rekabete ıiri· 
tirlene, timdi.ki otuz bet bin tonluk 
gemiler JWİne kimıbilir kaç tonluk 
aenıU. göreceğiz? A.Ş.E. 

Havana, 29. A.A. - Kuzey- j rasathanesine göre, Kasırga 
den gelerek takriben 200 kilo- Floridaya doğru yürümektedir. 
metrelik bir bölge üzerine yayı- Cuba bölgesinde bulunan 
lan sıcak bir Kasırga, manta- Cienfuegos'dan bildirildiğine 
sa~, _Santa Cara ve Caman il- göre, Kasırga sırasında otuz ka 
lennı karıştırmış ve münakala- dar adam ölmüş, 300 kişi yara-
tı durdurmuştur. Y.asırgadan 1 t 

1 1 1 db
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anmış ır. 

evve a ınmış o an te ır ere .. .. . 
rağmetı hasarın önemli olma- Ayrıca buyuk mıktarda mad-
sından korkulmaktadır. Belen di hasar da vardır. 

Döviz Kaçakçısı Papaslar 
Berlin, 29.A.A. - Berlin hakyeri döviz kaçakçılığı ile suçlu 

olan iki katolik misyonerini liir sene hapse ve 54.000 ile 20,000 
mark arasında para cezasına mahkum etmiştir. 

Hükumet makamları, misyonerlerin üzerinde bulunan 120.000 
Hollanda florini değerindeki tahvilleri müsadere etmişlerdir. 

Japonya Fukiyene Asker Y alladı 
Şanghay, 29. A.A. ~ Fukien sahillerinde kain Vateau gümrük 

memurları, Japon pirinci götüren birçok gemiler üzerine ambar
go koymuşlar ve tayfaları hapsetmişlerdir. Bunun üzerine Ja
ponya 10 askeri gemi göndermiş ve 120 kişi karaya çıkarmıştır. 
Japonların bu hareketi gayet nazik bir vaziyet tevlid etmiştir. 

İngilterenin Yeni Deniz Planı 
Londra, 29.A.A. - Press Association'un verdiği haberlere 

göre, yeni deniz inşaau proğramı takriben 1 O milyon İngiliz lira
sına mal olacaktır. 1935 yılında yapılacak gemilerin adedi 
21 dir ki, bunlar için amirallık tezgahlara inşaat hesablarmı ver
miştir. 

Masraflar şu suretle taksim olunmuştur : 3 kruvazör için beş 
milyon lira, torpitolar için üç milyon lira ve diğer ufak gemiler 
için iki milyon lira. inşaat üç senede bitecektir. Asıl inşaata 
önümüzdeki ilkbaharda başlanacak ve şubata kadar tez~ahlarla 
uzlaşma işi halledilmiş olacaktır, 

YUNANiSTANDA RE-.JiM MESELESi 

Caldaris Krallı Cumuriyet 
Feyizlerini Halka Anfatıyor 

Atina, 29 (Ozel) - Ahali partiai ı mak için ayaklanıp ta bugün hapisha
merkezinin dün yapılan açılış törenin- nelere tıkılanlar serbeat bır. •· tmlma
de Başbakan Çaldar~s b~r ~ylev ver- l dıkça kimsenin reye i§tirak etmiyece
miş ve krallı c~urıyetın nımetlerini ğini söylemiştir. 
anlatarak he.rkesın yapılacak 'enoy- Yeni cu~uriyet partisi lideri Papil· 
da bunun içın çalışmasını tavsıye et- andreu dahi rejim için yapılacak sa
miştir. vaşın ahali arasında değil cumuriyet· 

Bu büyük toplantıda Iç ~aka_nı ile çiler ile hükumet arasında olacağınr 
partiye mensup bazı cu~urıyetçı say- söylemiJtir. 
lavlar bulunmamıştır. Sıyaul çevrcn-
ler bunu bu say~~vları~ P~ı:tiden ay. Pire talebeleri Cumuriyetçi 
rıldıklarına ve dıgerlerı gıbı cumuri- Atina, 29 (Ozel) - Pirenin bütün 
yet rejimi için çalışacaklarına delil o- talebeleri toplanarak cumuriyet reji· 
larak göstermektedirler:~. . .. mi için rey vermelerini tavsiye etmek 

Kafandaria, dün verdıgı hır ıoylev- üzere Yunan ulusuna hitaben bir be
de Çaldarise cevap vererek sarayctlık yanname çıkarmışlardır. 
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BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Şimdi üçe Kadar Şagacağım, Eğer Cevap 
Vermezsen Derhal Ateş Edeceğim 

-59-
- Yalan söylüyorsun. Ve ya-

lan söylemekte devam ettiğin 
müddetçe hayatın tehlikededir. 
Evvela şunu söyle: Bu gittiği
miz yer neresi?.. Bu bahçe ki
min bahçesi? 

- Benim! .. 
- Yalan ... Burası genç kadın-

ların alıp satıldığı bir pazar! 
Ahlaksızlar yuvası! .. 

Kastello hiç beklemeiiği bu 
sözler karşısında birdenhire ir
kildi, şaşırdı. Geri geri ç~kildi. 
Fakat genç kadın gayet t,"?hdit
kar bir surette sözlerine dlwam 
ediyordu: 

- Söyle ••• İtiraf et bakaynn. 
Bunu söylerken gözleri gÖ.7.· 

evlerinden fırlamıştı. Hiddetten 
yüzünün bütün hadan sarsılı· 
yordu. Saçlan diken diken ol
muştu. Ölümle karşı karşıya ge. 
len bir adamın çılgınlığı vardı 
üzerinde. .. 

- Söyle ... Söyle ... İtiraf et ... 
Burasının bir kadın pazan oldu
ğunu söyle! İtiraf edersen emin 
ol ki hayatını kurtarırsın, yok
sa? .•• 

Kastello: 
- Hayır, si~nrina! diyordu, 

hayır! 
- Demin ban lüks hayata 

akvuşacağımı, zengin olacağı
mı söylerken bunu kastedivor· 
dun değil mi? .. 

- Hayır sinyorina !.. 
Herif mütemadiyen inkar edi· 

yordu. Dolores son bir çareye 
daha başvurdu: 

- U çe kadar sayacağım. Söy-
1 ersen söylersin, yoksa bilakay
düşart ateş ederim. Haydi Biiir ! 

- ..... 
Y. . ok'> lk"'" ! - m,.. mı ~~ı;ı. v . .. 1111 .. 

Genç kadının cr,hresi, aç bir 
pars manzarasını almıştı. Kana 
susamış görünüyordu. Sayısına 
devam etti: 

-Uüüç ... 
Kastello tiril tiril titriyordu. 

Vaziyetin vahametini anlamıc:tı, 
Ölümle arasında bir saniye vclr
dı: 

- Dur sinyorina ! diye bağır
dı. Dur anlatacağım... Evet, 
ben sefil, alçak bir adamım ... 
Kıyma bana ... Evet, seni yolda 
kandırıp buraya satmak için ge
tirdim. Ne yapayım, hayatımı 
bu suretle kazanmaga mecbu-
rum. 

nyordu .•• 
- Bırak!. •• 
Fakat ~esine bir aksiseda bite 

cevap vermiyordu. Çığb~ı sık 
gül fidanlarının dikenlerint' ta
kıl arak yırtılıyor ve boğuluyor
du. 

Mücadele çok uzun sunr.dı. 

Kaıtello genç kadının bileği
ni öyle bir buruı burdu kı bir 
ıaniye sonra tabanca kendiliğin
den yere düştü. 

- Ne? diyordu, nasıl beni 
ölümle tehdit eder misin? Düt 
önüme bakalım. 

[Arkası var) 

Sovyet Rusya Ve Habeş 
Anlaşmazlığı 

Yazan: RADEI( 
[Baş tar~fı 1 incide] 

ni bir savaşa atılan bu 4evletlerin mu· ne devamlı bir harbin İtalya üzerine 
vaffakiyet tanıları evvelkinden daha nasıl tesir edeceğidir. 
azdır, çünkü ıamürgelerin kat'i tak· Garp devletlerinin harp tehdidine 
simi it~ne yeni bir b&diıe eklenmit· karı• müttehit cepheyi muhafaıa 
tir: Bu da, emperyaliıt devletlerin ettiklerini ıembolize etmek üzere 
sarsılmaz kuvvetlerine inanıılarını Franaız ve İngiliz ordulacı mümesail• 
kaybetmiş ve kendi haklarına ve kem- leri Brenner manevralarında bulun
di kuYVetlecine inanç ıetirmiı o~p dular. Fakat Stre,:• konferanıur.J it· 
sömilrgeıe,mi9 milletlerin gittikçe tirak edenlerin, bu ittihat göaterisilı 
enerjikleten mukavemetleridir. ayni zamanda, I alyan ve Ingiliz ga-

siyaaasının daha doğmadan ö~üğUnü Cumuriyet rejiminin muhafazası i· 
ve genoy için hatırlanan beyanname çin savat yapmak üzere kurulan mer
ile reylere bile karıştırılmasının önü. kez üyeleri eıki Yanan kralma g6n· 
nün alınmadığını. cumuriyetçilerin derdikleri bir mektupta Yunan tah • 
bunun ıonucunu kabul etmiyecekleri- tından vazceçtiğini ilAn etmesini iste• 

Bu bakımdan, ltalyanın Habetiıta- zeteleri, Italyaya kartı alınacak ted
na müdahalesile Afrikada ve Ameri- birler ve bu tedbir1ere mukabele teı· 
ka zencileri arasında uyanan akisleri kil edecek bir harp meselesini inceli
incelemek çok entereaandtr. Habeşis· yerek karşılıklı biribirlerini bom ' :· 
tanın zenci ahalisinin durumu son dıman ed:yorlardı. Italya • Habc,ıP 
derece müşküldür. Zenciler bu mem- tan anlaımazhğı bir Inıiltere • ita.ya 
leketin büyük esirler kütlesini teşkil anlatmazlığı teklini aldı. Bu a-nlat• 
ederler. Onlara "Şankala0 derler ve madığın bugünkr. durumda nasıl hal
bu lakap Habeşiıtanda en tahkir edi- ledileceğini bilmıyoruz. Fakat nasıl 
ci bir isim ıayrlır. Fakat buna rağ· çöıülürae çözülsün - bunun barrı yo
men, bütün dünyada Zenciler Habe· lunda bir çözWilij olmaaını d '•riz -
fistan lehine ıörünmektedirltr. Aha- şüpbeıiz olan bir fey vard~· · Eter 
lisinin üçte biri Muhammet dinini ta• Italya Habefiatanda eg • ıenlltini 
tıdığı halde Habe'iistan kendiıine bir kuvvetli kurarsa, lngiltere esaı miı· 
hristivan devleti süsü vermektedir. nakale yollarının tehlikede olducu 
Bu, Mısır ve Sudan halkı arasında Ha· dütüncesinde bulunacak ır. Hiçbir 
be~ilere bir sempati hissinin yayılma- İtalyan beyanatı, ıiyaaada sör.:erin 
sına engel olmamaktadır. Bu. anlatıl· delil, vak'aların aayıldıtını bilen Bri· 
ması çok basit bir ıeydir: Renkli mfl· tanya devleti idare ,rl.,..1~ .... ı ·, 

Trakya I• m ar - Şimdiye kadar kaç genç Jetler Habeşiıtanı Afrikada son müs- odemiyecektir. Inciltere Akdeni.ıde. 
kızın canına kıydın?. takil devlet aaymaktadırlar ve onu Sudanda ve Mıaır~ u ... • .. •··-··- • 

- Bilmiyorum ıinyorina. Fa- kendi inkişaflarını deıtek yapmak i• l.kede oldutunu hiaaini her zaman 
ni ve keza cumuriyet rejimini kurtar- mişlerdir. Ed l· ı ,·yor k tea.,indedirler. ltalyanlann •enı"•leme btsliyecek, bu da önüne aeçilmez bir at kusur ettim. Affedin beni. • .,, tt I ·1 t u ı.. tehdidine ka111 renkli milletlerin bu sure e ncı tere • taıyt m nase "t• 

[Ba 
... rlık yapılmaktadır. 
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Dolores'in yüreğine biraı f e- reaksiyonu, bu reaksiyonun aömür•e· lerine ve fula olarak araıulusa ~ . • , ı ; .... 1·de] ... bk bölgeyi ıören General, ge,. vakit hl k 1 · · O k b d 111 rumu ı h ti t-i ...:ı r w- :r ra 1 ge mı4ltl. eme u a am le9mi• memleketlerin ıava•ını şı'ddet- n umum eye ne ~- r ...... . ıC• 
nel d General Dirik Trakyanın tohumu- gelmittir. "S :r :r ti 

ge ur~ iizerinde konuır.acaklar • 1 b' k casus deaildi. Fakat casus ta lendirmeıı.i istihdaf ettiX-inl ispat eder. r. 
yapılan .1 :r nu islah etmek, az para i e ırço yer Ed' - • • Al tb t H b · ve . ı,.etj gözden geçirecek • ba ıme •ehri olsa tabiatile kadın ticaretile Bu da yine harıp deıtek olan nazik manyı ma ua ' a etıı an •ı-

lerdır. General I>irik ve mütavirleri lerde başarılmıı iyi örnekle~e ka • Edirne şehrinin iktiaadi varlıg~ ına ~ . muvazeneyi sarsacaktır. rafında dönen aavaıı en büyük d"lc· 
bu aabah trenle gittiler rak küçük arteziyenle su an ınah- ugraştığını söylemeğı daha zi- katle takip etmelrtcaıfü CI'' • • 

Sağlık Bakanının M.uratlıda kaç rum köylere su vermek. bataklıkları iinem veriliyor. yade tercih ederdi. Çünkü ca- Italyanın Habe9iıtanı ele geçirmek yük Britanyıyı Almanyanın kollarına 
gün ka. la.cağı ve n_erelere gı"deceg· ı· bel v. e. su basan yerleri tetkik e!.tirmek Bütün camiler, evkafın malı olan suslukta ser verı'p te sır verme- tefebbüsleri önünde Sovyet İttihadına atacatı ümidını besıı:ı.ı~Mı.:u.. ··-·-· 

Tab 1.k kl ura t büyük yerler gözönünde tutuluyor, y o 1 g ö ı t .. i 
li değıldı.r. m~n olunduğuna göre ıçın a a adar bakanlı ara m caa h mek en birinci kaide idi. e r .. n p r ' n s p tı del:k bir ıazeteci, Möıyö Lipman 
teftişten sonra dönecektir et!1'1iştir. Trakya Bayındırlık .B~~an. ürmet edilmesi gerekli bulunan ne- bakımı yalnız bu deği1dir. Sovyet it- (New· York Herald Tribün) de di· or 

Tekirda~ınd~ mühim ıraiktarda ke- hgı su dairesinin teşekkül ettığını ve fiı eserler, bir heyetle birlikte, Ki - Dolores yine mütemadiyen tihadının ltalya • Habefiıtan anlat- in, A·• :niz hakkındaki lngiliz • lı· 
reste ve kırenut toplanınııtır iŞe başladığını bildirimittir. =~':ıe~~~i;ir~rafından birer birer ge • tabancanın namlusunu hedefi- mazlrğı üzerine olan dütüncelerini, ıeleri Büyük Britanyayı geçmitte ol· 

Bunlar a~aba kollarile ve. sureti Birçok köylerde, arazi üzerindeki nin üzerinden ayırmıyarak: kendiıine ayni samanda sulbü muha· dutundan fazla, Avrupadakl hareket 
mahsusada ışleyen kamyonlarla ı·ç metruk tarlaların fazlaıını göstermi • "Edirne eıki eserleri ıevenler bir· - Öyle ise dönelim 1 dedı'. fua yolundaki koyu endite de telkin ıerbestliğinde.., mahrum bırakacaktır. 

M 1 B 1 liği,, kurulma'- u",eredı"r, etmektedı'r v b ..1- A bölgelere ve urat ıya yoııa .. ·I-akta yen pek ,.ok kimseler var. un arın "' ,.. • · e u U4I ıya kıt'< • ele geçirmeğe ... ... :r Tük T ın· c . Ve gerısin geriye yürümeg-e B" k 1 dır. tesbiti için istenen memurlar Finans r ar ı Tetkik emıyetinin ır aç ay evvel, talyanın genitle· uğrapn Japonya siyasasına karşı Bri· 
Bugün 3 bin evlik . kapı ve pence- Bakanlığına verilmiştir. Bunlar 5 ehemmi~etle giriştiği tetkik savaşla- başladılar. me gayretinin aulb davai nda yarata· tanya mukaveme i ıanılanru daha 

renin yapılması Tekırdağnrda fahri- grup halinde çalışacaklardır. rına Edırne, baılı başına bir mevzu Hava kararmıştı. Güneşin cağı tehl"ke hakkındaki bütün tahmin· a~altacaktır. Bütün bunlar göıteriyor 
katör müteahhitlere havale edilmiı • Bu heyetler işe başlayınca meyda- olacaktır. Cemiyetin en az 300 üyesi son kızıllığı, kızıl güller arasın- ler, her ıeyden evvel, Italyanm Ha- kı, Habeti•tana temellük aavaıı. ıİ)!i· 
. na çıkacak arazi ileri yıllarda gele - olacağı umuluyor. da can çekifiyordu. Ateşböcek- betiıtanda metıul olacağı için Avru- salarr evrenıel ~ davasını en ev-
tırBu inşaat, her ay başı bir kısmı tes cek göçmenler için !imdiden hazırla- Büyük Mimar Sinan'ın, büyük mi- leri birer birer çıkmağa başla- pada zayıflryacafı, bunun da Al· veı tehdit eden iki devletin ellerini 
lim edilmek üzere beş ayda tamamla- nacaktır. mar Hayreddinin ve ondan eonraki- mınyanın Tuna havzaıına ve Balkan kollarını serbest bırakmak tehlikeııni 
nacaktır. 4 bine yakın çift öküzü alınmıf ve lerin şaheserleri krskanılarak gözetile mıştı. memleketlerineelnmesini tacil edeceği yaratıyor. Bunun içindir ki, sö.~ıUrge 

A Ç kk l Ormanlarında 1 
göcm~nlere dag·rtrlmı•tır. ~ek. Edirne Türk tarihinin ve Türk Akasya ve güllerle sarılı dar noktaıına dayanıyordu. Bugün yiht aleyhi durumumuzdan ve Italvanın 

yrrca ana a e 3 -s ı ın.k.ılabının en batlı mı'hraklarından ve kıvrak yolda sankı' go··kyu··~•. ba•,.a bir v-'"e brtıaındayız: Avru- aömürıeler almak iıte0'İnin bize ı"'re 
b. b k · · 1 tmcsinı' t ah Eyl(tl ve te .. rinievvel panayır•· b •w ır- ... ~. '" v 
ın am erestenın ış e a • -s Jrı olacaktır. ·· b" Ü ld l pa ıulh cepheıinin aaraılmaaı tehdı'dl. öteki devletler:n aömürae ı1iyaaaa111• 

h .. t d 1 f ı· etle .-aı.. k nnda büyük faaliyet görülmüştür.. nun ut n yı ız an toplanmıı- • u e en grup ar, aa ıy T ryma Yukarda ıiSylenen tahminlere .,e. dan dah• fena olmadığı noktııeından 
tadır: 7 bin metre mikabı mamul ka. Panayırlarm bu faaliyeti arasında yı- latanbul • Edime fOıeai tı. lince, ltalya HUkiimeti bunların te.•i· ayrı olarak. Sovye ittihadı bir Ha-

. t 1. · e baslan ne Yunanistana sığı• hayvanları ih • N f ' V k·" K 11 ·· d D 1 k pı ve çerçevenın es ımın 4 mıı • a ıa e ouetince, 2 milyon liraya aıte o on e, o ores ar a- rinl Brener baleeaindeld muuıam btt anlatmaı:lılinın lnklfahnı derin 
tır. İlk parti te&limat sahillere gel - raç edilmittir. ihale olunan Edirne • !ıtanbul be • da ı'lerlı'yorlardı. Aralannd• ı'kı· manevralarla azaltmağa r.2lrftı. Bu bir byp ile teldp -etmt:Ictedlr. Söv· 

· tir İlci gündenberi General Kazım Di- to i t i .. lar ı ı r- l 1 1"- '- ı.. mıt . ik k 1 1 . ..n toıeı ur .an :yolunu açacağına metre kadar meaaf e vardı. Böy- manevra ' ta yan orduıunun, esa· ~ e ... um yo-. .ı Sovytt lttilıadı 
Binlerce pulluk latanbulda hazır - r ıg a arı, me!:teplerl, ziraat nUmu ıore ?,37 rıiında Iatanbul • Balkan aen kimaenin !Üpbe etmeditl kuvve- hiçbir suretlı Italya ile ciiğer devlet-

lanmıştn. Bunlann bugünlerde Tralc ne mektebini, nümune fidanlığını. yolu uı:ennde bulunan bilyWc Edir • lece biribirlerine hiç l&f .CSyle- tini gaıterdf. İtalya orduau ıentı 18• let arumdaki münasebetleri vahim. 
yadaki muayyen istasyonlara trenle aygır depotunu gezmiştir. nenin ehemmiyeti daha çok artaca'5- meden beş dakika kadar yürü- vqta çok ceıtaretle harbetmlt 9 e harp- Jettinnelc iıtetinde d•lildit. Buııdan 
gelmesi beklenmektedir. Trakyarun ptynircllifi, koyunculu tır. düler. ten aonra da Muuolini hülc6meti, or• ıulh, bir ft)' bzanınaı. Bu, ancak 

ıo milyon kilodan fula tohumluk ğu, ipek böcekçiliği, üzüm ve tarap- Bütün turfıtleri ve ilim adamlan- Sonra birdenbire... dunun teknik teçhizatını, dünyanın İtalyayı Almanyanm ktllanna atar. 
ve yemeklik buğday, ziraat bankala- çılığı ve kuş yemi ekimi gibi başlı bı n~ sinesine ,ıacak Edirnenin, gelenle Evet birdenbire genç kız en kuvvetli tayyareciliklerinden biri· Anlatılıyor ld Sovyet İttihadı lngilla 
rınca hazırlanmıştır. Tohumluk bil - şrna ıervet kaynağı olan maddeler u. rı btrındırac\k konforlu bit otele mu Kastello'nun çelik gibi elini bi- le kuşatmak, mükemmel bir harp de- aiyaaası ~illerile baidaşamaz Fakat 
hassa tercihen Trakyanın en iyi cins zerinde mütehasaıs heyetler çalıttırrl hakkak ki, ih'*yacı vardır. l ~. d h. . niıciliği yaratmak ve bütün orduyu eğer Inııl ere, Akdenizdeld durumu-
lerinden seçilerek verilmi,:;tir. maktadır. Bunun hazrrlrklarr ilgili daireleri • egın e lSSettı. motörleştirmek auretile çok yüksek nu müdafaa etmekle beraber, ayni .za. 

İki bin göçmenin Nazım ve Bursa ııin planına girmiştir Herif birdenbire çekirge gibi bir noktaya çıkanm9tır. Fakat bugün manda sulhü de müdafaa ederıe ıul-
vapurlarile Köstenceden tstanbula ha Geçen yıllarla gelecek yılm iıtatiı- Edi gerisin geriye sıçramış ve genç mesele İtalya orduıunun kuvveti de- hün muhıfuaaına kııkanç olan' Sov-

• w h rnenin ekonomsal kalkinmısı • t 
-----~•~e~ke~t~e~t~ti~k~le~r~i ~h=ab~e~r~a=lı=n=m=ııt~ır~·---'--t-ıg~e~a_z_ır_l~•i~ı~y_a~p_ıl_m_a_k_ta_d_ır_. ____ -1...mıı [L.J;~ .. IYJl·4..!Mllm!Jlallr~lLJJ"~llmlllil......Jiciı~L=k=a~d~ın~ı~y~a~k~a~Ja~m~ıişt~ı~. ------1~ğ~il~cli~·rL.~~~~lııl~m~enısedl~eımiı1ta~l~yarun1tı~n~.~H:aJb~e~· J_~yil~t~·..1.ttt1ıadr, Büyük Britanyanm bu 

mellerin karar daima .mllah .... 
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ISTANBULDAN PiREYE 

iPAR YOLCULARI! 
Yazan: Mahmut BALER 

Altımızdan Geçen Deniz •• •• onumuze Çarçabuk •• 

Bir Duvar örüuerigordu 

.. 

Akan nılarJan re.imde görülen limanına girmeie muvallak olama clıiımız Tinoa acla•ının görünüıü ..• 

- 7 - ğilnden ilerisini görmek müm- vemetten yorulan arkadaşların 
Zeki - Gelsinler, amma ne- kün olmadı. Feneri tekrar gö- uyumamasını temin için koldan 

reye otursunlar? Bir metre mu - rebilmek için biribirini iten bu kola geçen ip ar.ada bir Kamil 
rabbaı yere yedi kişi oturuyoruz canlı tepelerin arasıra alçalması kaptan tarafından çekiliyor ve 
da hala ıslağız. Bırak fıkaraları, lazımdı. Bir müddet sonra ışığı dalmak üzere olan herhangibir 
çalkansınlar. Yaşın yanında ku ayni noktada tekrar görebildik. arkadaşın uyumasına imkan bı
ru da yanmasın. Dedi. Arkadaşlar arasında "fener mi, rakılmıyordu. Saatte beş buçuk 

O aralık birdenbire üstüme yıldız mı?" münakaşası başla- mil yapabiliyorduk. Ayni gidiş
nişasta çuvalına benzer yum - dı. Kamil Kaptan (Mikoni) fe- le dinmiyen fırtınada daha bir 
şak bir ağırlık düştü. Alümin - nerinin otuz milden göründüğü- hayli çırpındıktan sonra gece 
yom portatif su bardakları gibi nü ve bu ışığın fener olması ih- yarısını bir buçuk saat geçerek 
boynum .çabucak omuzlarıma timalinin daha kuvvetli olduğu- (TiNOS) adasına sokulabildik. 
geçiverdi. nu söyledi. Fenerin çakıntıları- Kara sularına girdiğimiz zaman 

- Allah! Bu ne yahu? m saymak üzere fener risalesini bu iri dalgalar tedricen küçül -
- Benim kardeşim, pardon! getirdik. Risalenin üstüne tut- dü; amma bu sefer de yüksek 
Mecalsiz, peki. Diyerek boy- tuğumuz elektrik lambasile Mi- dağlardan kopan şiddetli sağ -

num\f' omuzlarımdan çıkarıp koni fcnCTinin cttkt kı:sa: tJtr a."l2r12 lı-:2r..,_T1a.,••l•. 
yarı çarpık, dü~en ağırhğ'a bak- uzun çaktığını okuduk. Fakat Tinos'un (A~ROTER) i lia-
tım. muazzam dalgaların önümüze ritada klavuz kitaplarında en iyi 
Meğer yerinden kalkarken dikdiği karlı tepelerden çakıntı- bir demiryeri olarak gösterili -

muvazenesini kaybeden Fazıl ları saymak imkanını bulama- yordu. Saat ikiyi çeyrek geçe -
üstüme düşmüş. Bu ağır, yum- dık. Bataçıka bir müddet daha rek demir yerine geldik. Sular 
şak kazayı hamdolsun hafif at- yol aldıktan sonra ışığın fener açığa doğru dehşetli akıyordu. 
lattun. Amma elim gayriihtiya- c.lduğu belli oldu. Bize otuz Bulunduğumuz mevkii ağır ağır 
ri üç gün boynumu uğdu. milden görünen bu fener oda- iskandil ederek dört kulaç su bu 

Fırtına olanca kuvvetile de- lunca demiri attık. Bu kısmen 
vam edı·yordu. Bu dalaşmada mızda yanan bir ışık kadar mu- ,.. .. d' 

· k ld' selamet sayılabılır ı. Fakat rüz-
herkesı'n denı'zden başka her nıs ve sıca ge 1• ,.. dd · gar o kadar şi etli esıyor, ve 
yere düşmesi affedilirdi. Gemi- Gece yansını buluyorduk. deniz kayalar üstünden düşen 
yi çullanan ağır dalgaların sa- Fırtına hala şiddetile devam e- bir nehir hışırtısile öyle keskin 
demesinden kurtarmak için diyor, rüzgar canavar gibi kulak ve gürültülü akıyordu ki, bulun 
mecburi değiştirdiğimiz bu bo- larmıızda ötüyordu. Namık İs - duğumuz yerde sağlam bir hu -
calayış istikametile otuz kırk mailin rüzgar ve denizi tam bir zurla kalabilmek emniyetini bir 
mil ötede (Tinos) adasına dü- bilgi ile kollıyarak bu fırtınada türlü kendimizde göremiyorduk. 
şecektik. Adanın tam ortalarına dümen kullanması zikre değer Geminin her yeri berbat ve 
du··şu"p (Mı.konı·) bogwazını rahat bir hadisedir. · d Y Ik 1 · 1 penşan ı. e en en top ayıp 
tutabilmemiz için bu tehlikeli Mehtap karanlıkları yırtarak etrafı neta etmek ve herkesin ya 
sallantıya boyun eğerek dilme- arkamızdan göründü. Yiızümü- tacağı yeri hazırlıyabilmek için 
nimizi yüksek tutuyorduk. Çün- ze durmadan inen dalga serpin- laakal iki saat çalışmak lazımdı. 
kü rüzgarın tersine dirise etme- tilerinden tuz komprimesine dö- Kamaraların içi görülecek şey -
si ihtimali de melhuzdu. U stü- nen gözlerimiz, maalesef bu ışı- di. Duvarda ve yerde kopmıyan 
müzdeki sarındığımız battani- ğı da buzlu camdan görecekti. ve dökülmiyen bir şey kalmamış 
yeler sırsıklam olmuş, fırtına Bu tükenmiyen gecenin saat- gibi idi. Bunlar toplanacak, ku
bir hastabakıcı ihtimamile vü- leri güçlükle geçerken olduğu rulacak ve kurunacaktı. 
cudumuza deniz suyu ile müte- yere tutunarak sallantıya muka ı Arkası varl 
madiyen soğuk pansıman yapı
yordu. Arkadaşlar, bilaistisna 
hepsi de bu belalı ve felaketli 
denizi büyük bir itidal ve süku
netle karşılamış, geçen sefalet 
saatlerini hep alay ve neş'eye 
boğarak maneviyatlarını hiçbir 
şekilde bozmamışlardı. Müba
rek mehtap bir türlü görünemi
yordu. Fırtınalı havada gecenin 
korkunç karanlığına tahammül 
de ayrıca bir işti. Ömrü hokka
ya batmakla geçen bir yazı ka
lemi gibi bu zifiri denize kim 
bilir daha nekadar dalıp çıka
caktık. 

Bir aralık denizin siyah uf • 
kunda birdenbire gözüme s?.r
hoş gözü gibi bulanık bir ziya 
göründü. 

- Çocuklar, şu görünen ışık 
acaba bir fener olmasın? 

- Hay, gören gözün nurlan
sın! Yarasalar aenin yanında 
kör hafız gibi kalır. Bu ne görüş 
yahu! Hani, nerede göster ba
kalmı? 

Diye millet baktığını tarafa 
birden başını çev~rdi. Altımız
dan geçen kalın bır deniz önü
müze ar abuk bir duvar ördü-

Tinoata fırtına devam ederken iaraya çıkıı 

I 
Klişe Atölyesi 

Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapıl1r. 

Ucuzluk, ~abukluk, iyi, temiz ve 
güzel iş 

S AG L 1 K 
OGÜTLERi 

Kız Erkekler 
Tan gazetesinde okumuş, resimle

rini de görmüşsünüzdür: Haseki has
tanesine bayan olarak giren Cemile 
ile Kurtuluş orada ameliyattan sonra 
bay olarak çıkacaklarmış. Erkek ol
duktan sonra daha rahat edeceklerini 
sanıyorlarsa ne mutlu onlara 1 

Buna benzer haberler arada sırada 
işitildikçe herkes merak eder ve, aca· 
ba bu değişikJik nasıl oluyor? diye 
kendi kendine sorar. 

Vaktile insan eleğim sağma altm· 
dan geçerse kadınsa erkek olur, er
kekse kadın olur, diye çocukları al
datırlardı. Şimdiki çocuklar daha ilk 
mektepte fen dersleri okuduklarından 
ne eleğim sağmanın altından geçile
bileceğine ne de insanın de2işebıle
ceğine inanmıyorlar. 
Zaten (doğrusunu isterseniz) bu gi 

bi vak'alarda bir değişiklik yoktur. 
İnsan büsbütün kızken sonradan er
kek olmaz. Ne de bunun aksi 

Sonradan erkek oldukları sanılan 
kızlar, daha doğuşlarındanberi kıs· 
men kadın, kısmen erkektirler. Pek 
eski zamanlarda Eflatun filosof da; 
tabiat insanları önceden hem kadın 
hem erkek yaratmıştı, sonradan r.r
kekleri kadınıardan ayırdı, fakat il
könceki bitişiklikten dolayı aşk orta
ya çıktı. Şimdi herkes kendisinin es
ki yarısını arar, diye yazmıştı. 

'.Fııosofun bu sözünü pek de vaba
na atmamalıdır. Gerçekten, insan a· 
nasınm karnında ilk devirde hem er
kek, hem kadın sayılabilir. Sonradan 
cocugun kız veya oğlan olacağına gö
re. erkeklık veya kadınlık aıau:ıctıe
rinden biri gelişir, büyür, öteki büyü
mez. kaybolur. 

Ancak kadınlık ve erkeklik all
metleri de ikişer kısımdır. Bir kısIIU· 
na aletler, öteki k111mına da tohum 
guddeleri dersem elbette ne demek 
istedigımi anlarsınız. 

Gazetenin kız erkek dediği kimse
ler de aletleri kadın olarak büyüyüp 
eeliştiklerı halde tohum ~uddesi er
kek olarak büyümüştür. Onun ic;ic. 
böyle karışık insan vücutça kıza ben
zedi~i halde arzusu baknnından er
kektir. Bunlardan kimisi derdini mev 
dana döker, bir ameliyatla işini dü -
zelttikten sonra bir kadınla evlenir. 
Kimisi derdini anlatamaz, kendisi 
kadın sayılırken gizlice ıene bir ka
dınla birleşir, yahut öyle yapmak iı
tt:r. Almanyada tutulmuı bir istatiıı
tiğe göre 87 kız erkekten 78 tanesi 
böyle -derdini asa vuramadıiı i in 
gıilıce oırer RaaJPıa ome§Plt)J'frQı . 

Bir de bunun aksi hal vardır. A
letler erkek olduğu halde tohum gud
desi kadın olur. Ancak, bunların sa
yısı öncekilere nispette üçte birdir 
Sonra da böyleleri içlerinden bir ko
caya varmak istedikleri halde, her. 
nedense kenôılerinin kadın olduğunu 
açığa vurmak istemezler, bir kadınJa 
evlenirler ve bütün ömürlerini, seve
medikleri, sevmelerine imkna olını
yan kadınla soğuk geçirirler. 

Belki bundan sonra, kadınlık iler
ledikçe, kadınlar her bakımdan er· 
keklerden üstün sayılırlarsa, o vakit 
erkek kızlar da bir: ameliyat yaptıra
rak kocaya varmayı isterler. 

Lokman Hekim 

Dr. Ihsan Sami 
ISTAFILOKOK AŞISI 

latafilokoklardan mütevellit (er
genlık, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı, arpacık) ve bütün C!!ild 
hastalıklarına karşı pek tesirli 
bir a,ıdır. Dıvanvolu No. 113 
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YENi NEŞRiYAT 

Yeni Adam 
91 inci sayısı güzel bir tekilde çık

tı. Bu sayının değerli yazılan ara
t11nda İsmail Hakkının Yeni neıle 
Yeni dil yazısını, Kültür tetkik ve 
tenkitlerini okuyunuz. Yeni Adam'ı 
bilhassa gençlere, muallimlere ve kül
türle ilgesi olanlara tavıi1e ederiz. 

Sıhhiye mecmuası 
Sıhhiye mecmuaaının 73 üncü sa

yısı çıknuştır. içinde bütün doktorla
rı ve sıhhat işlerile uğraşan kimseleri 
alakadar eden birçok güzel yazılar 
vardır. Tavsiye ederiz. 

evi$#e ~Qr 
~le1J.i'Aa~ r 

Kendisinden Yirmi Yaş Küçük 
Bir Kadınla Evlenmek l stigor 
Kendisinden çok genç bir kadınla 

evlenmek istiyen H. Hasan bu ka
dının ağır ve kendisini şüpheye dü
şüren şartlarından şikayet ed~or: 

'' .. Kırk beş yaşındayım. Şimdiye 
kadar evlenmedim. Bunun sebebi fır
sat bulamamış olmaklıgımdır. İçkiye 
de fazla düşkünüm. Muhitim yıllar
ca beni geceyarıJarına kadar içmeğe 
teşvik ediyordu. Her gece meyhane 
meyhane d?Qaşıyor, eş dost ile içiyor, 
buna bazan evde ,.de devam ediyor
dum. Bütün dertlerimi anam çekti. 
Senelerce benim yüzümden ağladı, 
sızladı. Belki, aç bile kaldı. Sonun
da geçen sene anamı kara topraklara 
gömdükten sonra içkiye tövbe ettim 
ve evlenmeye karar verdim. Pek u
zak akrabamızdan genç bir kadını 
tavsiye ettiler. Benden yirmi yaş da
ha küçük olan bu kadın evlenmeye e
sas itibariyle razı oldu. Fakat sonra 
bazı tekliflerde bulunmıya başladı. 
Evvela 500 lira nakit isterken, bir de 
oturduğum evi kendisine vermemi 
şart koşuyor. Başka bir şeyim yok; 
yalnız bir evim var. Bu tekliflere se
bep olarak da benim ayyaş olduğumu 
ileri sürüyor. Yarın öbür gün gene 
içkiye başlarsam onun başına birçok 
felaketler gelebilirmiş. Hiç olmazsa 
biraz parası ve bir de evi olmalıymış 
ki böyle bir izdivaca güvenebilsinmiş. 
Ben de elimde bir şey kalmayınca 

muntazam bir aiJe reisi olurmuşum. 
Birkaç defa görüşmemiz sonunda 
ıevmiye başladığım bu kadının böyle 
fÜpheli teklifleri başkalarından öğ

rendiğine şüphe yok. Haydi kabul e
deyim. Fakat birkaç ay sonra onun 
benden ayrılmak iatemesi ilıtimalini 
UU:itlUUUA~\.. a--& VIUlu.AJ va "'"ı A-~ıı.-

bu teklifleri birkaç ay sonra ayrıl
mak istiyeceğine bir delil olarak gö
rüyorum. Nasıl hareket etmeliyim?., 

Arada bir sevgi olmadıkça kendi
sinden çok genç kadınla evlenmek 
istiyenler bazı fedakarlıkları göze al
malıdırlar. Hele kendisini birkaç sa
tırla pek iyi tarif eden Hasan gibi 
ayyaşlardan evlenecekleri kadınluın 

teminat istemeğe hakları vardır. A· 
ma bir senedenberi içmiyormuş. Bir 
yıl önceye kadar alkolik olanların kü
çük fırsatlarla gene başlamıyacakları 
na kimse kolay kolay inanmaz. 

Kadının bu tekliflerinde samimi 
olup olmadığına, birkaç ay sonrası 
için fena niyetleri olması ihtimaline 
gelince buna karşı Hasan evinin ya
rısını verebilir, yahut ölünceye ka· 
dar evin bir kısmında oturmak hak
kını temin edebilir ... 

• 
Pitman olan erkek 

Eğer karısına ihanet eden her ada
mın ocağı yıkılsa yeryüzünde kaç a
ile ocağı kalırdı acaba? .. Birçok er
keklerin karıları üstüne büyük aşk 
maceralarına girdikten sonra ve bir 
takım skandallerden sonra da evleri
ne döndüklerine, ailelerini mes'ut et• 
tiklerine şahit olmuyor muyuz? 

Vecihe bunu 12,ruyor: 
"Sekiz sene sonra karısının üstil• 

ne başka birini sevmiş, ona ev tut
muş, dayamış. döşemiş, °'a yüzlerce 
lira sarfetmiş olan bir erkeğin bunla
ra pişman olduju takdirde asıl evine 
tekrar saadet getirmesi ihtimali var 
mıdır? Düşününüz ki, yabancı kadı
na yapılan bu fedakarlığın amili şüp
he yok ki bir sevgidir. Bu sevgi bir 
iki ay içinde unutulur mu,yeniden 
canlanmaz mı?,. 

Böyle paraya taallQk eden fedakar• 
lıklann amilini mutlaka sevgide ara• 
mamalıdır. Gelip gerçi hevesler, 
şiddetli ihtiraslar, hele birçok erkek· 
lerdeki değişiklik ihtiyacı da amil 
olabilir. Böyle b.iıı; aııaceradan gene 

4 ~ A 

edemezsiniz. Fakat burada düşünüle-
cek nokta erkeğin evinde ve karı
sında neyi eksik bularak başka bir 
kadına bağlanmak ihtiyacını gördü· 
ğüdür. Bize mektup yazan Vecihe 
bunu araştırmalı, kocasını baıka bir 
kadın aramak ihtiyacından variste 
kılmalıdır. Zeki bir zevce, en uçarı 
erkeği yalnız kendisine bağlıyabilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları ifletme 
Umum idaresi ili.nlan 

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

Bu işe girmek isteyenlerin 1413,23 liralık muvakk~! 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ilncu 
maddesi mucibince işe girmeye kanuni manileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğin~ vermeleri lazımdı~. 

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

Muhammen bedeli 19 2 50 lira 4 2 5 ton ham döküm 
piki 23 Birinci Teşrin 1935 çarşamba günü saat 15,30 
da Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1443, 7 5 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni mani
leri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

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

Muhamn1en 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 408.30 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 Rei&
liğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme 
Dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 5 815) 

7374 
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Altıncı Balkan Oyunları Dün Bitti 

Umumi Tasnifte, Yunanistan Birinci, 
Yugoslavya ikinci, Romanya Üçüncü, 
Türkiyeninde Dördüncü Olduğu Görüldü 

Altıncı Balkan oyunlarının 
üçüncü ve son günü programın
da görülen müsabakalar dün yi
ne Fenerbahçe stadının tribün. -
}erini ağız ağıza dolduran on bın 
seyirci önünde yapıldı. 

Birgün evvel durmadan Y~. • 
gan sıkı yağmurdan sonra dun 
hava bulutlu olmakla beraber 
yağmursuzdu. Havanın bu şc -
ker rengine rağmen Balkan o -
yunlannm so~ ~ü.sa~akaları sta 
da birinci ve ıkıncı gunden fazla 
seyirci toplamıştı. Bu seyircile
rin büyük bir kısmmı da Rum 
yurddaşlar teşkil ediyordu. 

Dış kapının önünde, evvelce 
üç günlük toplu bileti bir liraya 
alıp iki gün müsabakaları gör -
müş olan acık göz Rum çocukla 
rı son gün biletlerini yetmiş beş 
ten başlıyarak yüz elli kuruşa 
kadar satıyorlardı. Bu suretle 
hem iki gün bedava seyretmiş 
hem de üstelik ufak bir kar al -
mış oluyorlardı. 

Stadm içi 
Bir gün evvel yağan sürekli 

yağmur atlama havuzunu fena 
bir hale soktuğu gibi pisti de iyi 
dereceler alınmasına müsait ol-

10000 metrelik 

ce beş kere Yunan marşı çalın
dı. Birincilik direğine beş kere 
Yunan ikincilik direğine iki ke
re Türk, iki kere Romen, bir ke 
re yugoslav, üçüncülük direğine 
üç kere Yugoslav, iki kere Yu
nan bayrakları çekildi. 

400 seçmeleri 
1 1 o manialı ile başhyan gülle 

atmaya ortada devam edilirken 
pistte de 400 seçı:n~le~i iki ~eri 
üzerine yapıldı. Bırıncı serıde 
bizden Mehmet Ali koşuyordu. 
Bir yanlış çıkıştan sonra sırasi-
le Yunan, Yugoslav, Türk ve 
Romen atletleri koşuyor. Biraz 
sonra Romen en başa geçti. Me 
safenin sonuna doğru Yunanlı 
tekrar başı aldı. Yugoslav da 
Mehmet Aliyi dördüncülüğe sü 
rerek tasfiyeye uğrattı. 

1 - Misailidis Yunan 57 

koşunun başlangıcı 

kiler yavaş yavaş Recebi geçme 
ye başladılar. Üçüncü gelen Yu
nanlı öndeki Romanyalıyı geçe
rek birinciliği tuttu. Son metre 
lerde Galip çok güzel bir biti
rişle önündeki atletleri geçerek 
üçüncülüğü aldı. 

1 - Yorgakopulos Yunan 
4.23 5/ 10 

2 - Manca Romen 4.26 3/ 10 
3 - Galip Türk 4.26 5/ 1 O 
4 - Adamidis Yunan 4 .. 35 

metre 
2 - Pulad Türk 14.095 met 

re (Yeni Türkiye rekoru) 
3 - Zeki Türk 14.06 metre 
4 - Noyekoviç · Yugoslav 

13.99 metre 
5 - Paterakis Yunan 13.51 

metre. 
6 - Mikiç Yugoslav 13.50 
Bu müsabakada atletlerimiz 

iyi bir varlık göstererek Roman 
ya ile aramızdaki puvan fırsatı
m bir hayli indirdiler. 

10000 metre 

25 turluk bu uzun yarış beş 
bin metreyi kazanmış olan Yu -
goslav Brucan'ın birinciliği ile 
başladı ve öylece bitti. Bu da -
yanıklı atlet her turda daha ar
tan bir hızla yarışı adeta yorul
madan ve dudaklarındaki gü -
lümsemeği bir an kaybetmeden 
bitirdi. Yarışın yarısında Yu -
goslav atletlerinden birisi ne -
fesi kesilerek düştü. Çıkardı -
lar. Biraz sonra da Remzi ya -
rıştan çıktı. 

1 - Brucan Yugoslav 36 3 
7/ 10. 

2 - Vlahos Yunan 36.18 da
kika 

3 - Kristiya Romen 36.33 
8/ 10 dakika 

4 - Rıza Türk 36.53 2/ 10 da 
kika 

5 - Gupis Yunan 
6 - Komanesku Romen. 

110 final 
110 metre manialı finali şu 

sonuçları verdi. 
1 - Faças Yunan 15 5110 
2 - Skiyadas Yunan 15 9/ 10 
3 - Elli Yugoslav 16 2/ 10 
4 - Maesku Romen 16 5/ 10 
5 - Faik Türk 
6 - N egru Romen 

400 final 
iki yanlış çıkıştan sonra biz

den hiç bir atletin giremediği bu 
yarış şöyle bitti. 

1 -Mandikas Yunan 53 7 / 10 
2 - Nemeş Romen 53 8/ 10 
3 - Bauskak Yugoslav 54 

9/ 10 
4 - Misailidis Yunan 55 9/ 10 
5 - Y ordaş Romen 
6 - Hof er Yugoslav 

2 -Yordaş Romen 57 1/ 10 
3 - Hofer Yugoslav 57 4/ 10 
İkinci seride bizden Mufah -

Bu yarışta eğer birkaç metre 
daha olsaydı Romanyalı belki 

1 
de birinciliği alırdı. 

J f Çekiç atma 
""~~--... 1 1 - Goiç Yugoslav 45.57met 

ham koşuyordu. Sırasile Yunan, 
Yugoslav, Romen ve Türk ko • 
şucuları geliyordu. Biraz sonra 
Yugoslav üçüncülüğe, sonra da 
dördüncülüğe düştü. Romen i -
kinci bizimki de üçüncü geliyor 
du. Fakat son metrelerde Yu -
goslav yine üçüncülüğü alarak 
Mufahhamı tasfiyeye uğrattı. 

re 
j 2 - Stepikoviç Yugoslav 

45.49 metre 
3 - Petropulos Yunan 43.30 

metre 
4 - Dimotropulos Yunan 

42.57 metre 
5 - irfan Türk 34.86 metre 

(Yeni Türkiye rekoru) 
6 - Maryan Romen 26.90 3 Adım atlamad!J Türklerin ikinci, 

ÜfÜncü geldikleri ilan edilirken 

' mıyacak ağır bir hale getirmiş -
ti. Atletizm federasyonunun T. 
A. F. marka taşıyan mavi tu -
lumlu ameleleri sabahtan başlı
yarak atlama havuzunu eski ha
line getirmek için ellerinden ge
leni yaptılar. 

1-Mandikas Yunan 57 3/ 10 
2 - Nemeş Romen 57 9/ 10 
3 - Bauskak Yugoslav 58 
Bu suretle 400 finaline biz -

Uç adım atlama birinci, aml>rahis 
(Y.), ikinci Pulael (T.) ve üçüncü metre 

Zeki (T.) 4 X 100 bayrak 

Organizasyon müsabakaların 
yapılışı itibarile intizamlı olmak 
la beraber işi olan olmıyan misa 
fir atletlerle idareciler kendile
rine yapılan sayısız ihtarlara 
rağmen ~rtadan çekilmemelerı 
hakemlerın bul~nduğu sahayı 
karma karışık hır duruma getiri 
yordu. 

110 •eçmeleri 
Müsabakalara tam saatinde 

11 o manialı koşunun seçrneleri 
ve gülle atma _ile ~a.şlandı: 110 
metrelik birincı serısınde bızden 
Tevfik ikinci serisinde de Faik 
koşacaklardı. Birinci seride 
Tevfik son on beş metreye ka • 
dar Romanyalı rak~b~nin önün -
de üçüncü olarak gıdıyordu. Fa
kat bir mania devirerek vakit 
kaybettiği için dördüncü_lü_ğe 
düştü ve tasfiyeye uğradı. Ikın
ci seride Faik ikinciliği aldı. 

Sonunçlar şöyleir: 
1 - Façeas Yunan 16 4/ 10 
2 - Elit Yugoslav 17 
3 - Maesku Romen 17 4/ 10 

İkinci seri. 
1 - Skiyadas Yunan 16 2/ 10 
2 - Faik Türk 16 8/ 10 
3 - Negru Romen 17 5/ 10 
Bundan sonra oyunların ikin-

ci günündeki beş müsabak~nm 
Balkan seremonileri birincıle -
rin marşı çalınmak ve birinci, 
ikinci ve üçüncü gelen milletle·' 
rin ba rakları çekilmek suretile 

den hiçbir atlet giremedi. 
Levski geliyor 

Bu sırada müsabakaların taf
silatını İstanbul radyosu ile ve
ren Sait Çelebinin tesadüfen ya
nında bulunmak gelecek hafta 
için Bulgar Levski takımının İs 
tanbula geleceğini bize öğretti. 
Çünki tam .? sıralarda bu Bul -
gar klübünun Fenerbahçeye mü 
racaatı ve Fenerbahçenin de bu 
nu esas itibarile kabul ettiği 
radyo ile yayılmak üzere Fener 
bahçe idarecileri tarafından Sa
it Çelebiye haber verilmişti. 

1500 metre 

5 - Recep Türk 
6 - Şurda Yugoslav 

Gülle atma 
Bu arada ilk başlanan gülle 

atma müsabakası şu sonunçlar
la bitmişti: 

1 - Kovaçoviç Yugoslav 
14.43 metre (Yeni Balkan re -
koru) 

2 - İrfan Türk 13.72 metre 
3 - N arançiçi Yugoslav 

13.68 metre 
4 - Klorot Yunan 13.525 

metre 
5 - Maryan Romen 13.06 

metre 
6 - İbrahim Tiirk 12.84 met 

3 adım 

Bu müsabaka bir hayli heye
canlı oldu. Bizden koşan Recep re 
üçüncü tura kadar _epey_ önden 
gidiyor sonra sırasıle bır Ro _ 
men, bir Yunan yine bir Ro -
men yine bir Yunan geliyorlar 

Bir taraftan üç adım atlama 
müsabakası yapılırken öte yan -
dan da on bin metre mukave -
met koşusuna başlandı. üç adım 
şu neticeleri verdi. 

dı. 
Bizim ikinci atletimiz Galip 

gerilerde idi. Üçüncü turda öte- 1-Lambrakis Yunan 14.195 

Cemil, Raif. Hakkı ve Semih 
ten yapılmış takımımız bıı koş" 

1 O;#H -.,,.. •"l"rlltei.i Brucan 

da çok güzel koştu. Eğer ilk ko 
şan biraz daha iyi çıkmış olsay 
dı iki metre farkla kaybettiği -
miz bu koşuyu kazanmaklığımız 
pek kabildi. 

1 - Yunan takımı 45 1/ 10 
2 - Türk takımı 45 6/ 10 
3 - Yugoslav takımı 45 8/ 10 
4 - Romen takımı 46 
5 - Bulgar takımı 46 1/10 
6 - Arnavut takımı 

Sırıkla yüksek 

Çok evvel başlanan bu müsa -
baka karanlığın iyice basması 
üzerine bitirilemedi. Bugün hu
sus şekilde yapıla~aktır. 

Son durum 
Dünkü müsabakalarda olduk

n -

Manialı 110 metre 

Uç adımda Pulat ikinci 

1500 metre birincisi Yunanlı 
Y orgakopulos 

lerle aramızdaki puvan farkını 
biraz indirdik. Bununla beraber 
ikinci gündeki durum değişme
di Yunanistan birinci, Yugoslav 
ya ikinci; Romanya üçüncü, Tür 
kiye dördüncü oldu. 

Dün geceki •ölen 

Balkan oyunlarının bitmiş ol 
ması dolayısile Balkan atletle -
ri şerefine Türkiye atletizm fe-
derasyonu tarafından Tokatli -
yanda üç yüz kişilik bir şölen ve 
rilmiştir. Bu şölende Balkan u
lusları sefaret ve konsolosluk 
erkanı, Balkan atletleri ve idare 
cileri, Balkanlar arası spor ko -
mitesi, Türkiye spor teskilatı 

erkanı bulunmuşlardır. Hava -
nın kararması dolayısile yapıla 
mıyan mükafat dağıtılması bu 
şölen de yapılmış, Türkiye atle
tizm federasyonunun mükafat-

lan, Atina Şarbayınm birinci ." 
lik kupası, Bükreşte Üniversal 
gazetesinin .-ıncilik çalenç ku· 
ı.:-sı bu şölen~e verilmiş rlostlu
ğu kuvvetlendirc1 samimi söy -
! vlerle iyi bit gece geçirilmiş • 
tir. 

S. G. SAVCI 

Top çıktı 

Top mecmuası bugün çıkan 
sayısında 6 mcı Balkan oyunlan 
nm dün yapılan son ve önemli 
karşılaşmalarile kapanışı töre .. 
nine yine en mutena sayfaları .. 
m ayırmıştır. Balkan oyunları • 
da bize birincilik kazandıran 
Karakaşı bu muvaffakiyetine na 
sıl eriştiğini bütün tafsilatile 
Top'a anlatmıştır. 

Bundan başka öbür haf ta 
memleketimize gelecek dost 
Sovyet sporcularile dört ayrı 
spor şubesi üzerinde yapacağı
mız temasların bütün malumatı 
ve maçların genel programı yi • 
ne Top'un sayfalarındadır. 

Bu haftanın şayani dikkat ya· 
zı ve resimlerinden bir kısmını 
da Maksbir - J oe Lfüz maçı taf 
silatı teşkil etmektedir. 

Top'un radyo kısmı ise başlı 
başına ayrı bir mecmua gibi rad 
yo meraklılarını tatmin edecek 
malfimatı bir araya toplamıştır. 
Bir haftalık Avrupa programı. 

Parazitlere karşı alınacak ted • 
birler. Haftanın radyo haberle • 
ri. Bu sene piyasaya c.ıkacak ye
ni model makinalar hakkında ve 
rilen malGmat her radyo sahibi 
ni alakadar edecek mahiyette • 
dir. 

Bugün müvezziinizden bir 
(Top) mecmuası isteyiniz. 

l
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Türk Hava Kurumu EiE -1 Büyük Piyangosu i 
E: Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
E§ 19.cu tertip 6.cı Keşide 11 1. ci Teşrin 935 dedir:= 

~ Büyük ikramiye ~ = -
~ 200.000 Liradır ~ - -- -§ Ayrıca : 30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10,000 -
E: Lirahk ikramiyelerle beheri (50,000) Lirahk E: 
=: iki mliklfat vardır. : 
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Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbu} 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 6600 

7060 

Klişe Atölyesi 
Renkli, tire, ototipi her türlü 

klişe )apılır. 

çabukluk, iyi, temiz 
ve güzel iş - 6965 
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Dünya Gazetelerine Göre H8diseler 
HABEŞiSTANDA 

imparator müşkül vaziyette 

Aduababada Mü.tümanlar 11• Kopt 

Pam. Soirdan: 
Yerinde bulunmamayı istemediğim 

bir adam varsa o da Habcşiıtan im· 
paratoru Haile Selasiyedir. 1 S gün 
zarfında kendisini üç defa görmek fır
satını ele geçirdim. Bende baaıl olan 
intıbaa göre, imparator feci bir talün 
yükünil üzerinde taşıyan bir adam • 
dır. 

J mparatoru, birinci görilsi.ım, Adi
ıababaya geldiği zaman gazetecilere 
verdiği mülikat esnasında idi. O, rcs· 
mi nezaket kisvesi altında, lüzumsuz 

Bir Habeı ııü:&eli 

gevezelikten ibaret olan mülakatı ora 
da bırakıp, daha miiıtacel işler arka
ıından koşmak iıtiyen bir adam.ı an· 
dırıyordu. 

Jkinciai bundan birkaç gün evvel 
bazı ecnebi gazetecilere verdiği ziya
fet esnasında idi. Etrafında bazı ec· 
nebi kadını ve Habetiıtanın ileri ge· 
Jenlerinden birkaç kişi vardı. Eskiıi 
gibi çok meşgul görünüyordu. Yanın· 
dakilerle on kelime bile konuşmadı. 
Yalnız maıa altında bulunan iki kü
çü11 köpege bakıyordu. Köpekler de 
araıtra havlıyordu. 

Uçünciısü de. iki gün evvel yağ • 
mur mevsiminin ıo.ıu milnascbctilc 
Maska! bayramında yapılan resmi ka· 
bulde idi. imparator kadife kaplı tah
tının üstünde beyaz eldivenli ellerini 
diılcri üzerine koymuş, üç &aat hare· 
ketsiz bır halde durmuştu . Bizanslı
lar zamanından kalma olan bu bay • 
tamda yapılan merasimin bu hareket· 
tiizli~i icap ettirdiğini ve imparatorun 
oradaki bütün inaanların levkinde bu
lunduğunu biliyordum. Fakat impa
tiltorun yorgun yi.ıründen hiçbir şey 
ıoylemek, hiç bir şey yapmak iste • 
medigi anlaşılıyordu. 

On aydanberi Habe9liler ve impa
rator çok zalim bir muameleye tabi 

No. 14 

H 1 N Ç 
EDGAR WALLACE 

Sinirlidir de ... Zaten yarını hastaneye 
kaldıracağız. Eğer isterseniz, gidıp 
b•kayım, neler oluyor? 

Sanki milsaade istiyormut gibi 
Brixan'a baktı. O kadar aciz, miskın 
ve zayıf bir vaziyet almıştı ki, Brix
an bu dudakları titriyen aapsarı ada· 
nun karşrsında kanaatini daha kuv· 
vetlendirmiştı. Her halde bu pto
nun içinde bır ,eyler gelip ;:eçiyor
du ama, ne? Mutlaka bunu ögrene
cekti. 

Gregory sordu: 
- Bir gidip bakayıml 
Brixan "gidip bakınız,, kabilinden 

kafasını salladı. Şato sahibi hemen 
yürüdü, kapının kilidinde bir anah
tar döniışünü işittiği zaman, hemen 
fırladı, koştu . Kapı dıtardan kilitlen
mişti. 

Etrafına bakındı. pencerelerden 
birine koştu, camı açmak_ istedi. O
rası da dışardan kilithydı. Şatonun 
her tarafına, hatta peneertltrine ka
dar hususi kilitler konmuştu. Tam 
cı sırada lambalar birdenbıre aöndu
J.r. Yalnız ocağın kızıl koru ortalıfı 

• 

lar mruafleriyet için dua ediyorlar 

tutulmuılardır. Bu sebeple endişeden 
ümide, ümitten endİ§•Y• diıtınüıJer • 
dir. Habeşliler Italyanların Eritrede 
savaş haıırlığına ba§ladık1anru gör
dükleri zaman, Adua muzaffcriyetinc 
güvenerek, buna ehemmiyet verme • 
mişlerdir. Fakat, biraz sonra bu ha
zırlığın önemli bir şekil aldığını gö
rünce endişeye başlamışlardır. O za
man lngiltere ve Amerika Birle§ik 
h ükürnetleri meseleye müdahale etmi§ 
!erdir. 

Rickett'in arkaıından bütün Ame
rikanın Habe9istana yardım etmeye 
hazır olduğunu görmüşler, bunun Ü· 
zerine taleplerini biraz azaltmışlar • 
dır. Bundan ıonra sıra Ingiltereye 
geldi. İngiltere filosunu toplanmaya 
başladı . Habeıliler o zaman vavallı 
memleketlerinin arsıulusal siyaıada 
ikinci planda kaldığını ve asıl facia
nın Ingiltere ile ltalya arasında oy
nanmakta olduğunu zannettiler ve 
biraz rahat ncfeı aldılar. 

Sonra yeniden felaket başladı. Son 
haberler ltalya ile Ingilterenin Habe
şistan aleyhine olmak üzere araların· 
da anlaşacaklarını bildiriyordu. 

işte sene başındanberi Habeşista· 
nın maruz kaldığı halJer bundan iba
rettir. Herkesin asabı gergindir. Bu 
halde ya .amaktan iıe her !•Yİ tercih 
ediyorlar. işte halkın haleti ruhiyesi 
bundan ibarettir. imparatoru endişe
ye di!şüren ile budur. Bu çok zeki a· 
dam, Aduada Italyanlarla muharebe 
etm·'ş olan ihtiyarların fikirlerine İ§· 

tirak c;tmiyor. imparator ordusunun, 
ne kadar cesur olursa ol~un modern 
makinelerle mücehhez 300 bin hal • 
yan askerine karşı muzaffer olamıya· 
cağını ve vaktile Meneliğin 100 bin 
askerinin general Baraticri'nin 16 bin 
askerini ezdikleri gibi ezemiyeccğini 
bili'.V'Of. 

Bu ıebeple Italyanları memnun e· 
decck bir anla manın müreccah oldu· 
ğu kanaatindedir. imparator, böyle 
düşünmekle beraber, bunu açık? ıöy 
lemeğe ve bunun üzerine bir ~iyasa 
kurmağa cesaret edemiyor. Çünkü bu 
takdirde Habeıistandan kovulmu9 o
lacaktır . 

imparator gazetelere verdiği diyev
lere uytI'.ak mecburiyetindedir. Habeş 
toprağının bir karışını ve kendi ha
kimiyetinin bir zerresini bile feda e
demiyecektir. 

Son neferine kadar harp edecektir. 
Fakat vaziyetin en feci noktası bu 
kahramanlık siyar.asının tak:p edilme
si 13.zrm gelen en iyi bir siyaaa olma
dığı kanaatinde oluşudur. 

Bu adamda deha vardır. Buna ka
naat etmek için, put üzerine dikilen 
rakipleri ortadan kaldırmak hususun· 
da kullandığı kuvvet ve hileleri gör· 
mek kafidir. Fakat imparator, bugün 

bir parça aydınlatıyordu. 
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BOŞA GİDEN TUZAK 

O zaman Brixan, odanın bir ta
rafında çıplak ayaklı birisinın ya
vaş yavaş yurüduı:;ünü, batta derıp 
derın neteıilcrini dahi sezdi. 

Hiç tereddüt etmedi, Tabancasını 
çıkoraıak, pencerenin kilidine daya· 
dı, bir ıkı defa ateş etti. Kilit pa
ramparça olunca p.:ncere de açudı. 
Tam o 11rada Gregory kapıda gö
ründü: 

- Yahu, ne oluyor? Birisi taban
ca mı attı 1 

- Evet, birisi tabanca attı. O bi
riıi de benim. Gregory, bereket ver
sin ki benimle heıaplaşmağa gönder
diğiniz kimseler bu kurşunlardan 
yakayı sıyırdılar. 

Gregory halının üzerinde beyaz 
bir t•Y gördü. Hemen aldı. Kaba 
ipekten bir eşarp .. Kokladı. 

- Bunu biri•i acele ile düşürmü~ 
olacak, dedi. ben bu eıarpların ne 
işler için kullanıldığını da aşağı yu
karı tahmin ediyorum. 

Brixan sordu · 
- Hastamız ne alemde? Hani şu 

arada sırada bağıran ıinirli, çılgın 
kadın 1 

Gregory dudaklarının titreyişini 
zaptetmek için elini ağzına götürdü. 

- Şimdi iyidir.. İyidir.. Buhran 

Hanri Ford Cumur 
Başkan namzedi 

Fran.sı.z gazetelerinden: 

Cumuriyet Partisi ulusal komitesi 
Birle§ik Amerikada 19S6 senesinde 
yapılacak cumur başkanlığı seçimin
de namzet göstermek hususunda bir
çok güçlükler karşısında kalmıştır. 
Bu ıebeple muhafazakar cumuriyet
çiler ile muhafazakar demokratların 
birleşmesinden bahsedilmektedir. Bu 
tasavvuru neticelendirmek için Pan
silvanya Üniversitesi profesörlerind~n 
bir grup cumuriyetpervcr partiye hiç 
beklenilmiyen bir teklifte bulunmuş
tur. Profesörler, otomobil fabrikatörü 
Henry Ford'un 1936 seçiminde Roo· 
sevelt'e karşı cumuriyet part.si namı
na namzetliğini koymasını istemişler
dir. 

Ford yeni bir cumuriyetçidir. Vak. 
tile demokrat partisi namına Wilson'a 
rey vermişti. E&bak cumur başkanı 
Coolidge zamanında cumur:yet parti-

Henry Ford 

sine girmiş ve Roosevelt cumur baş
kanı olunca, birçok sebeplerden dola
yı ekonomi kalkınrra idaresinin §id· 
detli bir hasmı olmuştu. 

Ford'un namzetliğinin 
partisi tarafından kabul 
mit edilmektedir. 

cumuriyet 
edileceği ü-

kurnazlığıtf" kafi gelmedigi bir durum 
da bulunuyor. Dc,;ebeyli&inin hüküm 
ıürdüğü bir memh·kette ımparatorun 
otoritesine ancak barış zamanında 

hürmet edilir. Harp olursa, impara -
tor ancak büyük den•beylerle anlaş
bğı takdirde otoritesine hürmet etti
rebilir. Derebeyı şefleri de ltalyaya 

karşı mutlak bir itilalkirlik beslemek
tedirler. 

Bu da bugünkü durumun ikinci 
feci noktasıdır. 

Geçen gün Maıkal bayramı müna
sebetile yapılan merasimde gördüğüm 
ruhani tavırlı ve bütün insanların fcv 
kinde gibi görünen bu adam, yalnız 
Choa vilayetine tam mana ile emre
debiliyor. 

Haile Selasiye sarayında samimi 
bir kaç mütaviri ile yal;ıız bulundu
ğu zaman acaba ne düşünüyor? Dışa
nya hiçbir haber sızmıyor. Bu Şark 
sarayları ıükiinet ve sırrın makarrr • 
dır. 

Menelik öldü~'Ü zaman, imparato
riçe Taitu kocasının ölümünü dört ıc· 
ne milletten r.aklamağa muvaffak ol· 
mamış m.ı idi? 

geçti, dedi. 
Brixan gözlerinin ve zekasının bü

tün kuvvetini karşıaındaki adamın 
üzerinde teksif etmişti: 

- Ben bu hizmetçi kızı görebilir 
miyim? 

Bu defa Gregory açıkça vaziyet 
aldı: 

- Olamaz, dedi, göremezoiniz. Siı 
bu saatte evime gelip de, ortalıgı 
harap etmek için kendinizde nasıl ce~ 
saret buluyorsunuz? Ben sizi yarın 

Scotland Yarda' şikayet edeceğim. 
Bakınız, hakkınızda nasıl muamele· 
yaparlar, görüroünüz. Allah, allah, 
ortaya bazı sivil memurlar çıkıyor· 
lar, sanki bütün dünya onların zan· 
nediyorlar. Ama, ben size bunun ak· 
sini iıpat edeccgirn. 

Gregory korkusunu bu hiddetli 
sözlerle örtm~ğe çalıııyordu. Deli· 
kanlı bir aralık ocağın üstündeki kı
lıçlara baktı. Gregory bu bakı§! gör
müştü. vaziyeti yeniden degi§tİ: 

- Dostum, dedi, niçin beni bu ka
dar taciz edersiniz? ben, kullanılma
sı bilindikten sonra, dünyanın en iyi 
huylu insanlarından biriyim. Yemin 
ederim ki, benim hakkımda çok yan
lış kanaatlere kapılmış bulunuyorsu
nuz. 

Brixan münaka§& etmedi. İlk gün 
ışığının girmcf;e başladıgı odadan dı
şarıya çıktı. 

Dower liousc'a vardığı zaman her
kes kahvaltıya hazırlanıyorlardı 

Elli senedenberi 
Sönmiyen yangını 

American Weekly'den: 

Amerikada elli senedenberi hiç sön 
miyen bir yangın vardır. Jules Verne' 
in hayali bir hikayesinden değil ha
kikatten bahoediyoruz. Bu yangın 
Birleşik Amerikada Ohio hükümeti 
dahilinde Valley ile New Straitsville 
ve Shawnee arasında 1884 senesinde 
başlamıştır. 

O sene Ohio hükumeti dahilinde 
maden amelesi bir grev yapmış ve bu 
grev altı ay kadar sürmüştür. Bir ge
ce, grevcile. petrol yüklü bir arabayı 
zaptederek ateşlemişlerdir. Sonra 
yanmakta olan arabaları maden kuyu
larına atmışlardır. 24 r.aat zarfında 
bütün kuyular ateş al.nıştır. 

Bu, o zamandanbcri devam etmek· 
te olan bu yeraltı yangınının başlan
gıcı olmuştur. Tahmin edildiğine gö
re elli senedenberi elli milyon dolar
lık kömür yanmıştır. Hükümet artık 
bu yangınla meşgul olmuyor. 
Yangın yavaş yavaş genişliyor. 

Bundan bir müddet evvel bir çiftçi 
sarnıcında su kalmadığım görmüş ve 
bunun sebebini araştırmış. sarnıçtan 
duman çıkmakta olduğunu görmüş • 
tilr. Bunun üzerine çiftçi araziıini hı· 
rakmağa mecbur olmuştur. 

Yanmakta olan madenlerden uzak 
bir yerde bir okul yaptırılmıştı. Fa -
kat bir müddettenberi talebe, sıcak
tan şikayete ba~lamı§lardır. Maden 
yangının mektep binasının bulundu
ğu arsanın altı metre derinliğinde bu· 
lunduğu anlaşılmıştır. Bu bina da terk 
edilmiştir. 

Bu yangının önün~ geçmek için mü 
hendisler, 10 kilometre murabbaında 
bulunan yangın sahası etrafına ıetler 
yapılmasını teklif ediyorlar. 

Yahudiler İften çıkanlıy9r 

Bertin. 29.A.A. - Alman de
miryollan idaresi eski savaşçı· 
!ardan veya harbtc çocuklarım 
kaybetmiş olanlardan da olsa 
henüz hizmette bulunan bütün 
yahudilerin işten çıkarılmasını 
şube ~cflcrine emretmiştir. 

Suriye Başbakanı 
Parıs'te . 

Joumal Deı Debab'dan: 

Suriye BQ.fbakanı Şeyh Tacet
tin El-Haaani birkaç ırün Pariıte 
kaldıktan •onra Şama ıritmiıtir. 
Batbakan gantelere fU diyevde 
bulıuımuıtur: 

- Franaı:ır. dınıtluıiundan ve Pa
riste bana karıı gô•terilen mi.salir
perııerlikten çok memnun oldum. 
Meçhul Aıkerin mu;arında yapılan 
meraıim eınaaında halkın bana 
karıı göaterdiği muhabbet hiç unu
tamıyacağım bir hatıra olacaktır. 

Hukümet erkanı ve alakadar bü
tün çevrenler Şamda 1936 ıeneain
de açılacak sergi için Suriyede ıar
ledilen emeklere dair Verilen iuı -
halı alaka ile dinlediler. Fran•ız. 
fevkalade komiıeri Martel'in eko
nomik aahada kurduğu çalı~ma bir. 
liii"i ~ünden 6i.ine İyi neticeler ver· 
mektedir. 

Son imparatorluk lıonleransınJa 
Suriyenin menafii muvaffakiyetle 
müdafaa edi1mİf1İr. Elde edilen ne
ticeler ve göriilen terakkiler' bi:zi, 
Suriye mandasını elinde bulundu .. 
ran Franaaya minnettarlık duygula· 
rile bağlıyor. 

Brixan kısa kayboluşunu kimsenin 
farketmediğine memnun oldu. Yalnız 
Adcle'in bunu farkettigini iyice anla
mıştı. 

Knebworth'un keyfi pek yerindey
di. Her halde çevıilen sahnelerin 
pek mükemmel olduğuna kanaati 
vardı. Diyordu ki: 

- Filmleri developc etmeden el
bette •İze kat'i bir şey ıöyliyemem. 
Fakat Mis Adele'in rollerinde tama
mile muvaffak olduğuna emniyetim 
var. Peygamberlikten hoşlanmam. 
Kehanet savuracak değilim. Lakin 
Mis .A.dele her halde bir gün büyük 
bir artist olacaktır. 

Brixan yava~ça dedi kL 
- Ama, siz oııoan b<iyle bir kabi· 

liyet beklemıyordunuz 
- Doğru.. Stella ile aramızda ı:•· 

çen hik .. yeyi bıli}u ı•unuz Bazı ıine
ma yıldızları var kı . ..ı~ an yıldız 
olamıyorlar. ~ .a.uar ug .. ...... JIZ, ça .. 
lışsaruz, çaba]. ıız. gene aksak bir 
tarafı kalıyor . •• a.lıukı Adeıe bu orta 
merhaleleri bir hamlede atladı, geçti. 
Göreceksiniz , ne mükemmel artist O· 

lacak! 
- Sahi, muvaffak olacak mı sa· 

nırıınız? 
- Yok, o kadar kuvvetle teminat 

veremem. Bu sinema &leminde ne İs· 
tidallar kaybolup gider, ne kendini 
bilmezler ıivrilip çıkarlar. Bir defa 
İngiliz ıinemaıının tanınmıı yıldızla· 
rına bakınız. Bunların çogu kendi 

MALEZYA DA 

Bir Kral Aranıyor! 

Male:ır.yada bir kabile reüi 
Pari• • Soir'-dan: 

Raca olmak iıter misiniz? Bundan 
birçok istifadeniz olur: Ateı rengin· 
de yakutla dolu mahzcnleriniz, bin bir 
gece masallarını andıran bir &arayı
nız ve harem daireniz olacak. 

Fakat itimatsızlık kendini göster • 
mekten hali kalmıyor. Hiç kimsenin 
istemediği bir taç, kurtlar yemit bir 
koltuktan başka bir şey değildir. Çün 
kü Malezyada kral ya kafası koparıl· 
mak veya kazığa vurulmak istenilen 
bir adamdır. Fakat bu fikir yanlıştır. 
Malezya bilakis çok sakin bir memle· 
kettir. Malezya balkı vergilerini ko • 
!aylıkla verirler. Bazan çetin bir ta
vır takınacak olurlarsa Ingiliz kralı
nın a•kerleri çarcabuk onların akılla
rını başlarına getirir. Çünkü Selangor 
lngiliz himayesi altında bulunuyor. 

Malezya kralJığı tacına namzetlik· 
!erini koymadan evvel ıize buranın 
ne kadar güzel bir memleket olduğu· 
nu anlatayım: 

Selangor Malaka yarımadasında ve 
Perak hükumetinin şarkı §imalinde 
bulunan bir memlekettir. Buraıı yük· 
sek dağlar üzerinde zengin bir ovadır. 
Araz< si 13 bin kilometre murabbaı, 
nülusu da 150 bin kişidir. idare mer• 
kezi olan Kuala Lamper şehri Kiang 
nehri sahilinde V enediğin küçük bir 
eşidir. Burada külJiyetli miktarda pi
rinç yetişir. Kalay ve altın madenleri 
bulunur. 

Selangor racası, mesut olmak için 
lazım olan her ııeye maliktir. ı.:itc
kim aon zamanlara kadar çok mesut 
yaşamış, fakat tac ve tahtına bir va
ris aramak zamanı gelince, fel3.ketler 
baş göstermiştir. 

Racanın büyük oğlu veliaht, garbin 
bütün fena itiyatlarını almıştır. içki
ye olan meyli memlekc te birçok re
zaletlere ıebep olmuştur. 

lngiliz genci ilbayı, memleket •§· 
rafile anlaşarak Selangor tahtına bir 
ıerscrinin gelmesine muvafakat ede
ceğ'rıi diplomasi dilile anlatmııtır. 

ihtiyar raca ikinci oğlunu yanına 
çağırarak demiş ki: 

- Sen kral olaoaksın. 
Fakat ikinci oğlu iktidar mevkiine 

geçmek istemiyor. O teniı oynuyor. 
sürek avına gidiyor, amatör filmleri 
çeviriyor. Bu genç bir golf klübünün 
başkanlığını mükemmel ıurette yapa· 
bilecok bir centilmendir. 

Babasına verdiği cevapta: 
- Ben kral olmıyacağım, demis.tir. 
Racanın üçüncü oğlu pirdir. Dör· 

düncü oğlu tasavvuf merakbıı bir a
damdır. Dünya işleri ile asla alakadar 
değildir. 

Raca, bu suretle on iki oğluna kral
lık tacını teklif etmiş ve her biri bir 
ve•ile ile reddetmi9tir. 

Bunun üzerine raca, Ingiliz ilbayı· 
nı meseleden haberdar etmiş, ailesi ef 
rad1ndan hiç kimsenin kendisine ha· 

sahne vazıları ile evlidirler. Bu vazi
yette olmıyan bir küçük kız için İ· 
!erleme ,ansı ne olabilir? Sonra İn
giliz film istihsalatı Alman ve Ame
rikan filmlerine nazaran çok geridir. 
İngiliz sahne vazıının §3hsi hiçbir dü
şüncesi ve bir fikri yoktur. Hepsi de 
birtakım sinema trükleri öğrenntit
Jerdir, onlarla gelip giderler. lçle
rinden bir iki tanesi Hollivudda kal· 
mııtır. Ne öğrtndiyse hepsi o .. Şöy
le kalalarını yorup da ortaya yeni 
bir şey çıkarma11nı bilmezler. 

Bütün dünyada sinema sanayii or
taya iş çıkaranların ellerindedir, fa
kat bizde mukallitlerin.. Bu şartlar 
içinde mesela bizim Adele'in yann, 
öbür gün bir ıinema yıldızı olmaaı 
imkanlarım görmüyorum. Şimdi be
nim çevirdiğim film eğer Amerikada 
tutarsa, o zaman belki Adele için bir 
tan• açılır. Bir aencyc varmaz, onu 
da Amerikalılar, Hollivudda film çe
virmeğe çağınrlar. 

Bir kadın ziyaretçinin geldifini 
haber verdiler. İçeriye ıtildyonıın es
ki meşhur artisti Stella Mendoza 
girdi. Arkasından da çevrilen filmin 
jön premiyesi. 

Genç kadın Knebvorth'un yanına 
geldikten aonra: 

- Affedersiniz, hakikaten bugün 
sizden af dilemeğe geldim. Bir film 
için bütün dünyayı bekletecek deği
lim ya.. Yarın &•leyim mi 1. Yoksa 
bugün kalavım mı> 

Male:syada bir kadın tipi 

lef olmak istemediğini bildirmiştir. 
Ilbay ve memleketin ileri gelenleri 

müşkül bir mevkie düşmüşlerdir. Ra· 
ca, ilbay ve eşraf toplanmışlar, bu me 
••lede anla1arQtyacaklarını anlamış • 
Jardır. Raca ila badema bu mesele I· 
le meşşıul olmamağa karar vermiştir. 
Onun düşünceıi budur: 

- OğulJarımı takbih etmem. iste
dikleri gibi ya§&yacak kadar zengin· 
dirler. Ben dan sonra tufan 1 

lngiliz ilbayı bir veliaht tayin edil· 
meainde ıırar etmiştir, ve eşrafı bir 
iıim etrafında anlaşamadıklan tak • 
dirde Kiang nehri sahilinden birkaç 
amele alıp bunları tahtın ba•amakla· 
rı üzerine oturtacağını söylemiştir. 

Asil bir aileden bir veliaht ıeçmek 
meselesi mevzuubah:s olamaz. Çünkil 
bu takdirde diğer bütün asil aileler 
hemen isyan edeceklerdir. Nihayet bil 
tün reyler Malezya tah tının bir ecne· 
biye verilmesi etrafında toplanmıştır. 

Ingiliz il bayı bu karara karşı: 
- Bana göre hoş. Yalnız veliaht 

bir Ingiliz olmalıdır. 
Eşraf ta: 
- Biz beyaz bir kral İ•tiyoruz. Fa· 

kat lngiliz olmamalıdır. 
lhtiyar raca ölm<k üzeredir. Tahu 

yakında bot kalacaktır. Bu tahta o
turmak için biraz cesaret lazımdır. 
Malezyanın en muktedir hükümdan 
lskoçyalı bir aileden gelmisti. Her ta· 
rafta i~aizlik hüküm aürdüğü bu za· 
manda racahk makamının ıekiz giın• 
den fazla münhal kalmasına ihtimal 
verilmiyor! 

İhtiyar direktörün dudaklarındı 
balif bir gülümseme geçti: 

- N c yarın geliniz, ne de bugün 
kalınız. Sizin yerinize aldığım kız:, 
ıizden daha çok iyi muvallak oldu. 
Şimdi siz geldiniz diye filmi yeni 
baştan çevirecek degilim ya.. . 

Stella, pişman olmu~ vaz:iyetıne 

hiç de uymıyan sert bir tavırla di
rektöre baktı: 

- Fakat Knebworth, sizinle ara• 
mızda bir mukavele vardır, zannede
rim. 

O zaman arkadan gelen jün prömi· 
yenin scıi duyuldu: 

- Ben, doğrusu bu filmde Part• 
ner olarak Stellayı tercih ederim. 
Öteki kızla, adını bile bilmiyoru"" 
oynamak o kadar kolay iş değil .. 

Ve ilave etti: 
- San'at namına şu kadarcık bile 

kabiliyeti yok. 
İhtiyar direktör cevap vermedi. 

Yalnız jön prömiycye dik dik baktı. 
Fakat delikanlı oralarda değildi, do
di ki: 

- Hem ben kendimi onunla iyiderı 
iyiye gösteremiyorum. Sinirleniy~ 
ru~ bir insan sinirli sinirli roıurıil 
oynarsa, o rolün hayrı kalır mı? ı;;ğ_er 
StelJa gelmezse, ben bu filmi çevır

mem. 
Bu sefer de Stella bastırdı: 
- Hemen bugün başlıyayım mı? 
Kn•bworth iyiden iyiye kızmııtı: 

f Arkası var] 
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Nizamettin NAZıF 

Moskof Kamufanının Kızağı ile Bu Kızağın Etra
f ıncla llerligen Kızaklar Buzlara Gömülüverdi/er 

Evet ... Bir hafta, tek hafta Ivanı 
tnağlUp ttmek için Kazana kafi gel
mişti. 

Ve bakınız bu muhteşem zafer na
sıl ve ne kolaylıkla kazanılmıştı: 

Kazanlıtarın bir kale müdafaası ya
pacakları~ sandığı için İvan ile Ka
mutanlar~ dağınık bir nizamda ilerler 
lerken, bıt gece, İkinci Moskof ordu
au kararg'1ı:ı şiddetli bir baskına uğ
ramı~ı. 

Atlarına yem torbalarını bağlamış 
\re kendiler\ de odun yığınları etrafın
da toplan~ olan süvariler ve altı 
~ündenberı ı~ünde sekiz saatlik bir 
cebri yürii}\şle yorgun düşen yaya
lar_ kımılda"1ağa vakit bulamadan 
dogranıverıı\lerdi. 

Bu, Kaza~ !vana yaptığı ilk sal
dınştı ki kalitamanları Ali Ekrem Ha 
nm kara paF;clı Nogay atlrları idi. 

No~aylar ,9la kılıç karargaha dört 
lı:eçesınden ıl~r etmisler ve doğra
madık tek ad\ıJ bırakmamışlardı. 

Ali Ekrem ~n bunun akabinde al
tı fersah ~~ed~eceliyen Moskof top-
~ulanna hucuır etmişti. { 

Topçu parkıcendini tam bir emni
yette sandığı ~n ufak bir ihtiyat 
tedbiri almamı\,ulunuyordu. Nogay
lar buraya da \unlu bir fırtına deh
şetiyle saldırm lardı Yalnız bu bas
kın ilki kadar üyuk bir muvaffaki
yet ka::an.~madı Zira topçular at ve 
kızak ustunde ::ıı almış bulunduk
ları i ç i n Y y a 1 a r kadar yor
gun bulunmuyo ardı. 1Ik şaşkınlık 
geçince kendile~ ü hemen toparlaya. 
bilmişler ve Alı :!:krem Hanın saldı
rışındaki bütün ddete rağmen yine 
oldukça muntaz'b_ bir yığın halinde 
toparlanıp Nogaıara karşı koyabil
mişlerdi. 

Ama, bu ?Diid2aa Nogay kıttçları 
karşrsmda hıç te arp bir kale mana-
61 alamamıştı. AliEkrem Hanın atlı· 
]arından sekseni }izü Moskof topçu
larının açabildiği k yaylımlarla kar
lara yuvarlanınışl;;a da inatçı No -
gaylar o anda huumlannı bir kat 
daha şiddetlendıebilmişlerdi. Bu 
harp yarım saatteı az fazla sürebil
di. Top~u ~a~kınır amirleri dalgalı 
bir denız gıbı kudrarak kılıçlarını 
sallryan bu atlrlarır püskürtülür ne
viden olmadrklarınlsezince adamla • 
:rından bir kısmını eda etmeği göze/ 
alarak topla.rını kharmağa kara{ 
verdi. Ve bır taraf\ harp devam e
derken atları kızaklra bağlatıp çala 
kamçı uzaklaştı. 

Kalanlar gece ka\nlığında kamu
tanlarınm ~opla~la •irlikte kaçtığını 
farkedememışlerdı. larbe devam et
tiler. Lakin yarı yar-va azaldıkları i
çin bu. dev~esind~ h'l'p büsbütün a
leyhlerıne bır seyır t~ip etmeğe baş· 
}adı. Ni~ayet bir kıSru daha Nogay 
kılıçları ıle parçalamıca, geriye ka -
lanlar kaçmaktan ba§ı:a kurtuluş ça
resi bulamadılar. 

111te ancak o zamantopların ve bir 
kı~~rn arkadaşlarının \arktan uzaklaş 
tı :'~~nl) •ezebildiler. ~u. düştükleri
panıgı ır. Parça daha'berbatlastırdt 
Sersernledıler, ıaıı d 1~ ç kT Jl . · 
deki intizamı tnuh:ra

1 
• d e 1d1~1 erın-• zc. eme ı er 

Alı Ekrem han bu k · 
istifade etmeği bildi. ıtrgaia~ı~tan 
lvanm en gözde eratla~n~aa ıçınde 
duran tek insan kalmanştı a~l aJ'.'akta 
ler, ya yaralanmışlar, a ~sir mıay·eın. 

d
. e ı . 

1llişler ı. 

Fakat asıl fel~k~t kaan topç~}Q • 
rın başına gelmıştı. Ac,h... BuVKa 
zan da tılsnnlı bir hal ırdr. Ne u~ 
ğursuzluktu bu. 

Topçu Kamutaru pano her ta
raftan çevrildiğini bildi için enıni. 
yetle kaçılacak tek taraf aldığına ka
naat getirmişti. Bu tara !dil nehri 
tarafı idi. 

Sırtı buz tutmuş olandil, üzerin
ce yumurta tekerlenebilttk dümdüz 
asfalt bir şose gibi dunı,rdu. He
ınen kızakları bu tarafa ·rmüştü. 

Sürmüştü ve kızakçıla> muhakkak 
bir ölümden kurtulmak n hayvan
ların son tahammüllerini.ullanmış • 
lardı. 

Uzun kamçılar, yılan 1,darı çala
.rak hayalarında şakladık hayvan -
lar çılgm bir sür'ate kal~orlar ve 
yorularak bu sür'ati azalt\ar mr, kı
zakçılarrn acımak bilmiy kamçıla
Jl üstüste sırtlarına, ayaarına, ka
rınlarına ve hayalarına y\eştiriyor
du. 

Ooh ..• Paniğe tutulan lskof top
çuları ldilin buzlu sırtmdrekor kı
rıyorlardı! 

Her biri beş kuvvetli kc:na ile çe
kilen bu kızaklar epey a~ seylerdi. 
Yüklendikleri toplar ve bıO°plara sı
kı sıkı;arılmış olan topçtc da bu a
ğırlığrRtemen bir misli kac artttrmış 
bulunuyorlardı. Acaba Id:ı üstün -
deki buz kabuğu bu ağıı:a dayana-

bilecek derecede sertleşmiş miydi? 
Nogay atlılarının baıskın yaptıklarx 

yerden epey uzaklaştıktan ~onra, kor
kusu geçip aklı başına gelınce topçu 
Kamutanı bir an düşünür gibi oldu. 
Oyle ya ... Krş henüz ada,?1akıllı iler-
lememişti ... Acaba buz saglam mıydı? 
Kendi kızağı en önde gidiyordu. Çiz
mesinin ucu ile kızakçıyı dürterek: 

_Hey, Heyi - diye bağırdı - Dur! 
Çek gemleri ... Dur!.. 

Ve daha şiddetli bir tekme indirdi. 
Kızakçı böyle ani: bir duruşa ne 

kendisini ne de hayvanlarını alıştır • 
rnamış bulunduğu için dizginleri güç-

, Kadlköy -

1ükle toparlayabildi. Fakat hayvanlar 
bu dizgin toparlanışma boyun eğme
diler. Bir an için azalır gibi olan sür'
atlerini yine birdenbire artırdılar ve 
bu sefer gemlerini büsbütün azıya al
dılar. 

Bir çıtırdı işitildi. 
Bunu bir çıtırtı, bir çıtırtı daha ta

kip etti.Ve ..• Buzun koptuğu.kızağın .. 
Kamutanın bulunduğu kızağın, ve bu 
nun sağında ve solunda koşturulan 
atların ve kızakların hep birden çı
trdayıp kopan, çözülen buzlar ara
sında gömüldükleri görüldü. 

[Arkası var] 

Gazhane 
Tramvay seferlerinun işletmeye acçllışı 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları T. A. Şirke -

tinden: 

Kadıköy tramvay şebekemizde inşaatı bitirilen Kadıköy - Gaz
hane hattı, Yüksek Nafıa Vekaletince tasdik olunan ve şimdi tat
bik edilmekte olan ücret tarifelerine göre, 1 Birinciteşrin 1935 sa
bahından itibaren işletmeye açrlacak ve bu suretle Kadıköy - Al
tıyol - Söğütlüçeşme - Köprü - Gazhane arasında muntazam tram 
vay seferleri tesis edilecektir. 

Manisa Şarbaylığından: 
Manisa Şehrinde tesis olunacak Elektrik Santralı ve 

tevzi şebekesinin 5 00 lira bedel mukabilinde yapılacak 
proje ve keşifnameleri açık eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme müddeti 24 Eylül 935 gününden itibaren on beş 
gündür. İhale 8 Teşrinievvel 935 salı günü saat on altı
da Manisa urayınd~ki 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 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Bir yıldan beri üzerinde çalışılmakda Ölan Ödemiş İl

çesinin Birgi Kamununda tarihsel izerlerden Aydın Oğ
lu Mehmet Bey camiinin kapı, pencere kanadları ve 
minber gibi altıyüz otuz dokuz yıllık ince ağaç işlerinin 
onarılması için Uzman aranmaktadır. Bu gibi işleri 
yapmış olanların Evkaf veya Müze yönetkelerile Güzel 
San'atlar akademisinden alınmış belgeleri iliştirecek
leri mektuplarla 20 Birinciteşrin 1935 tarihine kadar İz
mir Vakıflar Direktörlüğüne başvurmaları bildirilir. 

(5922) 

125 Ton Çimento 
Askeri Fabrikalar lstanbul Sa
tınalma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeJi 2 7 5 O lira olan 12 5 ton Çimento 
Sah Pazarında Askeri Fabrikalar yollamasında topla
nan Satınalma Komisyonunca 11 Birinci Teşrin 935 
Cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Arslan ve Yunus Marka olacak ve Haydarpaşa veya Kar
talda vagon içinde teslim edilecektir. 

İsteklilerin 206 lira 2 5 kuruşluk muvak]ıat teminatla
rını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuz ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
saikle o gün ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 5 9 1 6) 

7442 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGUNKÜ 
PROGRAM 

Is tan bu 
18.30: Bayanlara jimnastik dersi. Bayan 

Azade Tarcan. 18.50: Dans musikisi. 19,10 
"Ayda., üçüncü perde. 19.50: Romen halk 
musikisi. Estegaço orkestrası. 20.20: Ha
berler. 20.30: Bayan Bedriye Tüzün. 
Türkçe sözlü eserler. Radyo caz ve tan
go orkestraları. 21.35: Son haberler - Bor 
salar. 21.50: Eli Sezgin kuvarteti: Ali 
Sezgin, Orhan, İzzet Nezih, Mes'ut Ce
mil. (Bestekar: Hasan Ferit Alnar: Birin
ci kuvartet) 22.15: Plak neşriyatı. 

BUkreş 
13.05 - 15: Plak ve duyum servisleri. 

18: Radyo orkestrası. 19: Sözler. 19.20: 
Konserin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: 
Plilı:. 20.45: Sözler. 21.15: Oda müziği. 
21.45: Şarkılar. 22.05: Röle konseri. 22.30 
Duyumlar. 22.45: Konserin süreği. 23.45: 
Alman ve Fransız dillerile duyumlar. 

Varşova 
19: Org konseri. 19.30: Çocuk yaymıL 

19.45: Sözler. 19.45: Plak. 20: Sözler. 21· 
Düo şarkılar. 21.20: Piyano müziği. 21.4S 
Duyumlar. 21.55: Sözler. 22: Viyolonsel 
konseri. 22.50: Edebiyat. 23: Senfonik 
konser. 24.05: Pliik. 

Budapeşte 
18.30: Senfonik konser. 19: Sözler. 20· 

Çingene müziği. 21: Skeç. 22: Duyumlar: 
22.20: Org konseri. 23.05: Duyumlar. 23. 
10: Plilı:. 24.10: Caz müziği. 

Prag 
18.40: Karışık müzik. 19: Sözler. 19.10: 

Almanca müzikli yayrm. 19.45: Almanca 
duyumlar. 19.55: Plak. - Duyumlar. _ 
Plak. 20.10: Piak. 20.30: Operet müziği. 
21.45: Sözler. 22: Hafif havalar. 22.30: 
Kuartet konseri. 23: Duyumlar. 23.15: 
Plak. 

Belgrat 
20: Plik. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu

sal yayını. 21: Kuartet konseri. 21.30: O
peradaki piyesi röle. 

Breslav 
18: Hafif müzik. 19.30: Aktüalite. 20.10 

Skeç. 21: Duyumlar. 21.10: Karışık ya
yım. 23: Duyumlar. 23.30: Gece müziğL 

Berlin • Tegel 
20: Şen müzik. 20.40: Aktüalite, du

yumlar. 21.10: Hafif müzik. 22: Skeç. 23: 
Duyumlar. 23.25: Bizi dinleyiniz. 23.40: 
Şiirler. 24.15: Sonatlar. 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Bahçekapıda Hüsnü Haydar - Fenerde 

Hüsamettin - Ankara caddesinde Eşref 
- Bayazıtda Cemil - Küçükpazarda 
Yorgi - Y enikapıda Sarım - Karagüm
rükte Fuad - Kadıköyünde Büyük -
Yeldcıfirmeninde Üçler - Şehzadebaşın· 
da İ. Hakkı - Samatyada Rıdvan -
Bakırköyde Hilal - Beşiktaşta Nail -
Şehremininde Nazmı - Hasköyde Yeni 
Türkiye - Kasunpaşada Yeni Turan -
Beyoğlunda Kanzuk - Pangaltrda Gü
neş - Taksimde Karakin Kürkçiyan -
Galştada Hidayet - Eyüpte Hikmet ec
.zanfleri. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar: 
Saat 

9.- Tayyar Mudanyaya 
21.- Saadet Ban~ırmaya 

• Bugün limanrmıza gelecek vapurlar: 
Saat 

• 

6,30 Gülnihal Bandırmadan 
9.- İnebolu Mersinden 

14.30 Erzururrı Karadenizden 
15.- Sakarya İzmirden 
16,15 Kocaeli İ:ı:mitten 
17 ,30 Asya Mudanyadan 

SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

İST ANBUL ŞEHİR TİYATROSU 
HAFTALIK PROGRAM: 

Birinciteşrin l Sah saat 20 de Ölçüye 
ölçü, 2 Çarşamba 20 de Ölçüye ölc;ü, 3 Per 
şembe 20 de ölc;üye ölçü, 4 cuma 20 de 
Ölçüye ölçü, 5 Cumartesi 15 de Çoçuk 
Tiyatrosu, 5 Cumartesi 20 de Yaraba, 6 
Pazar sabah 10 da Çocuk Tiyatrosu, 6 
Pazar 15 de Yarasa, 6 Pazar 20 de Ya
rasa. 
• Melek: Nataşa (Rus aşkı) 
• Saray : Son Vols. 
• Sünıer : İki genç kan. 
• ipek : Monte Kristo Kontesi. 
• Türk: Gece bülbülü. 
• Şık : Sdrüsiıne Bereket - A~ktan 

korkmam. 
• Yrldız : Paganini. 
• Alkazar : Şandu - Sihirli Ada. 
• Aari ı Ekmekçi Kadın - Petrol Mu· 

lıarebesi. 

• Üsküdar Hale : Prens Ahmed. 
• Milli : İsimsiz adam - Balero. • HASTANE 

TELEFQNLARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahpaşa 21693 
Gureba Haııtanesı . Şehremini Yeni-
bahce. 23017 
Haseki kadmlar hastaneıi Ak-
saray Haseki cad. 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye has-
tanesi. Bakırköy Resadiye kışlası 16 .. 60 
Beyoğlu Zükllr hastanesi IFiruzaia 43341 
Gülhane hastanesı Gülhane 205 lG 
1-faydarpa!la Nümune hastanesi 60107 
Zeynep Kimi! hastanesi. Oskü-
dar Nuh kuyusu. Gün Doğumu 
caddesi 150179 
Ruduz hastanesi. Çapa 22142 
Etfal bastaneaL Si:ıli 42426 

Tekin beyi Bursada tanıdım. Kırk 
yaşlarında, altın gözlüklü, alaycı ta
vırlı, şişman, hoşsohbet, misafir me
raklısı bir insan. Benden mesleğimi 
sordu. Muharrir olduğumu söyledim. 
Hoşuna gitti. 

- Bu akşam muhakkak çiftliğime 
geleceksiniz. Dünyada bırakmam. Ye 
rneği beraber yeriz. Misafirlerim de 
var, dedi. Israrlarına dayanamadım, 
kabul ettim. Tekin bey şehre araba 
ile bir iki saat mesafede olan çiftli
ğinin adresini verdikten sonra yola 
çıktı. Şehirde birkaç işimi yaptım. 
Beni Tekin beye tanıştıran arkada
şıma uğradım. Çiftliğe davetli oldu
ğumu söyledim. Arkadaşım manalı 
manalı yüzüme baktı. 

- Haydi hayırlısı, dedi. Bakalım 
gulyabani ile ne yap3'aksın? 

Ne gulyabanisi, ne demek istiyor
du· İzah etmesini istedim. Hiçbir 
şey söylemedi. Ben de bir arabaya 
binerek çiftliğe gittim. Çok güzel 
bir çiftlik. Ekinler, ağaçlıklar. Bir 
havuzun karşısında İstanbul köşkle
rine benziyen büyük bir köşk. Köş
kün içi de çok iyi döşeliydi. Tekin 
beyi kütüphanesinde buldum. Kitap 
meraklısıydı· Yanında sekiz on misa
fir vardı. Beni herkese takdim etti. 
Filan, filan, filan .. 

Bu misafirler uzak yerlerden gel
mişlerdi. Anlaşılan çiftlikte kalıyor
lardı. İçlerinde genç bir adam dikka
ti çekti. Bu o kadar geveze bir in
sandı ki, Tekin beyin her ağzını açı· 
şında lafı hemen kapıyor ve yalnız 
kendisini dinletmek istiyordu. Tekin 
bey bu gence, dudağında garip bir 
alay çizgisile bakıyordu. Bir aralık 
gence sordu. 
' - Ne dersiniz bizim gulyabani hi
kayesine? 

Genç atıldı. 
- Ben böyle şeylere inanmam Te 

kin bey. Bütün Bursa suin çiftliğe 
bir gulyabani dadanmış olduğunu 
söylüyor ama ben inanmıyorum. Bır 
çıksa da görsek. 

Tekin bey güldü: 
- Evet, biz de bu gibi şeylere ina

nanlardan değiliı. Ne yapalım ki bir
çok misafirlerimiz bunu gözleriyle 
görmüşlerdir. Tuhafına bakın ki ben 
hiçbir kere görmedim. 

Yemekte hep gulyabani meselsini 
konuştuk. Giiya geceleri, bostan ku
yusu tarafından çıkıyormuş. İki met
re boyundayrnış. Yarısı insan, yarı

sı hayvanmış. Daha bilmem neleri 
neleri varmış. 

Ben hiç ağzımı açmadım. Yalnız 
bir nokta beni hayrete sevketti. Te
kin bey çiftliğin sahibi olduğu halde 
bu hikayeyi herk~sten soğukkanlı an 
!atıyor, hicıbir korku ve heyecan gös
termiyordu. Genç atıldı: 

- Tekin bey, dedi. İsterdım ki bu 
gece şu meşhur gulyabani bana gö
rünsün. 

- O kadar cesur musunuz. O hal· 
de temenni edelim. Belki görünür. 

Kahvelerimizi havuz başında içiyor 
duk. Serince bir eylul havasıydı. 
Genç başını yene almış alabi1diğine 
konuşuyor. Ondan başka kimsenin 
sesi işitilmiyordu. İlerde bostan ku
yusunun çıkrığı bir karaltı halinde 
görünüyor, kırların gece sesleri du-

yuluyordu. Genç kuyuya doğru elini 
uzattı. 

- Tekin bey, Tekin bey, derli. Şu
raya bakınız. Orada hareket eden bir 
karaltı yok mu? 

Hepimiz gösterdiği yere döndiik. 
Sahi, ne olduğu meçhul bir karaltı, 
bir sağa, bir sola kımıldanıyordu. 
Herkes korkmuştu. Karanlıkta ;·uzü 
görün mi yen Tekin beyin sesi işitildi : 

- Muhakkak gulyabani çıktı· Hay 
di bakalım cesur beyim, oraya kadar 
gidin de anlayın bakalım §UQUn İi 
yüzünü. 

Genç ayağa kalktı: 
- Göreceksiniz, dedi, kimbilir bu 

gulyabani sandığınız ne masum '•ir 
hayvandır. 

Genç bostan kuyusuna doğru yü• 
rümeğe başladı. Arkasından Tekin 
bey sesleniyordu: 

- Yanınızda bir uşak ister misi· 
niz? 

- Hayır, hayır bir başıma gide• 
rim. 

Kuyu, bulunduğumuz yerden yfü: 
adım kadar ilerdeydi. Genç yürüyor
du. Yolun ortasına kadar gelmi~ti. 
Birdenbire zincir şakırtısına, köpek 
ulumasına, kedi miyavlamasına ben
zer biribiriyle karışık sesler işitilme
ğe başladı. Ben bile artık bu gulya
bani masalını ciddi telakki etmcğe 
hazırlanıyordum .. 

Sesler, sahiden bir gulyabani sesi 
gibi kuyu tarafından geliyor ve ora
da, ta çıkrığm yanında korkuluğa 
benzer bir gövde sağa sola zıplıyor• 
du. Genç yarı yolda durdu. 

Tekin bey ciddi bir eda ile bize 
kalkmamızı söyledi. Eve girdik.Tam 
eşikten adımımızı atmıştık ki gencin 
avazı çıktığı kadar : 

- İmdat, imdat diye bağırdığını 
duyduk. Bir iki uşak ellerinde fener
ler karanlığa atı i ılar ve genci kuyu 
başında korkudan donmuş bir halde 
buldular. Eve getirdiler, dişleri zan
gır zangır biribirine vuruyor, ağzın
dan yalnız şu kelimeler dökülüyor
du: 

- Gulyabani, gulyabani, inandım. 
Gulyabani ... Gözümle gördüm. 

Bu iş beni sinirlendirmeğe başladı. 
Tekin beye sokuldum: · 

- Bu ne demek? diye sormıya va· 
kit kalmadan beni bir tarafa çekti. 

- Yarın anlarsınız, dedi. 
Ertesi günü genç, çoktan yola çık· 

mış, mevcut misafirlerin de yarısı 
kalmamıştı. 

Tekin bey hepimizi topladı. 
- Eh dostlarım, dedi. · Şimdi en 

sevdiğim insanlar içindeyim. Bu ga
zeteci bey de çok ho~uma gitti· Sırrı
mızı ona söylıyebiliriz. Bana döndü: 

- Bilmem, size söylediler mi, de
di. Ben pek ahbap meraklısı bir ada
mım. Öyle ama, herkesi sevmem. Bu
nu bilen her tanıdık merhaba dedik 
diye bize gelir ve haftalarca kalır. 
Bizim gulyabani böyle misafirlere gö· 
rünür ve beni onlardan kurtarır. 

Henüz vazıyeti anlıyamamıştım. 
Önümüzden iki metre boyunda, elin
de çanak, çömlek taşıyan biri geçi· 
yordu. 

Tekin bey herifi gösterdi: 
_ İşte gulyabani, dedi. Bizim ah· 

çın , yamağı. 
=============================== 

! 1 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAGI : 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Mağrur 1 ı. 
2 - Müsaade 4. Genişlik 2. Tir 2. 
3 - Eve 4. 
4 - Israr 4. Yeşili de var, siyahı da. 

Sabah kahvaltısında yenir 6. 
S - Yeni baştan 6. 
6 - Çaşni, 6. Çok değil 2. 
7 - Ayı yuvası 2. Yama 2. Kalbur 4. 
8 - İftiralı: 7. 

Hal Hamalları 
Sebze halindeki hamalh\'r arasında 

bir ikilik hasıl olmuş ve birkaç hamal 
işlerini terketmişlerdir. 

Buna sebep te hamal ücretlerinin 
hal tarafından alınması ve hamallara 
maas verilmek istenmesidir. 

B{1 maaş meselesi huJ:.Iların işle• 
rine gelmemiş ve işlerini bıra.kmışla;
dır. Bunun üzerine hal idaresı beledı· 
yeye müracaat ederek hamal gönde
rilmesini istemiştir. Belediye de diğer 
iskelelerde mevcut bazı hama11an 
buraya göndermiştir. 

9 - Nota ı. Uzak nıdası 2. Mahsul 4 
ıo - Beyaz ı. Uzak 4. Bir meyva 3. 
11 - Zaman 2. Nota 2. 

DUnkU Bulmacamızm ha11i 
SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

ASAGI 
1 - Turfanda 8. Ta 2. 
2 - Ulu 3. Uyku 4. 
3 - Rum 3. Gar 3. Aza 3. 
4 - Kına 4. Zar 3. 
5 - Azgın 5. Ki 2. Ka 2. 
6 - An 2. Ne 2. 
7 - Durak 5. Tek 3. 
8 - Ay 2. İnek 4. Ak 2. 
9 - Kaz 3. Ek 2. Er 2. 
10 - Tu7.ak 5. Arda 4. 
11 - Aralık 5. Ak 2. 
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lstanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonu illnları 

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

Ordu Sıhhiye ihtiyacı o
lup tahmin edilen bedeli 
4630 dört bin altı yüz otuz 
lira olan 3 kaJ:m pansuman 
malzemesi açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. İhalesi 9 
Birinciteşrin 935 çarşamba 
giinü saat 14,30 dadır. Ek
siltmeye gireceklerin 348 
üç yüz kırk sekiz liralık ilk 
teminat makbuzlarile birlik 
te vaktinden evvel Satınal
l • komisyonunda hazır bu
lunmaları. ( 108) (5699) 

7242 
••• 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı o
lup tahmin edilen bedeli 
2000 iki bin lira olan Ront
ken filimi açık eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 9 Bi
rinciteşrin 935 çarşamba. 
günü saat 14tedir. Eksilt
meye gireceklerin 15 O yüz 
elli liralık ilk teminat mak -
buzlarile birlikte vaktinden 
evvel Satınalma komisyo -
ı nda hazır bulunmaları. 

(5702) 7243 
••• 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı o-
lup tahmin edilen bedeli 
3 4 2 8 üç bin dört yüz yirmi 
sekiz lira olan 18 kalem is
penciyariye ve timariye a
çık eksiltme ile satın alına
caktır. İhalesi.:9 .Bitinciteş -
rin 935 çarşamba günü sa
at l 5,30 dadır. Şartnamesi 
Fındıklıda Satınalma komis 
yon unda görülebilir. Eksilt 
n1eye gireceklerin 258 iki 
yüz eıı: sekiz liralık ilk te -
minat makbuzlarile birlikte 
vaktinden evvel komisyon
da hazır bulunmaları. 

(107) (5703) 7244 
* * • 

Ankara hastanesi ihtiya-
cı olup tahmin edilen bedeh 
854 sekiz yüz elli dört lira 
c!an sandalya ve masa açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. İhalesi 9 Birinciteşrin 
935 çarşamba günü saat 16 
dadır. Şartnamesi Fındıklı
da Satınalma komisyonun
da görü1ebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 65 altmış be~ 
liralık ilk teminat makbuz
larile birlikte vaktinden ev-

No. 140. 

vel komisyonda hazır bulun 
maiarı. {5704) 7245 

* * * Gümüşsuyu hastanesi ih-
tiyacı olup tahmin edilen 
bedeli 4840 dört bin sekiz 
yüz kırk lira olan Rontken 
makinesi tamiri için malze
me ve tamiriyesi açık eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 
9 Birinciteşrin 935 çarşam
ba günü saat 16,30 dadır. 
Şartnamesi Fındıklıda Sa
tınalma komisyonunda gö -
rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin 363 üç yüz altmış 
üç liralık ilk teminat mak
buzlarile birlikte vaktinden 
evvel komisyonda hazır bu
lunmaları. ( 5 705) 7246 

* * * İstanbul Komutanlığına 
bağlı birliklerin motörlü va 
sıtalan için 33500 kilo ben
zin kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuşdur. Be
her kilosunun tahmin edi
len bedeli 36 kuruş olub i
halesi 14 Birinci teşrin 9 3 5 
pazartesi günü saat 15 de
dir. Şartnamesi Fındıklıda 
Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin 7 7 O liralık ilk 
teminat mekı_ubu veya mak 
buzu ve 2490 No. lu kanu
nun 2, 3 cü maddesindeki 
vesikalarla birlikde teklif 
mektublannı belli gün ve i
hale saatından en az bir 
saat eweline kadar Satınal
ma Komisyonuna vennele
ri. (115) (5862) 7401 

••• 
İstanbul Komutanlığına 

bağlı kıt'a ve müessesatın 
Motorlü vasıtaları ihtiyacı 
olan 9 kalem A, B. C mar
ka Maden yağı, Kastrol ve 
Valvalin yağfarı a~ık eksilt 
me ile alınacaktır. Tahmin 
edilen bedel 1 7 7 1 lira 3 4 ku 
ruş olup ihalesi 14-10-9 3 5 
giinü saat 15 dedir. Şartna
mesi Fındıklıda SatınaJma 
Komisyonunda görülebi
lir. Eksiltmeye girecekle
rin 133 liralık ilk tminat 
makbuz ve Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair ve
sikalariyle birlikte vaktin
den evvel Komisyonda ha
zır bulunmaları. (5924) 

7444 

••• 
Çatalcadaki Askeri Fırın 

için ihtiyaç olan 60 ton fı
rın odunu 7-10-935 pazar
tesi günü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 822 Sekiz
yüz yirmi iki lira olup ilk te 
minatı 62 altmış iki liradır. 
Şartnamesi her gün komis-

KIRMIZI VE SiYAH 
daha sevmesioe imkan kalmazdı. Ma
demoiselle de La Mole'un, kendi 
haysiyetini korumağı bir an bile 
unutmadan ona söylediği sözler o ka
dar ağır, o kadar hesaplı idi ki insan 
onları en soğuk kanh bir z~manında 
hatırlasa, yine doğru bulabıli~ .. 

Julien·in o pek hayret verıcı sah
neden ilk anda çıkardığı netice fU ol
du: mademoiselle de La Mole'un 
hududsuz bir gururu vardı. Julien 
aralannda artık her ıeyin ölilg ölesi· 
bittiğine kaniğ idi; ama yine de erte· 
si ıün, öğle yemeğinde, onun kartı· 
aında acemice ve sıkılgan bir duruıu 
vardı. Şimdiye kadar onda bu kusur 
hiç JiSrülmemişti. Büyük itlerde ol· 
duğu ıibi küçük itlerde de ne yapma
sı llnmgeldiğinl, ne yapmak lıtedl· 
ğini iyice bilir ve onu yapardı. 

O gün öğle yemğinden sonra ma
dame de La Mole ondan konıolun 
üzerinde duran bir kitap istedi: hü· 
kfımet aleyhinde yazdtl'llf, buna rağ· 
men zor ele geçirilen bu küçük ki
tabı marquise'e o sabah cure ciıhce 
cetirip vermişti: julien onu kon~o

üzerinden alırken son derece çır· 

STENDHAL 

virdi. 
Madame de La Mole kederinden 

bir çığlık kopardı ve o pek sevgili 
saksısını!\ parçalarına gelip yakından 
bir baktı. "Eski Japon işi, diyordu, 
bana babamın halası abbeHe de Che· 
lles'den kalmıştı: Felemenkliler, na· 
ipliği zamanında duc d'Orleanı'a he· 
diye etmitler, o da kızma vermif ..... 

Mathilde anneaınin uzilntuıünU 
&iSrmtif, pek sakil buldutu o mavi 
aakıının kınlıp parçalanmasına da 
çok Hvinmitti. J ulien biç aeıini çı· 
lr:armıyordu ve dotruau pek de telat 
etmiyordu; birden mademoiselle de 
La Mole'u ta yanı ba§mda ıördU. o
na: 

- Bu Mbı, dedi, artık bir daha 
yapılmamacaaına mahvolup gitti, bir 
zamanlar kalbime bakim olan hiı de 
bunun gibi mahvoldu; onun bana 
yaptırmış olduğu delilikleri mazur 
görmenizi rica ederim. 

Julien bu sözleri söyleyip çıktıktan 
sonra madame de La Mole : 

- Bu M. Sorel yaptığına adeta se
vindi, iftihar ediyor, dedi. 

Bu söz Mathilde'in yüreğine ok gi-
. · ·• o ru dedi. 

lstanbul Mlllt Emllk MüdürlO§ünden: 
, 

Muhammen değer 
Lira 

Kumkapı: Nişancı Mehmet Paşa Havuzlu Bostan so-
kağı eski 1 yeni 23 sayılı evin 1/2 payı. 180 

Mercan: Dayehatun Tarakçılar sokağı eski 86 yeni 66 
sayılı dükkanın 1/ 5 payı. 120 

Tarlabaşı: Hüseyin Ağa Duvatcı sakağı eski 55 yeni 
65 sayılı arsanın tamamı. 216 

Kamerhatun: Yenişehir Demirhane ve Keklik sokağı 
yeni 16 sayılı ev mahlinin 5/ 24 ve arsa mah-
linin 5/ 12 payı. 48 

Aksaray: Katip Kasım Fıçıcı sokağı yeni 28 sayılı ar-
sanın 10/ 120 payı 20 

Kamerhatun: Papazköprüsü sokağı eski 24 sayılı ar-
sanın tamamı. ızo 

Kulekapı: Emekyemez mahallesi Mürver sokağı eski 
8 - 10, yeni 8 - 10/ 1 sayılı arsanın tamamı. 645 

Divanyolu: Atik Ali Paşa Sofçu Hanı alt kat eski yeni 
16 sayılı odanın tamamı. 126 

Eminönü: Hacı Mustafa Taşçılar sokağı eski 281 ye-
ni 89 sayılı dükkanın 20/ 240 payı. 165 

Tarlabaşı: Hüseyin Ağa mahallesi Duvarcı sokağı es-
ki 69 yeni 8l sayılı arsanın tamamı. 204 

Hüseyin Aga: Yenişehir caddesi ve Kasap Çrkmazı 
sokağı eski 75, 77 ve 2 ila 8 sayılı iki parça -arsanın tamamı. 552 

Hüseyin Ağa: Küçük Şişhane sokağı eski 21-23 yeni 
13 sayılı arsanın tamamı. 41 

Boyacıköy: Raşit Paşa sokağı eski 1 M. yeni 117 sayıh 
arsanın tamamı. 250 

Tarla başı: Hüseyin Ağa Küçük Şişhane sokağı eski 
36-38 yeni 24 sayılı arsanın tamamı. 56 

Şehremini: Simkeş mahallesi Paşa Bakkal sokağı es-
ki 2 mükerrer, yeni sayılı on parça arsanın 
tamamı. 400 

Bakırköy: Yenimahalle hat boyu yeni 100-102 sayılı 
evin 2/ 10 payı. 500 

Arnavutköy: Dere sokağı eski 88 yeni 70 sayılı arsanın 
tamamı. 95 

Arnavutköy: Yenimahalle sokağı eski yeni 45 sayılı 
arsanın tamamı. 62 

Fener: Tevkiicafer Yeni sokak eski 5 yeni 7 sayılı evin 
tamamı 500 

Divanyolu: Atik Ali Paşa Tavukpazan sokağı mi ye-
ni 32 sayılı dükkanın tamamı. 120 

Ferikoy: İkinci kısmı Çifte Cevizler sokağı eski 30 M. 
sayılı arsanın tamamı. 733 

Fener: Tevkiicafer Taı Merdiven sokağı eski 16 yeni 
20 sayılı evin 1/2 payı. 15 

Daychatun: Kakılar Han alt kat eski yeni 6 saydı 

dükkanın 1/2 payı. 80 
Tahtakale: Uzunçarşı caddesi eski 101 yeni 300 ıvıh 

dükkanın 19760/ 291840 payı. 65 
Rumelihisan: Arapcami Çeşme sokağı 17 yeni 63 ha-

rap bağın tamamı. • 1880 
Tarlabaşı: Hüseyin Ağa Mumhane sokağı eski 22 yeni 

20 sayılı arsanın tamamı. 56 
Tarlaba~ı: Hüseyin Ağa Şişhane sokağı eski 47-49 ye-

ni 33 sayılı arsanın tamamı. 35 
Tarlabaşı: Hüseyin Ağa Şişhane sokağı eski 19 yeni 

15 sayılı arsanın tamamı. 115 
Tarlabaşı: Hüseyin Ağa Bilezik sokağı eski 35-37 yeni 

29 sayılı arsanın tamamı. . 236 
Eminönü: Hacı Mustafa TuzC\ıar sokağı eski 1 yeni 

36 sayılı dükkanın 6/.fti payı. 400 
Eminönü: Ahçıçelebi Limoncular caddesi eski 48 yeni 

55 sayılı dükkanın 12/ 80 payı. 200 
Heybeliada: Değinnen sokağı yeni 4 sayılı evin 2/8 

payı. 50 
Hasköy: Piri paşa Kızılminare sokağı yeni 6 saydı 

evin tamamı. 300 
Hasköy: Abdüsıelim Kumbarahane ve Hahcıoğl1:1 is-

kelesi aralığı yeni 153, 155, 16 sayılı dük-
kanların 1/2 paylan. 450 

Fener: T ahtaminare caddesi eski 84 yeni 68 sayılı 
dükkanın 2/5 payL 81 . 

Eminönü: Ahçıçelebi Limoncular caddesi eski 37 yeni 
34 sayılı dükkanın 2385/4800 payı. 692 

yonda görülebilir. İstekli- hda İstanbul Komutanlığı 
lerin ilk teminat makbuz Satınalma Komisyonuna 
veya mektuplariyle birlikte gelmeleri. ( ! 7 7 7) 
vakti muayyeninde Fındık- 7288 

annem iyi anladı, gerçekten sevindi, 
iftihar ediyor.,. Bir gün önce Juli• 
en'e ağır sözler söylemif olmaktan 
duyduğu neşe işte ancak o zaman 
söndü. Görünüşte ıükununu bozma
dan kendi kendine: "İşte her lty bit
ti, dedi: bana iyi bir ders oldu; bu 
düştüğüm hata çok çirkin, inaanm 
bay$iyetini kıran bir şey 1 ne yapa
lım? artık ömrümün sonuna kadar 
kulağıma küpe olur.,, 

Julien de: "Ah! söylediğim ketke 
dogru olsa 1 diye dütünüyordu, o cleli 
kız için duyduğum aık neden h-.Ja 
yakamı bırakmaz?,, 
Aşkı, umduğu gibi sönmtk şöyle 

dursun, bilakiı artıp ıidiyordu. 
"Doğru. o kız deli ama delilikdir 
diye sevilmeğe, tapılmağa daha nu 
az layık? bir kmn ondan daha gibel 
olmasına imkan mı var?,. En ıarif 
medeniyetin verebileceti canlı zevk· 
lerin hepsi de sanki inat ıtbi nıade· 
moiıelle de La Mole'un phamda top· 
lanmıt mıydı? Bu ıcçmiş bahtiyarlık 
batırl.ları Julien'in ruhunu kavrıyor 
ve aklın bütün yapabildiğini bir an
da mahvediyordu. 

Aklm bu çcıit hatıralarla eavaıma· 
sı boşunadır; omın vcrebileceti en 
ağırbatlı öğütler bile o hatıralann 
bilyücillüğünü artırmaktan batka n~
ye yarar ki? 

Eski Japon iti aaksmın devrilip 
kırılmasından yirmi dört aaat sonra 
Julien dünyanın en bedbaht insanla-

nndan biri idi. 

enıum xxı 
GıZLi NOTA 

Çünkü bötiin ba anlattıklarımı ıö
ıtimle ıördüm; ben onları ıörürken 
yanılm111am bile sise anlatırken al
datmaca kalkmadıiundan emin ola
bilirsiniz. 

.Muharrire relen bir mektuptan. 
Julien'i marquis çağırttı; M. de 

La Mole adeta gencleşmiş, &özleri 
parlıyordu. Julien'e: 

- Sizin harika kabilinden bir ha
fııanıı olduğunu ıöylüyorlaf, dedi, 
bakalım dedik~ri gibi mi? Dört sa· 
yıfa yazıyı ezberler, ıidip Londra'da 
tekrarlıyabilir misiniz? ama Qir keli
aıeai değifmiyecek ! ... 

Marquia, o günkü la Quoticlienae 
ıueteeini ıinirli sinirli elinde burut
tu.tuyor, pek dütünceli oldufunu ci.ı· 
lenıeJr lstlyorıa da bir türlü batarı· 
mıyordu. Jullen1n onu, Frilair dava· 
11 ıöaü edilirken, bile bu kadar dil· 
tUnceli ıördUğü olmamııtı. 

Julien, ınarquls'nln o keyifli, cam
sız görünüşüne tamamile kanmıt gi
bi bir tavur takınmak lazımgeldiğini 
bilecek kadar bu libar aleminin 
adetkrini öğrenmitti. 

- Bu QuotidMtnne gueteai pek 
etlenceli bir teY olmasa gerek, dedi: 
rnarquis cenaplan müsaade buyurur-

Muhammen değer 
Lira 

Tarlabaşı: Hüseyin Ağa Sultan Çeşmesi sokağı eski 
21-25 yeni 23-27 sayılı iki evin 1/4 payı. 

Küçükpazar: Yavuzsinan mahallesi Ayazma caddesi 
eski 615, 617, 619 yeni 217, 219 sayılı dükkan 
ve evin 3/ 32 payı. 

Çengelköy: Maslak sokağı ~ski yeni 9 sayılı evin 1/4 
payı. 

Kamcrhatun: Kalyoncu Kulluğu sokağı eski 17 5 yeni 
183 sayılı evin 1/ 4 payı. 

Üsküdar: Selami Ali mahallesi Meyhaneler sokağı 
eski 6-8 yeni 8-1 O sayılı iki arsanın tamamı. 

Boyacıköy: Birinci sokağı eski 27 yeni 31 sayılı evin 
2/ 12 payı. 

Bakırköy: Sakızağacı Örta sokak yeni 28-30 sayılı evin 
4/ 72 payı. 

Üsküdar: lcadiye Kayıkçı Şöhret sokağı eski 9 yeni 13 
sayılı evin tamamı. 

Üsküdar: İcadiye Tenekeci eski 7 yeni 52 sayıh arsa
nın tamamı. 

TarJabaşı: Hüseyin Ağa mahallesi Sultan Çeşmesi so
kağı eski 27 yeni 29 sayılı evin 1/8 payı. 

Üsküdar: Pazarbaşı Toprak sokağı eski 28-35 yeni 37 
sayılı evin tamamı. 

Üsküdar: Selami Ali Efendi Selamsız caddesi eski 
225-227 yeni 239-241 sayılı arsanın tamamı. 

Kuzguncuk: Konçine sokağı eski 98 yeni 25 sayılı evin 
tamamı. 

Feriköy: Birinci kısmı Baruthane sokağı eski 135 M. 
sayılı arsanın tamamı. 

Kamerhatun: Kurtuluş Çeşme meydanı ıokağı eski 
70-72 yeni 68-70 sayılı arsanın 3/5 payL 

Kumkapı: Çadırcı Ahmet Çelebi Pazobent sokağı es -
ki 5 yeni 15 saydı evin 6/ 20 payı. 

Eminönü: Şeyh Geylini mahallesinin Meyhane ve 
Kafesli sokakları eski 11, 13 M., 13 M., 13 M. 
yeni 11 ila 19/ 2 i!a 8 sayılı dükkanlarla oda
ların 31317370/ 663552000 payı. 

Kumkapı: Çadırcı Ahmet Çelebi Pazubent sokağı es
ki 5 yeni 13 sayılı evin 6/20 payı. 

405 

132 

216 

270 

156 

36 

34 

188 

19 

72 

576 

98 

500 

236 

149 

345 

1415 

345 
Eminönü: Şeyh Mehmet Gey!ani Kömürcü sokağı es-

ki yeni 8 sayılı bila hava dükkanın 3/40 payı. lÔO 
Eminönü: Şeyh Geylani mahallesinin Arpacılar sokağı 

eski 29 yeni 38 sayılı 1'ilihava dükkanın 3/40 
payı. 81 

Eminönü: Şeyh Mehmet Geylani Şapçı Hanı derunu 
eski yeni 6-8 sayılı iki odanın 3/40 payı. 117 

Eminönü; Şeyh Mehmet Geylini Bahçelçapı lakele 
caddesi eski 19 yeni 51 sayılı bilihava dükka
nın 108/1440 payı. 333 

Galata: Kemenkeş mahallesi ,Kılınç Ali Paşa cadeai 
eski 10-12 yeni 16-16/1 sayılı iki dükkiıun 
1/10 payı. 168 

Galata: Kemenkeş mahallesi Karaköy caddesi eski 
yeni 17 sayılı dükkan ve odaların 3/ 40 payı. 1247 

Tar la başı Hüseyin ağa Y enişchir caddesi eski 173 ye
ni 153 sayılı dükkanın tamamı. 972 

Kasnnpaşa: Emincami mahallesi Samancı sokağı eski 
14 yeni 36 sayılı ev ve dükktnın 1875/2400 
payı. 691 

Feriköy: Birinci kısım mahallesi Baruthane sokağı es-
ki 59 sayılı arsanın tamamı. 230 

Feriköy: Birinci kısım mahallesi Dabakhane sokağı 
eski 28 sayılı arsanm tamamı. 862 

Ferjköy: Birinci kısım mahallesi Kasrmpa§a sokağı 
eski 7 M. sayılı arsanın tamamı. 828 

Feriköy: İkinci ikısım Çiftecevizler sokağı eski 84 sa
yılı arsanın tamamı. 84 

Galata: Kemenkeş mahallesi Kemeraltı sokağı eski 
32-34 yeni 50-52 sayılı iki dükkinm 64/120 
payı. 1037. 

Arnavutko1: Yeniçeşme sokağı eski 8 yeni 6 sıyılı 
evin 1/ 4 payı. 170 

Amavutköy: Dere sokağı eski 22 :yeni 15 sayılı evin 
13/20 payı. 350 

Amavutköy: Ayanofri sokağı eski 70 yeni ~1 aa· 
yılı ev ve dükkin arsaıınm 2/6 payı. J• 

Büyükdere: Asmalı sokağı eski yeni 10 sayılı evi. 6/16 
payL ıaı 

90 

f 
95 

Yukanda yazılı mallar 4/10/935 cuma günü. \aat 14 te peşin 
para ve açık arttırma ile &atılacaktır. İstekliler.Ilı % de yedi bu
çuk pey akçelerini saat 12 den evvel yatırmalartı' (F) (5757) 

tarsa yarın sabah hw:urunda battan 
atağı ezbere okurum. 

- Ne? ilanlan da mı? 
- Evet, bir kelimesini bile atla· 

madan. 
Marquiı birdenbire clddt bir tavur 

takınarak: 
- Bunun için şerefiniz üzerine ye· 

min eder misiniz? dedi. 
- Evet, efendim, belki ancak SÖ• 

zümdc duramamak korkuıu beni şa
şırtabilir. 

- Dün size bunu sormağa unut
muttum: duyacaklarınızı kimseye 
tekrar etmeyin diye yemine davete 
lüzum görmüyorum; ben sizi bilirim, 
böyle bir önerge size hakaret olur. 
Ben size kefil olurum; ben &izi bili· 
rim, böyle bir önerge ıize hakaret 
olur. Ben ıize kefil olurum. Şimdi 
winle bir aalona gideceğiz; orada 
on iki kiti toplanacak, siz herk~in 
söyliyeceğini saptederainiz. 

Sonra marquis o her zamanki ince, 
alaycı edaaı ile: 

- Merlk etmeyin, dedi, 8yle kar
ma kanıık bir konuşma olmaz, her
ke& birer birer söz alır... Ama öyle 
usulüne göre söz ıöyler demiyorum. 
Biz orada görüıürken siz yirftli aayı
fa kadar yazarsınız: sonra beraber 
buraya döneriz, o yirmi sayıfayı dör
de indiririz. Yarın aabatı siz bana bil· 
tün Quotidienne gazetesini değil, o 
dört sayıfayı ezbere okununuı. 
Sonra da hemen yola çıkacak11n1z; 

aadt=ce gönül el r_ndirmek için yola 
çıkmıt bir delil~•\ lJ hisli bıralmwm 
lazım. Gayeni.ı, ı .i kimteye beW et· 
memek olacak. ~Uyükten bir zatın 
yanma varacaksı "ız. işte orada daha 
ustaca hareket %aıek wım. O zatın 
etrafındakileri alfı: atmağa çalıpcakaı· 
nız; çünkü sehreterlcri arasında, 
uşakları araamdcb düşmanlarımıadan 
para alanlar var ır; onlar, ağızların· 
dan bi.ıim gönd receğimizi adamları 
kollar, ağızların.~'.an ıöz kapmak is. 
terler. , 

''Size şöyle ı: ... anasıa bir tavfiye 
mektubu verece.;:iz. 

"O büyük za~. ai.ıe bakınca aiı ce
binizden benim :1aaatimi, ıu saati çı• 
kann.ınız ; bunı..i yol dönüıü gtri al• 
mak ibete size ~vereceiim. Şimdideıı 
alın, itin bu kıı i :nı olsun biter ; bana 
da sizin saati vılJin. 

••Eıberliyeceı, inb o dört aayıfayı. 
due cenapları ·~~eyip kencU eli ile 
yaiıriak lutfunC,ö' bulunacak. 

••o it bittik~ın sonra, ama dikkat 
edin, önce deği , kendisi sorarsa, bu· 
gün huu buln•ınacağınız toplantıda 
konuıulanları ı eJllatabilirsiniz. 

"Si.%in yolda .r ııkılmanızın önün• 
geçecek bir ıe~i de var: Paris ile el• 
çinin konağı ;s.aaında, abW Sorel'e 
ateı etmeti car a minnet bilecek çok 
kimseler bulunLt r. Böyle bir teY olur. 

b fArtası .,arı 
N. ATAÇ 
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Yerli veya A a fab
rikaları mamula ol
ıilak üzere bir me ine bi
çilen eder 6 5 ku olan 
25800 metre arka tahğı 
bez kapalı zarfla ltme
ye konulmuşdur. alesi 
2-10-935 çarşamb ·· ·· 

t 
. unu 

saat 1 S dedir. lk ı pa-
rası 125 7 lira 7 5 k tur. 
~)artnamesini alma ör
neğini gönnek ist ler 
her gün öğleden son 

0
_ 

T" Satmalma Komisyo
n adır. İhalesi 8 İlk 
T ·n 935 salı günü saat 
ı e Sivas Tüm Artırma 
E tme J{omisyonunda 
y acakdır. İstekliler tek 
li ektublannı ihale saa
ti n bir saat evveline ka
d Sivasta Tüm Artırma 
e tme Komisyonu Baş
k ığına vermeleri. 

264) (5633) 7133 
,,,. .. 

ıvas Garnizonu için 
4 000 kilo Un kapalı o
l k eksiltmeye koııulmuş 
d. Tutarı 50000 lira ve 
i teminatı 3750 liradır. 

Bir metresine biçilen e
der 2 S kuruş olan ve 21-8-
935 günü istekliler tarafın
dan verilen fiyat pahalı g3-
rülen 500 bin metre çama
şırlık bez yeniden kapalı 
.zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 8-10-935 salı 
günü saat 11 dedir. İlk i
nanç parası 7 S 00 liradır. 
Şartnamesi 62 S kuruşa M. 
M. V. Satınalma komisyo
nundan verilir. İlk inanç 
parası mektup veya mak -
buzlarile 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle birlikte 
tekllf mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel An -
karadn M. M. V. Satmalma 
komh::vonun;:. vermeleri. 

(267) (5720) 7247 . .. . 

veya makbuzlariyle teklif 
mektuplarını belli saatten 
en az bir saat evvel Ankara 
Levazım amirliği satın al
ma komisyonuna vermele-
rı. ( 2 7 7 ) ( s 7 9 1 ) 

7398 

• • • 
Garnizon dahilindeki 

misyona uğraya er. 
Eksiltmeye girecek ilk 
inanç parası mektub a 
makbuzlarile kanun 2 
ve 3 üncü maddelerind _ 
zılı belgelerle birlikde _ 
lif mektublarını ihale 
tından bir saat evvel A -
ra M. M. V. Satınalma • 
misyonuna vermeleri. 
(111> (475tl a . • • * 

namesi Sivas Tüm Ar
t a eksiltme Komisyo

dadır. İhalesi 8 İlk teş-
935 salı günü saat 10 

d ır. İsteklilerin ihale 
·nelen bir saat evveline 

k ar teklif mektublannı 
S sta Artınna Eksiltme Bir metresine biçilen 

der 11 O kuruş olan 40 
metre ekmek torbalığı i 
kapalı zarfla eksiltme 
konulmuşdur. İhalesi 3 B 

isyonu Başkanlığına 
buz karşdığında ver
ri. (263) (5634) 

7134 

rinci Teşrin 935 perşemb • • • 
günü saat ıs dedir. İlk Sivas Garnizonu ıçın 
nanç parası 3300 lirad 000 kilo arpa kapalı o-
Sartnamesini ~40 kuruş k eksiltmeye konulmuş 
alıJıak ve örneğ\ni görme • Tutarı 315 00 liradır .İlk 
isteyenler her glin Komis hinatı 2362 l~ra. 50 ~-uş 
yona uğrayaqilirler. Ek . Şartnanı~sı Sıvas T1;1m 
siltmeye girecekler ilk i rtlt'1lla Ebıltme Komıs
nanç parası meırtub vey \nuıt.dadır. İhalesi ~ İlk 
makbuzlarile 2~90 sayı rin 935 cumartesı saat 
kanunun 2 ve 3 üncü mad de Sivastl yapdacakdır. 
delerinde yazılı belgeleri klilerin ilale saatinden 
birlikte teklif rrektublan ~ t evve1ne kadar tek
ihale saatinden tir saat ev- lı ektubla•nı Sivas Tüm 
vel Ankarada lJI. M. Ve-A a Eksltme Komis
kaleti Satın Alıı,ıa Komis- 0 Başk~ığına mak-

ı 4 ı 800 kilo Bulgur ka· 
palı zarf usulile eksil tmesı 
7-10-935 pazartesi günü sa 
at 16 da İzmirde Kışlada 
l'llüstahkem mevki Satınal
ma komisyonunda yapıla
caktır. Beher kilo bulgur i
çin 11 kuruş fiyat tahmin 
edilmi~tir. Teminatı muvak 
kate akcesi 1 169 lira 85 ku· 
ruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. Ek 
siltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
de\erinde ve şartnarnesind'! 
yazdı vesikalarla teminatı 
muvakkate makbuzlarını ve 
müJ ıürlü teklif mektuplan
nı iha 'e saatinden en az bit 
saat evvel komisyona ver -
mis bulunacaklardır. 

(274) (5748) 7248 

kıt'at ve müessesatta b1.1lu
nan Hayvanlar için 5 1O3 2 O 
kilo yulaf kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. M · 
nakasa 15 Birinci Teşrif 
935 salı günü saat 11 dedif 
Yulafın mecmu tute11 
28067 lira 60 kurus olp 
muvakkat teminatı 21 oS!i
ra 7 kuruştur. Şartn~i 
141 kuruş muk~ bilinde n
kara Levazrm AmirliğSa
tmalma Komisyonndan 
verilir. Eksiltmeye ,-ecek 
ler 2490 savılı ktıunun 
2 • 3 maddelerini yazılı 
vesikalarla teminatmu\7ak 
kata makbuz vey• Banka 
mektuplariyle t,lıf mek
tuplarını muayye saatten 
bir saat evvel Anarada Le
vazım Amirliği Satmalma 
Komisyonuna \fftleleri. 

(278'(5793) • 7'!9<:t 
• 

* ., * r Pınarhisar ;in 21 S SJ ı-
ralık 3g2oo()dlo yulr ~
palı zarfla ~ksiltm~ ~ 
nulmuşdur. thalesi 1 Bı-
. "t . •35 cu'a saat nncı eşnn 

16 dadır. tk temil"'"., 1 ~16 
lira 2 5 kuıuşdur · &teklıle
rin belli sıatten b saat ~v-

1 teklif aıektu~1 Vıze 
ve ~ısyonu
de Satınalm~ ) ( 5861 ) 

• * • 
Beher kilosuna biçilen e-

na vermelen ( 'i 
7400 

yonuna vermeleri. ( 161 ) uz rşılıiııda vermeleri. 
,(4782) 6669 \) (S36) 7135 . .. ~ ... b k k ı • f b0 ·1 der 176 uçu uruş o an Bir metrer ıçı en ~-

3~ 000 kilo pamuk çora~ ıter Z60"ku) olan 30 bın 
ipliği kapalı zarfla eksilt- ila 3 7 bin 5 metre kaput
meye konulmuşdur. İhale- luk kumas,;>alı zarfla ek
si ı 1-10-935 cuma gunu siltmeye jUlmuşdur. 1-
saat 15 dedir. Şartnamesi halesi 16-?35 çarşamba 
265 kuruşa M.M. V. Sa- saat 15 :dır. 'Şartname 

Bir tanesine liçilen eder K(ınerkd kıt'atı için 
6 kuruş olan Br milyon 00,fo kilo Buğday unu 
tane değişik ren1 ve uzun- 1-1(\3 5 c;µşamba günü 
lukda makara ka)alı zarf- at l da iljlesi yapılmak 
la eksiltmeye lonulmuş- ·zere apalı arfla eksilt
dur. İhalesi 2 arinci teş- ey.e onm•tur •. ~a
rin 935 çarşamba (iinü saat esı l\vazuı. Amırlıgı Sa: 
11 dedir. İlk in~ç para- .?~ima Kotjisyonund~ go 
sı 4250 liradır. S!rtname- ur. tuv~kat temınatı 
sini 3 lira karştlıtmda al- 8~0 Hadır Tahmin b~
mak ve örneklerin görmek el.ı 380~ Hadır .. tstekli
isteyen1er her gün koınis- nn bel\ ~~n hır ~at 
yona uğrayabilirlel Eksilt- el tekYte nı Balıke~-
meye ııirecekler ik inanç Kor St1rna Komıs
parası mektub vtva mak- nuna v eri. (260) 

tmalma Komisyonundan 488 ku~ M. M. V. Satµı 
verilir. Eksiltmeye girecek- al 

8 
.ıısyonundan alı

ler 3971 lira 3 5 kuruşluk m .,sine biçilen eder 
ilk inanç paralarile birlikde ~~·b.oo liradır. Eksilt
kanuni tekilde hazırladık- recekler 612 5 lira
lan teklif mektubu ile bir- i11:Iıanç parası mektub 
likde ihale saatmdan bir 1 nakbuzlarile birlikte 
saat evvel Ankarada M. M. v,i şekilde hazırladık
V. Satınalma Komisyonu- ~eklif mektublannı i-
na vermeleri. ( 175) saatinden bir saat ev-

buzlarile 2490 Styılı ka- ( ~) 7136 

nunun 2 ve 3 üncü madde- Gireson ~hıisonu ihti
lerinde yazılı btlgelerle cı için 2l oo kilo ek
~irlilcte teklif me~tıblanru klik un alı zarfla sa
ıhale saatinden bır •aat ev- • alıhacak Tahmin be 
vel. Ankarada M. M Veka- 1i 28000 r dır. Sartna
leti Satına~ Konisyonu- si Gireso layı Satın-
na vermelen. ( 16 2) a K 0 dadır 
.(4783) 6670 • o . nu~ •. 

... le~ 14 ırlncı Teşrın 
30000 metre kete11 kanat 5 Pazart günü saat 

bezi ile 70000 metre tırtıl- dedir. M~kkat temi
lı kanat şeridi kapalı zarfla tı 2100 Iudır. lstekli
eksiltmeye konnuşdur. ·n teminat ınektublari
Hepsinin biçilen bedeli bir1ikde ih~ saatinden 
49950 liradır. İlk inaıç pa- ~saat evvel Komisyona 
rası da 3 7 4 7 liradır. halesi · ra,aat eylttteleri. 
9-10-935 çarşamba günü 25~ (563) 7137 

saat 15 dedir. Sa;tnunesi Ha!ımk; ·~ .... talca Cer-
2 S O kuruş karşılıgın(a her . .. Y ~ • 
gün Komisyondan alnabi- ~nde blun.an bır-
lir. Eksiltmeye gire<ekle- . ert.çı.n ~60~ kılo sığır 
rin 2490 sayılı ~..-unun 1 3 ıın~~~eşırı 935 per-
2 ve 3 üncü maddlreıinde mb rünu saıt 15 de ka
istenilen belgelerle b_.lik- 1 arfla C:talcada Sa
de teminat ve teklif m~tub alil~ Konuayonunda ek 
lannı ihale saatından bir tmsı yapılaaltdır. Tah
saat evvel Ankarada M. M. n ~c:Ii 24000 liradır. 
V. Satınalma Komisyonu- tmınatı J800 liradır. 
na vermeleri. ( 2 56) rt~esi her lihı Komis-

(5605) 709«5 nd' görülebilir. lsteklile-
• • • 1490 saydı kanunun 2 

Sivas Garnizonu ic;in 3 incü maddelerinde is,. 
250000 kilo Un kapalı ilfl vesaikle beraber bel 
olarak eksiltmeye konul- altan bir ıaat evvel tek
muşdur. Tutan otuz beı nıt~tublannr Komisyo. 
bin ve ilk teminatı 2625 li- J~nneleri. (5635) 

( 5749) 7287 Ankara'da M. M. V. Sa-• • * . 
Kırklarelinde iki milyon l".1a komısyonuna ver-

sekiz yüz elli bin kilo odwrlen. ( 2 9 5) ( 5 90 6) 
fi ih 1 . 11 B" 7438 

kapalı zar a a esı 1 • • • 

rinciteşrin 9 3 S cu~ gü~ Bir metresine biçilen e
yapılacakdır. lsteklıler ttder 245 kuruş olan 40 ili 
lif mektublarile kanuni 50 bin metre kışlık elbiselik 
gelerin ihale günü saat kumaş kapalı zarfla eksilt
kadar Ko. Riyasetine yz. meye konulmuşdur. İha
li, ve saat 16 da Komın lesi 14-10-935 pazartesi gü 
da bulunmalıdır. Clt; nü saat ıs dedir. Şartna
tahmin edilen bir kh~t mesi 613 kuruşa M. M. V. 
7 5 santiı:ndir. tlkpesi Satmalnıa Komisyonundan 
1604 lı~adır. ~

1

Ko- alınır. Hepsine biçilen e
Kırklarelı S.tmt>rüle der 122 bin 500 liradır. 
~i~yonunda her f Eksiltmeye girecekler 7 3 7 5 
bılır. ( 3 O 3 ) ( 5 9 7 480 liralık ilk inanç paralarile 

• • ilindeki 
Garnizon Hayvan 

kıt'at ve mü 636600 
lannm ibtiy zarfla ek
kilo arpa ştur. Mez 
siltmeye k u tutan 
kur urue olup 
30238 li katesi 2267 
teminatı . Şartname-
lira 89 mukabilinde 
si l 52 onıisyonumus
her Eksiltme 
dan · n 9 3 5 pazartesi 
14 t ıs dedir. Ek
gil "recekler 2490 sa 
sil un 2 ve 3 madde
Y azılı vesikalarla te 
1 uvakka e mektup 

birlikde kanuni ~kilde ha
zırladıkları teklif mektub
lannı ihale saatinden bir 
saat evvel Ankara'da M.M. 
V. Satınalma komisyonurta 
vermeleri. (296) (5905) 

7439 

• • • 
Hepsine biçilen eder 

26500 lira olan fereze ma
kinesi Torna tezglhı iç 
vida kesme makinesi mil 
taslama tezgihı ile bunla
ra aid taknnlar kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuıtur.t 
halesi 15-11-935 cuma gü
nü saat 11 dedir. Şartna
mesini 133 kuruşa M. M. V. 
Satmal1Jla Komiayoııupdan 

radır. Sartnamesi Sivas 
~~_JUJ_~-=-~~:...:d.:t....üiili~iai 

ı - Kırklarelinde ( 22498,23) lira bedeli keşifli ya
pıla.;ak olan Yaprak Tütün ambannm ihalesi için tayin 
olıııan 16-9-935 gününde talih çıkmadığından yeniden 
k~ah zarfla eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - Eksiltme 7-10-935 tarihine müaadif pazar
ts; günü saatl 1 de Kabataşda İnhisarlar Alını Satım 
{omisyonunda icra kılınacakdır • 

3 - Şartnameler Kabataşda Levazmı ve mübayaat 
Şul>Fsi ve Kırklareli Müdüriyetinden ( 113) kuruı mu
katfılinde alınır. 

4 - İstek'ilerin eksiltme için tayin olunan saatten 
bu saat e.vvel yüzde 7, 5 güvenme paralarile birlikde 
zarfları Komisyon Riyasetine vermeleri. lazımdır. 

(!661) 7~2 

Açık ve ~ksiltme ilanı 
Eksiltmeye konulan iş latihte Tophane medresesinin tamiri 

keşif bedeli 920 lira 13 lmruştur. Bu işe ait tartnameler ve evrak 
tunlardır •• A. J:klft~, B - Mukavele projesi, C -
Nafıa itlen şeraiti ~ull\iyeai, F - Keşif cetveli istiyenler bu 
şartnameleri ve e~akı belediye levazım müdürlüğünde görebilir
ler. Eksiltme lP Sirinciteşrin 935 perşembe günü saat ıs te Dai
mi Encüme~ yapılacaktır. Eksiltme açık yapılacaktır. Elqlilt -
meye girrnAc için isteklinin 70 lira muvakkat teminat vennqi 
bundan }"dşka a~ğıdaki vesi kalan haiz olup göstennesi lizmıdtr. 
En az J()Q liralık bina i•i yaptığma, Nafia müdürlüğünden tasdik 
ettirjllliş ehliyet vesikası. (İ) (5950) 

Beykoz Ağaçlama fidanbğma, lmdinu ~an yansı kfiçi1k ve ya
rısı büyük olmak üzere 30000 adet saksı açık eksiltmeye konul
muştur. Bu sakadann hepsine 1200 lira değer biçilmiştir. Şartna
mesi Levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isti· 
yenler 2490 N. h artırma ve eksiltme,. kanumında yazdı vesika 
ve 90 lira muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 11-
10-935 tarihindeki cuma günü saat ıs. te Daimt Encümende bu
lunmalıdır. (t) (5914) 

Senelik Muhammen kirası 30 lira olaıi Eytipte Kuilmescit ma
hallesinde Kalenderhane caddesinde S N. h Ramazan ağa mekte
bi 936 senesi mayısı 10nuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlı
ğa konulmuştur. Şartnamesi Levazun müdürlüiünde görülür. 
Pazarlığa ginnek istiyenler 225 kurufluk muvakkat teminat mak 
buz veya mektubile beraber 11 ı.citeşrin 935 cuma günü saat 15 
te Daimi Encümende bulumnabdır. (B) (5910) 

örneğine göre Şehir Tiyatrosu için bUtınlacak olan 28 bia 
tane mecmua açık eksiltmeye konulnluştıu. Bu mecınualarm be
her bin tanesine Si buçuk lira iiat tahmin oNbıı~fttK~ Ş~ 
si levazım müdürlüğünde görülür eksiltmeye cinnek isteyenler 
2490 N .lı arttırma ve eksiltme kanunda yazılı vesika ve 79 liralık 
eğreti güven makbuz veya mektubile beraber 2-10-935 çarşamba 
günü saat ıs de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (5687) 

Türk Hava Kurumu Ahm ve Sa
tım Komisyonundan: 

1936 Yılbaşı Piyangosu için (150) bin el ve (10) bin 
dıvar plim ( 1 O) bin resimli afiş bastınlacakdır. 
Açık eksiltme ile 30.9·1935 paıartesi ıünü saat 1 S 

de münakasa ve ihalesi yapda~tır. İstekli olanlann 
Piyango Direktörlüğü Muhasebesinde prtnamesini her 
gün görebilirler. (5909-) 7452 

Maliye Vekaletinden: 
3500 şişesi 500 gramlık, 5'000 Şişesi ZSO Kfamhk 

7500 şişesi 125 gramlık 8000 şişesi 75 ıramWc olmy 
üzere 2 4000 şişe zamk açık eksiltme ile satm alınacak
tır. 

Muhammen kıymeti 4125 liradır. İsteklilerin 309 li
ra 38 kuruş muvakkat teminatlan ile birlikte 14·10-935 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşde Maliye 
V ekal~ti Kırtasiye müdür.tülünde müteeelddl komisyo
na gelmeleri. (2707) (5825) 740f 

verilir. Eksiltmeye girecek
ler 1987 lira 50 kuruşluk 
ilk inanç parasiyle kanu
nun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazdı belgeletle bir
likte kanuni şekilde hazır
ladıklart teklif mektıtpla
~hale saatinden bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna 
vernıeleri. (313) (6005) 

••• 
Bin bat dai top kotumu 

katırlanna pazarlık p
nünde talip çıkmamıştır. 
Bu defa pazarhiı 8-10-935 
salı günü saat 14 tedir. Be
her Hayvanın tutan 330 
lıradır. Muvakkat teminatı 
17750 liradır. Evsaf ve şart 
namesini almak ve cörmek 
isteyen 1..6 lira 50 kuruş mu 

±ELLE& st•g 

kabilinde M. M. V. Satınal
ma Komisyonundan alma
caktır. Pazarlığa girecek
lerin 2490 sayılı kanunda 
gösterilen vesailde ve 
177 5 O liralık teminat mek 
tubu ile bidikte 'belli &Ün 
saatta Ankarada M. M. V. 
Satmalma ltomiayonuna 
gelmeleri. (339) (6006) 

• • • 
DemirköJ Kıt'atJ için et-

li )'edi bin llrabk Dörtyüs 
kırk ton Un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulm\lltur. 
İlk teminat Dört}Jin ilriS'iiz 
Doksan liradır. İhalesi ı S 
Birinci Teırin 935 sak eü
nü saat 16 dadr. İsteklile
rin tekliflerim Vize Satm
alma momia~na 
meleri. (~06 ( 973) 



' Petrol ·z 
Saçları 

Besler - Kanedeadirir 
Dökülmesini keeer usatu. 

Tecrübe edilmit en iyi 
SAÇ ilicıclır 

6722 

~---~ D r. H O R H O R U N i ~~· 
11.Eminöntı Valde Kıraathaaelİ yanında butalanm kabul eder. Tel. 2413111 

15624 

--- •puısı§.1e>1 'se11uea tı nıŞo,ag - • 
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~
L.T.PIVER 

PARIS 

$1MAYJ YARATAN DAYlHAOTrf 

Revedor 
ESAN S-LOSYOtl 

VE PUOQA 

Parfümöri L. T. P ı VER A. $ .. ıstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

ff.i!!i!i!i!!i!i!ii!!!!!!!~ii!i!i!!!! i=AIK SABRI - DURAn !!!!!!!!ii!!iii!!!ii!!iii!!~, 

YENi 
Türkiye Coğrafyası 
ORTA OKUL SINIF 111 
1935 • 1938 yeni baskısı çıktı 

Bu yeni baala yapıhrken kitab yeniden ıözden ıeçirilmif, 

ekonomi durumumuz en son istatistiklere bakılarak tuelenmıt ve 
rakamlar dGzeltilmit ve yazıhfl buıünkG dile ıare udelettırilmittir. 

Da§ıtıldı§ı yer: 

Kanaat Kitabevi, istanbul 

~!!!!!!1!iii!!!!!iii!!~ K 1 Z • E R K E K • Y U V A !!!!!!!!!!!!!!!!!~-. 

YENi NESiL iLK OKULU 
Terbiye .-e tedr • hu1Ualannd.ki ciddiyeti ile kültGr idaresinin tak· 
rini kazanmıf b'r milesaeıaedir MOkemmel yuva 11mfını haizdir Ecnebi 
liaamna ebemmıyet Hrilir Kayadlar için mekteb herıün açwkbr. 

~!!!!!!!!!~~ ca§alotlu Mollafenerl Caddeai ~!!!!!!!!!!!!!!# 

Yüksek Mühendis Okulu Direk
törlüğünden: 

Bu yılı okulumuza parası,; yatılı gireceklerin sayısı 
tasarlanan kerteyi aştığı için bu husustaki talimatname
ye göre aşağıda yazılı derslerden bir müsabaka sınaması 
yapılacakdır. 

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

4 Birinciteşrin Cuma (Fizik, Kimya) 

30 - g - 935 

AYDA 7 ·5 KURU fıe~rik Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITIC aletleri 
Alevsiz, dumansız ve kokusuz· Hi~ bir tehlikesi yoktur• Otomatik ayarla 

Pqın 66 bra • Bir sene nde ile veresiye 72 lira - 4 sene vade ile veresiye 82,5 lira - kill ayda 75 kurq 

S A T i E 
SALIPAZAR MAGAZASI 
METRO HAN 
ELEKTRİK EVi 
KADJKÔY 

SATIŞ YERLERi 
Salapazar, Necatıbey caddesi, No. 428- 430, Tel: 44963 
Tünel meydanı, Beyoğlu, Telefon: 44800 
Beyazıt, Mürekkebciler caddesi, Telefon : 24378 
Muvakkithane caddt>ai, Telefon ı 60190 

BÜYÜKADA 
ÜSKÜDAR 

23 Niıan caddeai, Telefon: 56,128 
Şirketi - Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 7535 

•ı • I F-!!!!i!!~~!!!!!!!!ii!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!! nltantatı nda Karakol kartılhda 
Deniz yolları Leyli. nıhart Eaki 
iŞLETMESi Kız, Erkek IŞIK "FEVZİYE .. LİSESi 

:~;~e~: ~::: ~:::1::. Ana, llk, Orta ve Lise kımmla~, Fen ve Edebiyat blSlfikleri •rdır. TGrkiyenin en eaki hususi 
liaesiclir. Fran11zca, lngilizce ve Almanca lisanlarından biriaini iJiıe öfRtJllek için esaslı ve ciddi 

111111\de Han. Tel 22740. 1111111 \ 1 tedbirler abnmaştır. ilk 11mflardan itibaren ecnebi liaanı okutulnıak~sr. Talebe yazılmak için hera-ün 

\a bzO n uo 1 U 
1 

l ~~~!!!m!!!!!!!!ür!!!a!!!ca!!!a!!!t !!!ed!!!i!!!le!!!bi!!!li!!!r !!!3!!!0!i!E!!!y!!!lu!i!ld!!!e!i!!!!de!!nlere ba ılanacakbr Mektdn tarifuaınesini isteyiniz 
! O ' = Telefon: 44039 s ~ r 

G L AMAL vapuru 1 Birin- --, 7352 
citefrİ~ALI rünü saat 20 de 
RlZE'Yi kadar. "5999,. Sara~hanebatı Horhor Cadd... ~l!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!ii!!!~!!!!!!!~~ 

iskelderiye yolu Leylf. "~hart Ha • e Lıs' ~ • ~==~::e 
azMiR e.puru 1 Birinciteş- Kız • Erkek ırıx. Si (Tam 

rin SALI. lnü saat 11 de IS- J devreli) 
KENDERI\' 'YE kadar "5998,. ilk 11nıflardan itibaren eeaebl sanına ço ehemıniyet .erilir. fO'dat kıımı ayn dairelerdedir. 

Çilhrinizi 
Sihrlmh giize~Dik 

balmUnu ile 

• ııı Mektebin buauai otobüsleri ile nehari talebe hergiln evlerinden l)~n,., l.teyenlerin adr..-ine tarif-
11!-!!!!i!!i!!!!!!i!!i!!!!!!! name ıönderilir. Her ,an 10 dan 16 ya kadar kayıt 1ılP-· Telefoaı 20530 !!!!!!!!ii!ii!!~ 

gider\niz 
cCir Aseptine> ta\ıir edilen 

bu balmumu; kab. ~e çirkin 
cildin derununa nifuz ederek 
o derece yumuşatır •i 'ıılbahle

yi.-1 yüzünüzü yı~ı\:mızda 
lekeli ve sert, harici b8'Easını 
parça parça düşürür· en\ ve 
taze cildinizin beyaz v bir be
benin cildi gibi yuınu dı\ını 
görerek memnun ve baf?\n \a
lırsınız. Çiller, çirkin siya~; b~. 
ler ve cildin kırmızıhklan ta.. 
mamen zail olur. 40 yaşlal\nd~ 
bir kadın kolayca 30 Yl\la
rında görünebilir. Yeni ve 
sihrimiz bir güzellik balmuııw 
olan cCir Aseptine> sabun" 
hiçbir vakit temizliyemedii\ 
cildin siyah mesamatmı temiz. 
ler ve bu suretle siyah ben
lerden ve münbcsit mcsamat-
tan kurtularak temiz ve taze 
bir cilt meydana çıkar. Akşam
ları yatmazdan evvel «Cir 
Aseptine> kullanınız ve siz de 
kadınların buna (Sihramiz bal
mumu) demelerine hak vere
ceksiniz. Hemen bugünden is• 
timale başlayınız. 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekli§ine 

HORMOBiN 
fafsilit : Galata posta kutuau 

• 1255 ---· 
6808 

~Para parayı 
~ ÇeKeP .•• 

~-§"' iŞ 
~ KUMBARASINA 
~ SAHiP T ALIHLILER 
~ ilkteşrin 

kur'asında 

207 kişi 
5000 lira 
ikramiye 

alacak 
Birinci ikramiye 

1000 lira 
hönci ikramiye 

250 lira 
10 kitike 100 erden 

1000 lira 
20 kitive SO erden 

1onn lira 
175 kitiye 10 ardan 

1750 lira 

7548 

Osmanh Bankası 
!LAN 

Osmanlı Bankası gİ§etcri, 1 Birin
citetrin 935 salı gününden itibaren 
yeni bir it'ara kadar, aıağıda yazılı 
,saatlerde açık bulanacaktır : 

1.- Galata Merkezi ile Yenicami 
şubesi : Adi günlerde: saat 1 O dan 
16 ya kadar, Cumartesi günleri: 

7500 

, ~ lUJ lRı lK{!\ (L ~ ~ 
KURŞUN KALEM FAB~ iKASI 

Mekteplilerin, '1UhJndlalerln, R-amlar1n, 
Devalrjn lhtlyacııu ;e1atln eden her cin• ka· 
lemi vapmaktadlr. "'" k1rtaalyeclde aatıhr. 
Ecnebi ldimaslletflden kat'lyyen Ustun ve 
ucuz ola11 ~e,ıueı •tJa§ıdad1r. 

301 No. lu M.ktepli kuılıa ktlemi 
501 No Iu 1, 2, 3, der• ıertlikte resim kur,aa kalemi 

DAGDELEN 10 nauhtelif ertlikte en iyi cins •urıun kalem 
1011 No. lu M~anıoz •rtun hı.lemi 

99 " T ~çı kurp kale.ı 
701 " B ve C. 2ıertlıktedevair için kopya kurıun kalemi 
702 " A 8 . C. ·. Renkl kopya kaleıderi 
901 " Br ucu l!rınızı, br ucu mavi kıılem 

1312 ,, 6renkli ltlem 
1323 " 1' renkli kalem 

"URKALEffl: Tırk yapsı, ucuz w UstUndUr. 
nuRKALEf'I: Kr TUrk~n elindeki kalem olmahdır. 

·~!!!!!!!!!il!!!!!!!i!!!!f!i!~!!!!!!!!!fİ!!!!!!i!!!!!!il~i!iii!i!!!!!i!!!!!!!!i!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!~74~6~ 

REV E ~ını ıste..,anız. 
eın•, lftOdel ve flyı hueıunda d l ıı•r:YÜk••k 
marka uatıerıe m•k"f•S• eca•nız. 
Kullananlardan bl f11'ir edininiz. 
Jtt•. o vak it neden erıc.ın 

umumi Oepoa ~nbur, 8ahce Kat'• Ta, Han 19 reıefon 21354 

~!!!!!!!!!!! Şehrın,tln yegln• aazh lokantaaı 
-

C < ~ı ';_~" Y.~ N 
& Birinci T~n 19311 C""arteal akfamı yepyeni 

progranıJ• a~ıhyQo 

•~!i!ii!ii!!iiii!i!iii!!iiii!iii!iiiii!i!!l!!h!e Telefon: 40335 !!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!ii!i!!i!ii!iiiiiiii!!l!!!!iiii!i!iiiiiii• 
7507 

Askeri fabril<alar lstanbul Satın
alma Kcmisyonundar.: 
7 5 Takım Jışlık EUise 3 2 4 Çift Yün Çorap 
81 ,, Y.zlık Elbse 81 !\det Yatak Kılıfı 

162 Kat Ça.uaşır 81 ,, Yastık Kıhfı 
162 Çift Foin. 81 ,, Kilim 

Tahmin edlen bedeleri 3014 Ii-a olan yukarda cins 
ve miktarları vazıh sekz kalem melbusat ve techizat sa
lı pazarında J.skeri Faırikalar Satınalma Komisyonun
ca 11 Birinci Teşrin 9:5 cuma günü saat 14 de açık ek
siltme ile iha1e edilecekir. 

Şartnaıne ve nümunleri komisyonda görülebilir. İs
teklilerin muvakkat teıinaf olan 226 lira 5 kuruşu Bey 
oğlu MüdürH.iğüne yaı-arak makbuzu ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 ünü nı1.ddelerindeki vesaikle o gün 
ve saatte kornisyondamlullmalan (5917) 

7443 


