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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Vatandatlara bir tavıi· 
ye." - Orhan Selim'in fık
naı: ... Büyilk bir facia" ~ • 
Siz ne derıinia l - Sehır 
haberleri. . 
Ankara telcrafları - Bır 
Atina cuetesine cevap -
Felek'in fıkrası ı " Kime 
kelek yedirir? ". 
Sıhli ölüd - Seviımeler, 
evlenmeler. 
Son haberler - İcmal -
MatmUel Doktor. 
-Memlekette TAN - Sat
ranç. 
Spor - Nizameddin Na
:ıif'in yazısı : "Uray tarih 
®ünde bir imtihan veri
:por ". 
Dün~ auetelerine söre 
blditeler. 
Kazan Hanhfmm IOn .Un
Jeri - Hilı:i.ye - Faydalı 
hilsiler. 

Mükelleflere 
Her Kolaylık 
Gösterilecek 

l 0.d aytanmu bildiriyor J 
Aıüı&ıw, f 

F""'1u Sdanı Fruıt Airalı 

• 'll'inana Bakam Fuat Ağralıyı gör 
i!Gaı. Guete.mize ıu diyevde bulun,. 
llu: 

"' - Doğu illerinde bir tetkik ge
~ine çıkacağım doğru değildir. 
-uhtelif vergi kanunlarımızın, mü
ltelleflerin tiklyetlerine mahal ver
lllliJ'CCek ft mükelleflere daha zi
~de kolaylık gösterilebilecek tekile defittirilmeıi, tarh ve tahakkuk 
•erinin daha ziyade baaitle,tirilmeai 
•trafında bir taraftan ~tkik bilroıu 
idiler uraftan Avrupadan getirtti
~a müteha•ıalar çalıJmaktadır
br. Ayrıca muhtelif memleketlerin 
?_erci kanunları üzerinde de tetkik
:r. ya.ptırmaktayız. Gerek bakanlı-
151ftuzca yapılan bu tetkikler neti .. 
~de elde e.dilecek neticeler, ge
~k İmnet lnönUnün doğu gezisi es
ıı.aınc1a lüzum gördüğü yenilikler 
~rgi kanunlarının tadilinde eaas o
~~ktır. Doğu illerindeki mali te,. 
cılltı takviye etmek üzere, bu ı1ene 
~liye mektebi mozunlarını bu ille
l'e tayin ettik. Bu illerde münhat 
lltalmüdilrlilğü bırakmamafa çalııı
hruz. Bu suretle de doğu illeri -
IWUa~ mall itlerin daha ziyade dü
&eftle yürümeaini temin etmiı ola
ltıtf ra. 
ı Bu taraflara gönderilecek memur. 
ara maatlarındatı baıka tahsisat ve 
~l~tefi dofru delildir. Memurin 
""Qunumuzda doğu illeri memurla -
~ fula taheiaat verilmeai etra • 

llda bir kayıt varu da. bugün için 
~lllerdeld memur maaşlarında bir 
~itildik yapılmıyacaktır.,, ., __________ _ 
ha-;;--. 
lehlikesini 

Unutma ., 
il ·- ................ 

Uluslar Sosyetesi Konseyi Dün 
Toplandı, Habeş işini Konuştu 

AK DENiZDE DURUM 

iki italyan Vapuru 
Ege Denizine Gitti 

ita/yan Murahhası Diyor ki:" Habeşliler Vahşidir, 
Biz Onlarla Bir Seviyede Görüşemeyiz ,, iki İtalyan vapuru Ege denizine hareket etti, 

Napolideki harp gemileri başka bir üne gidiyor 
Cenevre, 4 A.A. - Ulualar 909 • 

yeteai kon.eyi İtalyan - Habet an • 
laımazhğını tetkik etmek W:ere ~
gün toplanmıf, muhtelif delegel.erın 
izahatmı dinledikten aonra yıne 
toplanmak üzere içtimaını tatil ete 
miştir 

Habetistanda ıslahat 
istiyorlar 

Cenevre, 4 A.A. - Uluslar eosye .. 
teai konaeyinde Eden ilk olarak 
eöz almıf, Pariı paktını ha~la~ı· 
ve üçler konf eranaının tarıhç.~~.nı 
yapmıf, Habeıiatanda ısla~at. lu~ • 
munu tealim etmiı ve demııtır kı: 

- ''Habeıiıtan, bu ıılahatı ulualar 
aosyeteainin konuğu altında ve Fran 
anın, lngilterenin, İtalyanın müt 
terek yardımları ile bqarabilir. Bu 
huını.ta İtalyanın huauai menfaat • 
leri gözönün11e tutula.cağı &ibi, top
rak tadilitı da derpiı olunabilir.,. 

Edenden 110nra ıöz alan Franaız 
Bafbakanı Laval Franunın muali· 
hane bir teeviye ıureti elde edilme· 
•i için herıeyi yapaeacını söylemi~ 
tir: 

Bunun üzerine İtalyan delegesi 
Aloiai ailihlarunıt olan Habeti•ta • 
nın İtalyan aınırlarını tehdit etti • 
fi.ni ve bütün taahhütlerini ih111 et• 
mit olan HabC§iatana İtalyanın.~· 
venmiyeceiini .CSylemit ve demıttır 
ki: 

- ''Vahtt bir devlet olan Habeıia 
tanın meden! devletlerle bulçuk mu 

!H'~a ıarm:ı~·ntt"örn .e;.&~'"ü 
miye mecburdur ki, eter uluelar 
wyeteeinde Habetiet8n He hemıe • 
viye olarak milnkerelere denm edi
lec:ek olurca, medent ulus bzeti ne
ai alır surette yaralanmıı olacak • 
tır ve İtalya Habe§i9tana bu müaa • 
vatı tanımaktan imtina eder. 

Aloiaiden aonra Habeı delegHi Je· 
ae ltalyan deleıeai.nin sözlerini protea 
to ettikten sonra, Ualual hAdiaeain • 
denHabeıiatanın kat'iyyen mecul olma 
dığına dair ittifakla verilen hakem ka 

,........_ • .,.H ..... ....._ 
~ H...., iyelaiıW..t Pe. 
cele Hauanate, Gaton JeH oe ltal.· 

)IClll d•le••a Aloili 

rarmı kaydetmif ve ortada hidiıe oJ. 
mayınca İtalyanın ıüel tedbirlerinin 
de artık haklı olmadığını aöyliyerek 
demiftir iri : 

"Vakit dardır, birkaç güne kadar 
Habcıiatana kartı bir imha harbinin 

29 Birinci Teşrinde 
Oç Yeni Hat Açıllyor 
Iran Transit Yolu da işletilecek 

Donu illerindeki bayındırlık 
çahşmaları t es p it e d i 1 d i 

tözel &;ytal'llDU bildiriyor] 

An.bıw. 4 f yacak bir hale ~etirilec:ek ve bu hatta 
da devlet demıryollan ıiatemi tat • 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinb- bi.k olunacaktır. 
yanm seyahati hakkında ve bu aetıe Erzurumdan İran •ınırına kadar 
.içinde bitirilecek bayındırlık itleri cidecek ve devlet demiryollari ta
~trafmda elde ettifim mütemmim rafmdan iJleti~cek otobüs aerviıle 
mal6matı bildiriyorum: ri ihdu edilecek, İran tranait yo .. 

Ali Çetinkaya Siva&tan ıt0ma Er- lun-dan uamt iıtifede temi.n edil -
zincan, Erzurum. Sarıkamıı. Kara mit olacaktır. Bunlardan baıka. ba
illerinde tetkikat yapacak, ayrıca kanın aeyahat güzergihı üzerinde 
Trabzona ela gidecektir. fOI& ve kara yolları yapılacak, böy-
Şark viliyetlerinde yapılacak ba lelikle it ıehirlerimiz demiryolları 

yındırlık itlerinin eaaıları ve umu ile if'tibat teıiı edecektir. 
mt hatları ıunlardJr: Siftı .. Erzurum hattf iizerfJtde 

Eraurumla Karı nuı•da itlemek a Divdk Ue Kemah arumda ye • 
te oıan c:lemb7oJu ihtf7KZ brfıh· r Ara. s 0neucıe 1 

batlayıp baılanuyacağını bilmek la • 
zımdır.,, 

ispanya delegesi Oliva da ~lualar 
110ıyeteıinin kendi paktının nızam}a
rmı tatbik için herıeyi yapmaaı la • 
zım geldiğini ıöylemittir. 

Bunun üzerine baıkan celıeyi kapa 
mıt ve konıeyi bilihara toplantıya ça 
ğıracağmı bildirmiftir. 

Cenevre, 4 (A.A.) - Röyter Ajan 
aı bildirf yor: Durum karanlık olmak
ta berdevamdır. Aloiai dün Laval ile 
ıöriifmUftilr. İtalyanın durumunda 
kat'iyyen defitiklik olmadığı anlatıl
maktadır. 

lnglllere bir uçak filosu 
gönderdi 

Kahire, 4 ( A.A.) - Habqiatanda 
pkmaaı muhtemel hidiaeler dolayıai
le bir İngiliz Hava filosu Keniaya uç
muıtur. Diğer taraftan İngiliz komi
seri 10 ve 11 Eylt'.Ude Silveyt kanalı 
mmtabamda İngiliz Hava manevra
larmm yapılacağını Mısır hükfuneti
ııe bildirmittir. 

r 

Napoli, 4 A.A. - 6 eylülde Afrika 
ya hareket edecek olan Avmtino ve 
Celio vapurları, baıka bir yönteme 
hareket için emir almıılardır. Yayın 
tılara göre bu iıtikamet Ege deni
zidir. Napolide toplanmıı olan bü
tün harp gemileri de baıka bir üase 
hareket etmitlerdir. 

Maltada hazırhk 
Malta, 4 A.A. - Reuter ajanamın 

gayri rumi iyi bir kaynaktan öğren 
diğine göre, dün bura)'9 gelen Or
mond idrografi vapurun~n . t~yfa~~ 
torpil gemilerine nakledılmııtır. Bu 
tün otomobil aahipleri 12 eylülden 
önce arabaları hakkında polise tam 
mal1lmat vermeye mecbur tutulmuş 
lardır. Teraanede çalışan eltı bin 
ki§iyt tekiz ~ içinde gaz m.uke-

1 Arkası 3 Dncüde 1 

.. 

ln•ilQ donanmamulan bir 'IM'fG 
ve aon maneuralcrrda lnııilg KrCllı 

Amiralin alini ..JrarJr.,. 

Hakem heyetinin kararı 
Pariı, 4 (A.A.) - Gdeteler, Ce

nevre toplantııırun, yükaek bir önemi 
oıduğunu aanmamakta ve dikkatleri
ni, Pariate toplanan hakemlerin ver• 
dikleri karara çevirmektedirler. Ma
tin gazetesi, hakemlerin, vakialarm 
değerlerini ölçmekle iktif. edecekle
rini, fakat hldia. baklandaki §&hadet
lerin aarih olmamaaından ötürü eks
Nrlerin, Vlk'alart tam OWak belit
mek 11nünrm bulamadıldanıu Jlıll· .............................. 
fmdan hiç blrinbı anıuluaal meeuli
yetine hüküm vercmemitler, menfi ol 
malda beraber meseleyi, hakemlik sa 
lihiyetlerinin hududu içinde kotaran 
bir aonuç elde etmitlerdir. 

Petit Joumal gazeteai hakemltrin 
hepaine aorular aormuttur. 

B. de Lapradelle ıu diyevde bulun
muttur: 

Hakemler tarafından göat.erilen uz 
[Arkası 4 üncüde] 

Bulgarlar Pakta Girebilir 
Bulgar Elçisi Yeni Bir Formül 
Bulunabileceiini Ümit Ediyor 

Kayserlde k6mür 
Ve demir madeni 
Bulundu 

ltaYHri, (Özel aytarmuz bildiri
yor) - Yerköy nahiyeainin çiçek 
~ğında çok değerli bir demir made 
nı bulunmuıtur. Alınan ömek top
rağı Yerköy durağı ile çimento fab
rikaaına gönderilmittir. Ayni nahi
yenin kuzey ve göneyindeki dağlar
da da kömür madeni-eri bulurunuı .. 
tur. 

Bulıar Dıt Bakanı Köseivanof'un 
Türk - Bulgar doatluğundan bahse
den beyanatı ve buna Türkiye Dıt 
Bakanı Tevfik Rüıtü Ara.sın verdi
ği karJUık, ve bunu takiben Bulgar 
gazetelerinin Türkiye doatluğundan 
bahaeden yazılan, iki memleket müna 
eebatmda mevcut dostluğu bir kat 
daha '.&rtırmııtır. Daha doirusu bu 
karıılıklı beyanat Balkan paktının 
akdinden ve Bulgaristanın bu pak
ta i'tirak etmemeıinden aonra, iki 
memleket mllnaıe.betlerinde bir dö -
nüm noktalı teıkil etmektedir. 

Dün ıebrimiı:de bulunmakta olan 
Bulgariatanın Ankara aefiri Pavloff 
Jle iki memleket münaeebetlerinin 
eon aldıfı durum etrafında görüı .. 

Futbol Birincilikleri 

Dün İzmir, Eskişehri 3 - 2, 
İstanbul, Adanayı 9-0 Yendi 
Birincilik Finallerini Herkes 

Merakla Takip Ediyor 
Türkiye futbol birinciliği final maç yilz kadar seyirci toplamıttı. 

lanndan ilk ikiıi dün Taksim atadm- Geçen gün çekilen kur'a lzınirle 
~ _yapıldı.. Şimdiye kadar Tilrkiye Eekifehiri, Jstanbulla Adanayı karp 
bırıncUik finalleri latanbuldan batka karpya ıetirmif, Samıunu da dömi· 
tehirlerde yapıldığı için, ıehrirnizde finale bıralamftı. 
ilk a:örülen bu ma~lar ıtada bin bet (Arkası 7 incide} 

tük. Pavloff ötedenberi Türkiyeyi 
~yi tanımış ve Türk dostu bir diplo • 
mattır. Sorduğumuz ıuallere cevap 
\1eruek dedi ki: 

- lki memleket dıt bakanının 
Sofyada milJtereken verdikleri be • 
yanata ilave edecek bir aözüm yok
tur. lki bakan, Türk ve Bulgar mü
te!ekkirlerine hitap etmitlerdir. Bu 
iş~ tık vazife gazetelere düşer. 
Matbuat bize yardım ederse, iki 
memleket arasındaki dostluğu kuv
vetlendirmek için, aarfedeceğimiz 
gayretler kolaylatmı§ olacaktır. 

Benim bu busuıtaki şahsi faaliyet 
lerimi bilirainiz. Altı sene evvel de 
Türkiyede Bulguistanı temsil e • 

[Arkası S incide] 
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Dl1$l1NDöKC ı; 
VATANDAŞLARA 
BiR TAVSeYE 

1 Eylul tarihli gazetelere 
Sağlık Direktörü şu beyanatta 
bulunuyor: 
"-Namık Jsmail fenalaştığı 

bir sırada - gazetelerin de yazdı 
gı gibi - ilaç dolabına koşulmuş 
\'C anahtar olmadığı i~in dolap 
kırılarak ilaçlar alınmıştır. Fa
kat bu sırada ecza §İşe/erinin 
;izerinde etiketleri olmadığı için 
bittabi işe yaramamıştır. lhmal
karllğın bu kadarı da olamaz/ 

3 Eylfıl tarihli gazetelere sıh 
hat müdürlüğünden gönderilen 
tekzipte de şöyle deniyor: 

''Vapurda ilk ve acil vakalar
da gerekli olan ilaç ve malze
menin mevcut olduğu ve şişele
rin üzerinde muhteviyatını gös
terir etiketlerin bulunduğu anla 
§timi§ olup hadisenin VUkUU a
nında bilet kontrol memurunun 
keyfiyeti derhal orada bulunan 
ve ismini bilmediği süel bir 
doktora müracaat ettiği ilah ... " 

,, 

Pll)larda gazya§ı 
Ticareti! 
Boğa.ıiçinde batan Aziz şilebin -

den dökülen maz.utlar Halice, Kil • 
çükçe kmeceye kadar dağılmı§ ve ha 
la tem,jzlenememişti r. 

Son zamanlarda bütün ccnizi kir
leten mazutlar, plaj sahiplerinin de 
~ikayetini mucip olmuştı..r. Plaj -
)arda denize girenlerin tcmiden -
melcri gazla müm~ün olduğu için 
plaj ve civarların-da gaıı:yagı ticareti 
başlamış gibidir., . 

Deniz tec.im direktörlüğU de dün 
adliyeye baJ vurmuş, mazut ·~!idi -
5esinin mesulle-rinin cezalandırılma 
6mı istemi§tir. Bundan ba§ka Akay 
i1letmesi, Haliç kumpanyası ve Şir
keti Hayriye de J0,000 lira zarar gör 
<iUklerindcn bahsedere!< vuiyeti pro 
testo etmişlerdir. 
Diğer taraftan son gilnktde, Kum 

kapı taraflarında deniz kenarında 
mazut ticareti görülmiye batlarnış -
tır. Ö~rendiğimize göre, bura~ yok 
aul, yetim çocuklar deniz üzerinde 
yaldızlanan mazutları tenekelere 
doldurmaktadır. Her nekadar su, 
mazutun kimyevi terkibini ve uani 
la.rını bozmıyoro da bu madde üze
rinde dışarıda yapılacak ticarete 
gümrük muhafaza te§kilitı elindeki 
kanunlara dayanarak, mani olmak -
tadır. 

Otuz bin gö~men 
Geliyor 

Bu ayın on bc1inden aonra Ro -
manyadan otuz bin Ttirk göç.men ge 
lecektir. Göçmenler işi üzerinde, 
dün, deniz, te<;im direktörlüğünde 

Görüyorsunuz: 1 EylUl tarihli 
beyanatta anahtarı olmayan 
ilaç dolabının kırıldığı ve Üzer
lerinde etiketleri olmayan ecza 
şişelerinin işe yaramadığı tas
dik edildikten sonra, bir de "iıh
malkarlığın bu kadarı da ola
maz!,, tarzında hadisenin üstüne 
bir hüküm isnat etiketi yapıştın 
lıyor. Fakat iki gün sonra gön .. 
derilen tekzipte ilaç ve malze
menin mevcut olduğu ve şişele
rin üzerinde muhteviyatını gös
terir etiketlerin bulunduğu,, bil 
diriliyor. 

. bir topl_antı , yapılnuş ve nakliyat i
çin kullanılacak vapur seferlerinin 
tarifesi düzenlenmi1tir. 

lç Bakıanlık, bu ite ayrıu bir ö. 
nem vermcktc.dir. Bakanlık, .bu hu
ıuau. ilgili olanlara da vakt1İıde ted 
birler almaları için bir tamim y'ap -Bu iki ifade de resmidir ve 

hükumete aittir. Fakat biribirle 
rinc tamamile zıd olduğuna gö
re ikisinden birinin yalan olma~ 
sı icap eder ve hiikfunet 3 Ey
Jfılde gazetelerde çıkan rnektu
bile 1 Eyhllde gazetelere verdi
ği beyanatı tekzip etmiş oluyor. 

Biz ölüm gibi ağır vakalarda 
hiç kimsenin"ttaksı~ bir isnat al
tıntta kalmasını rstCOlCY.iZ _ ve 
tekzipte iddia edi~en noktaların 
doğru olmasını temenni ederiz; 
ancak zavallı Namığın ölüsünü 
bile güldürebilecek olan bu tra
ji - komik tezadın haklı olarctılc 
uyandn:dığı küçük bir şüphe 
üzerine, nabızlarında ufak bir 
kekeleme ve yüreklerinde ara
sıra çarpıntı duyan vatandaşla
rın ceplerinde birer enjeksiyon 
aleti ve ilaç bulundurarak Sah
rayi Kebire seyahat eder gibi ih 
tiyatlı sokağa çıkmalarını tavsi 
yeye lüzum görürüz. 

Peyami SAFA 

Esnaf Bankasman tasfiyesi 
Esnaf bankasının yeni tasfiye he· 

yeti işe başlamıştır. Heyet, §imdiye 
.kadar geçen tasfiye muamelelerini 
gö.ı"dcn geçirmektedir. Veri~n ma -
lü.-nata göre, tasfiye işlerine devam 
edebilmek için bir miktar para te -
min edilmesi icap edecektir. Bu pa
ra bulunmadığı taktirde, tasfiye iş-
lerinin aksıyacağı söylenmektedir. 

No. 19 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDl 
Cemile Yağlıkçının gelininde mu

kavemete benzer hiçbir hareket kal
madığına emin olduktan aonra d:>ğ
rulldu ve onu ayağile dürterek: 

- Haydi bakalım, dedi, bir daha 
namusuma Htira et te senin iki gö
sünü birden çıkarayım! 

Nazlı. yerde, bir evin Ust katın
dan 90kağa düşerek dağılmış bir 
parça bohçası gibi d<i1emeleri:ı üs
ıtün~e kabaran renkli bir bez yığını 
ıhalinde. sessiz, hareketsiz duruyor
du. Merıdivene doğru yürüyen Ce-

mıştır. · · 

Etibba Odası toplantısı 
Etibha odasında 4 Teırinievvelde 

ya;pılaeak olan yönetim kurul seçi
mi için gereken hazırlıklar dün ta
mamen bitirilmiştir. Etibba odaları 
teıkilitı hakkındaki kanunun hü
kümlerine göre, üyelere bir ay ev
velden seçimin yapılaceğmın bildi
rilmeai icap etmcktedir:--Odarun bu 
tebligatı dün son bulmu§tur. 

Oınümiizdeki kongrenin pek ha· -
raretli olacağı tahmin edilmektedir. 

G UmrUklerde biriken 35 
senelik evrak tasnif ediliyor 
-Gümrük mahzenlerinde 1900 aenesin 
denberi birikmi evrakın tasnifi işi 
ile uğrapn heyet. çahşmaıunı bir 
iki aya kadar bitir.ecektir. Şimdiye 
kadar 20 binden fazla dosya taStlif 
edilmiştir. Evrak, daha ziyade ta
rihi ehemmiyetine göre ayrılmakta
dır. Tarihi kıymeti olanlar saklana-
cak, diğerleri yakılarak imha edile
cektir. 

Emniyet ikinci tube 
direkt6rlUOU 

htanbul gUven ikinci §Ube dir,:k
törlüğüne atanması yüksek taıtike 
ıiktiran eden eski Akçadağ ilçebayı 
Necati, Mnüz ı~tanbula gelmemiş • 
ıtir. Yeni direktörün iki güne kadar 
vazi{c.si başına ıeleceği uınulmak · • 
ıtadır. 

rertk ayağı atanın tarafına geçme
'Si, esasen içi Nazlıya karşı merha~ 
metle dolmaya başlayan Cemileyi 
kudurttu. Kız Hamdunc;yi de omuz· 
!arından yakalayıp duvara doin.i it
ti, başını oraya çarparak: 

- Domuz karı 1 diye bağırdı, asıl 
senin IJcafanı ezmeli 1 Bu hatunun 
ne kabahati var? Yılanın başı aen
<Sin ! Birdenbire nasıl döndün de 
kulağıma gelinin için: ''oh olaun r., 
diyebiliyorsun? Senin şu fitne yu
vası, eskimi§ papuç köseleıi gibi 
sukan dudağını kop.rayım mı? .. 
Ha? •• Koparayım mı? Koparayım 
mı? Koparayım mı? 

.... -""~ .... 

Ne Dersiniz? 
AMAN, DiKKATI 

Ga%etelerde okuyoru%. latan· 
buldaki ilkokullardan çıkan ço· 
cukların bin kadarı mektepsiz ve 
yeniz imiş. Kültür Direktörlüğü 
ıimdi bunlan nereye yerleftİrece· 
ğim diye dü§ÜnÜyor. 

Doiru•u bin gencin ortamek· 
tepaüı: kalması ta•alanaca'k bir 
ıe.,.J.ir, ama eğer dikkat etmeuek 
bundan daha büyük zararlar ve
recek vaziyetler doğabilir. 

Şimdiye hadar, elimiz.de bir 
"emri yevmi" vardı. Kirrue mek· 
tepıİ:z kalmıyacak. Bu fikir ön /i
'kir olunca artık diğer bütün mü· 

• lôhaz.alara göz. yumarak .rocukla
rı tıkabaaa mekteplere doldurur 
idik. Bu cloldurmanın ,ıeticeaidir 
iti, orta tahail randımanında dü
fÜklükler görüldü. Bu nokta Ü:e• 

ı 
rinde lada talailôt verecek degi· 
liz. Şimdi haygulandığımız. bu 
aene de "kinue açıkta kalmcuın" 
diye ayni çareye baıvurmcımt.- ih-

timalidir. 
Samimi olarak aöyleriz. iti; bu 

açıkta halan bin çocuğu mektep
siz bıraknıağa gerçekten gönlü· 
mü.z raz.ı değildir ama bu bin ço• 
cuğa yer bulalım diye bütün arta 
tahail siatemini aar•ac:ak bir ted
bir olan bu haddinden lazlo dol• 
durmağa el aürülme•ini de hiç Ü· 
temiyoru;;ı;. Bu gençlerin orta 
okullarda yer bulabilmen ıçın 

tek bir çare vardır: O da yeniden 
mektep Gfmak. Mevcut mektep· 
lere 11nıf ilave etmek hile eaaalı 
bir tedbir aayılamaz.. 

Onun için bu bin çocuğa yer 
ararken mevcut mektepleri tıka
basa doldurmak dÜfÜnce•İnİ oldu· 
iu gibi akltmuulan flltarmolıyr.z. 
Y ohaa bin çocuğa yer hulalım 

derken on bin çocuğun olcumcuı
na ket vurmUJ oluruz. 

Bi.z böyle düfiinüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 
-------·-------------.....-:~ ..... ~·,~·--... ....... , ___ , ____ ~~---·~~-----------~ 

Salihe suıtari ~eş
mesi tamir edilecek -
Aı:apkapıda onarılmasma ihti -

yaç gör\ilen Saliha Sulta\\ çe~mesi 
için kültür bakanlığı bu çeşmenin 
tamirini kararlaştırmıştır. . . 

Haber aldığımıza i:Öre, baka,n h k, 
odün müzeler direktörlüğüne bir. tez 
kere göndererek bu kıymetli çc§mC· 
ain onarma keşfini istemiştir. 1 
. Müzeler idaresi ıcski anıtlaq ko 
ıruma kurulu, çeşmenin· meydana 
!Çıkarılması iii üzerinde tctki k ler 
ıyapacaklar ve ayrı.ca bir de tl\ITI.İr 
keşfi hazırlanacaktır. . 

Mozayikteri korumak için 
bina yapıhyor 

' Profesör Bakster. bulduğu moza
,y.İklerfo muhafazası için gereken 
ıtedbirlcri almaktadır. Kışın tesirle 
.rinden bu moıayikleri korumak için 
ıhazırlanan projeye göre bir bina 
ıyaptlacaktır. Bu binanın in~a:ıtlnıa 
dün bııgbnnu9t.fr ..-. --.. · .. ~ 

Kendisi le' ~rı.fşe·11. bi'r ·mtiha·r~iri
mize Bakster 'ıuiı1afı &ôylemiŞ'tir: 

'' - Mozayikleri ·· halkl te§hir 
için bir zaman tayin edeceğimiz 
.hakkındaki yapılan neşriyat yan -
.!ıştır. Bu teşhiri ya eylülün sonu -
.na doğru, yahut ta gelecek sene ya 
pacağız. Maamafih, şimdilik -açık 
.bir kararımız yoktur. 

Ben 15 glin daha burada kalaca -
ğım ... 
Arkeoloğ Russel. mozayiklcrin 

fotoğrafilcriui almıştır. Arkcolp_,ğ, 
bu resimlerle beraber topladı~ı rr:a· 
Jiunatı bir kitap halinde nesrede -
ıeektir. Russel dün ak-a:n Avrupaya 
<lönmü§tÜr .• 

Ath polis teşkilat. yap~ıyor 
Son zamanlarda güven dir~ktö',r.

lüğünde yapıl.an incele:ncl ... r &OllUll· 

da sü .. ·ari polisi te~kilau:ıa luz.um 
görülmüştür. OğreniJrlıgin~ gôrç, 
şimdilik elli kişilik bit b?l!.ik kuru
lacak ve bunlar bisikh:t ve motosih 
!etli polislerle birlikte b'ııük bay
ram ve şenliklerde, meydanlarda ya 
pılan toplantılarda çaih~ırı-Jacak -
lardır. 

UCjak Haftası 
Sürüyor 

30 Aius.tostanberi süren uçak bay 
ramı haftası eğlenceleri, bütün ilçe 
kollarında büyUk bir düzenle yapıl
maktadır. 

Hava kurumu başkanlığınca onay
lanan iki büyük uçak filmi de muh
telif kol ve birliklerde ve uygun 
yerlerde halka gösterilmiye baılan
mıştır. 

Evvelki günden itibaren şehir üs
tünde dolaşan uçaklar, uçak bayra
mında İstanbulluların kuruma kar
şı gösterdikleri candan ilgiye kar
şı teşckklirleri bildiren beyanname
leri atmaktadırlar. Bu uçuşlar uçak 
haftası sonuna kadar sürecektir. 

, Ecnebi Profesörlerin 
kazançları 

2395 numaralı kanuna uyarak ı .. 
-~a~bul miıra~\pliğinin ~eıkereai üze-
..,....... ___ ~~ ---· - .. - .. 
a.ydinlatır .... sirl:ülcclerle kcndilerin-

'-Oeh' mafıimat s&rufan· ecnebi doktor 
iffo!e~rle.rden bir kısmı eevaplar~
m etibbra odasına göndermişlerdir. 

Diğ.er bir kısım dokt-0rlar, hcnUz 
lstanbuldaki vazifeleri ba§ına gel -
medikleri için haklarında bir karar 
verilmiş değildir. 

Eylülün on beşine kadar bu eene 
bi doktor profesörlerin de sınıfla
rının tayin edilebileceği umulmak
tadır. 

sut talimatnamesinin 
tatbiki va sUtı;Uler 

Süt talimatnamesinin tatbikine 
'ba§lanması dolayısi le, süt_çUler ce -
ımiyeti bütün sütçüleri yeni vaziyet 
ten .haberdar etmiştir. Cemiyet, ay
ni zamand:ı bclediyer.c de müracaat 
.etmiş, talımatnamedeki ceıai hü -
lcümler1n bih4lçkin tatbiki için kon
trol isine fazla önem verilmesini is
temiştir. Süt!rÜlcr cemiyetine göre, 
>Süt sat~c~larının ölçü aletlerinde ol 
duğu gıbı çok sıkı şekilde ve daim! 
bir kontrol altında tutulmaları li -
zırndır. 

KUÇUK HABERLER 
• Otomobilciler ve şoförler ku -

rumu yönetim kurulu üyeleri, bazı 
arkadaşlarının çekilmesi üzerine, 
-toptan istifa etmitlerdir. 

İstifa kAğıtları, dün, ilbaylığa ve 
rilmi~tir. 

• Pir.eden dönüp İstanbula doğ
ru yol alan Moda deniz:spor klübü
nün İpar kotrası, henüz Erdekte -
dir. Oradan hareketine dair klübe 
bir mallımat gelmemiştir. 

• Şehrimiz börsasında alivre f ın
dık ve ceviz satııları s.on günlerde 
çoğalmıştır. Bilhuca, Ordu, :Onye, 
Giresun, Görele ve Trabze>n ceviz -
leri üzerind~ önemli satışlar yapıl -
maktadır. Bır hafta içinde 85 bin 
kilo alivre fındık satııı olmuştur. 
Fiatlar. sok istekli Ve ümitlidir. 

• Türk-Yunan ofisi, fevkalade 
bir toplantı yaparak aon tecim an • 
taşma.sının tatıbikind~ rastlanan güç 
lükleri tesbit eden hır rapor hazır
lamııtır. Bu rapor, yeni anlaşma 
riçin Atinada yapılan müukerelere 
.yetittirilmek üzere derhal gönderil-
!niştir. . 

• Karaaulanmıı<la kaçak balık 
avlıyan Yunanlı birkaç balıkçının 
denize attıkları barketler gtimriik 
muhafaıa memurları tarafından zap-
1edi lmişti r. Bahkçılar. gecenin ka
ranlığından istifade ederek kaçmış 
lardır. Oltada 4 kilo balık bulun -
muştur. 

• Şehrimizdeki saatçi esnafı, bir
leşere'k bir cemi'yet kurmağa karar 
vernri§lerdir. 

• Son zamanlarda belediyc, ya
pılacak olan !ehir planının evvelce 
düşünülen şekillere uymıyacağmı 
gözönUnde tutarak, Gazi bulvarı, 
Fevzipa§a caddesi gibi eVV'Clce açı
lıp tanzim edilmi§ yeni caddeler 
müstesna olmak üzere diğer cadde
lerin ancak §ehir planı yapıldıktan 
ı1onra tanzim edilmesini kararlaştır
mıştır. 

s - 9 - 935 -==== 

BUYÜK BiR FACA .
1
• 

lstanbulda yangın olur;~· 
mem kaç şehirdaş evsiz ka d~· 
lir. Deriz ki, daha doğrusu ı· 
yebiliriz ki, "ne yapalım, kaza 
bu! Yangın, çıkacağını önced;f 
haber vermez ki, ona göre t "' 
bir alalım. Bizim yapacağıınıı 
iş itfaiyeyi yetiştirmek, yan~~~ 
elden geldiği kadar çabuk son 
dürmek ve elden geldiği kadar 
az şehirdaşın evsiz kalnlas1ıı1 

temin etmek.,, .. 
lstanbulda Kadıköy - üsku

dar su kumpanyası suyunu ke· 
ser. Bilmem kaç şehirdaş susuz 
kalır. Derler ki, daha doğrusu 
sıkılmadan diyebilirler ki, ''.ne 
yapalım, borular tamir ediliyor, 
yahut bilmem nereye suyu çrsa· 
rabilecek vasıtalar noksan.,, 

1 lstanbulda 1000 çocuk oku -
suz kalır. lşte bu ne yangıııa 
benzer, ne susuz kalınağa. J3ı1 
tevil edilmez bir fa,Çiadır. 1~ 
çocuğun okulsuz kalması bl • 
mem kaç şehirdaşm evsiz ".e 
susuz kalmasıpın yekunuyla b~
lr ölçülemiyccek ·bir f dakettlr 
bence. 

Orhan SEL!! 

Bütün otomobiller 
Kapall olacak 

Belediye otomobil ~emeleri J: 
a:erine keten ötrü konulmasını le• • ~ tll 
.rarlaştumı'-tı. Son dda. keten or ,. 
derin deri ~mclere değil, yalrı'"' 
.kaıdife dö em.elere konulması şofcı
lere bildiritm.i tir. 
Diğer taraftan üzeri açİk oto~ 

bil eahipleri arabalarım kapalı şe~t\ 
Je sokmuşlardır. AN:ıak belediıytll1 

yçtığı araıtınnada bu otomobill~; 
rin sonradan ka.palı ıekle kondug 
anlatılmıj, 12 şinin plikaaı aötciil : 
müıttir. Bu ~e§it otomobiller 80 1'J 
dardır. . , 

Şoförler cemiyeti idare heyetı r 
nin bu yüzden istifa ettiii babC 
verilmektedi>I". 

• Boyalı makarnalara ''umumi hıf 
zıssıhha kan.ununun 188 inci madde 
ıi ahkamına ve bu baptaki talimat
nameye muvafık ıurette boyalıdır., 
diye etiket yapı§tırılmakta ve bu su 
retle kanuni mahiyet gösterjlmck· 
tedir. Belediye makarnaların üzeri
ne sadece ''boyalıdır .. diye etiket 
yapıştırılmuı gerektiğini gözönün 
de tutarak JUbelere bir yayım yap
mış ve etiketlere ''boyalıdır,. dan 
başka hiçbir şey yazılmamasını bil -
dirmiştir. Yenl paraların basllmasırı• 

• Yarınki cuma günU Yugoslavya 
Yırdö~iftnli: ofdugu~'dl!n ds~)JO},tNlHr\. '"arpmıuc:~,!A!l'lO!fPfıua· f' ... ,. ... : 
da Saint Georges 1tatolik kilisesin- rın baaılmaaı silnnektedir. Oğ'reıı . 
de saat 9 da, Saint Andre ortodok• -diğimizc göre, miktarı g milyon l~ 
kilisesinde saat 10 da bir ayini ru - · hl" n :kıymetinde olan bu 100 kuru' • 
hani yapılacaktır. Ayni günde Yu- ların basımı pek yakında bitec:elc 
goslavya &cfiri Yeni köydeki sayfi-
yesinde tebaanın tebriklerini kabul ıtir. k Jıl~ 
edecektir. Diğer taraftan 25 ve 50 uru~ clC 

• Genel nilfus sayrnı bilrosu Üs_ paralann da basılmasına buıUnlcr 
küdar, Be§iktaş ve Fatihin bina lis- başlanacaktır. ,/ 
telerinin yazılmasını bitirmiştir. ıı"-
Sarıyerin listuine baıtanmı§tır. •H--MIHl .. lllJll:IHlllHlflıl 11 i 

• Finans Bakanlığı tahsil işleri E_ MEVLiDİ ŞERlf ~ 
genel direktörü Nazif ıehrimize • ~ 
gelmiş. dün finans direktörlüğüne i Ölümile memleketin ıeciali 
giderek vergi tahıilltı hakkında !'!! .,_ 
izahat almııtır. ! ve denizcilik alemini müt• 'i 

• Bazı yerlerde !iekertn konulan S elli.ın eden merhum Sad11'i 
narhtan fula satıldığı i1bayhia bil- - _,h\) ~ 
dirilmiştir. llbaylık işin tahkik edil i Zade Bay Ruşen'in · 'n'-1' ~ 
meaini ,arbayhia bildirmiştr. Faz • i için bugün saat on üçte ~e-~ 
la satanlar cezalandırılacaklardtr. - · f iktıt''-

• Balkanlardan he~ gün. on beş ; nicamide mevlidı şeri o i 
yirmi ev göçmen ıelmektedir. Bun- jturulacağ111dan merhumu tıt•i 
laraan bir kısmı Trakyayı, bir takı imyan ve sevenlerin tcşriflt'i 
mı da Anadoluya 'gönderilmekte • : rı"nı· l 1 d"l riZ· i 
dir. : saygı arımız a ı e ~ 

. • ~r foto sah!ple~~nden Remz~ - E Merhumun ailesi ~ 
nın bır kız çocugu dunyaya gelmış- : 11 ~ 
ti~ Yavruya urun ömürler, aileıine J it1ınnt1111111111111HRl1IHl1ln~1 
ısaa-detler dileriz. 

1 
cirmitlerdi. Aaiye hanım kızının 

1 
gözlerini ya§h görünce, biraz evvel 
11okaktan gelen kavga seılerile bu 
hal ar~·undaki münasebeti ıczmeğe 
çalııarak sordu: 

- Ne oldu kızım? Ne var? Karı
far acnin bir yerine bir JCY mi yap
tılar? Bir yerini mi incittiler? 

Cemik yine köpUrdü ~ 
- Aman anne... Aptal cibi lif 

ıöyleme ..• Cemilenin kılına dokuna
nm alnını karırlarım. Bana Kara
iÜJnrUklU Deli Cemile demişler •.• 
Yailıkçının ıelinini kara ilıU mposa· 
aına çevirdim. Kaynanasını da biraz 
pat.akladım. Gık diyemC'diler. 

- E ... iki rözü i'lci çepne ne ai· 
hyor.un Ciyle lH ?. 

• ·C 

- .Ge.l de aen bunu mahalle::!~ 
anlat. .• Herkes senin gibi, ııa ıef 
teyzem gibi akıllı kadın mı? /. rı• 
hime fit ıokmak için bahane • 
yor~~ . r 
Şahinde kızkardeşini tesellıye ~ 

hştı: e' 
- Aman sende. dedi, ne tısS d" 

diyorsun ... Herkesin ağzı toı:'ba 
ğil ki di'kesin... ..1ıe 

Cemile annesile ablasının 110 bi' 
-düşündüklerini görmektıen -'

1 

sevinç duyuyordu: . 0y.• 
Sinirlendim canım dedı. r A! 

1 lJllr 
sa ben kuru lakırdıya pabuç 
kır mıyım? 

Şahinde bahsi de~iştirdi: alı~ııı' 
- Ayol, balo perıeaıbe 

degil mi? A'ltı gün kaldı. tı: 

mile ona birden bire acımt§tı. Fakat 
bir türlü kibrine yedirip te peıtile 
.çevirdiği bu kadının gönlünü alı • 
.cak lbir şey .öyliyemiyordu. O ıı
rada odadan uaul usul çıkarak du· 
.var dibinden yürüye yürUye Cemi
Jenin yanına gelen Hamdune, kula
.ğına iğilerek~ 

Cemile "koparayım mı?,. derken 
şahadet parmağının diraeğile baş
parmağı arasındaki boşluğu bir ker
ıpeten ağzı gibi asıp kapayarak, 
Hamdunenin korkudan yarı kırpıl
mıJ gözleTine <loğru yaklaıtınyor
du. O aırada yerden kalkan ve ba
§ını uğuştun uğuıtura odaya ~fru 
.cndeleyerek adım atan Nazlıyı gös 
~rerek: 

- Bu taze, dedi, ıenin yanında 
melektir, melek ... Abi tnadiif ilk· 
önce o elime düştU 1 

Sonra NQzhnın da rönlilnil biraz 
yapmıya fırısat bulduğuna memnun 
olarak merdivenleri in<li, tokata 
çıktı. 

!ur bulınaz tekrar ağlamaya başla

dı. 

Bu ecf er de niçin ağladığını bili· 
yol'du: Şimdiki halde namusuna toz 
konıdumıuyordu ama Tahsinle yaşa
mıya başladıktan sonra Karagüm
rüğün bütün fitne fücurları: '' Biz 
d~cİik mi?,, diye hop oturup hop 
kalkacaklardı. 

.ni yerler: hem de çok isterler, çün
kU Cemilenin namusu aleyhine o 
zamana kadar ellerine geçiremedik
leri senedin danıskasını yakalamıJ 

olurlardı. lşte o vakit bu karıları 

dinlemeli ..• 

- Sinirime dokundu. Senelerpen
beri ~u sokaiı terbiye edemedim. 
Hemen inanın namusuna saldırı· 

yorlar. 
Biraz evveline kadar Tahsin Bey 

meselesinde tereddUt geçiren Asiye 
hanım. kızının namus bahsindeki 
hassasiyetini görünce, içi birdenbi
re emniyetle doldu: 

Cemile birdenbire canlanııırt ti~ 
- Ha. dedi, bir bunu dil~nı: 1,11' 

bugün aminle Beyofluna çı : dC 
da sana öteberi alalım. Aıınea' 
bir iıkarpin lizım. 

Yaşlı kadın~ 111'' 
- Helbet ... dedi, bu partal af 15' 

kabılarla balolara gideınenı Y9"'f'1' 
karpin de lazım, çorap ta. her 

Şahinde ntrldı: J<eti11e - Oh ... Çok iyi ettin, elin var 
olsun r 

Demez mi? Yarım Hat evvel ge
lini le Asiye Hanıma gi.derek ağzı· 
na gelC11İ bırakmıyan bu caodaloıunı 
şimdi birdenbire politikayı deği§ti-

Eşifin önünde duran Hafi.ıeyi 

iterek eve gitti, kapıyı açan Şahin
deye de bir kelime ıtöyle'iniyere-k 
odasına çıktı, aradığı yalnızlığı bu-

Ah •.. Bu karılar onun Tahsinlc ni
kahsız yaşamasını hem hiç istuiicz
ler, çünkü kıskançlıktan kendileri-

fak.at Cemile bir yandan da omuz 
1 arını silkerek: ''Umurumda mı? 
Bir daha bu Karagümrüğe kim dö
ner?,, diye düşünliyorau. 

Dışarda bir · ayale sesi duyarak 
dogruldu. Şahinde ile annesi içeri 

- A... dedi, Hafizenin hakkı 
var: Ne fenalığı olacak?. Tahsin 
Bey ergeç karısını boşayıp seni ala
cak değil mi? O .zamana kadar da 
ayn oturacak olduktan eonra ... 

Cemile bağırdı: 

- Berki Altaym örme ce bİ~ '' 
Yün de buluruz. BeyoğJunda 0,,e 

"r ramadım. Oğlan baloda ~u 
korkarım! ,,-rl 

[Arkası 
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KRALiÇE ASTRiD'iN ÖLÜMÜ 

Cumur Başkanından Bel
çika Kralına Basşağlığı 
Ankara, 4 (A.A.) - Belçika Kraliçesi Astridin ölümü dola

)ısiyle Cumurbaşkanı Atatürk'le Belçika Kralı arasında aşağı
daki telgraflar teati olunmuştur: 

S. M. Leopold (Belçik Kralı) 
S. M. Kraliçe Astridin uğradığı öldürücü kazayı büyük bir te

t'8sürle haber aldnn. 
. Majestenizin, asil ailelerinin ve Belçika ulusunun bu pek elem 

h matemine samimiyetle i~tirak ve en derin taziyetlerimi beyan 
etıınek isterim. Kama.J Atat ürk 

S. E. Kamal Atatürk (Türkiye Cumurbaşkanı) 
Lutufkar telgraflarından dolayı eksellansmıza 

teş eklkür ederim. 
samimiyetle 

Leopold 

Finans Mütehasısları Döndüler 
Ankara, 4 (Özel aytarmuz bildiriyor) - lsta1nbul ve Izmir

de.ki tetıkikatlarmı bitiren Finans mütehassısları Pitşarl ve Pol 
tfase şehrimize dönmüşlerdir. Müte'hassı:ıslar, , bugün Varidat 
Genel direktörü i1e temas ederek bazı izahat almışlar ve Ba· 
kanlığa verecekleri raporları hazırlamağa başlamışlardır. 

1-İUSUSi 

Yunan asilerinin Bankada 
Bıraktıkları Paralar 

.[Özel aytarımı.z bildii'iyor] 
~tina, 4 

liükümet bir mart isyanma· i ·ş tir a· ık edip m a ih kum 
0tanıarm Yunanistan.da zaptetmiş olduğu servetlerinin mikdan
tı.ı hemen hemen tesbit etmiş giıbidir. 

Muhtelif bankalarda tesbit edilen servetler şunlardır: 
V enizelos 2,700,000 drahmi 
Madam Venizel~ 8,900,000 ,, 
kiryakos V enizelos 6,500,000 " 
Madam Kiryakos Venizelos 1,300,000 " 

~ r~rınu~~ !:~BB:SSS ,~ 
Gonatas 900.000 n . " eınestikas _ 1,300,000 ,, 

1t Bu~Iardan başka eski Finans Balianı Marisin yalnız bir ban
k adak~ altınları 45 okka olarak tesbit edilmiştir. Bir başka baı:n.

adaki altınları da tesbit edilmek üzeredir. 
k ~_!lnlar tcsbit edilen nakit servetlerdir. Emlaklerin mikdan 
~olarak daha tesbit edilmiş değildir. 

Celal Bayar 
Ankaraya Gitti 

'kekonomi Bakanı Celal Bayar, dün 
<:,~nı Ankaraya hareket etmiştir. 
~e al Bayarla beraber, İş bankası 
S··nc1 direktörü Muammer Eriş V<C 
la~r bank ~nel direktörü Nurul-

l!:kesat t.a Anka-raya gitmişlerdir. 
tas 0nomı Bakanı, Haydarpaşa is • 
tla~on:und~ Gümrük ve İnhisarlar 
Ptıt ~nı Alı Rana, üçüncü genel is
~ tor Tahsin Uzer, şehrimizdeki 
lı }'1~.vlar, Ekonomi Bakanlığına bağ 
4rırtıfuessese direktörleri ve dostları 

a ından uğurlanmıştır. 

POLiS 

:1.ırtuluş yangını 
eden ~ıktı? 
biJ.n lll§ta • saat on Lir buçukta Kurtu -

hı tuz<:u Murat sokağında 33 sa • 
~a~ ldadam Akriçanın evinden çı
llı~ \>e 17 evin tamamen yanmasile 
~l bulan yangın üzerindeki incele-

er sürmektedir. 
o·· tıııa Uven memur lan tarafından ya·-

~ n tahkikat, yangrnrn !tıktığı ev
tııakaka zamanında çamaşır yıkan • 
~k ta olduğunu göstermiştir. Bü -
'-te Yangının tutuşan bacadan çıkan 
'tır.§l-e ınıeydana geldiği anlaşılmış-

,i~artan 17 evden ikisi 1000 liraya 
ttıad rtalrdır. Ölen ve yaralanan ol -
lar

1 
ıgı gibi, evlerden bulunan eşya

birı tı.. da çoğu kurtardmıştrr. 
t>·_IŞci gözünden yaralandı 

ltııtuun saat 14 şularında Beşiktaşta 
fllaıt· fabrikasında çalışan işçi Sait. 
'1ie11

111e ile kereste keserken testere 
~oıu 111çrıyan bir tahta parça.sile sol 
~tonı nd~~ yaralanmış, sıhhi imdat 
'ine ~lıle Cerrahpaşa hastahane • 

l> 
1
. ldırılmıştrr. 

4tdi~ ıs, tahkikatına devam etmek -

l-:aa~ıa baş yaran adam 
l1§a. lıçtc Balat taş fabrikasında ça
hr~ amele Muatafanrn ba~ını taşla 
l(}t\li ıyan İsmail, dün yakalanmış ve 

Yeye verilmiştir 

Türkçe 
Konuşulacak 

= 

Telefon sosyetesi me
murlarına emir verildi 
İıStanbu1, telefon. sosyetesinin sa

tın aln~ması üzerine yapılmakta o
lan devır ve teslim işlerinin henüz 
arkası alınamamıştır. Bu yorucu 
5alış.ntaların daha bir müd:det sü • 
rei:eği umulmakta.dır. 

Öğrendiğimize göre. yeni telefon 
idaresinde islahat başlamış, işyarla
rın çalışıma şekiUeri bir ta·mim ile 
kendilerine anlatrlmış ve aynca da 
her ne surede olursa ol-sun bütün 
.muhabere ve görüşmelerin türkçe 
yapılması emredilmiştir. 

Telefon idaresinin yönetim kuru 
lu başkanı Kadri bir taraftan. sos • 
yetenin devir işlerile uğraşırken di
ğer yandan da teşkilata taalluk e
,den önemli esaslar üzerinde tetki -
kat yapmaktadır. 

Dün kendisile görüsen bir muhar
ririmize başkan Kadr"i şwılan söy
.lemiştir: 

'' - Devir işi ve tesellüm henüz 
bitirilmiş değildir. Bu uğurdaki 
ımesainin çabucak bi temiyeceği mu
ihakkaktır. Maamafih, biz hem devir 
ve tesellüm işile_. hem de daıhili bazı 
noksanların izalesi ve islaru üzerin
de uğraşıyoruz. İstanbul ve civarm
da mükalemelerin kuvvetlendiril -
me.sini de düşünüyoruz. Bunun için 
gerekıen denemelere başladık.,, 

Henüz otomatik olmıyan küçük 
santrallar da gitgide otomatik bir 
şekle sokulacaktır. Yönetim kurul 
ıb~lha~sa nıuhaberelerin daha büyuk 
bır duzenle yapılması işini temin 
ıede~ektir. 

AOaçtan aşa§ı 
Pangaltıd~ oturan Takfur, Dolap

dere caddesınden 58 sayılı evde in
cir ağacına çtlmuş. fakat dal ağırlığı 
na tahammül edemiyerek krrılmıstır 
.Taşların üstüne düşen Takfur ~sol 
bacağından yara.lanmıştır 

ilk Okulların 
Programları 
[Özel aytarımrz bildiriyor]' 

Ank.aıra, 4 
İlk okullann muhtelif iş -

terini gözden geçirmek üzere teşkil 
edilen husu,si komisyon, ilk okul 
progr.amları ile ilk ·mektepler tali ' -
matnamesi üzerindeki çalışmasını 
bitirmiştir. Komi~yon halen ilk 
mektep kitapları üzerinde çalışma .• 
larma devam etmektedir. Komisyon 
bakanlıkça verilen diğer işleri de 
bitirmek suretile daha on gün top • 
lantılarlna dCva medecektir. 

Umumi muvazeneye mUs:. 
tanit tahviller 

Ankara. 4 (Özel aytaırımız bildiri
yor) - Umumi mlıvaxeneye .müste
niden çıkarılan hamiline muharrer 
tahvillerin teminat olarak kabul 
edilme.si kararlaşmış ve finan• ba -
-kanlığmca alaka·lılara bildirilmiştir. 

TemattUe mukabil Afyon 
Ankara, 4 (Özel aytammz bildi • 

riy>or) - Merkezleri ecnebi memle 
ketler<le bulunan şirketlerin · faiz 
ve temettü hisselerine mukabil af
yon çıkarabilmeleri kararlaşmıştu. 

Hava Tehlike-. 
sini Bilenler 

An'kaTa, 3 A.A. - Hava tehlike
sini bilenler: 

Fazıl 9 EylQl panayırı İzmir 20; 
Osman Nuri avukat 20, Ruşen Mus
tafa ve oğlu tecimen l 00 aynca iki 
yüz lira bağışlanmıştır. R. Tevfik 
Çoban oğlu Çuvalcı 20, Jak İlyazar 
çuvalcı 20, Alber Doenya tuhafiyeci 
25, Palanduzade Re§it manifatura
cı 20, Küçük Talat Muşkara teci
men 50, Hayrullah Kara Ahmed oğ
lu kutu fabrikası 20, Primi 25, Os
man Nuri iplikçi 25, ayrıca 100 lira 
bağışla mııştır. Mehmed Ali Mer
me oluk 100, Yako ve Elyazar Ben• 
cuya 20, Şerafettin bakkaliye 25, 
Millet pazarı 30, Ali Hasan kundu• 
racı 20, Nazmi Topçuoğlu tecimen 
•.., .X.J "'U.• ı V J "'lll' J.)'6 tıt&. OU.t.,61..UJ.\..ll .co, 
Muammer N. Halil tecimen 30, fz. 
mir ihracat şirketi 20, Hamdi Bekir 
gazeteler başbayii 25, Çelebi Taranto 
oğlu 20, Yusuf Hakkı paşa çavuıza
de tecimen 20, Paşa çavU§ ortağı 
Kadri 20, Hayim Alelof sebze ko
misyoncu 20, Kemal tetik, mimar 
20, Abdili dülger 20, Şaban z. Ali 
Hayri tecimen 20, ayrıca elli lira ba
ğışlamıştır, Fedeli Malemo ve Lora· 
ka tornacı 20, Jakinyon tecimen 7 5, 
Yusuf Gabay ve oğulları 30, l;laski
ya Amado 30, H. Cemal kuru ye
mişçi 20, İbrahim Ethem yazmacı 25, 
ayrıca 7 5 lira bağışlamıştır. Miz:ra
hi Yuda Karassu vekili 20, Emin 
İçeUi 20, R. Çukurel saraf 25, B. Y. 
Albağlı boyacılık 25, Viktor Hayrın 
Piranti tecimen 20, Süleyman fırıncı 
20, Feyzi saatçi 20, Mustafa Münir 
avukat 25, bayan Yümniye B. Münür 
eşi 25, Ahmet Cevdet Hocazade 20, 
Ali Rıza Hocazade 20, Necib Sadık, 
M. Nuri Abdullahzade manifaturacı 
200, ayrıca 1500 lira bağışlamıştır. 
Cemal Hacı Mollazade manifaturacı 
2~'. AI?l Muharrem usta oğullan 20, 
Huseyın Muharrem usta oğulları 20, 
Şamlı Şükrü ve kardeşleri bezzaz 
3.000 ve daha beş yüz taahhüt, 2.000 
lira teberrü verecektir. 

Abdürrahınan Necati, baık~al İz
mir 20, Ah.met Kadri, Riza bey·han
cısı :o, ayrıca 30 lira bağışlamıştır. 
Hayım ve Salamon Suhami evvelce 

lk • 20 lira verere numara almış ay:rroa 
kırk Ura bağışlaınırştır. Rebono Po
li di, evvelce 30 lira vererek H. T. 
B. 7514 n~mara~a kaydedilmiş · ay
rıca 120 Jıra bagışlanuştır. B. Tri
foni'dis, evvelce 50 lira vererek 
5638 numaraya kaydedilmiş ayrıca 
200 lira bağışlamıştır. Banka ·Ko
merçiyala t'talyana Türkiye şube
leri adına 500, Ali Rıza- Bezifgan
oğlu Isparta 20, İsınail Hacı Meh
met oğlu Bozkır 20, Nuri .Ödemişli 
oğlu Balrkesir 60, İsmail Hakkı Var 
nalı 25, Mustafa Necati Gfresunlu 
20, Osman Nuri tnüskiratçı 25, Rü5-
tem zahireci 20, Şükrü çivici 30, Hü 
seyin Bilalzade 20, Fikri Yirmigün 
Uray üyesi Başkale 20, A. Savaş es
ki vali Sinop 50, Mustafa Balifaki 
öğretmeni 24, İzzet Koca. C. H. P. 
başkanı Sinop 100, Ahmet Ali Ham
zaoğtu 25, Mehmet Bezirei 24, Mu· 
.rat Akyüz 20, Osman Feyzullah oğ· 
lu 20, Selbay köyü adına 20, 'Gü
müşsuyu köyü adına 25, Şevki Ka
rasuda manifaturacı 20, Yaşar Ça
lakoğlu 20, Abdülkadir tecimen O• 
mancık 20, O~an tecimen 20, Ali 
Taşucu iskelesinde katip Silifke 20, 
Fercullah Riza Taşueu iskelesin -
den 22, Kolağasıoğlu Ali Riza Nev
şehir 30, Ahmet Göncü· 20; Tahsin 
Muthı Sadıkoğlu 20, Ömer Bekir 
ağa oğtu 20, A~t Arapoğlu 25, 
Mustafa Tava<:r oğlu 20, 'Bensiyon. 

BiR A TiNA GAZETESiNE CEVAP 

Gagauzlar Türktürler 1 
II 

Bu tarihi hakikat ( I)" yalnız "Me· 
letiyos Pigas" ın "iki yüz mektub"un
da değil, Istanbuldaki Fransız sefir
lerinden Mösyö dö Ferrier'nin 1572 
de Kral Dördüncü Şarl'a gönderdiği 
mektupta da açıkça gösterilmektedir. 

Katliamlardan, işkencelerden ve 
zor hizmetlerden artakalan hrristi • 
yanlar [Varnada, Burgazda, Sazopo
liste olduğu gibi] yeraltındaki gizli 
yerlerde. derin mahzenlerde ve kata• 
komplarda hafif sesle ibadet etmeğe 
mecbur kalırlardı. Tabii, birçok ölüm 
lü zorluklar, birçok kimselerin bu top 
lantılara gidememesine sebep olmu! 
ve böylelikle bilhassa fakir tabaka ile 
işçiler ve küçük esnaf dillerini tama
mile unutuvermişlerdir. Yalnız kıyı 
şehirlerdeki zengin aileler ve bazı 
aristokratlar sokaklarda korkuların
dan türkçe konuştukları halde, evle
rinde rumca konuşmakta devam et· 
mişler ve çocuklannı Rum terbiyesile 
büyütebilmişlerdir. (1) 

Binaenaleyh, en eski tarih devirle
rindenberi yüzde yüz Grek olan bu 
kabilelerin - ki yüzleri, gözleri ve 
her ballerile Grek olduklarını göze 
vurmaktadırlar - rumcayı unutuç 
tazyik ve tehdit ve işkence yüzünden 
türkçeden başka bir dil anlamaz 
hale geldikleri su götürmez. 

Zaman ile Bulgarlar ve Gagauz· 
lar arasında müthil} bir düşmanlık 
başgöstermiş, bilhassa Bertin Kongre
sinde bir Bulgarya kurulması düşü
nUlürken Varnanın bu Bulgaryaya 
katılması için Ga~":u~ları.n yaptık
ları rica Bulgar kınını hır kat daha 
alev lem.iştir. 

Sonra... Bulgar kilisesi ayrılırken 
Gagauzlar Fener Patrikhanesinin en 
şiddetli taraftarlığım gütmüşler ve 
Bulgarlarla dehşetli bir mücad~le 
yapmışlardır. ' 1821 yılında Yunan ıs
tikllli ·hareketinde · bunlar da rol al· 
mışlar ve Gagauz g~nüllıüleri .~ u~~n 
saflarında büyük hızmetler gormuş
lerdir. Birçok Gagauz reisleri Fili~i 
Heterya gizli ihtilal teşkilatına. dahıl 
bulundukları için Türkler tarafından 
asılmışlardır. Zorla Türk ordusuna 
solwltnuf olanları da ~aJarak Yu~an 
ordusuna girmişler ve silahlarını Turk 
ordusuna çevirnıi~lerdir. Bunların 
birçoğu Yunanistana hicret edip Yu
nanlılardan daha Yunanlı olmuşlar • 
dır. · Onlar için Bulgarlar sonradan 
görme. nankör bir kav~~di~ ki bu his
lerini şu şarkıları ne guzel ifade eder: 

Ot>~~· ;r1d•• Jı.-1-:ır 
Bulgar sevmek beladrt 
Seveceksen Rumu sev 
Soyu sopu hurdadır 
Bu millet Bulgarlara "kalın kafa

lr,. der. Darbımesellerinden biri şu
dur: 

.. Bulgıar ne hodiden anlar, ne se
diden.,. (2) 

19 uncu asırda Türk - Rus muha· 
rebesinde Ruslar z::ı.o':e :tikleri yerle
ri tahliye edip çekilirlerken Varna ve 
civarındaki Gagauzlar tekrar gelen 
Türklerin muhtemel zulümlerinden 
,korkarak Moldavyayıa ve Basa
r a b yaya kaçmışlardır. 
Öyle ki T il r k 1 e r Varnayı, Pa
zarcığı. Burgaz ve Balçrğr insansız 
bulmuşlardır. Bunun üzerine İstan -
bul hükumeti Anadolu kıyılarındaki 
türkçe konuşur Rumlardan bir kıs
mını buraya nakletmil} ve kaçanlar
dan bir kısmı da az sonra geriye dö
nünce teKrar Bulgaryada Gagauz 
bulmak rnümkün olabilmiştir. Amma 
asıl kalabalık Romanya ve Basarab
yada toplanmış ve bunlar rumca harf 
terle Türk dilini kullanmakta devam 
etmişlerdir. 

Bugün kil vaziyet gösteriyor ki bir 
iki nesil sonra bu azlık, içinde sı
kıştığı kalabalrk arasında eriyip ta
rihe karışmak tehdidi altındadır. 
Tıpkı Güzey İtalya ve Sicilyadaki 
Greklerin ltalyanlaşmrş olmaları gi
bi. 

Şimdiden Bulgaryada türkçeyi 
Bulgar harfleri ile yazmağa mecbur 
edilmeleri ve (Bible Havz) un Türk
Gagauz) "dilile fakat Bulgar harfleri 
ile bir inci! bastırması gösteriyor ki 
bu iddiamız doğrudur ... 

itte Meaaje Daten,in yazısı. 
Bun~ fU Atina gazetesini gör

ıneın.iş· olan birçok okurlann bir te
reddüde dii§ebileceklerini y a n i 
••acf~ kim bilir ne ciddi deliller 
ve eaular ileriye sünniif tü. Bizim
ki ağız kalabalığı ya.,ıyor'' diyebi· 
leceklerini dii§ündüğüm için oldu. 
ğu gibi . tercüme etmeğe ve aon.ra 
cev~p venneğe liizum gördüm. 

Şımdi meseleyi inceli yelim: 
- Acaba Meaaje Daten doğnı 

mu koıiutU.yor? 
--: Hayır,., Tereddütsüz aöyliye• 

biliriz ki iddiası battanbata aaçma 
ve.her türlü tarih kıymet ve vaaıf· 
l~an mahrumdur. Ve ya.zılıtm· 
daki menfaab aramak aaçmalığuı~ 

(1) Arhimandirit Hacı Danyel'in evincle 
de gızli ırizli (1) rumca konıışularrnuıs. 

(2) Yani "Bulgar ne otıırdan, ne aitten 
anlar" manasına. 

D. Tranto İstanbul 125 lira bi.r de
fa. Sanayi birliği İstanbul 100 lira 
bir defa. Mehmet Nediım Hamaı-at
zade 25 lira bir defalık, Herald A
~v4?' !plik iab. fen me. 20, Aı!GP 
Magaryan 25. 

Yazan : Nizameddin Nazif 

Gagauslann anavatana kavufİtıaia 
hazırlandıktan günlerde Türkiye 
Cümurluğunu Romanyada teımil 

Eden Elfi Tannöğer 

eaauızliğrnı ispat etmenin ilk mer
hale.si olaca.ktll'. 

Aca.ha yarmı milyonluk bir hı· 
riatiyan kalabalığının Türk hudut· 
larma. göçmeainden kim İfkillenebi
lir? 

Yun.an HükUmeti mi? 
A•la. .. Zira yazı öyle göze vuran 

bir acemilikle yazanm burnundaki 
giilllük dumanı camlı Aynaroz aöz· 
lüğün.ü açığa vunıyor ki bir bq.ka 
sebep aramak için kafa yonnağa 
lüzum bıra.kmıyor. 

Evet .•. Bu yazı, Laik Türk Cüm· 
huriyetinin aınırlarına yanm milyon 
Türkün göç ebneaile Elen'lettirile
bilecekleri aanılaııı yarım - ülyon hı· 
ri.tiyan Türkün Aynaroz ideali 
için ebediyen kaybolmut olmaam
da:n doğa.n bir kin ile yazrlmıttır. 

Ok. Liaaof diyor ki: 
''Bunlar hrriatiyandırlar. Papaz· 

lan nasıl Türk olabilir? 
Bunun nesine Jiayret ediliyor? 

Oırtodok•fuk on •ltıncı u.rrda Moe
kova aara.yınm elinde nasıl bir Ru .. 
laıtmna v4$rlatı olmuısa Filiki He
terya,nm yüzde elli mason olan me• 
gali ideacıları tarafından da on do
kuzuncu yüz yılda bir Yunanhla.t
tınna va.arta.ar olarak kullanılmak 
iatenmittir. Bir zamanlar Biza.n.am 
az çok muvaffa.kiyetle kullanmıf 
olduğu gibi. 

Fakat Filiki Heterya'lı papazlar, 
Çıvat'lan, Hazarların birçoğunu, 
Kalmuklan, Koma.nlan, Ka.aımhla
rı, Nogayların ba2ılannı evveli. 
ortodoka ve aonra Rua yapan Sen 
Vladımir'in halefleri gibi veya bü· 
tün Bulgarlara uıllannı unutturan 
ve onlan ı~klarma. ihanete kadar 
aürükliyebilen Sen Kiıil ve Metot 
gibi olamadılar. 

Acaba neden? 
Bunun cevabını Türkün Şuki 

Romaya kaptırdığı ana yurdu Bi· 
zanarn elinden ahp tekrar kudretli 
bir medeniyet kurmuf olmasında ve 
Bulgarların henüz uıllannı kay• 
betmedikleri bir devirde yaptık.lan 
saldmtlar karşıamda Bizansın da· 
yanabilmek için Şimali Avrupa hu· 
dutlarına. hep Anadolunun göbeğin· 
den kaldırdığı Tüıtc kabilelerini yığ. 
mağa mecbur oluşunda aramalıdır • 

Birçokları ortodokaluk merhale
.inden Elen'lik merhalesine geç· 
memiş bulundu.klan halde, fakir bir 
müalüman Türk çevreai içinde çok 
zenginleım1t bulunmalarını kendile
ri İçin bir tehlike sayarak ortodok• 
ai1i.hlarım kullanmak hatasına düş
müt olan ve arrf bunun için ~~
badele e ı n a s ı n d a g ö z g o -
re g ö r e feda ettiğimiz Kara· 
denizli ve Karamanlı Türkler dille· 
rinin kesilmeainden korkarak türk
çe öğrenmiş Elen'ler değilkrdi.Fakat 
bugiin Romanyada bulunan müalü
man Türklerin birçokları ile ayni 
familya.daındılar. Yani TÜ?lk dili 
konuşan hıriatiyan Grekler değil. 
lerdi, ana dillerini her türlü giirültü 
patırtı için dahi unutmanu, olan 
ve yalnız baya tapan Türk oğlu 
Türklerdi. 

Cevabın de=~~·:;:onu -;.;,n J 
,....,._ ......... .--.:ı.-.tCWcnwwwı....-._ < wwwa ıal r - __ , ___ _ 
20 ilkteşrin Pazar 
GENEL NÜFUS SAYIMI 

Evinizde o gün hazır bulUhan bütün 
insanlan yazdırınız ... 

~ · Başvekcilet 
·"'] fs.tatistik Umum Müdürlüğü 
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KiME KELEK YEDiRiR 
Kim olduğunu aöylemiyen ve 

kendiai için bir küçük kız diyen bir 
okuyucum bana iqenmdden ve öze
ne özene güzel yazılı bir mektup 
yazımıft göndermi§. Bu ınektupla 
benden aorduğu tudur: 

·•- Hey Felek! Kimine kavun ye
dirirsin, kimine kelek! derler. Bu fe
lek sen misin? Sen isen benim suçum 
ne ki bana kelek yediriyorsun?" 

Orijinal bir aorgu. Evvela tura• 
dan bqlıyalan. Ben felek değilim, 
adım Felektir. Bu iki §«!Y araaında 
fark çoktur. Mesela TMun adlı 
adamlar vardır. Halbuki town 
yavru öküz demektir. ''Kadmgö
beği" denince ortası yuvarlak tat• 
b anla§ılır; kadmın kamının orta• 
sı değil. Etem Jugatte kara.yağız 
at demektir. Kimae bunun için 
kendini· Etem diye çağırtma.z. Her 
Zeki iaimli zeki olamadığı g-ibi. 
Böylece kendi hüviyetimi (Fe
lek) inkinden ayıidıktan ııonra ıe• 
lelim (Felek) in kim olduğuna_. 

(Felek) hepimizin tamdığı ve 
çoğu yanımızda bulunan, fakat pek 
göze çarpmıyan birisidir. Bu (f e. 
lek) eberi kendi içimizdedir. Ve 
onu kendimiz bealeriz. (Felek) 
denilen herif ehemmiyet verildik• 
çe büyÜr ve bqnnıza beli. kesilir. 
Ona hiç yüz venneğe gelmez. Yüz 
verince adama (kelek) yedirir. 
Eğer kafa.ama ~a.aıuz (kavun)' 
yedirir. Be.ktınız lu; hayatta önü• 
nüze aunulan §ey hep (kelek) tir. 
hiç fütur getirmeyiniz .•. Ya bekler. 
ainiz, önünüzdeki (kelek) zaman• 
la kavun olur; yahut, eğer aceleniz 
varaa §Öyle etrafınıza bakanınız. 
(kavun) yiyenler göriiraeniz he
men onun maaaama çökeniniz. Bu 
biraz güççedir. Utanmamak, aıkıl· 
mama.k lazımdır. Bilmelisiniz ki,. 
hem utanmak, hem de kavun ye
mek mümkün değildir. 

B. FELEK 

Çocuk esirgeme kurumu 
Çocuk esirgeme kurumu anne.ler 

birliği dün toplanmış, beş yok.Sut 
anneye kundak takımı vermiştir. 
Şimdiye kadar anneler birliği tara .. 
:f rndan verilen kundak takımla1'lnnt 
adedi 280 dir. 

Birliğe son sene içinde 22 anne 
üye yazılmı~ fil~n çalışmalarına. 
başlamışlardır. 

lstanbul Şehir pllnı için 
görüşmeler 

Frankfurtta toplanan arsıulusal tec 
mizlik kongresine iştirak etmek ü
zere .Almanyaya giden fen heyeti d.i 
rekt<Jrü Hüsnü ve temizlik işlem di 
ırektörü Nusretin kongre toplantı .. 
~mdan sonra Parise gittiıltleri babeır 
alınmıştır. Hüsnü PariGte şehirc:ifük 
mütehassısı Plrost ile İstanbul ıehir 
planı iç.in görüşecek. bundan başka 
Avru.pa.daki biırç.ok bel<Cdiyecilfı lc 
mütehassısları ile temaslarda buluna• 
caktıT. 

Doğu illerinde 
Bayındırlık 

[Ba~r 1 incide) 

pilması en güç olan Boğazdaki in • 
şaat çalışmaları genişletil~ektir. 

Cumuriyetıin 12 inci ;yıldönümün• 
de Irmak - Filyos, Fevzıpaşa - Diya .. 
rıbekir. Afyon - lsparta hattan iş· 
lemeğe başlıyacaktır. Hatların açıl
ma merasimi, Bayındırlık Bakanı 
Ali Çetinkay.a tarafından yapılacak 
ve merasime 200 kişi iştirak ede • 
cektir. 

Evvela trmak~n Filyosa gidile • 
ırek bu hattın kuşat re&mi yapıla • 
cak, so!'ra hususi tren Filyostan 
~ayse~ı - Adana yolile Diyarrbe • 
kıire gıderek Diyanbekir h~tının 
küşat resmi yapılacaktır. Oradan ls
p~rtaya ge~ilerek tsparta hattının. 
kuşat resmı yapılacaktır. Davetliler 
b~ndan. sonra Afyon üzerinden lz~ 
n;ıre gıdecekler ~ Aydın hattında 
hır etüt gezisi yapacaklardır. 

Akdenizde 
Durum 

[Baş taralı t incide 1 
leri dağıtılacak ve bunlara gaz hak· 
kında dersler verilecektir. 

Marsemucetto limanının ağzı ka• 
patdmı§tır. 

Mısırdan geçecek uçaklar 
Kahire, 4 A.A. - Hükumet diğer 

de".'letlere bir nota vererek tayya~ • 
lerın Mısır toprakları üzerinden U• 

ç.uşuna ait bulunan 1927 tarihli ni • 
zamnameyi hatırlatmağa karar ver· 
miştir. Bununla beraber, hükumet, 
uçuş müsaadesi dileği ile uçakların 
uçuşu arasındaki mecburi müddeti 
15 günden 8 güne indirmeğe niyet
lidir. 
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Uluslar Sosyetesi konseyi dün 
toplandı, Habeş işini konuştu 

SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Kış Habercisi: 
laşma eğiliminin anlaşmazlığı barıı 
yolu ile kotarmak imkanına bir iıaret 
&ayılması umulabilir. 

Komisyon, hadisenin, son derece 
bir önemi olmadığını ve Habeıistan 
"tarafından kasden yapılmadığını tes· 
bit etmiştir. 

Kotarma keyfiyetinde amil olan 
ruhtan mülhem olarak, bir uzlaıma 
yolu bulmaklığın imkan&ız olmaması 
gerektir.,, 

Profeı&ör Jezge kesin hükümler v_er 
menin mevsimsiz olacağını. fakat §ım 
diden büyük birşey kazanıl~~nı s?y· 
lemiş ve (hadise düzeltilmı§tır. Şım· 
di meseleyi bu evresinden muhakeme 
edelim.) diye ilave etmiştir. 

Politis demiştir ki: 
Verilen hüküm, hadisenin heyeti 

umumiyesi üzerinde muhakkak bir 
tesir yapabilir. 

. ltalyan hakcml&ri uzlaımağa taraf 
tar görünmüş~ Te işi teskin etmek 
isteğini ·göstermişlerdir. Verilen oyla 
rın topluluğu bunun en bariz ifadeai· 
dir. Ayni zamanda, güçlükleri orta
dan kaldırmağa ve ltalyanın izzeti 
nefsini korumağa da gayret edilmiş
tir. Bütün bunlar hayra alamettir. 
Fakat, kesin bir fikir edinecek olan 
eene ancak Cenevredir." 

Eden • Baldvin 
Ekesleben. 4 (A.A.) - Eden, fırtı 

?la sırasında Cenevreden buraya gel· 
mi ve doğruca Baldvin'in oturduğu 
otele gitmi§tir. Akıam yemeğini bera 
ber yiyecektir. 

Habeş kuvvetleri 
Londra, 4 (A.A.) - Daily Teleg

taph'ın yazdığına göre •• ;;i bin Habe§ 
askeri, Kullo ili ilbayı ve eski impa
ratorluk muhafız komutanı Habuta 
Nikalle"nin kumandası altında olarak 
dün Adisababadan Ogaden'e hareket 
etmiştir. 

Adisababa'da ltalyanlara 
tecavüz 

Roma, 4 (A.A.) - Adisababada 
yeni bir Japon • ltalyan hadiseıi vu
kubulduğu bildiriliyor. Bir ltalyan 
cnjeniyörüne yolda taarruz edilerek 
~yere atılmış ve bu mühendis.le diğer 
bir İtalyan mühendisinin evleri taıa 
tutulmuştur. 

ltalyanın Adisababa orta elçisi ha
diseyi protesto ederek Italyanların 
ileride meşru müdafaa vasıtaları kul
lanmasından mesul olamıyacağmr 
bildirmiştir. 

Yalanlanan haberler 
:4disababa, 4 (A.A.) - Italya el

;iliği, Italyan elçisinin Rickett İ§İni 
protesto ettiğine, ltalya elçiliği öniln 
de bazı hadiseler olduğuna ve elçilik 
i~yarlannın yakında Adisababayı ter 
kedeceklerini 11öylediğinc dair olan 
haberler yalanlarunııtır. 

imtiyaz tamamen 
ekonomiktir 

~disababa, 4 (A.A.) - Habeş hü· 
kumeti resmi bir bildirikte, Amerika· 
lılara verilmiş olan imtiyazın Habet 
hiıkümetinin hukuku hükümranisi da 
hilinde olduğunu ve bu imtiyazın ta• 
mamen ekonomik bir mahiyette olup 
ülkenin gelişimine yardım için veril· 
diğini ııöylemektedir. HUkUnıet, bildi· 
rikte, bu meıeledeki tutt'munu değij 
tirmek niyetinde olmadığını da ilave 
etmektedir. 

Ricket Kahireye gidiyor 
Cibuti, 4 (A.A.) - Reuter Ajansı· 

nın öğrendiğine göre, Habeı hüklı• 
metiyle imtiyaz işini görütmüı olan 
Rickett bir Fransız vapuru ile Kahi· 
reye gitmek üzere Cibutiden hareket 
etmiştir. 

lngıliz sermayesi 

(Bas tarafı 1 incide] 
kenlerle tezat teıkiJ etmediğini ve In 
ıiliz hükumetinin Amerikan kumpan 
yası imtiyazı itine hiç bir suretle ka· 
rıımadığını bildirmektedir. 

Amerika ve imtiyaz 
Vaıington, 4 (A.A.) - Hull, Ric

kett'e verilen imtiyaz itinin Amerika 
nın durumunda hiç bir delitiklik yap 
mıyacağını, Amerikanın bu itte istim 
zaç edilmediği ıibi kendisine haber 
de verilmediğini aöylemit, Italyan • 
Habeı anlaıma.ılıtmda hükumetinin 
eaulı amacı banıın korunması oldu· 
ğunu illve etmiıtir 

Amerika ve Uluslar kurumu 
Cenevre 4 (A.A.) - Amerikan 

ıenatörU Pope Amerikan ıaıetecileri 
ne demittir ki: 

Uluslar ıosyeteai Italya ile Habe· 
tiıtan arasında bir harbin önüne ıe· 
çerek bir bap.rı elde edebilirse milj
terek ıUvenlik prenıibinin müe11ir ol 
duğunu gösterecektir. lffn eminim ki 
böyle bir bapn Amerikada uılatı 
komiıyonlarıyle elbirllği etmek yolun 
da çoıkun bir hareket uyandıracak • 
tır. 

Casus bir Frınaız 
Adisababa, 4 (A.A.) - Fransa el

çiliği, Fransız tebaasından Deroque -
feuille'iln Djidjiıı'da caauıluk ıuçuy 
la tevkif 'dilmit olduğunu teyit et • 
mektedir. Diridoua'daki Frınıız kon• 
solosu bu mesele hakkında bir gerçin 
yapmak üzere Djidjiga'ya gidecektir. 

Mussoliniye aellm 
Roma, 4 (A.A.) - Yabancı Ulke

lerde oturan bet bin kız ve erkek Ital 
yan genciyle büyük bir kalabalık ak
şam üstü Venedik meydanında Muı
soliniyi hararetle ıeltmlamrJlardır. 
Duce İtalyan olmakla övünmeleri la.. 
zımgeldiii cevabiyle mukabele etmiı· 
tir. 

200 bin çuv•I pirinç 
Bomb&y, 4 (A.A.) - Kenia vapuru 

200 bin çuval pirinci hamilen Soma
liye hareket etmittir. 

ltalya genel kurmay 9efi 
Pariı. 4 (A.A.) - Italyan genel 

kurmayı tefi General &dotlio bu ıa
bah Parise ıelmi§tir. 

Eden delegelerimzl• 
görUıecek 

Cenevre, 4 A.A. - Eden yann bıl 
hassa Türk, Çekoelovakya, Danimar• 
ka, Polonya delecelerile &örüıecek • 
tir. 

ltalyenın kararı 
Cenevre. 4 A.A. Italyın delegesi 

Aloisi yabanct ga.ıetecileri kabul ede· 
rek dcmiıtir ki: 

Konseyde de söylediğim &ibi Ital· 
ya kendi menfaatlerinin korunması 
için Hlzumlu olacak bütiln tedbirlerin 
alınmaaı hususunda tam bir hareket 
ıserbcstiıini muhafaza etmektedir. Bu 
hareket ıserbeatliği gerek Ulualar sos· 
yete.inden çekilmete, ıerek harp ili· 
nma ıamildir. 

Eden'ln önemli beyanah 
~ne.vre, 4 (A.A.) - Eden le.on· 

seydeki beyanatı aırasında İtalyan • 

Habeş anlaşmaz1ığ111ın ıulh yı:ılu ile 
halledilmesi için bütün gayretini sar 
fcdcceğini ısöylemiş ve dt'miştir ki: 
Uluslar Sosyetesi bugün hayati bir 
imtihan durumu geçirmektedir Eğer 
bunu muvaffakıyetle atlatamazsa nü 
fuzu vahim tarzda zayiflemış olacak 
tır. Uluslar sosyetesinin yıkılması 
ve bunu takip edecek olan arsıulusal 
·karışıklık dünya için bir ielaket o
lacaktır., 

Laval da beyanatında gerek İtalya 
yı haklı taleplerinde memnun ede
cok, gerek Habeşistanm esaslı ege -
menlik haklarına dokunmayacak bir 
formül bulunabileceği mütaleasında 
bulunmuı ve İtalyan delegesinin ke
ndisine yapılan, yapılabilecek teklif
lerin tetkikinde geniş uysallık fik
ri ile hareket edeceği kanaatini gös 
termiştir. 

Bir rapor komitesi 
teşkil edildi 

Çcnevre, 4 A.A. - Konseyin cuma 
veya cumartesiden önce toplantısı -
na ihtimal verilmiy-0r. Anlaşmazlı • 
ğın halli için fonntil çarelerini a • 
raştrrmaya devam etmek üzere bir 
ra.por komitesinin te§kili kararlaş -
tmlmıştır. İngiliz heyeti murahha -
ıı akpm üzeri hafif surette nikbin 
gözUküyordu. 

Konsey toplanhsmı 
tehir etti 

Cenevre, 4.A.A. - Röyter bildiri
yor : Sanıldığına göre Konsey, vazi
yeti tetkik için Habeş heyeti murah
haaasına vakıt bırakmak üzre toplan 
tısını teçhir etmi§tir. Başlıca delege
ler biribirine aykırı düşen tezlerin 
arasını bulmak için müzakerelere de
vam edeceklerdir. Konsey, ba§kanı 
bulunan Arjantin delegesi Guinazu
nun daveti üzerine tekrar toplanabi-
lecektir,. · 

Amerika imtiyazı neden 
reddetti? 

Nevyork, 4.A.A. - Ricketin Ha
beıistanda elde ettiği petrol imtiyazı
nı fesheden Cumur Başkanı Roosvelt 
bu kararı münbasıran mezkur imti
yazın Cenevre müzakereleri için bir 
tehlike teşkil ettiğini gözönünde tu
tarak verdiğini söylemiştir. 

G6nDllQ gıımcK 
istiyen italyanlar 
Şehrimizde bulunan :.talyanlardan 

bazılarının ltalyan ordusuna gönüllü 
yazılarak Habeşist:na sevk~dilm_e~ 
için Mussoliniye muracaat ettıklerını 
yumıl}tık. Evvelki gün Casa d'ltalia 
da toplanan İtalyanlar, bu hususta 
ulusal tezahüratta bulunmuşlar ve 
umumiyetle gönUllü yazılmağa karar 
vermişlerdi. ltalyan kolonisi bu hu· 
susta !talyan konsoloııu Salerno Mc· 
le'ye müracaat ederek kararlarını bil
dirmişlerdir. Konsolosluk Italyan ko· 
lonisinin bu isteğini sefir Gali"ye bil· 
direrek lstanbulda bulunan İtalyanla 
nn vatani vazifelerini ifaya hazır ol
duklarını ilave etmiştir. Sefir bu mü· 
racaatı, ltalya hükumetine bildirece· 
iini söylemiştir. 

Kestane 
Köpril Uzerinden vapura binerken, 

yahut büyük caddelerde köşe başla· 
rından ge~erken, saçtan büyük ta· 
valar isinde kestane kavrulduğunu 
gördüğünüz vakit, keatanelerin ateşe 
gösterilmczden önce niçin kesildiği
ni, bilmem. hiç düşündünüz mü? 

Kendiniz, tavada değilse bile, kül
de kestane pişirmiş değilseniz, bel
ki: 

- Kestane kızardığı vakit geçen
ler görsün diye ııatıcılar onun kabu
ğunu keserler... dersiniz. Kendileri 
kestane pişirmiş olanlar da: 

- Ondan değil kestane kabuğu 
kesilmeden ateşe gösterilirse kestane 
patlar da onun için kabuğunu keser
ler... diye cevap verirler. 

Doğru, doğru ama, kabuğu kesil
mezse kestane niçin patlar? 

Eski efsaneye göre bunun sebebi 
şöyledir: Baştann Jupitcr, kızı Di~
na"nın kalfalarından Nea adında bır 
kıza göz kor. Onu kendisine odalık 
yapmak ister. Fakat kız ihtiyar tan
rıya odalık olmaktansa kendini öl
dürmeğe razı olur. Kendisini dereye 
atar. Baştanrı kızı dereden çıkararak 
onu kestane ağacı şeklinde diker. 
Kestanenin adı Kasta Nea (temiz 
Nea demek) ondan gelir. Bu ağacın 
meyvelerinden herbirinde Baştanrı· 
nın öfkesi kapanmış olduğundan, 
kestanenin kabukları kesilip de baş
tanrının öfkesi çıkarılmazsa kestane 
patlar, ateşi de darmadağın eder. 

Bu güzel efsaneden dolayı, birock 
şehirler kestanenin vatanı olmak id
diasında bulunmuşlardır. Bu şehir
lerden biri, zaten paranın da vatanı 
olan Sard şehri, şimdi gene ayni adı 
taşıyan nahiye merkezidir. Biri de 
gene bizim Kastamonu şehridir. Fa· 
kat bana kalırsa, şimdi de bize en 
lezzetli kestaneleri gönderen, Yeşil 
Bursa kestanenin vatanı olmıya en 
ziyade layık olanıdır. Zaten Baştan
rı, öteki Tanrılarla birlikte Uludağ
da oturmaz mıydı? 

Herhalde kestane bu şehirlerin 

hangisinden çıkmı olursa olsun, 
bunların hepsi bizim Anadolumuz
dadır. Kestanenin, çiğ olsun, pi~miş 
olsun, o kadar lezzetli olması da şüp: 
hesiz ondan ileri gelir. 

Kestanenin kı)'meti yalnız tadında 
da degııaır. .rçersınaeKı ıuumıım 

maddeler onu adeta buğday kadar 
besleyici yaparlar. Bir kestane keba· 
bı tabiatin bize hazırladığı küçük bir 
pasta demektir. 

Et yemeklerinden çekinenler keıı
taneyi yemek niyetine yerler. Fakat, 
doğrusunu ir.terseniz, kestane öyle 
yalnız başına yenileceği yerde, gü
zel bir hindi kızartmasının kamında 
pişirilerek yenilirse lezzeti kat kat 
artar. 

.. Bu ne acıdır Yarabbi!,, diye mek 
tubunu bitiren genç henüz; on do
kuz yaşında imiş. Bu tatlı acıyı ona 
tattıran kendiııinden üç yaş büyük 
bir kızdır ki, bu zulmünden şimdi
ye kadar haberdar olmadığı gibi 
belki bundan sonra da olmıyacak
.tır. Çünkü C. D. senelerdenberi kal
bini kemiren ve onun tarafından da 
mukabele gördüğünden emin oldu
ğu bu aşkı henüz itiraf etmemiştir. 
Gizli aşk ... 

Bu gencin mektubundan bir iki 
parça: 

0 Mekttp t.atı'Jlerinde ona -gitti
ğim za'1ıan geçir<ftiğimiz ilk tatlı fa· 
kat ıımısum ve gün;ıhsrz günlerle 
~vgimhin 'kar.de§likten yavaş j}fH· 
V2.§ ayrıldığım JriSS1tdivordımı. 

4 Sene evvel o lstanbula geldi. 
A rtrk kocaman blr kız olmu§tu· 
Genç icızlrk ıçağımn "n he~canlı 
bir ~evıüni y;qıyordu. Ben nıe de ol
sam ı .S ;yaşında çocuk sayıl.rrdım. 
Hada. olan aHktJSr çoğalmrştr. hep 
be.nimle meşgul ola.yor. şimdi hatrr
Jayanıadrğrm birtakım !f.flarla belkı' 
de barm a§kırnr söylüyordu. Çok sı
kılgandım, onıın ;eykrna sadece kal
bimde glzli bir sevgi lilc mukabele 
ediyordum. Eğer biraz mahçup ol
masaydım ııqkımızın en ate§li ıanla
rrnı daha o zaman dll/'acak ve yaşı· 
yacaktrk!.,. 

de:ncfah'aniiynyt°'iia't:~rrır ""vç,j~ 
öteki yirmi iki yaıında ..• 

"Bu yaz o tekrar bize g::IcN. Onu 
çok değişmiş bıtıldıım. Daha boylan_· 
mış, daha serbest, daha olgun ve m
hay.et tam bir güzc.1 kıı ... 

Bakışlarrnııa sevgimi -aradım. O
rada yakıcı sıo:tlc bit yaz günilnU 
andırAn bir çift elfi gözlerinife $C

nelcr.i'.n fiHzlendirdı'ği ilk a§kımrn 
olgunlaşmr§ izlerini #trlyerek g:;r. 
düm. Orada ben yaşıyordum. • 

Onunla b~ yaz Adada tam. rVdi ay 
çılgınca seviştik. Aşkfn. e~f ı \'U ır· 
bedı zevkini ve gençlıığımızın en he 
yccanlr anlarım duy<!_uk v~ tattık. 

H?la benliğim o gunlerw Jıatıra• 
sile sarhoş ... 

o şimdi evleniyor •.• 
Mac~ramrzın le'n garip taralı: ~im 

diye ksd.ar biribirimize a~krmrzı bi· 
Lokman Hekim le itiJlai cdeme4ik. Onıı "Seni sevi· 

Öyle oldugu ıbalde, birçok kimse· 
Jer kestaneyi, yaldızlı kağıtlara sa
nlını§, şekerleme olarak yemeyi ter· 
cih ederler. Galiba, kestane şekeri 
yıl başlarında sevgi ifadesine hizmet 
ettiği için .. ~ 

yorum!,, bile diyemedim. 
ptt1111t1ut1n11 .... 1-1AUANlllllMlllHllUUlllllllll1Ullllllllllllllll~ o şimdi gitdi ... .Arkasından uzun 

l ı ELEK d = Kimyager çocukluk ve g{!nt;lik yrllarınrn Yf:Ü': 

1 Bu akşam M Sinemasın a- trğı saı bir kalbi bırak11ıtık gıttJ. 
~ Hu··s ddı· Ailesi omı e.vknmeğe çağırdı. o bu 

1 ABLE MYR"A Loy - ame n evle.nmeğe hiç razı değul ..• 

Tor~~~~-= hir ourott• ::....... Fran11ıca aözlü hilyük ~- fi~r:~· ~~.~~u~:7::!ı~r~~~~ Y0:~~r:~çni~{:: ... ~~=~!5:L~:; 
ve Eytam Bankası kartıaında 

1 G o·. N o L A c 1 s 1 = - izzet Bey Han -=- nu;ı: :::r·~~~tk:;f :;/~~~·r~ele· 
•ı E: --------------6_1_2_6 ~ktir. Belki o da bumın i9In gel -

mek istemiyor. Fak.ta koCJJsı bazı se 

filmi r5ıterilecektir. Aynca E.. istemeyip mutlak bura.ya gelecek • 
tir. l§t~ asıl o vakit senelerin ha· 

tırılması ifin öeace b'ir tek fare bi
le yok... fi' 

Fakat gelsin ... Onsuz ya§lyaırı1Y:l, 
rum, onun n~fesini hiçbir kimse 
aramak bile ist.miyorum. Onun b:: 
kı§J.arı kıalbfnıde ebed.' a§k ve se ce 
giyi yar.attı. Onsuz olamam... 1~ 

12 
bu zrt dü§üncc1er ar;rsinda sıkla~, 
kalbim hergün biraz daha rzıtral1 
?Jpıyor. acıy~r ve ağlıyor ... 

Ne yapayım? 
Henüz; itiraf bilh 'edilmiyen bu a~ 

kın hasretine dayanılır mı!. ,, 
ŞlmcN tabiatm a~k iı;ı'n yarattıg 

Adanrn o güzel ntanzar:sJı ı;amiarıtr 
da geçirdiğimiz unutulmaz günle
rin haya/ile avunuyonım ... Bu acl" 
ya dayanılrr mı yarabbi?,. 

Zavallı genç, bu ilk aşkı, 6on aş~~ 
sanıyor. He.p öyle degil midir? J3U 
tün ilk sevenler acıların en büyil; 
ğünü, en unutlmasmr tattıklarıl'I; 
yaralarının ölünceye kadar kapall 
mıyacağınr sanmazlar mı? ıı 

Be iki onun bu derin yarasınd.ı :t 
hiç mi hiç haberdar olmıyan, b:ll:

5 sezer gibi olup ta geçici bir be\"'e. 
sayarak bir müddet bu hevesi ~k~~i 
makla iktifa eden genç kız şıll1de 
başka bir alemde yaşarken C. D. 
onu unutacak; baıkasını sevecek .,e 
daha kimbilir kaç defa bu acıyı d~ 
yacak, ve kimbilir kcıç defa bu act 
ları unutacaktır. 

• 

Birçok kadınlar kocalarının Ş'~ 
kınhğından şikıtyet ederler. Sagd• .. 
6oldan işittikleri ile kocalarının g~ 
tirdiği bazı işaretler bu çapkınlıf.1, başlıca delilliridir. Fakat bu d~3, lcri gayet dikkatle toplayan. b\1 n• 
ra dayanarak kocasının çapkınlıS' 
da şüphesi kalmıyan kadın: ttü' 

- Ben hem gencim, hem de ı;~1 
· nı..t ı .3 ••et>' NJacn tiaşkalirma -Mırı~r tr.t.,, 

ihmal ediyor? 
Sualine şu cevabı veriyor: 
- Bu onun huyudur. 

Ve şiddetli bir &inirlilikle ka"t:: 
Jara, sitemlere başlar. Hakiti seri: 
bi araştırmaz. l§te bunlardan bı ~ 

"Daha e,vleneii. ~kı"z ~ufuk acı• 
oldu. Benden on ik.i ya~ buyuk ol .;r 
ğu halde fimdidcn gözü ikomştJA #' 
dınlarda, yabancılard,;ı,:lır. Hatt •Ji• 
nun f:en:ı y,erlere gittiğini bile b1

,,, 

yorum. Birkaç kere yüzüne k};. 
sôyledim, hem de, acı 66yledirrı-. o!• 
kat huylu huyundan vazgcçrrııY el' 
Evv~lk.l haf ta gece yarrsı ev!n; 5er 
diği ~n ~ttden geldiğıf!ı • bJ' 
hal anladım. Kaçıp gide.ecktıııt• e' 
rakmadrlar. Fakat bu hal devatJl 
derse ... ., 

e • 
Kadınların çoğu ko:alarınırı ıı ~ 

Londra. 4 (A.A.) - Londranın 
Siyasal mahafili, Ricket itine husust 
Ingiliz aermayeıinin de karıımıı ol • 
masını mUmkün görmektedir. 1 

= O p e. Ahmet Fah r·ı beplerc!ı~n dolayı (1 ..•. ) ae oturmak 

Paramount clOaya ı.aı,erleriı Amerika' da Tayyareci WİLL Y POST E Operatör Bay Ahmet Fahri AY· yalde, hay:ıldcn kalbe ve ni.'ıayct 
?I f - rupa seyahatinden avdet etmiıtir: kalpten ete d?külen a§kın sonsuz 

• T• artiıt WıLL ROGERS'in Te atı naaire... t b'ir acı i'- bitcceg·i feci anı kocası 

den kendilerinden uzaklaştığııı1,111ı 
neden başka. kadınlar aradıkl11 ,.. 
araştırmıya lüzum görmUy<>rlar· 11111 
lışkan1ık ve bir de an'ane kadıf. bit 
mahdut bırakıyor; alakaları ~ar gı;r· 
daire içinde kalıyor. Bilgilerı. Jcf e 
güleri mahdut kalıyor. Erkek J;1ç• 
dar ve rqahdut alakalı muhitte~·ciJll'. 
mıya müstaittirler. işinden, gu tc b' 
den yorgun argın kurtulan erke" o
raı: neşe ve güler yüz arar. :Ka~ere1' 
nun neşesizliğini ihanete atfe ı:ıi~ 
ve lüzumsuz bir şüphe ile abıı5 tı • 
yüz gösterdi mi, işte ayrılık b:!ııış• 
yor, demektir. Erkek evde ~~ dış•' 
dığr alaka uy<lndıracak muhıt~_ı;ıet 
rıda başka kadınlar veya er ~~eY" 
arasında, evde bulamadığı :ıeş y•' 
güler yüzü dışarda, hatta fuh~ııı e' 
taklarmda arar. Onun için ka ueşcl1 ~ ... 6769 J'IÇ 

R1111111ıntllRllllllH•t.-.ıtn11111111111111111111111111111111111111111111 ır: bilmiycrek bizut kendisi hazırlı-Habeş Elçisi tebliO ediyor 
Paris, 4 (A.A.) - Habeş elçisi 

;onra tahdid edilecek topraklarda pet 
rol ve cevher arattırmak üzere Cher 
toka yazdığı 1917 tarihli mektubu 
tebliğ etmek suretiyle, Rickett lmti· 
yazının fikirlerde uyandırdığı karı-
ıkhkları artıran, haberi teyit etmif 
olmaktadır. 

Bu itibarla, Chertok, rüçhan hak
kını tanıtabilecektir. 

Chertok'un henüz hiç bir para öde 
mediği keyfiyeti de kayde değer baı· 
lıca noktadır. 

imtiyaz ve ltalyanlar 
Roma, 4 (A.A.) - ltalyan basını 

~icket imtiyazından bahsederek bu 
işte lngilterenin gayet açık bir ma
nevrasını ve Habeıistanın da fena ni
yetlerinin bir belgesini görmektedir. 

HUkOmet kar,ıfmıyor 
'.Adi ababa, 4 (A.A.) - Resmt bir 

bildirik Amerikan sosyetesine wri -
Jen imtiyazın tamamen ekonomik bir 
mahiyette olup Habefhıtanın dahil bu 
Junmadığ! J 906 andla.ımasınCiaki yil • 

G •• yor. Bunun &nü~ nasıl geçilir? Bu 'vini cazip, gliler yüzlU ve 
yapmıya çalışmalı. ı•llHlıliMllllHI Bu aktamı BUtUn tehir halkı llllllllllllllllE oz Doktoru _. her an yakla§an tehlikenin uz;ak13ş-

s A R A Y ( Eski 01orya ) Sinemasına ; ŞUKRU ERTAn 1 •· 
~ Bıriııci sınıt .Mütehassıs Ankara Otobüs işleri Direktör U" 

Ko .. eak Te 7eni mnaiınin küpdı mDnuebetile göalereceği S (Babıali) Ankara caddesi No. 60 

FIRTINADAN SON RAl5;: '-,--~•n• 
22566 

ğo~:~se;~tcileri_için 50 adet çanta .. ~~-ac~!~ 
Frauızea ~Ul bilyük .... dnmatik filmi görecektir. D OK T O R Tahmin bedelı 200 .. lıra~ır .• Ş~rtna~~.~~. muhl;lrlu nhaıesı 

1 
H. B. WARNER 1N fiJmdeld derin bir 9efkat rolünde c Rusçuk ıu Hakkı özel nesi Ankara Otobuslerı Dırektorlugundedır. ı ktıf• 

fe..,kal&cle munffak olmaktadır. $ 10-9-935 tarihli salı günü saat 10,30 da ya~~laci~ıeri 
ilaveten; MIKE MAVS ... Bir ~eyrek aaaltik kahkaha.5 Galatasarayda Kanzuk eczahanesi İsteklilerin yüzde 7 ,5 ilk teminatlariyle Otobus > 

6
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;:::; karpsında Sahne aokağmda 3 nu- ( z 3 71 ) ( 514 8) · ./ :t1t1Hr1ınuı Yerlerlnlzl evelden aldıranız. 1111111 111111.r. maralı apartımanda 1 numara. Direktörlüğüne gelmeleri. ~ 

--~ --"'"' ;:: 
111111111 r. 

l""11 1tıı11 T A K. S 1 ~ B A H ~ -::: S i 11
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11111112 

1 Sür•11• Opereö - Y enı Operet 't'e Muhhı Sabahatlın : 
_ tarafından 1'u aktam: c 

i A Y Ş E 
lıııııııu~ 7 EJrlUI Cumarteel Suadlye PllJında 

Kadıköy ikinci sulh hu1'cık ha. • 
kimliğinden: 

Erenköyünde Suadiye mahallesin
de ve sokağında 29 numaralı evde 
mukim İlyas Kemal yanındaki ölü 
Kazımın kızı Kül estıye İlyas Kc • 
ınal'in vasi tayin dilmit olduğu ilan 
olunur. (14210) 

Tıp fakültesi Dekanllğından ~. }<to: 
Paris Tıb Fakültesi Deri ve Firengi profösör~ ~~rit1cı 

"H. Goujerot" Üniversite Merkez binasındak~•l\1 1 
def11 

dersanede ayın altıncı cuma günü saat 14 de ~}(ti!• 
Firengi tedavisi'' hakkında bir konferans verec 
Herkes gelebilir. (5288) 
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euvuK Matmazel 
ALMAN 
CASUSU HAK i Ki 

Doktor'un 
ESRARI 

1 

YUNAN BAŞBAKANI VE KRALLIK 

i CM AL ] Çaldaris Gen oya Başvur- Bir Alman Casusu Tag/a Olarak Gemiye Girecek 
/ :!!!!!sT.::.!uç!. mağı Hiç Yerinde Bulmuyor Ve içine Saatli Bomba Ko acaktı 
\' ..... kuyulan etnfmcWd çarpı~ - 41 -
1a11a 11M1..tiyetl.-ini .. ,bnnlık ifia Atina, 4 (Özel) - Siy-1 çörenlerde Bajbakan ~~in 
ta,m ectiı.. komieyoe çakpneJ.nm rejim için yapılacak genoyu biç bir vakit yapılman?* u.zere .g'?
Wtinni, ve npanıma hazırt.mqbl'. riye bıralmıağa karar vermit olduğu söylenme~. Çaldarism 
kurum kon1eyi, ltalya • Hebet dava- böyle bir karar almaSJnm sebebi Venizeıo. ile Plistirmm bir da
~ raponaa .. _... ha Yunaniatana a}'lllk bumamalamu temin etmc*ten ileri gel-

ltalya _ Habet davuı, v.ı • .ı im- mekte imiş. Gene ayni çörenlerin teyit ettiğine göre Çaldariı 
~ h&diMli çıWı, o 11a.- •ti- ile Sofulia arumda da böyle bir konUflD& yapÜD!1f ve Sofulia 
lhit, o bdar delı..,..,'f laud•W.......- rejimin muhafaza edilmesi prtile Venizclosun bir daha Ytmar 
br ki seçen :rılm .onlarına cloin ;.'j. nistana dönmiyecefiai Bqbakını mılatmJftlr. . • 
lna ........ çarpqma w.:;a... v erıizeloa doltlarma cöndeıdiği mektupta kendı kabinesinde 
=~-... ~' Wdie-lir. Finans Bakam olup Divanı barpçe üç 1_11 ve üç ay ~e ve mal-

Ajw telanfl-ı, 1aUiae ~- larnun müwlerceine karar verilca Jılaris bakkmcJakı karan hak
-..0 mesuliyederi .,..tıran kcımiayo- SIZ bulduğunu yazmlktadır. 
..... ftl"Clıiı ................. ~.... -----
liiaat ...mı-. Bir ........ .... 
•OIUkJon ...,.. ..... HllMtistuu eaç 
lu airib"•mUf. Dil• bir hahere P. 
~ • komiayoe• ~ ... ltalyaya 
.. ele ffMetiatana me1ati,et yüldet-
~ ..... iki t.nıfı ela bira haklı .. 
-- :.. ..... a&•• iti tatlıya llai 
~-- ................ haqWaia .... 
tıa oldatu lliıtaıç sün içinde anlaplıl• .-. . ._ .................. ....,... 

.çı. ıöet..U.., .... 
........ ........... Kamiqie 

•• ıı · ü, 7lmi v.ı..ı hı..._ 
...... ~ ille topraldumda waa-
~ ı.tkik elmels ..wai,.tini ı... 
iz A ıoMdcça, •uç, ..ıcbrqı ilk yapa 
...,. ait olur. lt.iya tuna iddia et• 
..... ı v.ı..ı 1naya1.n 5Gmali ...-. 
-.aıbsiain bir pspum tıqkil edi· 
~ ltal:JMUD sw ifpl altında 
8-a H.beıler .iJilı ku.vetile ... top. 
....... ele ıeçil....P çalqtdlır. Eter 
......... kuyulann kendil..U. Ut 
.......... lr.aai ....... .iliha .... 
~ )'erde ,.. hakeme münc:Mt 
~ yahut ta uı.- kunlİnllna 
....... iclcli" lftl tenle etmeli idi--· O aman Wz kencHI.- ku)Gları 
....-..; ecl.dik. Böyle yapac:dlkn 
~ ailih lndlmchls ........... 
... ...., oldalar. 

Hulmlma prwipı..indaa Wrtdir 

ld .......... ··- Utirdat ......... 
.. aaJiti ha~'" ı.r--• ka 
..... alatlmu. lıt• ltal79 lıu p ..... 
._ iltifwle ...... p11....,. •• 

Aacak Hüetie• ._itte ..... 
----~··•m ~tirma. ~ .., ....................... iı hake 
.._ terbtmei• n Habetiataa hlıkaaz 
$lktıiı llıkdircle ltalpya h• tiirii ... 
llli..c:ı vennei• huar olcluP.au ltildir 
~tir. ç.pqm. hidiııııincle npua-
- 4liye ltal7wn dinya ........ l9 
~ lro,acak ,.kilde Süel hazlrldr. 
... W-ya hakkı )'oktur. Bu· 
..._ içindir ki VlllYal meıelelincle Ha 

Alman Deniz Manevraları 
Bertin, 4 (A.A.) - Biiyik deniz manevraları, 11ve19 Eylw 

arumda kuzey Baltık deaizlerinde cereyan edecektir. Zırhlılar, 
hattlharp gemileri, torp~! mayin gemil~, den~~tı gemi
leri ve uçaklar, programı gizlı tutulan bu tıhmlere i§tirak ede
cfAderdir. Manemdardan llOIU'8, Deut8dılaad mtılısı, Soble9Vig 
Holstein ve Sohleaen hattıhırp gemileri, Koenipberg Koeln 
ve Leipzig kruvazörleri, dört torpido fiJotillaaı ve mayın gemi
lerinden mürekkep bir yarım filotilla, yolcu ıemilerinde yer tu
tacak olan on bin kadar geçit yapacaklaıdır. 

3 Beyaz Rus Kurşuna Dizilecek 
Mosokva, 4 (A.A.) - lıialt* mahkemesinde, UıÇ beyaz Ruı 

k1H'§UDa dizilmeye maıhkWn almuftur. Mahkeme, beyaz RmJa. 
rm ve yabancı arkadaflarmm tedhiş faaliyetlerini ve bunlann 
bir devletin aiiel h~etiyle olan münaa*tlerini meydana çııkar
mqtır. 

.... -

Kasfamonuda ilk Kendir 
K•tamonu, 4 (A.A.) - Yeni Kendir OrününiiD ilk puan gel 

meei dolayısiyle ilimizin üç kendir puarmdaki Kutlmonu, ger. 
meç ve Taflcöprüde tören yapılacaıktlr. Tecim odam bazır1*1a
raıı bitirmiştir. ö günlerde en umn temiz ve beyu kendir lifi 
getirenler ile en temiz kendir sayısı getirenler arasında müaa .. 
bakalar Y8J>ılacak, birinci, ikinci ve üçüncüye mükafatlar veri .. 
lccektir. Pazarlarda köylüye kendirciliğin tecim hlfrwnmdaa du 
rumu hakkında kcnferanelar verilecektir. 

Ilgaz Ormanları Söndürüldü 
Kaetamonu, 4 (A.A.) - llgaz nuntakuiyle Daday mericezi 

civamıdaki onnan. yangmlan aöndüriilmÜ§tür. Bu yıl il içinde 
çıkan yangmlardan doğan zararın omıan mübcodialeri tarafm
dan teebitine baf lnılrn11tır. 

~- hlıksa dMai o1 ... ltlıl,a -. 

tisıic1a .. c1a ..... nm11 •:~ Aydın Yolunda Bir Tren Kazası 
Moskova El~lmlz 
Molotofla g6rlftl 
'4oüova, 4 A.A. - Türk.iye btl • 

elçW Zekti Apaydın dün Sovı
ler birlijf halk «onu.erleri kuru• 
batkanr Molotof tuafından ka

~! edilmlt Ye keırdiaiyle uun müd 
-et &kl!milftür. 

J•pon si bakanı 
llfa etti . 

t Tokyo, 4 A.A. - Sil B,.bnr Haya 
il. Bafbakana istifasını wrmittir. 
il'lbakanın bu i•tifeyı kabul ede • 
lleli muhakkak sayılmaktadır 

Yerine, yilbek harp koneeyl Uye
al general Kavafina'nun ıeçeceil u 
tl!knaktadır 

Otomobil rekoru 
l~ 'Wendıcwer, 4 A.A. - ''Amıericain 
W\Qtıamobile A.810ciation" un reeml 
~ dGn Cambell'iıı 299.1.4 ywi
lle 301.337 mil aürat yaparak relror 
e.._ ettiiini har Yetmektedir .. 

8evldyat devam ediyor 
/ 3:.oncira, 4 A.A. - Reuter ajamı· 
llna Adiu.baba'clan ekhft haberlere 
.. e. !talym 1nt'alannm ••ldyatr 
ıae..m etmektedk. 

Hin 
'· ~ema, telefon aantrallarm
.... abonet1er memurdan numa· 
- iatedikleri zaman memur, 
~al cevap vermekle beraber 
.__tabına kendi ıicil numara-
::..~Hdirecektir. Bu udlden 
h-ı• _... bir fikiyete sebebiyet 
.. -UG1ğinde aılakadar memurun 
~mm bu llll'etle .zaptedil 
'-lif olnıaamm ve ıikiyetçi abo
~o ıunara ile Telefon Mü 
d6r1uıu ldare Heyeti Riyaeeti-
~~aat edemihnceinin te-

Idare Heyeti Neisliğl 

Aydın, 4 (A.A.) -ltci numaralı posta treni 92 inci kilcmetre
de ::w~a ÇU'plfllllltır. Uç yaralı vardır. Yaralılar Aydma 
ge ı. ... ...-... 

Floridada Bir Tayfun Oldu 
100den Fazla insan ÖldU 

ı )alrıUırrille (ll'Jorida). 4 A.A. -ı nüyle lıaraboJmuım 
.Bir teleiz haberine a&"e Jl'lorida a• ' 
dalarındaki yol yapna itlerinde ça- YOzclen t.ı. llU v•r 
.Jıpn yetmit bet eeld muharibin bir Ki · 4 A A 
tayfun unaunda lSldUileri. kırk ye• ama, • • - Jl'loıridada 'YU • 
dt.inln de yaralancbfı haberi teey• kua selen hortum sonuçunda ,.uacten 
yilt etmektedir • fula inan iSldüfU haber wrUmek 

Hey.tta b.Janlan au Ye yiyecek ~e'dir. Hatların. harap · olmumdall 
ciitilrmetc il.zere ıeaıfler g&ıderil • atilıil. iSlenJeriıı 1&11U71e huarm de
miftlr. r~f 8Jrenaıek imlr.tnu.tır. Hor 

Nnyork, if A.A: - Mimd yakl • ~ tımdı ll'lorida kıyıamrn k.un
ninda yib ka'dar alletün balundulu yıtıe ulatmıttrr. Bu noktada bulwwa 
ciiç(lk sömlirp bir hortumla Ura• CapuJet .. uru iaadat fpreti çek· 
bolımuttur. Birçok kimlele.rin öldi1- mektedir. 
fil anılmaktadır. Roonelt, orduya, denü kuvvet • 
Apfı Jl'lorldada, demlryolunun lerfne Ye kıaıl haça, kaaya uinJaa 

otua mil usunlufuııda bir kıamı 8Ö- tara yarda glnderiJmeai emrini 
JdiJm(lftUr. Balina clalyaalerı tama- •enniıtir. 

KDltDr tetklllbnda 
delftlkllk bekleniyor 

KWtGr Babnlıp tepilltmda 
-efitim kurulu iiyelerf al'Mlnda oldu 
li1 tetldl&tıncla da 8aemli defipe• 
ta- y1prlacafı haıbr wilmktdlr. Bu 
anda lrilltllr direktaru "killerin .. 
'C!ea Adf Jan ilk okul mflfettlti tayin. 
ecli.leoefi ve mllNttltler aınunda da 
d:litlldildlcc olaıeaiı e&ylramckt.I • 
ıılir,. , 

8Urp9g0p muarlılt 
Evkafln mı? 

BelediJııe .ile J!Wbf anamdakl pi 
riWil itleri dibelitec:ek olan lrakeıa 
~na çalıpalarmı ıUrdürmek 
tedir. lki daire arumdıki evrak te
atimnin iki ciia nrfmda bitirilme
•i kararl:aıtınlmıttır. IRbf 8Gl'p 
ıAgop me•rlıimm ıda kenclielne ait 
oklufunu iddia etmebedir. Hakem 
~u 7akmda bu iti inceliye .. 
r:ıektiır. • 

T•N 
GQndellk Sly-9 Gazete 

TELEFON { '1....111!_ iller! ı 2411t. -. ............ 
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Ştayn ile Kari gayet ahbapça 
konuşuyorlardL Fakat Kari, çif 
te camluk yapan Ştayn'in ma
hiyetini bu sabah J enny'nin pen 
cereckn verdiği işaretler sayesin 
de adamakıllı öğrenmitti. Bu 
adam, sureti haktan görünerek 
kendisinin hayatına kMdctmit
ti. Onu öldtirecekti. 

Fakat Kari h~ir şeyi belH 
etmek istemedi. Ştayn ile Ame
rikadan Avnıpaya mühimmat 
götürecek ıemiler hakkında ko 
nuttu. Karl'ın verdiii izahat ga 
yet pyam dikkatti: 

Mühimmat gemileri, Kalifor· 
niyadan kalkıyor, aonra Pana • 
ıi1a kanalmı ceçiyor, Bir Brezil
ya limanına uğnyaraık, orada 
bayraiuu deiiftiriyor ve A vru
paya öyle gidiyordu • 

Karl'm eöyledüderinc bakılır 
.., bu yolu takip ederek cide • 
cek bir gemi iki güne kadar 
Vaı*aver'den haıftet edecekti. 

Tayl1n11J koyduğu bomba 'gemi tam Panama kıntiıntlın 
6e~erken pıtlıyacdtı 

İçinde yimıi sabra topu, 40 lan· m~ halde -le ydc r... Ben 
dik, kur§un, bir hayli cephane pcieyim.- Zaten müdıit iılerim 
~Alman caausu, tayfa ola- var .•. Saat idu buçukta bir yer -

de bulunmağa meoburum... Ben 
nıık bu caniye gümeğe mllftf- ıonra ama telefon ederim... 
fak olm111tıı. Bu tayfa gemiye V:uiyet gayet ııuiktıi. Eğer 
uati bir bomba yerleştirecek bugün Kari elden kaçarsa, bü -
90lll'a vapur hareket ederken aı- tün İ§ altüst olmu§ demekti... 
VlflP kaçacaktı. Gemi, Panama Ştayn: 
kanalmdarı geçeıken bomba pat d d" ş 
byacan, ve cemiyi batıracaktı. - Fakat, e ı... ey! Haydi 

geleyim bari... 
Bu •~tle kanal da hasara uğ " İki arkadq dıprı çıktılar. 
nyacak ve belki tıkamp kalacak Kari bir taksiye ipret etti. Iki
tı. 

Bundan sonra Amerikanm. sj beraber atladılar ... 
Kart: 

bir müdet için bu Y:Olu kapanmI§ _ Doğnı .-ık dedi.-
olacaktı.. s-

Bütün hesaplar yapılmqtı. - Adres vermemişti. Y almz 
Bomba tedarik edilmit. vapurun sağa, 10la sap 1 diye taksiyi içe
Pmıama kanalmdm gece geçe _ riden idare ediyordu ... 
'"•ii ZMTtan bile teabit editmi1ti. Kırk dakika kadar birçok ka-

Drl'm evinde Dülili · -·- ~ollahian~tkten sonra 
ft'l'dr... ika••*"• yer -~~i:fii 
ve saire hep tesbit edihnişti.... diler .. BUl'Ht, Parisin Monmar-
Ştayn bütün bu izahatı alika ter'ini andıran bir yerdi. Kapı 

önlerinde boynuna kımun 181 • 
Iar Anlı, çıplak kollu; ima etek 
li kular vardı. .. 

Meyflaneler allıbildiğine uza. 
ıuyordu. Bauk camekinlann ar· 
kumda davar gibi yükselen ta· 
111p fıçıları, sarhot kahkahalan 
bazen boş, bazen dolu karmlanr. 
da eritiyordu. .• 

Basık ve karanlık bir kapldan 
girdiler ... Tatlık yer yer çatla -
mıştı. Ötede beride çı*urlar ve 
bu çukurlann içinde ıu birikin · 
tileri vardı.. Acı bir prap kom 
au, küfle kanprak imanın ıen
zini dolduruyordu. Dehliz ka • 
ranlık bir kuyu gibi umnıyordu. 
Ve ikWinin arumdalri fa11k, bi • 
riainin plpıl, diğerinin ufki ol • 
ması idi ..• 

Yürüdüler. Yürüdüler_ Veni 
.lw.'e~ bir direlin etrafma yılan 
i1f>1 _..·faut · bir merdivenden 
çıktılar. 

., · {Arkaaı var] 
ile dinliyordu. Bu gemi tuikas -
tini meydana çıkarmak kendi • 
ıine büyük bir mwaffakiyet te
min edecekti... Bunun için de 
Karl'm dedıal yakalanmamaaı 

B~lgarl_a~ Pakta 1 K~~';~RHt=·~·-
G 1 re b ılır • Gdiny-, 4 A.A.-Bir MIMden-

lizandı. 
İki tarMlı C8Ullıak Y..-n Al

man, gemiye bolnllayı koyacak 
tllyfayı da cörmek istiyordu. 
Bunun için ww ediyordu. Fa. 
kat Karı: 

- lmkim yokl Diyordu. lm
kinı yok. Qünkii eğer bu adam 
bu itin birçok ikmaeler tarafın. 
dan duyuldufunu hi91edene 
derhal vu ıeçer. Zaten önce • 
den de luıbul etmek iatemedi. 
Fakat bu onun yÇK&ğı bir itti. 
Kendisini ölümle tehdit edenık 
bizim bu itleri becerecek bir ada 
.1111nUz da var! Nihayet ran ol • 
du. 

Ştayn müthif bir §cbekenin 
bl"fıamda bulunduğunu anla • 
llllftt. Bütün unt1urlan birer bi
rer Yakalamak ve yakalatmak 
her halde çok enteresan bir kıy
meti olacaktı.. 

Kart fazla bir söz söylemiyor 
ve yalnız: 

- PlAn1annmı gösterebiliriz. 
Zaten senin de yardmıma müh. 
taciz diYordu. .. 

Ştayn cev.., verdlt 
- Peki yann için 6ana bir 

randevll vet. Tekrar bulupbm. 
Ve Plinlar llzerinde konuplım.. 

- Yann imktıu yok t Çünkü 
plinJann bugfin bitirilmesi li -
nmdU'. Gemiye girecek tayfa 
bu akpm ebpreete hareket ede 
cek ve iki &in IGIU'& orada bulu
nacaktır .. 
-ö lıalde? 
- lıtenaı timdi beılber ıl· 

deriz. -,.imdi. ., mı._ 

- ltenlea • ., 
Ştayn dilfiiniiyordu ..• Y almz 

telefonla kOnupbildiği bir ca • 
ıuaun böyle birdenbire kendisi
ni evine d~et etmem tüpbeli 
göriinmüştü •.• 

- Hayır, dedL Şimdi ıet". 

bcri dünya dewi yçmakta olan 
Dar Pomıoua okula pal buraya 
dönmiif ft Bafbabn, tecim bakan ı 
ve kat.balık bir halk taraf ın<lao kar 
ırlanmııtır. 

• Varwcwa. 4 A.A. - Belslb krı· 
Uçul için busBa bir dbal ayin yı • 
pılımıı ft a:yiıacle Cammbqlranı ile 
elçiler w Potoe,. .... alltri buır 
bıtlammqtur. 

• llHrit, 4 A.A. - Polis Sok ~ • 
a....U Mlmı tıeAlrleri .ımııırr. Ler· 
roa llıdHe ha te61rltrln laerbangi 
bekleaml,.a '* llldlee lrutıund\l 
.. ,rı• ·t ....... yle almcblmr eli>-
Jaüttir. 

• W~ 4 A.A.. - Morpn • 
tllaa. ~ .mllait olur ohnu Av
,,...,. Wr •ilence eeyahatJae çık
mü tlmldlnclecliır. Once !tpnya'yıı 
w PıDrtıtlds'e si'decektlr. 

lpluııber •lan çenaler bu pzi
ala. annılual d&ris durlufu (iıti k· 
an) bakamdaa manalı oldufunu 
uıımaktadırlar. 

dn~~vyork. 4 A.A. - Henüz yiiz 
1'-WI '"Nllllyen Dhde eemW, )'okula • 

...- ~ı!lı batka bir remiye naldetm-lc 
[B4tarafı1 Uadde] ıçın fırtınanın dwmMını beklemek

tedir • 
diyordum. Aramudald doltlalan ıe 
lipnealai temin içle p.etıelerln ba
na yardım ede~ amuyorum: 

&uen Tilrld1e il• Balprlatan a
namda ild anlatma ftrdır: Bunlar
dan biri, 1935 tarihli dastluk lnd • 
Jaisintsr clileri 41e um ~rihli bita. 
nflılı" ......,,ik andlatmaaıcbr. 
Bunlw ild .,..... memleketin Bal • 
bil ..,.._. kuwetlendirmek isin 
taldp e4ecekleri ~lu &tietenaekte
.Ur .. 

Tldd,.eıün, Tnffık Jt8tt1 Ara • 
.. fÜlında Bulprietmla dostane 
mUnuebetlcr görmekte umfmf ar • 
suau olduğunu memnuııi)'etle &tirA
yorum. Ben de bu fiiriıı cerçeldq
mesi için bilt\in kuvvetimle çalıpna 
yı kendime vazife biliyorum • 
Yalnız bir defa daba tekrar et • 

mek iıterim ki, bu pyretlerim an • 
cak matbuatm bna ce-terecekleri 
ywdlmla l)'i netleeler vuebilecek • 
tir. · 

- Bulrariltum Balkan pak~ 

• V•tinclıoa. 4 A.A. - M'orgcn • 
thau. eotı harp lıtibumm tahvili 
aırumda ihraç edileıı 500 milyon do 
larhk bonolum 24 1aatten a.z bir 
müddet içinde fası.ne bpattlmıı 
olduiımu taylemiftir. 

15 bin Nazi mlllal toplandı 
Berlia. 4 A.A. - U bıbı Nui Mi· 

ll• neferi diba ÜfmD ipOr urayrn • 
da toflllllDlflardır. Berlin Miliıle· 
ri tefi Von Japw. 8. A. lann, Ya· 
hudilen bqr ae--t y.,...u için 
delil. fall&t ırk polltibamm prç~k 
.ilati,.c:nu iııc:clemek için t.aplandık 
laruu e5ylemiıtir. 

cfnnesl mOmktltı defli mldir1 
- Bulprfataıun timdiye lrıda r 

Ballran paktına gif'IDaDMinin se • 
beplerini biliyonunm. Bununla l •c· 
ı-abor, phal dilfiiacelerime gort> 
Bulgariıtanm bu pakta girm~sı ,, 
kol&71qttracak bi-r formlll bulu;ı . 
muı da bblWlr. l'ebt buna bu ı -
maJr, bucOll pelU ainmı olan dey. 
ıletlere aJt tilr Y&slledlr. 
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MEMLEKETTE TAN Yeni Mektepler 

Ortaköy Kız Lise in in 
Hazırhklar1 Baş a ı 

....-.ıoııs u -- _ • .._, ... ora na ·-·il- --- -· ... 
Bayburtta Kuraklık Yüzün
den Mahsul Eksik Çıktı 
Bayburt, (Özel aytatnnız bildiriyor) - Kuraklrk yüzünden 

bu mmtaka ürünfferi, bu yıl biraz eksik olmuştur. Bazı köyler
de, köylü ektiği tohumu bile alamamıştır. Ekilen tarlaların 
birçoğu kurakhlttan yanmıştır. Buğday fiyatları gittikçe yük
selmektedir. Bugünkü piyasada ıbuğday 140 - 160, arpa 80 - 90 
arasında satrlmaktadır. Kuraklrk henüz devam etmektedir. Sı
caklık derecesi 47 ye kadar yükselmiştir 

Bir Şoför Devrilen Kamyonun 
Altında Can Verdi 

Sivas, (Özel aytanmız bildiriyor) - Sivas - E rzurum hattı
nın inşa edilmekte olan kısımlarına çimento taşıyan şoför lsma
ilin kamy.onu, bir virajda devrilmiştir. Direksiyon, Ismailin ba
şına çarpmış, zavallının pencereden dışarı ·saııkan başı d evrilen 
otobüsün altında kalmıştır. Kafası ezi len ve muhtelif yerlerin
den yara alan şoför, feci bir şekilde ölmüştür. Arabada bulunan 
diğer üç ameleden yalnız birisi hafif yaralarunıştır. Adliye tah
kikata başlamıştır. 

Aydı~ Cıvarı~da Bir ~oygun 
İzmir, (Özel aytarrmız bildiriyor )- Evvelki akşam Aydın 

ti.varında Derbent mevkiinde ibir soygunculuk vak'ası olmuştur: 
Ptısuya yatan iki haydut, beş kamyonu çevirmişler, bir yol

cuyu öldürerek şoförü yaralamışlardır. Kamyonlardan birisi 
durmak istememiş, soyguncular mavzerlerle Üzerlerine ateş aç-. 
mışlar, Mehmet isminde bir amele yara alarak ölmüştür. 

Soyguncular, bundan başka <lört kamyon daha çevirmişler, 
yolcuları soyarak bütün eşyalarını almışlardır. J andarma araş
tırmalara başlamış, Aydın adliyesi tahkikata el koymuştur. 

M. Kemalpaşa Panayırı Açddı 
M. Kemalpaşa, (Özel aytarımız bildiriyor) - · M. Kemalpa

şa panayırı bu yıl, eylulün tkisinde açılmıştır. Panayıra büyük 
bir rağbet vardır. Bu münasebetle, pazar günü büyük at koşu
lan ve pehlivan güreşleri hazırlanmıştır. 

Sakarya 5. 1 Yenildi 
l\dapazan, (Özel aytarımız bildiriyor) - Adapazarı klüp

ileri arasında hava kurumu menfaat ine üç hafta sürecek olan 
sürekli bir kupa maçı hazırlanmıştır. llk hafta yapılan maçta, 
Gençler Birliği ile Yeniay 2 - 2ye berabere kalmıslardır. Idman 
:Yurdu takımı Sakaryayı 5 - 1 yenmiştir. 

• 

Birbire Biten Maç 
'Gediz, (Tah) - Uşak Gençler Birliği ile Gediz Spor futbol

cuları arasında 30 Ağustosta bir maç yapılmıştır. Oyun, 1 - 1 
berabere bitmiştir. Yukarıki resim, her iki takım futbolcuları
nı bir arada gösteriyor. 

No. 109 
1 

- Aklım, hafızanı seveyim 
=============== Nesrin'ciğim .. V O S M A U Dedi, ergen kadının dudakla

Etem lzzet BENICE 

- Hani o gece, sen bana Söz 
'Apartmanında pansiyoner ol
duğunu söylemedin miydi? 

- Hiç farkında değilim. 
- Lakırdı arasında söyledi-

'ğin için ayırdımında değilsin. 
- Belki .. 
- Belkisi yok. Öyle. Sen ne-

rede oturduğunu bildiğin iç.in 
tabii söylerken üzerinde durma
dın ki aklında kalsm. Ben bü
tün özenimle Söz Apartmanını 
zihnime yerleştirdim. 

- Bari çabuk buldun mu?. 
- Hemen buldum. 
Ferit biraz kendisine gelmiş 

~ibi idi. Sevgilisinin başındaki 
mavi bereyi, boynundaki mavi 
sarı karışık atkıyı kendi elile 
çıkardıı 

rını dudaklarına çekti. uzun 
uzun öptü. Nesrin dudaklarını 
çekt i, yine her vakitki gib i: 

- Bu kadar yeter. Evlendi
ğimiz vakit ! 

Diye söylendi. Ferit yıllar
dır bekl ediği avını dişlerine 
kaptırmış bir kurt gibi onun gü
zel, çok güzel, her şeyden üstün 
güzel vücudü üzerinde didin -
mek, keyiflenmek, yorulmak 
üstiyordu. Biri nekadar atılgan, 
iştahah ise öbürü o kadar çekin
gen, kaçaktı. 

Ferit: 
- Nesrin'ciğim dayanamıyo

rum artık. Bana hiç acnnıyor
surt ! 

Dedikçe, Nesrin: 
- Benim senden ayrı tarafım 

var mı? Ben de senin çektiğin 
ıztıraplan çekmiyorum mu? Ne 
sanıyorsun?. 

Bir Alman kadın 
Gazeteci izmirde 

lrmir, (Özel aylarımız bildiri
yor) - Alman kadın muharrirle
r!nden Mankurıs şehrimize gelmiş -
tı r. Gazeteci, Ege bö1geısi ürünleri 
hak'kında tetkikler yapmaktadır. 
Bu arada Bornova tarih okulunda 
da etütler yapacaktır. 

Tirenin kurtuluş 
Günü 
Tire, (Özet aytarımız bildiri· 

yor) - Tıirenin kurtulu günü, bu
gün büyük törenle kutlu1anmıştır. 
Yapılan törende büyük bir halk ka
labahğı bulunmuştur. Törenden 
eonra ıs.por alanında bir futbol maçı 
yapılmıştır. 

~ Üçü K T ELGR'A°FJ 
,_ HAB E R LER i 

• Düu:e, 3 (Tan) - Yağmursuz
luktan mısır ve fasulya ürünlerinin 
beşte dördü yanmıştır. Tütün geçen 
sene iki milyon iken bu yıl 800 bin 
kiloya inecektir. F.akat nefaset iti
barile diğer yıllarda görülmiyen bir 
iyiliktediı-. 

• Kastamonu, 3 (Tan) - Muzır 
hayvanlarla ve diğer geçici nebat 
h~stalıklarile ıuğraşmak üzere ili -
mı2'de bir mücadele teskilatı kurul· 
muş ve kurum direktÖrü ile işyarı 
ıehrimize gelmiştir. 

• Kastamonu, 3 (Tan) - Cide 
kazasındaki frengi ile mücadele et
mek ilzere Samsun bölgesi müca.de· 
le heyetinden bir grup ilimize atan
'?lıştır. Grup, bu bölgedeki frengi 
ı~ esaslı mücadele yapaca'kt . 

• Adapazarı. (Tan) - Avcılar 
klübü a>azar günü Çark gezi yerin
de bir garden parti hazırlamış\ır. 
Garden parti güzel ge~iştir. Av
cılar klübü, atlı.spor kolunu teskil 
etmek üzeredir. :ıo 

• Adapazarı, (Tan) - Hava ku
·rumu menfaatine H.alkevi salonun· 
da bir balo verilmiştir. Balo ç.ok ka· 
laball'k ve cğ11:nccli olmuştur. 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - Li&e ve 
6anat okulu talebeleri pazar günü 
akşamı. Halk ıinemasının. yazlık 
ibahçesınde hava kurumu menfaati
rıe bir müsamer~ vermişlerdir. Mli· 
aamerede Mav.i yıldırım adlı e er 
ttıın3il c.ı:llUıılt ve !iOIC muvanuıuyct 

kazanmı tır. 

• Balıkesir, (Tan) - Halkevi 
temsil kolu. (Özyurt) piyesini tem
$il etmiş, müsamere iki gece tekrar 
edi imiştir. 

• Safranbolu, (Tan) - Safranbo
lu kadınları çarşafı "Stmışlardır. U
rayın verdiği karar, 30 Ağustostan 
-itibaren tatbik edilmeğe başlan -
mıştır. 

• Safranbolu, (Tan) - 30 Ağus
tos bayramında Safranbolu yeşil 
yurıt klübü it e alay takımı arasında 
bir futbol maçı yapılmıştır. Maç, 
yeşil yurt gençlerinin 5 • O mağh1-
biyet i ile bitmiştir. 

• Siirt (Tan) - Siirt Halkevi fut 
bol ~ voleybol takımları dünden 
it ibaren faaliyete başlamışlardır. 
Spo~ularımız, pek yakında Bitlise 
gi.derek bir maç yapacaklardır. 

Gemlik, (Tan) - Gemlik gençler 
birliği yıllık toplantısını .yapmış, 
Türel. Bakır, Ahmet U~ko, Kara 
cal, At. dare heyetine seçilmişler
dir. 

• Kayseri, (Tan) - Kültür di -
rektörü ile 15 ilk okul öğretmeni, 
15 eylüle kadar sürecek bir geziye 
çıkmışlardır • 

• Sivas, (Tan) - Posta ve tel
graf baş direktör muavini Ethem 
Olker, Van baş müdürlüğüne atan
mıştır. Sivas posta ve telgraf baş di 
:rektörlüğüne Diyarbekir baş direkı
.törü Asaf getirilmi§tir. 
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BERABERE 

Matla bitmiyen bir şatranç parti· 
si ya, dün anlattığımız Patla biter, 
yahut da (berabere) veya (hüküm· 
süz) kalır. 

Bir şatranç partisi, aşağıdaki beş 
şekilden birile berabere biter: 

l - İki taraf müsavi kuvvcttcy
ken ve iki taraf bir hayli oynadıktan 
sonra gene iki tarafın muvafakatile 
parti berabere sayılır. Bununla be
raber (turnua, maç ve saire) gibi 
ciddi müsabakalarda lher iki taraf 
30 hamle yapmadan evvel iki tara
fın muvafakati\e berabere kalmaktan 
kaçınılır. 

2 - İki tarafta Mat yapabilecek 
yeter kuvvet kalmazsa parti berabere 
sayılır. Hele iki tarafta da yalnız 
Şahlar kalırsa beraberlik aşikardır. 
Çünkü şahlar yan yana gelemezler 
ve sonu gelmez bir dolaşma durumu
na girmiş olurlar. 

· 3 - Oyuncul;ı.r ayni hamleleri bir 
kaç kere tekrarlarlarsa oyun bera· 
bere biter. Çünkü bu suretle Mat 
yapmağa uğraşmak istemediklerini 
(veya Mat yapamıyacaklarını) gös
termiş olurlar. Bunun için de ayni 
hamleyi arka arkaya üç defa oyna
mış olmaları kafidir. 

4 - Üst üste yapılan Kiş'Jerden 
hasım. daima ayni oyunla kurtulursa 
parti berabere sayılır. Çünkü bu da 
3 üncü maddedeki tekrarın bir eşi· 
dir. 

Aşağıdaki şekle bakınız: 

a l>cılc tgh 

ı,Şe1d'1 1 

Burada (h2) deki kara Ruh, '(g2) 
hanesine gelerek Ak Şaha Kiş der. 
.A.•- ~-- .......,_ r .. 
bir oraya, bir öteye giderek bir dil
ziye Kiş'le Şah 'ı kovalar. Bu durum
da parti beraberedir. Karal;tr bu ha
reketi yaparak partiyi berabere bitir
mekten memnudur, çünkü akların 
kuvveti kendisine üstündür. 

5 - Güç bir parti sonunda üstün 
taraf 50 hamlede hasmını mat ede
mezse oyun berabere biter. Ancak 
kaide icabı bu 50 hamlenin her ak 
veya kara bir taş alınışta, hatta her 
ak veya kara bir paytak oynanı!?ta 
yeniden sayılması şarttır. Çünkü bir 
taş alınması veya bir paytak oynan
ması oyunu yeni safhalara sokabilir. 

Görülüyor ki bir şatranç partisi 
ya Mat'la. yani bir tarafın tam bir 
mağlubiyetile, veya Pat'la, yani bir 
oyuncunun biraz da kurnazlıkla taş
larını kımıldıyamıyacak hale sokma
sile biten bir beraberlikle, yahut da 
yukarda ant.attığımı! beş şart içinde 
bir beraberlıkle netıce1enmektedir. 

Buğday fiyatları yüksel
mekte devam ediyor 

Bııgday fiatları h er gün bil'az da
ha yükselmektedir. Genel duruma 
nazaran normal sayılan bu yükseli -
şin, Anadblu tecimenlerinin ucuz 
mal toplamalarından ve stok yapa
rak fiatların yükselmesini bekleme 
lerinden n.~ri geldiği söylcnmekte
'Clir. Son gunlerde şehrimi ze gene 
a z mal gelmeğe başlamıştır . 

JJise ve orta okullarda kayıt v~ 
kabul muamelesi bittikten sonra ya 
pılan incelemeler sonucunda bin ta
lebenin açıkta kaldığını yazmıştık. 
Bu talebenin hiçbiri mektepsiz kal
mıyaca.ktır. Mevcut lise ve orta o
kulların her birinde ikişer şube açı
labileceği anlaşılmı ·tır. Ortaköy • 
deki Hakimiyeti milliye yatı mek
tebi de boşaltılmış ve mektepte ta
mirata başlanmıştır. Bu okul orta 
meh."'tep haline getirilecek ve bu ders 
ıyılt tedrisata başhyacaktır. Bu okul 
yalnız kızlara tahsis edilecektir. 
Kültür direktörlüğü derhal faaliye
ıte geçmek için bakanlıktan ihtiya • 
ca göre muallim ve yeniden şube, 
pkullar a_çmak üzere emir bekle • 
kanlığın emri geldikten s~nra Ôr -
ıtaköyden başka Bakırköy ve Ka -
dıköyünde de birer orta okul daha 
açılacak ve şehirdeki bütün lise ve 
orta okullara ihtiyaca göre birer, 
ikişer şubeler ilave edilecektir. Bu 
euretle hiçbir çocuk okulsuz kal -
mıyacağı gibi lise ve orta okullarda 
ki kalabalığın önüne de geçilmi~ ola 
caktır. · 

Bununla beraber daha lise ve orta 
okullara yazılamıyan 200 dc.n fazla 
talebe vardır. Bunlar kültür direk • 
törlüğüne başvurarak mekteplere 
kabul edilmelerini rdca etmektedir
le.r. Yeni açılacak şube ve okulların 
bu açıkta kalan talebeleri de istiap 
edecekleri anlaşılmıştır. Bu se'beple 
.kayıt ve kabul muamelesinin hiç ol 
mazsa beş gün daha devam etmek 
üzere yeniden başlanması hakkında 
Kültür Bakanlığının emri beklen -
mektedir • 

Ameli hayat mektebinde 
tasfiye 

l .. ağ'vedilcn Ameli Hayat okulu -
nun tasfiye işleri 6Ürmekt;.edir. Te • 
kil olunan tasfiye heyeti, bu ayın 
sonuna kadar çalışacak, okulun ida
ri ve mali bütün muamelelerini so
nuca bağhyacaktır. 

Verilen haberlere göre, Ameli Ha· 
yat okulu, modcrn bir endüstri oku
lu haline getirilecektir. Bunun için 
okulun hami heyetilc, ilbaylığın a -

Okullara ikişer 
Şube Ek leniyor 

Ortaköy Yatı mektebi 

KLz Lisesine verildi -

Bak1rköy, Kadıköyde de 

yeni mektepler açılacak 

yrrdığı seçıme bir komisyon incele • 
meler yapmaktadır. Komisyonun he 
nüz verilmiş kesin bir kararı yok .. 
tur. 

Tasfiye işlerine bakan heyet, bir 
taraftan okul talebesini ekonomi 'VC 

tecim okuluna yerleştirmekte, di • 
ğer taraftan da eylülün onuna ka • 
dar ikmal ve mazeret imtihanlarını 
başarmıya çalışmaktadır. 

Mektebin bütün eşyası mühürl~ 
ve saklıdır. Şayet mektep endüstrı 
o'kulu haline getirilirse bu eşya, ol• 
duğu gibi, yeni okula verilecek, ak• 
&i takdirde ilbaylığa ait bulunan eıo
ki binada korunacaktır. 

Bunlardan başka okulun daktilo 
ması v~ bu makinelerden e·n çok i .. 
tifadenin temini çareleri düşünül " 
mektedir. 

llbaylık, bütün memurların dak ' 
tilo bilmesi icap ettigi kanaatindO 
dir. Bundan sonra, hariçten dakti • 
lo alınmıyacak ve bu işi, daire rne • 
murları göreceklerdir. 

Öğren<liğimize göre, Ameli Ha ' 
yat okulunun lağvından sonra ka " 
lan 25 yazı makinesilc bir daktilc 
kursu açılacak ve bu kursa icap et• 
tikçe memur sevkolunacaktır. Ma• 
amafih iş henüz tasavvur halinde '" 
dir • 

Yeni Tür k Lisesi talebesi 
ne olacak? 

Bundan bir müd:det evvel okul ~ 
Jarı kapattıktan sonra açıkta kalatlı 
yeni 'lise talebeleri müşkül bir dıı .. 
ırumda bulunuyorlar. Çünkü lise 'le 
orta okullarda ikmal imtihanlar~ 
üç gün evvel başladığı halde ,ye111 

lise talebeleri henüz imtihan olınS' 
mışlaırdır. Çocukla r her gün kül .. ~ 
tür dirıektörliiğü koridorlarında ı.u 
tür idaresinin durumları hakkı11dııı 
vereceği karaırı beklemektedirler• 
Bize verilen malfımata göre bu ~ • 
Jebeler İstiklal lisesile di ğer bır; 
kaç hususi liselere , dağıtılacakl8 
ve ikmal imtihanlarını bu okullat "" 
da ,vereceklerdir. 

Diyor, sevgilisini yatıştınna- ı kişmeleri belki yanm saatten/ leınek te bir şey değil. Ona da 1 ralı, genç, yüksek okumasını bi· 
ğa, inandırmağa çalışıyordu. çok siirdü. Fakat, sonunda yine katlanıyorum, daha da katlana- tirmiş bir adam istemiyecek ~e 
Aralarında yine buradan başlı· her çekişme ve aytaşmasında bileceğim. Fakat, bu davada sen de onu beğenip bana üstuıl 
yan uzun a~taşm~a oldu. Fe~it: o.ld.uğ~. gibi ~esrin kazandı. Fe- seni benim kadar güçlü, inan • tutınr~acaksın?. .. .. .. .. ,ıer 

- Kendı ayagmla geldın ış- rıd e soz verıyordu: mış bulmuyorum. Fent, bu son sozunu so} 
t e. Artık sana buradan çıkmak - İyi bil ki, bugün olmazsa Diyor, ilave ediyordu: söylemez Nesrin sanki daJ11ar: 
yok. Benimle kalacaksın. Seni yann, yarın olmazsa öbür gün - Muhakkak ki sen beni, be- larındaki bütün kan yanakların 
h içbir yere bırakmam. Gider ba- seninim. Bu kalp senin için nim seni sevdiğim kadar sevmi- da toplanıyormuş gibi yüzü kı~· 
lbandan evlenmemiz için izin is- çarpıyor. Bu gözler senin için yorsun. Sevsen, bensiz olmağa kırmızı oldu. Boğuk bir sesl~y .. 
terim. Vermezse on sekiz yaşını bakıyor, bu dil senin için konu- dayanığın olmasa ne olursa ol- - Buna imkan mı var~. B~li
gcçtiğin için kendi kendimize şuyor. Gövdem toprak olma- sun der, evinden ayrılır, benim- le şeyi nasıl aklına getırebı 
bağlantımızı yaptırırız. dan önce en kötü, en ağır oran- le kalırsın. Bu gece gitmek is- yorsun Ferit?. • 

Diyor, bunda israr ediyordu. lar içinde bile yine senin ola- temenin, benden uzak durma- Diye, sevgilisinin kolları ara. 
Nesrin, Ferid'i bu geceye kadar caktır. Ferit, sensiz olmak, sen- nın, kendini kollarımın arasma sına kendisini attı: . itı1 
sözlerinde bu kadar dinamik, siz yaşamak .. Bu benim için vermemenin tek sebebi, hep gü- - Benim bütün bekleyıŞ .. 
güçlü ve inat eder görmemi~ti. yeryüzünde bir saniye bi le da- vensizliğindendir. Bana güven- annemi, babamı yumşatmak, 011 

.. 
Onun için söylediğini belki ya- yanılamıyacak en güç yaşama miyorsuıı, ileriye güvenmiyor- larm büyük servetlerinden..f':Jr 
par diye korkuyor. konusudur. Böyle bir şeyi aklı- sun, benim aşkıma, sana olan dalanmaktır. Başka türlU . i 

- Ama ben senin doğruluğu- na getirme. Onun için bana bağlılığıma inanmıyorsun. Bü- şey olabileceğini aklım kestı.; .. 
n a. temizliğine, sözünde durur- inan ve bekle. tün bu inanmamazlıklar seni çe- dakikada bir saniye onların / ... 1 .. luğuna inandığım için buraya Ferit, Nesrin'in bütün bu söz- kingen yapıyor. Seven, benim nında kalır mıyım? Nüfus ka! .. 
kadar geldim. Bana hiçbir şey lerini kulaklarından alıp yüre- gibi seven, sevgiyi delili~ sını- dınu kapınca sana geliri?1· ~na 
yapacağını sanmıyorum. Ve öy- ğ1ne sindire sindire dinliyor: rından ileriye götüren için bü- sıl bunun tersi bir şeyı ak .1 

0 
le olman lazımdır. - Biliııorum Nesrin. Sana tün bu çekingenliklerin anlamı getirebilirsin? Görmedin. nıı di'" 

Diyortlu. inanıyorum. Fakat, bütün öm- yoktur. Nereden bilebilirim ki, babamın ille beni vennek ıstcJ 
Bu aytaşmaları, karşılıklı çe- rümüz beklemekle geçiyor. Bek- yarın seni benden çok güzel, pa- [Arkası var 
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Futbol Birincilikleri 

Dün izmir, Eskişehiri 3 - 2, 
istanbul Adanayı 9-0 Yendi 

Dün Izmirin Altmordusu ile Eskiııe 
birin Demirsporu, Adananın 'Focos: 
1P<>ru ile lstanbulun Fenerb~esı 
kar§ılaştılar. 

Şazi Tezcamn hakemliği altında 
Yapılan ilk mac Altınorchı ile Demir
ıpor arasında ~ynandL 

I'akımlar §U §ekillerd.e çıktılar: 
- Altmordu (lzmiır) -

Sabahattin 
Safa Cmn1 

Osman Adil Vedat 
lianıit. Hakkı. Tevfik, Sait. Mustafa 

- Demirspor (Esk~ehir) -
Şükrü 

Nimet Mennan 
l$mai1 • Fahri Yusuf 

Saim, Arif, Arif, Hasan, Sungar 
Oyuna lzmidiler başladılar ve hü

e11ırıa gectiler. Daha ilk dakikalardan 
~shyarak oyun çok durgun ve zevk· 
'•ı bir §ekilde devam etti. Jkf taraf 
ta. biribidne karşı biç bir üsttinlük- te 
~ın edemeden hususi~ olmayan 
bır tarzda oynuyorlardı. Ilk d'evrenin 
0~alanna doğru Sait lzmirin ilk ıolü 
nu yaptı. Eskişehir1iler bu golden 
•o!,lra biraz bozulur gibi oldular. Bir 
l'rıUddet 11onra Altınordu. solaçığr "Ya· 

•ıtasile ikinci golü de yaptL Devre 
2 - O lzmirin lehine bitti. 

lkinci devrede Demir-sporlular. ilk 
dc_vredcki durgunluklarile kıyas edile 
~~Yccclt kadar canlılık gösterdiler. 
.~er Dcmirspor bu canlHrğ't baştan 

toatcrmiş olsaydı. belki de maçı kay 
~~ezdi. Çünkü Altınordu futbolcü
trınin pek idmanlı olmadıktan anla· 
!ılıyordu. 

llemirsporun canlanmaSt, Altınor
~u aleyhine iki gole mal oldu ve oyun 

• 2 berabere bitti. 
Bu beraberlik üzerine oyun on. bc

ıer dakikadan iki devre tızatrldt. Ar-
11~ oyun Eskişcfür lehine bir: duruma f ırnıişti. Eski ehirliler daha ilk da ki 
l3 alarda muhakkak bir gol kacmfılar. 

ununla beraber akın alan iistüne ya 
.(luntn'ı .. ntuıt~l"f>ir "nucümunda bemir :por kalecisinin plonjonla yakaladığı 

opu beccr:iksizce bir hareketle kacır
~ası yüzünden. EskişehirJilcr yeniden 

·2 ınağIUp vaziyete düştüler. Bundan 
'<>nra oyun sertleşti ve hakem Demir 
bPo:un bir oyuncusunu ç?'karmak mec 
U~ıyetinde kaldı. İkinci uzatma dev 

rea•nde iki taraf ta sayı çıkaramadı
~;: oyun Altınor:du khine biterek 

0 
ırıpor tasfiyeye uğradı. Hakem 

~nu iyi idare ederek fazla sertliğe 
Ydın vermedi. 

[Baş tarafı 1 incide] 
Fikretle Niyazinin kale önüne inişle
ri çok tehlikeli oluyordu. Bu suretle 
Naci iki, Ali Riza iki ve Fikret bir 
gol yaparak sayıları dokuza çıkardı
lar. 

Yalnız burada birşcyi kaydetmeden 
geçemiyeceği:ı:. Bazı Fenerbahçeli o
yuncular fada üstünlük neticesinde 
kaleciye bile çalım yaptıktan sonra 
gol yapmadan geri dönüyorlar ve gu· 
ya fazla bir golü bağışlamışlar gibi 
hareket ediyorlardı. Hele kendilerine 
karşı çok dürüst, temiz bir oyun çı
karan bir takım önünde bu şekilde ha 
reketled hoşumuza gitmedi. Fener • 
hahçc acaba bu gol bağı§lamaları ni
çin Beşiktaş ve Galatasaray önünde 
yapmıyor? 

Torosspor, kendisinden çok kuv . • 
vetli bir hasım karşısında gil:ı:el bır 
oyun çıkardı. Onların şanssızlığı !e· 
nerbahçeye düşmüş olmaktı. Egt!r 
kur'ada ba!ka bir takıma çıksalardı 
daha iyi oynayacaklarına §Üphe yok
tu. 
Yarın tzmirle Samaun karşılaşa

cak ve bunların galibi ite Fenerbah
çe 'Pazar günü final maçını yapacak
aardır. 

ye. 
800 Metre Adamidıs 2.4.4 dakika 

1500 Metre - Yorgakopulos 4.16. 
8 dakika. 

5000 Metre Varcakis 16,18,4 dakika 
Yüksek Paterakis 1,75 metre. 
Uzun - Lambratis 7.15 metre. 
3 adım - Lambratis 13,81 metre. 
Sırık - Glenos 3,8,77 metre. 
Gülle - Fleros 13,27 metre. 
Yunan diski - Paterakis 39,08 met 

re. 
Disk Sillas, 45,67 metre. 
Cirit - Mihalapulos 55,64 metre. 

Dünya Spor 
havadisleri 

Paris yüzme turu 
294 yüzücünün iştirakile Sen neh

rinde yapılan Paris turunu Fransa 
§aınpiyonu Yan Taris kazanmııtır. 

Bir Macar antrenörü 
sevincinden öldU 

Budapeıtede yapılan bir vatcrpolo 
maçında müsabakayı kazanan takı • 
mm antrenörü sevincinden kalbi du
rarak o1müştlir. 

F •nerbahçe • Torosspor 
Maçı 

~kinci maç Fenerbahçe ile Tocos
ttıı r ara~nda Nurinin !bılkcmliii: al-

lamır ve F cnerbahçe talnmlarr 

c:Lı oynandı. 
"t lt~crbahçe tam kadrosu ile çıktı 
~ıı. Alı Rıza merkez: muhatim mevki-
3lı de oynadı. Torosluların birkaç akı· 
t il~ onra Fencrbahçe hemen üs
~hig\i temin etti v~ onuncu dakika
t ~acl ilk golü yaptı. TorOHpOr bu 
cı:ı~ r~ğ~en bozulmadı, 'hele ısol mü
Ot fılerı bırçok akınlan kesti. Fakat 
iı/~~ncu dakikada Niyazi Fenerin 
ı- llıcı golünü de yaptı. BundaDJ sonra 
~~rıerlilerin taz:yiltı arta. Naci ve Ali 
ı-: birer gol yaptılar ve devre 4-0 

erbahçe lehine bitti. 
'5 J;'enerbahçe a&ıl oyunucu ikinci 
t~ede d_e .gösterdi .. Tor .. ossP.Oru sü
)c •1 tazyikıle tam bır mudaf aa vazi
to~ne ~echur etti. Her §e.Ye rağmen 
tjt teınız oynayan Toroslular ellerin )r.: geldiği kadar gollere mani olu-

lardı. Fcnerbah.xenin iki açıklan 

Balkan oyunları 
arifesinde 

Romal.n ie,..~leri 
ıoo Metre - Kovaç 10.8 saniye 
800 Metre - LapUıSan 2.3.8 dakika 

1500 Metre - Manca 4.15.2 dakika 
Sırık - Biro 3.30 metre 
3 adım Yoneaku 12,99 metre. 
Gülle - Marian 13,01 metre 
ı 10 manialı - Mancsku 16 saniye. 
Disk - Havaletz 44,30 metre. 
Yunan diski - Havaletz: 33.81 met 

re. 
'400 Metre - Nemes 51,2 saniye. 
Uzun Yoncaku 6.90 metre. 

Yunan Atletlerinin geçen 
haftaki dereceleri 

100 Metre - Frangudis 11 saniye 
200 Metre Skotarin 22.9 saniye 

400 Metre - Fotopulos 54?,8 sani-

Maçta heyecanlı bir •aniye 

Tenis 
Amerika şampiyonası devam et • 

mektedir. Fransızların en iyi iki oyun 
cusu olan Busu ile Brünyon mağlup 
olarak tu~nuvadan çıkmııtardır. Ma
car 1ampıyonu Mengel 1914 11enesi 
Amerika şampiyonu meşhur Wilyamı 
yenmiştir. 

Filipinliler Davis kupasına 
iştirak edecekler 

Fitipin adur federasyonu 1931 ıe. 
nesi Davis kupasına i§tirak etmeğc 
karar venniıtir. 

Tilden ve kumpanyası 
lsvaçta 

Tilden ve diğer profeşyoneller gös 
teri~ maçr yapmak üzere Isveçe gel· 
mişlcrdir. 

Futbol 
Kuvvetli bir Çek rnilhtelit takımı 

Kiyef, Moskova ve Leningradda birer 
maç yapmak iizerc Rıısyaya hareket 
etmiştir. :Meşhur Fransız ko§ucusu 
Ladumeg de bu nıaçlar esnasında 
gösteriş mahiyetinde ko§ular yapacak 
tır. 

Ukrayna takımı Avrupada 
Rusların Ukrayna takımı Pariste 

birinci sınf porfesyonel takımlardan 
Red Star'la yaptığı maçı 6 • ı kazan 
mıştır. Rus kafilesi reisi Fransız fut· 
bollinü zayıf bulduğunu söylemiştir. 
Parisin en kuvvetli takımı olan Ra· 
sing Ruslar tarafından Moskovaya 
davet edilmiştir. Fransız federasyonu 
müsaade ettiği takdirde Rasing Teş· 
rinievvelde Rusyaya gidecektir. Uk • 
rayna takımı lsviçredc de bir maç 
yapmak istemişse de lsviçre federas· 
yonu müsabakaya müsaade etmemiş· 
tir. 

lngiltere profesyonel lik 
maçları başladı 

İngiltere lig maçları muvaffakıyet
le başlamıştır. Arsenal ile SinderJad 
arasındaki ilk maçta 68000 seyirci bu 
lunmuştur. Bu maçı Arsenal 3 - 1 
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Uray Tarih Önünde Bir imtihan Veriyor 
Yıkılmasını istediğimiz Yapılar ·zaten Yenicami 
Surunun Yıkıkları Üzerinde Kurulmuş Değil midir 

r 

Yenicaminin onunu kaplayan 
derme çabna yapıların yıkılacağı· 
nı öğrendiğimiz zama ı ne kadar 
çok aevindikae bu iıin geçikeceği
ni öğrenince de o kadar can şıkın
tıaına uğTadık. Bununla beraber U• 

rayın bu İti hakikaten baıarmağa 
karar verdiğini ve çok çalııtığrnı 
görmemek hataaına da dü~üı de· 
ğili~. Zira meaele gelmiş ıelmiş ve 
paraya dayanmıştır. 

Uray yaptığı incelemelere dayana. 
rak diyor ki: 

"Yıkılacak yerlerin her metre 
murabbaı yüz yimii lira tutarında 
dır. Yıkılmaları için aatın ahnma. 
lan icap eden yapıların çokluğu 
gözümüzü k< .~kutuyor diyemeyiz, 
fakat bunl.:ınn hepsini bir sene i· 
çinde aatın almak ve yıkmak imka· 
nından mahnım bulunduğumuzu 
da naa.ı »aıoayal>lUrta ':' Bbıı ... • i 
anc.k ilç -nede yapabiliriz.,. 

Tarihi veaikalara ~yle bir göz 
atacak olursak Y enicaminin geniı 
göğsünü On Sekizinci Yüzyılın son 
]arına kadar Boğaz rüzgarlarından 
aaklanmam11 buluruz. Açık deniz· 
)erin fırtınaları, kasırgaları ile ci
ğerlerini §İtirenlerin ve çıplak kol. 
ları ile yalın palalarını İmparator
luk J>ayıtahtmdan fenahları değil, 
kıtaları konak ederek uzaklara u
laıtıranların yani impınatorluğun 
aon atılganlıklannı henüz kullan • 

kazanmıştır. 

200 metre kurbalama 
dünya rekoru kırıldı 

Japonyadan davet edilen Amerika 
takımı Honolulu'da durmuş ve orada 
yapılan bir maçta Amerika takımın· 
dan liigins dünya 200 metre kurba
ğalama rekorunu 8,41,8·10 ile kırmış· 
tır. 

Boks 
Eski dünya şampiyonu Ma.x - Bir 

j~ kardeşi Budi bir İngiltere şampi 
p~yonu ve bar şarkıcısı Yak Doyl'il 
bır dev.rede nak-avt etmiştir. Şimdi 
Lcrnskı Budi ile döğü§ecektir. 

Atletizm Federas·
yonu Teknik komite 
Başkanlığından 
Tebliğ 

Eyliıllin 21 • 22 - 29 günlerinde 
Fenerbahçc stadında icra edilecek 
VJ Balkan oyunlarında me;nlcketi
mizi temsil edecek atletlerimiz ha
zırlıklarını tamamlamak üzer-c Su
adiyede kampa girmişlerdir. 

So1l deneme yarışlarının 7 ve 14 
EylUl cumar~si günleri saat 16 da 
Fenerbahçc stadında yapacaklardır. 

Bu deneme yarışlarında hakem 
ve atletleri kampta bir arada top -
!ayacak olan öğle yemeğinde bu
,Junmak üzere aşağıda isimleri yazı
Jı ha~emlerin bulunmaları rica olu
nur: 

Hikmet, Mar-cngo, Madolski, Şi· 
nasi Reşit, Davit Jafe, Herzenci oğ
lu. Beyker, Barnun, Cemil, Peridis, 
A'llen, Morison, Mahit, Bayan Mü
bec-c:.el Namık, Ekrem Rüştü, Hal
kusi, Rauf, Pasadeos, Ali Riza, Ve
dat Abut, Yasumidis S'kindris, De
i'/ccioğlu, Agopyan, Ekrem, Musa 
.Kaznn. 

Köprüden Kadıköyüne vapur sa
atleri: 10,20, 11, 11,50. 

makta olanlarm devirlerinde Yeni· 
cami modern ıehirciliiin emrettiği 
eaaa §artlara uygun bir göriinütle 
dururdu. Onu buıünkü küçük tü -
tüncü dükki.nlan ile ayak meyha· 
neleri, boyacı, piyankocu, blıldc.al, 
tuhafiyea •aılan içine •aranlw yı· 
kılma deninin kat kat kürkler ve 
pamuklu mintanı. giyen hknelea 
çelebileri ... Tanzimat devrinin e• 
fenclileridir. 

Yeni caminin 1670 yılmda teapit 
edilmit olan fU ırörünüıü ne süael· 
dir! Dikkat edilecek oluna (yu • 
kardaki reame bakınız) bu anıtı 
yaptıran ... yapan endammclaki ih 
Iİf&ml, klıfa tututu "10nradan ıe· 
lecdder içinde \elki kıymet hilmıez· 
ler de bulunur,. er.diteaile vtı tıp• 

kı bir teltri muhtemel bir dü~· 
dan konır ıibi bir sur ile çevırmi1· 
lerdit- v. ;,ı .. l>ugün nkılma ..... 
i.t9difi*{7. ..,..prı.r 6 ltu earan yı
lnkları üzerinde kurulmut bulunu. 
yor)ar ki zamanın o endifelere "Ve 
aurlar yaphran korkulara ne ka
dar hak verdirdiği meydandadır. 

Hicretin 981 inci yılında Aya. 
şofyanın tami~e Mimar Sinanı 
memur ettikleri zaman latanbul ka 
dıaına yazılan hükümden aldıiun 
fU aatırlara bir göz ıezdiriniz. ( l) 

" HaMa Mimar l>aşı ve bine.yı ta. 
nıyanlar toplanup caminin aağ ve 
aol taraflanncla otuz beter arım a· 

GUreşçiıer arasındaki yine 
o dava aUrUp gidiyor 

Güreş meraklısı okuyucularımız. 
dan birinden aldı~ımız mektubu hiç 
bir yerine dokunmadan aıağıya ya
zıyoruz~ 

"Dinarlı Mehmetle Mülayim peh
livanın güreıleri Mülayimin eale • 
besile ve Mehmedin ni&betcn ~de· 
ni ve ruhi yorgunluğu neticçıinde 
mağh'.ıbiyetiyle neticelendi. 

Bunda şaşılacak bir şey yoktur. 
Karşıla an iki pehlivandan birisi 
mutla kycnilecektir-. Ruhi ve bede
ni yorgunlukların kıymet ve ehem
miyetini hiç. kimae takdir edemu 
ve dinlemez. (Dinarlı kahbııun •da
mı deiilmiş) başlığı altında Köroğ· 
!unun yazdığı yazı hiç y~rinae de
ğildir. J>(lriste ve Amerikada kibar
lığı Ye kuvvetile kendisini ı.cvdir • 
mi ve Türk kuvvet ve civdm :nert 
Jiğini hürmetle saydırmış ve istik • 
bal de de saydıracak çağ ja olan Di
narlı Mehmet hakkındaki yazılar 
öz Türk oğlu olan Dinarlının kıy -
metine halel getiremez. F.ı.\.:at hissi 
bitarafirlen tecerrilt eder~k bu §e
kilde yazı yazan gazeted?erın k~n
di şahıslan hakkında ha~rdar >lı1lı 
yanların haklı olarak okuyucularını 
şüphelendirir. Dinarlı, o gllreşte 
MU!ayime yenildi, gelec~k !'"İArcşlcr
dc öz evladımız sayılan Kara Aliyi 
o an için yenmiyecelini kim temin 
eder? Bu~da Kara Alinin kıymetine 
halel geldi~ine hemen hükmetmek 
insafsızlık olmaz mı? 
Yabancı illerde TUrk §crcfini i.uv 

vetile, kibarhğile tanıtan ve bu se • 
hepten de burada kendisini candan 
sevdiren Dinarlı aleyhinde pek in
safsızcasına yazı yazan eazeteciler 
kalplerimiz~. çok kırıyorlar. 

.Yoksa Koroğlunun yazdığı gibi 
Dınarlıyı yenen kahraman pehli • 
vanlarımız ayni zamanda Amnika· 
da cihan pehlivanı Cim T .. Jndosu 
yenmiş sayılmaz. Bu haya? değil ha
kikaten Cim Londosu yenmek :fi -
zımdır. Bu da Cim Londosla giir<.'! 
y.apabi'-ıııek jçiR çok uzun z.ır.ıan ve 
pek çok artlara tabidir ki Me1ımet 
bu şartlan zaferle tamamlaoı, 
hakladı ve Cim Londosla kar~daştı. 

çıkhk ve medreaen;n elratında üç 
zira rol payı bırakmak ve beylik 
ambar kaldırılmak ve yarım kub
be idtünde bulunan tahta mina1"e 
(2) ile J,u çizdiiimiz hudut içinde
ki bütün •"·ler yıkılma.k auretile fi. 
lan filan filiıı...... tamirler yapıl • 
aın., • ffte huıü• yapılacak olan iı, ya. 
prlmuınr iatediiimiz t trpkr Si • 
nan u•tanın 981 de yaptığı İştir. 
Ne cariptir ki Ayuofyanın dar ve 
tahta mahalleler aratrnda boğul · 
maktan kurtarılmasını kovalaran 
aarrlardan 90ftra latanbul urayr Ye
nicamii OftUn dört aaır evvelki ha· 
linde ltuluy«. 

Bu iti baıarmak için 981 inci 
Hicret yılında yapnuı ole.n de-dete. 
rimizden ~ı~ daha azimli ve da· 
ha modem iMMtlar Olduğumuzu ta
rih 4lna-. ~ta 3ıewlannuı değil 
miyiz? 

N. N. 
(1) &ki tabirleri ve lakapları 

kullanmıyorum. Yani tercüme ed::· 
rek neJrediyorum. 

(2) O zaman Ayasofyanın etrafı 
Yenicamidtn daha beter do!mu"Ş· 
mu§. Hattl mahalleli utanmadan şı
kılmadan Ayaaofyanın yarım kul;) · 
be.3i üııerine bir de kendi mescıtled 
için tahta minare kurmuşlarmış. 

Cihan pehlivanı olan Cim Lon
dou bir mağlubiyeti oldugu gıbi i· 
kinci bir güreşte mukavele '1lııci . 
hince muayyen olan gilnde Cim Lon 
doaun ortada bir ıebcp yokken tay. 
y•re ile bir semti meçhule kaçması 
keyfiyeti Cim Londo&un hake~ he· 
yetince nıallti.biyetinc l; Ulrn-:<iii~ı
ğini yine gazetelerde o!mJuk 

Halkın sesini, duyurmağa \.e 
yaymağa ve bu uğurda hiç-
bir fedakirlılrtan çekinmiyen ga-
zetecilerimizden bazılarının hissi 
bitarafidCft ayrılmamalarını ve kao;; 
yapılım derken ~öz çık:1r:namaiarı
nı ehemmiyet vermelerini bir oku: 
yucu aıfatile ('lftdan diler ve mek
tubumun ıyne? .Yazılmasını çok 
yalvarırım. Ve aerın saygılarımı su
narl31. 
Kar;&cabeyde askeri müteKaitler<l:n 

okuyucunuz: lbrahim Yılmaz 

YENi NEŞRiYAT 

HAFTA 
Bu haftaki sayısında Peyami Sa

fanrn ''UUbalilik,, fıkrası, Istanbu
lun meşhur köprüsüniln dışı ve ıçi, 
Samsunda ölUJer diyarını ziyaret, 
Habeş kolay kolay yenilmiyecck, 
me!}hur yilzilcUler ve deniz. Ameri
kadUt Avrupaya yıldızların akını 
gibi yazılar, fıkralar, hikaye. yeni 
başlayan &izli aşk romanı ve karib
tilrler vardır. Karilcrimize tavsiye 
ederiz. 

Büyük gazete 
(Büyük Guete) nin Eylül uyrsr 

çok gün:l mUnderecatla çıktı. Bu 11a 
yııındı tahtelbahir tarihi, köprü al 
tı tipleri, Klark Gabl'in hayatı ve 
mllaabakaJar, bilmeceler ve güzel 
hilci~Jerden batkı: (Viyanada Ste 
un Joiliıeainde Türklerin kestiği 
100,000 ölli var) ha.ılıklı yazıda, Vi· 
yanıda bili TUrkle.rin tahkir edil -
diği g8sterilmekte ve buna tiddet
li bir cevap verilmektedir. 

PERŞEMBE 
Perşembenin 23 ncü sayısı renkli 

olarak çıkmıstır. Zenıin münderic:a
b arasında lbrahim Alaettingövsa • 
Ercüment Ekrem, Yesari'niıa yazılan 
vardır. 
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Dünya Gazetelerine. GOre 
SOVYET RUSYADA 

Ahlak Ve Aile Telakkileri 

'Euro~ N~!ltl<len: 

, 'Ailenin ve çocuğun korunması ıçtn 
yapılan savaıın yanıbaıında da, ço
cuk düıürmeye kar!ı yapılan savaı 
vardır. Çocuk düşürmeyi kanunlaştı
ran kanunun değiştirilmesi düşünül
müyorsa da, h a s t a y u r t
I a r ı n d a ve k 1 i n i k l e r d e 
socuk düşürmek için gittikçe daha 
~ok güçlükler yapılmakta ve operas
yon, ancak kesin lüzum görüldüğü 
zaman, yani kadının hayatı tehlikede 
olursa, yahud da bir karı kocanın 
ihtiyaçlarına yetişemiyecekleri kadar 
fazla çocukları olursa yapıln;)akta
dır. Moskovada anne ve çocuk mü
zesini gezdim ve bu müzenin iç dü
zenine hayran kalmakla beraber, ço
cuk düşürme hakkındaki formüllere 
de şaştım. Açıkça görülüyor ki bu 
formüller kadınlan, çocuk düşürme 
operasyonunun ağır, hatta ölümle bi 
ten sonuçları hakkında korkutmak 
için bulunmu§tur. Öte taraftan, ga
zetelerde de tanınmıı doktorlar, ay
ni yolda şeyler yazmaktadırlar. Ha
ıdranda birkaç gün ara ile Moskova
daki iki doğum w:manının yazılarım 
gazetelerde gerdilm. Bunlar, çocuk 
düşürme en iyi §artlar içinde yapıl
aa bile, bundan çıkan bütün kompli
kasyonları sayıp döküyorlar ve öte
ki doktorlara, çok ihtiyatlı davran
malarını ve hele genç kadınlara, on
larca istenilen operasyonu yapma
malarını tavsiye ediyorlardı. Çok de
fa çocuk dü~ürmenin sonu kısırlık 
oldufundan, birçok kadınlar sonra
dan çocuksuzluk yüzünden eseflen
mektedirler. Başka bir doktor, ço
cuk düşürmenin "sosyal bir afet,, 
olduğunu söylemekten çekinmemek
te ve bu işe, hele gizli çocuk düşür
melere karşı, daha enerjik bir savaş 
jstemektedir. Bu yıl, kanuni operas
yonlann güçleştiği nispette gizli ço
cuk düşürmelerde de bir fazlalık 
kaydedilmiştir. 

••• Birkaç zamandanberi mücadele 
edilen bir şey de, kadınlara gebelik 
sırasında ve doğumdan sonra birkaç 
hafta izin verdiren kanunlardan do
layı bazı iş sahiplerinin gebe kadın
lara iş vermemek yolunda gösterdik
leri temayüldür. Son temmuz ayında 
gazeteler bu yüzden birçok şehirler
de ve hele Arhangelsk'de bu yüzden 
çıkan skandallan yazmışlardır. Bah-

No. 49 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Gökyüzü masmavi... Eınperme· 
abl kolumda, çanta elimde acele a
c::le yürüyorum. . . 

Hesperidaya gıdıyorum. 
Cebimde alay kumandanının telg

rafı, sanki orasını yakıy~rdu: "Der
hal kıtanıza iltihak edınız.,. 

Derhal ı Maryse'i bir daha görme
den ve onları hududa kadar götür
mek için verdiğim vadi yerine getir 
meden .. 

Vakit kaybetmeden Tulona ulaş
mak, ilk trene atlamak, çılgınca 
sevdiğim kızın yüzünü daha birkaç 
eaat olsun görmekten vazgeçmek, 
bayır, bu benim kuvvetimin üstün • 
de bir şeydi. 

Hava, ısınan ağaç yapraklarının 
bıraktığı kokularla ağırlaşmağa baı 
Jamıştı. Kalbim çarparak, acele yü
rüyordum. Ya gittilerse ? 

Otomobil, beni evi~in kapısma 
bırakalı bir saat geçmişti, ben daha 
şimdiden, yukarda, köşkte vahim 
hadiseler çıkını§ olmasından korku
yordum. 

Polis pek ala Hetıperidanın kapı
sına dayanmış olabilir. Lauffen adlı 
yabancı bir Almanın kötke geldiğini 

settiğimiz şehirde, gebe olmadığı 
hakkında bir belge getiremiyen ka
dınlara iş vermemek bir kural haline 
girmişti. İş sahiplerinin bu istekleri 
tabiatiyle kanuna uygunsuz oldu
ğundan, bunlara karşı kanuni taki
bat yapılmaktadır. 

Ana ve babaya saygı 
Bu sıralarda sık sık gazetelerde, 

çocuklarını sokakta başıboş bırakıp 
bunların serseri olmalarına sebep o
lan anne ve babalara karşı "takibat,, 
yapıldığı haberi okunmaktadır. Buna 
karşı da, iki nesil arasında sıyasal 
veya dini alanlarda anlaımazlık ol
duğu zamanlarda bile, çocuklarda 
anne ve baba sevgisinin uyandırıl
masına çalışılmaktadır. Komünist 
gençliklerin organı olan bir gazete· 
nin, fabrikada çok iyi çalııan, fakat 
aile içinde çok kötü hareket eden 
Çerniçef adlı genç bir işçi hakkında 
açtığı anket, bu bakımdan, çok ma
nalıdır. Gazetenin, neşrettiği cevap
ları seçiş tarzı, gençlere anne ve ba
baya saygı bininin afllanmak isten
diğini gö•t•rmelttod·r-~ir~e~.Jıol
kozlu şunları yazıyor: 

''Genç komünist Çerniçef hakkm
da.ki mektubu annemle babama gö11>
terdim. Utanıyordum, çünkü bu 
mektup benim halime de uyabilirdi. 
·•sen ·benim bir §eyden anlamaıdığı
mı s.anıyoraun, q,.na bir tek kelime 
bile söyletmiyorsun, kardeşlerini 

saymıyorsun ve onlara okumaların
da yardım etmek istemiyorsun.,, Ba 
bam da söze karıştı: ••Evet, aenin 
bu h-areketin, genç bir komüniste 
yakışmaz.,. Böyle sözler işitmek 
benim hoşuma gitmiyordu ama, hak
lı idiler. Bir aile toplantısında, a· 
detlerimi <kğiştireceğime, dersleri
ıne çah~tuyan ve bezen arkadaşlari· 
le içki içen erkek kardeşime göz 
kulak olacağıma, kızkardeşlerimin 
okuldaki çalışmalaril~ yakından il
gileneceğime ve gerekirae onlara 
yardım edeceğime söz verdim. Ben, 
bizim oradaki komünist gençlikler 
kurumunun şefiyim. Sözümü tut
maz, tavırlarımı düzeltmezsem. ale
lade komünistler bana ne derler? 
Onlara örnek vermek bana düJüyor. 

Bir Sovhoz köylüsü de, Çerniçe
fin hareketini beğenmediğini söy
~eme~r: 

''Fakat komünist ·gençlikler ku-

sanki polis bilmiyor mu? Bunu 
hem istiyordum, hem istemiyordum. 
Maryse'i Fransada alıkoymak için, 
biricik çare bu değil miydi? Fakat 
ben de ne kadar hodbin adammışım. 
Birden kendimden utandı.u. 

Hesperidaya geldim. Bahçede kim 
seler yoktu. Çimenler Temmuz gü
neşinin altında bakımsızlıktan s.a -
rarmışlardı. Son çiçe.lder de solm1k 
ijzereydiler. Görünmiyen AğustG<ı 
böcekleri uzaktan, yakından ötüyı.1r· 
lardı. 

Metruk bahçede aandalyalat", ha
la son oturup konu~tuğumuz va.:i 
yette idiler. Derhal Aviatik'e bine
ceğimiz gün, gözlerimin önün le 
canlandı. Möewe işte şu sandalya::le 
oturuyordu. Ah. insanlar istikb ıH 
daha evvelden bilmiş olsaydılar .. 

Demir pancurlar kapalı idi. Gi -
rerken şoförle karşılaştım, ko~uyor
du. On üne geçtim: 

- Nereye gidiyoraun? 
- Garaja gidiyorum, arabayı çı-

karacağım. 
- Framond, 'töewe buradalar 

mı? Çabuk söyle! 
- Onlar mı? Hayır efendim, on

lar çoktan gittiler. Bu gece saat bir· 
de hareket ettiler. 

- ötekiler? 
- Otekilerin hepsi salonda aizi 

bekliyorlar. Acele hareket etmek 
lizr:n. Onun için hemen Jtidip ara
bayı çıkaracağım. 

Türkigede Kamô.lizmin Yeni 
Bir Eseri: Çubuk Barajı 

1 . SUVEY~~i KAPAMA! 

Bir Mukaveleyi Bc:>zmaktır 
ı Bund A~.ndb&ıtt (Bern)d-*1: 

lstanbuldan yazılıyor: 
Ankaradan birkaç kilometre uzak

ta Çubuk vadisinde yapılmakta olan 
Barajın inşası bitmek üzeredir. Yeni 
Türkiyenin hükumet merkezi olup 
birkaç yıl içinde en modern şehirler
den birisi olacak olan Ankaranın ha
la bir derdi vardır: Susuzluk. Eğer 
kafi mikdarda ve muntazam tevzi edi 
len su mevcut olsaydı bu takdirde şeh 
rin etrafındaki vasi çöl hemen mezru 
bir arazi halini alır ve Ankara sokak
larının toz ve çamurlan hemen kay
bolurdu. Bunun içindir ki 10 yıldan
beri su meselesi şehir için en bü)'.ük 
rolü oynamıştır. 

1 

I Çubuk Barajında işe 1929 son baha 
nnda başlanmııtır. Ankaranın hüku
met merkezi olmasını müteakıp der
hal mütehassıslar marifetile içme su
yu tetkikatına başlandmldı, çünkü sü 
ratle büyüyen bir şehir için suyu dai
ma fıçılar ve damacanlar içinde ls
ta.nbuldan getirtmek akla sığmazdı. 
Bır Italyan mütehassısının raporuna 
göre Ankaranm birkaç kilometre şi
malinde bulunan Çubuk vadisinde bir 
baraj kurulmasına karar verildi. Bu-

nun için de lptidada 2,324,299 · Türk 
lirası masraf tahmin edilmişti, Fakat 
sonradan bir Holandalı mütehassıs -
ki elyevm buradaki inşaatı bu adam 
idare etmektedir - barajın nehir yata
ğından 1 O metre değil, 22 metre yük 
sekliğinde olması lazımgeldiğini isbıı.t 
edince inşaat masrafı 4,77 5,000 Türk 
lirasına çıkmıştır. Baraj havuzunun 
su istiap kudreti 13,500,000 metre 
mikabı olacak ve ayni zamanda 18 
milyon metre mikabı su istiap etme
ğe de elverişli bulunacaktır. bu mik
dardan 6 milyon metre mikabı hüktl
met merkezinin içme suyu olacak ve 
geriye kalan 12 milyon metre mikabı 
da sulama işleri için kullanılacaktır. 
!çme suyu, bugün an~:ık 60 bin nüfu· 
su olan Ankara 200 bh nüfuslu bir şe 
hir olunca nüfusu başına 200 I"ifre su 
düşecek derecede hesap edilmiştir. 

Barajın su biriken sahası 6 kilometre 
olacak ve bu suretle 18 kilometre mu 
rabbaı bir satha malik bulunacaktır. 
Barajın özlü bir toprağı olan yeşil bir 
vadide bulunması sayesinde burası 
Ankara ahalisi için 'Yeşil bir tenezzüh 

s l .fl. 

yeri olacaktır. ' 

Matin den: 
Cenevredeki, Londradaki adamlar 

gayet büyük bir soğukkanlılıkla, 
eğer İtalya Habeşistanla harbe gi
rerse, Süveyiş kanalını ltalyaya karşı 
akpamayı tavsiye ettiler. Acaba bu 
adamlar. biraz zahmet edip te bu hu
sustaki arsıulusal hukuka, arsıulusal 
mukavelelere baktılar mı? 

Mukavele basit ve sarihtir. 1888 
senesinin 29 Teşrinievvelinde Ingil
tere, Avusturya, Macaristan, lspan -
ya, Fransa, Italya, Holanda, Türkiye 
ve Rusya tarafından lstanbulda im
za edilmiştir. 

Birinci maddesi şudur: 
Süveyt, bahri kanalı, harp zana

ntnda olduğu gibi sulh zasnanmda da, 
hiç baynak farkı olmaksızın, bütün 
ticaret ve harp 1ıemilerine açık bulun 
durulacakbr. 

Binaenaleyh tarafeyni aıiyeyni akı 
deyn, kanalm gerek yanı zamanmda 
ve ıerek aavq zamanında serbestçe 
kullanılmaama mümanaat ebnemek 
huswunda mutabıkbrlar. 

Kanal ula blokus hakkmm iıtiına
line maruz kaJmıyacaktD'. 

İ§te kanun. lşte mukavele~ 

• Mussolini 1904 de, Rus-Japon har-

- B!r saattir dikkat ediyorum. Kat§ıki hizmetE boyuna 'da/-
il.• &QSl6To.1~ ··• 

bi devam ederken, mukaveleye riayet 
olunduğunu ve Rus donanmasının, 
- lngilterenin müttefiki olan • Japon 
imlY ı~lrı·ta~ırg~~lsr.mRç •• al~ 

nnnunun da bu durumun aoravın -
da payı olduğunu söylemeliyiz. Biz 
hiçbir zaman toplantılarımıza anne
lerimizle babalarımızı çağırmadık. 
Onlar bize hayatlarını anlatabilir -
ler ve çoouklarının hayatlarının na
sıl olmasını istediklerini söyliye -
bilirlerdi.., 

... Orada iken kendim de gördü
ğüm üzere, uzun zaman küçük gö
rülmüş değilse bile ihmal edilmiş 
olan ahlaki adetlerin yeniden ku
rulma~u için yapılan büyük hareket 
bu yıl başlamıştır. Yönetmenler, 
Sovyet vatandaşlarının belki de gü 
nün birinde elde silahla müdafaası 
gerekecek olan "Sosyalist yurdu" 
nun sevgisini öğrenmeleri için, daha 
önce aile sevgisini öğrenmeleri la
zım olduğunu anlamışlardır. Kısa

ca, Stalin'in devrimci olmaktan faz
la ulusal bir siyasa gütmcğe başla
dığı gündenberi, buna benzer şey-
ler g5rülmektedir: Siyasal ve eko
nomile: hayatın durlaşmaaı ve nor
malle'1tlesi ile beraber, her medeni 
memlekette görülen eski ahlika dö
nülmektedir. 

'Şoför koşup gitti. Sıçrayarak koş 
kün peronuna vardım. hole girdim. 
Ayaklarımın sesini duyan Werner 
Golovine salondan çıktı. Sapsarı ke· 
silmişti: 

- Ah. siz misiniz? Öyle korktuk 
ki .. lçerde oturuyoruz, dışarıya bak
mağa cesaretimiz yok. 

- Neden? 
- Evet .. Tulondan köşkün kapı-

cısına telefon etmişler. Her halde 
emniyetli bir dostumuz olacak. Teh 
like p e k y a k ı n d e y e h.a
ber g ö n d e r m i ş • B a ! k a 
bir ıey bildiğimiz yok. Acaba ora.
dan bizi tevkif etmeğc gelenler mi 
var? Ne yapacağımızı '3Şırdık. An
laşılıyor ki hemen yola çıkmak la
znn. Onun içıin kapıcı ile size haber 
göndeırmiştim. 

- Rastlamadım, belki öbür yol
dan indi. 

- İşte otomobil garajdan çıkı· 
yor, aiz de tam zamanında geldiniz. 
Ah, ne kadar sevindim. Geç kalacak 
eınız diye ümit.izleniyordum. 

Sonsuz bir heyecan kalbimi sıkı
yordu. Nabızlarımın attığını adeta 
duyuyordum. Eğer birkaç dakika 
geç kalsaydım, demek ki köşkü boıın 
boş bulacaktım. Maıryse'i bir daha 
göremiyecektim. Ah, benim aziz a
lay kumandanım, sen büyük kalpli
sindir bilirim, beni affedersin, za
ten beni çileden çıkaran da sen.in 
telgraf m oldu, 

Dünyanın en ~ok 
Satllan gazetesi 

Gazete satışları hakkında arasıra 
çok mübalağalı rakamlar neşredil
diğini görüyoruz. Her nedense ga
zeteler en çok İngiltere ve bilhas· 
sa Londra'da müthiş bir sürüm te
min etmektedirler. Sabahları kah· 
valtı masasında gazete okumak, bir 
İngiliz için bir ihtiyat değil, müb
rem bir ihtiyaç halini almıştır. Ay
ni zamanda halkın yüzde doksanı 
evine tek bir gazeteden başkasını 
sokmaz, fakat bu gazetede de iste
diğini bulacağına emindir. 

lngilterede havadis hususund:t ta .. 
biri marufile ''atlatılmış,. bir gaze .. 
te bulmak kabil değildir. 

Daily ~e~ald LondraJa doğma 
bir yahudının malı gibi bir şeydir. 
Juliu_s Elias _ismindeki bu yahudi 
kendı kurdugu Adham nesriyatçı
lık ınüess~sesinin başında-lır. Bu. 
müessesenın neşrettiği giindelik 
gazete, yani Daily Herald satış hu~ 
susunda son on sekiz ay zarfında 
daima iki milyonu aşmıştır. Ha.(ta .. 
Jık mecmualardan J ohn Bull 'ir. 

Ya Maryae gitseydi, ben onu bit 
daha göremeden kalsaydım.Ne olur
dum acaba ? Fakat hayır, Mar}"le 
oradaydı, kapının arkasında, salon
da oturuyordu. 
Kapıyı itip içeriye girdim. Evet, 

oradaydı. Her zamankinden daha 
güzel.. Yüzüne çöken hüzün güzel
liğini büsbütün arttmniş. Üstünde 
bir seyahat tayyörü, başında İsveç 
derisi şapka, elkiivenlerini geçirme
ğe uğraşıyordu. 

Oç bin sene yaşasam unutamam. 
Beni görür görmez kollarım açtı, 
bana doğru koştu: 

- Ah. siz misiniz? Ne saadet, ne 
saadet 1 deye bağırdı. 

Elini, daha yansı geçirilmiş el
divenin üstünden bütün ruhumla, 
bütün hürmetimle öptüm. 

- Maryse, öyle korktum ki, siz 
gittiniz diye .. 

Sevinsle gözlerime baktı ı 
- Dost insan, dedi. 
Fakat çenesi ile de, salonun kö

şesinde biır koltuğa oturmuş, eski 
bir mecmua karıştıran Lauffcn'i işa
ret etti. 

Salona girerken onu görmemit -
tim. Pek perişan bir hali val'dı. 

O da ayağa kalktı. Bior şeyler söy
lemeden, başına bit" İngiliz kasketi 
geçirdi. Eline çantasını aldı. 

tadır. Bu doğrudur. Musııolini 1911 
· senesinde de Türkiye • İtalya harbi 
devam ederken, bir ltalyan filosunun 
kanalı geçerek Türkiyeye saldırdığını 
Halbuki Mısırın o esnada Türk haki
miyeti altında bulunduğunu da hatır
la ta bilirdi. 

Fakat Londrada ve Cenevredeki 
adamlar size derler ki : 

- Bütün bunlar çok eskidir. Hep
si Genel savaştan ve bu savaşın neti
cesinde elde edilen kovönan'dan ev
veldi.Bugün bir tek arsıulusal kanun 
vardır.O da Uluslar Kurumunundur. 
Bu hepsinin fevkindedir. Ve ondan 

buçuk milyon, The Pe<>ple üç bu -
çuk milyon satış yapmaktadır. Bu. 
üç gazeteden müessesenin bir sene 
zarfındaki safi kazancı aşağı yuka ... 
rı üç buçuk milyon türk lirasıdır. 

13 yaşındayken sokaklarda gaze
te satmakla işe başlıyan şimdiki 
direktör Elias, elini hangi işe at
sa para çıkarır bir teşebbüse çevir
mek kudretinde olan bir insandır. 

.Müesseseyi kurduğu vakit 15 
memur kullanan Elias şimdi 8 bin 
kigi çalıştırmaktadır. Darısı bizle
rin batına diyelim mi ? 

pattı. Koca salonun içerİ1si gölgeyle 
doldu. Mobilyalar, koltuklar, tablo
ların altın çerçeveleri, aynalar, ha
lılar, hulasa salonun içi birden bire 
acayi.pleşiverdi. 

Hermann bütün pencereleri iyi• 
den iyiye kapattıktan sonra: 

- Otomobil hazır, dedi, vakit te 
geldi, eğer matmazel önden teşrif 
ederlerse .. 

Otomobil, peronun önünde duır • 
muştu. 
Artık hepimiz dışarda i<lik. 
Lauffen kapıdan çıkarken~ 
- Adiyö Heaperida 1 dedi ve eli

le köşkü aelamladı. 

Kapının önünde evvelce birço~ 
gezintiler yaptığımız, koyu mavı, 
altı kişiHk koca merscdes arabasını 
tanıdım. 

Werner Golovİ.!le bavulların ve 
valizlCTin yerleşmesine nezaret e
diyordu. 
Arkamızdan Hennann köşkün • 

ğır, demir kapısını çekip kapattL 
şoför direksiyona g.eçınişti. 

Wemer Golovine otomobile bi-n
meden evvel, önümüzde açılan koya, 
sırtlara, ormancıklara, bütün bu gü· 
zel dekora karşı kolun açtı: 

Tam o sırada Hermann içeriye 
girdi. O da yol kıyafetinde i<ii. A
çık kalan pencereleri aıkı atkı ka -

- Ne güzel memleket! dedi, bir 
daha seni acaba ne zaman görece
ğiz? Allah verse de, şu muharebe u
zun sürmese ve çabuk bitse! .. 

Ben de gözlerimle koyda bıraktı-

evvel yapılaıı bütün mukaveleleri sil4 
mektedir. ' 9 Hayır. çüınkü 1888 senesinin Z 
TeşrinievveJtinde imzaianan muahede
nin tamami:; eti Genel Savaştan ,oıı~ 
dört muahede ileVersay,Sen·Ge~! 
Triyanon ve Lozan muahedelew·• 

·ete resmen tanıcnmıştır.Bunlann be_P!l ıı 
kovönan'da·rı sonradır. Hayır, zıra,.,0 
beş senedcnıberi, kovönan•ı imza e4t" 
terden hiç biri, 29 Teşrinievvel 1~~ 
İstanbul mıııahedesine hiç bir z~1 
itiraz etmen ıiıler, ve bu muahede . 
Kovönan ar.asında aykırılık olduıw" 
dair, birşey· söylememişlerdir. 

Daha fa~ lası var. 1924 de, l~ 
bul muahedesine müracaat eden. · ~ 
kendi politikasının bir euaı ot.flet 
gös!eren bir devlet vardır. Bu d~lj• 
Ingılterediı·. Unutulmuı olan b\1 b 
diseyi bur. ı.da hatırlatalım: ~ 

1924 de Mısr, Büyük Britanya JsA 
Süveyş ka rıah üzerindeki an'ane~~ıı1 
miliğini bı:rakmasını, ve bu vuif~ 
Uluslar Kurumuna verilmesini iet Jcii 
O zaman Ramsy Mac Donald nıe1 •• 
iktidarda ~di. Verdiği cevabı diale1' 
niz: 

Süven Kanalınm harp ~ 
olduğu .:abi aulh zamanında da Y 
tanya gercıilerine açık bulundu~ 
ğına dair olen emniyeti~.~ 
tanya İm~ıaratoriujunun .evlriil~.,; 
korunma!1tnın esaaıdD'. Kanalda ~ 
.:.beıtçe ae2"i~ere ait olan 188& pıı
vaııta idi.; Binaenaleyh, biç bir ~ 
ya hükôıııeti, bir müttefikin ~ 
de olsa, IBritanyanm seyrüseferi. :.a. 
bu kadar hayati bir ebanmiyetİ ~ 
olan bir 1i .aiı muhafaza etıneak ..,
sini terke demez. )I" 

lşte 19 24 de lngiltere, Süveyf ftıi 
nalının, sulh zamanında oldu~ f 
harp zariıanmda da, büyük Bri~i'. 
gemilerioe açık bulundurulma•~ 
tiyor ve bunun muhafazasını t11 p 
Kurumu11a vermeği reddediyordu. d' 
nal,bilinfüği gibi bir İngiliz kanÇıet 
ğil, belki arsıulusal bir kanaldır. ~· 
kanal, hlarp zamanında lngilis ı ı• 
lerine a.- ık bulundurulursa, ned~ 
talyan ~emilerine açık bulund~ 
yacaktır.'.? Ve eğer, 1888 muk~ ~ 
1924 de mer'i bir mukavele id~,;,.nr? 
den 193t5 de meriyetten dü§D1ut•: 

ı . 1° • ı-·~1~1' arar etmiye ım. Mesele an arr'-Jı'' 
tır. lşin en feci, arsıulusal bit~ 
velenin !haricine çıkanldığı ~ 
ateı pü.ı küren adamlar, bugün !°~' 
kanlılık1a, bir ba§ka mukavele)'l 
mağı telclif ediyorlar. f,.t' 

Hukı:c.k, onu itirazlara ve nıeıı 6' 
lere gör,e değiştirerek, ve bil~I' 
nu ayals.lar altına almayı telkil' 
rek hi.k?m kılınmaz. ad. 
ğımız Aviatik'i arıyordkn. ~·~o;; 
da yoktu. Birden hafi.f bir 11~ 
koparmJ şım. Denizin açıklar« ~ı 
ancak ı:örünür görünmez, beY~di' 
nokta halinde Aviatik alııUf. •: 
yordu. Kaçıyorou. 

Werner Golovine: dı1ct,tf 
- Ee·et, dedi, bizi çıkar bıtıJd.' 

sonra fazla beklemedi. ger rıJ t• 
Adiryatiğe, Avueturyaya dol 
diyor. ~' 

Bunıı söyledikten sonra, o ~\JI 
bile bir.ıdi, kızının yanına ~r _ı• 
Lauffea1 ve ben kartılarıncla ' -
dık. yt!t•~' 

Her orıann da tof örün 
atladı tve Mersedes yola çık~ issi~ 

Aru11lı yerleri yavat ya"' ıl tı'• 
fOSeye çıktıktan aonra, n~~ıs 
döndüı ücü bir ıüratle gidi 
yarabbi t ,f'J' 

İlk ı<fekorlar, hep tanıdııus''ette'" 
mı u~utmağa çatııuğrııı ~.,er 
Çok gJCçmeden bütün buıııar 
ıi arkllda kaldı. ~ı 

• • _.4tl""' 

d. ouP""~ " 
Gali!ba aqam eaat re .. 1 ueısııd• 

Bir oı:mana daldık. O.bur J>aed''ı' 
çıktığımız zaman, gunet 
başlamıştı. rft 
W~rner G~l~ine.: .. l)e 501ıe,, .. 
- ~e dersınız Mosyo . ıtt• til 

artık timdi hiç bir mil§kil .~?. 
madatı gidebilecek nıiyiı .-ercli1"j 
Malızun mahzun cevaP ._ .. 91 ".,,.t 

[Ar-
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llo. Si Nlzamettln NAZiF 

~---
~'Kefe' deki Türk Paşası En k.üçük Bir 

Menfaat İçin Babasını Bile Satar.,, 
'IUru ..,nJamııtı Küçük ve yu· 

'-lak ellerinin tıru.klan usumt 
Jll rencl eolmuttu. 

han bir .iıki .aoiye Udac cımı aiis 
WIL.&cıma; 

- AlL. "AU.. -dfye tekrarladı-
~ De 3'.......,I iatiJ!OftUAUl .... 

- Anlatayım. 
- Aım Jaaa olamİt 
-Peki~ ı ... ........ 
- Bunu en .oratU vamtalarla en 

'- yollardlll1 !atanbula pndeıme 
llbi ~ 

- tetmı.uıa mı'l 
- BYet... 
- Dwam ediais, devam edinis ... 
- Bu kıa lbrahim Pquun fi.Dl• 

la. a&tderilecelctir. 
- ObeL Adlmk1'nnızdan birka

s.ı-benlMrine katıp Kefeye pnde 
tiri&. KMım Pap bu itin .. tMıdır. 

- Ha71r. X..ım'ın bu iti his bil· 
.._.. Jaamdır. 
-. ...- oaa itimadım vardır. 

...-:: Olülllr. Jl'akat ben Kefedeki 
,._.. ,....,.m Alll1 m adam oldu· 
t-u..aisden dimi iyi bilirim. IC&aım 
•il uta bit' men.bati .için babasını 
ilde atar. . • 
ı,.,. atUdtl: 
.._Alama beni utamu. Zira be • 

-wı 'callım• ulttıtı pn letanbula 
~'k tik kıs bvlamu. 
- o.ı.m. J'akat l•tıubulun canı· 

lllı ~ cün de kafuını iki omu • 
- aialmcla bulamr)'Klimı bilir. 
....... -~ benim yanılmıı ol
....... 11i111ımkla.dir. Yalım ıaıar 
.... tıibar eıclerim. Bu itten JtMım 
•ır111 ....,.ri olmlmahdır. 

-Peki. 
- Bea keadiaile ~ .... s....,1. mı? 
- Ha1u Çar han.. BUDUDla. I• 

GellF ·~ i ... al .. • lııfırt• ..,.U.. llıiılci lloaltol A,..,_ 
.,,. ............ ...,, 70lll diidUii. 

- Bunun için yqtırdıinnu elbl- Alp Ali b&yle diyerek yqil p 
wleri )'ilklerden pkarınu. Ve Tut- IUye halatı. Genç as en ufak bir dik 
Ju kadma eöylqlnfs, biru IU ısıttı· Jııafalrhk ı&nermebidn kapuya 
np bunu yıkatam,uçlanm CSrcHlrttın, dıoi~u ytırDdll. Ve Alp Ali hden 
~ elbiselerini liJdiNikten aonra o arkadan dohlisde uuklaprlwken 
tekrar buraya ıetiriniııl bir Moekof neferi terbiyeli (Ödik • 

- Banm buyrulu bapm GatUn· mele çalı .. rak bpayu kapadı. 
de • [Arkası var 1 
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~ 

4 EVLÔL Çerpmba 

PARALAR 

ÇEKLER 

Parla .... 
İqDls ... 
Dolar 
Liret ..... 
l9"C ftaqı 
ı..a 

Plorla 
Çelrıotloırü brolUI 

·~ Peseta 
Mark 

Zlod ..... 
Le7 
Dllld 
Y• 
c...
t..ec ..... 

ESHAM 

it ......... 
• • Jf. 
• • a ...... ". 

• " 100 

~ 
Ba•ııeti • lleldu =-Mim Clmtato ............. 
°""nb Ben"• 
T.WO. 
ittihat Dtib" •dHk T.A.8. 
8uk Dellrm.lerl 
lult ........ ,, .. 

s ....... 
12.ol 

624,75 
0,79,50 
ı.n.ea 
4.71,&0 
2,44.15 

llall.15 
1.17.57 

1t,.2Z,50 
4.20,56 
1,97,91 
1,97.91 
uı,.. 

4.11.41 
u.n.ss ....... .. ,.... 

ı ... 
s.ıı.ıs 

iSTiKRAZLAR 

T&rlı borca 1 
Auclola I "n 

• m 
Bflllli 
ladkrul .... 

TAHViLAT ..... 
Aaacloba 1 " II 

• m A=tm llknnd! 

27,30 
45,10 
45,75 -.... 
ıı-
45,10 
45,75 
45.M 

2~4567d 

IOLDAll SACA VK YUKARDAN 
AtAOI 

l - Ti,.troaa babur. (1) Kamer (2) 
1 - Dem (S). Bir 4-itıimis (S). 
S - Z.... Q). Se,rek deiil (S). 
4 - Bir liutabk (15). 
5 - Ylls J11 (4). Mecmu (15). 
• - Zalmet (1) 
7 - RaUa (2). 8ertaa (S). BeJ1ir (2) 
• - lir (5). 11sü aidut (2). 
• - y- (2) ....... (1). o.it ... 

111 (S). 
10 - Olta (2). lpdda (S). Lu ka1lil 

(4). 
il - An (S). Otomobil oteli (5). 

DankD llutmecammn halll 
IOLDAJI '9AOA VB YUKAltDAJI 

AIAOI 
ı -Tatlı (l) .llılıik (5) .. 
• - Tail (4),. tdıi (4) • 
4 - tfa <•>· iki (1). ._ ..... (1). 
1 - ... (1) ... (2). 
7-s..la(I) 
1 - ita- (S). 11 .. (S). 
t - lul (4). llui (4). 
ıı - Koaak (5). Atlna (5) 

B•zı gG~IGklerln 
Kaldıntmaı 
ıstenııor 

Bir kıe1111 ihracat tecimenlerlml-. 
ban tecim aawwaaıumm tatbikat • 
ta s&çllk dolurdatunu ileri ılre • 
nk Hplilecıe mlracaatta .bullUUllUI 
JaMır. 

Tecimenler, llacaridaadan ala • 
caldaruu ala""'Mktan pktyetçi • 
dider. Bam c1erl ft banak ese
rine yapılan birgok i:ri tekliflll', 
bu ,eden ihtiyatlı Ye letebis ka' 
pJanmaktadır • .._ayaya 79ptık • 
lan lbıwcata bqı, hunJann ,bedel· 
1erinl Jaenls alamıyan tecimenler de 
bu ftSYOtİD ıdbeltfı....ı latellDM 
bWunmutlardır. 
Jta!Ja .ile anmuda altı ay ince 
imuJaean tecim anıa.,.•mm, Ud 
meaılıket teclmenhıla lnldpfmda 
bllyllk y&Nımı oJamttur. Jl'akat. an
ı....,.. ballı huıull taba talimat 
.....-. eon -larda muamele • 
len sUtlettinmie )>aflamııtır. Bası 
tediDielller de, Alman koatrol clalN 
ainin nrdill fiatlan çok uats bul· 
lmktadsrlar. O kadar ki. Alman pl· 
,....mm Wliai aatJanmısa uypn .... __. nı--. vuiyetteD ... ... 
aatlle i8tlfade «111 ..... ktecllr. 
.. durum - çok yapalı.,. tiftik ... 
,...._,a •'IWv etmeJrte'9r. 
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FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGONKO 
PROGRAM 

latanbul 
lUO: Ba,.nJar lcia Jimnutik denleri. 

Ba7Ul Asacle Tucu. 11.50: Almanca 
derL 19.10: 0.... auaaildsi. Pllk. 20: Or· 
da u:rta'n 8elhn Sırrı Tarcan tarafmdan 
mö~n. 20.SG: 8tid10 orkestr&A 21: Rad
J'O cas Ye tanco ork•tralan. 21.SS: Son 
haberler, borular. 21.45; Ti:ratro mui· 
mi. 

BUkret 
lS-15: Pllk .... dQamlar. ıı: Rad10 

Alon ork•trau. 19: Da:nmlar. 19.15: 
Konserin stlreli- 20: Usler. 20.2~: Plllı. 
20.45: 8CSaler. 21: PWr ile Pacdninln 
"lladame B~ .. operuı. 24: Haf'af 
mbik. 

Budap8fle 
lt.05: B1lcJapeete k..- orbstfBL 

22..40: l>Qamlar. 21: ÇiDI .. mlsltL 24. 
15: Cu. 

VartOY• 
21: Ktlctlk rad10 orıuı.trau. 21.45: J>a. 
~. 21.55: Konfenna. 22: 8k9'o 22.S5 
Sadalar· JI: Dlu mfisiii. 

Belgrat 
20.SI: Ulua1 ,.PiL 2S: J>Qamlar. 2S. 

15: ll6le ...... 24: PWr. 

Roma • Napoll • Bari 
21.40: ~ "'llaaoa LelCaat. 0-

,..... 8omlDda clQamlar. 

MOnlh 
20: Raik~ 21: Km c1Qam1ar. 

tı.10: Y-' .... JDis11L 21: l>Qmnlar. 
2UOJ ....... ~ ...... 21: Oda ......... 

Brealav 
IO: ~ kamer. 20.20: llqnnat 

.. ı.c • .-......... 20.50: Amele" .o... 
ı.r. il: ])Qamlar. 20.10: ·~ 'ftla pO
p&rW. ıa.10: Dam. 21: ~. zuo: 
....... 21.40: :qı.ce1 milsik. • 

-

SlNEllALAR 
TiYATROLAR 

LI M AN 
HAREKETLERi 

C:ABUK SIHRi 
V ARDDI TEŞKb.AT 1 

:.:.re ntla mdlt otama.al 
44191 • llORACAAT 

YERLERi 

Celalllnı .. ,,,_. ~ W 
o.... .... gd ·~ 1 1 y .... 

Bqoflanun tenha aakkrmc1an 
biriııe cirmittim- Baktım ki altı ye
cll ~nnda bir çocuk, kaldırımın 
keu,ına otul'DlUf, hllqtlr hllngür 
athror. 

- KQçllk, ne •ll!JONUtl? diye 
~ dımtlller mi eeni? N-. ol· 
du? llaydl, eıtyle bana bakayım~ 

- Betıim. Be. be. beıNm.. ma. ma. 
-Ne~ 
- Be. benim. maldııelli. to.. to,pa-

CllDI S*lcbtar. 
- JCjm çaldı? 
- B(lmlyonam. 
- Nereden almlftm sen o topacı? 

- Şu ••• ıunda bir•bakbl Hatice 
hanım var ... ondan. .. 

- Haydi, ver elini ••• Yürü baka· 
yım. 

Benden • daha hısh yilrUyordu. 
Aı1ta 10kakta. kapıaında mukavva· 
dan ıtaraıBsler ve uçurtma kiiıtla
rı uılı, biiyillı:lerden aiyade kilçtık 
mUtterilere karıı .evimll olmıya 
~ yan blkJral, yan aktar dük
lı*ıım yaklaftım. 

ki hemen yuuaa yaklqtım ve IOI'\ 
dmn: 

- Bir yeria mi •irlJOr l 
- Hayır. 
- Ne bafn7ıomm? 
- Benim. be. be. be. 
-Neul? 
- Be, benim, makineli, to. topo-

cnnı çaldılar. 
- Senin de mi?. Allah Allah. .. 

Ytıril bakalım öyle t.e .. 
Yine ayni dtıkklna aittik: 
- Hatic.e hanım. bir ımlı:ineli to

paç daha ver bakalım f dedim. 
Xadm tıQp&çlan çıkardı ve çocu~ 

ta eordu~ 
- Hangiaini istenin? 
- En btiytıpnil. 
Çocuk bana tetckkilr ederek ve 

topacı alarak dükkiııdan çıkıp cit• 
ti. 

Ben de dil1*bdan çrktım, ıra.eyi 
dönerlr.etı, bekçi itle brplqtım. Ko
f& kop ciden çocuiu göstererek lM
na eordu: 

- Bu ldlllwıiyt= topacı sen. mi .aı.. 
- Oirellm. cjedim. ı dın? 

- Peki. 
Soma dilkkin sahibi kadına dan-

pea 
- Bir Ura efendim. 
- Çok pahalı canım 1 
- Bunlar Awupaclan ıeliyor da on•n... 
ı_..r etmiyerek parayı verdim. 

Çocıak bana tetekkilr edHek dWt
Jrandm çskıp citti. 

iki ıGn IODr& ayni IOkaktan seçi• 
,_4.._ Bu aef er bir kereete yıiı
nmm &ıilnd.e, 6teldnden daha yq
lıca Wr çocuk otıurmuf, atlıyordu 
... lyle 1eı sıflıklar koparıyordu 

HAK YERLERi 

Aclll,e aarayı 
~uk ,apllnlacak ......,hm adliye muayına ihti· 
~ sta pçtikçe kendini hi11et• 
ti._lııtedir. Bunu ıaaan0nc1e bulun 
aea Tlse Bakanlılı, buırlanan 
eı.Jefe ..... inpatın hemen ba11a· 
7.Wlmni lçln. iatimlAkJere kıla bir 
wnda baflalM""mı muftfık &6r 
aditdlr· latiaııllklere en çok, &ıU
mlldül mali yıl iptidasuada bat
.ı.nacum. 

• A4Jiye, 935 tatil dewesl. aona 
enni_Jtlr. Yanndan itibaren bitin 
-'~1er, faaliyetlerine yeıüden 
.. llaJ:•caklardır. 

e • Drollu" paeı.lnde çıkan 
(llesarl& cUIB) adlı bir biklye, 
...uatebcen Ye halkm edep duypı.
mıa dokunacak mahiyette jpl'lll•· 
ırek, bu ıuete aleyhine Genel Sa· 
INIDUllıkça. bir dava açılauftL 

Dava, blrind cea mablielneUn
de d8ll neticelenmiıtk. Sa~nhk 
c.n celeede Drol.. aef"ly•t 
mldtlril Burhan Calüdla auhk6mi
,etini i8temlfti. 

Suçlu Tekili .....,_..ı ft!Plralıc 
Wklyenia. nt=Mll Allalet Ra•i· 
min kitap Mil ..... flkall bir yazı
amdan ahadlldY- lçlııde haya duv
cuı--l~ bir 117 bulunma. 
ıdılJm .....-- vekilliiini ilseriae 
aWtlJ Jladl" Cüiclin beraatini ı .. ........ 

Vat%_., ima bir mllabreclen 
...... Jallstyeyi -~hcetı bulma
.. ,.. neticede Karolla nqri,.t 
tıl.lcltlr8 Burhan Cahldin beraatiae 
lıarH •ermittir. 

- ıwet . 
Bekçi batını alledı: 
- Hey Yarabbim 1. dedi, tiu Raıe 

tice kadın karakolda o kadar pay• 
landı. yine alnllanmıyacak l 

- Neden? Ne nr? 
-Bu çocuk Hatice hınımm otht. 

dur. Daha kilçllk bir oilu daha var
dır. Yolda otunap aflarlar, hafı .. 
rn1ar. Yolcular acır. Çocuklar onu 
analarınm dillı:kinına götilrilr. Otus 
Iıcuruıluk malı elli, altmıt. eeben 
kurqa. tuttunbilditlne al~ırırlar, 
Bmyl ft1' ti bir Jlu bile wdz 
~.n•<ttirf•t 
._ nem de öt defa1 
Bekçi kolumdan yabladr: 
- YtırU karahola da anlat 1 dedf. 
Benim itim çolı: a~ele idi. Kara

kolda vakit S.ybedemezdlaı. 
- Bqka c0nl 
Dedim ve •VUftıum. Pabt ene.l 

giin merak ederek Hatice hanrmm. 
dükkinmın &ıilnden pçtim. Kapa
llJ'dı. Yanmdalı:l kahveye Hatice ha 
nımın nerede oldufuna aordum: 

- Polial dediler • 

Fransız T•w•· 
cllerl geldiler 
DUın ıebrimise JI',_. tan-reel .. 

terinden Gilbert Deaia .,. Laia 
Laboudle, tayyare Llı tebrimlae pi 
mitlerdir. 

Tayysecll• Wdlı:alan heeabuuı 
•)'&bat e-ı.e n bir tecrtlbe ,,. 
teneulla llPP yapmaktadırlar. 
T.,,.recller açaldarile Ankaraya 
pilenk ... bur uçutlar ve han 
oyunlan .J81*11dal'dır. 

Db tanarecilerden Gilbert J>d. 
nia Be Tobtliyan otelinde &fSrüt • 
tik. Bin seyahatten mabatlan ne 
oldutunu ve uçaıldvınm enafmı l'lı 
31111'9tle anlattı: 

- Cumartesi ciintl PariJıten baret 
ketle Romaya pttik. Romaclan pa· 
sarteai ıüntı kalkarak Atinaya nr .. 
dık. Bugün Atinadu. ,lareketle ı.., 
tan.bula celdik. 

Bis eau itibarile bir cufnti uço 
ıu yapıyonıs. J'abrilrıumnn diba 
iki uçatı .buıGn wya JSlft lstan .. 
bUla plecek btlttln ~klar bura .. 
dan Anbnya ci .. cektir. Jl'abt 
arkadqlanm hoals ıeJmediti için 
es•k"'nn ldmirı tarafmdan Ye ne 
aman Ankala,. atldrtllecetinl bil 
mlyorma. Gelecek ugaklardlm bid 
ayni tılptıea 8imoun cliierl de Atc
ilon'dur. Simoua uçafı ile taJYUe
dlenlea Oerard. Aiclon ile .. ln
ıenrinc plecıeklerdir. Bunlsc1ul 
8imoaa blJilk pta uçatıcbır. 88ra 
tl IUtte 320 kilometre. lataya ini• 
tladıkl •ilrati de 80 kiı..tmlir. 
Aiclon. mebep uplıclu. IUratl 
uatte 225 kilometN. ....,_ Wti..,. 
deki drati 10 kllometn&. 

Simoun dkt klpUlr. Alsı-'u 
ilıi Jdtillktlr • 

Diler arJradlıtlanmu pJlace U• 
çaklirm .. ..... Aallı&ra,. et• 
..ı.ı ..ı,pı..1rm. 
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YAZAN 
Bedri RAHMi Anadolu Kavağı - -

"Ortada 
Diyecek 

Kavağa Benzer Birşey Yok Ama Anadoluluğu na 
Yok. Şu Evlere Bakın Mis Gibi, · Bir Amasya 

Elması Gibi Anadolu KokUyof 11 

Ben haliç vapurlarını nerelere ben· 
zetrnedim: Kara bir mekik yapıp 
Eyüplc Köprü arasında işlettim, ba· 
na dünyanın en ağır, en ağdalı kas
\'ctini dokudular. Bodur bir örümcek 
oldular ve Haliç sularını elle tutul· 
mıyan, gözle görülmiyen, fakat ~çini
ze haberiniz o'madan çullanan bır il· 
kıntı örmeğe kalktılar. Onlan son 
günlerde dünyalarına küsmüş fazla 
kara hadımağalarına benzetirken Ka
dıköy ve Ada vapurlarile Boğazınki· 
lcr bana herzaman şu iki hissi verdi
ler. Ada vapurla,rımn ağırbaşlı, be
yaz dik yakalı gömleği her zaman ko
lalı ''efendi" bir halleri vardı. Ken
dilerinden emindiler. Bacalarının 
rengi ya biraz daha sarı veya.bir par
ça daha kırmızı olmasını dilediğim 
Boğaz vapurlarına gelince ben onla
rı her zaman ufak tefek, fakat çok İ§· 
küzar. açıkgöz iş adamlarına benzet
tim. Bu açıkgöz vapurlardan bir ta
nesi beni bir gün Köprüden Anadolu
kavağına üç saatte götürmeğe kalktı. 
Kavağa geldiğimiz zaman çanım Çl· 
narları kavak sanacak kadar ortalık 
krarmıştı. O gün Kavağı dünya gö
zü ile görmek nasip olamamış. Bo
ğazdan, Boğaz vapurlarından ve ufa
cık kamaralarının birinde gırtlağımı
za sanlan sıcaktan nefret ederek. yi
ne bir o kadar zaman zarfmda,bitkin, 
Köprüye kavuşmuştuk. 

- Bir daha Kavağa gitmek mi? .. 
Töbeler olsun!.. diyorduk. 

• Fakat geçen gün, nasıl oldu bilmi-
yorum yiı;ıe aynj vapur_lardan birisi 
bizi Köprüden kaptığı gibi: 

- Ver elini Anadolukavağı 1 .. de· 
di ve açgözlü bir çocuk gibi iağa so
la bakmadan bir buçuk saatten az 

dar muazzam bir ağaç gövdesinin 
ucuna takılmıt ufacık bir bakracı ve 
kuyuyu göıtererek: 

- Ortalıkta kavağa benzer bir şev 
yok ama ''Anadolu"' luğuna da diye• 
cek yok; ıu kuyuy~ kuyudan su çe· 
ken yanık yüzlü delikanlıya ve etraf
taki ufacık renkli evlere bak, miı gi
bi, bir Amasya clma11 gibi "Anadolu" 
kokuyor. • Kartımızda koyu renkli fundalık
larla örtülü bir dağ vardı ve bu dağa 
tırmanan çapkın keçiyolları vardı. 
Ayaklarımızın altında bir kedi gibi 
dolatan denizden usanmıştr.k. Hepi
mizin içinde yaman bir dağ rüzıarı 
esiyordu. Hepimiz. nar kabuğu ren· 
gindc dağ yollarına, kara gözlü bö
ğürtlen dikenlerine susaınışbk. Bize 
Kavağın on on beş dakika liatilndc 
bir kahve tarif ettiler. Nar kabuğu 
rengindeki yola düzüldük. Bizi ya
macın başındaki kale harabeısine gö
türen yolda istediğimiz kadar böiürt· 
len ve yamacın en güzel yerini çar
daklarla süsliyen ,kahvede iıtediğimiz 
kadar dağ rüzgarı bulduk. Bu kahve· 
de lııtanbul kahvecilerinin damarla -
rında mühim bir miktarda san'atkar 
kanı dolaştığına iyice kanaa( getir
miştim. lstanbulda kahve olan yer
lere dikkat edin. muhakkak karşıla· 
rında cana yakın bir manzara vardır. 
Onlar kahvelerini kurarlarken serma
yelerinin yarısını bu güzel manzara 
teşkil eder. Anadolukavağımn ıırtla
rında kahve kuran, yüzü he.r zaman 
gülen, adamın sermayesinin yansı de 
ğil de hepsi bu manzara olsa gerek. 

Kahve sahibi can bir adamdı. Dağ 
rüzgarından kana kana hissesini al
mış renkli ve her zaman gülen bir 

Boğaz vapurunda bir yolcu 

bir zaman zarfında Anad.:>4ukavağına, ı yüzü vardı. Ona kahvenin tatil glin· 
götürdü. Güneşi lstanbulda bıraktı· }erinde kalabalık olup olmadığını sor· 
<>ımız yerde bulduran bu sür'at ve duk: 
;ağa sola uğramadan gidiş bize geçen - Pazar günü gelseydiniz bi~ tek 
haftaki töbcleri ve nefretleri coktan boş iskemlemiz yoktu. Genç delikan
unutturmuştu. Zaten o gUn BÖğazın Jrlar ve bayanlar ekseriya bir gramo
bütün güzelligi de üstünde idi veya- fon getirip burada dans ede~ler. ~h
hut biz o gün köhnelerini değil de velerinizi isin de size kaleyı gezdıre· 
yalnız sakız kadar beyaz yalılarını, yim. Asıl Boğazı ve Karadenizi ora. 
obur bir sefertası şişkinliğile yayılan dan göreceksiniz. 
uydurma apartmanlarım değil de ıs· e 
lak sarı bir gün kadar gönül açan Başımızın üstündeki asmadan arzu 
•modern" yapılarını görüyorduk. dolu üzüm salkımları sarkıyordu. 

Bazan denizleşmeğe yeltenen Bo- Dehşetli bir surette ıusamıt bir arka· 
ğaz: her seyden evvel bir nehire bc:n- da§ kahve sahibine dönerek: 
zediğini hatırlıyor, uslu uslu akıyor- - Ah Bay Tevfik, dedi. Kahvene, 
du. çardağına, salıncağına, güleryUzüne 

Vapur Kavak iskelesine yanaşma- diyecek yok. Yalnız bir frigiderin 
dan ben beyhude yere bir tek veya eksik. Bir buz kutusu, bir bardak 
bir sıra kavak aradım. Kavağın ufa· buzlu su burada vallahi can değer. 
cık iskelesini iri yapraklarile nerede Herkeı içer ve size dua ederdi. 
ise denize değecekmiş kadar eğilen Bay Tevfik güldü: 
yaşlı olgun çınarlar çerçeveliyordu. - Frigiderin alası var, dedi. Ve 
Boğazın hiçbir köşesinde ağasları bu bize üstü güzelce kapanmış aamıcın
kadar denize yakın, bu kadar denize dan sırtı buz kesmit bir sürahi sıkar
dost görmedim. İskele etrafındaki dı. Arkadaş neredeyse kahvecinin 
kahveler ve diikkincıklar hepsi bu boynuna sarılacaktı. 
iri çınarların yemyeşil gölgesine 11· e 
ğınmışlardı. Bu gölge bir iki saatli
ğine kiralanmamıştı. Sadık bir kilim 
gibi bütiln bir gUn ağaçların altına 
ıcriliyor ve bu koyu ye!il gölge deniz 
kokuyordu. 

• 
Deniz ilstündeki ufacık bir kahve-

te oturduk. Bir arkadaş iskelenin bir 
parça arkasındaki bir gemi direği ka-

Kahvenin en güzel eğlenceti salın
caktı. Çardağın altından bir aaniyc
cik bile olsun karşı ,yetil dağlara ve 
bir gümüş kakma gibi yeşil dağların 
arasına uzayan Boğaza doğru hava
lanmak, kanat açmak tadını veriyor
du. 

• Bav Tevfik bizi eski kalC!'e giftür-

Açıkgöz. Boğaz. vapurlarından biri 
' 

dü. Yolda ona seyyahlar bu güzel 
köşeyi gezmeğe geliyorlar mı diye 
sorduk: 

- Geçen sene buralara iyi bir sey· 
yah akını oldu, dedi. .Bilhassa kale 
civarına ve benim orada otlıyan eşe· 
ğime bayılıyorlardı. Kalenin, Boğa

zın resimlerini çekmeden evvel bi
zim eşeğin Iotografını alıyorl:m!ı. 

Sonradan bana memleketlerinden 
gönderdikleri gazetel~rin lfüinin baş 
sahifesinde ne g15rsem beğenirsiniz. 

Bi~im Çakır rne~Mr· "ô!du. . Biicie~, 

teknelerden ''m'.iruı iye" alırlardı. 
: . 
Bu Ceneviz kalesinin kulaklarda 

uğuldıyan ve insana yüksek seıle 
şarkı söylemek hissini aşılıyan dağ 
rüzgarlarına hala göğüs geren sağlam 
taşları var. Bu kalenin önündeki ge· 
niş meydanın dört köşe bembeyaz, 
ne düşecek taşından korkusu. ne esen 
rüzgardan pervası olan sağlam bir 
otele hasreti var. Bu dört köıc ve 
bembeyaz otelin bine yakın odası ol· 
sun istiyorum. Bu o<l.a,ların her ıı>en
ccreSintf~~ğaı<ı1'n ğümfi§if bir par
ça, yetnyeşil"bir sırt 'olacak. Cebinde 
yirmi be~ lirası olan bir adam bir ay şanslı sıktı kafir ı .. 

• Eski kalenin önünde bizi diinyanın 
en güzel bir sürprizi bekliyordu. Bu 
kaleyi kuranlar bizim kahvecilerden 
aşağıya kalmamı§ Boğazın en can alı
cı yerine bu önemli kaleyi kurmuş· 
lardr. Bu kalenin ne işe yaradığını 
Tan'ın tarih diksiyoneri Nizamettin 

· . sinem~ perdesi::ıde görmek dünyanın 
en güzel yeri olduğuna yaşlı göz!erle 
yemin edeceğimiz bu yerde ~ehirde 
cıgara ağızlığına dönen ciğerlerini yı· 
kayacak ve ay sonu portakal renkli 
bir otobüs bu mes'ut insanları Kavak 
iskelesine götürecek. Bu nevi hayal
lere Fransızlar: ''İspanyada §ato kur· 
mak !'' tabir ederler. Ben şimdilik 
Anadolukavağında bin odalı bir otel
cikle avunuyorum. 

Nazif'e sordum: . 
- Ceneviz'lerden kalmadır, dedi. 

Bizim Anadolu ve Rumeli hisarlarının 
işini görürdü. Burada, gelip geçen Bedr i RAHMi 

Boias ve Kavak •rrtlarrnda kurulmaaını İdediiim dört ltöıe otel 

.Tapu ve kadastro umum müdür
lüğünden: 

Seyhan Vilayeti Merkezinin Kadastrosuna başlanıla
~ağı ilan olunur. (2392) (5201) 

İktisat Vekaleti: İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dair~inde tescil edilmiı 

olan ecnebi ~irketlerinden İtalya tabbiyetli (Offiçine Galileo Atölyeleri-

Offiçine Galileo) Anonim Ş_irketi bu kere ll}Ür~caatla Türkiyedeki faali· 
yetine nihayet verdiğini bild

0

irmiş ve lazımg.clen kağıtları vermiştir. 
Bu tirketle alakası otanların Galata'da A ikiirazioni Jcnera1i hanınd~ 

Avukat Biliotti'ye miiracaatları lUzumu ikinci defa ilan olunur. 

s. g • 935 

. . 
~ 

Liman işleri Genel 
Di rektörlüğünden: 
Rıhtım üzerindeki demir parmaklıklar için 209 metre 

tiılfınde tel kafes ve 612 metre tulfınde köşebend açık 
eksiltme suretile alınacakdır. Şartname ahkamı daire· 
sinde şeraiti lazimeyi haiz olub teminatı matlubeyi gös· 
terenler pazarlıkla eksiltmeye gireceklerdir. 

1 - İhale 1 O Eylül 935 sah günü sabahı saat 11 de 
Liman Hanında Umum Müdürlük Makamında topla· 
nacak Müdürler Encümeninde yapılacakdır. 

2 - Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 1 O nisbetin 4 

de teminat akçesini vezneye yatıracak veya bu mikdar· 
da bir meblağı havi hükumetçe teminatları alınan ban
kaların birinden veya borsada mukayyet rayiç ve mahi
yet itibarile kabul edilen esham olarak Genel Direk
tölük veznesine yatıracaklardır. ( 5 3 12) 

Liman i şleri Genel 
Direktörlüğünden : 
İdaremiz merakibi için pazarlıkla 4565 metre mu· 

rabbaı örtülük muşamba alınacakdır. Şartname ahkanıı 
dairesinde şeraiti lazımeyi haiz olub teminatı matlube
yi gösterenler pazarlıkla eksiltmeğe gireceklerdir. 

1 - İhale 1 O Eylül 9 3 5 salı günü sabahı saat onda 
Liman Hanında Umum Müdürlük makamında toplana· 
cak Müdürler Encümeninde yapılacakdır. 

2 - Bu muşambaların muhammen bedeli 5000 lira 
olub eksiltmeğe girecekler ihale gününden bir güne., .. 
vel yüzde 7 ,5 mikdarmdaki teminatı muvakkate akça
sını veya bu mikdarda bir meblağı havi Hükumetçe te
minatları alınan bankaların birinden veya borsada mu· 
kayyet rayiç ve mahiyet itibarile kabul edilen esham O" 

larak genel Direktörlük veznesine yatıracaklardır. 
3 - Teminatı muvakkate mukavelenamenin tanzirrıl 

sırasında yüzde 10 na iblağ edilecektir. (5309) 

!Memuraranıyor;· ı ihtira ilanı . 
''İspirtonun taktiri i~in usu1 

hakkında istihsal olunan 25-12-1933 
günlemeç ve 1694 sayılı ihtira be : 
ratı ile buna ait ayni günlemecl• 

Almanca, Frannsea n usulü 
, muhabereye aşina bir memura 

1

1 
ihtıyacumz vardır Taliplerin 

1 

Sirkeci 
Antalya Nakfiyall Umumiye 

•!!!!!!!!!!!!Şirketine müracaatlan ~• 

1ctanbul dördünc;ü içra memurlu· 
ğundan: 

Bir borstan dolayı merhun olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
ev eşyası 9-9-935 pazartesi saat 9 da 
Beyoğlu Pangaltıda Şehit .Muhtar 
Bey caddesi 23 No. da birinci açık 
arttırma suretile panya çevrilecek· 
tir. 

İsteklilerin o gün. gösterilen sa· 
atte mahallinde bulunacak memura 
35/294 dosya No. sile müracaatını.z 
ilan olunur. (14213) 

birinci ilave tasdıknamesi bu def• 
fnevkii fiile konmak ijzere ahar• 
devrüferağ veya icar edileceğinde" 
talip olanların Galata'da, iktisat ııa· 
nında, Robert Ferri'ye mliracaatlaf1 

ilan olunur. 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafıilit : Galata posta kutuaU f 

• 1255 ~ 

lıtanbul ~din~i iera memurluğun İHTİRA İLANI 

dan~ .. Debagat idn seyyar cevelan .,e Bir borçtan dolayı mahcuz olup ıı 
ta paraya çevrilmesine karar veri - teshin cıhazı" hakkında istihsal olıJ; 
len her türlü ev eşyaları 10-9-935 sa· nan 29-12-1931 günlemcç ve J3° .. 
lı günü Hat 13 ten 14 de kadar Be· sayılı ihtira beratı bu defa me~1'i' 
9ikta.§ lhlamur cadde$inde 44 numa- fiile konmak ilzre aherc devrüfetal 
ralı hanede birinci açık artırma ile rıı•· 

1 ~ l"bl · veya icar edileceğinden talip ola ,
14 eatı aA:agı ve ta ı erın atışın ma- •• - .. ~ 

halllnde bulunacak memura mUraca· rın Galata'da, Robert Ferrı yt ... 
atları ilan olunur. (14211) racaatları ilin olunur. 663'>....., 

HayafSigortalarınd8 Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malfiliyeti11 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinleriniıi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Tr 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegine tatbi" 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalantıda mlihim bir inkıllp yapınıtttr, 
Çünki bu ıiıoıU ne : 

Ölüm ve malf1liyet tcınin olunur - her sene nakdi temettil .verilir.~ 
vefat halinde müemmen meblii derhal ödenir - mukavelenamenin hıtJ 
aunda aigortab bayatta bulunurs3 ve maluliyete uğramamıı lae ~neı:; 
men mebliğ % 10 fulasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi ınaJuliY.., 
müddetince ücret alınmaz - daimi maltlliyet halinde müemmen meblii 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin bitr 
mmda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanıZ1 

yaptırmak üzere şu adreslere müracaat edinh · 

Anadolu Sigorta Şirket• 
31

• 
Muamelat merkezı : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: ıo5 

Umumi acentalığı : Galata, Unvon han. Telefon: 448R~ 
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RADYO Haftanın Programı 
Plakçılık Ve Radyoculuk 

r~ 'Aylardanberi radyo firmala
rıı~ gramofon plak fabrikatör-
erı arasında sürekli anlaşmaz

lrk devam edip durmaktadır. Ge 
Çenlerde bundan kısaca bahset
tniştik. G r a m o f o n firma· 
ları radyo istasiyonlarında plak 
Salınmasına tahammül edemi -
:\.'.erek birçok şehirlerde radyo 
§ıtektlerine karşı davalar aÇ
ll"lı:şlardır. Muhakemeler birçok 
rerlcrde sonuçlanarak radyocu-
ann le:hine halledilmiştir. Bu
<lapeşte mahkemesi verdiği ka
tarda hiçbir suretle Macar rad
lrolarmda plak çalınmasının ya
~k edilemiyeceğini bildinni~
tır. Allınan sergilerinin açıhşm
Qa Alman Propaganda Bakanı 
l:>oktor Göbbels verdiği söylev
~~ bu noktaya ddkunarak hiç-
ır zaman için Alınan radyola

rında plak çalınması yasak ola-
ll'ııyacağmı söylemi§tir. ' 

Plak calınmasına henüz ce
~ret edilemiyen ve mahkeme 
~ararmdan çekinilen yerlerde 
huna karşı tedbirler alınmış ve 
~apılan programların pahalı ol
tllarnası için muhtelif yollardan 
g~~ilmiştir. Şüphe yoktur ki, bu 
filıclen programlar daha paha
• 
1Ya mal olmaktadır. Bunuın 
l~i~ bir stüdyoda verilen konser 
~~ger stüdyolar tarafından da 
0le yapılarak ekonomi edil
tnektecıir. Bu yüzden de pro
~~amlarda biraz düşkünlük gö
liildüğü ortadadır. 
. Fakat bütün bunlara rağmen 
ttarnofon plaklarının radyoda 
~asa:klığma devam edilemiye
~eği anlaşılıyor. Çünkü muha
l etlıcleri yaprlmakta olan yer-
etıde de, biten yerlerde de iş 

tauya şiııketlerinin lehlerine 
go~Ianmaktadır. Bizim görüışü
lllUzc göre radY-olaııda plak ça-

hnması çok uygundur. Bir rad
yo şirketfne, ağır müzik arasın
da hafif bir aksi renk veren 
fantazi plaklar programı zen
ginleştirirler. Birçok radyıo şir
ketleri vardır ki, yalnız plak ya
ymnlarile idare olurlar. Hergün 
din1enilen 25 küsur metre dal
galı Roma kısa dalga postası 
dünyanın en·mükemmel operet, 
güzel İ~alyan şarkıları, seçme 
opera pla.dan ve hazan da kla
sik müz~k plaklarr neşretmekle 
programını doldurmaktadır. 

Uzun uzun inceledik ve bu is
tasiyonun programını pahalı or
kestra konserleri veren pek çok 
istasiyonlardan daha yüksek ve 
pahalı bulduk. Bunun için rad
yolarda gramofon plaklarının 
yasak edilmesi radyo yayımla
rında biiyıü.k bir kaıytp olur. 

T. Bleda 

Zdrih Radyosunda memle· 
ket gecesi yayımı 

Zlirih radyosu eylül ayı içerisin
de vatanın h~.r tarafından ve insan 
larmın karakterinden bahseden iki 
yaymı tertip etmiştir. İlerde böyle 
yayunlarının arttmla<:ağı söyleni -
yomm~ . 

• 
kaçak Radyo dinleyen 
Çekoslovakyada Kempler adında 

birisi tanıdığı Novak adında birinden 
bir miktar borç para almış ve rehin 
olarak elindeki radyo makinasrnı ver
miştir. Uzunca bir zaman aradan geç
tiği halde Kempler borcunu verme • 
yince öteki mahkemeye müracaat et
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Muhakeme sonunda borçludan pa
ra alınmış ve radyo makinası da mu
ayene edildiğinde kaçak bir makina 
olduğu i~in hem makinası müsadere 
edilmi~. hem de kendisinden abone 
olmadan dinlediği i~n para cezası 
almnuıtır. 

Saarbrück'te yapılan yeni radyo
nun müdürü J. Rcutcr.. 

Küçük 
Dalgalar 

Y:AZI : 15 

49.67 metrede 5 kilovatile:ba
zı saıbah pek erıkeıi saatlerde 
w ı X A L işaretli Boston is
tasyonu oldukça iyi işitilir; Bu
nun az altındaki 49.75 ·metrelik 
H P 5 B işaretli Panama krsa 
dalgası alınmıyacak derecede 
zayıftır. 
, 49.83 metredeki· 5 kilovatlık 
Zeesen (Berlin) kısa dalga pos
tası ço kiyi gelir. lşareti D J C 
harfli Berlin ekseriya akşam sa
atlerinde yaynn yapar. Çalışma 
saatleri şöyle gösteriliyor: 

19 dan 23.30 a kadar. Sonra 
gece yarısını yarım saat geçe 
tekrar başlar ve saıbaıh 5.30 a ka
dar Amerika için program ya
yar. Her · ~kisi de buradan çok 
iyi duyulur. 

Sonraki posta 49.92 metrelik 
Havana'dır. KU.banm yarım ki
lovatlrk C O C işaretli istasyo
nu müsait havalarda sabaha 
karşı işitilir. Buradan işitil~i
len çalışma saatleri sab~a kar
şı 3 ile 5 arasındadır. 
Komşu pos~a 49.92 metrede

ki 1,6 kilovatlık Bogota'dır. Ko
lombiya'nın (H J 3 AB~) işa
retini taşıyan bu posta da saıba
ha doğru oldukça iyf·dinlencn 
postalardan biridir. Fakat mu
ayyen işleme zamanı gösteril
memektedir. 

Ayni dalgada her saıbah 5.30 
ile 6 arasında dinlediğimiz V E 
9 D N i§aretli Montreal istas· 
yonunuın anten gücü 4 kilovat
tır. Burada 49 küsur metrelik 
istasyonlar biter. Tam 50 met
rede gece saat 22 de başlayıp 
bire kadar yayım yapan R W 
59 işaretli 20 kilovatlık Mosko
va bulunur. Bu posta da güzel
ce işitilir. 

8 EYLOL Pazar 

'.BUKRES 

12: Koro konseri. tı.30: Sözler. tz.35: 
Radyo orkestrası. 13.45: Spor. 13.55: 
Plik. 14.15: Duyumlar. 17: 18: Diniko 
orkeııtraııı. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin süreli. 20: Sözler. 20.20: Plak. 21: 
Sözler. 21.20: Operet müziii. 21:55: Spor. 
22: Konserin süreği. 23: Duyumlar. 23.15 
plik. 24: Romen mü:riği • 

BUDAPEŞTE 

19.30: Çingene müziği. 20.30: Sözler. 
21: Operet parçaları. 22.30: Duyumlar. 
Spor haberleri. 23: Çinııene müziği. 24.10: 
Cu mü:dği. 

MOSKOVA 

18:.30:·Konaer. 19.15: Plak. 19.30: Dans 
miiti'ği. 22: Almanca yayım. 22.55: Röle. 
23.05: İngilizce. 24.05: Almanca. 

MÜNİR 
20.40: Spor duyumlarr. 21: Müzikli· rad

yo piyesi. 23: Duyumlar. 23.15: Sözler. 
23.30: Dans müziği. 

HAMBURG 

20· Hafif müzik. 20.35: Spor. 21: Ulu
tal j.ayım. 23: Duyumlar. 23.15: Münih
ten röle. 23.30: Dans müziği. 

BRESLAU 

20.40: Aktüalite. 21.10: "Süel saat .. ad
lı y&ymı. 23: Duyumlar. 23.30: Dans. 

-· 9 EYLOL Pazar1esi 

13UKREŞ 

"13-15: Plik ve duyuınlar •. 18: Rady~ 
orkestraııı. 1!1: Duyumlar. 19.15: Hafıf 
mü:rik. 20: Sözler. 20.20: Plak. 20.50: 
Duyumlar. 21.15: Sarv.aa oda ku~rtet .or
keatrası. 21.45: Şarkılar. Z2.0S: Çift pıya
no müziği. 2230: Duyumlar. 22.45: Röle 
konser. 23.15: Fr. ve Alm. dillerile du
yumlar. 23.20: Hafif . müzik. 

BUDAPEŞTE 

19.50: "Piyano ile ııarkılar. 20.20: Kon
ferans. 20.50: Şen proeram. 21.3S: Kon
ferans. 22.0S: Yayh sa.dar kuarteti. 23.0S 
Duyumlar. 23.25: Çingene müziği • Söz
ler. 24.35: Cazband. 

MOSKOVA 
17.15: Pllk. 18.30: Orkestra. 20.30: Ro

man AfrikasL 21: Plik. 22: Almanca ya
ynn. 23.0S: Jnrilizce yayım. 24.05: Ma-
carca. 

MttNtH 

20.05: Şimal · müziği. 21: Duyumlar. 
21.10: Müzik takvimi (EylCıl 22: Skeç. 
23: Duyumlar. 23.15: Sözler. 24: Gece 
müziği. 

HAMBURG 
20.15: $imal mü:dfi. 21: Dnyumlar. 

21.10: Skeç. 22.10: Akşam müziği. 23: 
Duyumlar. 23.15: Sözler. 23.30ı Müzikli 
program arası. 24: Eğlenceli mlizik. 

BRESLAU 
20.05: Sima1 mü2riii. 21: Kısa dnynm

lar. 21.10: ''Vcnedik geceleri., adlı koro 
•e orı orkestra&ı programı. 23: Duyum
lar. 23.30: Gece konseri. 

• 
10 EYLOL Salı 

50.26 metrede Vatikan kısa dal- BU K RE s 
gası H V J işaretile program 13: Duyumlar. 13.05: Orkestra - Du· 
neşreder. Müzik programına yumlar. 13.55: Konserin süreği. 14.15: 

Duyumlar. 14.35: Konserin sü.reği. 18: 
rastlanmıyan Papabk istasyonu Plik. - Du)'Umlar. 1sı.1s: Ptik. 20: Söz
h k 21 d 2115 k d ler. 20.20: Senfonik valsler (Plak) 21.10 er a şam en • e a ar Sözler. 21.30: Budapcşteden röle. Genel 
dini yayım yaıpar. Pazarları da Avrupa konseri. 22.35: Duyumlar. 22.50: 
t 12 d b"' k' lik. b" Rö~e konser. 23.15: Duyumlar. 23.2S: am e ır çeyre ır ya- Konserin • Süreği. 24: Romen müa:iii. 
ynn yapan Vatikan'ı ancak yor- Bu DA p Eş T E 

tu günlerinde dinlemek kahil- 20: Pltk-. zı.ıo: Sözler. 2ı.2o: verilecek 
dir. konsere dair fransrzca birkaç söz. 21.30: 

1 Genel Avrupa konseri. Opera orkestraııı 
Bayındırhk BakanhJı:ıının (Errıeııt Dohanyi idaresinde). ı: Tasso-

Y Senfonik Poem. 2 - Totentanz (Bartok) 
yerinde bir teşebbOsU 3 ~ Macar şarlularL 4 - On dördüncü 

Karrıırk yaymı. 23: Duyumlar. 23.45: O
peranın ııü.reii. 

HAMBURG 
20.30: Münihten röJe. 

BRESLAU 

20.30: Münih'ten naklen opera piyesi. 

• 
11 EYLOL Çarşamba 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Orkestra 
19: Duyumlar. 19.15: Konserin süreği. 
20: Sözler. 20.20: Plak. 21: Sözler. 21.15: 
Piyano - Viyolonsd konseri. 21.45: Şar
kılar. 22.051 Radyo orkestrası. 22.30: Du
yumlar. 22.45: Konserin süreği. 23.15: 
Yabancılara duyumlar. 23.25: Konserin 
ıüreği. 

BUDAPEŞTE 

20.10: Çingene müziği. 21.15: Stüdyo
dan piyes. 23.10: Duyumlar. 23.30: Piya
no ile ;sarlnlar. 24.10: Cazband. 

MOSKOVA 
18.30: Radyo için adapte edilmiş ''Ei· 

lenceli harb,. opereti. 19.30: Plak. 22: 
Çekçe yayım. 23.05: İngilizce. 24: Alman
ca ya.yun. 

MUNIH 

20: Leipzig'den röle. 21: Operadan 
kültiir günü. 22.30: Radyo orkestrası. 23 
Doyumlar. 23.30: Dans müziii. 

HAMBURG 

20: Bando mrzıka. 21: Münihlen röle. 
22.30: Gece müziği. 23: Duyumlar. 23.30: 
Gece müziğinin süreii. 

BRESLAU 

20: Kanşık halk müziği. 21: Opera bi
naıımda kültür günü. 22.30: Gece müziği. 
23: Duyumlar. 23.30: Gece müziği. 

• 
12 EYLÜL Perşembe 

BUKREŞ 

tS-15: Pllk ve duyumlar. 18: Radyo 
salon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: Plak. 
20.45: Sözler. 21: Richard Vagncr'in 
"Valkyre,, operası (Plak). 24: Popüler 
Romen müziği. 

BUDAPESTE 

%0.40: Halk balladları. 21.10: Opera or
kestraııL 22.30: Duyumlar. 22.50: Çingene 
müziği. 23.45: Aylık duyumlar (ltalyan
ca). 24: Piyano müı'!iği. 24.35: Cazband. 

MOSKOVA 
17.15: Plak. 17.30 Çaykovııki ve Gla

zunov'un eserlerinden konser. 22: Alman
ca yayım. 23.05: Franıızca. 24: Portekiz
ce yaymı. 

MUNtH 

20: Rad~ orkestraııı. 21 ~ Duyumlar. 
21.10: Akşam konseri. 22.SO: Hitler için 
çalmacak i'eçit resmi esnasındaki müziği 
röle. 23: Duyumlar. 23.20: Program ara
•r. Z4: Dana müziii. 

HAMBURG 

20. ıs: Yeni yaylı aazlar orkestrasr. 21: 
Duyumlar. 21.10: Skeç. 22.10: Mozart'm 
es-dur sonatlarr (Piyano). 22.30: 'Münih
ten röle. 23: Duyumlar. 23.25: Müzikli 
program arasL 24: Sen müzik .. 

BRESLAU 

20.20: Radyo orkeııtraııL 22.30: Münih
ten röle. 23: Duyumlar. 23.30: Gece mü
ziği. 

• 
13 EYLUL Cuma 

BUKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 
orkestrasr. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin süreği. 20: Sözler . .20.20: Plak-Sözler. 
21: Sözler. 21.15: Piyano ile şarkı. 22.05: 
Radyo salon orkestra.ar. 22.30: Duyumlar. 
22.45: Konserin sürcii. 23.15: Yabancıla
ra duyumlar. 23.20: Konserin ıüreği. 24: 
Plak. "H b " f"1-! • Macar rapsodisi. 23.35: Çingene müziği. 

aı er re 1Mmtzde okundu- 23.30: DuYWnlar. 23.30: Du)'Umlar. 23.55 BUDA P E ~ T E 
ğuna göre Bayındırlrk Bakanlı- caı:. 20.50: Erkekler korosu. 21: Skeç. 21.50: 
ğı yurdun on yerinde radyo is- M O S KOVA Plak. 22.20: Duyumlar. 23.30: Salon or-

. k - k 18.30.: Popüler Rus şarkıları. 19.15: keatraıı. 24.30: Çingene müziği. 
tasıyonu urımaga arar vermiş- Piyes. 20.30: Orkestra ve dans. 22: Al- SKOV 
tir. Her noktadan feVkalade is- manca 7aYDD. 22.55: Röle. 23.05: Fran- M 

0 
A 

t1'fadeH olan bu ı'stası"U\nll'llar ıızca. 17;13: Plak. 18.30: Popüler şarkılar ve 
J -~ havalar. 1!1.15: Koro konseri. 20.30: Gor-

Alman ,.adyolanncla l.er lJalı.it hon&erlerini dinlediğimi~ halkı bidhirine bag-lıyacag- ı MU N t H ki'nin "Egor BoulytcheH,, adlı piyesi. 22 
Otto Dobrindt orkeatraaı şu'"phesizdir. 20.30: Ricbard Vagner'in "Dit Meiater- Almanca yayım. 23.0S: İngilizce. 24: Al-

MONtH 

20.05: Seçme halk müziği. 21: Kadm .. 
!ar kongresini röle. 23 : Duyumlar. 23.20: 
Program arasr. 23.0: Müzi3kli ulusal y~oı 
yun. 24: Eğlenceli gece müziği. 

HAMBURG 

20: Bando mızıka. 21: Duyumlar. 21.10 
Dans müziği. 23: Duyumlar. 23.25: Dan• 
aa devam. 24: Şen akşanı müziği. 

BRESLAU 

20: Konser. 20.SO: Sözler. 21: Kadmlat 
kongresinden röle. 23: Duyumlar. 23.300 
Şen gece müziği. 

• 
14 EYLUL Cumartesi 

BUKRES 

13: Duyumlar. 13.05: Radyo orkntra• 
ar. 13.45: Borsa ve spor. 13.55: Konserin 
süreij. 14.15: Duyumlar. 14.35: Konserin 
11üre(i. 18 : Süel konser. 19: Duyumlar. 
19~15: Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: 
Plak - Sözler. 21: Radyo cazL 22.30: 
Duyuınlar. 22.45: Röle konser. 23.15: 
Yabancı dillerle duyumlar. 23.25: Kon
serin süreği. 

BUDAPEŞTE 

20.05: Plrur. 20.45: Sözler. 21.15 : Mü· 
zikli radyo rövüsü. 22.50: Duyumlar. 23. 
10: Çingene müziii. 24: Salon. kuinteti. 

MOSKOVA 

17.15: Plak. 17.30: Edebiyat. J8.30: 
Konser. 19.15: Mozart'm "Saraydan Jıtı.
çırıhş., opcrasmdan sahneler. 20.30: 
Moussograsky'nin t:ııer1crinden konser. 
21.30: Dans. 22 : Almanca yayan. 22.55: 
Röle. 23.05: Fransızca. 24 : İsveççe. 

MO'NtH 

20: Müzik ve duyumlar. 23.30: Alman 
ulusal danslarL 23: Duyumlar. 23.20• 
Proııram arası. 24: Danıı müziii. 

HAMBURG 

20: Münihten role. 21.ff: llavyera 
dansları. 22: "AlpenhUtte,. adlr opera 
(Bir perde). 23: Duyumlar. 23.25: Mü
zikli proııram arasL 24: Danı ıaıüziii. 

BRESLAU 

2130: Rac!yo orkestrasL 23: Du11J111lat, 
23.30: Alman dansları. 

Genel Avrupa konseri 
Budapeşte radyosunda önü• 

müroeki sah akşamı saat 21.30 
da verilecek bir konser birço'ti 
Avrupa ve Amerw radyoları 
tarafından röle suretile neşredi
lecektir. 

Konser tanınmış Macar kom· 
pozitör ve dirijan Emest Doh .. 
nany'i taraıf ından. idare edilcceılC 
tir. Şimdi1ik bu konserin Al· 
man. Fransız, Leh, Fenlandiya~ 
Danimaııka, Avusturya, İsviçre, 
İtalya ve Ameriaknm "National 
Broadcasting Company•' radyo 
şirketleri tarafından röle edile· 
ceği haber veriliyo. Amerilta
nm en tanınmış ve en ~dk ista
siyonuna sahip olan yukarda 
adı yazılı {N. B. C.) kıımpanya .. 
sı bu yayımı 82 istasiyonile ne§• 
redecektir. · 

Berlin radyo aergİ.itttle görülen son 
model. Bu makinenin alt lmmıı grcıı 

molon, üat k16mt da makine ı1e 
_. hoparlorclür. llııö..... ıinger von Nürnberi',, operası. 21.55: manca. 

<!±:~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!~~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!~ 
~3. tün değiştil'di. Gönlünde ·bi1: aşk aile ''portrait., $inin ~karı, azame

KIRMIZI VE SiYAH 
STENCHAL ...____ ______________ , ______ ~----------...----------------------

hı 'a!r giin yemekten sonra Julien, 
)a.t tş için M. de La Mole'la beraber 
~ th odasına gitmişti; oradan çıkın
lıı ernen bah~eye döndü. Mathilde
hkctrafında toplanan grupa ansızın 
lıtıJatınca, haylı yüksek sesle konu
tin tığunu duydu. Mathilde karde
l,t c eziyet ediyordu. Julien bu söz
~e ~~~sıada kendi adrnın da iki kere 
!ı. ÇUgıni işitti. Fakat o gözükünce 
tı:en derin bir sükut başladı; . ye· 
,tctıcn söz açmak için gösterilen gay- · 
~ er boşa çıktı. Mademoiselle de 
İçirı~ol.e ile kardeşi o kadar heyecan 
g0ı c ıdiler ki başka bir taraftan 
~ ClçrnaJarına imkan yoktu. Julien 
l\t~ ~ Cayluı'ün, M. de Croisenois
l'ınd · de Luz'ün ve onların dostla· 
~en:·"· ba~ka bir gencin o akşam 
~el 1~1 ni buz gibi soğuk bir mua
~ene ıle karşıladıklarını gördü. He-

ÇckiJdi. 

Bölüm Xlll 
9iR KUMPAS 

Biribiri ile ilişiksiz sözler, arrf 
1esadüfün eseri buluşma)ar,gön
lündc biraz olsun ateş bulunan, 
ha al 'bi bir adamm ııözün-

de şüphe götürmez birer "delil 
~luverir. 

SCHİLLER 

Ertesi gün Julien, ansrzın Norbert 
ile kızkardeşinin yanına gidince on
ların yine kendisinden bahsettikleri
ni gördü. O gelince, yine bir gün ön
ceki gibi, ikisi de put kesildi. Artık 
Julien adamakıtlr kuşkulanmıştı. 
''Bu cid beyle cici hanım beni ala
ya a.lmağa mı kalmışlar. ne? .. ·Doğ
rusu bu, maqemoiselle de La Mole
un, bir sekreter parçasına gönül 
vermiş olmasından daha akla yakın. 
Zaten bu çeşit adamlarda gönül ver
mek gibi §eyler olur mu? Onların 
baş işi, a•damı alaya almak. Benim 
söz söylemekte bir Ü'Stiinlüğüm ol
duğunu görüp beni kıskanıyorar.1 
Baş zaafılarmdan biri de adam kıs
kanmaktır. Bu cihetler bir düşünü
lünce işin aslı kendind~n ortaya çı
kar. Mademoiselle de La Mole'un 
beni gözüne kestirmiş gibi gözük
mesi, beni buna kandırmağa çalış
ması, nişanlı~n benim halimi gör
sün de gönül eğlendirsin diye.,, 

Julien'in böyıle acı acı kurgulara 
düşme<Si; ruhiğ haletini bütün bü-

belirmeğ.e başlamıştı; bu düşünçeler ti beliriverirdi. 
o aşkı çabucak siliverdi. Zaten Juli- Fak.at Julien onun her daim oda
en'in Mathilde'i sevme•i onda, mi! ıında, V<>ltaire'in en filesofça ki
salsiz bulunu: bir güıelılik gördüğü taplarından bir ikisini bulundurdu· 
için, daha dogrusu onun bir kraliçe ğunl;l iyice biliyordu. Kendisi de 
tavurları bulunduğu, iınsanı hayran ikide bir, o üzenile bezenile cilt
edecek elbiseler giydiği içindi. Jıu- lenmiş kitapların birkaçını çalıp o
lien bu işte, sonradan· görmüşlüğü- dası.na götüriirıdü. Her cildi yanın
nü belli ediyordu. AkııUı . bir köy dakınden biraz ayırır ve götürdüğü 
uşağını, sosyetenin en yüksek sı- kitaplarda!\ açık kalan yeri böyle
nıflanna vardığı zaman en şaştığı tik-le kapatmağa çalışırdı; fakat ara
§ey, ç.oık kişilerin söylediğine bakı- tu çok geçnıcdi, kendinden ba~ka 
lırsa, kibarlar aleminin güzel ka- bir Voltaire meraklısı daha bulun
dınlarıdır. Daha ~ir iki önceye ge- duğuna dikkat etti. Bir medrese 
1inciye kadar Julıen'in tatlı hulya- kurnazlığına başvurdu ve mademoi
lar kurması, Mathilde'in huyunu, ya selle de La Mole'un ilgi gösterebi
radıhşını düşünmesinden . değildi. leceğini sandığı eildlerin üzerine 
Julien, onun ne yaradıhşta"olduğu- kµçük küçük. kıJlar koyıdu. Bu cil<l
nu bilemezdi ve btlemiyeceğini an- ter alınır,, haftalarca . geri gelmezdi. 
lıyacak kadar aklı başında idi. Ge-r- M. de La Molc, bütün uydurma 
çi bir şeyıler görllıp sezmişti; fakat ha.tırıat kitaplarını gönderen kitap
bunlarrn hepsi. kim bilir? ·belki de ıçısma kızınuş; Juliene biraz d<>ku
sadece bir görünüştü. naklı yeni eserlerin hepsini al'ma· 

Mesel! Mathilde, dünyayı bağış.. •ını enırctınişti. Fakat aguları eve 
lasalar, bir hafta bile pazar ayinini ıyayılmasın diye sekretere, bu kitap
kaçırıınaz, hemen her giln annesi He farı marquis'nin odasında duran kli
kiHscye giderdi. La Mole konağın· ~ük ' kitap dolabına· koyması tenbih 
da patavatsızın biri, nerede oldu- edilmişti. Julien, bu yeni kitaplar 
ğunu unutup da ya kralın, ya kili- 4çin<le, kralın veıyıa kilisenin men
senin ama doğru, ama yalan menfa- featlerine biraz olsun husumet gös
atlerine karşr savrulmuş bir alaya ter.enlerinin, birer birer aşırıldığını 
uzaktan hatırlatacak· bir söz ıöylese farketti. Onları okuyan Norbert de· 
Mathilde o saat ciddileşir, kalıp ke- ğtldi yal · · 
silirdi. Onun her vakit müstehzi Julien, bunu gözünde pek büyüt
müstehzi bakan gözlerinde, eski bir müf, ma·demoiıti:lle de La .Mole'da, 

Madıiaveılli'ninki çeşidinden bir iki 
yüzlülük bulunduğuna iman etmiş
ıti. Mathilde'de v.ehmetiği bu aon 
derece hayınlığa meftundu; zaten 
onun ahlakında meftıun olduğu ci
het de hemen hemen yalnız bu idi . 
Mürailikten ve fazilet den;lerinden 
doğan içsıkıntısı Julien'i böyle bir 
ifrata sürüklemişti. 

Julieninki aşka kapılmaktan ziya
de kendi kendine hayalini tahrik et
mekti. 

Mademoiselle de La Mole'un boy
nun bosunun zarafeti, giyiminin 
kuşamının ine.eliği, elinin beyazlığı, 
kolunun güzelliği, büt~n ~areketle
rindeki desinvo/tura uzerıne uzun 
uzun hulyalar kurduktan sonradır 
ki Julien gönlünde aşıklık duyardı. 
O zaman kızı, gözünde bir kat daha 
cazip kılmak için, bir Catherine de 
Medicis diye tasavvur ederdi. Mat
hilde, Julien'in sandığına göre, en 
karışık, en zor meseleleri bile anlı· 
yabilecek, hiç bir hayınhktan çe
·kinmi_t~cek bir kızdı. Julien ona, 
genchgınde hayran olduğu Maalon
ların, Frilaire'lerin, Castanede'Jerin 
hayallerinde canlandıracakları en 
kusursuz kadın ör~ği; kısacası 
Parisli'nin en mükemmel enmuzeci 
diye bakıyordu. 

Paris'lilerin yaradılışında her 
şeyi kavnyabilmek veya haymlık 
bulunduğunu sanmaktan daha tu• 
ha.f bir şey görülmüş müdür? 

Julien içinden: "Bu üç kişinitı 
benimle alay etmesi pek miimkün,. 
diye düşünüyordu. .Mathilde'in ba
kışlarına karşılık onun gözlerinde 
ters ve soğuk bir ifade belirdiğini 
6öylemeğe ha<:et yok; bunu ben 
ısöylemeden de göz önüne getirme• 
mişseniz, Julien'in tabiatini anla• 
mamışsınız demektir. Onun bu ha• 
kışlarını görüp şaşan mademoiselle 
ıde La Mole, iki Uç defa ona dost• 
tluktan bahsa kalkıştı ise de her sc• 
ıferinde acı bir istihza ile karşılaş• 
ıtı. 

Mathilde gönlünü heye.cana kap• 
tırmaz, içsıkıntısı çeken, zekaya meft 
un bir kızdı; ama bu beklenilmedik 
garabet ona itidalini kaybettirdi ve 
gönlünde, tabiatinin elverdiği de• 
recede ateşli bir aşk uyan.dırdı. Fa• 
·kat Mathilde'in yaradılışında haylt 
gurur da vardı; bunun içindir ki 
bahtiyar olup olmamasını başka bir 
kimsenin iradesine bağlıyan hisle 
ber.aber içinde. büyük bir hüzün de 
ıdoğdu. 

Paris'e geldiğindenberi haylı gö• 
.zil açılan Julien, bu hüznün, içst• 
ıkıntısının verdiği o kuru hüzün ol
ımadığmı farketti. Mathilde, eskisi 
gibi, ba.Jolara, tiyatrolara, her çeşit 
-eğenceye can atmak şöyle duraun. 
ronlardan kaçıyordu. 

[Arkası var] 
N.ATAÇ 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaab ilinlan 

I 
Cinsi Mikdar.c Peyi İhale Tarihi Gün Saati 

Kilo Lira 
Sade Yağı 15000 900 11-9-935 Çarşamba 14 
Gaz Yağı 24000 540 11-9-935 ,. 16 

Demirköydeki kıt'at için yukarda cins mikdar temi
natı ihale tarih gün ve saatleri yazılı sade yağ ve gaz 
yağı Demirköyünde Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacakdır. Evsaf ve şeraiti komis
yondan ahnabilir. İsteklilerin belli saatten bir saat ev
veJ teklif mektublarını 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesi mucibince yazarak komisyona vermeleri. 

(204) (5129) 6700 

Cins\ Miktarı Tahmin İlkte-
Kilo Fiyatı minatr İhı.le tarihi Günil Saati 

Kuruş San Lira 
Un -118000 12 15 3777 23-9-935 Pazarteai 1.5 
Un 444000 12 15 3948 24.9.935 Salı 15 
Un 561000 12 15 4658 25-9-935 Çarp.mba 15 
Sadeyağı 7175 77 50 417 24-9-935 Salı 16 
Sadeyağı 8100 77 50 471 25-9-935 Çarşamba 16 
Sadeyağı 9172 77 50 534 26-9-935 Perşembe 16 
Sadeyağı 10180 77 50 584 27-9-935 Cuma 16 

Bayramıç Garnizonu için yukarıda yazılı Un ve sade 
yağının rnikdar, tahmin fiat, ihale tarihleri, hizaların
da gösterildiği üzere Bayramıçde Tümen Satmalma Ko
misyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Şerait ve evsafı 
İstanbul Levazım amirliği Satınalma komisyonunda 
göriilebilir. İsteklilerin 2490 saydı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle tekliflerini belli saatten bir 
saat evvel Bayrarnıçta Satmalma Komisyonuna verme
leri. (212) (5280) .. ,~ * 

100 ton Hint yağı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin edilen bedeli 
56000 liradır. İhalesi 
3-10-935 perşembe günü 
saat 11 dedir. Şartnamesi 
280 kuruş karşılığında ve
rilmektedir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı ka
nunda aranılan vesikalarla 
birlikte ve ihale saatinden 
bir saat evvel 4200 liralık 
teminat ve teklif mektupla
rını Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna 
vemıeleri. { 164) ( 4 7 80) 

6668 

* • ~ 

Hepsine biçilen eder 
38500 lira olan dokuz ka
lem saraciye malzemesi ka
palı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. İhalesi 11 Eylül 
935 Çarşamba günü saat 
1 5 tedir. İlk inanç parası 
2887 lira 50 kuruştur. 
Şartnameler 19 3 kuruşa 
M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parasımektub veya 
makbuzlarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazdı belgelerle 
birlikte teklif mektublannı 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonu
na vermeleri. ( 18 5 ) 

(4911) ~680 

••• 
Demirköyündeki kıt'atın 

ihtiyacı için 500 ton Un 
l 1-9-9S5 çarşamba gunu 
saat 1 O da kapalr zarfla De
mir köyündeki Satınalma 
Komisyonunda alınacaktır. 
llk teminatı 63 7 5 liradır. 
1stekliler şartnamesini pos 
ta ücretini göndermek sure
tiyle Komisyondan alabi
lirler. İsteklilerin mektup
ları ile istenilen vesaikle 
belli saatten bir saat evvel 
Demirköyündeki komisyo
na vermeleri. ( 19 5) 
,(5042) 6692 

* • .. 
Elmalıda bulunan kıt'at 

için 188 ton un 1 O Eylül 
935 sah günü saat 14 de An 
talyada Askeri Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf 
la eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli Kilosu 1 O 
kuruş 7 5 santimdir. Muvak 
kat teminatr 1516 liradır. 
Şartnamesi İstanbul Leva
zım Amirliği Satınalma 

komisyonunda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatten bir 
saat evvel teklif mektupla
rını komisyona vermeleri. 
(2) ,(5099) 6695 

ı;ı •• 

Kor Merkez Kıt'atı için 
400,000 kilo Buğday unu 
11 Eylül 935 çarşamba gü
nü saat 15 de ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Şart
namesi Levazım A. Satın
alma Komisyonunda gö
rülür. Muvakkat teminatı 
2850 liradır. Tahmin be
deli 38000 liradır. İstekli
lerin belli saatten bir saat 
evvel tekliflerini Balıkesir

de Kor Satmalma Komis
yon una vermeleri. ( 19 7) 
(5101) 6696 

$ (: • 

Pazarlığına devam edi
len 108200 kilo sığır etine 
istekli çıkmadığından pa
zarlığı 19 Eylül 935 per
şembe günü saat 16 ya bıra
kılmıştır. İlk pey parası 
1928 liradır. Bir kilosunun 
muhammen fiatı 24 kuruş
tur. Şartname eskisi gibi 
istekli Çorluda Satınalma 
Komisyonunda okuyabi
lir. Pazarlığa gireceklerin 
belli olan gün ve saatte te
minatları ve lazımgelen ve
saikle beraber Komisyonda 
bulunlt\alan .. (Zl 5) 

(5301) 

Vize, Pınarhisar, Alpul
lunun koyun etlerine istek
li çıkmadığından eksiltme
si on gün uzatılmıştır. İha
lesi 7 Eylül 9 3 5 cumartesi 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
Vize Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 214) 

(5302) 

Kırklarelinde 25 ton sa
de yağının kapalı zarfla i
halesi 20 Eylül 935 cuma 
günü yapılacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenler iha
le günü teklif mektubu ile 
kanuni vesikalarla telgraf
hane ayarr saat 15 e kadar 
Komisyon Reisliğine ver
meleri ve saat 16 da Ko
misyonda bulunmalıdır. 
Sade yağının tahmin edilen 
fiatı 78 kuruşdur. İlk te
minatı 1463 liradır. Şartna 
mesi Kırklareli Satınalma 
Komisyonunda her gün gö 
rülebilir. (213) (5281) 

ISTANBUL 

Cinsi Miktarı 
BEL~~::~::.":~NLA;~vakka} ,~Muhayyer Hasan Şevki~, 

muhammen nyati teminatı t D R A v e Y A G S 1 Z K R E M ı 
Beyaz Peynir 1170 40 54 

Dünyada emsalsizdir .. Her yerde arayınız. 

60 Paris yazıla etiketlere asla ldanmayımz. 
6

z6S 
Kaşar peyniri 

Kuru üzüm 
Kurukay~r 
Uryani eriği 
Zerdaıli 

Salça. 

Reçel 

Zeytinyağı 
Sabun 
Soda 

Makarna 
Tel şehriye 
Aııpa §ehriy.c 
Un 
Nişasta 
Pirinç unu ' 

Tereyağı 

400 

3920 
·1030 
800 
500 

1360 

2460 

1850 
13550 
3550 

6900 
1350 

120 
l300 
650 

2700 

1320 

22 
50 
40 
30 

45 

70 

38 
26 
10 

26 
26 
26 
15 
35 
30 

100 

142 

43 

130 

344 

256 

99 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, ZeynepKamil, Emrazı zühreviye 
hastaneleri için lazım olan ve yukanda cinsi, mikdarı, muham
men fiyatı ve muvakkat teminatı yazılı bulunan 18 türlü yiyecek 
7 bölüme ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye oknulmuştur.lstekli 
olanlar gelip evrakını levazım müdürlüğünde görebilirler. Ek
siltmeye girmek için de 2490 No. h arttırma ve eksiltme kanu· 
nunda vesika ve sırasında gösterilen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 6·9-935 cuma günü saat 15 de daimi en
cümende bulunmalıdır. "B." ( 4829) 

Çocukları kurtarma yurdu için lazım olan 100 ıkilo kuru zer
dali açık eksiltmeye konulmuş, ihale günüııde isteklisi bulunma
dığından eksiltme 9-9-935 tadhine uzatılmıştır. Kuru zerdalinin 
bir kilosuna 20 kuruş fiyat tahmin olunmu~tur. Şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye gınnek isteyenler de 
2490 No. 1ı arttırma ve eksiltme ;kanununda yazılı vesika ve 150 
kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 9-
9-935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 
"B." (5304} 

İstanbul Belediyesi hududu dahilinde afişaj hakkı 22 Ağustos 
926 tarihli heye~i vekile kararile belediyeye. verilmiş; belediye de 
bu hakkı bilmüzayede Anadolu Ajansına ıhale suretile devret
mişti.. Bu,baptaki mukavele feshedilmiş olduğundan bu mukave
lenin mütebaki müddeti olan 23 Mart 937 tarihine kadar zaman 
için afişaj işi müzayedeye çıkarılmıştır. Şartnamede yazılı tesi
satı yapmak ve senede asgari 6dt>O lira hasılat tediye etmek meş
nıt olduğuna göre arttırma kapalı zarf suretile 16 Eylfıl 935 
tarihinde icra edilecektir. Taliplerin itibarı rnalilerinin ticaret 
odasından tasdikli olması lazımdır. Teminat akçesi mikdarr 
785 liradır. İsteklilerin Levazım müdürlüğüne müracaatla mu
fassal şartnameyi şimdiden almaları lüzumu ilan olunur. "B." 

(5196} 

Hepsine 60 lira kıymet biçilen Usküdarda İskele meydanında 
belediye zabıtası kulübesi ankazı açık arttınnaya konulmuştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek 
için dört buçuk liralık muvakkat teminat makbuz veya mektu
bile beraber 6-9-935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bu
luıunahdır. "B." ( 4993) 

lstanbul millt emlik müdürlüğünden: 

Balat 

Muhamcn değer 
Lira • 

Hacı lsa Yoğurthane sokağı eski 30 M. 
yeni 41 sayılı evin 3-16 Payı. 96 

Altımermer : Hacı demir mahallesi Hamallar sokağı 
eski 88 yeni 84 sayıh arsanın tamamı.. 60 

Yukarıda yazılı mallar 27-9·935 cuma günü saat 12,30 a ka
dar pazarlıkla ve mübadil ikinci tertip tasfiye vesikasile satıla
caktır. İsteklilerin haftanın Salı ve Cuma günleri yüzde yedi 
buçuk pey akçelerile idarede müteşekkil satış komisyonuna 
müracaatları. "B" (5275) 

MAZOrt 
fıim ve marka ına 

dikkat 

MAZON MEYV A ruıu 
Sabahlan aç kamına bir kah~ 

katığı ahndıkt 

Kabızhğı Def'ede'u 
yemeklerden bir saat onra alın~.k 
Hazimsizliji Mide Ekşılı. 
ve yanmalannı giderir. Ağııd,J;J 
tatsııbk ve kokuyu izale cdef·t' 

Fazla bir yemek ve İÇ~ 
den sonra biıuıedilen 1 , 

gunluk ve şişkinliği ~ 
fıfJetir. MAZON tuzııl' I' 
tesirinden memnun le'&> 

~~~~ mıyanlar şişesi a5ık , 
olsa Bahçekapıda I~ 13•~ 
ka&1 arkaamda 12 No- , 
MAZON BOTTON e~ 
deposuna iade eder'' 

kolaylık olmak 
üıre perakende 
65 kuruşa sahlan 
~iş• ler piyasaya 
çıkarı l.nı;t .r. bedelini geri alabi~ 

lstanbul gümrük muhafaza baş~ 

müdürlüğünden: . 
Urfa Merkezindeki Gümrük Mulialaza Kıt'ası iÇ~~ 

126 lira ücretle veya Binbaşı forma ve maaşiyle 11
3
, 

baytar alınacaktır. İstekliler Ankarada Gümrük Mıtl111, 
faza Genel Komutanlığına, İstanbulda Gümrük Mt.ıfl 
faza Başmüdürlüğüne müracaat etsinler. (5286) ~ 

------------------------------------------~-. - - ~ 

İtalyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
TOMTOM SOKAK BEYOGLU 

Kayıt muamelesine ba9lanmı tır. --d
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 
-1,-1-st-a-nb_u_I -Ko_m_u-ta-n-hg-ı -S-a-tm_a_lm-a-Ko-m-is-y-on_u_ı_ilA-n-~1 

·11ıııe 
İstanbul Komutanlığı le teklif mektuplarını 1 ·rıO 

Birlikleri ihtiyacı olan 23 7 saatinden bir saat evVel~ııfl 
ton lavemarin kömürü 2 O kadar Fındıklıda K~tl'lıı p\lı 
Eylül 935 cuma günü saat lık satmalma komısY0 

on dörtte açık eksiltme ile na vermeleri. (5298) 
alınacaktır. Tahmin bedeli *** . içi~ 3436 lira elli kuruş olup ilk 
teminatı 258 liradır. Şart
namesi her gün Komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat veya makbuz
lariyle teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 5 2 9 7) 

• ı;: * 
İstanbul Komutanlığı 

Birlikleri ihtiyacı olan 51 O 
ton Tüvenan kömürünün . 
20 Eylül 935 cuma günü 
saat 15,30 da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5 3 5 5 lira o
lup ilk teminatı 402 lira
dır. Şartnamesi her gün ko
n1isyonda görülebilir. 

İsteklilerin teminat 
mektup. veya makbuzlariy-

2. Kor. Birliklerı el' 
5-9-935 de alıpacağı e~et 
ce ilan edilmiş olan. 3_2 a # 
arpa ezme makinesınıtl ş 

9
, 

namesinde değişiklik ~~1 
pılmış olduğundan e~e W 
ilandan sarfı nazar edılıı1111~ 
tir. Bu 3 2 adet arı)a eı c\l' 
makinesi 20 Eylül 935 gçı~ 
ma günü saat 15 de ı.~ı!• 
eksiltme ile abnaca ıirtı 
Tahmin bedeli 312~ ıirtı" 
olup ilk teminat 23 f ııe! 
dır. Şartname ve ev~a.!ıelJİ' 
gün komisyonda g?rıl ı.ı~Y" 
lir. İsteklilerin vaktı ıtlıı1ısW 
yeninde ilk teminat 

1 
17i( 

buz veya mektuplarıY e t~ı1"' 
likte Fındıklıda Koıtııl ~o" 
hk arttırma eksiltıtl~ 
misyonuna gelmelef5299) 
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, Geceli ve gUndUzlU 
Kız ve Erkek IŞIK 

nı.-ntqında 

Eaki 

"FEYZiYE ,, LiSESi 
Türkiyenin en eski huausi lisesidir. Ana, lık, Orta ·...e Lin kıaımlan, Edebiyat ..-e fen haUlkleri •ardır. 
Yetittirdiği talebelerin muvaffakıyeti •e çok yOk.ek bir talim heyetine malikiyetile ıe.inç duyan 

müeaaeae bir ecnebi lisanı öğretmek için eauh tedbirler almıfbr. T&lebe kaydına clenm edilmektedir. 
Her pn müracaat edilebilir. Mektep tarifnameai isteyiniz. Telefon: 44039 

YARln AKŞAM 

Harbiyede B E L V Q bahçesinde 

YAŞAR ve C E L A L' in 
Gecesinde 

Büyük san'atkarlara dinlemekle beraber meş· 
hur Kavuklu Ali Beyin orta oyunu, çengi ve 

·~~~Monolog ve sürprizler. Tel. 49091~~~, 

Bayındırlık Fen Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdan Tahmin bedeli İlk teminat Eksiltmenin • Eksiltme ıekli 

\'Y ıkattınlacak 
çamaşır 

iI'oz şeker 

Kok kömürü 

rr'avuk ve hindj 
etleri 

6 kalem yaş mey
va ile karpuz~ 
kavun 
Portakal 

Ekmek kadaHi 

57,000 

2,500 

40 

900 

2.900 
3~000 

150 
ile tel, Yassı kadaH
leri ve kuru ye
ıniş ile Güllaç I,010 
Onbir kalem ya~ 

parça 

Kilo 

Xon 

Kilo 

Kilo ) 
Aded) 

Çift 

Kilo 

ti, Kr. Li• Kr. Günü Saau 

1852 50 

656 25 
.760 00 

·s ıo oo 

388 13 

244 60 

138. 94 24-9-935 "14. Açık elCsiltme 

49 22 24-9-935 14,30 " ,, 

~ 7. 00 24-9-935 1 s. llt 1111 

~s ·2s 24.9.935· ·ıs,30 ,, .. 
·29 11 26-9-935 '14 ., u 

18 35 26-9-935 14J30 

:ve kuru sebze '1, 790 Kilo l 99 7 5 rr4 98 ·26-9-935 lS ,,,. ,, 

Yukarıda yazılı çamaşır yıkatılması ve yiyeceklerin yanlarında yazılı gün ve 
gaatlarda eksiltmeleri yapılacakdır. İlk teminatları hizalarında gösterilmişdir. 
Teminatların belli günden bir gün evvel Okuldan alınacak yazı ile Liseler 
~uhasebeciliği Veznesine yatırılması v~steklilerin eksiltme için belli günlerde 
llstanbul Kültür Müdürlüğü Binasında toplanacak Komisyona Ticaret Odası 
belgesi ile gelmeleri ve şartnameleri görmek üzere Arnavutköyünde Sarraf 
b\.\rnundaki Okula müracaatları ilan olunur. (5283) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden -;-1 
1 - Maltepede Tütün Enstitüsünde yapılacak 8000 

lira muhammen bedelli kalörifer tesisatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartname ve projeler Kabataşda Levazım ve 
Mübayaat Şubesinden 40 kuruş bedel mukabili alına
bilir. 

3 - Eksiltme 4-10-935 tarihine rastlayan cuma 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacakdır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı şartlar dahilinde muayyen gün ve saatından 
bir saat evvel ( 600) liralık teminat ve teklif mektubla
rile mezkur Komisyona müracaatlan. ( 4888) 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Dosya No1 Semti ve mahalleıi 

, 

14199 Eminönü Ahı çelebi 

2022 Cihangir Defterdar 
yokuşu 

649'1 Beyoğlu Emineami 

~869 ,Yeniköy Güzelce 
:Ali paşa 

~814 Kurtulu§ 

5577. Fener Hacı İsa 

3944 

2595 

3065 
2583 

2672 

4506 

Ortaköy, Ortaköy 

Kasımpaşa Sirkeci 
Muılahaddin 

Şehremini Bayuıdağa 

Edirnekapı Hacı 

Muhiddin 
"Amavutköy, ~rnavut
köy 
Y cniköy Panaiya 

Sokağı Emlak Noz 

Mayhane E.14 Y.15 

E. Türbe Y. Def- 31-53 
terdar yokuşu Harit& 7 
İlar E. 19 Y.21 
Kapalı Bakkal E.12-12 Mü. 
ve tekke :V. 8 6-13 

l>ekci ve Sandalcı E.ı 7·10 
Y. 10 

Karanlık meyhane E.6 Y.8 

E. Menekşe 
Y. Hercai 

Sirkeci Muıli.hid· 
din Zincirlikuyu 
Paşa meydanı 

E. Kürkçü Y. 
Kürkçü aralığı 

14 

E. 86 
Y.102 
2 
E, 7 Y.S 

E. Kö§k Y. Bo- E.73 Y.81 

Cinai ve biucsi Hisseye göre 

tlıtünde odası 
olan dükkinın 
1440 hi11e itibarile 
387 hissesi 

148,87 metre arsa· 
nın 1/4 hissesi 
21 metre aua 
Bahçeli ah ap 
hane ve klgir 
dükkan 

muhammen K. 

T. L. 
880 Açık 

arttırın?. 

375 

70 

950 

Bahçeli ahpp hane 700 

Kigir hanenin 510 
1/3 tıi11eıi 
53 metre arıanın 
tamamı 

Kagir dükklrun 
30/32 hisseei 
50 metre araa 
72,9 metre ar&anın 
1/2 hi11eai 

42 

85 

50 
41 

yalı kö§k 25 metre araa 50 
50 
85 

E. Çınar E. Ii 49 metre araa 
Y. Akbaı 83,5 metre ananın 

4472 Beyoğlu Hüseyinağa Dıvarcı E.74 Y.86 1/2 hiaseıi • 

l
l Yukarda yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkanlmtştu. İhaleleri 18-9-935 tarihine tcsaduf 

eden çarşamba günü saat 14 tcdir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. -- -- - -

ili isfanbuTGayrimübadiller Komisyonundan: 
Dosya Noı Semti ve mahallesi 

s221· Uaküdar tcadiye 

5078 Bostancı Çatalçeşme 

6252 

5853 

5852 

3932 

2411 

3921 

6305 

6304 

- 4431 

5260 

4764 

3597 

3567 

5627 

S623 

3032 

l'abim Pangaltı 

Büyükçarıı 

• 
Bo~ncı 

i\ksaray Çakırağa 

Taks,im Pangaltr 

Beyoğlu Hüıeiinağa 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Büyükçar§1 

Heybeliada 

Feriköy Te§Vikiye 
Meşrutiyet 

Galata Y enicami 

Büyükada Nizam 

Çen,elköy 

Bostaneı Çatalseımt 

:Beyoğlu Yenltchir 

3028 Bostancı Çatalçeıme 

4324 Beyoğlu Hüıeyinafa 

Sokağı 

E. Kayserli oğhı 
Y. Makasdat 
Kaymak 

.. 
Elmada~ 

Baımactlar 

Kazazlar ve Orta 

Çatalçeşme 

Tekke 

Elmadağ 

Ziba 

Kılburnu Vf 
Arnavut 

Kürkçülct 

Tepe ve Yükseli 

E. Abmetpap 
Y.Doktor Şevket 
E. Hacı Foti 
Y. Ali yazıcı 

Büyük Tur 

Emlak No: 

E.44 ~.54 

E.15 Y.113 

E. 55.57.37 

48 

29 

'E. 15 Mü, 
139 Harita 

Tapu 47 
Harita 1511 

E.51-53 

E. 40 'Mil. 
Y. 56 
E.79-19 Mü; 

Y. 71-66 

lO·ll-12 

E. 3-6 
Y. 3 
E.•3 Mü. 
Y.12-14 
E.14 

E. 16 
Y. 37 

E. Çen· ~ .. ..:e· E.16-18 
lcai Y. Kuleli ud. 
Yozgat tariki 

Kaytancı 

E. 11-15 
Harita 40 
1 

Dere ve KaymalC E.15 Mü. 
Harita 110 

Duvarcı ve Cambaz E.28-30 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

X. L, 
90 metre arsamıl 90 
tamamı 

146,50 metre arsa- '.120 
nın tamamı 

64 metre ar&arun 
tamamı 

Kigir dükkirun 
tamamı 

Kagir dükkanm 
2/3 hissesi 

)28 

)50 

·· ı r 'o 
l 52 metre arsanın l 'Z S 
tamamı 

90,60 metre arunın 906 
tamamı 

144,50 metre &t'$anın 289 
tamamı 

40 mette arsanın 160 
tamamı 

Kigir dükkanın ve 480 
üstünde odanın 
tamamı 

Kagir dükkanuı Jıs 
.W/120 hissesi 

Bahçeli ahfap hane- ı 10 
nin 2/5 hissesi 
258 metre araamn 1032 
tamamı 

Ahşap depo ve ü~ 250 
tündeki odalann 
164/4359 biseeai 
16540 metre tarla 190 
ve kiiir kulupe n 
kuyunun 274/1600 
hissesi 
Rıhtımlı arsanm ~S 
l/6 hissesi metre 94 
107 metre ananın 64 
tamamı 
52 metre arsanın 104 
tamamı 

ı 52 metre ananın 76 
t&mamı 
59 metre arsanın 17 7 

Bat ve diş ağnlarına llOğuk 
-ltınlığına, romatizma •e neıırral
jiyc karŞt en tesirli iliçbr. Lüt
fen ismine ye ukallı mark11ı11na 
dikkat. Her eczanede bulunuz:. 

İdaremizin Kabataşda LevazıQl ambarlarında me
murlar için yaptınlacak (1420) lira (66) kuruş keşif
namesi mucibince köşebent T. Demirlerinden camlI 
odalar pazarlıkla münakasaya konmuşdur. İsteklilerin 37 1 ~ T L- F 5 1 s 1 k 1 E.103 Y.lOJ/ı 1ta0ma7 mme

1
tre arsanın 55 6 op ... pı atma u tan u u u e 

16-9-935 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de , tamamı 

--. 
Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprllbap 

Tct 42362 - Sirkeci Milhtl.rdar· 

111111 zade Han. Tel. 22740. 111111 

Ayvahk yolu 
BANDIRMA vapuru 4 Ey- ı 

lül ÇARŞAMBA günü saat 19 
da Ayvahğa kadar 15236) 6732 

~~~~~~~~~~~~ 
Bi<;Ki ve DiKiŞ 

Eaub surette öğretip musaddak 
diploma veren 

NEKTAR ~ ZARUKYAN 
Talebe kaydına başlamıfbr. 
Pazardan maada hergün 9-12 ve 
14 - 18 e kadar müracaat kabul 

olunur. 
Adrn : Beyoğlu Altın Bakkal 

Babil caddesi nyı 63 

6721 

yüzde 7, 5 teminat paralariyle birlikde Kabataşda Le- ı Yukarda yazılı gayri menkuller on gün müddetle pazarlıkla &atışa çıkanlmıttır. lhaleleri l 7.9.935 
vazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisponuna mü- tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14 olup her gün aatı§lan yapılır. Satış mUnhaaıran ıayrimübadll bp· ı 
racaatları. ( 5192) j noıi~le~d~ir~. !!!!!!!!!ii!!i!i!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!i~!!!!!~~!!!!!!!!!!i!~ 

--------------------------~-------------134 7 4 kilo elek altı toz tütün Samsun Başmüdür-
lüğü iş evinde 

6000 ,, pembe, beyaz bobin Cibalide eski Le-
paket kağıdı Levazım binasında. 

4036 Kilo Zıvana kağıd• ,, ,, ,, ,, 
Yukarıda isim ve mikdarlan yazılı üç kalem eşya pa

zarlıkla satılacakdır. İsteklilerin 13-9-935 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 14 de yüzde 15 teminat para
lariyle birlikde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki satış komisyonuna müracaatları. (5229) 

ı - Konya Başmüdüriyeti binas!nda yapılacak 
4900 lira muhammen bedelli kalörifer tesisatı açık ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Şartname ve projeler Kabataşda Levazım ve 
mübayaat şubesinden 25 kuruş mukabilinde verilir. 

3 - Eksiltme 30 Eylül 935 pazartesi günü saat 14 
de Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Fenni şartname 26 mcı maddesi mucibince fiat
sız teklifler f~n hey'etince tetkik edilmek üzere ihale
den 15 gün evvel bütün teknik izahatiyle beraber ida
reye verilec~ktir. 

51
- Eksiltmeye girmek isteyenlerin 368 lira muvak

kat teminat paralariyle muayyen gün ve saatte mezkur 
komisyona müracaatları. ( 4820) 

lstanbul Cümhuriyet Müddeiu
mumiliğinden: 
İstanbul Tevkif evinin 1989 lira 76 kuruşluk ve 

17 48 lira 21 kuruşluk ve ceza evinin 805 lira 84 kuruş
luk keşif bedelli Üç kısım tamiratı ayn ayn açık eksilt
meye konmuştur. Muvakkat teminatları 149 lira 21 
kuruş ve 131 lira ı 1 kuruş ve 60 lira 43 kuruştur. Bu 
işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

Eksiltme şartnamesi mukavele projesi nafıa işleri şe
raiti umumiyesi keşif cetveli ve projedir. Bunları gör-
mek isteyenler tatil günlerinden maada her gün İstanbul 
da Postahane binasında İstanbul Cumhuriyet Müddeiu
mumiliği Levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 
23-9-935 pazartesi günü saat 14 de İstanbul~a Yeni 
Postahane binasında İstanbul adliye levazım dairesinde 
yapılacaktır. E~siltmeye girecekler yukarda sıra ile 
gösterilen mıktarda Muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ve Nafıa Baş mühendisliğin
den tasdik ettirilmiş ehliyet vesikalariyle birlikte yukar
da yazılı gün ve saatte İstanbul Adliye Levazım daire
sinde toplanacak komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(5289) 

VAPURCULUK 
Türk Anonım Şirketi 
lıtanbul Acentabiı 
Liman Han. Telefon: 2%Q25. 

Trabzon yolu 
A K S U ••puru 5 Eylüı 

PERŞEMBE tiinG ... t 20 d· 
Hopaya kadar. 

izmir sür'at yolu 
SAKARYA Hpura ber balta 

1 

PERŞEMBE paleri saat 16 ela 
İSTANBlJLDAN IZMIRE •• PA· 

1 
ZAR paleri de IZMlRDEN 1S

. T ANBULA kalkar 
i@!!!l!l!!!l!!!!!l!!!!!!i!!!!!l!!i!i!ii!!!!!i!!!!!!!!!!!!i!li!!i!!~· 

• Galata'da 
Le1n, Nehari • Kız, Erkek 

SEN JORJ 
Avusturya mekteblerl 
Kayıd muamelesine batlanufbr. 
Her pa uat (9 .. 12) n (3-6) ya 

kadar mfirac:aat olumnası 
i!J!!!!!i!!i!i!~ Tel: '2095 !!!!!!!!!!!!!!!!~ • 

6618 
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100,000,oOo Kişi 
POKER Tıraş Bıçağı 

Kullanmaktadır 

' ~~i!Ji!iiiiilii!!~~!!!!!-!!!!!!_!!!!!!_ LeylT ve rteharJ ~~~~~~~~1 

Boğaziçi Liseleri 
Eski F E Y Z i A T 1 Lisesi 

' Bo§azh;lnde: Arnavutköyünde: Çift Saraylarda 
Kız Ye Erkekler için ayri bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı, ilk kısmı, 

Orta okul ve li e sınıflanm havi ulusal bir müessesedir. 

Yıllardanberi kazandığı muvaffakiyetle tanınmış olan mektep 

kayıtlara başlamıştır. Kayıt için bergün saat ondan on altıya 

kadar mektep yönetimine başvurulabilir. isteyenlere mektep 

Iİ _ - tarifnamesi gönderilir. Telefon : 36.210 ~~~~~ 

MERZiFON 
Amerikan Kız Hayat Mektebi 

Lisan - Ticaret· Ev idaresi Kurslan 
23 EylUlde ac;ıhyor. Kayıd başlamıştır. 

Leyli ücret : 200 lira • Nehari ücret : 25 lira 
; 

Orta derecededir. Buradan diploma alanlar ÜBküdar • Amerikan 
Kız Lisesine imtihansız alınırlar. 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk mekteblerde talebe kaydına 

eylülün birinde başlanacaktır. aırinci 

2 ve ~O komprimefik ambalailarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimeferin 

üzerinde halisliğin timsali ,,,... 
olan ® markasını arayınız. 

1 
ı sınıflara bu sene 928 doğumlularla-------------
! daha ewelki do§umlulardan arta kalanlar ahnacakt1r. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· Üsküdar Amerikan kız lisesi 
lunduklar1 yere en yakın okula, c;ocuklarını kaydet· 

Mekteb Eylülün 23 ncü Pazartesi gilnil saat 13,30 da açılır. Ka· 
yıd günleri Ağusto11dan itibaren Sah ve Cumartesi günler?clir· Fazla 
malümat için mektupla ya biz.zat müracaat edilebilir. lsüyenlere 

_ _ _ • - mektebin tarifnameai gönderilir. Telefon: 60474 _- ti 
1 tlrmelerinl velilerden rica eder. (5015) 6644 

-~~~~~~~~~~iiii!iii!~~~~~~~~~~~~~~~.~· 
~~~~~~~~~~~~~~- 6614 

Yüksek Deniz Ticaret 
... 

Mektebi Müdürlüğünden 
1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzre beş yıllıktır. 

Yatılı ve bedavadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve 
makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır. 
.Bunların orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşlan on 
beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları 3artlı
d1r. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma gün
leri mektebe baş vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacak
Ian istidanameleı-ine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtla
rını, mektep diplomalarını veya tasdikli diploma suret
lerini ve polisce tasdikli iyi hal kağıtlarını ve velilerinin 
izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesikalık 
fotoğraflarını iliştirmeleri gerektir. 

5 - Yazılma işi 6 Eylül 1935 cuma gününe kadar
aır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o günü saat g da 
kendilerinin mektepte bulunmaları gerektir. (3788) 

6636 

Yüksek iktisat Ve Ti
caret Mektebi Direktör
lüğünden: 

1 - Okulun her üç kısmına yazılma 2 Eylül 935 pa
tartesi günü başlıyacak ve 25 Eylül 935 çarşamba gü
nüne kadar sürecektir. 

Yazılma işleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 
saat 1 O dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak isteyenler 
bir dilekçe ve belli belgelerle okul direktörlüğüne baş 
vurmalıdırlar. 

2 - Yüksek İktisat ve Ticaret kısmı Üç, Ticaretli
sesi bir ihzari ve Üç asli, Orta Ticaret mektebi dört sı
nıflıdır. 

3 - Yüksek İktisat ve Ticaret kısmile Ticaret lisesi
ne yazılacakların en az lise veya orta okul derecesinde 
Fıransızca bilmeleri gerektir. 

4 - Yüksek İktisat ve Ticaret mektebine liseme-
2unlarından Bakalorya veya olğunluk imtihanlarını 
pey eyi veya eyi derecede vermiş olanlar alınır. 

5 - Orta Ticaret mektebiyle Ticaret lisesine yazıl
ttıak için baş vuranların sayısı her kısım için ayrı ayrı 
tayin olunan kadroya geçtiği takdirde içlerinden mü
racaat tarihi sırasiyle pey eyi ve eyi derecede mezun 
olanlar ve bunlar arasından da tahsillerine ara verme
miş bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her Üç kısımda yazılı bulunan eski okurların 
25 Eylül 935 tarihine kadar okul direktörlüğüne baş 
vurarak okul Harçlarını vermek suretiyle kayıtlarını 
Behemahal yenilemeleri gerektir. İstanbulda bulun
mayanlar kayıtlarını yenilemek için okul Direktör-lüğü
ne mektupla müracaat ederler. ( 5 21 O) 

670S 

Meşhur 

KALODERMA 
Tuvalet sabunu 

KALODERMA 
Tıraş sabunu 

Yeniden Türkiyeye geti· 
rilerek bUtUn dr1yat, tu
hafiye vesair başhca 
mağazalarda satı,a 

başlanmu;t.r. 

6615 

lstan bu 1 üniversitesi 
Komisyonundan: 

A. E. P. 

Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı Teminat İhale Saati 
Fiatı tarihi 

Maden kömürü 1125 Ton 17 Lira 19,125 L. 1434,37,5 11-9-935 14 
Kok kömürü 1172 ,, 19 ,, 22.268 L. 1670,10 ,, ,, ,, 15 
Odun 1366 Çeki 2,5 ,, 3,415 L. 256,12,5 ,, ,, ,, 16 
Man~al kömürü 2200 Kilo 3,5 Krş. 77 L. S,77 ,5 K. ,. ,, ,, 17 

İstanbul Üniversitesi Merkez binasiyle Fakülte ve 
müştemilatının yukarıda yazılı mahrukatı 11-9-935 
Çarşamba günü Üniversite binasında ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. İsteklilerin verecekleri zarf, teminat ve vesikaları 
2490 sayılı ihalat kanununun maddelerine uygun olmal: 
dır. Yukarıda yazılı mahrukatın ayrı ayn olan şartna
meleri her gün Üniversite komisyon katibinden okuna
bilir. Mektuplar ihale tarihi olan 11-9-935 günü saat 
13,30 a kadar Rektörlüğe makbuz mukabilinde veril-
miş olması lazımdır. ( 4 9 3 2) 6646 

Edirne Şarbayllğından: 
3866 lira 51 kuruş bedel keşifli Edirne Uray mezba• 

hasında yapılacak ilavei inşaat 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. Talipler şartnameyi Edirne 
Şarbaylrğından isterler ve görürler. İhale günü 7 Eylül 
935 Cumartesi günü saat 11 de Edime Uray Devaml1 
Enciimeni de yapılacaktır. Taliplerin müracaatları i .. 
lan olunur. (5085) 6649 

Afyon memleket hastanesi baş 
Tabipliğinden: · 

Memleket Hastanesinin 935 senesi eczayı tıbbiye in"" 
tiyaç listesiyle şartnamesi İstanbul ve Ankara sağlık 
~:ardını direktörlüklerine gönderilmiştir. İstekli olan-. 
!arın yukarıda yazılı Direktörlüklere müracaat etmelerı 
ve ihalesi 13 Eylül 9 3 5 cuma günü saat on beş buçukta 
açık eksiltme suretile icra kılınacağından taliplerin yu .. 
kanda yazılı günden evvel teminatları asğari fiat fa .. 
turaları ve teklif mektuplariyle birlikt edaimi encümene 
müracaatları ilan olunur. (5089) 66~ 

ı_ M E v!:t.~ .9..ı.~.ç~ Q_ Z 
662Z 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

ı - Eksiltmeye konulan İş Büyük Millet Meclisi 
Müstahdemini elbise, Palto ve fotinleri. 

2 - Tahmin bedeli 3 3 31 Üç bin Ü çyüz Otuz bir lira 
2 5 Yirmi beş kuruştur. 

3 - Eksiltme 16-9-935 pazartesi günü Büyük Mil• 
let Meclisi İdare Hey'etinde saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartname Meclis Daire Müdürlüğün" 
den alınabilir. 

5 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvak"' 

kat teminat tutarı olan 2 5 O İkiyüz elli liralık Banka 
mektubunu Dördüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evvel Meclis İdare Hey'etine 1935 senesi Ticaret Odası 
vesikasiyle birlikte vermeleri lazımdır. (2389) (5203) 

6707 

Yüksek Mühendis Okulu Direk
törlüğünden: 

9 3 5 - 9 3 6 ders yılı için okur yazılmasına başlannıış
dır. Yazılma işi, 2 Eylül Pazartesinden 30 Eylül pa
zartesi akşamına kadar Cumartesi ve Pazardan başka 
her gün 9 dan 12 ye 13 den 16 ya kadar Gümüş.su: 
yundaki okulda yapılır. İsteklilerle daha fazla bılgt 
edineceklerin yukarıda yazılı gün ve saatlerde okula 
gelmeleri ilan olunur. (5178) 6~ 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENtC6 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad
desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 
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ı Satış Deposu Direktörlüğünden: -= 
~ . 
1 Sıtma ve Firengi ilaçları monopoluna dahil bir kısım ilaçların toptan : 
;::::: 1 ve · perakende· fiyatları aşağıda ilan ol.un ur 
;::::: 

-• ---
~ 

1 ;:::: 

i ;:::: ;:::: 

1 ;::::: 

i ;:::: 
;:::: 

1 ;::::: 

i 
~ ;::::: 
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Quinine chlorhydrate toz Türk Kodeksi 1930 
Kilos&1 
Kuru' 
2750 Beş kiloluk teneke kutularda ve 25 kilo ve daha yukarıaı İCjin 
2775 Bir " ., ,, ,, 6 kilo ve daha yukart&ı ic;in 
2825 ,, ,, ,, ,, ,, 5 kiloya kadar 
2850 250 gramhk ,, ,, ,, 5 kilo ve daha yukarısı iCjin 
2900 ,, , ,, ,, ,, 5 klloya kadar 

Qulnine bromhydrate Fransız ko. 1884 
2850 250 gramhk teneke kutularda iki kilo ve daha yukarısı lcjin 
2900 ,, ,, ,, ,, iki kiloya kadar 

Quinine bi - sulfate toz Fr. ko. 1908 
i ;:::::: 2300 250 gramlık teneke kutularda ::::::: 

Quinine bi - chlorhydrate toz PH. Brit 1932 

1 ;:::: w 
::::::::: • ::::: 3125 250 gramhk teneke kutularda 
:::::::: 1 3100 500 " " " 
;::::: 

i 
~ 
~ 

1 Quinine valerianate crlst. 
~ i 4000 250 gramhk teneke kutularda 
~ 

Quinine tannate Türk ko. 1930 

~ 

1 § 

i 
~ 
~ 1 2000 250 gramhk teneke kutularda 
§ 

i 
~ § 

1 §.: 

i 
~ § 

1 §::: 

i §: 
~ 

1 § 

i §: 
~ 

1 §::: 

i §: 
§:: 

1 § 

i §: 
§ 

Quinine sutfate Fr. Ko. 1884 
. 

2500 2/5 kiloluk teneke kutularda 10 kilo ve daha yukarısı İCjin 
2550 ,, ,, ,, ,, 10 kiloya kadar 

7200 
7350 
7300 
7450 
7400 
7550 
7600 
7800 

Quinine carbonate ( Aristochine ) 
100 gramlık mukavva kutularda ( bir kilo ve daha fazlası İCjİn 

,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 
50 ,, ,, ,, ( bir kilo ve daha fazlası ic;in 

,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 
25 ,, ,, ,, ( bir kllo ve daha fazlası İCjin) . 

,., ,, ,, ,, ( bir klloya kadar ) 
10 ,. ,, ,, ( bir kilo ve daha fazlası ic;in) 

,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 

1 i Quinine Ethylcarbonate { Euquinine) P. H. Helv. 5 
§: 
§: 

1 
~ ::;:: 

1 ::;:: 
i 
~ ::;:: 

1 
~ 

i 
'& § 

1 §::: 

i '& 
~ 

1 
~ 

3100 
3300 
3200 
3400 
3250 
3450 
3400 
3650 

20~ 
180 

250 gramhk mukavva kutularda ( iki kilo ve daha yukarısı ~in) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

100 ,, ,, ,, ( iki kilo ve daha yukarısı ic;in) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

50 ,, ,, ,, ( iki kilo ve daha yukarısı ic;in) , 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

25 ,, ,, ,, ( iki kilo ve daha yukarısı ic;in ) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

Ecorce de quinquina 
Sulfate de quinine titrage 0/03,20 ve alkaloide 0/09,80 

,, " " 0/02,46 " 0/09, 15 

Neosalvarsan - tek kutu ambalaj -
Kilosu 
Kuruş 

60000 

22 
25 
30 
35 
37,5G 
40 

Seri halinde : 
tleosalvarsan tek kutu perakende 
0/15 lik kutu 
0/30 '' ,, 
0/45 ,, ,, 

0/60 '' ,, 
0/70 '' ,, 
O/fJO ,, ,, 

Neosalvarsan hastahane ambalajı 
45000 Seri halinde ( elli ampulluk kutular«Ja) 

825 
937.50 

1225 
1312.50 
1406.25 
1500 

Uclarsyf 
45000 

16.50 
18.75 
22.50 
26.25 
28.125 
30 

l'feosalvarsan hastahane ambaUiıjı perakende 
0/ 15 lik (50 ampulluk kutu ) 

0/30 JJ " " " 

0/45 " " " " 
0/60 ,, " " " 
0/75 " " " " 
0/90 " " " " 

tek kutu ambalaj 
Seri halinde 
Uclarsyl tek kutu perakende 
0/15 lik kutu 

0/30 " " 
0/45 " " 

. 0/60 " " 
0/75 " " 
0190 u " 

Uclarsyl hastane ·ambalajı 
35000 Seri halinde (50 ampulluk kutularda) 

642 
730 
875 

1021 
1094 
1117 

Uclarsyl' hastane ambal:ljı perakende 
0/15 lik (50 ampulluk kutu ) 
o /30. ,, " . " " 

0/45 " " ,, " 
0/60 " " " " 
0/75 " " " " 
0/90 ,, " " " 

Neosalutan tek ampul ambaltıjı 
35000 Seri halinde 

13 
14.50 
17.SO 
20.50 
22 
23.50 

tleosalutan ·tek ampul perakende 
0/15 lik 
0/30 " 
0/45 fJ 

0/60 " 
0/75 " 
0/90 " 

Neo i. C. i. tek ampul ambalajı 
90000 Seri halinde 

33 
37.50 
45 
52.50 
56.25 
60 

Neo ı. C. ı. tek ampul perakend"' 
0/15 lik 
0/30 " 
0/45 " 
0160 " 
0/75 " 
0/90 ,, 

lyodure de potassıum Türk Ko. 1930 
440 Bir kilo.luk fişelerde (5 kllo ve daha fazlası İ4jln ) 
480 ,, ,, ,, (5 kiloya kadar) · 
460 250 gramlık ,, (5 kilo ve daha fazlası ICjin) 
SOO ,, ,, ,, (5 kiloya kadar) 
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Türkiye Kızılay Cem·iyeti 
Genel Merkezinden:· 

ı 
1 

ı 
1 

1 

i 
1 
1 

1 

I 

1 - 7 - 6 - 1935 tarihli ve '2767 sayıh kanunla monopolu cemiyetimize verilip icra Vekilleri Heyeti·nce 
tasdik edilen ilaçlarrn listesi aşağıdadır. 

!2 - Monopola tabi sıtma ve firengi ilaçlannın 1 Eylül 1935 tarihinden itibaren toptan ve perakende 
satışlanna başlanmışbr. 
ıstanbul'da Yen.i Postane civannda eski Zabtiye caddesinde Aksaraylılar hanında '2'2 numar·ada 
Kızılay Cemiyeti sabş deposu direktörlüğüne müracaat edilmelidir. . 

3 - Hariçden yapılacak siparişler, banka vasıtasile veya postanın bişartıttediye usulile derhal 
gönderilir. 

4 - Depomuzdan büyük ambalajlar içinde satın alınarak dışarda ambalajları perakendeye çe\l·rilen 
il8.çlarrn ne evsafından ve ne de ambalajlarından Kızılay Cemiyetinin mesuliyet kabul etrniye
ceği alakadarlarca bilinmek üzere ila.n olunur. 

Acethylarsan 
Atebrin 

,, 
Bismarsot 
Bismogenol 

" Bismuthose 
Bismuthoiodol 
Bismuth 

" 
" Bivatol 
,, 

Casbis 
,, 

Hectine 
,, 

(Ampoule) 
(comprimes) 
(Ampoule) 

{ ,, ) 
(Liquide) 

(lnjectable) 
(oxyde de) 

' ( " n hydrate) 
{ lodure de) 
( Ampoule ) 
( Solution huileuse) 
(Ampoule) 
(Solution) 
(Ampoule A) 

( " B) 
lodure depotasium 
lodobismuthate de quinine 
lodobismuth 
Kınakına kabuğu (yalnız) 
Mercure benzoate de · 

,, bi-iodure de 
,, cyanure de 
., lactate de 
,, protoiodure de 
,, Salicylarseniate de (Enesol) 
,, salicylate de 

Mesurol (Ampoule) 
,, (liquide) 

Muthanol 
Myosalvarsan 
N eosalvarsan 
Novarsenobenzol 
Neo J. C. 1 

.. 

Neosa1utan 
Neoolesal (Ampoufe) 
Olbia 
Plasmochine ,, 

" ,. Comprimes 
n ,, " eimple 
,, ,, ,, composes 
,, ,, drage composes 

Quinoplasmine Ampoule 
,, ,, Comprimes 
,, ,, Drage 

Quinio - stovarsol 
Quinine base : 

,, Bi-Bromhydrate de 
,, Bromhydrate de basique 

" " , neutre 
,, Bi-Sulfate de 
,, Bi-Chlorhydrate de 
,, Chlorhydrosulate de 
,, Chlorhydrate basique 
,, ,, ,, neutre 
,, Valerianate de 
., Tannate de 
,, Sulfate de 
,, Carbonate de (Aristochine) 
" ethylcarbonate de (Euquinin) 
,, Poudre, comprime, Tablette, Drage 

Silbersalvarsan 
Salvarsan 
Solusalvarsan 
Stovarsol comprimes 

,, sodique 
Spirocide comprimes 
Treparsol " 
Uclarsyl ' 

1 Kinin, Bizmut, ve civayı veya milhlerini hcivi olup sıtma ve firerıgide 
j kullanılan mustahzarların memlekette yapılması. veya yaptırılması. 
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