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Cenevrede Çıkan Hadise tRAN nısBAKANı noN GELDİ 

Kazı mi, iran Şahından, 
Murahhasının Ağır Sözleri Atatürke Selamlar Getirdi Habeş 

Vaziyeti Büsbütün Fenalaştırdı 1 Iran Dışbakanının Beyanatı ] 

BUGÜN 
a İndde : 

a iinciide: 

4ıuıcude: 

5 incıde ; 

1 ıncıda : 
'ıncide : 
• iı\cide : 

•uncuda : 

Peyami Safa'nm "Harp tah
minleri " fıkrası. Selim'in 
• lnmek ve binmek " fık. 
rası - Siır: ne dersiniz ? 
Şehır haberleri. 
Ankara tclsrafları - Haf. 
tanm eiyaaaıı - Felek in 
" Erkelcler neden?" fıkrası 
Aziz Hudai Akdemir'in tef· 
rikaıı : " Bizde casusluk " 
Saihk oiüdıi. 
Son haber - Matmazel 
Doktor. 
Memlekette TAN 
Sl>Or. 
Avrupa ıazetelerine ıöre 
hidi&eler. 
Kazan Hanhimm son ıün
leri - Faydalı bilriler -
Hikaye. 

Çob an 
Oluyorlar ! 

Son l.zmir gezisi esnasında, 
~azilli'nin en büyük mülkiye 
lrıemurile konuşurken, bu zate, 
kasabasının tam nüfusunu ve 
llıevcut nüfusa göre tahsil ça
Cllldakilerden yjizde kaçının 
Okutuldugunu sordum. Nazilli
~in elli beş bin nüfusundan yüz
de on • on ikisinin tahsil çağın· 
da oldugunu ıôyledi ve: 

- Neye yarar ki yandan faz-
9ku~«. Okullar ,-. 

·lnı dedi. 
Bü.Yük şehirlerde devlet okul 

larnua~ tt--••·11~· 
~-...J,..rin sa~~1!1~ yetmese bılc, 
wııÇlktB-Xilı -. ~.r-rç 

l'a bu çareye başvurarak kendi
lerini kurtaracak yol bulabilme
leri ihtimali, belki düşünülebilir. 
lt'aıcat memleketin en uyanık 
Parçası olan Ege bölgesinde da
lı~ merkezden uzak şehirlerde, 
devlet okullarına ginnemiı olan 
lar için baıka hiçbir öğrenme 
..,_cı tasavvur etmek hemen he
llıen kabil değildir. 

Vaziyetin Nazilli'de de bqka 
tilrlü olmadığını görünce, ilçe
btydan, okuyamıyanlarm ne ol-
4ukıanru sordwn. 

Sustu, durakladı, ve sonra 
lıı~yycn sebeplerin muayyen 
lleticeler doğurduğu gibi gayet 
'-de bir hakikati haber veren 
tabii bir sesle : 

- Çoban oluyorlar! 
Cevabını verdi. 
Bu sefer, ben sustum. 

• ~ yaruık, zeki, okU$ağa susa-
~ bir memleket parçası üze
~e binlerce, on binlerce çocu
~tıı bizim kendilerinF imkan 
tCiateremeyişimiz yüzünden il
'ebayııı. "Çoban oluyorlar!" ıö
~~e pek canlı bir tablo gibi 
--ce vuran avareliği karpımda, 
:teklerin sızlamamaıınat im
lıl taaavvur olunabilir mi? Na-

ta.&vvur olunabilıin ki, bu 
~n bütün neticelerine kök 
~acak olan biricik, t 
~ese, ancak ve ancak mefc. 
J!.ınüesseıesidir. Bütün dev
.:..-.ıer onun neticeleridir, ondan 
~ celir, ve nihayet yarın ona 
L'1'~ ilerliyecektir. Nazilli
:~ bir büyük kombina açtığmuz 

o kombinanın çevresin
~ hfıyanlan uyandıracak prt-
1..,;.: ~a ayni ehemmiyetle hazır ... 
~ lüzumunu yalnız anıa. 
;;:~ kalmıyarak tahakkuk et
itiQ tı gündür ki, kurduğumuz 
~ landım.anı da emniyet altı
• ~tır. Çünkü bir fabri
..:_-'liyebilmek için, pamuğunu 
:""'""'il lcöyijn toprağından almak 
~•tinde iıe, mühendisinden 
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All Naci KARACAN 

U....,_ ICaıwu....ra ltal7070 Mit.,.., Mtiii ,.._ 
,,.,..,.. '-:ai~ de ,,.,.,,.;~, nilaqet diin Ha,,.._ 
tan """'""".,. ~ .,....,..,.,.... alauınılr, ~-

Avukatların Sınıf /arı 

Son Seçim Yapddı 
Dokuz Fevkalade, Yetmiş iki 

Birinci Sınıf Avukat Var 

F ar11Ai. Nami Nari, EMf, .,,,_, 
latanbul Barosuna kayıtlı aYUkat- pan Baroayaa 81, Ha1an Tabain 

larııı verp bakımından amıflara ay- 681, Omer Parukl 266, Necati 671. 
nlma11 bitlrl1'nittir. 2395 numaralı Ruan Aıdyel 752, Alberto VoSfno, 
Kuanç kanununa aöre yapılan bu bidoJ KoJaen 281, Sezar Lbar otla 
ayırma listMi finans tahakkuk !U· 366, Hasım Rapp, Mehmet Tallt 4, 
beterine ıCSAderilmittir. Avukatla- CeW Dervit 231, Jorj Şaber, Ural 
rnı •icil numaralarile beraber ayrıl- Dilk 190, Sibrl 1212, Sadi Risa 545, 
dıkları sı~ıfları kaydediyoruz: Jak Hatem 295, Bensiyon Galimidi 
Fevkallde sınıfa 1n1rı'anlar 669, Izak Hazan 163,. Mustafa ~il 

. . i -ı 1262, Hüleyin Sadettın ll43 Nuıp 
Dımıtr Moekopulo 369, Gat Fra.n- Nurullah l335,Vaıfi Rafit 1İ68JC• 

ko 839, Şeldp, Adut 51, Gikas Kir- nan Ömer 866,L&mald 252,4)ek
yakos 1088, Ac1ri7el Bilyuti, Leon Andr Manko, M. Htmlt 908, Ali Ke
Şapn, Pirldna, Abdan-abman MU- mal 235 Hasan P'dbmi, Osman Jlurl,; 
nip 702, Sllle,.aan Aaf. Abclilrr~bman Sım, Temiıtoldi 249, 

Birinci aınlfa • JMlanlar Miltiyadi llaidi 237, Nikolald ııoa. 
Haun Hayri 41, M. Hamit 908. Koetaki 71, Valyu 66, Katodi 544, 

Moif Adato 370, Salamon Adato lebıpM Yoti 153, Bodould 188. 
1os7. maliye miilaviri YUmnü. ı.~ rA..-. s ineldel 

iran Dışbakam dün öğle yemeğini ismet inönüne 
davetli di. Dün akşam Cenevreye hareket etti 

Cenine Dün Heyecanh 
Bir Gün Geçirdi! 

Cen"1'C. 6 (A.A.) - Reuter bildi
riyor, Utuılar 90ayeteei konaeyinin 
busiln (6 eyl61) uat 17 de yapaca&ı 
toplantıda ltal)ıanm temail edilmiye
cefl unılmaktadır. laylendiğine cö
re, Mussolini bu busuıta talimat gön 
clerrolt*· 

ltal)'lll Batbakam Uluılar 1011yete-
lidla toplantıunda konsey başkaJu • 
nm. Jttfyan billdbnetinin alenen tah 
kir ....... e mil1a1de etmit olması
.. buna eebep caatermektedir. 

ttaJJa, raportörler komitesinin teş
ldli için ileri sürillen b8tün isimleri 
reddetmekte ve Ulualar Sosyetesi ni
•........Unin herbanat bir maddesi· 
ni lrabuWen imtina etmektedir. 

Diin Hayti•rpaflllll• menuimle lıarplonan dod lranın O., Ba
ftcmı Karni 

Cenevreye gid~ek ol~n İran dı' 
işler bak.anı Cenabı Kizımt dün sa
bah Ankıaradan tebrimize gelmittir. 
Saygılı misafir Haydarpaşada Iç
i1ler BakanJ ve Dışişler Bakan ve
kili Şükrü Kaya ile llbay Muhiddin 

Uıtündağ, Dı' Bakanlık genel sek
reteri Numan Rif at, lran maslahat
güzarı Cmabı Muaa. Nuri lafencfi
yari, Iranın latanbul General konso
losu Cenab Ferruh ve konsoloshane 

[Arkası 6 mcıda l 

TAYYARECi FONCK iŞ BAŞINDA 

Alolaf ayni amanda dün Litvinoff 
tardm4lan verilen 16ylevden ötürü 
bu komiteye Sovyet dele&ninin tayi
nine muhalefet etmekte ve Italyan -
Habef anlapıultpada evvelden bel
li bir ,,.nyet a1mıt olmalanndan do-

~?'ta= t~=-=i~illerinin Seri Ateşli Top mu, Yoksa 
• • • 1 ? 

~~1.~.;.:~~;.:: Mitralyöz mit Kullanmıt ı 
1.11=~-·lm=t\..~ • Bu karar &zerine Aveno-

Uln odasında Avenol, Laval, Eden, 
Rub:oin.ıu.Beck,Lopezolivan ve Tev 
fik Rilftil Aras arasında bir görüsme 
olmuttur. Daha önce de Laval Aloiai 
ve 10nra Eden ile. ltalyan delegele
rinin aalenu terketmeai meselesi bale 
1mıda liirüfmU!tilr. Sanıldıtına ıöre 
k-1teain t9'kDi henüz mümkün ol • 
maauıtır. Çilnkil, Italya, komiteye 
FraUa ve lnıiltere pdiği takdirde 
k•ndiainiıQ de ittirakini Nıemekte
dfr. 

Ecleıı, Laval, Beclc ve Tevfik Rüt
til Aras hiç bir karar almadan uat 
12,20 de-~dır. Bunlar tqkili 
ta1anur edileıı komiteye iftirak ede
bilecek aatbaiuiller bulmağa çalqa -
caklardır. Palcat, devletlerden ekseri-
11 bu komitenin karşıla.-cağı büyük 
mesulfveti yilklenm~k arzusunda de
lillerdir. 

Tay)'Orelcrin 1'ullanacaiı ail&lalar meaelea F,..,...ıo ~-- en 
mühim meMlelerinden biri laaliU •elıli 

G ••temls ymatla biJyük 
bir "~Wuu mlubab

al' açacaktır. Bıı milsaWa .. 
pag kıdarımıs •• W,alanmız 
ar,.sıada ailf •ıt "" sn-1$İf:Iİ .,-. 
r11md «ibi yibıtk --~ bir 
gaye ile hazırlanmaktadır. Oeng 
hz ve klldınlarımısn ev tertibi, 
ditiı, biçld, nakı§, gocuk balamı 
ve sair• husm{UJdUi lıabiliyetlertnın vasatisi
ne g8re netice al•~ olan bu müsabakanın ha 
hm 8yetl resmi va gayriresml büyük miite
bassıslanla11 m#Jffüeptir. 

Mii ........ ıa Wtla tafsilat n ariikifadumt ,._ 
bMla "Tan" sütunlarrnda bulaakanuz. Her laz .. 
...,._. kolayca ıireceii " fa:rda ~ ba ..... 
WrapP.••n.....,...,• 

FrtUUU Htı0a • .._. G•ı..ı IMNAJN 

l 
Pariı, 6 A.A. - Fransız tüe 1 ha· 

vacılıfının yıJclizı bulunan Rene 
Ponck, aırısısın Hava .bakanhıı tara

! fından, uçak ıtıt okullarında resmi 
bir vuifeye çatrılaııttır. 

Uçak aillblarının yeniden tanzi
me muhtaç olduiu gizlenmeme;c•e
di.r. 

General Denain. Fonk'u. muvaf
fakiyetlerini atıştaki mlist"~sna ın:
siyıtleri sayesinde elde etmi! ol .. 
ma1mdan ötürü seçmıştir. 

Fonk, muhanbe esnaaınd.1, ai ı i 
bir mitrıılyözle sefere çıbiıiltta ve 
yere düşürdüğü ber uçak i.çin yalnız 
bir iki kurıun urfetmlk suret:ıe, 
hemen hemen cephanesi tamam ola• 
rak geri gelmekte idi. 

Fonk. ayni aanıamla. taballca ile 
SO metre meaaıfeye konulmıa' 5 frank 
hk bir parıtya i.aabet ettirmekte di. 
Fonk bucün bıvacıhkta. fikir ay
rıhkt~rına ıebep olan büyük tiim re 
kavgasında ca hakem rolünü vap.ı
c:alı:tır. Bir lı:ısım havacılar seri ı; 
teşli bir topa. diter kısım da mı · ~ 
ralyöze taraftar bulunmaıttadırhr . 
Bunlara cöre, bir avcı uçağı ;çin 
yanyana konulmuş i~i rnitralvöz çolc 
seri bir ahenk temın etmektrdır. 
Top taraftarları onlar da, tayyar5 
kınatlarma vüklentniş iki •'>nun "'" 
vurdutu obilalerin alelade kurşun • 

IArka11 7 incidel 

Hava 
Tehlikesini 

Unutma! 
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t- ARP TAHMiNLERi 
Harp var mı? 
Elinizi sıkan her adam, sağh

'ğınızdan veya keyfinizden ev
vel size bunu soruyor. 

Önünüze her çıkanın dilinde 
çiftleşen ve büyük endişeler yav 
rulayan bu iki söz günün tah
min oyunu oldu: Harp var mı?. 

Düşünüyorsunuz: Uçler kon
feransı, üstüne çekemiyeceği 
ağır bir yük oturtulan sacıyak 
gibi kırılarak dağıldıktan sonra, 
Uluslar Kurumunun İtalya-Ha
beş davası karşısındaki çaresiz
liğine de bakılırsa, diplomatlar
dan ziyade askere iş düştüğüne 
hükmedeceğiniz geliyor. Yahut 
ta, Mançuri, Versay muahede
sinin yırtılması, Dolfüs'ün ve 
.Yugoslav kralının öldürülmele
ri hadiselerinde g~irdiğiniz 
harp korkularının boşa çıktığı
nı hatırlıyarak bu endişenizi de 
bir omuz silkişile üstünüzden a
tıyorsunuz. 

Her tahmine gülen bir hadi
seler alemi içindeyiz. Yaşadığı· 
mız devrin vak'aları, pek yakın
dan seyredilen bir film gibi göz 
leri bulandıran ve tabii nisbet
ten fazla büyük göründüğü için 
idraki şaşırtan karartılar gibi, 
korkulu rüya halinde, şüunun 
perdesinden üstümüze yuvarla
ıuyormuş :zannını verdikleri hal 
de, gölgeli bir belirsizlik içinde 
kay.bolup gidiyorlar. Filmi iyi 
seyretmek için geriye çekilmek 
lazım olduğu gibi, devrimizin 
vak'aları karşısında da net bir 
görüş elde etmek için uzunca 
bir zaman fasılasına ihtiyacı
mız var. Bu fasılayı bir seziş 
hamlesile atlayarak emin tah
minler yapmak cesareti ancak 
falcılara yakışır. "Ufukta harp 
var mı?" sualine ilk top sesini 
duymadan evvel, müsbet veya 
menfi, kestirme cevapı veren 
adam, kendini Allah sanan bir 
Allahlrktır. 

Peyami SAFA 

El yazması kitaplar 
tasnif ediliyor 

Eski yazma kitaplardan istifade 
edilmek Uz.ere öğretmen M. Cevde
tin baıkanhğında bet kişilik bir ko
misyon eeçflmiş ve çalışmalarına 
başlamııtı. Kliltlir Bakanlığı bUtUn 
yazma kitapların en kı a zamanda 
tasnif edilmesini kararlattırdığın -
dan Suteymaniye kUtUphanesi di -
rektörü Zabitin başkanlığında yeni
den on yedi kişilik biT komisyon 
kurulmu tur. 

CelAI Bayar Adapazarı 
Bankasında 

Evvelki gün Ankaraya vasıl olan 
Ekonomi Bakanı Celil Bayar, lstan
buldan ayrılmazdan evvel Adapazarı 
Türk T.icaret bankasının Istanbul 
şubesini ziyaret etmi tir. 

Şube müdilrU Feyzullah ile bir
likte muhtelif servisleri gezen Eko
nomi Bakanına bankanın faaliyeti 
ve bu meyanda yeru açılan ve hal
ka vadeli mevduat mukaıbilinde her 
ay faiz tediye eden hesap hakkında 
izahat verilıni§tir. Celal Bayar, 
bankadan, miltahedatından memnun 
kalarak ayrılmıştır. 

No. 21 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDl 

Tahsin Bey öne geçerek merdi
venden onlara yol gösterdi. Bilhas
sa Cemilenin uzun eteklerine ve 
ayaklarına basılmaması için kolla
rını açarak ona siper oluyor, ku
laklarına kadar geç.en şapkasının 
örttüğü kaşlarının altında cıva dam
lası gibi ışıldıyan gözler ile, öte ki
ne berikine çarparak basamakları 
iki~er ilçcr çıkan gençlere ters ters 
bakıyordu. 

Balo salonuna girmeden evvel 
camlı bir bölme ile muvakkaten ay
rılmış kısım vestiyere tahsis edil
mişti; ondan evvel gelen merdiven 
sahanlığmda bir masa, etrafında da 
kolları şlritli bilet ve kontrol me
mur lan vardı. 

Şahinde bilet muamelesini görün
ce bıçak yemiş gibi haykırdı : 

- Eyvahlar olsun... Gördünüz 
mü başımıza gelenleri... Biletleri 
evde unuttum. Sabahleyin ıspanak
lı böreğin yufkasını açmadan evvel 
elimde idi, sonra alırım diye mut
fakta örtünün altına 1lokuşturuver
miştim, unuttum gitti. 

ACjıkta kalan 1500 
Talebe ne olacak? 

Bu yıl lise ve orta okullara ya
zılmak istiyen 1500 taleb::ye yer bu
lunmadığının Kültür Bakanlığına 
bildirildiğini ya~ıştık. 

Dlin Kültlir Bakanlığından Is -
tanbul dircktör!Uğilne bir telgraf 
gelmiştir. Bu telgrafta, binast mü
sait olan ilk okullarda, orta okulla
ra ait sub::ler acılmasının mümkün 
olup olmadığı s"orulmaktadır. Ba -
kanlığın bu sorgusu etrafında he -
nüz esa:;lr tetldkler yapılmamış ol
makla beraber okullara bu yıl da 
fazla talebe müracaatı olduğu için 
binabrda mUsait yerler ayrılamıya
cağı sanılmaktadır. 

llk okullarda açılabilecek sınıf 
şubeleri ancak müracaat eden fazla 
talebeye tahsis edilebilecek gibidir. 
Bu durum karşısında Ktiltür idare
sinin evvelce kararla'jtırarak Ba -
kanlığa blldir<liği gibi lise ve orta 
okullarda yeniden ikişer şube ile 
Uç semtte birer orta okul açılması 
zaruri görülmektedir. 

iki yeni vapur 
Alınacak 
• Vapurculuk sosyetesi, yeniden sa

tın alaca~ı iki vapur için birçok kum· 
panynlarla temaslara baılamıştır. Şim 
diye kadar gelen teklifler iste~e uy
gun bulunmamııtır. 1914 - 1920 yıl
lan arasında in a edilmi gemilerin 
ıatın alınmaları kanunen memnu ol -
duğu için, bu yoldaki vapurlarını sat
mak istediklerini bildiren birkaç fir
manın teklifi de kabul edilmemiştir. 
Vapurculuk sosyetesi, yeni gemiler
den birisini İzmir hattına, ötekini de 
Bandırma hattına sürat postası o!a
rak i letecektir. 

Telefon şirketinden açıkta 
bırakılan memur yok 

Eski Telefon sosyetesi merkezin • 
deki tesisatı hükumet namına teslim 
alan Bayındırlık Bakanlığı heyeti ca
hşmalarına devam etmektedir. Bir iki 
güne kadar, şubelerdeki tesisatın da 
devralınmasına başlanacaktır. Bazı 
gazetelerin yazdığı gibi direktörlü
~ün ne teknik ve ne de muamelat kı
sımlarına henüz hiç kimse tayin edil· 
miş değildir. Eski sosyete tamir atel· 
yesinin Posta, Telgraf atelyesi ile bir
leştirildiği ve bu suretle 20 memurun 
açıkta kaldığı h{lberleri de yanlıştır. 
Telefon direktörlüğünün bugünkü 
idaresi, muvakkat bir heyete verilmiş 
tir. Bu iş Uz1rinde çalışan memurlar, 
eski soayete tesisatını sadece teslim 
almağa emmur edilmiş vaziyettedir -
ler. 

Holandah tayyarecinin 
cesedi bugUn getiri ivor 
Ankarada bir kaza neticesinde uça-

ğıyle beraber düşerek ölen Focket 
uçak fabrikası mümessil ve sahiple • 
~inden Hollandalı Gerhard Sandberg
ın cenazesi bugün Ankaradan şehrimi 
2e getirilecektir. Gerhard Sandberg 
Ankarada 3000 metre yüksekliğinde 
bir gösteriş uçuıu yapmakta idi. Bir
denbire uçağın kanatları kırılmış, 

uçak olanca hız ve şiddeti ile yere 
dü§müş ve yanmıştır. Sandberg bu 
suretle feci bir surette yanarak öl
müştür. 

Fransız tayyarecileri 
Ankaraya gitti er 

Evvelki gün Paritscn §ehrimize gel 
mi§ olan tayyareci Benault Aiglon ve 
Gilbert Denis, ve L<>uis Labondie dün 
Ankaraya gitmlılcrdir. 

Onun bu çığlığı üzerine balo sa· 
lonuna girip çıkan, bilet masası et· 
rafında toplanan kadın, erkek yir
mi otuz kişilik bir kalabalık ilkön· 
ce Şahindeye, sonra yanyana du
ran Cemile ile annesine ve Tahsin 
beye bliyUk bir hayretle baktılar. 
Erkekler Cemileden gözlerini ayı
ramıyorlar, memurlar kucağında ço
cu kla bekliyen çarşaflı kadını sü. 
zilyorlar, sonra hepsi muhtelif se
beplerden ve membalardan doğan 
hayretlerini değişdokuş etmek için, 
yabancı veya tanıdık, rasgele biri
birlerinin yüzüne bakıyorlardı. 

Tahsin Bey bu umumi hayreti 
kolayca hazmetmcmckten gelen bir 
öfke ve gurur içinde evveUi Cemi
leye, sonra Şahindcye ve annelerine: 

- Haydi siz giriniz, ben bilet işi
ni halliderim, dedi. 

Sabır'iıız Cemile iceriye doğru yü
rüyüverdi: Şahinde biraz afalla
mıştı, Tahsin Beyin cesaret verici 
bir işareti üzerine o da kız karde
şini J akip etti; fakat aıra Asiye 
hanıma gelince. iki iıç memur bir
den önüne dikilerek: 

- Hanım, nereye? dediler. 
Th>ğrusu Tahsin beyin de onu mU

daf aaya cesareti olmadığı için ağ
zından bir kelime çıkmadı . İhtiyar 
kadın içerdeki camlı kapının önün· 
de duran kızlarına seslenerek ba
ğırdı : 

- A ... Beni kucağımda çocukla 

' 
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ISTANBUL 

Arkada§larımızdan birisi bun· 
dan bir iki •ene evvel bir telefon 
almak işi dolayısile bu sosyeteye 
müracaat etmi§ti. Orada gördüğü 
şeylerden, İ§İttiği sÖ%lerden o ka-

dar §aşmı§tı iti; günlerce bunun 
tesiri altında kalan bu adama dal· 
gınlık geldi ıanm'§tık. Meıcle şu 
idi: bıtanbul Telefon Şirketinde 
bir fiyat listesi vardır ki; dünya· 
nın hiçbir yerinde ıörülmiyecek 
kadar %alimanedir. Meselci bir 
apartımanın bir katından öte-
ki katına bir telefon 30 liraya çı· 
kar. Telefon makinasınr bir bu· 
çuk metreden faz.la uz.ağa gö:ür· 

mek ister1>eniz. her metre için •c· 
nede bilmem nekadar kordon ki· 
rası vermelisini%. lıtanbul ve Be· 
yoilu taraflarında bir yeni maki· 
na 130 liraya alınırdı ve eviniule 
bir ilave makina almak isterseniz. 
ıenede o makinanın bedelinden 

' 
Yolcu ve Gümrük 

ontrolü i~in yeni 
Tedb·rıer a ınıyor 

Dün saat on yedide Izmiden li
manımıza gelen Ege vapurunun rıh
tıma yanaşacağı bir sırada Gümrük 
ve !nhisarlar Bakanı Ali Rana yol
cu salonuna gelmiş ve bazı tetkik
lerde bulunmuştur. Bakan, bilhassa 
incelemelerini vapur boşalıncaya 
kadar sürdürmüş, vapura giriş ve 
oradan çıkı' durumları üzerinde 
kontrollar yapmıştır. 
Bakanın tetkikleri sırasında ya -

nında Gümrük muhafaza teşkilatı 
baş k()mutanı general Seyfi, Güm
rükler idaresi Galata baş enspektö
rU Cemil Melih, Güven beşinci şube 
yardirektörü Ltltfi bulunmuşlardır. 

Bu tetkikten sonra direktörlUk 
dairnsinde Bakanla yanındaki diğer 
zevat bir toplantı yapmışlar ve top· 
lantıda yolcuların vapurlara daha 
düzenli girip çıkmalarınm temini i
le gümrük muayene usulleri üze -
rinde görüşmüşlerdir. 
Oğrendi~imi-ze göre, yoka inme 

ve binmeleri\e gUmrUk mua c;tie • 
killerf üzerinde eısash tetkikler ya 
pılacaktır. Bilhassa limana gelen 
yabancı vapurları için ayrı bir çı· 
kış salonu yapılması da düşünüle· 
cektir. 

Türk lima-nlarından gelen vapur
lardaki yolcuların muayenesiz ve 
serbestçe çıkmaları ve fakat ayni za 
manda gelen yabancı gemi yolcu -
larmın muayeneye tibi tutulması 
zaruret ve mecburiyeti yolcu işle
rinin iyice başarılamıım:ısı kanaati
ni vermektedir. Bu itibarla gUmrük 
bakımları da çok güçleşmektedir 

Bütün bu mahzurları ve vapur
lar yanaştığı zaman araya konan 
yolcu bölme tahtalarının gösterdiği 
çirkin vaziyeti ortadan kaldırmak 
için daha pratik ve daha modern 
bir şekil düşünülecek, vapurlarda 
ayrıca iniş ve çıkış merdivenleri ay
rılacaktır. 

Karadeniz seferleri arhrıldı 
Ihraç mevsimi dolayısile, Vapur

culuk ııosyetesi ve Deniz yolları i· 
daresi Karadeniz seferlerini arttır
mışlardır. Şimdiye kadar Karade -
nize haftada 3 posta kalkarken şim· 
di dörde çıkarılmıştır. 

sokak ortalarında mı bırakıyorsu
nuz? 

Erafta bir kahkaha koptu. Kolu 
şiritli memurlardan biri Asiye ha· 
nıma dedi ki: 

- Valide •. Burası balo, içeriye 
çarşafla, çocukla girilmez ... 

- Onu vaktile söylerler. Beni 
Karagümrüklerden buralara kadar 
getirdiler .. Bir başıma nasıl geri gi
derim? Zaten tersim döndü. Bari 

TELEFONU 

daha faz.la kira vermeniz: lciz.ımdı. 
Bu liste kadar - maaleıef - •Ö· • 
mürge kokan bir liste az. görülür. 
Şimdi bu arkadaşımız. pek rahat· 
tır. Çünku sosyete hükumete geç· 
miştir ve ilk hamlede bu listenin 
tahrip edileceğinden emindir. 
Çünkü yine bu liste kadar ahmak· 
ça yapılmış bir ~ey olamazdı. Zi· 
ra bir telefon almak için 130 lira 
birder. vcrmeji göz.e aldıracak 

adam az. bulunurdu. Onun için 
idi ki, 700 bin nüfuslu lstanbul 
şehrinde yalnız. 8 bin abonesi var· 
dı. Eğer fiyatlar ucuz: olsaydı el
bette abone adedi bundan kat kat 
fazla olurdu. Şu halde şimdi hü
kiimet fiyatları ucuz.latmalıdır ki; 

hem halka kolaylık, hem de mü

esseseye gelir olsun. 

Biz. böyle düşünüyoruz:. 

Siz ne dersiniz ? 
.) 

Belediyeden emek· 
liye ayrılanların 
Maaşları 

Belediyeden maaş alan emekli ve 
yetimler şimdiye kadar i.stihkakla
nnı Ziraat Bankasından belediye -
nin vereceği bir çekle alıyorlardı. 
Oğrendiğimize göre bu şekil deği~
tirilmiş ve istihkak sahipleri için 
daha pratik bir usul bulunmuştur. 

Emekli ve yetimler bundan sonra 
maaşlarını belediye tahsil şubele • 
rindcn alacaklardır. 

Ziraat bankasının diğer mütefer
rik finansal işlerinin çokluğu ve 
mesai saatlerinin darlığı tediyatı 
ge<;iktirdiği ve hak sahiplerinin 
sızlanmasına meydan verdiği için 
bulunan bu ameli yol, alakadarları 
sevindirmiştir. 

Kültür Bakanı 
Yakında geliyor 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan, bu 
ayın ort-alanna Ido~rıt §ehrimlze ge
'lcccktir. Bakım bura.da kUltür işlc-
ritıt dersler başlamadan önce bir 
kere daha gözden geçirecek, yerin· 
de alınması gereken tedbirleri ala
caktır. 

Romanyadan bu hafta iki 
vapur muhacir aoliyo• 

Romanyadan ve diğer Balkm 
memlek tl.ar•n'den gelen gı>çmenler 
için Trakyada yaptırılan evlerin ih
tiyacı karşılayamayacağı anlaşılmış 
ve bazı mıntakalrada yeniden evler 
yaptırılmasına karar verilmiştır. Bu 
hafta içinde yeni in~aat için Sey
handan Trakyaya 4000 ~t~e mikA· 
bı kereste getirilecektir. 
Diğer taraftan yine bu hafta Ro

manyadan 2 vapur muhacır gelecek, 
bunların hepsi Tekirdağ ve Çanak
kaleye yerleştirilehektir. 

Beylerbeyi sarayında balo 
Arsıulusal fe!.tival hazırlıkları 

sürmekt:_dir. Il ve şarbay Muhiddin 
Ustündagın başkanlığında bir heyet 
Saraylar direktörlerile beraber dUn 
Beylerb~yi sarayına gitmişlerdir. 
Fcstivalın son günü olan 23 Eyliıl 
gecesi Beylerbeyi sarayında yapıla
cak fevkalade balo için hazırlıklara 
başlanmıştır. 

9u çocuğu al oğlum, kollarım kopu
yor. 

- Hanım valide, çocuğu da ala
mayız. 

- Ne demek? Biz kavaflara, ocak 
reizine, bilenlere danıştık da gel· 
dik. Çocuğa yasak olur mu? Öyle 
ise dünyaya gelmcıini de ya ak et
seydiniz ... Gelince anası nerede, o 
da orada... Süt çocuğu bu, görmü
yor musunuz? Meme isterse ben 

KUÇUK HABERLER 1 iNMEK VE BiNMEK 
. • Gümrükler ~enel .~irektör veki- Dikkat ediyorum, bizim ~r~· 

lı M.ah;rıut Ned.ırrı: dun Ankaradan larda, Erenköy yakasında ışlı· 
şehrımıze gelmıştır. Mahmut Ne - yen t 1 d b. 'q}erle 
d. · k · ·d h ramvay ar a ını::ı' 
ım turızm ongresme gt en eye- . . n· 

te katılmak üzere Pesteye gidecek- ınışler lstanbul tramvayları 
tir. ~ dakilerine hiç benzemiyor:. 

•. Belediyenin 'yeni sebze halirı- Selami Çeşmesile Bosta~cı 
dekı meydan ve rıhtım boyunun arasında oturan yerlilerin bır· 
kısmen asfalt ve kısmen de parke - amut 
olarak İn:iası 46 bin liraya müzaye- çogu tramvaya, ç~k çe~, "f . i· 
deye konmuştur. Eski sebze halinin uzun arabalara bıner gıbı bın 
yıkılması da 9 EylUide ihale edile- yorlar, öyle ağır öyle edalı, ve 
cektir. Eski hal yıkıldıktan sonra yine öyle iniyorl~r. 
>:eni hale raptedilecek ve bazı ter· İstanbul y.tkasında işliyen 
tıbat yapılarak gelecek yıl buraya . . . . re· 
pe}"l'lir, kavun, karpuz. yumurta ve tramv?y1ara m~ş. ve Lmış ha 
emsali gibi şeyler konacaktır. ketlerı, acele, ıtışe kakışa, ge~ 

• Yeni ~arbay muavini Ekrem kalmmamak korkusu ile çırpı· 
dünden itibaren belediye şubelerini nan bir yürek heyecanile telaŞ· 
gezmeğe ba~lamıştır. Ekrem bu gez lıdır 
melerde ilçebaylarla birlikte şube- • • • Jt1 
terde tetkikler vapmaktadır. Oysa kı, akşam vapurların . 

• Evkafa ait ·bazı eski izerlerin müşterilerini iskeleden alan bıt' 
onaTrlmasr kararlaştırzlmıştır. Bu - iki tramvay seferi bir yana bı· 
nun için gereken onarma keşifleri ra:.ılacak olursa, Ü ski.:dar - J{a· 
hazırlanmaktadır. d k.. 1 d h ı 'kin· 

• M l ··d·· ı· · kl ri ı Eylfılde ı oy tramvay arın a, e e ı 
a mu ur u e n d" ·· ... l l · d lll itiba~ Cumhuriyet Merkez banka- ı ve. og e_. s~at erın C: un~ı • 

aile muameleye ba'ilamışlardır. Bun elemış, elegım asmış hır mute 
!ardan sonra veznelerde 300 liradan kaidin a<Tır kanhlıö-ile yapılatl 

5 r ı:. b 
fazla bul~nduruln:1yacak. O ırayı inişler ve binişler insanı ciled::rl 
aşan tahsıl ve tedıyeler bankalarca rıkart ~ 

Ö 
.. 1 k · :ı: ıyor. g ru ec-e tır. , .. 

• Milli Türk Talebe Bi.rliği üye· Bu haı kumpanyanm da f.". 
teri Anadoluda yapacakları geziye züne çarpmış ki, ar...ıbalarm ic~· 
çılanışlardrr. Geneler önce Afyona ne: "Tez bin tez in ki tez gı· 
gidecek. 9 Eyliılde lzmirde }'u~u • desin!" diye 'yazılar ya~dırırııŞ· 
narak kurtulu~ b:ıyra".llına ış.tırak F k b · bi• 
edeceklerdir. Ertesi gu··n lzmırden . a at en anlıyorum kı, 

· z 1 "k"' k d" " er· ayrılacaklar ve birçok illeri gezdık- .1m C.J arın arı a ım Y 
tC'll sonra Ankaraya da uğrayarak lıleri bu nasihati nasıl olsa ıut
tchrimize döneceklerdir. nııyacaklardır. Ve o semtler• 

• Genel nlifus sayım bür~su ca- İstanbul yakasının gürültüsi.İ 
lı malarına devam etm-ektl!dır. Ge- · · . . . c;a 
ncl sayım ~ilnde memle'Eetimizde ıç.~nde ~etışmış . şehırdaş~.ar 
bulunma·k için çağrılan lsviçre ge- yuzde yuz zaptedılmeden once· 
nel nUfus direktörü de yakında şeb- buranın tramva} · .:ın, elektrikle: 
r~mize gelerek Ankaraya gidecek - işlemeıerine, ray üzerinde kaY· 
tır. m 1 1 l d• 

• Buk 
. . 

1 
R 1 a arına çan ca ma arına ra~ 

reşe gıtmış o an omen e - . · da· 
çisi Filotti yarın Köstenceden ıteh- 1!1en eskı zamanla.~da Alem 
rimize dönecektir. izinli olarak gı sefasına çrkmış oküz arabala· 
memleketine gitmiş olan Romanva rma benzemekten kurtuLmıya· 
Viskonsolosu Giga'nın da yarı.n Is- ca~:lar. 
tanbula gelmesi beklenmektedır. 

• Yaz münasebetile Silivride yo-
ğurt yapılmamaktadır. Yo~urthane
ler kapanmıştır. Şehrimizde satılan 
yoğurtların Silivri malı olmadığı 
belediyeye bildirilmiştir. 

• Beyoğlunda bazı apartmanlar -
dan atılan cönlerin sokak aralarında 
toplanarak sıhhate muzır bir hale 
geldi i ı>rülmü , hem bunların t'.· 
mizlenmesinc, hem de müsebbiple· 
ri aleyhinde takibata başlanmıştır. 

Süt Talimatna.,..c.:tl 
iyi tatbik cd•temi~~~ 

8 hhat direktörlüğüne ve !lgılı 
yerfere bııaırııc11 1~ui sUt talımat-
namesini.n bazı ilçebaylıktarda ve 
tehrin muhtelif semtlerinde tama· 
men tatbik edilemediği görülmüş -
tür. Talimatnamenin sütlerin istih
sal edildri.kleri mahaltere ait olan 
kıEmile büyük bir önemi haiz olan 
yoğurtlar faslı üzerindeki kontrol· 
ların zayıf olduğu anlaşılmıştır. 

· Sütçüler kurumundan öğrendiği
mize göre, sütçü sını.fını tali~ııt~a
menin bazı madclelerı pek sevındır
miş ve yapılacak sıkı teftişlerin 
kendileri'lli de memnun edeceği te
yit edilmiştir. Kurum, siltlerin asıl 
istihsal yeri olan köy sütçülüğünün 
kontrolünü lazım ve zaruri görmek
tedir. 

Bütün bu düşünceler üzerinde ve 
r.üt talimatnamesinin tatbik edilip 
edilemediği hakkında dün bir mu
harririmiz Sıhhat direktörü Ali Rı
za Bayaurıla görüşmüştür. Direktör 
diyor ki: 

•·- Süt talimatnamesi, çok ye -

onu nasıl sustururum? 
Davanın kendi şahsına taalluk et

tiğinin hiç farkında olınıyan Altay, 
büyük annesinin kucağında, altın 
suyuna batırılmış yeşil zeytin tane
lerine benziyen ı:;lak ve tatlı göz
lerile etrafına bakıyor, sonra da, 
k<>ntrol memurunun gözlüğüne doğ
ru elini uzatıyordu. Kahkahalar 
devam etti. 

Gençlerden biri Asiye Hanıma 
gülerek sordu: 

- Erkek mi bu, hanım valide? 
- Erkek ya evladım. 
- Hani bunun damı? 
- Nesi? 
- Dam, dam ... Yani dansedcceği 

kıı nerede? 
Gene kahkahalar. Tahsin Bey en 

yaşlı memuru bir kenara çekerek 
çocuğu içeri almalarını, biraz 5on
ra onu uyutmak mümkün olacağını 
ve ihtiyar kadınm da çarşafını ves
tiyere bırakarak balo salonuna gir
mesini rica etti. Memur, bir omu
zunu kaldırarak başını o tarafa iğ
mlg: 

- Vallahi Tahsin Bey, diyordu, 
sizin hatırınız var... Baıkası olsa 
kat'iyyen müsaade etmezdik. 

Tahsin Bey ona teşekklir ettikten 
sonra Şahindeye döndü :· 

- Hanımabla, mahdumunuzu siz 
alıvirin ! 

Fakat bir yardım olsun diye Tah
sin Bey, çocuğu büyük annesinin 

·Orhan SELlrJI 

Yeni Lise talebesi 
lmtiheın ediliyor 

Yeni lise adındaki özel okulu., 
kapanması yüzünden a~ıkta kalsit 
talebenin ikmal imtihanlarının fle· 
rede yapılacağı takarrür etmişti!· 
Bunlardan kız talebe İstanbul ]cıı• 
erkek falebe İstanbul erkek JiscsW 
dl",.,.:jrntihan edil~r,.\rı .. -.' :b ·ı. • 
Talbcıer ou~unden ıtı aren Jr> 

mal ve mazeret imtihanlarınl girt' 
ceklerdir. Bu talebelerin yeni lise· 
deki öğrtmenlcrine acele telyazıJatl 
çekilerek kendilerinin de imtihaıı• 
larda bulunmalarının gerekli oldtl' 
ğu bildirilmiştir. ( 

lmtihanlarda muvaffak olanla 
resmi liselere girmek için ayrı~,. 
bir imtihandan geçirilccekterd1.~ 
Bu son imtihana sebep Yeni 1iscrt1 

muadeletinin Kültür Bakanlığın'11 

tasdik edilm~miş olmasıdır. 
ıe:=ı===-========::::c:==~·==~~ 
rinde ve etraflı hükümleri ıhtiva tt' 
mektedir. Bazı ilçe uraylarının t•: 
limatname hükü:nlerile 15.yıkı ve.Çıt 
hile ilgilenmedikleri görUldüğil i~' e 
Sıhhat direktörlüğü enspektörlerıtl 
gereken direktifler verilmiştir ... .. 11 

Enspcktörler pek yakıntia butıı. 
şehri dolaşacaklar ve talimatnal11{. 
nirı tatbik edilip edilmediğini te ~ 
tiş edeceklerdir. Konulan esaslıı~. 
riayet et:niyenler hakkında doğr • 
dan doğruva kanuni tabikat Y8f;. 
lacaktır. Tutulacak zabıt varaka •C 

rile suçlular derhal mahkerneY 
sevke dilecek !erdir. 

kucağından alarak Şahindeyc dot~~ 
uzatırken, iri kemikli ellerilc 11ı; çüğün vücudlinü fazla sıkmış ola',ııı 
ki Altay onun smokininin ko11.ıtr1 

yakasını birdenbire ıslatıverdı. 
Kayserili bağırıyordu : 
- fş .• 1.§ ... Berbat ol<lum.. es· 
Asiye hanım da Şahindeyc 6 

lendi : 1 c:ll"'ıl 
- Ayol... Bunun pamuk u-

koymadın mıydı?. . - ·mi" 
- Anneciğim, onlar eteklıgı al;• 

içinde, kesemde... Sonra koyıır 
tım... latııı· 
Kapının önüne gittikçe ~~ . 1t1 

lık yığıldığı, kontrol güçleşuğı ~ç\"t 
memurlar bir kö ede oturrna~ nı· 

. A ·ye na kımıldamaması şartı le sı 
1 
J iııf• 

mı çarşafile beraber baloyn a rn:ıl; 
Tahsin bey sabunlu bez ara 01ı;.ı' 

için büfe tarafına koşar kert ı° ıere 
da cazband tarafındaki iske'? ~ııti• 
yerleıtiler. Salona çarşaflı bır. Jl'le· 
yar kadınla emzikli çocugun gırcır• 
si o kadar hayret ve neşe uyat\çiıı 
mıştı ki bazı köşelerden alaY 
alkışlar bile koptu. .1eri)'e 

Cemile sandalyesini biraz 1 go· 
doğru çekmiş, ötekilerden ~f 1s~li· 
rünmeğe çalışıyor ve gözlerı e 
mi arıyordu. Bulamadı. . . attırıll 

Şahinde elini etekliğının 1 çı· 
sokarak çocuğun pamukluları~ı:ı~lll' 
kardı ve altını değiştirmeğe 
dı. r 1 f Arkası va 
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AN KARADA BiNASI 

on 
r 

(Özel aytarımı.z: bildiriyor l 
Ankar:ı, 6 

Ankarada bir arşiv binası yapılmas~. icin, bina~ın geri planı 
\ıe haritası etrafmda bir karar vermek u ere teşkıl olunan ve 
l3a. bakanlık, Bayındırlık, Finans_, K~lttir bak~nlıkları ile !ürk 
t?rıhi araştırma kurumu mümessıllerınden m.urekkep komısyon 
lazımgelen tetkik'\tı bitirerek. bu ~u~usta l~azırla~ığı ~aponınu 
l3asbakanlığa vermi~ ve memleketımızde bır arsıv bınast ya
Pt1masmı lüzumlu kılan 2 milyon tarihi evrak bulunduğunu bil
<lirmistir. Başbakanlık bu rapor üzerine Ankarada bir arşiv 
binası yapılması ve teşkilatı kurulmasını kararlaştırmıs, ve onü
tnilzdeki toplantısında Kamutaya verilmek üzere bir arşiv ge
tıeı dırcktörlüğü teşkilatı ve memurları kanun projesi hazırla
tnıştır. Projeye göre, arşiv genel direktörlügü Başbakanlığa 
bagh olacak ve gene direktör 90 lira asli maaşlı olacaktır. 

Ankarada Namık İsmail ihtifali 
Ankara, 6 (Özel aytarımız bildiriyor) - Bugün saat 18 de 

lialkevinde şark salonunda Namık İsmail için bir toplantı yapıl
llııştır. Toplantıyı Halkevi Başkanı Ferit Celal açmıs, Namık 
1snıailin tercümei hali okunmuş, hayat ve eserlerinden bahse
dilınistir. Bundan sonra hatırasına hünneten bir dakika sükut 
tdilmistir. Toplantıda bulunanlara merhumun Halkevi:ıde. b?
lunan bir eseri tab' ve neşredilerek hatıra olarak tevzi edılmıştır. 

Pr. Gougerant Dün Bekle
nen Konferansın1 Verdi 

• 

Profuör Gougerant ve dinleyicileri Uniııeı·site konlcra~ •alonunda 
d llaris Universitesi profesörlerin
l erı Gougerant dün ögleden sonra 
t 

1
ta11bul Tıp fakültesinde talebeye 

lı.ı ~ıyc ve efrenciye hastalıkları 
l> a kında bir konferans vermiştir. 
ö tofesor konferansına başJamadan 
f llte Universitc rektörü Cemil tara
tırıdan talebeye tanıtılmıştır. R.:k
,_'lr Cemil bu münasebetle dr:nôstır: 
•ı: 

., , 
le .- Paris Universitesi profesör-
) tırıde-n Gougerant'ı sizlere tanıtı· 
Q 
0rUnı. Profesör dünya söhretlerin-

t rı. biridir. Derslerıle, yazılari:c, 
~ ll'lı bulu larile bu şöhl"ete hak ka
ı:11anların ba!;ında gelir. Bu itib.a'"
ıJ lstanbul Universitesi kürsiısün$l Bize kendisıni tanıtmak beni:n i
ıJ rı btiyuk bır şereftir. Profe:-ö~, 
\ t~ yıl evvel gezici olarak memle
\o:t~ınize gelmiş ve Parise dötıdüğü 
~\ı kıt sözleri le, yazılarile yurdumu
~ Çok ıyi tanıtmıştır. Bu itibarla 
4tlldisini yalnız büyük bir bilgin o
~ tak değil, tanıdıgımız ve sevdiği
tııız bır Tiırk dostu olarak ta tanı-
ayı borç bilirim.,, 

tır ~ektôrun bu sözlerinden sonra 
'-'cofesor teşekkürlerini biJdirmiş 
ıo konferansına başlamıştır. Profe
dat bir saat süren bu konferansın
ltıi tlluhtelif hastalıklardan bahset -
dış, bunları birçok misallerle de 

lllcyicileri.nc anlatmıştır. 

8q akşam Taksim bahçesinde verilecek Kızılay Kermesinin 
dün yapılan pro valarından bir sahne 

dı~'~layın gunlerdC'!1beri hazırla- , sinde v~riliyor.Kermesin mümkün ol 
ernıes bugün Taksim bahçe- duğu kadar eğlenceli geçmesi ve 

Köylüye Bir Mil
yon Liralık.Buğ
day verilecek 

[Özel aytarımız bil.iiriyor] 
Ankara, 6 

Tarrm Bakanlığı bu sene buğday 
mahsulümüzün az olması dolayıaile 
memleketin muhtelif mahallerinde 
mühtaç köylüye tohumluk buğday tev 
zi etmeğe karar ermittir. Bnkanlık 
Ziraat Bankası tarahndan satın alın
makta olan buğdaylardan 2 bin ton 
buğdayın muhtaç köylüye kefaleti 
müteıebile ile tevzi edilmesini karar
lattınnıt ve bu huıuaun Bakanlar He 
yetinden bir karar almak üzere alaka
lı bakanlıklann mütaleasıru sonnu, • 
tur. 
Tarım Bakaı\hiı müıtetarr Atıfı 

gördüm. Bu huauıta dedi ki: 
"- Elimizde senede bir milyon li

raya kadar muhtaç köylüye tohum
luk buğday tevzi edebilmemize sala
hiyet v~n bir kanun \•ardır. Bakan
lar Heyeti, hangi mmtakalarda buğ -
day tevzi edeceğini onaylar. Geçen se 
ne köylüye tevzi ettiğimiz buğday pa 
ralannı bu sene tahıil edemedik. Bu 
tebepten bir milyon liralık salahiyeti 
miz dolmuf gibidir. Bu ıene, müht&ç 
köylüye tevzi edeceğimiz buğdaylar 
hakkında icap ederse bir milyonl11k 
aılahiyetimizi iki milyona çıkarmak 
icin kamulaya yeniden bir kanun tek 
lifinde bulunulacaktır.,, 

Fazla Çıkarılan 
M uamele
Verg isi 

Ankara, 7 (Ozel aytarımız bildi
riyor) - Muamele vergisi kanunu
nun 11 inci madd:si mucibince alı
nan muamele vergilerinin bazı güm 
rüklerce fazla tahakkuk ettirildiği 
ve tahakkuku yapan memurların 

herhangi bir tefti,.e futa ta!Nlkkuk 
lan meydana çıkar düşüncesile faz
la alman paraları aabioplerine. ilMle
ettiıkleri anlatılmıştır. 

Gümrükler genel direktörlüğü, 
bu hususta aliikadarlare yolladığı 
bir tamimde, mükellefler tarafın -
dan fazla tahakkuk ettirildiğine i
tiraz edilmediğindC11 dolayı kat'i
ı.,:i ..... •uua. ..... ,.le vergilertnin kanuni 
merciler tarafınd!tn ıadesine karar 
verilırncdikçe iade dilmcmesini bil
dirmiştir. 

Amarikah Profesöre gön· 
derilen TUrk grameri 

Ankara, 6 A.A. - Türk Dili A
raştınna Kurumu Genel Sekreter
liğinden: 

Amerikadan bir genç sayın Ba
yan Afete bir mektup yazarak or.ıı.
cla bulunan bir profesörün en eski 
Türk grameri üzerine yazılmış bir 
eseri tetkik etmek istediği.ni. bu 
yolda bir kitap varsa tavsiye'lini ve
ya gönderilmesini rica etmiş. Ba -
yan Afet, Türk Dili Kurumuna bu 
yazışı bildinniş, Kurum eski Türk 
dili üzerine yazılmış olan (Divanil 
Lugat ittürk) ten, 
Türk Dili Araştırma 
Kurumu üyelerinden Kütahya say
lavı Besim Atalayın çıkarmış ve bu
günkü dile çevirerek (Türk Di!i 
Kurulları) adıyla bastmnış olduğu 
kitabından iki nüsha göndermiştir. 

Tarım Bakanı Karsta 
Kara, 7 A.A. - Tarım Bakanı ya

nında bakanlık uzmanları ve Tarım 
bankası ıenel direktörü olduğu hal
de bölgemizde incelemeler yapmak 

1ehrimize gelmiıtir. 

-·----------·-·---~----·--------
ADET KUVVET DEMEKTiR 

20 ilkteşrln Pazar 
Günü yapılacak olan: 

GENEL NUFUS SAYIMI 
Türk Ulusunun kuvvetini 

&österecektir. 

Baıvekilet 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
1\__., ________ ,. . 5. ----' 

oraya gidenlerin bi.r hayır itine ya
pacakları yardrmı.n, güzel bir gün 
geçirmek suretile de tamamlanması 
için bütün hazırlıklar bitiTilmiştir. 
Dün yapılan provalardan bugün 
Taksim bahçesine gideceklerin hiç 
te pipnan olmayacakları anla.şıldı. 

N============================================= 3 

HAFTANIN SiYASASI 
ltalya - Habeş davası 

Cenevrede 
İtalya-Habeş davası nihayet heyeti 

umumiyesile Uluslar Kurumu Konse 
yinin önüne geldi.Altı aydanberi dün 
ya barışını tehdit eden bu mesele U
luslar Kurumu Konseyinin önüne 
birinci defa olarak gelmiyor. Kurum 
Konseyi bundan önce meseleyi iki 
defa incelemiştir. Ancak bundan ön
ceki i n c e l e m e l e r m e s e -
1 c n i n yalnız Valval hadi
sesinden doğan anlaşamamazlık sa -
hasma inhisar ediyordu. İtalya. da
vanın genel heyetle birlikte Konsey 
tarafından tetkikine şimdiye kadar 
muvafakat etmedi. Bunun içindir ki 
Kurum Konseyinin İtalya - Habeş 
davasını ilk defa olarak tetkik etme
ğe başladığı iddia edildillir. 

• 
ltalyamn tezi 

İtalya delegesi Baron Aloisi, Kon
sey huzurunda İtalyanın tezini ~traf
lı izah etmiştir. İtalyanın noktaı z:a
zan şöyle hulasa edilebilir: Habeşıs
tan geri bir ülkedir. Medeni memle
ketler ile müsavi sayılamaz. Uluslar 
Kurumu azası sıfatile vazifesini yap
madığı gibi İtalya ile münasebetle
rinde de doğru dürüst hareket etme
miştir. Bu memlekette köle alım sa
tımı meşrudur. Bunun için İtalyanın 
himayesi altına konulmalıdır. ltalya 
bunu kuvvet kullanarak yapmaya 
karar vermittir, Uluslar Kurumun -
dan serbest hareket etmek için ırn'!· 
zuniyet iatiyor. 

• 
Habaşist anın mUdaf aası 

İtalya delegesinin bu ağır sözlerini 
Habet delegeleri sabır ile dinlediler. 
Sonra sıra onlara geldi. Onlar da 
Habe•istanın istiklali ve İtalyarun 
da kÖtil niyetleri üzerinde durdular. 
Habe!listanın iç işleri hakkında söyle 
nen İözleri Uluslar Kurumu azasın
dan bir devletin iç işlerine müdaha· 
le telakki ettiklerini bildirdiler. Ken
dilerinin de İtalyanın iç işleri hak
kında bir muhtıra verebilecek vazi
yette olduklarını fakat bunu yapmı
yacaklarını ilave ettiler. Bir Habeş 
delegesi İtalyanın siyasasını şu Fran 
sız darbı meselindeki vaziyete ben • 
zetti: "Bir köpeği öldürmeğe karar 
veren adam, önce o köpeğin kuduz 
olduğunu söyler.,, 

İtalya delı:gesi bu istihzaya daya
namadı ve Konsey içtimaını terkede· 
-Is çeıp)airİtaJ,,a a.ı..eainin Jroa-y 
içtimaından ayrılması ftalyanın Ulus-
lar Kurumundan çekilmesi demek 
değildir. 

• 
DiOer dev'etler ne fiki r de? 
Konsey henüz bir karar vermiş 

değildir. Ancak genel temayül İtal
yaya serbestii hareket verilmemesi 
merkezindedir. Bunu Sovyet murah
hası Litvinof açık olarak söylemiş
tir. Litvinof Rusyanın İtalya hakkın
daki dostluğundan bahsettikten son
ra Sovyetlerin barışa olan bağlarının 
sağlamlıfrnı da anlattı ve Habeşista
na karşı İtalyaya serbestii hareket 
vermek için ortada bir sebep olma -
dığını bildirdi 

İngiliz mur~hhası Eden de lngil
terenin barışa verdiği önemi izah et. 
ti. liabeşistanın geri bir ülke oldu
ğu noktasında İtalyanın haklı oldu
ğunu söyledi ve İngiltere, Fransa ve 
ltalyanın yardımına muhtaç olduğu
nu ilave etti. İtalyanın ekonomik 
ınenfa~tlerinin de diğer devletlerden 
d~h.a ~st_ün olduğunu takdir ettirdi
ğını bıldırdi. Edenin söylevinden an
laşılıyor ki İngiltere, Habeş davası
nı 1906 anlaşmasının esasları dahi
linde halletmek maksadını istihdaf 
etmektedir. 

İtalyaya serbestii hareket verilme
si düşünülmemekle beraber, Habeşis· 
t~~~ karşı. saldırış yapmıya karar ver 
dıgı. takdırde Konseyin buna nasıl 
minı olacağı hakkında da bir karara 
varılmış değildir. Esasen Konseyin 
karfılaştığı en büyük zorluk ta bu 
noktadır. Filhakika nazari o~arak ne 
yapılacağı meydandadıc. Konsey mi
sakının on altıncı maddesinde tasrih 
edilen müeyyideleri tatbik etmek i
cap ediyor. Fakat Mussolini bu mü
e~idelerin tatbiki ltalyaya k a r ş r 
bı~ ~Va§ demek olduğunu ilan et
mıştır. Bu savaş için de yalnız Doğu 
Afrikada değil, Avrupada da hazır
lanmıştır. Hiçbir devlet te savaşı 
göze alamadığından İtalyanın Habe
şistana karşı saldırış yapmaktan ko
lay kolay menedilemiyeteği anlaşıl
maktadır. 

• 
Kurtuluf çaresi 

Bununla beraber, İtalya . Habeş 
davasının bir savaşa mevdan verme· 
den halli ümidi henüz za:ı olmamıs· 
tır. Habet istiklaline dokunulmama~k 
şartile Habeıistan üzerınc.!e üç dev
letin himayesinden bahsediliyor. Ha
beş istiklaline dokunulmıyarak Ha
beşistan üzerinde himaye, biribirir,i 
nakzeden sözlerdir. Fakat bu, büyük 
devletlerin Genel Savaşt _ın önceki 
ı;ömürge siyasalarına uygundur. Bir 
satırda bir memleketin mülki tamam-

.. 
lığını garanti altına alarak ertesi sa
tırda da o memleketi taksim ettikleri 
görülmüştü. Şimdi de Habeşistanın 
iuiklali baki imiş gibi göstererek 
Habeşistan üzerinde bir himaye ku
rulması pek ala mümkü,dür. 

Gerçi Mussolini bu mü~terek hi -
mayeyi kabul etmiyor.Fakat diploma 
sinin ince ve girift yolları o~a da ça
re bulur. Habeşistan nazari olarak 
üç devletin himavesi altına ~irer de 
0 himayeyi filen İtalya kullanır. Vel 
hasıl İtalya - Habeş d~v.ası ';>ugün 
hakikaten bir çıkmaz ıçını:ledır. Ve 
bugünkü çıkmazdan bir kurtuluş ça
resi budur. 

• 
Amerika • Rusya 

Moskovada toplanan Üçüncü En
ternasyonal kongresinde söylenen 
sözler Rusya ile Amerika arasın~a
ki münasebetlerin ~er~inleşm<:sıne 
sebep olmuştur. M;\ltımdur kı U
çüncü Enternasyonal, düny.a~a ko
münist ihtiHili hazırlamak ıçın ku~ 
rulmuş bir teşkilattır. Sovyet Rus
yayı idare eden devlet adamla.rı· 
nın ayni zamanda bu arsıulusal ıh
tilal kurumuna mensup olmaları, u
ıı:un zaman, Sovyetlerin Batı Avru
pa devletleri ve bilhassa Amerika 
ile münasebetlerine düzen vermele
rine engel olmustu. Ancak Sovyet
ler tedricen münasebçtlerini tanzim 
ettiler. Ve bugün barışın en hara
retli taraftarları arasındadırlar. Bu 
nunla beraber, Uçiincü Enternasyo
nal ile ~ovyet hiiklımeti arasındaki 
münasebet devam ediyor. 

Sovyet hükiımeti. A'Tlerika ile 
dostluk mukavelesi imzalarken, A
merikaya karşı pr~pagand'l yapıl
masına mani olmayı taahhüt etmiş
lerdi. Amerika hükumeti, Uçüncü 
Enternasyonal kongresi?de söyle • 
nen sözleri, mukavelenın bu mad· 
desini ihlal eder mahiyette görmüş 
ve Sovyetleri protesto etmiştir. 

Sovyet hükumeti ~~ _protestoyu 
kabul etme!lliŞ ve Uçuncu Enternas 
yonalın çalışmasından _dola~ı. ~iç~ir 
mcsuliyet kabul ede~_ıyecegın~ bıl
dirmiştir. Mese.le henuz .. halledılme
miştir. Fakat sıyasal munasebctle • 
rin kesilm~si beklenem:z. Bunu~1~ 
beraber, barış yolunun en yakııı,ıkı 
arkadaşı olan bu iki büyük memle
ketin küçük bir sebepten dolayı a
ralarının açılması teessüfe layık bir 
meseledir. 

• 
KUçllk Antant 

Küçük Antant devletleri. B!ed'de 
içtimalarını yaptılar. Bu ıçtım.a.d~ 
görüşülen meseleler arasında ıkı 
tanesi çok mühimdir: 

ı - Küçük Antant devletlerinin 
Sovyet Rusyaya karşı olan miına
sebetleri. 

2 - Avusturyanın istiklalini koru
mak için yapılacak Tuna misakı. 

Sovyet Rusya ile Küçük Antant 
devletleri arasındaki münasebetler 
uzun zaman çok gergin olarak kal
mıştı. Fakat Rusya ile Frans~ .. aı:~
sındaki mukarenetten sonra Kuçuk 
İtilaf ile Sovyet Rusya kendilerini 
a'llsızın ayni siyasal cephede buldu
lar. Çekoslovakya Fransaya uya -
rak Sovyetler ile bir karşılıklı yar
dım misakı imzalamıştır. Romanya 
böyle bir misak imzalamamakla be
raber, Rusya ile münaseb.etl.eri çok 
samimidir. Fakat bazı hıssı sebep
ler dolayısile Yugoslavya henüz 
Rusyayı tanımamıştır bile. Bu ay
kırı vaziyetin ortadan kaldırılması 

görüşülmüştür. 

Tuna mi sakına gelinoe: Fransa i
le 1 tal ya arasında bir anlaşma ya -
pıldığı maliımdur. Bu anlaşmanın 
Küçük Antant devletlerine tebliğ 
edilen bir metni üzerinde müzake
re yapıldığı bildirilmektedir. Fil
hakika Habeşistan meselesinde yap
tığı yardıma karşılık olmak iızere 
Fransa şimdi İtalyaya Orta Avrupa 
üzerindeki noktai nazarını kabul 
ettirmeğe çalışmaktadır. İtalya. -
Fransa anlaşmasının dört m.addelık 
bir mukaveleye dayandığı bildiri! • 
mektedir: Birinci madde ile Avus
turya istiklali kefalet altma alın
maktadır. İkinci madde ile muka
veleyi imza eden devletler b~.ri~iri.: 
nin iç işlerine karışmamayı:. uçuncu 
ma-dde ile biribirine tecavuz et."lle
meği, dördüncü mad~e ile de __ A-:.':~: 
turya istiklali teh~ıkeye du~:ugu 
zaman biribirile istışare etmegı ta· 
ahhüt edivorlar. 

Ma!Umdur ki bu Tuna misakının 
tamamlanmasında en büyük zorluk, 
buna Almanyanın iltihakıdır. Al • 
manya iltihak etmedikçe bir Tuna 
misakı tamam olamaz. Almanya d::ı 
misaka. karşılıklı yardım şeklini al
mamak şartile girmeğe hazırdır. 
Ancak A vusturyanın iç işlerine ka
rışmamak noktasında Almanya ile 
diğer devletlerin noktai nazarları 
biribirine uymuyor. Bunun içindir 
ki Tuna misakının mukadderatı an
cak Almanya ile bu noktada anlas
maya bağlıdır. Yoksa Almanyasız 
bir Tuna misakı Almanyaya karşı 
yapılmış bir ittifak şeklini alır ki 
bircok devletler bunu yapmaktan 
çekinir. 

A. ŞUkrU ESMER 

ERKEKLER NEDEN ? 

iki cinsi hilkat yarattığı zaman 
- rivayet odur ki - kadına daha 
fazla haya macunu karı§lırmış. 
Onun içindir ki, kadınlığın ön~e 
gelen vasıfları araııında frenklcnn 
pudeur dedikleri haya gelir. 

Hep bunun içindir ki, biz erkek· 
ler kadınların bulunduğu yerlerde 
her ağzımıza gelen aözü aöyliyc
mez, her aklımıza ıre1e:o hi!<ave
leri anlatamayız. (Tabii gerek 
bunları anlatan erkekler, gerekse 
dinliyen kadınlar vardır. Onlara 
sözümüz yok.) Hatta kadın önün
de ııövüp saymak en büyük ayıptır. 
Zira kadın (l:iaya melikesi) dir. 
Bununla beraber - laf aramız· 
da - bu iş yavaş yavaş bize, yani 
t::ı•keklere geçmcğe başladı. 

Acaba, kadın hayatta erkeğin 
yaptığı şeyleri yapmağa kalkıştığı 
ve ~oğu da bunu başardığı için mi 
biz kadınların - bazı! - huyla
rını üstüntüze abıağa başladık? 
Bunu doğrusu pek kestiremiyorum. 
Lakin bak1nız: 

Hangi erkek aokakta çorapsız 
gezer? Halbuki çoğu bayanlar ~İm• 
di çorapsız geziyorlar. Muaı1crct 
törelerini korumak istiyen hiçbir 
erkek göğsü bağrı açık dolaşmaz. 
Bütün kadınlar yazın kolları çıp• 
lak ıröğü~leri açık, h tta simdi ye
ni bir modaya uyarak yanları yırt· 
maçlı kıt1a eteklerle geziyorlar. Er· 
kekler ise gırtlağına kadar kapalı 
l?~lekler, ü"tünde ışı snf;a 
baf.Iamak için bir de boyunbağı, 
avakta çoraD, yere kadar panta•..,n 
ve başparmağa kadar uzun kollu 
ceketlerle geziyorlar. 

Şimdi bayanlar, ~öyle karşıma 
geçin de sorayım aize: 

- Nerede kaldı kadınların pu
deur meselesi ve nerede kaldı er
keklerin kadınlara göre serbestli
ği? Biz kapanıyoruz, siz açıhyor
ıunuz. Şu bizim eHretimiz ne za
mana kadar sürecek? Cevaplarını· 
zı bekler, saygılarımı sunarım. 

B. FELEK 

Çoban 
Oluyorlar! 

f Bai tarafı 1 incide] 
işçisine katlar malOnelerinı don· 
dürecek bütün ielrrV"e bilgi ana
sırmı da kuruldugu şehrin mu
hitinden almak mecburiyetin
dedir. 

• Memleketi dolaşanlar gör-
müşlerdir ki, okuma aşkının şid 
detine ölçü yoktur. Türk çocu
ğunun, bilhassa köy çocugunun 
nasıl uyanmak ve aydınlanmak 
istedigine, geçen sene, ortamek 
tebe girmek için köylerinden 
kalkıp Aydm'a gelen 25 çocugun 
hazin hikayesi, hatta mektep 
kitaplarına geçirilmeğe degc-. ., 
cek derece canlı, karakterı~tı.t 
bir örnektir. 25 çocuk, ilkmek
teplerini bitirdikten sonra, Ay
dın'a gelmişler, Aydın da orta
mektebe girmek istemişler, yer 
olmadığı cevabını almışlar, is
rar etmişler, tekrar ''yer yok l'' 
diye reddolunmuşlar ve nihayet 
kahvecilerle anlaşarak geceleri 
peykelerde yatmağa razı olmuş
lar ve bu sefer gelip alakadar
lara: 

- Biz geceleri yatacak yeri 
bulduk. Eger siz de yaşamak 
için ayda üç lira bulabilirseniz, 
adam olmak imkamn.ı elde ede
ct:ğiz !" demişler. Bunun üzeri
ne, galiba Partinin ileri gelenle
ri delalet etmit para bulunmuş, 
v~ çoc~kların hiçbir mazeret 
dınlemıyen israrı neticesinde, 
okumaları temin edilmiş ... 

Bir memlekette kalkınma ha. 
reketi, ancak bütün sahaların 
ayni zamanda, ayni kuvvetle, ve 
mutlaka birden kalkmmasile 
olabilir. Büyük tarım ve sanayi 
kalkınmamızın tam verimli ola
bilmesi için tarlaları ve fabrika
ları kuşatan ve dolduran halkın 
seviyesini yüceltmekten başka 
çare olmadıgına bunun gibı da
ha bin misal verilebilir. Çünkü, 
her şeyden çok makineye daya
nır gibi görünen fabrika bile, 
makineye değil, bilgiye, kültiıre 
dayanır. 

• 
Fakat bilgiyi, kültürü nasıl 

temin edeceğiz? Yalnız mektep
le mi? 

Bu da aynca tetkik olunma
ğa değer meseledir. 

Ali Naci KARACAN 
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No. 131 'Aziz Hüdayi AKDEMiR 

--SAG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Bayanlara 
Krem 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Bir tanesine biçilen eder den bir saat evveline kadat' 
200 kuruş olan 25 bin tane Komisyonumuza tevdi et• 
şaplı koyun deresi kapalı mel eri lazımdır. ( 2 2 3) 
zarfla eksiltmeye konul- ( 5 3 7 5) 
muştur. İhalesi 14 Eylül "" * * . t 
9 3 5 cumartesi günü saat 11 Kon yada bulunan kıt a 

Bütün Tedbirlere Rağmen Yorgaki Bir Çakı ile 

Krem, yahut arsıulusal deyimile 
kolt krem bayanlar için en lüzumlu 
ve en kıymetli tuvalet şeylerinden bi
ridir. Bunda bayanların yerden gö
ğe kadar hakları da vardır. Cünkü 
birçok genç kızlar, genç kadınlar. hat
ta !lrtık genç denilemiyecek bayanlar 
vardır ki, derileri, hele yüzlerinin de
rileri sabunla temizlenmeğe dayana
maz. Günde bir iki defa sabunla yı
kanınca derinin üzerinde lekeler çı
kar. 

dedir. İlk inanç parası 3 7 50 idareleri için l 35000 k~Io 
liradır. Şartnameler 2 5 O Sığır eti kapalı zarf usulıle 
kuruşa M. M. V. Satınalma eksiltmeye konulmuşd~f· 
Komisyonundan alınır. Ek- Tahmin bedeli 20250 ıır.a 
siltmeye girecekler İlk i- muvakkat teminatı 151 9 h
nanç parası mektup veya radır. İhalesi Konyada I{or 
makbuzlariyle 2490 sayılı Satmalma Komisyonun~.a 
kanunun 2 ve 3 üncü mad- 23 Eylül 935 pazartesi gtı' 
delerinde yazılı belgelerle nü saat 13 de yapılacakdıf· 
birlikte teklif mektupları- Şartnamesi komisyon~a 
nı ihale saatinden · bir saat parasız verilir. 1steklilefltl 
evvel Ankarada M. M. V · ı ihale saatinden bir saat eV' 
Satınalma Komisyonuna vel teklfilerini komisyona 

Boyun Damarlarını Kesmiş Ve ölmüştü! 
OçUncU vesika 

; nurmıra.Jı r.apor 
" Kokeseğiden d~nizaltı vapuruna, 

dair malCımat alamadım. Fakat bir 
tanesinin Urlaya gideceği öyleni
yor. Çeşmede tahrip edildiği bildi
rilen top Karaburundan getirildi. 
Ç-e§-."nedeki üç tabur ihtiyat asker
lerdendir. Numar.aları yoktur. Her 
gün 40 :50araba cephane Sen Corc 
siftliği ile Karaburuna gönderili.
yor. Liman ve Meis ile Hendek ara
ima bir denizaltı torpili konmuştur. 
İzmir - Urla arasında i !iyen Hami
diyc vapurları muntazaman cepha
ne ve asker taşıyorlar. Çiftlikteki 
küçük havan topu kaldırıldı. 
Yarın sabah. 20 eyli'ıl, Tro~r 

Paşa Lirav Koda ve Filip ile birlik
te saat altıda şimal sahil istihkam
larını teftişe gidec-ek. İlkönce üç te~ 
,peyi (Kokesi) teftiş >Cdecek. 

Fırka ıs alayları: 38, 45, 56 mı
dır? diye sormuştunuz. Ceıvaıp: 36, 
37, 38 dir. 

Çiftlikteki batarya kumandanının 
adı Hamdidir. 

Fırka 16 alayları: 46, 47, 48 dir. 
45 ncı alay 125 inci ile değiştiril
miştir.,, 

DördUncU vesika 
Persivalin kağıtları arasında bir 

de zarf bulunmuş ve zarfın iç tara
fını kaplıyan mavi kağıt çıkarılın
ca içersinde bir rapor yazılı oldu
ğu görülmüştür. 

Raporun çevrilmişi şudur: 
"Cavit, Necımettin Molla Berline 

gittiler. Kapitülasyon kanunlarını 
konuşacaklar. İlk iş adliye kanun
larının düzeltilmesine aittir. Bu iş 
daha ziyade islamlara taalluk et
mektedir. Evlenme, boşanma ve sa
ire gibi... İttihat ve Terakki üyeleri 
arasında uyuşamamazlık. geçimsiz
lik vardır. Midilli rumlarına gü
verfmeyiniz. Doğru adamlar değil
lerdir.,, 

Zarfın arkasında kurşunkalemile 
yazılmış daha birtakım yazılar bu
J unuyordu ki okunabilenlerden ba
tırılan gemilerin isimleri olduğu 
anlaşılıyordu. 

Izmirde yapılacak i~ kalmamıştı. 
Seyfi Bey ve arkadaşlarile Hatkin
sonlar, Haci Yorgaki ve casuslukta 
ilgili olanlar Istanbula gitmek üzere 
trene ve Bandırmadan vapura bini
yorlar. Günler ve gecelerce süren 
işlerin yorgunluk ve uykusuzluğun
dan halsiz kalmış olan Seyfi bey 
uykuya dalıyor. Casuslar ayrı ayrı 
kamaralara konmuş, kaçmamaları ve 
dışardan herhangi birile temas et -
memeleri için her türlü tedbirler a
Jınmıştır. Aradan çok geçmeden 
S:yfi beyin kapısı vuruluyor. Bay 
Mehmetçe (1) içeri giriyor. 

- Yorgaki kendisini öldürdü! 
diyor. 

Seyfi bey kamarasından fırlıyor. 
Yorgakinin yanına gidiyorlar. Bo-

Yorgakinin bmirde ele geçirilen not defterinden bir yaprak 

"' ğazından frşkıran kanlarla kıpkızıl 
bir ceset yerde yatıyor. Hemen va
purun doktorunu çağrıyorlar. Mua
yene ediyor. Umitsiz bir sesle: 

- Işi bitmiş, diyor. Boğazının 
damarlarından yalnız bir tanesi sağ 

. Um. nabz.ı da durmu" ! 
Seyfi bey meselenin duyulmama

sını ve Yorgakinin kamaraya götü
rülmesini buyun•yor. MaznunJ~rın 

Üzerleri c.ranm kamaraları aran-

mış. yanlarında hiçbir şey bırakıl
mamış olduğu hnlde, Yorgaki boğa
zını kesen bıçağı nereden ve nasıl 
almıştı? Araştırmanın sonucu şu -
dur: 

' (1) lstarıbuldtın Seyfi 'Beyle Ci -
den nıemurıca!'dan biıı" de Mehmetçe 
idi. 

f Arkası var] 

Diyarbekir Şarbaylığından: 
Diyarbekir Uray Elektrik fabrika bina. kanal ve 

transformatörlerinde yapılacak ( 3197 6) lira yetmiş 
iki kuruş bedeli keşifli inşaat bugünden itibaren otuz bir 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~
tur. İhale 23-9-935 pazartesi günü saat onda Diyar
bekir Uray Encümeninde yapılacaktır. Muvakkat temi
nat (2398) lira yirmi altı kuruştur. İstekliler arttırma 
ve eksiltme kanununda yazılı hükümler dairesinde 
tekliflerini ihale günü olan 23-9-935 saat onda Belediye 
Encümenine vermeleri ve bu saatten sonra veriİecek 
tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. ( 5 2 5 7) 

Zaten böyle olmasa, yüzün derisi 
sabundan bozulmasa bile, krem yine 
her kadın için lüzumlu bir şeydir. 
Podrayı yüze yap1şık tutmak için baş
ka hiçbir şer. kremin yerini tutamaz. 

Bunların türlü türfüsü vardır. Sebe
bi de her deriye ayni kremin elveriş
li olmamasıdır. 

vermeleri. (184) (4930) vermeleri. (225) (5373) 
6685 * * * 1-ıı· 

Bazı genç bayanların yüzlerinde, 
burunlarının iki tarafında, alınların
da, çenelerinde parlak ve sarımtrak 
yağ lekeleri toplanır. Bunlara dikkat 
edilmeyip te halile bırakılırsa o sa
nmtrak lekeler kararır ar, sonra kıza
rırlar, en sonunda, rkesin bildiği 
"ergenlik" çıbanların meydana geti
rirler. 

Bu türlü "yağlı" deriler sık sık sa
bunla yıkanabilir. Uııtüne de, iyisini 
bulabilirseniz kolonya suyu sürülebi
lir. Daha sonra da podray1 tutmak 
üzere, yağsız denilen kremlerden biri 
sürillür. 

Buna karşılık, bayanlardan bazıları
nın yüzlerindeki deri hiç yağsızdır. 
Daha uzaktan bakılınca kupkuru gö-
r;inür. Sabuna hic: davanaınıvan de

riler işte böyleleridir. Derileri böyle 
olan bayanlar sabunu pek az kullan
malı, daha iyisi hiç !<ullanmamahdır. 

Sabunsuz yüı.: nasıl temizlenir diye 
hiç şaımayınız. Sabun yerine vaze
li yahut tatlı badem yağı, yahut 
yağlı denilen kreınlerden biri, meı::e
la asıl kold krem deriyi pek aıa te
mizler. Onun üzerine de podra sürü
lünce pek iyi yapışır. Yalnız akşam
ları. bayan yatacağı vakit, gündüz 
sürdüğü yağlı kremi kolonya suyile 
temizlemeği unutmamalı ve gece ar
tık başka bir şey sürmemelidir. Yağlı 
madde derinin Ü:>crinde hic aralıksız 
durunca derinin ince delikleri kapa -
nır, hiç nefes alamaz olur. 

Her halde, bir krem kullanmazdan 
önce, derinin yağlı yahut yağsız ol
duğunu iyice ay: rı ederek kremi ona 
g?rc seçmek şarttır. Yağlı bir deriye 
ıne ya h krem "rülünce "ergen-

lik" çıbanlımna yer hazırlanmış, yağ
sız bir deriye de yine yağsız bir krem 
sürülünce azıcık bir soğukta yüzün 
satlamasına meydan verilmiş olur. 

Lokman Hekim 

OPE:RA..-röR 
DOKTOR NiMET 

Anl<ara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan rnaa
ôa hergün saat 2-6 ha ;talarmı 
~ kabul eder. 4932 

·---------6611 
• 1111ı111 ı 111111111111111111111111111111 • 

* * * 
42365 kilo Emait pazar-

lıkla eksiltmeye konmuş
dur. Hepsinin biçilen ederi 
48719 lira 7 5 kuruş ve ilk 
inanç parası 3 6 5 4 liradır. 
İhalesi 12-9-935 perşembe 
günü saat 11 dedir. Şartna
namesini görmek isteyen
ler bedel mukabilinde M. 
M. V. Satınalma Komis
yonundan alınacakdır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminatla bir
likde belli gün ve saatta 
Ankarada l\'1. M. V. Satın· 
alma Komisyonuna gelme
leri. (192) (4983) 6686 

*** 
4 70 ton unun kapalı zarf-

la eksiltmesi 14 Eylül 93 5 
Cumartesi günü saat 11 de 
Eskişehirde Askeri Satınal
ma Komisyonunda yapıla
cakdır Unun tahmin bede
li 61100 lira, muvakkat te
minatı 4305 liradır. Temi
natlar ihaleden evvel Mu
hasebecilik Veznesine ve
ya diğer malsandıklarına 
yatırılarak makbuzlarla. 
banka mektubları ve ..1Uc:r 

belgelerin k~nuıta uygun 
olan teklif mektublannın 
11;1lnc lconm~S:t ve teklif 
mektu blarmın ihale gunu 
saat 1 O a kadar Komisyo
na verilmesi mecburidir. 
Şartnamenin sureti 3 lira 6 
kuruş bedel karşılığında a
lınabilir. ( 5100) 6699 

* l/o * 
~ B U Y U K g Alpullunun 98000 kilo 
§ HAFTALIK E arpasma istekli çıkmadı-
E MECMUA § ğmdan son yapılacak pa-
: = zarlığa 9 Eylül 9 3 5 pazar-

Konyada bulunan r-. 

rumların idareleri içıtl 
80000 kilo koyun eti kapa· 
1ı zarfla eksiltmeye kontı~: 
muşdur. Tahmin bede. 1 

20000 lira muvakkat terrı1: 
natı 15 00 liradır. 1hale51 

·ı 
Konyada Kor Komutanlıg 
Satınalma Komisyonun~a 
23 Eylül 935 pazartesi gıı· 
nü saat 14 de yapılacakd1" 
Şartnamesi Komisyo11ıı· 
muzd~ parasız verilir. ts· 
teklilerin teklif mektubıa; 
rım ihale saatinden bir saa 
evvel komisyona vernıelt' 
ri. ( 2 2 4) ( 5 3 7 4) 

• • • 
300 bin kilo unun kapalı 

zarfına talip çıkmadığı!l' 
dan pazarlığa dökülırıii~~ 
tür. Evsaf ve şartnaırıe51 

14 3 karşılığında Korrıi5' 
yondan alınacaktır. fleP: 
sinin tahmin edilen bede11 

28500 liradır. İlk temif1'1' 
tı 2137 lira 5 O kuruştıı!· 
İhalesi 18-9-9 3 5 çarşaırıb' 
günü saat 15 dedir. Eksilt' 
meye girecekler 2 4 9 O sa' 
yılı kanunun 2 ve 3 maddt 

' lerinde istenilen belo-~1 ~:ıi' 
bınıKLt: Lt:ınınat ve tel\-
mektuplarını havi zarfla'.; 
ihale saatinden en geç bl 
saat evveline kadar Ank8

' 

ra Levazım An1irliği 53' 

tınalma Komisyonuna vef' 
meleri. (222) (5376) ,/ 

Fatih Birinci Sulh Hukuk Hakiı1'' 
liğinden : ., 

İstanbul Belediyesi tarafıııd• 
1'0" 

Kumkapıda Jandarma satın atma ·1t 

§ Resim 1i ~ tesi saat 11 ye bırakıldı-
~~~~~=~~~~~~~~~~~~~;;;;m!!~~~~~~~~~~~~~~~~ - = ğından isteklilerin Vize 

İstanbul Gayrimübadiller Ko"'!~"~~?ı.~.~n~;:.~;ö,. IHERŞEY' 1 ~:::ı~~~ :z!or~~~~~~na 

mi~yonu üyelerinden Binbaşı J-lı 
met aleyhine 136 liranın mas11

'
1

1• 

muhakeme, tazminat, faiz ve avuk'ıı· 
hk ücretilc tutarının tahsili hak"\ .. 
da ikame edilen davada müddeaa1' ,. 
hin ikametgahının meçhuliyeti ~lr 
sebile ı 5 gün müddetle ilanen \,, 
liğat icrasına ve muhakc11'1' r•' 
23-9-J 935 saat 15 e talikine .ka 01 
verilmekle tebliğ' makamına kaı11'1 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. S) 

D. No. 

1727 

2851 

3193 

3331 

4725 

4920 

5151 

5793 

5840 

6311 

6742 

6899 
6900 
7263 

Semti ve mahallesi 

Beyoğlu Kuloğlu 

Galata Yenicami 

• 
Pa§abağçe 

Edirnekapı Kcıriyei 
Atik 
Yeniköy Aya Nikola 

Bostancı Çatal Çeşme 

Kuzguncuk 

Galata Azapkapı Yolcu 
zade 

Mercan Dayahatun 

Tarabya 

Kadıköy Rasimpıja 

Bostancı Çatal Çe§me 

Sokağı 

-E. Külhan 
Y. Ağa Külhan 
Yeni cami ve 
eski Balıkpazarı 

Sultaniye 

E. Aya Yorgi 
Y. Vaiz 
E. Berber Yaoko 
Y. Sermet 
Vukuat tariki 

E. Hacı Kaymak 
Y. Menteş 

E. Hacı Kaymak 
Y.tcadiye hamam 
ve Tenekeci 
Mahmudiye cad. 
ve Ycşildirck 

Tıfcılar 

Mecdi ye 

Bayır ve Tepe 

Vukuat Tariki 

Emlak No. 

Y. 18 

E. 63-2 
Y. 53-8 

E. 17 
Y. 15 

1 

E. 16 Mü. 
49 harita 

E. 28 
Y. 35 

E.110 
Harita 537 
mahallen 34 
E. veY. 

280 ve 1 

E. ıs Y.17 

muhammen K. E Tilrkiyenin en çok seyilen mu- : Konyadaki Kurumların 
Ahşap hanenin 1390 Kapalı 

11 

E harrirleri huırlamaktadır. ! ihtiyaçları olan 600000 ki-
tamamı zarf İİ 111111111111111111111111111111 l l lll l l il Iİ 
Bodrumu olan ka- 300 Açık ı - ~ lo Un kapalı zarfla eksilt-
gir dükkan ve üs- arttırma •111111111111111111111111111111111111111~ meye konulmuştur. Tah-
tünde odaların =.eugu··n ·ıPEK Sinema·=-
6,50/120 tam ve ı : sında = min bedeli 43000 lira mu-
bir sehmin sUlüs - - vakkat teminatı 3150 lira-
hissesi E_ Kahkaha ve zevk filmi :_ 1 dır. halesi 27 Eylül 935 
Giibre iskelesi ve b.,6 Açık 1 : K 1 Z, KA D 1 N • : 
517 metre arsanın arttırma : : cuma günü saat 14 de Kon-
19124 hissesi = = yada Kor Satın alma Ko-
72.SO metre arsa- : o L u "N c A E 

1 
= - misyonunda yapılacaktır. 

nın tamamı I ;_ : 
46 metre arsanın Şartnamesini okumak iste-
tamamı ı EFransızca Sözlü. OynıyanE yenler resmi tatil gu'"nleri 
ı 55 metre arsanın ı : : 
tamamı ı : MARYOrt DAVIES E hariç olmak iizere her gün -171 metre yan- ; Ayrıca : Paramount gazeteai ; Komisyona müracaat ede-

(1427 y 
13·,itl' İstanbul Asliye Mahkemesi 1 

ci Ticaret Dairesinden : . 111 

Beso ve Monceri Litd. Şirkeu;11• 
İstanbulda Sirkecide Güneş :Na 'P 
yat anbarında oturan Hacı Paşa 
de Abbas aleyhine 1935/63 d05~ıı 
numarasile açtığı icraen vakı itirll:, • 
ref'i davasından dolayı şimdiki ot,ır 
duğu yer belli olmayan borçluya \e
liğatın ilanen vapılmasına Mafıgı: 
mece karar verilerek Mahkerne tıl 
nü olmak üzere 16-10-935 çarşatı1 ~· 

. . r.1' 
saat ı 4 e taytn ve davetıyesı ıd' 

keme Divanhanesine asılm1Ş 0 Je 
lif." 

ğundan borçlu Abbas'ın belli. r. 61l• 
Mahkemeye gelmesi veya vet<ıl g 
dermesi lüzumu ilan olunur. 4) 

mektuplarını ihale saatin- cı42s • ...-:1, 

~~a~ı arsasının •11111111111111111111111111111111111111 ı • bilirler. İsteklilerin teklif 
Kagir hanenin Beşiktaş İcra Dairesinden : 

-------------------------~ 1111 1/2 His. Bir borçtan dolayı tahu hacza alı-

Kagir hane ve 
dükkanın 71/1200 
his. 
Kagir dükkanın 
listli üc kat oda-
ların 4/8 His. 

•ııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111ıı11ıı ~ 

~ illiHADI Milli ~ = ~ 
~ Türk Sigorta Şirketi ~ - . ~ 

Ada 6 ve 174,50 metre araa-

nıp paraya çevrilmesine karar veri
len iki küçük lacivert zemin üzerine 
kırmızı çiçekli seccade Anadolu halı 
iki büyük kırmızı zemin üzerine be
yaz mai çiçekli Kırşehir seccadesi bir 
ceviz ayna orta kıtada eşyalar 
14-9-935 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 9 dan 12 ye kadar Be ik
taşta Abbas ağa mahallesinde Aşık

E Harik ve hayat üzerine ıigorta muameleleri icra eylerıı· ~ 
77-62 Mü. nın tamamı 
Y.37-39 Ah ap hane ve 
E. 2 dükkanın tamamı 
E. 16 Mü. 155 mcttre arsa-
Harita 46 nın tamamı 

2114 Kapalı 
zarf 

... d" ~ = Sigortalan halk için müsait teraiti havi ır· ~ = ~ 
: Merkezi iclaren : Galatacla Vnyon Hanında ~ 
= ~ 

110 Açık 
arttırma 

tarihine tesadüf 

' 1 tar meydanında 65-67 No da satıla
cağından talip olanların mahallinde 

hazır bulunacak memuruna müra l Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 20-9-935 
eden cuma giinü saat H tedir. Satı'.'\ miinhasıran gayrımubadil bonosiladır. 
--------~~""""'=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- caatları ilan olunur. (14273) 

~ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktad:so~ ~ 
: Telefon : 4.4887. 11 -
- ı• ~11111111111111111 ıııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 



7 • 9 - 935 

iCMA.L 
SOVEYŞ KANALI 

l talya • Habet davası çıkalı Süveyş 
luuıalmın lngiltere tarafından kapa
blabilip kapatılamıyacağı önemli bir 
:tneaele halini aldı. Bazı lngiliz gaze
teleri, barışın temini için lngiltere 
Ya kendi başına hareket ederek, ya
hut ta Uluslar Kurumundan aldığı 
Vazifeyi yapmak için kanalı kapata
bileceğini iddia ebnektedir.ler. Diğer 
taraftan Italyanlar, 1888 yılında h
tanbulda imzalanan bir mukaveleye 
<İayanıyorlar. Bu muakveleye göre, 
Süveyş kanalı, ban~ içinde ?lsun, sa
\oaş icinde olsun, harp ve tıcar~t ge
llUlerine açık kalacaktır. Amenkanın 
maruf tarihçi ve siyasal yazıcıların
dan Buell, bu mesele üzerinde çok 
kıymetli bir etüd yapmıştır. Buell, 
karuilın tarihini hukuki ve siyasal va
ziyetini uzun ;e etraflı tetkik etmiş, 
neticede bir hii.küm vermemekle be
ı-aber kanalın lngiltere tarafından ka 
ııatrlı~ kapatılamamasının Mısır ile 
1 ngiltere aramıdaki münasebetlere 
bağlı bir mesele olduğu neticeıfoe 
Varmıştır. Buell'in bu etüdü, hukuk 
ilmi bakımından çok kıymetli olmak
la beraber, çıka~-,k herhangi bir sa
'\·aşta ameli bir faydası olacağı fÜP· 
helidir. Kimin gücü ve kuvveti yeler· 
ıe, o devlet Süven kanalını karıısın· 
daki devletlere karıı kapayacaktır. 
Cenel savasta da öyle olmadı mı? 

1888 mukavelesinden sonra birçok 
lavaşlar yapıldı. Kanala hakinı olan 
lngiltere,işine elverdiği zaman kanalı 
kapadı,işine elvermediği zamanda da 
açtı. 1 tnlya ile Oınnanlı imparatorlu
gu arasındaki savaşta Mısır hükmen 
Osmanlı imparatorluğunun bir cüz'ü 
Ve: bunun için de Süven kanalı Os
nıanh topraklan arasında açılmış 
geçit olduğu halde lngiltere Osmanlı 
gemilerinin geçmelerine müsaade et
tnedi. Büyük savaşta da kanalı muha
faza edeceğini bahane ederek gene 
bir~ir gemi gecirmedi. 

Esasen kanaldan gemi geçmek me
ıeleıi denizlerin egemenliği meseleıi
<lir. lngiltere denizlere hakim olduk
Ça hiçbir gemi geçm~k için bile olsa 
kan:tla kadı'l.r gelemez. lta1ya denizle
t-e hfıkinı olursa, ayni ~ey 1 tal ya için 
de vardır. Bunun ir.indir ki istikbal· 
de varittir. Bunun içindir ki iıt'kbal
de çıkacak olan bir savaşta Süveyş 
kanalının hukukan k"lpan~bilip kaoa
ha11ııyacağı meselesi, akademik bit-
~ krı'ltnın hp..\••ı:\ımu g~emez. 
Böyle bir badire icinde kimin gücü 
Yeterse. o devlet, bütün anlatmalara 
;;-a:'raıen, muanzlanna karıı kanalı ka 
• • ıytı\;u.u-- ..... ...._ ... 

istanbula gelecek 
Yunan donanması 

Atina, 6 (Ozel) lstanbulu ziyaret 
edecek Yunan donanmasına hava 
kuvvetleri genel kumandanı general 
~eppaa'ın kumandasında yedi deniz 
uçağı da refakat edec:ektir. 

Yanyada zelzele 
Atina, 7 A.A. - Çarşamba günü 

taat 9 da Yanya bölgesinde şidd:tli 
Q~premler hiasedilmittir. Köylerde 
l'irçok küçük evler yıkılmıştır. ln
Eıanca kayıp yoktur. 

Fransız akademisi 
LQgati bitti 
Paris, 6 A.A . - Fransız akademi

ti, S Ikinciteşrin 1885 tc, yani 50 
l'ıl evvel başladığı !Ugati dün bitir
ıtıişti r. 

1 
Bu eser, (zygomatique) kelimesi

c bitmektedir. 
Kelimelerin anlamlarına daha zen 

~in ve yeni misaller katan akademi 
U lılgati ile orijinal bir eser mey

dana getirmiştir. 
h Lligate geçirilmiş olan kelimeler, 

cr.günk'ü lisanda kullanılmakta -
llır: Akademi mesela (Midinette) 
~~ı kız kelimesi gibi muvakkat 
R~rünen kelimeleri !Ugate geçirme
~ıştir. Fazla eskimiş ve artık kul
anrlmıyan kelimeler de kaldırıl • 

ll'ııstır. 

(Cabler) (Kablo çekmek) (bar) 
<Calot), (cammoulfage) (gizlemek, 
~ bdili kıyafot etmek). (puard) 
Şarap) gibi yeni tabirler pek çok

~tır .. Ekonomik ve sosyal hayattaki 
lt cr~n degişiklikleri gösteren yeni 
.elıınelorin hepsine lugatte yer ve-

tılıni t• § ır. 

ispanyada durum 
~ok karışık 

t °Madrit' 6 A.A. - Polis' ciddi 
se~birler almıya devam etmektedir. 
h ag cenah mensupları, solların bazı 
~ ilteketlerde bulunmak üzere ha • 
sltlrk yaptıkların sanmaktadxrlar. 
,:ııar ise bir süel suikastten bah -

lnlektedirler. 
ı9~ilkumet çevrenleri, iç bakanının, 
ıtt·· 4. llkteşrin ihtiJaliniırı yıldönü
lta\l ılgisi ile kopması muhtemel bir 
tı~rgaş.aJığın önüne geçmeğe çahş-

61nr söylemektedirler. 

-~T A N================================================ 5 

ita/ya-Habeş meselesine dair dün gelen telgraflar 

GENOY GERi KALACAK 

Kral Yorgi'nin Çaldarisin 
Yanına Gittiği Söyleniyor! 

Atina, 6 (Özel aytarımızdan) - Gazetelerin birçoğu eski 
kralm Başbakan Caldaris ile görüşmek üzere uçakla Başbakanın 
bulunduğu kaplıcalara hareket ettiğini yazıyorlar. 

Hükumet taraftarı Katimerini gazetesi Başbakan Çaldarisin 
Yumın temelyasasına rejim meselesinin ileride halli için bir 
madde koydurarak şimdilik genoydan vazgeçmeğe karar verdi
ğini haber almıştır. Birtakım siyasa ve endüs.~ri . ~u~ul~arı?m 
başta Atina Şal'bayı Koçyos olduğu halde re11.~ ışının. ıl;rıy.e 
bırakılmasına çalışmalarına karşı General Kondılıs dem ıştır kı: 

··- Hükumet bu kurulların hareketlerine karışmıyacaktır. 
Özgiirlliık rejimi bulunan Yunanistanda herkes kanun çerçevesi 
içinde kendi düşündüğü için propaganda yapabilir.,, 

Floridadaki Tayfun Faciası 
Miami, 6 (A.A.) - Florida yardım idaresi direktörünün tah

minine göre, fırtınada 400 eski muharip ölmüş ve zarar büyük 
bir felaket şeklini alacak kadar önemli olmuştur. Kırmızıhaç 
başkanı Roosevclt'e telefon ederek felaketin resmi .bilan~osuı;u 
kendisine bildirmiştir. Bu bilançoya göre, hüviyetlerı tesbıt edıl
miş 264 ölü vardır. Bunların 200 ü eski muhariptir. 60 kadarı 
ağır olmak üzere 252 kişi yaralanmıştır. 

400 eski muharip öldü 
Jaksoville, 6 (A.A.) - 400 eski muharibin, Florida'da Keys 

ad~larını tahrip eden kasırgada öldükleri teyit olunuyor. Keys 
adaları geceleri, tabut bulunmadığı için, kurtarıcılar tarafından 
odun yığınları üzerinde yakılan felaketzede cesetlerinin alevle
rile aydınlanmaktadır. Henüz teşhis edilemiyen cesetlerin ya
kılmasına mani olmak için elden gelen yapılmaktadır. 

Avukatların Sınıfları 
[Baı tarafı 1 incide J 

Ferit,, Ressam 635, Seniyüddin 1101, 
~impat 125, Arşak Bahtiyar, Fran
ko 337. Yeşua 55, AbdUlhak Kemal 
lll2, Sadettin Ferit 18, Ferit Da • 
vut 645, Ali Haydar 411, Salvator 
205, Vasilaki 93, Ali Galip 180, Yu
da Adalof 720, Ismail Agah 499, 
Muslihiddin Adil 589, Menahem 
685, Aziz Nasi 1273, Nazmi Nuri 
1080, Corci. Meletyos, Mehmet E
sat 1074 Andre Prim 329, Bonfil, 
Ahmet Refik 1195, Robe.r Mizrahi 
156, CcJıil 109, Ahilya 1007, Musta
fa Şevket 637, Mekki Hikmet 901. 

ikinci sınıfa ayrılanlar 
Vahram, Ali tzzet, Nikolaki, Cev

det Fahri, Mustafa Ahm:t, Kalef, 
Abdülkerim, Ferit, Halil Hilmi, A
Sıı • ., >:>:ı.e-ıp, Hasan Hilmi, Refet, Tri 
yandafııo~. o--.,.aleddin Fazıl Kos
tantin Ralli, Mehmet Celal 'Yuda 
Habip, Danyel, Vitali Ma;kn 1'.r~
sim Rodrik, Mlşon v'entura, Mar
ko, Rüstem Kemal, Faik Şevket, 
Mehmet Fahreddin, Hüseyin Avni, 
htepan Gülbenkyan, Leon Amara
ci, R e m z i N a z ı m . Refik Ha
bip, Arif Mustafa, Tevfik.Daniş Sa
it, SUreyya, Salih Zühtü, Ziyaed -
din, Suat Ziya, Hidayet Hadi, lsm~
il Hakkı. Ali Şevket, Ahmet Şükrü, 
Ismail Münir, Rifat, Abdülhalim Vaafi Raıit Abdurrahman Münip, 
Faik, Methi Sait, Behram, lsmail Muslihiddin Adil Sabri 
Ratip, Arif Mustafa, Suat Hayri, / . ' 
M. Ihsan, Danyel Şemsi, Ah:net Halıl, Hasan Tahsin, Mehmet Sa -
Cevdet, Ekrem Ilhami Atıf Meh- lih, Hasan Nuri, Reşit Aydmoğlu. 
met, Mustafa Faik, Aşi~ Habip, Yu- Emin Raif, Avni, h."llail Riza, İrfan 
StLf Kenan, Alfiaddin, Sabri, Dürrü Emin, Vehbi Salim. Tahsin Yesari. 
Hamdi Halim, Mustafa Adil, ls - Münir Ahmet, Muhammu Salih. 
mail lsa, Artin Kavuktfuyan, Halil Hi~met, Bahir,. Hüseyin Kazım, ls
Ete.m, Rober Danyel. Vahan Hüda- maıl. Şev.ket, Rıfat Ahm~t, Os·nan 
verdi, Misak, Mehmet E:nin, lsma- Nu.rı, Alı Ahmet, M. Edıp. Mahmut 
il Hakkr, Hasan Fehmi, Galip, Ah- Saıt: Ahmet Refik, Hulftsi, Ahmet 
met Raif Hüseyin Hiisnü. <fthan Nurı, Ihsan, Ahmet Ekrem, Ziya 
Mitat, Ahmet Arif, Mustafa Hayri. Moll~, M!hri, E!at Orhan, Tahir, 
Moiz Zeki, Ferit lskenazi, Karni Vas.fı Azız, Ahmet Ramiz. Besi:n 
Nazım. Edvard Manas, Necip Abdul Şe.:ı~. Kevork, Abdullah. Cemil, ~· 
lah, Hamit Nazım, Hayrettin. Selim Munır, Yaşar Sıtkı, Hayrullah. Rı
Mansur, Sami, Celal Sait. Hlisa - fat. Ahmet Hilmi, Süleyman Tev
mettin, Vedat. Cevdet Ferit, Halil fik, A1!111.et. Nur, Hasan Tahsin 
Etem. Hikmet Süleyman, Badi, Hı- Zeynelabıd.ın, Osman Fevzi. Süley
ristaki Vasilaki, Aziz Zeynel, Yu- man Vecdı, Ali Nac:i, Abdülkadir, 
suf Hafit. Platon, HUseyin Kimi. Halit Per~ev, Kazım, Ahmet Enver. 
Haşim Refet, Zekeriya Macit. Jak Hüs.amett!n, Ah~et Sabri, Şchlo? 
Yakar, Dimitraki, mali mÜ"?avir Levı, Halıt, A?dulkadir, Nikolakı, 
Şükrü, Leon Feraci, Yusuf Ziya, Mardiros, Nesım Barokas. Meh:net 
Fotaki Zafir, Anastas. Haçik, Ke - Ali, M. Mazhar, Ibrahim Şükrü, M. 
mal Hikmet Avram Motelli. Sıtkı, Muhtar, Rafacl, Abdullah Za-

.. ' fir, Samim. Refik Ismail, Hasan 
UçUncU sımfa ayrı•anlar Tahsin. Behçet. 

Beraat Zeki. Sıtkı, Şükrü, Vah
ram, Dimitri, Muııafa Reşit, Omer 
Cemil, Ebuli'ıla, Hilmi Rıza, Adnan, 
Mustafa Arif, Hayati, Nişan, Leon 
Ziver, Semih, Beli Yani, Jak Miz
rahi. Jak Mitrani, Feridun Filcri, 
Şevki, Şefik, Ziya Fikret, Şükufe 
Abdürrahman, Mazhar Salih Resit, 
Hüseyin Hamit, Miha

0

laki KayaÔğ
lu. Celal Ensariyoğlu, Ali Riıa, İs
mail Kemal, lstcmat, Diyamandi, 
Ismail Hakkı, Osman Vefik, Ali Ri
za, Esat Muhlis, Muharrem Nail, 
Sami, Şükrü, Burhaneddin Tahsin, 
Miinim Mustafa, Hayri, M. Asaf, 
Torkum, Mehmet Nuri, Yusuf Ke
mal, Ah."llet Nuri, Mehmet Arifi, 
Milnip, Karabet, Ferit, Suat, Celal, 
Yervant, Zeynelabidin, Muzaffer 
Riza, Ihsan RUştü, Mustafa Zeki, 
Rami. Ibrahim Ali, Hasan Fehmi, 
Hüsamettin Giray, Süleyman Sırrı, 
Ceialettin Feyyaz, Ihsan Mukbil, 
Hamdi, Hamdi Trabzonlu, Ibrahim 

DördUncU smıfa ayrı'anlar 
Sadullah, Ohannes, Halil Fevzi. 

Ali Riza, Hasan Fehmi, Sadettin 
Rifat, M. Münir. Saim Nuri. ismet, 
Ismail Ihsan, Cemil, l5han Muarp-
1smail İhsan, Cemil İshak, İstepan, 
Mehmet Vehbi, Mehmet Cemal, Sa
moel Papo. Şevket Ismail, Feridun 
Hakkı, Hayrullah Hodosaki, Yal
dızcıyan, Asaf Nef'i, Aziz, Ziya 
Yliksel, M. Abdiilhalim, Ahmet Şev
ket, Hayri Mahmut, Etem Ruhi, 
Hamdi. Osman Nuri, Ali Hikmet, 
Mustafa Nuri. Bahri, Salahaddin, 
Omer l.fıtfi, Ahmet Rafi, Haşim A
ııım, Cemal Molla. Güzide, Ohanes, 
Tevfik Tank, Necmüssakip, Hik
met lbrahim, Kemal Hayri, Lemi 
Ali Haydar, Hullısi, Omer Faik, ıs: 
mail Raşit, Nilzhct, Izzet, Fuat Şük 
rü, Mustafa Halim, Cemal, Alaad
din. Mustafa Sıtkı, Seyfeddin, Rah
mi, Sinan, Ali Necmettin, Halit A-

[ Bu Telgraflarm ilk kısımları 1 inci sayfadadır ] 

tir. Hôdisenin bütün salahatnı ve 
neticelerini göıteren telgrafları sı• 
rasile derccdiyoruz:] 

çevenler, ltalya'nın Mısır'da ln
giltere'ye karşın olarak sarf et
tiği faaliyetlerin yakın bir za
manda Roma nezdinde bir pro
testoya sebep olabileceğini san
maktachI'llar. 

radan ayrılacaktır. 

Habeş murahhası ltalyayı tah
kir mi etti? 

İngiliz kabinesi 
tonlanıyor 

Fransızlar da Habeşistan dan 
vaktiyle bir imtiyaz a mış ar 

Cenevre, 6 (A.A.) - Uluslar Sos
yetesi çevenleri, Habeş delegesinin 
söylevini verdiği sırada. Aloisi ve 
Rocco'nun toplantı salonundan çık
maları hadisesinin menfi bir hava ya
rattığı hissini beslemektedirler. İtal
yan delegelerinin bu durumu, Aloisi
nin geçenlerde vermiş olduğu diyevin 
loiik bir sonucu. olarak •telakki edil
mektedir. 

il ll)isi del'"i .. ti ki : 
"Cenevre'de Habeşistanla eşit mu

ameleye tabi tutulduğu takdirde, İtal
ya kendini bir medeni ulus sıfatile iz
zetinefsi yaralanmış addedecektir.,. 

Londra, 6 ( A.A.) - Siyasal 
cevenler, dün akşam Cenevre'de 
~ukubulan hadiseden ötürü bed· 
bindir/er. Baldwin, yarrn kabfrıe 
üyelerile iştişare edecektir. Ce
nevredeki nazik durum itibarile 
bu toplantıya büyük bir önem 
verilmektedir. 

Paris, 6 (A.A.) - Paris Soir ga
zetesinin yazdığına göre Fransız Bay 
rat kardeşler, Ricketin Habeşistanda 
aldığı imtiyaza benzer bir imtiyazı 
daha 1918 de almışlar ve bir müddet 
Habeş hükumetine para vermeye de
veım etmişlerdir. Bu mukavele henüz 
feshedilmiş değildir. 
ltalyan genel kurmay başkam. 

na Lejlyon Donör 
Reims, 6 (A.A.) - Genelkurmay 

şefi General Gamolin, İtalyan genel 
kurmay şefi General Badoglio'ya. Le
jiyon Donör nişanının büyük haçını 
vermiştir. General, bundan başka, Ge 
neral Badoglio'nun oğlu Leymen Ba
doglio'ya da ayni nişanın şövalye ri.ıt
besini vermiştir. 

İtalyan delegelerinin, Jeze'nin Fa
şist siyasa hakkında yapmış olduğu 
telmihleri bir hakaret olarak telakki 
etmiş olmaları muhtemeldir. 
CENEVRE HADiSESi VE 

FRANSIZ GAZETELERi 
Paris, 6. A.A.- Bu sabahki Fra~

sız aazeteleriııin neıırivatı <'eıı,.vre-
de dün geçen hadiselerin yeni akisler 
doğurması korkusile sıkıntılı bir in
tiba hissi vermektedir. Jcze'nin mü
dahalesi hakkında fikirler bölünmüş 
nlmaJ.-1 .. lıe,.,.ı..,. .. bun]:> .. •ıı c(la11.,lui711. 
bu müdaheledeki sertliği takbih edi
yorlar. 

Matin: "Habes mümessili sert söz
lerle, hatta muhakkirane cevap ver
di." diyor. 

J ournal gazetesi, şunları yazıyor: 
"Jeze, tavsif edilmez cümlelerle 

İtah•=-'"'l~~a hiirum etti. İtalyan mii
messilleri, bu kadar yersiz ve fayda
sı;: delilleri kabule değer bulmazlarsa 
şasmamak lazımdır ... 

o .. 11v'"t'. cli,,or ki : 
"Hiç bir hücum yapılmamıştır. Je

ze, sözlerini yalnız İtalyan notasının 
her noktasına cevap vermeğe hasretti 
ve yalnız hakikati, hatta tam olmıva1 
rak söyledi ki bütün ltalyan dostları 
da esasen bu düşüncededirler.,. 

Bugün ihdas edilmiş olan durum 
karşısında ''Echo de Paris" şu düşün
cededir: 

"Bir anlaşmazlık patlamak üzere
dir. Hatta bn anlaşmazlık, yalnız Ital
yan. Habeşistan ve ln~iltere arasında 
değil, Uluslar Sosyetesi ile İtalya ara
sında patlak vermiştir diyebiliriz. 

Bu hal, Fransız politikası için, onu 
korkunc meseleler karşısında bıraka
cağı içi~. endişe verici bir şeydir. La
va], arsıulusal kanunları ve mevcut 
andlaşamları müdafaa etmekten baş
ka birşey yapamaz. Fakat bugünkü 
teudüf te bu yüzden nereye k<ıdar 
gidebilir? Acaba. yolunu secrt tedbir
ler" doğnı r"U eevirecelrtir ?,. 
"Times'' ltalyanın hareketini 

beifenmiyor 
Londra, 6 ( A.A.) - Tim es gaze

tesi yazıyor: "İtalya, Uluslar Sosye
tesi önünde Habe istan ile münakaşa
dan imtina etmekte devam ediyor. 
Bu. kabul edilmesi imkansız, yeni ve 
miiteazzimane bir harekettir. Bu ha
reket, Habeşistan Uluslar Sosyetesi 
üyesi olmak istediği esnada İtalya ta
rafından Habe9istana gösterilen mü
zaheretle pek az kabili teliftir. Italya 
tarafından Habeşistandaki hayat ~art 
l~rı hakkında Uluslar Konseyine ve
r~~en muhtıranın büyilk bir kısmı, 
F,tıphesiz ki doğrudur. Fakat bu muh
tırada ~öylenen şeyler, bundan 12 se
ne evvel İtalya, Habetistanm Uluslar 
Sosyetesine kabulünü hararetle mü
dafa? ettiği esnada daha doğru idi.,, 

Dığer !n~iliz gazeteleri başmaka
lclerinde dünkü Cenevre hadisesi 
hakkmda tcfairatta bulunmamaktadır
lar. 

• 
Nevyork, 6 (A.A.) - Nevvork Ti-

mes gazetesi yazıyor: "Mussolini, 
H~lıegistana kargı muharebeyi tama
mı.le ~uhik gösterecek gcnislikte ve
saık. ıleri süreceğini 'söylemişti. Hal
b~kı, böyle bir muharebeyi muhik 
gösterebilecek delil olmak bakımın
dan İtalyan muhtırası pek zavıftrr ... 
ita/yanlar da Mısırda lngilizler 

aleyhinde propaganda 
.vamyorlar 

Londra, 6 ( A.A.) - "Times" ga
~etesi, ıimdi Mısır'da yapılan gizli ve 
mce propagandadan bahsetmektedir. 
Eu eazete ezcümle diyor ki: 

. ''Mısırın durumu, İtalyanın özel 
dıkkatini bu ülkeye çekmektedir. Mı
sı.~d.~ bugün bir propaganda başlamış 
gor_unınek•cdlr. Bir Mı11r Ajansı ol
dugunu idida eden bir kurum, 1ngil
tcreye karıı ve İtalyadan yana bazı 
yazıl"lr vaz,,.,~kta vr ızızetelere oıt.ra
!:ız dağıtmaktadır. Gazeteler. dolam
baçlı bir ,yoldan lngiltereyi tenkit ve 
Mısır hükumetlerini lngiltere tara
fından satın alınmıı olmakla ittiham 
etmeğe davet edilmektedir. 

• Londra, 6 (A.A.) - Siyasal 

rif, Salih Zeki, Avram Naum Omer 
Şevki. Mehmet Fevzi, Şe~s~ddin 
Agah, Jülide, Manassi, Asaf, Ali 
Suavi, Nafiz, Hadk Kahveciyan, 
Ali Nihat, Salahaddin. 

Yönetim kurulu toplanttsı 
Baroda dün bir yönetim kurulu 

toplantısı yapılmış ve bu toplantı
da geriye kalan bazı avukatların da 
sınıfları üzerin<k konuşulmu~tur. 

• Londra, 6 (A.A.) - Sir Samuel 
Hoare pazar sabahı hava yolu ile Ce
nevreye hareket edecektir. 

• Londra, 6 ( A.A.) - Baldwin bu 
sabah Sir Con Saymen ile ltalyan • 
Habeş anlaşmazlığı hakkında görüş· 
müştür. 

Nilin membaı ve lngiliz - Habeş 
ilgileri 

Londra, 6 (A.A.) - Mısır hüku
metini Tsana gölünde bir baraj yap
mak için Habeş hükümetile müzake· 
relere girişeceğine dair çıkan haber
ler hakkında lngiliz resmi çevenleri 
şöyle söylemektedir: 

"İngiltere anlaşmazlığın halline en
gel olabilecek hiç bir müzakerenin 
yapılmaması kanaatindedir ve Mısır 
hükumeti de tek başına böyle lıir mü
zakereye girişemez.,, 

Bir taraftan askere 
Ahp bir taraftan 
Gönderiyorlar 1 

Dün İtalyan membalarından gelen 
bazı telgraflar, ltalyada yeniden 50 
bin kişinin silah altına çağmldığını 
ve Doğu Afrikasına tekrar sevkiyat
ta bulunulduğunu haber veriyorlar. 
Bu haberleri verildikleri gibi yazıyo
ruz: 

Roma, 6 (A.A.) - Bazı aile
vi sebeplerden ötürü henüz süel 
hizmetlerini yapmamış, yahut 
ancak üç ay askerlik yapmaları 
gereken 1912 sınıfına mensup 
50,000 kişi silah altma çağını-
mıştır. 

• Napoli, 6 (A.A.) - Yarın 
Dalmaçya vapuru, Doğu Afrika
srn• 500 kişi götürecektir. 3200 
kişi de bir gün sonra hareket 
edecektir. Travata vapuru, bom
bardıman uçakları yüklemiştir. 
Polleszo, Entilla, Carlozeno, 
Olimpica, Laura vapurları da 
gereç yüklemektedirler. 

Sevilla, 6 (A.A~ - ~dalusiya'da 
oturan ve bu bölgenin Faşist birliği
ne bağlı olan İtalyanların çoğu dün 
Habeşistana giden süel kuvvetlere 
katılmak üzere ltalyan konsoloshane
Eine gelmişlerdir. Bundan başka Al
manlar. Çekoslovaklar. Yugoslavlar 
ve 500 kadar İspanyol da ayni müra· 
catta bulunmuşlardır. Bunların çoğu 
işsizdir. Şimdi İtalyan hi.ikfımetinden 
emir bekleyen konııolos, Habegistana 
gitmek için Amerikada yapılan müra
caatların pek çok olduğunu ve ltalyan 
hükumetinin bir lejiyon etranje teı
kil etmeıi ihtimali bulunduğunu ıöy
lcmittir. 

Yağplur devam edivor ! 
Londra, 6 (A.A.) - "Daily Te1eg

ıaph" gazetesinin Adiaaba.ba aytarı
nın öğrendiğine göre, Otaden'de şid
detli yağmur devam etmekte ve İtal
yan Somalisi sınırındaki bölge ııular 
altında bulunmaktadır. 

A vrupalilar H abe$İstanr terke 
devam ediyor 

Adisababa. 6 (A.A.) - Bin kadar 
erkl'k trenlerle sınıra gitmişlerdir. Av 
rupahlarm Habeşiıtandan gidişi de
vam ediyor. 40 ln~iliz Sah günü bu-

Harp yapıcı değil, yıkICıdır 
Margate, 6 (A.A.) - lşçi birlik

leri kongresinde söz söylf yen Lands· 
bury demiştir ki : 

"Papaya ve bütün eveklere müra
caat ettim. İsa'nın yeryüzündeki bu 
mümessillerinin, Romaya giderek 
Mussolini'nin karşısısına çıkmaları, 
i!ahi ve beşeri kanunları ayak altına 
aldığını kendisine söylemeleri ödevi 
ile mükellef olduklarını hatırlattım . ., 

İngiliz işçi partisi namına söz söy-
1( diğini kaydeden Landsbury şunlan 
ilave etmiştir: 

"Arsıulusal hayata yeni bir esas 
kurmak gerekt · ği fikrindeyiz. Dünya. 
rekabet esası üzerinde yaşamaya de
vam edemez. Bir dünya ekonomi kon
feransının toplanması gerekmektedir. 
Barısa varmak için yürünülecek tek 
rol, ~uluslar arasında iş birliği ile eke 
nomik barıt ve adalettir. Harp, hiç 
bir zaman yapıcı değildir. İnandığı
mız, ve yapıcı olan biric:"k şey, ulus
ların, bolluğa erişmek için kavga ede
ct klerine, bu bolluğu paylaşmak ça
relerini aramalarıdır.,. 

Almanlar ve Cenevre 
konu§maları 

Berlin, 6 (A.A.) - Habeş - ltalyan 
anla,mazhğı hakkında Cenevrede ya
tıılan görüşmelere dair fikir yürüten 
" Völkischer Beobachtc:r" gazetesi 
şunları yazıyor: 

"Bu misalden bir kere daha anlası
lıyor ki, her hangi bir pakt, ancak il
gili devletler tarafından kabul edilen 
bir durumu tesbit ettiği takdirde ar
sıulusal bir tatbik kıymeti taşıyabilir. 
Devletlerin düşünüşleri değiş"nce 
ulusların hayatını paktlar değil, fa · 
kat, birer yardım araçı olarak paktla· 
n yaratan bu hayatın inkiıafı tan -
2im eder. HHler'in siyasası, ~ar~ılıkh 
menfaatlerin, hukuki çiğnenmelere er 
geç maruz kalacak olan kollektif uyuş 
malarla değil, doğrudan doğruya and 
}aşmalarla tesbit edilmesi ve kuvvet
lendirilmesi pren!!ibini gütmektedir. 
Bu prensip gitgide daha fazla. Av
rupa siyasasının yeni esası olarak ka
bul edilecektir. 

Ba!'lanvıç ve ııonu olmıyan kr.ı11,.k
tif paktlar, Avrupa siyasasını yıllar
danberi yerinde saymağa mahkum et 
miştir. Bu duraklama devresinde Av 
ı upa, bir daha ele geçmiyecek bir 
vakit kaybetmiş olduğunu itiraf et
melidir.,, 

lngi tere tuzum görUrs'-l 
Londra, 6 A.A. - Alınan bazı ha

berlere göre İngiltere hükumeti lü
zumu halinde, tersane ve liman 1-ır
da çahıan kadro ada-nlarrn:h'l m ü
rekkep deniz ihtiyat kuv1etlerini 
silah altına çağırmak fikrindedir. 

lş•'rak edecAk ı 
Roma, 6 ( A.A.) - ltalya, kon

sey toplantılanna İftİrake deıJam 
~dece ittir. 

J eze tarziye vermiyor ! 
Cenevre. 7 A .. A .. - Habeş delc~c

si Jeze, ıöylevının metnini degis
tirmek, yahut İtalyanlara tarziye 
vermek istemcmi~tir. 

Bir lngillz filosu Navarine 
gelecek 

.. Atina,. 6 ÇOıel) - Ayın on dör
d!'1nde ~ı:mı parçadan m 'irekkcp 
bır Ingıhz donan"nasmm Navarini 
ziyaret edeceği tebliğ edilmiştir. 

ikinci Pierre'in Yıldönümü 
Yugoslav Kralı Ikinci Pierre'in doğumunun yılrönümil olduğundan dün 

saLah Beyoğlunda Saint Geories Katolik kiliıeıinde saat dokuzda ve Ga
latttd:ı Saint Andre kilisesinde saat onda birer iyini ruhani yapılmrştır. 

Oğleden sonra Yugoslavya elçisinin Yeniköydeki yazlık ikametgahında bir 
resmi kabul yapılmıştır. 
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aden Araştırmaları 
onuçlar Veriyor 

"Amas::a, (Özel aytarımız bildiriyor) - Samsun yolu üzerin
deki Celtik kömür madenleri, günden güne büyük bir inkişaf 
kazanmaktadır. 930 senesinde 3 bin tonu aşmıyan istihsal mik
tarı, bu yıl beş misli artarak 15 bin tona varmıştır. Oğrendiği
me göre 936 da 22 bin ton kömür çıkarılacaktır. Yapılan tetkik
ler sonucunda bu sahada 600 bin ton kömür madeni bulunduğu 
tesbit edilmiştir. 

Bu civarda yeniden kömür araştırmaları yapılmaktadır. Son
daj sonucunda, 60 metrede yeni kömür damarlan bulunduğu an
l.1ş1lm!ştır 

• i Ev ve iki Dükkan Yandı 
Bartın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Evvelki sabah Kemcr

köprü mahallesinde bir yangın olmuş, iki ev ve iki dükkan yan
mıştır. Ateş, civardaki evleri de sarmak üzere iken büyük gay. 
ı etlerle söndürülmüş, tehlikenin önüne geçilmiştir. 

Avcllar Bayramına Hazırhk 
Sivas, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sivas Avcılar klübü bü

yük bir bayram hazırlamaktadır. Bayram günü, atışlı müsabaka
lar ve birço keğlenceler yapılacaktır. Avcılar bayramına, komşu 
illerin avcıları da çağırılacaktır. 

Bir Köpek 
Yüzünden 
Çıkan Cinayet 

Mardin. (Özel aytarımız bildiri· 
yor) - Bağına giren bir köpeği 
vurduğu için aralarında kavga çı· 
kan Kabala köyünden Recep ve Mu
hittin isminde iki köylü. biribirleri
ne attıkları tüfenk kur unları ile 
yaralanarak ölmüşlerdir. • 

Ciümüşhacı 
Köyünde şarbon! 
Merzifon, (Özel aytarımız bildiri

yor) - Gümüşhacı köyden :Merzi
fon dispanserine şarbonlu iki hıısta 
getirilmiştir. Sıhhat direktörlüğü. 
vaziyeti derhal Gümüşhacıköyüne 
lfıldirmiş, gereken tedbirlerin alın
masını istemiştir. 

lslahiye cinayeti 
Tahkikat. 

Adana, (Özel aytarımrz bildiri
r.or) - lslahiye istasyonunda iki 
gümrük memurunun ölümü ile ne
ticelenen cinayet tahkikatı bitiril
mek üzeredir. Sorgular neticesin
de, aralarında kadın meselesinden 
doğan eski bir kin mevcut olduğu 
anlaşılmıtır. 

L B. ; tarafı 1 incipe J 

Ka.zımi, lçİJleri Bakanı Şükrü Kaya l 
Dış işleri Genel Sekreterimizle 1 

bir arada 

erkanı tarafından karşılanmış ve bir ı 
müfreze polis selam durmuştur. Ce
nab Kazmiyc refikası ve İranın 
Vaşington elçiliği ikinci sekreteri 
Cenabı Hüseyin refakat etmekte -
dir. Bakan Kaziıniye buketler tak
dim edilmişdir. 

Cenabı Kfizimi, hususi bir motör· 
le Dolmabahçe sarayına giderek sa
rayı gc:zmiş, oradan Ayasofya mü
zesini ziyaret etmiştir. 

• 
!PAR kotrası İs· 

t a n b ı... 1 d a n Pireye giderken 

sert denizlerde epeyce çalkandı. 

Bu resimler gözlerinizin önünde 

bu spor gezisinin bazı anlarını 

ve kotranın Pireye varışını can

landıracaktır. Resimler bu se

yafıate iştirak eden merhum Na 

mık Isrnail tarafından alınmış
tır. 

• Gel;holırrlan. Ahdenize çıktıktan 
sonra kol ıayı yahalu,tan ilk 

dalt!alar ..• 

Altı gün $Onra, nihayet Pire limanında ..• 

a a T bakhanesi Kalkıyor Mardinde 
Hava tehlikesi 

Ba§bakan Ismet Inönü, diin Cena
bı Kazımi şerefine Heybeliadadaki 
köşkiinde bir öğle yemeği vermiş· 
tir. Yemekte Şükrü Kaya. Numan 
Rifat, Iran maslahatgüzarı Musa 
Nuri Isfcndiyari ve refikaları hazır 

• 
Merhum Namık hmailin aldığı 

bu resimler, "Ipar.,ın seyahatıni o1· 
duğu kadar, değerli san'atkarın en 
güzel taraflarından biri olan sport· 
men tarafını da, bize daha iyi tanıt
maktadır. Bütün arkadaşları söylii· 
yorlar ki Namık bu son spor gezi· 
sinde iyi bir denizci olduğunu gös· 
termiş ve seyahatin heyecanını en 
iyi taıtmıştır. O kadar ki Pireye 
varır varmaz artık bir gün bile kal· 
mak istemiyerek hemen tayyareye 
biırımiş ve kendisine Atinayı da fi'5r· 
mek için bir iki gün kalmasını tek• 
lif edenlere: 

Adana, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Adana Urayı, şehrin 
hemen göbeğinde sayılan tabakhaneleri bir hafta içerisinde ke· 
nar bir semte kaldırmağa karar vermiş, bu karar ilgililere bil
dirilmiştir. Tabakhaneler için, mezbaha yanında bir yer ayrıl
mıştır. B'..1 yer değiştinne kararı, sağlık bakımından çok önem
li sayılmaktadır. 

ille Barajın n Planları 
, 

.ı...onya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sille barajının yapıl
ması ~eıt'i surette kararlaştırılmıştır. Plan için çalışmalara 
derhal başlanmış, Sille hükumet kurağında incelemelere giri
şilmiştir. Barajın inşaatına gelecek baharda başlanabilecektir. 

onyada Hayvan Sergisi 
Konya, (Özel aytarımız bildiriyor) - 15 Eylfılde şehrimizôe 

bir hayvan sergisi açılacaktır. Sergide derece alacak hayvan
lara, 1205 lira mükafat dağ·ıtılacaktır. Şimdiden civar illerden 
birçuk hayvanlar gönderilmiştir. 

·y bekirde Trahom Savaşı 
Diyarbekir, (Ozel aytanmız bildiriyor) - Halkevi, trahom

la mücadele için daimi bir muayenehane açmıştır. Kısa bir 
müddet icerisinde 200 den fazla hastanın tedavisine başlanmış
tır. Trahom mücadelesinin, iyi sonuçlara varacağı anlaşılmak
tadır. 

Halkevinin güzel san'atlar komitesi de 20 kisilik bir orkestra 
takırr.ı vücuda getirmiştir 

Diyarbekir Halkevinin orkestrası. 

No. 111 

Etem izzet BENiCE 

ri sıralıyor, aşkının derinliğin
den, karısına olan bağlılığının 
gücünden, bütün apartmanları
m kendisine verirken en ziyade 
hissinde bu sevginin eğemen 
olduğunu söylüyor Ju. Arada Jir 
gözlerinden yaş akıta akıta: 

- Acı bana Güney. İnsan 
delicesine sevdiği karısının üze
rine bir başka kadına nasıl ba
kar, onunla nasıl konuşur? Bu
na imkan var mı? 

Diye sızlanıyor, yalvarıyor, 

Güney'in ayaklarına kapanıy r
du: 

- Bana inan!. 
S6nra, kendi kendisine kaldı

gı zamanlarda da, tıpkı Güne
yin düşündüğü gibi: 

- Kendimi boş yere üzmü-

şüm. Bu kadın beni çok sevi
yor. Sevmese bu kadar arkama 
düşer, beni izler, en küçük bır 
şüphesi için dünyanın gürültüle 
rini başıma yıkar mı?. 

Diye söyleniyor, duygularını 
daha açık veriyordu: 

- Ben ondan korkuyordum: 
Çünkü, bütün apartmanlarımı, 
mağazalarımı, gelir kaynak
larımı ona verdim. Günün 
birinde beni yüzüstü bı -
rakıp gidebilirdi. Fakat, bakı
yorum da o hiç bunlara aldırmı
yor. Ne narada, ne malda, ne 
hiçbir şeyde gö?.ü yok. Yalnız 
beni seviyor, benim için ya!;ı
yor, benim için üzülüyor! Ve 
ben de yeryüzünde tek şey se
viyorum: Onu. Ona canımı bile 
veririm! 

Ve Güney'in arkasına koydu
ğu gözcüleri düşündükçe kendi 
kendisine: 

- Boş, kötü bir iş yaptım! 
Diyor, düşüncesini genişleti -

Mardin, (Özel aytarımız bildiri· 
yor) - Hava tehlikes.ini bilen üye
liğe yazılanların sayısı günden gü
ne çoğalmaktadır. İlbay Fehmi Vu
ralın başkanlığında yaprlan bir top
lantıda, Tecim Odası başkanı Musa 
100:> lira. Abdürrezzak ve Safer 
30::> er lira ,Rifat Emin ve Yahya 
200 er lira, Musa 150, İlyas ve Ri
fat 100 er lira teberrüde bulunm..ış
lardır. 

Ciöz çıkaran adam 
Adana, ( Ozel aytarımız bildiri

yor) - Ağır ceza mahkemesi, Kara· 
hisarlı ilçesinden Abdürrahmanın gö
zünü kör eden Sülumun duruşmasını 
bitirmiştir. Hüseyin, bir buçuk lyrl 
hapse mahkum olmu tur .. 

Sıvasta ufak 
Para azhğı 
Sıvas, (Özel aytarımtz bildiri

yor) - Sıvas piyasasında son gün
lerde ufak para azlığı görülmekte
dir. Bunun, şark illerinde gümüş 
paranın kaldırılması hareketlerin
den ileri geldiği zannedilmektedir. 
Ufaklıkların o bölgelere çekildigi 
öne sürülmektedir. 

• Sıvas, (Tan) - Sıvas defterda
rı Remzi, Eskişehir kolor-Oıı mu
hasibi mes'ullüğüne atanmıştır. Kı· 
zılay başkanı Dr. Nüzhet şarımız· 
dan ayrılmış, yerine İbrahim seçil
miştir. 

• Sıvas, (Tan) - Cümhuriyct 
Halk Partisi bölge espektörü Trab
zon saylavı Raif, Kara-deniz ve Sı

va:; çevresinde incelemelerde bu
lunmak üzere şarımıza gelmiştir. 

764107 Numaralı nüfus cüzdanı· 
mı kaybettim. Yenisinı çıkaracağım· 
dan hükmü yoktur. 

1lya Vasil 

bulunmuşlardır. , 
Atatiirk. Cenabı Kazimiyi saat 1 

18 de Yalova köşkünde kabul et -
miştir. Mülakat bir saat kadar siir
müş. Şükni Kaya bu mülakat esna
sında hiZır bulunmuştur. 

Atatürk C'enabr Kazimiyi köşkün 
denize nazır olan tarasasında kabul 
etmişlerdir. Cenabı Kfızimi, Ata
türke Iran Şehinşahı Pehlevi Haz
retlerinin selfimlarını bildirmiştir. 

Millaka.ttaı'ı sonra Cenabı Kazimi 
Iran konsoloshanesine gelerek, Irak 
sefiri Naci Şevketi ve s:ıbık lran 
büyük elçisi Sadığı kabul etmiştir. 

Dün akşam konsoloshanede şere
fine verilen husu!5İ bir yemekten 
sonra Cenabı Kfızimi Cenevreye ha
reket etmiştir. 

Cenabı Kazimi, dün akşam kon
solo•hane c bizi kabul ederek şehri
miz j t m ar 'Ve en vr c -
hati hakkında sorduP,umuz suallere 
cevaben şu d iyevdc bu lunrnuştur: 

- Cenevreye giderken Istanbul
dan gcçrnek istedi'Tl. Bundan mak
sadım da Cu"t1ur Başkam Atatürk, 
ve i3asbakan ls111et lnönünü ziyaret 
ederek Atatürkc. ran ehinsahı 
Pehlevi Hazıetl-' ter s anılarını 
bildirereli, m:vc:.ut dostluğumuzu 
kuvvctlen6ır.mckti. Bugün Ismet I
nönü i e ırli kte ögle yem..:ği ye
dim ve Atatürk tarafından kabul e
dilerek Şehinşah Hazretlerinin se
lamlarını tebliğ ettim. Bu suretle 
do.,tluğu.muzu kuvvetlendirmiş ol -
duk. 

Cenevreye gitmekten maksadım 
şudur: Iran ile Irak arasında mev
cut hudut ihtilafının halli için Irak
tan Tahrana gelen bir heyet ile 1-
ran arasında müzakerat cereyan et
tiğini biliyorsunuz. Müzakerat neti
cesinde prensip m--seleleri halledil
miş ve tam bir anla'?ma elde edil -
miştir. Yalnız anlaştn<\nın iınzası 
kalmıştır. Irak başvekili Cenevreye 
gitmek üzere olduğundan. vaktin 
darlığı hasebilc anhşınanın Cenev
rede imzası takarrur etmiştir. Bu 
maksatla Cenevreye gidiyoruz. 

Halli lazım gelC'!'I teferrüata ait 
bazı meseleler kalırsa. o'lları da ya 
Bağdatta veya~ ;r'ahranda müzakere 
ve imza edeceglZ. 

Italva ·Habeş meselesinde Iranın 
noktai nazarı nedir? 

_ Bu umumi alaka uyandıran bir 

Kotrad"n, Mic!illiyc ya,.,aşıl'hcn 
alı11an bir resim. 

- Ati nayı ne yapayım? Benirtı 
için interessant olan kotra ile bu· 
raya gelebilmekti. Geldik ve seya· 
hatin de artık benim için başka 
interet,ip kalmadı. He'llen tayyare 
il~ ~ön,meği terdh ederim .. , 
Demışti. 

Dalgalar şiddetlenince, kotradakiler, yuvarlanmamak için, demirlere 
bö:.>lc tutundular ... 

meseledir.Şunu söyliyebilirim ki, 
Uluslar Kurumunu takviye etmek 
Iranın dış siyasası icabındandır. U-
luslar Kurumunu zfıfa uğratacak 
hiç~r hareketi tasvip edemeyiz. 
Fakat onu kuvvetleştirecek her ha-
reketin de yardımcısıyrz. 

- Avrupanın siyasi durumunu, 
siyasa alemini.o gıdişini nasıl bulu
yorsunuz? 

Sualiniz çok mühimdir. Ortada ba 
zı arzu edilmiyen hadiseler oluyor. 

Fakat bence ümidi kesmemelidir· 
işlerin her halde iyiliğe doğru gı 
deceği ümidini beslemek, bedbın ol 
~ktan daha doğrudur. 

Fecı bir uçak kazası 
Reims, 6 A.A. - Fransız ordusı.ı• 

nun manevraları sırasında. iki \)O:ıl. 
bardıman uçağı çarpışmış, biri tı.ı• 
tuşmuş olduğu halde yere düştnıi"" 
terdir. Her iki uçağın pilotları ol· 
miıştilr. 

yordu: 1 mıŞ" gibi duran ak saçlaruu ok- 1 burada bıraktı, sıcak konusuna ı ney: 
- Onun beni bu kadar sevdi- şuyordu ! ; geçti: - Boğaz benim daha çok h<?" 

ğini bilmiyordum. Hep yanlış II - İyi ettik te Büyükdere'yı; şuma gidiyor. Istediğim vakıt 
düşünmüşüm. En iyi, polisten Kasırga coşuyor! geldik. Şişli de çok sıcaktır. İstanbul'a inmekte kolay. ~ra' 
çıkmış, yılların denemeleri için- Hele Is tan bul görülecek ~cx. bamız varken ne diye Ada. ya: 
de yetişmiş iki detektif bütiın Oteloekı gece Insan sıcaktan bir boşluğun Moda'ya, Yakacık'a filan gıcle 
araştırmalarına, cahşmalarma En sıcak bir ağustos güniı. içinde kalıp olup yürüdüğünü lim? .. .. 
karşılık bana en küçük bir şey Hergiın csıntitlcn pencere açıla- hissediyor. Diye, Boğaz'cla kalmağt us 
veremediler. O, Sadık'ın söyle- mıyan Büyükderc alevden biı - Ada, Suadiye kim bilir :ıe- ti.~nlüyor. Fazıl da arada bir yu:,· 
dikleri de hep yalan!. Benden gömlek giyinmiş gibı sıcaktan kadar sıcaktır?.. Burası böyle da iniyor, işlerine bdl~ıyor, d~ 
para sı~dırma~ için ya_pıyorl~r. y.anıyor, hava ateş dalgası gibı olduktan sonra. . n~y~r .. Bug.ü!1~ü . g~d~şle .. Y~ ~ 
lz üzerındeymışler, şöyleymış, insan etlerini yalıyor. Güney - Allah oralardakılere acı- gun ıçındekı ıkmcı gıdış gunuY 
böyleymiş! Bir aydır bu öyküyü otelin tarasmdayken Fazıl gel- sın.. dü. 
anlatıyorlar. di: - Acaba Sanyer'e kadar git- Fazıl: . 

Doktorun bütün bu düşünüş- - Aman karıcığım İstanbul sek mi? Belki o deniz kenarın- - Sarıyer'deki Yalı Kahvesı• 
leri: yanıyor! daki kahve biraz esinti alır. ne gidelim .. 

- Aman karıcığım!. Ter içindeydi, alnından, üst - İstersen gidelim.. Dedikten sonra: • 
DFyişleri karşısında da Gü- dudağından ter sızıyordu. - Gidelim.. - Dur öyle ise ben biraı .Y~ .. 

ney zekasmm dehasına inanmıs- Güney: Yedi gündür, Büyükdere'de- kanayım, hafif bir şeyler gıY 
lar gibi koltuklarını kabartıyor - Kocacığım ben ele bilsen ler. Yazlık ev tutmadılar. Otel- neyim.. . di 
ve: burada hekadar bunaldım de oturuyorlar. Fazıl: Diye, tarastan odaya gır ' 

-· İşte biz adamı böyle yapa- Dedi, sordu: - Ağustosu Boğ .... z'da geçiri- Güney: . <r 
ru:.. - Ama, geç kaldın? riz. Eylfilde Ada'ya gideriz.. - Ben hiçbir şey isterrı•Y • 

Der gibi rengini geceden çal- - İşim çoktu. Yurttaki he- Diyor. Yakacık'a gitmek, ora- rum. Arkamdaki bu fular enta 
ma koyu siyah gözleri ile dok- saplara filan da baktım. da balayının angılarmr tazele- ri iyi. 
torun sanki "değirmende ağar- Fakat. hemen yine söziinü mek isteği de var. Fakaıt, Gq- [Arkası var] 
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Futbol Birincil iki eri 

izmir Samsunu 4 - 2 Yendi 
Final 
Ordu 

Yarın Fenerbahçe ile Altın 
Arasında Oynanacak . 

. 'I'ütkiye futbol birincilikleri dömi 
hnali dün öğleden sonra Taksim sta
dında İzmir ile Samsun arasında oy· 
nandı. Finale kalacak takımı anlamak 
\ızere stadda bir hayli kalabalık var
dı. İki takım sahaya şu sekillerde çık 
tılar : .. 

- SAMSUN -
Emin 

Fazıl Akit 
Hüseyin Salahattin Mehmet 

tela] Mur4t, Servet, Saffet, Fahri 
- IZMlR -

Sabahattin 
Ziya Cemıl 

Naci Adil Murat 
liarndi Muzaffer Tevfik Sait Mustafa 
ı:: Oyunu İstanbul hakemlerinden 
'"Uphi idare etti. 

İlk devredeki oyun tarzına göre 
lzrnirliler fevkalade bir oyun çıkar
~aınakla beraber, top kesişlerde, ka
a vuruşlarda, paslarda Samsunlula

:a Üstün bir durumda idiler. Bunun· 

1
a beraber teknik üstünlüğü Samsun-
Ulan müskül bir duruma düşürmeğe 

l'etrnedi. Cünkü Samsunlular Türki
Yc· birincilik dömi finalinden galip ı 
~ıkrnak azmile takdire değen bir can-
1lık gösteriyorlardı. İzmirliler yavas t 

\• ~ 
• ~vaş bu canlılığa kapıldılar ve bu 
YUzden teknik üstünlüğü kaybederek 
Sarnsunlularm oyul'lunu kabul ettiler. 

1 On dördüncü dakikada Samsunlu
ar ilk gollerini yaptılar. Penaltıdan 
Y.aPılan bu gol Samsunluların enerji
tıni büsbütün arttırdı ve yedi dakika 
b~nra solaçrkları Murat gayet güzel 
ır kafa vuruşile ikinci gollerini de 

Yaptı. Ne oluyordu? Acaba Fenerbah 
1 

teyi de yeneceklerini söyledikleri Ö· 

~de beride rivayet edilen İzmirliler, 
enerbahçenin yuzunu görmeden 

Sa1?sunlular önünde tasfiyeye mi 
nu9:ravacaklardı ? 

1 İzmir 2 • O yenik durumda iken, 
ehJerine yerilen penaltıyı da atama· 
Y~n~a Zihinlerde dolaşan bu şüphe 
gıttıkçe kuvevtleniyordu. Samsun, 
enerjiı;ıini gitt'kçe arttırarak, penaltr
~ı kaçırmıs olan İzmirlilere başka 
~ol fırsatı da vermiyordu. Bu suretle• 
ilk devre 2 • O Samsun lehine bitti. 

!kinci devrede oyun hemen hemen 
l'llusavi bir şekil aldı. Beyle olmakla 
~eraber İzmirlilerin ilk devredekin
h en d~h~ diızgün oynadıkları ve da
da tesırlı hücum ettikleri görülüyor
h u. _Bundan başka Samsun kalecisinin 

atalr hareketleri göze çarpıyordu. 
1t Bu suretle Izmir on üçüncü daki
l a~a ilk golünü yaptı. Bu gol kendi
erıne ümit vermi~ti. Gayretlerini bir 
~~ daha arttırdılar ve yirmi altıncı da 
b1kada ikinci gollerini de yaparak 
eraberliği temin ettiler. 

trı Artık iki taraf ta bilgi ve enerji na 
b ına ne varsa sarfederek beraberliği 
g~zrnağa ul!;ra~ıyordu. Oyunun bitme 
lıı~e on dört dakika kalmı~tı, beraber-
t devam ediyordu. Yoksa bu mac 
ta Demirsporla olduğu gibi uzatrla: 
ak rnıydı? 
ıa.?'a~ bu sırada İzmirlilerin yaptık
~· 1 hır gol, karşı takımı hayli sarstt. 
g 

1llldi onlar, kacırdıklan galibiyetten 
ç 0nra beraberliği temin edebilmeğe 
ç 0ktan razı idiler. Fakat dakikalar ge 
~Yor, durum Izmir lehine sürüyordu. 
)tırunun bitmesine iki dakika kala tz-
g ır dördüncü golii da yapınca Sam
lt~kun bütün ümitleri kmldı. iki da-
0 

1 
da sonra da maç 4 - 2 İzmir (Altın-

r su) lehine ?i~ti._ 
ıı; arnsunun ıkıncı devrede yediği 
ı~01lerde kalecinin hatasr vardrr. H c
b· bunlardan ikisini, daha usta baska 
~~~ k~leci, hatta daha az acemi bir 
ler~~ı yemez ve oyun beraberlikle bi-

ı. 

lta~u nıaç neticesinde lzmir finale 
bahdr. Final yarın İstanbul (Fener
da Çe) ile Izmir (Altınordu) arasın
tıu 0Ynanacaktır. lzmirlilerin asıl oyu 
ti nu Fenerbahçe karşısında görece-

l demektir 
~c~irnd·den lki tarafa da muvaffakı

er dileriz. 

Sadun G. SAVCI 

liava liur-:.mu 
hla~ıar ı 
E' tıgUn Beşiktaş 1a Beykoz, 
Gaıatasaray la lstanbul· 

1 
~por karşılaşıyor 

\af~ava Kurumu macları önemli bir 
glın aya girmiş bulunmaktadır. Bu
tlord~.urnuva içinde kalan altı klüpten 
bu u rnaç yapacaklardır. Yapılacak 
tasa':1açlar Beşiktaşla Beykoz, Gala
lı1t ayJ;ı İstanbulsoor arasrndadır. 
koz ~açında Vefayı 6 - 1 yenen Bey
İr:irı 1 dnıanlı bir durumda bulunduğu 
~ctı· Beşi~ta§ - Beykoz maçının hara-

ı olabılecevi tahmin edilebilir. Bu-

n ;;,, lzmire venilen Samsun ldmanyurclu ve Samsun • lznıir 
maçından bir görü 

r.unla beraber, Beşiktaş ta ilk maçrn
da Süleymaniyenin dışardan a ldığ ı 
oyuncularla takviye edilmiş takımım 

5 - O gibi güzel bir farkla yenmi§ti. 
Herhalde iki taraf, bugün, finale doğ
ru gitmek üzere biribirini yenmek 
için çok çalışacaklardır. 

Galatasarayrn lstanbulsporla yap<t 
cağı maça gelince, bunun da çok ilgi 
uyandıracağına şüphe edilemez. Çün
kti Galatasaray ilk maçında çok gay
retli bir oyuna rağmen, hücum hattı 
tesirsiz bir takım olan Şişliyi giıç hal
le ve 1 - O yenmişti. Buna mukabil, 
İstanbulspor,aralannda Caponi, Hel
vaci, Bambino gibi çok iyi muhacim
ler, ve Lastardi, Tanas ve arkadaş. 
lan gibi müdafaa oyun;ularr buluna~n 
Pera takımile ilk maçta berabere kal
dıktan sonra ikinci maçta 2-1 galıp 
gelmişti. 

Şu halde Galatasarayla İstanbul • 
spor arasında da heyecanlı ve hara
retli bir maç yapılacağına hükmet· 
mek lazımgelir. 

Pazar günü de, Hava kurumu maç 
larmın devamı olmak ÜT.ere Güneş ve 
A rnavutköy takımları karşılaşacak • 
lardır. 

KIUp murahhaslar ı 
istenivor 

T. I. C. I. İstanbul Bölgesi Ba§· 
kanlığından: 

Genel ya:;;amız hakkında görüşmek 
üzere bölgemize baglı birleşik klüp
lerin birer murahhasının 7-9-935 cu
martesi günü saat 14 de bir toplantı· 
ya davet etmiştik. Halbuki o gün ge 
rek Türkiye birincilikleri yaptlaca~ın 
dan ve gerek Balkan Güreş oyunları 
hazırlıkları için bazr arkadaş ların bu 
işlerde vzife almış olmalan dolayısjle 
bugün için bu toplantıya imkan kal
mamıştır. Ayni mevzu üzerinde ko
nu'Smak için bölgemize bağlı bütün 
Lirleşik klüplerin salahiyetli birer mu 
r~~haslarrm 5-10-1935 Cumartesi gü 
nu saat 14 de bölge merkezinin bulu~ 
duğu Beyoğl u Halkevi binasına gön· 
dermeleri önemle }'IJZılır. . 

An ad o uhisar idman 
Yurdunun vı ' dönümü 

Anadoluhisarr İdmanyurdu yarın 
~ii~üksııdaki sahalarında ytldönümle
rını parlak bir surette kutlulamak 
için, sabahtan aksama kadar bir spor 
bayramı tertip etmişlerdir. Galatasa
ray kKibünün futbol ve voleybol ta -
kımlarile yapdacak maçlar çok mü
him olacağı gibi, Galatasaray. ve Is
tanbul Su sporlan klübü ile Hisar İd
manyurdunun deniz ekipleri arasın
da yapılacak yelken ve yüzme yarış
ları da çok zevkli olacaktır. Bundan 
başka bu ve diğer bazı klüpler atlet
leri arasında da muhtelif spor müsa
bakaları yaprlacak ve bütün spor bay 
ramrmn devamınca bir muzika bulu
nacaktır. 

Romanya bisik 1ef turu 
Bükreş, 6 ( A .A. ) - Dün Roman

ya bisiklet turunun Bacau ile Buau 
arasındaki 17 kilometrelik etapı ko
sulmustur. Dünkü netilere: Lehistan
İı Daı{iel 6 saat 40 dakika 20 saniye, 
Ferdi Tzapu 6 saaat 40 dakika 20 sa· 
niye. Lehistanlr Lipinski 50·42-06, 
Romanyalı ferdi Georgesku 6-42-50. 
Romanyalr ferdi Şuljer 6-42-50, Ro -
manyalı Gogin 6-43-10, Romanyalı 

Hrenciue 6·51-5, Romanyalı Dinu 
Stepan 6-52-55. . 

Genel tasnif: Lehistanlı Daniel 54 
saat 13 dakika 46 saniye. ferdi Tzapu 
54 saat 48 dakika 8 saniye. Romanya 
h Tudose 54 saat 51 dakika 46 saniye. 
Lehistanlı Lipinski 55 saat 1 dakika 
13 saniye, Romanyalı Dobrin 55 saat 
11 dakika 18 saniye, Romanyalı fer
di Dinu Stefan 55 saat 15 dakika 35 
saniye, Romanyalı Savonof 55 saat 23 
dakika 15 saniye. Romanyalı Geoges· 
ku 55 saat 27 dakika 37 saniye, Ro· 
manyalı Hrenciue 55 saat 39 dakika 
16 saniye, Romanyalı Şullcr 55 saat 
42 dakika 27 saniye. 

Ulus bakımından genel tasnif: Ro· 
manya, Lehistan, Türkiye. 

Rus - Cek m acr 
Leningrad, 6 ( A.A.) - 30 bin ki

şi önünde oynanan Leningrad • Prağ 
futbol maçı 2-2 berabere kalmıştır. 

Tayyareci 
Fon ek 
İş Başında 

r Başı l inci cir l 
lardan daha biiyük bir tesiri oldu
ğunu ve hedefi parçaladiğmı söylr
mektedirler. 

Bundan ba"?ka bir de motorlu top 
formülü vardır. 

Bura·da mevzuubahs olan m~:»le, 
namlunun geri hareketi ile inf'la· 
krn mQtor üzerinde yapaca;:;ı tes• 
ri tetkik etmektir. ,, 

Fonk. Cazeaux atı~ okulıma gir:lr· 
cek ve her biri saatte 400 kilo:ııd
re yapan en son sistem uçaklar fü:e· 
rine deneçler yapacaktır. Ayni za -
manda si.icl nilotları har.ırlama k hu
susunda ku!lanılan usulleri dt! in
celeyecektir. 

Bu suretle meshur Fran31z ucm:ı· 
nı. 18 yıllrk bir !~sıladan sonra, 'tek
rar havacılık servisine girme'.<tedir. 
Bu arada oolitika ile uğraşan ve 
Vosges b51gesinden saylav seçil • 
miştir. Uzun müddet. K•ızey \me· 
rika ile Fransa arasmda muntazam 
servisler tesisi imkanlarını incele
miştir. 
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Habeş - İ ta lya Meselesi 

Litvinof, italyanlann hoşuna git
miyen nutkunda neler söyledi 

Cenevre, 6.A.A. -
Litvinof tarafından 
Uluslar Sosyetesi · 
Konseyinin dünkü 
t0plantısında verilen 
söylevin metni aşa
ğıdadır : 

" İngiliz ve Fran
srz delegelerinin İ
talya ile Habeşistan 
arasındaki anlaşmaz
lığı tamamen kotar
mak için yaptıklan 

teşebbüsün akim kal 
dığı hakkmdaki teb
ligatını derin bir 
teessüfle dinledik. 
Bu teşebbüs akim 
kalmasaydı, mesele· 
nin ruznameden çık
ması mümk ün ola
cak ve biz ferdi hü· 
kümlerimizi bildir
mek gibi hoş olmı
yan bir ödevden kur
tulmuş olacaktık.Be
nim için bu ödev o 
kadar hoş değildir 
ki, anlaşmazlıkta ~ 
lan taraflardan biri, 
temsil ettiğim Sov
yctler Birliğiyle oo 
seneden fazla bir za
mandanberi değiş
mez bir surette dost
ça münasebat idame 
etmekte, Sovvetler 
Birliği bu mi.inase
ba tı ist ikbalde de i- Sovyet Dlşişler Bakanı Litvinol 
dame etme•k istemekte'011.a hiçbir su ı bepler hakkında mutabık. olamam. 
retle zarar vermek istememekterHr Burada Habeşistanm, bize verilen 
O devlet ki, gerek uluslar sosyetesi belgelerde tavsi.f edildiği şekildeki 
içinde, gerek onun drşında Avrupa ud iç rejimi müdafaa edecek hi.cbir 
nşının muhafazası için olan teşriki kimse mevcut olmadığına kani im. 
mesaisini pek ziyade takdir ediyoruz Fakat iç rejim dünya me:nleketle
ve onun halkı memleketimde en de • rinde halC11 çok garip bir tablo teş
rin bir hürmete ve sempatiye mazhar kil etmekte ve reji.mler biri•birine 
bulunmaktadır. Birçok meslekdaşla - çok az benzemektedir. Bununla be
rım gibi, ben de bu mesele doğrudan raber Ulu3lar sosyetesi nizamrıame
doğruya memleketlerimize de>kunmr- si, bize Sosyete üyeleri arasında 
yan ve fakat şu veya bu kararlar do- onların iç rejimlerine. derilerinin 
layısile bütün arsıulusal hayat, Ulus- renkle.rine veya ırklarına ve yahut 
lar sosyetesinin akıbeti, genel barış, ta medeniyet derecelerine göre bir 
davası ve bundan dolayı er geçmem- tefrik yapmak ve bunlardan bir kıs· 
leketlerimiz için de en meş'um sonuç· mını Uluslar Sosye.te-sine dahil ol
lar doğurabilcek olan noktalar hak - makla haiz bulundukları imtiyazlar
kındaki fikrimi söylemeliyim. dan ve ilk safta bunların toprak 
ltalya ile ayni fik irde değiliz bütünlüklerini ve erginliklerini 

Bina-enaleyh İtalyan delegesi nin muhafaza hakkından mahrum etmek 
bizi davet ettiği durum hakkında salahiyetini vermemckteuir. Geri 
mutabık olmadığımı bildirmeye ken uluslarr inki·şaf ettirmek. onların 
dimi maalesef mecbur görmekteyim. medeniyet derecelerini yükseltmek 
Gerçi, İtalyan mümessili hiçbir Ö· içi.n süel tedbirden başka çareler 
nergede bulunmuyor, fakat diyevi- bulunabileceğini sanıyoru:n. Yukar
nin ihtiva ettiği mana şuna varıyor: da bahsettiğim şayanı teessür em
Ul uslar Sosyetesi kO'Oseyi anla.s- salde de, tecavüzü haklı göstermek 
mazlıktaki alaka'Sızlığını tespite ;;e için geri vaziyetten, i.ç te§kilatsız -
del~~.enin kendi hükfımeti için is- Irktan, fo:ıa idareden ilah ... bahse
tedıgı hare ket serbestisini temhire dildiğini hatırlatmalıyım. Bütün te
davet edilmi.ştir. Fakat önergesını cavüz teşebbüslerinde daima buna 
anla~maztıkta methaldar olan diğer benzer vesileler bulunacağında ştip
t~rafın arsıulusal düşergelerine (ve he yoktur. 
cıbelerine) riayet etme·nesine ve Kellog-Brian misakı ve savaş 
b_u. düşergcleri bozmasına istinat et- Savaşı, ulusal siyasa aleti olarak 
tırırken, konsey üyelerini de arsrn- yasak eden Kellog - Briand paktının 
luı:al yükenlerini arsıulusal barışla- kabul ettiği gibi mtidafaa hali müs
uluslar emniyeti durluğunu (istik- tesna olmak üzere süel harekatı ye
rarının) önemli surette baaJı bulun rinde göstermek için hiçbir sebep 
duğu Uluslar Sosyetesi bpaktının mevcut e>lmıyacağı • prensibini mü-
bozuhnasına davet etmektedir. da.faa et:n~k )azım oldugunu sanı· 

M es' ele yok fakat harp yorum. Mütalealarım genel bır pren 
tehlikesi var sip mahiyetindedir ve tabir caizse, 

Müzakere ettiğimiz meselenin or- meçhul mütearrıza matuftur. Yal -
ta.ya konulmasına sebep olan hadise nrz bu genel prensiplere dayanarak
kotarılmıstır ve e-sas itibarile iki ta· tır ki. şimdiki anlaşmazlığı, anlaş
raf arasın.da hiçbir esaslı anla*maz- mazhkta ola·n tarafların b.!lirttik -
Jık mevcut değildir. Bununla bera- leri hususiyetleri dikkatle mütalea 
ber, bizzat İtalyan delegesinin in- ederek inceleyebiliriz. Fa~at, şim
kir değil, tam tersi, teyit ettiği dilik bu husustaki mütalcamı söy
harp tehlikesi, tecavüz tehlikesi da- !emekle iktifa ediyorum. Temsil 
ima mevcuttur. Bu tehlikeyi kale ettiğim devlet ancak bir sene evvel 
a~!llamaklığımrz ve Uluslar sosyete- Uluslar Sosyetesine taksim olun -
sı paktının ıo ıı ve on besinci maz barı*ın muhafazası için diğer 
maddelerinin ~evcudiyetini u~ut uluslarla 'bütün vesaiti ile teşriki 
maklığımrz mümkün müdür? ı:ıesai etmek içi.n iltihak etmiştir. 

.. Bu h~l, Uluslar sosyet,esi tüzüğü- .ışte bugün, Konseyin iki üye ara
~u11 (nızamnamesinin) açıktan açı- sında silahlı anlaşmazlrğın önüne 
ga bozulması demek olmaz mı? geçmek ve Uluslar Sosyetesinin ö· 

Ru tüzii~ün bütiin ko•ıscvi t;:ır;ıfT..,. devini gerçekleştirmek için hiçbir 

Son Dakika 
Komite 
Teşkil Edildi 

Cenevre, 6 A.A. - İtalyan • Ha
beş anlaşmazlığını tetkik ve barış 
yolu ile bir hal sureti bulmak üze
re bcs kisilik bir komite resmen 
teşekkül ~tmiştir. 

Komitede Fra11ısa, İngiltere, İs • 
panya, Polonya ve Türkiye delege· 
leri var,dır. 

• Konsey hususi olarak toplantıda 
b~·şkan Habeş delegelerini davet e
dınce İtalyan delegeleri ayağa kal
karak sa !ondan cık:nıslardır. 

Komitenin teŞ°kilinde muhalif oy 
veren olmamıştır. 

Cenevre, 6 A.A. - Uzlasma ko • 
misyo'!l•unun başkanlığına ·İspanya 
delegesi Madariaga seçilmiştir. Ko
mite yarın toplanarak İtalyan - Ha
beş anlaşmazlığının esasını tetkik 
edecektir. 

Habeş liıer bc:şde !egeyi 
değiştırdller 

Cenevre, 6 A.A. - Habeş hükı'.i • 
meti Paristeki elçisi Tekleyi Ce -
nevrede baş delege tayınine ve 
dünkü hadi.seye sebep olan jeze'yi 
ona muavin vermeyi kabul etmi~tir. 
İtalyanm tekrar konsey toplantıla
rında bulunmak için buna muvafa
kat etmesi muhtemeldir. J eze kon
seyin öğleden sonraki hususi top -
lantısına gelmemiştir. 

Konsey yine topland ı, 
Cenevre, 6 A.A. - Uluslar kon • 

scyi bugün saat 17 de evvelce gizli 
celse ve sonra da açık celse halinde 
top !anacaktır. 

Aloisi, Avenolü gör~rek Jeze'in 
kullandığı şiddetli Jismdan dolayt 
resmen şikayette b:.ıl:.ınmu~tur. 

Şimohik kar şı.aşma yok 
Cenevre, 6 A.A. - İtalyanın kon· 

seyde Habeşistan ile bırlikte bı.ı. -
lunmak ıstememesi konseyin taa
mülüne uygun değildir. Çünkü, il
gili taraflar konseyin müzakerele -
rinde hazır bulunurlar, Italyanın 
izzeti ndsile hukuki zaruretl~ri 
bağlamak mümkün olabilecektir. 
Filhakika anlaşmazlığı tetkik için 
komite seçildikte.n sonra mesele mu 
vakkaten konseyden çıkacak ve do
layısile iki tarafın konseyde karşı
laşmasrna lüzum kalınıyacaktır. 

ltaıyanm yanaşmad ığı 

bir tekm 
Roma. 6 A.A. - Giornale d'İtalya 

diyor ki: 
Pariste çıkan Temps gazetesi İ

talyanın genişleme ihtiyaçlarını din 
dimıek ve gi.ıvenliği yerine getir -
mek için Habeşistanda İtalya, Fran 
sız, İngiliz teşriki m~s:ıisi-ni i.leri 
sürüyor ve bunun Uluslar Sosyete
sini.n tasvibile bir dörtler andlaş -
masr şeklinde yapılm:ısmı teklif e 
diyor. 

İtalya böyle bir teklifi hiç müza
kere etmeden bir defa dalTcı redde
decektir. Çünkü böyle bir şey yalnız 
kafi değil, belki ltalyanın menfa
atlerine de aykırıdır. 

Bir dörtler andlaşması Habcşis
tanı 1906 muhahedcsinde oldu~u gi
bi, muahede mevzuu olmaktan çıka
racak ve üç bı.iyük devlet ayarında 
bir taraf yapacaktır. Buından başka 
müstemleke sahasında esas~n bol 
bol imkanları bulunan İngiltere ve 
Fransa) a İtalyanın zararına olarak 
yeni y~:ni me_v~ile~ verecek ve hıç 
.şüphcsız vem ıddıalar.a ve menfaat 
anlaı;mazlıklarına yol açacaktır ki, 
bundan da Habcsiı:;tan istifade ede-
cektir. , 

,;talya, Fransa, İngilterenin kendi 
mustemlekelerinde yarattıkları şart 
!arın aynini açık ve kat'i olarak is
teme ktcdir. 

• ·.·.~ • ..>'" ' • · ..... • ,:~-;, 

dan bozulması, paktın tamamen inka gayret ve çare önün.de durmamasını 
n ve ilgası demek değil midir? Emsal önergelerken yalnız bu amaç ve va
mevcut olduğu söylenebilir. Bu em- itten mülhem oluyorum. 
sal .. ul~~ar sosyetesi, iki üyesi ara~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

aakı bır anlaşmazlığın önüne geçmek ı t b ı s h n' ... , Mu·· es ı tt i~}n. bütün tedbirleri almadığı zaman s an u 1 se er ar 1 rrn a 
vakı olmuştur. Bu emsali unutmamalı · 
yız .ve unutmıyacağız. Zira. bu hadi- eksi itme kom fSyon Undan 
senın, Uluslar sosyetesini ne kadar 
zayıflattığını, onun otoritesini ne ka- Ç k H 
dar azalttığım ve halen bütün dünva- Şişli ocu · astanesi için 216 kalem iiac ve Sıhhı 
nm içinde bulunduğu ve hatta b~l'.ci malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
de bnl[ünkü anlasmrı7h~ı dn<T11r;ın "İ- konmuştur. 
yaseten gayri müstakar tehlikeli du- El ·ı 
rumun ortaya crkmasına ne kadar hiz 1 - {Sl tme 25 Eylül 935 Carşamba günü saat 15 
met ettiğini simdi hissediyoruz. Bu de Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komis
emsalin yenilenmesi iki katlı tesir ya yonda yapılacaktır. 
pacak ve bütün Avrupayı doğrudan 
doğruya alakadar eden yeni anlasmaz 2 - Tahmini fiat : 4315 lir a 11 kuruştur. 
lrklann meydana gelmesini teşvike se 3 - Muvakkat teminat : 323 lira 64kuruştur. 
hep olacaktır. Barışın taksim kabul 4 Ş 
etmemesi prensibi cok şüki\r gittikre - artnameler bedelsiz olarak Hastaneden ahoa· 
daha büyük ölçüde tanınmaktadır. Bil hilir. 
tün dünya, her savaşın evvelki bir sa 5 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye aid Ticaret 
vasın mahsulii olchıl7u Edhi. bıınıın 
da ·yeni savaslar doğurmakta olduğu Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı be]ge ve bu 
nu şimdi açık bir surette görmekte - ise yeter muvakkat teminat makbuz veya Banka mek-
dirKeza İtalyan dele~esi tarafından tuplarivlc belli gün ve saatte Komisyona gelıne]eri. 
yapılan önergevi takviye eden se- ( 5 3 4 4) 
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Dünya· Gazetelerine Göre Hidise e 

!Eski Bir Şampiyon ile Karısının\ sAvAş ıç~ •• 
ihanetini Yakalayan Adam Bir İtalyan Askerinin SöıU 

MANEVRALARDAN SONRA 

italya Ve Uluslar Kurumu 
Temps°dan: , Paris - Soir'd11n: j Burcl yalnız gelmemişti. Yanında 

Marcel Burel ve Emile Lcbrize karıtı. Bibi namile maruf kayını ve 
biribirlcrinin çocukluk arkadaşları Madam Lepage isminde bir dostu 
idiler. Ikisi de ayni mektepte ayni vardı. 
sıralar üstünde dirsek çürUtmüşler- Lebrize kapıyı açtı. Onun da ya· 
di. Ikisinin arasındaki dostluk ta nında karısı. bir ahbabı vardı. 
oradan başlamıştı. Aradan zaman Burel derhal sordu: 
geçti. Burcl evlendi ve sebze sata- - Karımla beni aldattığm doğru 
rak hayatını kazanmağn başladı. mu? 

Lcbrizc evlendi, ve eski doııt11 - - Evet, sana hakikati ıoöylcmeğe 
nun çok yakınında bulunmıık için mecburum. 
Burel'lerin oturduğu sokağa taşın- - Şunu tekrar et bakayım. 
dı. Ve derhal iki el silah sesi işitil· 

Lebrize boksördü. Hatta Fransa- di. Burel, Lebrize'in kaırnına iki et 
nın cıski şampiyonu idi Fakat Bu- ateş etmişti. 
rel onu hala sebze taşıyan bir ha - Bunun üzerine müthiş ve kanlı bir 
mal gibi kullanıyordu . kavga baş!adı. Kadınlar saç saça baş 

Neden sonra Lebrize'le, Burel'in başa, crl<l:klcr yumruk yumruğa gcl
karısı arasında dostluk hududunu diler. 

Dün (28 Ağustos) Bolzano'da ltal
yan Bakanlar Kurulunun yaptığı top
lantı son günlerde gazete haberleri
nin buna atfettikleri önemde olmuş
tur. Bu toplantının, yeni ltalyamn 
tarihinde büyük bir hadise olduğu ve 
alınan kararların, Mussolini'nin Ital
yan - Habeş meselesinde gütmek is
tediği siyasayı kesin olarak aydınlata
ca~ı söylenebilir. Faşist hükumetin, 
Italyanın Doğu Afrikasındaki sömür
ı;eci gayretlerinin gelişmesi bakımın
dan lazımgelen şeyler için sonuna 
kadar yürüyeceğinden ve Uluslar Sos
yetesi konseyinin sarih tavsiyeleri ge
reğince kendisine karşı alınması ihti
mali olan zecri tedbirlere bütün çare
lerle karşı duracağından kimse !)Gphe 
etmemektedir. 1 ve hatta samimiyet hududunı.. pek . Akşam çoktan olmuştu. Karanlık-

fazla aşan bir münasebet başladı. ta Madam Burel'i kimin ruvelverle Toplantıdan sonra çıkarılan bildi· 
rigte bahsedilen ilk nokta İtalyan 
delegasyonunun Cenevre'de yapacağı 
çalışmalar hakkında olanıdır. Hiçbir 
zaman şüphe etmediğimiz gibi, ltal
ya yalnız Uluslar Sosyetesi Konseyi
nin 4 Eylülde yapacağı toplantıda bu
lunmakla kalmıyacak, ayni zamanda 
Habeşistan meselesini kendiliğinden, 
bütün genişli~ile, ortaya atacaktır. 
İtalya, kon eyle bütiln dUnyayı, ken
disinin bel bağlanılması gereken ha
kikatler telakki ettiği şeylerle karşı 
karşıya bulundurmak isteğindedir. 
ltalyan tezi şudur: Bir taraftan da 
kendisinin Habcşistanla olan diplo
matik ve siyasal ilgilerini, öte taraf
tan da Doğu Afrikasındaki komşula-

LITVJNOF 

rile olan ilgileri, ltalyanın Habeşis
tan üzerinde sömürge bakımından üs
tün bir hakka malik olduğunu ı:oster
mektedir. İtalya ayrıca Konseye, Ha
be§i&tanı, ''mevcut olmıyan bir mer
kezi kuvvetle, köle alıp satan oymak
lardan meydana gelmiş bir yığın .. gi· 
bi gösterecek olan tam bir dosya ve
recektir. Bu gösterinin değerinin ne 
olduğunu bilmek için, bunun için 
gösterilen delillerin ne olduklarını da 
bilmek lazımdır, fakat her halde ile
ri sürülen fikir, Habe~istandaki fili 
durumun kolonyal mahiyette bir mü
dahaleyi gerektirdiği ve İtalyanın ba
zı hakları tanıttığı için, orada hare
kete geçmenin de ona ait olduğu yo
lundadır. B. Mussolini tarafından 
Bakanhlr Kuruluna verilen rapordan 
bahseden bildiri~de deniliyor ki : 
.. Konsey üyelerinden herbirinin, iler
de çıkacak hadiseler kar ısında ken
disine düşen soravı alabilmesi için, 
ltalya tezini, ihtiyaçlarını, güvenlik 
bakımından duyduğu lüzumu ve ha
yati uığlarını sonuna kadar korumak 
niyetindedir." Cenevre konseyinin 
alacağı kararlar ne olursa olsun, Ital
yanm girdiği yoldan geri dönmiyece-

AVENOL 

ği bundan daha açık bir şekilac söy· 
lenemezdi. Bu, artık taayyUn etmiş 
ve İtalya ile Habeşistan arasında bir 
harp çıkmaması için yapılması iste
nen uzlagmayı kolaylaştıramıyacak 
cinsten bir yfiyet gibi görülmelidir. 

Roma Hükumeti bu tavrı aldıktan 
sonra, hareketinin 1ngilterede uyan
dırdığı kayguları yatıştırmağa ve ken· 
di fikrince, Doğu Afrikaaında giri ti
ği işlerin, Avrupadaki ve hatta Afri
kadaki siyasal iş birliğine zararı do-
kunmıyacağını göstcrmeğe çalışmak
tadır. B. Mu!solini, ltalvanın Habe
şistanda güttüğü siyasadan Ingilterc
nin çekinmesine ebcp olmadığını; 
bu siyasanın ne doğrudan doğruya, 
ne de dolayıaile lngiliz işi olmadığı 
gibi, olmabını da istemediğini söyle
mi! ve İtalyanın lngiltcre ile beraber 
Büyük Harp sırasında, Lokarno'da 
ve daha sonra Streaa'da. Avrupanın 
durluğu için önemi şüphe götilrmi
yen bir iş birliğini gerçekleştirmiş 
olduğunu ilave etmiştir. Bu sözler 
çok açıktır: İtalyan başbakanı, İngi-
liz Mısır Sudanının Trablusla Habe
şistan arasında ve İtalyan kontrolu 
altında kalması ve daha sonra da 
İtalyanın, Sudanın üzerinden Libye
dcki sömürgelerile Doğu Afrikasında
kl sömlirgcletini biribirlctine lia_ğla

ması iht1mali yüzünden İngilizlerde 
1 uyanan şüpheleri gidermek istemiş -

tir. Lokarno ve Stresa'nın hatırlatıl
matu ve ltalyanın sömürge meselesi
nin Avrupa durumu üzerinde tesir 
yapmıyacağının söylenilmesi, Ingiliz 
kamoyunu bu meselenin İngiliz 
gazetelerinin belki de fazlaca ihmal 
ettikleri bir görünüşü karşısında bı -
rakmaktadır. Burada tekrarlamaktan 
geri durmadığımız gibi asıl iş Avru· 
pada İngiliz - Fransız - İtalyan is bir
ligini devam ettirmek ve Uluslar 
Sosyetesini korumaktır ki, yapılma
yınca barışın sağlamlaştırılması için 
arsıulusal bir iş birliği yapmak ta im
kan&rz;dır. 

Fakat, Musaolini lngiltcre ve Ulus
lar Sosyetesile iş birliği yapmağı is
temekle beraber, bazılarının İtalyayı 
tehdit için ileri sı.irdükleri cezri ted
birlere karşı gelmcğe de ayrıca karar 
vcrmİ§tir. Bu bakımdan, aldığı tavır 
hiç şUphc götürmemektedir. İtalya 

yalnız karşı durmakla kalmıyacaktır; 
zecri tedbirler meselesi resmi olaralc 
ortaya atılmadan önce, böyle bir ihti
male karşı korunmak için radikal ted-

Türk Anonim Elektrik Şirketinden· 

Sayın Halka ilan 
Anadolu ciheti ile Büyük Ada ve Heybeli Ada elekt

riği hakkında Hükumetle Türk Anonim Elektrik Şir
keti arasında aktedilen 25 Nisan 1931 tarihli mukave
lename, yukarda sözü geçen havaliye aydınlatma ve ev 
ihtiyaçları için verilen elektriğin fiatini, 50.000 liralık 
bir meblağ toplanıncaya kadar, İstanbul tarifesine nis
betle yüzde 5 arttırmasına Elektrik Şirketini mezun 
kılmıştı. 

Bu şart şimdi yerine getirilmiş olduğundan bundan 
sonra Anadolu ciheti ile Büyük Ada ve Heybeli Ada 
elektrik sarfiyatına Rumeli cihetindeki fiatler tatbik 
edilecektir ki bu da, aydınlatma fiatinin kilovat saat 
başına aşağı yukarı O, 7 5 kuruş inmesini temin edecek-
tir. DİREKTÖRLÜK : 

Türk Hava Kurumu Piyango Direk-
törlüğünden: 

Açık eksiltme ile 50 ton yerli maden kömürü alrna· 
:aktır. Münakasa 9·9-935 pazartesi saat 15 tedir. 
İstekli olanlar şartnamesini Piyango Direktörlüğü Mu
hasebesinde her gün görebilirler. ( 5266) 

Burel'in bir arkadaşı vaziyeti öğ- ölüm derecesinde yaraladığı, kimin 
renmişti. Yemedi, içmedi, gitti, Lebizc'in ahbabı otan kadını ustura 
meseleyi zavallı kocaya anlattı. ile vurduğu belli değildi. 

Tam bu esnalarda Lcbrize'le Ba- Bu sabah bile suçlular mUstanti-
yan Burel'Ln arası açılmıştı. Sabık ğin huzurunda mUcadelenin safhala-
boksör bulunduğu mahallede pek rını anlatamıyorlardı. 
tanınan ve hatta pek göze hatiln, Burel: 
Tringlette ''namı diğer''. "Totonun _ Karımı öldüren Lebrize'dir di-
karısile,, ahbaplığ"l başlamıştı. Net}- yordu. 
ce g.u oldu: Boksör hem aldattıgı M d Leb · . 
k h b k • ~ k d kin. a am rız. 
ocanın, cm ıra tıgı a ının ı- K k d" · "idil dil diye 

ni Uzerinde topladı. • ~ ~r.ısını en ısı o r 
Işte dün saat yirmi buçukta Bu- ıdd~a e_dı!ordu. . . . . 

rel son defa i:r:ahat almak için Le- Şımdıkı halde va~ıye~ın ınkışafı: 
brize'in kapısını çaldı. na kadar Burcl adlıyenın nczaretı 

Fakat boksör, kafa tutmak için altında bulundurulmaktadır. 

Sovyet Rusyada 
Tütün mahsulü 

Tass Ajansı bildiriyor: 
31 Ağustos tarihinde Sovyetler 

birliğinde 73 milyon 429 bin hek
tarlık ürün toplanmıştır. Planın yü:ı: 
de 87 sini teşkil eden bu mikdar 
1934 yılının ayni tarihinde 67 mil
yon 850 bin hektar idi. 

Bu münasebetle tarım iflcı·inin 
artan makinele§mesindeki ehemmi 
yetini kaydetmek laZtmdır. 19.~5 yı 
lının ortasına doiru Sovyetler birli
ğinde 326 binden fazla trcrhtöı· va 
49 binden fazla birleşmiı harman 
ve hasat makjnasi mevcut bulun
makta itli, 

• 
Litvanyada 
<;ift~iler grevi 
Varşova, 6 A.A. - Litvanyadan 

gelen haberlere göre, çiftçiler grevi 
yalnız devam etmekte kalmamakta, 
belki şimdiye kadar grev alanı dı
şında kalmış olan bölgelere de ya
yılmaktadır. 

Silahlı kuvvetlere karşı koymak 
veya pazarlara inen ürünlerin gs>n
derilmesinc engel olmak gibi &uç
ların harp divanına gönderileceği 
tehdidi hakkın .J hükü.'tlet tarafın
dan yayılan ilan da hareketi dur -
durmamıştır. Yalnız köylüler tabi
yelerini ôe~iştirmişler ve pazara i
nen arabaları devirecek yerde bun
larm ciftHklerini ve erzak depola-
TJnı ateşe erme e lamışlardır. 

Meksikada dini mallar 
mini eştiriliyor 

Mexico, 6 A.A. - Cumur Başka
nı, dini malların uluslaıtırılması 
hakkındaki kanunu imza etmiştir. 
Bu kanun, ayın 30 undan itibaren 
tatbik edilecektir. Mabetler, papaz
ların oturdugu binalar, seminerler, 
fakirhaneler, dini kollejler, manas
tırlar ve dini topluluklara ait ser
mayeleri~ bütün binalar ulusal mal
lar arasına dahil edilmiştir. 

Bugün görülmekte olan uluslaş
tıı:ınıa davaları durdurulmuştur. 

Finans bakanı, anlaşmazlık mev
zuu olan bütün mallara el koymuş
tur. 

Romada ~ski muharipler 
kongresi 

birler de alacaktır. Italya, bu şimdi· 
kinden çok daha ağır hallerde yeritil
miyen zecri tedbirlere karar verecek 
önergeleri reddetmek için Konseyde 
yeter miktarda sağ duyulu adam ol
duğuna kani olmakla beraber, siicl 
mahiyette cezri tedbirlere karşı dur
mak ve ltalyanın ekonomik bakım
dan mukavemetini, ulusal yaşayışına 
sok lüzumlu olan şeyleri güven altı
na alacak şekilde, sağlamak için ~im
diden tedbirler almaktadır. İtalyan 
ulusunun özel servetini hükumetin 
emrine vermesi yolundaki cür'etk5ra
ne ve faşizmin antikapitalist zihniye
tini gösteren kararlar ve yabancı dev· 
letlerin yardımı olmadan büyük bir 
harp yapabilmek için ham madde 
stoklarını güven altına almak gibi 
tedbirler, bliyük bir memleketin harp 
halinde olduğu ve varlığını korumak 
icin herkesten tam bir özveri istemek 
zorunda kaldığı zamanlarda haklı gö
rülebilir. Mussolini'nin, mümkün 
olursa Uluslar Sosyetesinin rızasilc ve 
§ayet Uluslar Sosyetesinden bu rıza
yı elde edemezse. ona da aldırı§ et -
meden, Doğu Afrikasında giri;jtiği iş
te sonuna kadar gitmeğe karar verdi
ği bundan da anla~lmaktadır. 

Roma. 7 A.A. - Arsıulusal eski 
muhariple_r kongresi için 25 bin es
ki muharıp toplanmıştır. Bunlar, 
Ingiltere. ayra (müstesna) ol:nak ü
zere eskı müttefik veya eski düş -
man 14 ~!usa mensupturlar. İngiliz 
hükfımetı, 500 İngiliz eski muhari -
bine hareket için mezuniyet vermiş
tir. 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
( 400) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 

paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına ( 1200) 
lira kıymet takdir edilen Üsküdarda Hayrettin çavuş 
mahallesinde Çeşme sokağında eski 6 Yeni 4 numaralar
la murakkam maa müştemilat bir dükkanın tamamı açık 
arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşte
rilerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 16-9-935 tarihine müsadif pazartesi günü 
Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
arttırması 8-10-935 tarihine müsadif salı günü daire
mizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci art
tırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son art
tırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 23-10-935 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapıla
cak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstün
de bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanunu-

• 

"A.lrika'ya giden ltalyanlar 

Politike n "den: 
... Bir sömürge harbinin haLk ara

sında istenildiğini, halkın gözünde 
dayanılmaz bir tesir yaptığını söy
lemek, ''resmiğ., hamleye, söylevle
re ve gazetelc!rin propaganduına 
rağmen, hakikata uygun olmaz. Bü
tün bu ''kanadlı,, sözlere rağmı-n 
işçiler ve köyllilcr tcvckkUlle içle
rini çekiyorlar: ''Barışa bir türlü 
kavuıamıyacak mıyız? 1t.ılya n~re
yc gidiyor., diyorıar. Bu knyguları 
yatıştırmak için Markımi'nin Ha
bc§iatanı bir hamlede ezcıeek şeyler 
icat ettiği haberi yayılıyor. 

Söylendiğine göre, bir taraftan da 
Napoli hapishaneleri, a.kere gitmek 
istemiyenlcr veya askerden kaçcln
larla doluymuş. Kan gömleklilerin 
şevklerinin bile, şur;ıda burada, is
tenildiği gibi olmadığı söylniyor. 

Napoli, büyük bir ''ved;ı., limanı 
olmuştur. Burada her zaman sokak
larda, tüfeklerinde çiçeklerle. vapu
ra bindirilmek üzre limana doğru 
giden askerlere rastlanıyor. Halk 
da, sonu gclmiyen alkışla• arac;ında 
bunların pe i 8ıra gidiyor. Liman
da demirlemiş olan büyük ge:niler; 
istemeksizin yolcuları olnca:C kim
ı.ıclcri bekliyorlar. Ve demirler alın
dığı, gemiler yola koyulduğu za
man, rıhtımda kalan kimseler pupa
ya yazılmış olan şu cümlt7i okuyor
lar: ''Duçemiz için ölmek istiyo
ruz ı .. Rıhtımından bu sözleri okuyan 
anneler ve zevceler, daha fazla hıç
kırmağa ba§hyorlar. 

Napoli limanı tanınmıyacak bir 
haldedir. Her zamankinden dah:ı 
gürültülü olmuş, denizde boyuna, 
gayet çeJitli gemiler doıa(ırcrlar. 
İnsana, İtalyan harp ve tccım do
nanması oraya toplanmrş gibi geli
yor. Vapurların doymak bilmiycr. 
karınlarından kaybolan tüfekleri, 
mitralyozları, topları, torpil atma 
aletlerini, kamyonları, arabaları yo
rulma.dan yükliyen .vinçlerin gürül
tüsü, insanı sersem ediyor. Bir ta
raftan da yeni sandık dağları rıh
tımın üzerine yığılıyor: Otome>l'll
ler, cephane, hayvanlar için yc!m. 
Sonra, işte at, eşek. katır, inek. ko
yun sürUleri, işte kocaman fıçılar, 
şarap mı? O da var. Fakat daha faz
la. 4000 kilometre ötede, susamış 
askerler için boşaltılacak olan içme 
suyu. 

Napolide askerler kaynaşıyor. Bir 
meyhanede kırmızı şarap dolu sü
rahilerin önüne oturmu§ altı genç 
askere rastlıyarak kendilerine yak
laştım : 

. • ıı? 
- Çoktanberi Napolide mısırı ~ 
- Altı gündenberi. Bu akŞ•· 

vapura biniyoruz. 
- Hoşnut musunuz? a• 
Altı çift siyah göz, çekingen ~ ~ 

kışlarla beni inceden inceye tet1'.rı 
ediyor. Sonra delikanlılardan bl 
cevap veriyor: 

1
s 

- Hayatımız bizim değil. ~ı· 
askeriz. Mussolini emir verince. 0, ze ancak baş eğmek düşer. orta 
yalnız vatan vardır 1 • rı 

''Mütevazı,. bir düşünce ıle 11 
sürmek istiyorum. İtalyada, ba;,r 
ve iş sayesinde, ha;ratın ne kll ~' 
güzel olduğunu söylüyorum; bııi 1 
bir asker, bakışları uzaklara d~.l~ır 
olduğu halde, tatlı ve hüzünlU 
sesle cevap veriyor: . i 

- Geçip giden saatlerin izlerıtlıı 
bile muhafaza etmiyen morıot0ıı· 
bir hayat sürmek neye yarar? 1çl1, 
de her şeyin kaynaştığı fırt~•~. 
hareketli günleri tercih c~~
modası geçmiş şeyleri yıkıp is.ti. 
halin derini yapmak lazım. 130> 1 

günler, yıllara bedeldir! , 
•.. İnsan kendi kendine soruyor, 

İtalya harp hazırlıkları için mub1 ~ 
olduğu parayı nereden buiuY0 

'ttalyanın Süveyş kanalı yo1~11 gönderdiği her adam, mallar '!...ı 
ton başına alınan "müruriye,, P:~~ 
hariç olmak üzere, ona 10 ali 
franga mal olmaktadır. •. 
Demiryolları tabii stratejik a1:0 lan göre çizilmiş olan Eritre r 

41 lokomotif, 140 yolcu ve 872 ı1'8 1 
şandiz vagonu işlemektedir. M 1 J' 
yukarı her tarafta yeni kuyular ı"' 
çılmıştır ve bunlardan baz1Jar111,ı 
derinliği, 130 metreyi bulmaktad~a· 
Birçok yerlerde sarnıçlar, başka 1 ,1 
raflarda da muazzam su bcnd e,. 
yapılmıştır. Asmara ile başka Y\. 
lerde, süel hastaneler ycrde,ı ç; ~ 
maktadır. Asmaradakilerde 2·• 
fazla yatak vardır. ır 

Bundan başka ehemmiyet ve t e· 
at bakımından biribirlerine beıt1~, 
miyen 17 tane baska hastane da "f. 

b. · ·ı k ·· d" • tel5'' ıtırı me uzerc ır. 38 tane ri~ 
istasyonuyla ıı tane fotoelekt • 
istasyonu 9 tane hava limanı ve:, 
tane uçuş alanı k u r u 1 rn u ,, 
tur. Musavvada yeni yapılan !~11 
ve mağazalar 120.000 metre rnıır ser 
~aı yer kaplamaktadır. Yatnıı .. ıre 
gutma enstalasyonları 1000 rn~fııi 
mi kabı yer işgal ediyorlar. .ı\ oı 1 

zamanda şehrin sivil halkı, 25·~·~ı· 
İtalyan işçi olmak üzere 4.528 

1 

den 55.000 kişiye çıkmıştır. 
~ 

·ıe 
nun 126 inci maddesine tevfikan hakları tapu sicillerı 

0 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaraıı~e 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hus~~btl 

faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden ıt! e' 
ren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Daır İ' 
mize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu s f1 

· cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasınd.f İ' 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tan_ı~e' 
yeden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icare:ı ıt 
deli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla maiuJ11 1t 
almak istiyenlerin 934/ 765 numaralı dosyada nıevc~tl 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporıl 
görüp anlayacakları ilan olunur. ( 5362) ~, 

EVKAF MUDIRIYETl ILANL~ 
Değeri Pey parası 

233 34 17 50 Büyük Çarşıda Alaça 
kağında 2 2 numaralı 
6-2 payı et' 

85 70 Tophanede Cihangirde 143 ~aşı 
re murabbaındaki topcu .. 

1144 00 

Aliağa camii arsasının bü~ünU~~, 
Yukarda yazdı özelgelcr 15 gün ara ile satıiıga çı 15 

rrlmıştır. Üstermesi 16-9-9 3 5 pazartesi günü ~aat ıı~ 
de komisyonca yapılacaktır. İstekleri yüzde yedı b~~ 
pey akçelerile mahllılat kalemine gelmeleri. ( 51 7 
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'No. 61 Nizamettin NAZiF 

ogayef'le Arkadaşları ikinci Moskof Atlı 
Kadar Kılıçtan Geçirmişti Alayını Bire 

'Bütün alay ... Alay mı? Hayır .. 
l3utun Bogayef çetesi bu haykm§ın 
bır cumlesıni teıuarladı: 

- İkinci si..ıvari alayına öfün1 l 
Ve tarışm reis iki arkadaşile ön

lerınden dcirt nala geçerken yalınkı
lıçlanıu basları üstünden salhyarak 
ıııvaz avaz bağrıştılar ; 

- Yaşa! Ya'aa ... 
Bir d3kıka sonra her kumandan 

kendt bölıigünu·n başına geçmış bu
lunuyordu ve atlar. topuklarından 
dort parmak yukarsına kadar kara 
h~ttıkları halde her adıpıda süratle
rını bir parça daha yükselterek Bo
gayefin karlı ovada açtıgı izi ko
V.=t.aınaga başl:ıdılar. 

Bununla berab~r, atlı çetenin bu 
~Oplu yüriıyüsü çok sürmedi. Bir, 

r buçuk saat sonra Bogaycf en 
0 nde gıden dört gözciinün bir sırt 
'IJzcrınde birdenbire gemlerini Uas
tıklarını ve ıçlerindn oırinin karla
ra yuvarJantlığını gördü. 
Yanındakilerden biri derhal oraya 

dogru at sürmek isterken Bogayefin 
<gzından keskin bir; 

- D r ! - çıktı -
Ve akabinde şu emri verdi~ 
- İki bolukle sen saga yayılacak

gın ı 

l Bu atlı - ki reisin yanında bu
tınu undan eski alayın yüksek rüt

httilerind_n biri olduğu anlaşıh
~Or<lu - kolunu havaya kaldırarak 
ır işaret verdi. O anda ikı bölük 

~abiti onun at sürdüğü istikamette 
~tı_.'lleden ayrıldılar. Genç yanındaki 
lkınci arkadaşını da bir bölükle 
~Ola gönderdikten sonra geride ka-
an kuvvetle dört '!lala ilerıyc atıldı. 

1 
Bu "'.:>guk havada parlamıyan ya

' 
1nkıhçlarm korkunç bir görünüşle

rı var ::Iı. 
• Sırta ula1Şmak Boga.,vef için bir 
tkı dakikalık bir is oldu ve oradan 
a .agı bakınca ikin~i Moskof alayı
nın harbe hazırlanmış bulun-duğunu 
g. rdu. Ve gene gördü ki dört göz
<:uden birinın yaralı olarak atından 
klıŞtugu ycrın on ,adın öte~inde 

lıni burun ustü, kimi yaın beş M-0 -
kof k rlara gomülmüs, can çekış
tnektedirler. 
'- Anla ılıyordu ki iki alayın ileri 
ıtollan birdenbire burun buru-na 
t".elıni ler ve çarpışma böyle bir ne
tıce vermişti. 

Bogayef bir saniye bile diişün
ltı den ve hatta arkasındakılerin 
'kendisini takip edip etmediklerini 
~ahi kontrola lüzum görmeden ile
tıye atıldı. Ö.::engileri üzerinde dog
~ll~nıuş, ba;şaşagı yokuş inen atının 
kı kulagı arasmdam dogramağa ha
Zırla.ıdığı insan kümesine bakıyor
du. 

l İkinci Mosh>f alayının pek giıç-
lıkle manevra yapabildjgi goriılü
~:>rdu. Bütün hayvanlar, labarla -
ırıışlardı. Alay kumandanı bagırıyor, 
Ça ırıyordu. H~le yanmdakilerd n k1tninin hayvanını, kiminin sırtını 

1.lıcının tersile okşamağa lüzum 
{:orzne.si istediklerini bir türlü yap
'tıtaınadığını anlatıyordu. 
h Betbaht ada.mm bu sin~.rle~~esine 
b a~ vermemek nasıl mumkun ola-
ılır<ii ki, bir iki dakika sonra, Bo

~"Yef btitim hızı ile üzerine yükle
l 1rken o hala alayını yayamamrş 

Ulunuyordu. 
Bogayef ... 

. Aaah bu Bogayef müthis bir bini
tı oldugu kadar d-hşetli bir harp 
adanıı idi de. 

Öyle bir şiddetle Moskof strala
b•na saldırdı ki.. ikinci alayın en 
.ı ında kol tutmuş olan bölügün 

tıeferleri ve zabitleri ytıldirımla vu
t.ılınu a döndüler. 

liıristiyan Türkler, Özbek Ha
~ın devrinde ün salmış olan D_de 

1 °gayefe tckrarlanmaga azmctmis
Ctıni gibi bir saldmşla o-rılerine 
6-lenı doe-rayı doğrayıveriyorlardı. 
Bır dakıka sonra bu ölüm kasır

g ı bır başka bölugc saldumış bu
llnuyorodu Bu sırada ikinci alayın 

15c • tıl rıne sarkmıs bulunan Bogayef 
~)te ı sag kanadı da butün kuvve-
1 e kılıç uşürmeğe başlamaz mı? 
la~ar}ı ovanın sessizligi allakbul-

olmuştu. 
3-' ~İtnbilir bu tenhalıklar içinden 
~anız gecen atlılara ve kızak sü
t 'nlere nasıl korkulu rüyalar g çir
J:n kurt sürüleri nerelere kaçmış
trı ~dı 1 Onlar .eger lıu sahneyi gör
\t;;ı,~ <>l alardı insan sürülerinin bir 
'tı et imtihanı vermege kararlaş -
letdı~Jarı zaman neler yapabilecek
ltı tını nlarlar ve hiç süphesiz bu 
baaanların nesillerinden olanları tek 
tı ına l{Ördiıkleri zaman da üzerle
t ne aldıım:uıı:>P.;ı lr .. ".:ı;ı .. r;n; ;ıhı;-
ı~ ... 1,.,.~. 

g;ı .t1 :bın ıiçiincil safhası, yanı Bo-

1 M"""'i"~.__,.,_.,,....._ ..... 

Batır Haıırn bu zaferinde Kuş oğlanm bir hissesi olduğundan 
şüphe edemiyordu. 

bölüğün de iştirak cttıgı safhası 
bu bütiın dehşetli oldu. 

Moskoflar da fena harbetmiyor
Jardı. Fakat Tiırk kolunun kılıcı 
bir ba ka ti;rlü salladığı ve Türk 
ayaklarının özengilere bir ba-şka tür 
1ü ba ışr oldugu meydanda idi. 

İkinci Mo kof alayında krlrcmr, 
Bogayef setesinde olanların kullan
dıgı gibi kullanan hemen hiç kim-

BORSA 

6 EYLÜL CUMA 

PARALAR 

Alıt Sauı 

Sterlin 
\1 

62tı.- 624.-
Dol r 124.- 126.-
20 Fr nıuz frangı 166,- 169.-
20 Liret 192,- 194.-
20 Belçıka frangı 82,...:. 83,-
20 Drahmi 23,- 24.-
20 İsviçre fr. 816,- 820.-
Florin 80,- 81.-
20 Çct Kuron 6.- 98.-
Avustury 'tıg 2Z.- 23.50 
fi' rk 40.- 42.-
Zloti 23.- 24.50 
Pengo 23.- 24.50 
20 Ley 16,- 17.-
20 Leva 23,- 24.-
20 Dınar 52- 54.-
Yen 33.- 34.-
İsveç Kuron 30,- 31.-
Altın 934.- 936.-
Mcc d'yc 52- 53.-
Banknot 234.- 236.-

ÇEKLER 

1' u 
İngilıı: lıra ı 
Dolar 
Liret 

Bdga 
İsveç frangı 
Leva 
Florin 
Çe' o lovak kuronu 
Avu turya 
Pezeta 
M rk 
Zlotı 
Pengo 
Ley 
D nar 
Yen 
~rnovets 
İsveç kuronu 

Kapanı~ 

12.03 
62S.50 

0.79.47.50 
9.72.-
4,72,33 
2,43,82 

63,23,64 
1,17,38 

19.18 
4.19.60 
1,97,92 
1,97,38 
4.21.-
4 ~1.40 

63,77.55 
34,96.33 

2.71 30 
10.98 

3,11,12 

ESHAM 

İş Bankası Mü. 

" f' N. 
., H. 

Anadolu % 60 
% 100 

Sirketiahyriye 
Tr mvay 
Romonti - Nektar 
Te kos 
Rejı 

Aslan Çıml'llto 

Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat DeJırmencılik T.A.Ş. 
Sark Değirmenleri 
Sark Merkez Eczanesi 

92,-
9,50 
9,60 

25,35 
42,-
14,25 
24,50 

7,50 
15,50 
2,40 
9,95 

58,25 
23,50 
10,50 
8.50 
0.76 
4,15 

iSTiKRAZ LAR 

Tuık boıcu I .. .. I 
11 

Ergani 
İstıkraz.i dahıli 

TAHV 
Rıhtım 
Anadolu 1 ve lI 

IIl 

27,17,50 
27.1 5 
25,70 
95.-
94.25 

LAT 
11.-
45,05 
45.75 

3. 

se yoktu. Ve işte bunun için b~en 
hepsi Boı?ayefin kılıçlan ile doğ
randılar. Doğranmaktan kurtulan 
sekiz on zanllı ise atlarınd-ı-n yere 
inmişJer ve iki dizleri üstüne otu
rarak kılıçsız kalan kollarını ha.va
ya kaldırmışlardı. 

Birinci nümune ordusunun ikinci 
atlı alayı imha edilmişti. 

(Arkası var l 
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Bulmacamız 
l&Jıl "'' npuınvınıwı11,._n;ı1111•H• ,._...mı .-ın_.ı•• l&!IW 
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1 

11 

SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Karadeniz sahilinde (4). Bir içki (4) . 
2- Lamba (5). 
3-Nota (2). Erkek (2). Sopa (3). 
4-Öküzün karısı (4). Harik (6). 
5 -Altın (3). Öten bir kuş (7). 
6- Erkek (2). Kenar (3). Gizli şey (3) . 

7-Dem (3). 
8-Nota (2). Ayaktaki katıhk (5). Ra· 

bıt edatı (2). 
9- Sızı (4). 

10- Çizik (6). Nota (2). 
11 - Valide (3). Kemiiin içindeki ( 4). 

DOnkU bulmacamızm halli 
SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN 

AŞA(H 

ı - Habeşistan (10). 
2- Aba (3). Ana (3). Liz:( 3). 
3-Baba (4). Kaza (4). 
4-Alkapon (7). 
5 - $a (2). Kan (3). 
6-İnsan (6). Ayak 4). 
7 - Şa (2). Araba (5). 
8- Konyak (6) . Re (2) . 
9-Alan (4). Ab (2). Ter \3). 

10- Naz (3). Akaret (6). 
11 - Zar (3) . Er (2). 

AÇIK ARTIRMA 
MOZA YEDE lLE SATIŞ 

Eylülün sekizinci pazar günü saat 
ıo da Beyoğlunda 6 ncı dairede Meş
rutiyet caddesinde 82 No. lu TİREL 
apartımamn 2 nci ?airesinde mevcut 
maruf bir aileye aıd mükemmel ve 
nefis eşyalar ve biblolar açık artır
ma suretile satılacağı ilan olunur. 

İn~iliz usulü 9 par~a yemek oda 
t"akımı, İngiliz mamulatından maro
ken pomya takımları, Amerikan 
yazıhane, büyük kartonyer, kütüp
hane, Avrupa mamulatı yatak oda 
takımı~ Avrupa hasır takımları, sa
lon gramofonu, modern elektrik avi
zeler, gayet zarif massif bronz hey
keller, Golşmid fabrikası mamulatı 
Kristofl yemek takımları, Kristofl 
çatal bıçaklar, dondurmalık, balık ta
kımları, Kristofl ve kristal hayli bib
lolar .Yemişlikler, limoj çay ve ta
bak takımları, Fransız çini sobaları, 
meşhur ressamlara aid yağlı boya 
tablolar, eski divar Çin tabakları, 
muhtelif Çin vazoları, <livar saati, 
Sevr kahve takımı; Royal yazı ma
kinası, portmanto, apartımanın tek
mil muşambaları perdeler ve istor
lar vesaire lüzumlu eşyalar. (Şitma
ycr) Alman nefis piyano. Anadolu ve 
Acem halı ve seccadeleri, 

FAYDALI 
BiLGiLER 

~~AvE I-- Ba~uldaki. Bilet J 
Yazan MI - FA. 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Fransızca ders. 18.50: Dans mu

sikisi. 19.30: Mozart konserto keman or
kestra refakatile. 20: Spor konuşmaları. 
Sait Çelebi. 20.30: Bayan Bedriye Tü
ziln. Türkçe sözlü eserler. Radyo caz ve 
tango orkestralarL 21.35: Son haberler, 
borsalar. 21.45: Bayan Bilbikyan ~an. 
22.10: Plak neşriyatı. 

BUkreş 
13: Sozler. 13.05: Ra':iyo orkec;tnısı 

Duyumlar. 13.55: Konı;e~in sılrcğı. 14.15: 
Duyumlar. 14.35: Kon~erin süregi. 18: 
Süel müzik. 19: Duyuml:ıı. 19.lS: Siıel 
müıik. 20: Plak. 21: Sözler 21.15: Dans 
nıüziği. 22.30: Duyumlar. U.45: Orkcs
tr:\ konseri. 23.15: Yabırıcı dillerle du
yumlar. 23.20: Hafif müzık. 

• 
LI M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar: 
Saat 

6.-
6,30 
8.30 

15,30 
16,15 
17.-

Mersin Karabigadan 
Gülnihal Bandırmadan 
Bartın Bartrndan 
Erzurum Karadenizden 
Güzel Bar.dırma Izmitten 
Saadet Mudanyadan. 

• 

Taksiye bindiğimiz vakit Şakir 
biraz düşündükten sonra şoföre: 

- Tarlabası 1 
Emrini ve~·di, otomobil kımılda

yınca bana dönerek ilave etti: 
- Tarlaba;:ıı degiJ galiba ... Adre

si tamamile unuttum... Hay Allah 
cezasını versin... Bu kriz adamın 

.Bugün limannnızdan gidecek vapurlar: yalnrz bütçesini değil, beynini de 
Saat 

• 

9.-
17.-
19-
20.
zı.-

Kocaeli İzmite. 
Mersin Ayvalıi;a 

Antalya Bartına 
Bartm Kar.abigaya 
Gülnihal Bandırmaya 

NÖ BETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır : 

harap ediyor. Zaten hafızama hiç 
itimadım kalmadığı için değil mi 
ya? Her şeyi bir tarafa kaydediyo
rum, fakat bu adresi nereye yaz
dım? Onu da unuttum. Cebimde 
olacak... Şoför! Şu elektriği yclk ba
kay rm !.. 

Şakir dizinin üstüne ceplerini 
boşalttı. Bir çuval kağıt: Senetle,, 
faturalar, konşumentolar, tarifeler, 
notlar ... Hafızada değil, cepte, cep
te değil, bir dosya dolabında bile 
muhafaza edilmesi güç olan bir sü
rü evrak arasında iki gün evvel tut
tuğu pansiyonun adresini arıyordu 1 

- Belaya bak ki, dedi, adresi 
bulamazsam yalnız bu gece otel pa
rası vermekle kalmıyacağım, bdVU· 

lumun i~inde de evrakım var, y-arrn 
sabah tazım, onlardan da malınım 
kalacağım. 

- Ay, bavulun da mt orada? 
- Tabii... Hem kadın tebP!leş 

oldu, benden iki aylık da peşin k..>
pardı. 

- Şimdi? .. Ya adre-si bulamaz· 
•~~. !!l!i!!~~~~~i!ii!ıi!~~~~-• san? 

1 VAPURCULUK - Yandı!.. Ev öyle cenabet bi:-

Eminönünde Bensason - Fenerde Vi
tali - Divanyolunda Esad - Kumkapı

da Belkis - Zeyrekte Hasan Hulusi -
Aksarayda Pertev Karagümrükte 
Suad - Modada Sıhhat - Puaryolun· 
da Rıfat Muhtar - Sehzadebaşında ü
niversite - Samatyada Erofilos - Ba
kırköyünde Merkez - Beşiktaşta Rıza 

- Şehremininde A. Hamdi - Hasköydc 
Halk - Kasunpaşada Merkez - Bü. 
yükadada Mehmed - Heybelide Tanaş -
Galatada Kaprlçi - Bostanbaşmda lti
mad - Tepebaşında Kinyoli - Taksim
de Tarlabaşı - Şişlide Nargileciyan 
Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

) yerde ki, sittin sene arasam bu1 • 

1 

Türk Anonun Şirk~tj marn. Zaten Beyoglunun '>•Jkak!:ırı 

1 

lstanbul Acentalı 
4 1 h ep bi.ribirinc benzerler= Pi~Jiğin 

ve biçimsizliğin standardize ettigi 
Liman Han, Telefon: 22925. ayni seriden yollardır. 

- Ne diye gider de oralar fa oda 
tutarsın? Karaböga yolu 

BAR T 1 N vapuru 7 Eylül 1 - Kriz, yahu, kriz!.. A'1lam1yor 

1 

CUMARTESİ saat 20 de Kara- 1 musun? Karımdan ayrıldıktan sonra 
elli lira apartıman kirası \Terem.!Z· 

bigaya kadar. 1 dim. İkametgah meselesini yirıni li
•''!!!...!!!..!!!!. 2!!!!..!!İ~-~~~İİİİıı!!!!!!i!!!iii!~'iiiiiiiii~~!!!!~• ranın içinde halktmege mecbur

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

il Anları 

Çatalca Müstahkem Mev-

dum. 
- Pansiyon sahibinin adım bil

miyor musun? 
- Hayır!.. Yahut biJiyordum da 

unuttum. Bilip bilmediğimi bilmi-
yorum. 

- Düsün bakalım! 
- Art;k düşün:nesini de unu~-

turn, bilmiyorum. Bugün yazıhane
ye üç tane celp geldi. Hep alacak 
davaları. Taksite bağlıyacağız ta
biL Fakat bunun için ben ayda en 
aşağı yüz lira tasarruf etmeliyim. 

- Anlamıyorum. 
Sustuk. Şakir ara~tıra dursun, on 

dakika sonra soför: 
- TarlabaŞma geldik! dedi. 

Çarnacar indik. Fakat neresı? 
Hangi sokak? Hangi ev? Yürü ba
bam yüriı, sağa sap. sola kıvrı '· 
üzümcüye sor, ncktaya yalvar, bek
çileri ara, evin biçimini, kadının 
suratını tarif et, nat,ile, nafile, na
file ... 

Bir saatten fazla aradık ve ümi
dimizi k'cstik. Şakır ertesi gtiıı, 
gündüz gözü ile araştırmıya de\•am 
kararını vererek o gece bende misa
fir kaldı. Apartımanım boşalttnış, 
esyasmı taı:.fiyc etmiş. bir kısmını 
e~ki karısına yollamıs, bir kmmmı 
da satmıstı. Otelden veya benim 
evimde11 başka üzüntüsüz misafir 
kalabileceği yer yoktu. 

Ertesi akşam yazıhanesine tele· 
fon ettim: 

- Ne haber?... Evi bulabildir 
mi? diye sordum. 

- Ne gezer!.. Ne gezer! .. İki sa· 
at daha dolaştım, karakollara gı · 
tim, sarı çizmeli Mehmet aga ... O 
bile değil: Hiç olmazsa Mehmet 
ağanın ismi ve çizmesıntn rengi 
malUm. Benim ne isim akhmd< 
kalmrs, ne de renk 1 

- Ne olacak? Yandı mı :.enin ba· 
vul? Verdiğin kırk lira? 

- Bilmem. Polis arıyor. Bulıırsa 
a.ıa ı .. 

Bir hafta geçtiği halde Sakirin 
pansiyonu bulunamamıştı. Z.ıvall 
birkacs gece bende, birkaç gece ota] 
de kaldı, başka bir pansiyon tut nı· 
ya mecbur olmuş~u 

Bir ak'şam Sa r e berab~ıı 
mahallcbicide otu yoı duk. 1 ~e 
seyyar piyango bıleti "atıcılarmdar. 
biri girdi, Şal.iri görünce koştu: 

- Aman pasam, günletdenbc ri 
zatıalinizi arıyorum. 

- Ne var? 
- Ne var ne de•nek? Bahşisimi 

isterim. Adresinizi bilmiyordum 
ki geleyim. Bana yalnız isminizi 
vermiştiniz. Ben de bir isııinizi, hır 
de numaranızı kaydettim. Gelip si
zi bulamadım. 

- Ne olmus, ne var? 
- Büyük ikramiye cıktı size ... 

Bilmiyor musunuz? Almadınız mı? 
Be11 sord.ım, gelip almışlar .. 

- Ne? .. 
Şakir elini başına vurd~: ~ 
- Şimdi hatırladım. dıye bagrr

dı, benim bir biletim vardı, bavulun 
içindeydi... Ey... parayı almışlar 
mı? Kim almış?. 

Satıcıyla beraber dükkandan fır-
ladık. 

Saatlerce tahkikat. 
Biletin hamili, parayı alıp git

miş ve yanlış adres de vermiş. Koy
dunsa bul! 

ki Kıt'atı ihtiyacı için alı
nacak olan 1 5 O ton tü ve
nan kömürü açık eksiltme 
ile alınacaktır. Kömürün 
beher tonuna tahmin bede
li 15 lira olup ihalesi 9 Ey
lül 935 pazartesi günü 
saat 15 dedir. Şartnamesi 
Fındıklıda Satrnalma Ko- ..... 
misyonunda görülebilir. E 

PANORAMA BAHÇESiNDE un .... ---Eksiltmeye gireceklerin § 
18 7 liralık ilk teminatları = 

---9 Eylill Pazartesi akşamı 

YAVRUNUN G • - -... -ve Ticaret Odasına kayıtlı : - 1 --... 
olduklanna dair vesikala- : 

Deniz kızı EFTALYA 
"" ---riyle birlikte vaktinden ev

vel komisyonda hazır bu
lunm::\lan. (5400) 

6689 

* :(. * 
lstanbul Komutanlığı 

birlikleri ihtiyacı için alı
nacak olan 58 ton sade ya
ğma verilen fiat makamca 
pahalı görüldüğünden tek
rar 25 Eylül 935 çarşamba 
günü saat 15 de pazarlıkla 
alınacaktır. Beher kilosu
nun tahmid bedeli 7 8 ku
ruş olup ilk teminat 3393 
liradır. Şartnamesi 226 ku
ruş mukabilinde komis
yondan alınabilir. İstekli
lerin ilk teminat mektup 
veya makbuz ve 2490 sayı
lı kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki vesikalarla bir
likte teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat ev-

-- --... --§ Kemani SADi ve A A A ~ ---
; 111111111111111 Saat 24 de iştirak edeceklerdir. ımmmmu 

- s - süAOIYE PLAJlrtDA 11 

Bu akşam Yeni Operet-Süreyya Opereti-Muhlis Sabahaddrn tarafından 1 
AYŞE Opereti-Ayrıca Konser ·Muhlis Sabahaddin piyanoda kızı ~ıelek ı 

il• !3!!'.skz::: ferdi ile - Yarın akşam : K O Ç K A T 1 M l - ili 

veline kadar Fındıkhcla Sa
tınalma komsiyonuna ver
meleri. ( 5354) 

::: * * 
Çatalcadaki kıt'at ihti

yacı olan 2 2 ton koyun eti 
kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Beher 
kilosunun tahmin edilen 
bedeli 4 5 kuruş olup ihale

si 23 Eylül 935 pazartesi 

günü srıat 15 tedir. Şartna-

mesı Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda görülebi
lir. Eksiltıneye girecekle
rin 7 43 liralık ilk teıninat 

makbuz veya mektubu ile 

2490saytlı kanunun 2, 3 

üncü maddelerindeki vesı

kalarla birlikte teklif mek
tuplarını belli gün ve iha-

le saatinden en az bir saat 
evveline kadar komisyon;:ı 

vermeleri. ( 5 3 3 7 ) 



Kapalı Zarf Usulile l ı 

1 

1 

Eksiltme ilanı· 
1 

li 

Umumi Müdürlüğünden: 1 

il 
ıl ı 

1.- Ankera' da Anııfartalar caddesinde eski T 9Jıan yerinde 
yaptırılacak Sümer Bank merkez binası in9aatının temel kıs

mı vahidi fiat esaıile ve temelden yukarı kısım toptan gö
türü olarak eksiltmeye ~ıkarılmı9tır. Tahmin edilen mecmu 
keşif bedeli 575.000 liradır. 

2.- Bu ifc ait evrak tunlardır : 
a) Eksiltme fartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Hususi ,artname 
d) Fenni şartname 
e) 1n9aat liateıi 
f) Metraj ve keşif cetveli 
g) Projeler 

lstiyenler bu evralu 30 lira mukabilinde Sümer Bank An· 
kara Şubesinden alabilirler. Fazla izahat almak için Sümer 
Bank İnfaat Servisine müracaat edilebilir. 

3.- Eksiltme 16 Eylül 1935 Pazartesi günü saat 16 da 
Ankara' da Bankalar Caddesinde Ziraat Bankasında Sümer 
Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 22.750 lira mu· 
vakkat teminat vermesi ve Bankaca seçilecek bir komisyon 
tarafından fenni ehliyetinin tasdik edilmit olma11 lazımdır. 

6.- Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün ve saattan bir 
saat evveline kadar eksiltme komisyonuna makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ihale 
saatından bir saat evveline kadar gelmi9 ve zarfın kanuni şe

1 

ı l 
it 

1 i 

1 

1 

1 

il 

1 

l'i 

il! 

1 

1 

1 

kilde kapatılmıt olması lazımdır. " ,, 
Liman işleri G~nel 

Direktörlüğünden: 

6627 

-İdaremiz merakibi için pazarlıkla 4565 metre mu 
rabbaı örtülük muşamba alınacakdır. Şartname ahkam 
dairesinde şeraiti lazımeyi haiz olub teminatı matlube 

I 

-
yi gösterenler pazarlıkla eksiltmeğe gireceklerdir. 

a 1 - İhale 10 Eylül 935 salı günü sabahı saat ond 
Liman Hanında Umum Miidürlük makamında toplana -
cak Müdürler Encümeninde yapılacakdır. 

2 - Bu muşambaların muhammen bedeli 5000 lira 
olub eksiltmeğe girecekler ihale gününden bir gUn ev
vel yüzde 7 ,5 mikdarındaki teminatı muvakkate akça
sını veya bu mikdarda bir meblağı havi Hükumetçe te
minatları alınan bankaların birinden veya borsada mu 
kayyet rayiç ve mahiyet itibarile kabıtl edilen esham o
larak genel Direktörlük veznesine yatıracaklardır. 

-

3 - Teminatı muvakkate mukavelenamenin tanzim 1 

sırasında yüzde 1 O na iblağ edilecektir. ( 5309) 
6796 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI ] 
Senelik muhammen kirası 75 lira olan Beykoz Şahinkayada 

yeni 2 No. h dükkan 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya ve
rilmek üzere açık arturmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülür, arttırmaya girmek isteyenler 363 kuruş
luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 23-9-935 
pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. "B." 

(5384) 

DLımhtpınar yatı okulu için lazım olan 1400 çift çorap açık ek
siltmeye konulmuş, ihale gününde isteklisi bulunmadığından ek
siltme 9-9-935 tarihine uzatılmıştır. '?ir çift çoraba 27 buçuk ku
ruş fiyat biçilmiştir. Şartnamesi ve nümunesi Levazım Müdür
lüğünde görülür. Eksiltmeye girmek için. de 2490 No. lı arttır
ma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 29 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 9-9-935 pazartesi günü 
saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. "B." (5382) 

İstanbulda Yavuzersinan mahallesinin Zeyrek caddesinde es
ki 5 numaralı dükkana İstanbul hususi muhasebesince 10 sene
den beri el konulduğu ve halbuki bu mülk tapuca 20-8-11-302 
günlemecile Ovakim kızı Maryam namına kayıtlı olduğur gö
nilmiiştür. lıan tarihinden itibaren ni?aye~ on beş gün içinde 
bizzat vey:ı vekilinin müracaat etmedıklerı takdirde komisyon
ca ha~ıl olacak kanaat dairesinde muamele yapılacağının Akşam 
gazetesinde ilanını saygılarımla dilerim. "B." (5381) 

Tapu ve kadastro umum müdür
lüğünden: 

Seyhan Vilayeti Merkezinin Kadastrosuna başlanıla-
cağı ilan olunur. (2392) ( 5201 ,ı 678F 

Kendinizi 
bu tehlikeli 
şişkinlikten 

• kurtarınız 
Hem sıhhatınızı kazanac k, 

Hem de ~lk oıac ksınu~ ••• 

Şi,manlığın fazlalığı. clhaıluın 
inblsııtı veya yırlnde bulunmamaları : 
beş ağrıları, sul haılm, lnlılbaz ve ufi• 
yeti asablyeye sebebiyet verir Ye daha 
ya~tı ve yorgun görünürsünüz. Unla 
aentOrO : cıhaılarınızı esaslı bir surette 
tabii yerlerinde tutar ve sıhhatınızın iade· 
sine hizmet ve gınçligin çevik ve mOtena• 
slp ındımınızı muhafaza ıdır. 

Fiyatı 17 T. Lirası • Siyahı 20 T. Lirasıdır. 

'•lop •u\u .. da ( to~lıkııt titUftlık ) nıuUV••• Ho.13 hllloı 
rnecc•'""" 96ndır1 .. t. 

Yıglnı satış mahalli • J. ROUSSEL 
8 . O. Tunel meydanı No.12. fıtlklAI Caddesi No.385 

PARIS: 166, Boulevard Houumonn 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

' 
Sjvasta inşa Edilecek Cer 

Atelyeleri Eksiltmesi 

, 
1 1 

7 - 9 - 935 

Kapalı Zarf Usulile 
Eksiltme )ilanı 

Sü e a 
Umumi Müdürlüğünden: 

1.- lzmit kağıt fabrikası direktör ve ifyar evlerinin in· 

' atı temel kıımı vahidi fiat eıaıile ve temelden yukarı kı· 

stm inşaatı toptan götürü olarak eksiltmeye çkarılmı,tır. 

Tahmin edilen ketif bedeli 49,402,50 liradır. 

2.- Bu i~e ait evrak tunlardır : 

a) Eksiltme şartnamesi 

b) Mukavele projesi 

c) Fennt ıartname 

d) Metraj, vahidi; fiat ve keşif hulasası 

e) Projeler 

istekliler bu evrakı 2,50 lira mukabilinde Sümer Bank An· 

Sivasta yeni kurulacak olan cer atelyelerinin bütün 
müştemilatile birlikde inşası kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuşdur. 

1 - Bu inşaat ve tesisatın keşif bedeli 1380522 lira 
1 kara şube inden alabilirler. 

3.- Eksiltme 13 Eylül 935 cuma günü saat 16,30 da An· 14 kuruştur. 
2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) İnşaat avan projeleri, 
c) Fenni şartnameler, 
d) Umumi şartname, 
e) Keşif hulasası, 
f) Mukavele projesi, 
g) Vahidi kıyasi fiat cedveli. 
İstekliler bu işe aid evrak ve projeleri ( 5 O) lira mu

kabilinde Devlet Demiryollarmın Ankara ve Haydarpa
şa veznelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 16-10-935 tarihine gelen perşembe 
günü saat 15 de Ankarada Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlük binasında toplanacak merkez birinci Komis· 
yonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 te kadar Ko-
misyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 Na. lu kanunun 16 ve 1 7 inci maddelerine 
uygun 55165 lira 66 kuruşluk muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı 
vesikalar, 

c) Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu eksilt· 
meye girmeğe kanuni bir mani bulunmadığına dair 
imzaları tahtında bir mektub. 

d) Nafıa Bakanlığından musaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 14 de kadar 

makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecekdir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın iadeli teah· 
hütlü olması ve nihayet bu saata kadar Komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

karada, Bankalar caddesinde Ziraat Bankası binasında Sü-

mer Bank Umumi Müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3706 lira 

muvakkat teminat vermeleri ve fenni ehliyetlerini vesaikle 

is bat etmeleri lazımdır. 

6.- Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir 

ıaat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğündeki 

komisyona makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların ihale saatinden nihayet 

ı bir saat evveline kadar gelmit ve zarfın kanuni şekilde kapa· 

~lmı~ olması lôzımdır. ) 

6625 

Fakat iyice kurulandıktan sonı• 
vucudunuzu 

NİVEA 
kremi • yağı 

i ı e uvmatı unutmayınız' Bu s a' y e d I! 
guneşre yanmak te hl ık e sı ne 

karş.ı korunmu1' olursunuz, 
tenı nız ıaze ve sa g ı a mı a ~ ır. 
Cıldinız yumuşak ve gerıın katır. 

6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak isteyenle- ·------------------------
rin Ankara da D. D. Yolları Birinci Daire Müdürlüğüne • = -- Medeni Kanunlara göre: ~-
müracaat etmeleri. ( 2382) (5174) 6703 HAK VE BORÇL:'ARIMIZ 

Yazan: Uzunköprü Hukuk hakimi IMRAN ÖKTENI 
Kültür Direktörlüğünden: 

ilk mekteblerde talebe kaydına 
eylülün birinde başlanacaktır. Birinci 

sınıflara bu sene 928 doğumlularla 
daha evvelki doğumlulardan arta kalanlar ahnacakt1r. 

Kültür Direktörü 10 Eylüle kadar bu· 

lundukları yere en yakın okula, ~ocuklar1nı kaydet· 
tirmelerini velilerden rica eder. (501S) 6644 

Liman işleri Genel 
Direktörlüğünden: 
Rıhtım üzerindeki demir parmaklıklar için 209 metre 

tultınde tel kafes ve 612 metre tulfınde köşebend açık 
eksiltme suretile almacakdır. Şartname ahkamı daire
sinde şeraiti Iazimeyi haiz olub teminatı matlt1beyi gös
terenler pazarlıkla eksiltmeye gireceklerdir. 

1 - !hale 10 Eylül 935 salı günü sabahı saat 11 de 

Medeni kanunun emirlerini, yaHklarını ve bu kanunun tanıdığı 
hakları ve yüklediti bordarı hayatın genel gidişinden alınmış basit 
misallerle kolayca anlatan bu yolda yazılmış ilk kitabdır. 300 sabi• 
feyl geçen bu kitabda ayrıca alfabe üzerine yapılmış büyük bir fib• 
rist vardır. 

Köylünün, köy nlerinin, köy muallimlerinin ve memurların ve 
herkesin ihtiyacını giderecek olan bu kitab her okuyanın t kdirirıl 

1 kazandığı gibi Adliye Bakanlığının tebrikinl de kazanmış, Bakanlık• 
· ça Adliye müntesiplerine tavsiye edilmiştir. 

Halk partisi genel Sökreterliti tarafından bütün HalkevlerUe 
merkez için mühim miktarda satın alınmak suretile Partinin yül<: 
sek teveccühüne mazhar olmuttur. Kitabın değeri polt ücret• 

1 dahil olmak üzere 125 kuruştur. Tediye tartile de ıönderilir. 
• Yazana müracaat edilmelidir. 

~- Sümer ·eank ~ 
1 

Genel Direktörlüğünden 
Bu sene Bankamız nam ve hesabına tah· 

sil için ecnebi memleketlere gönderileceK 

talebenin seçim imtihanları görülen ıuzun'l 
Liman Hanında Umum Müdürlük Makamında topla- ' üzerine talik edilmiştir. 
nacak Müdürler Encümeninde yapılacakdır. ııl . ~ 

2 - Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 1 O nisbetin- . ~,., 
de teminat akçesini vezneye yatıracak veya bu mikdar- ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 •11 ~ 
da bir meblağı havi hükumetce teminatları alman ban- §Salacak'ta KIZKULESİ K~:n~s~~~Jc ~ 
kaların birinden veya borsada mukayyet rayiç ve mahi- : 7 eylul cumartesi ak,ammdan pazar mabahına kadar devam edece ::; 
yet itibarile kabul edilen esham olarak Genel Direk- § olan mu:ı:az~m ·~ .ilk. kır baloıu bir çok yeniliklerle !e.vkalij: ~ 
tölük veznesine yatıracaklardır. ( 5 312) : olarak terhb edılmışbr. Masalarınm enelden tedarik ıçın ııc ıııııl 

6797 i11111111ı11111111111ı111 ediniz. Tafailat el ilinlannda ı 111ıı1111111111111 11 
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--• = • -i 

• 

v 

= 
Satış Deoosu Direktörlüğünden: 

1 Sıtma ve Firengi il§çları monopoluna dahil bir kısım il§çların toptan 

ve perakende fiyatları aşağıda ilan olunur 

= 
~ 
i -ii = 

' i :::::: 

' ......... 

i 
i ::::::: 

' i ::::::: 

i 

Quinine chlorhydrate toz Türk Kodeksi 1930 
Kilosu 
Kuruş 

2750 Beş kiloluk teneke kutularda ve 25 kilo ve daha yukar1aı İ(jin 
2775 Bir ,, ,. ,, ,, 5 kilo ve daha yukar1aı i~in 
2825 ,, ,, ,, ,, ,, ~ klloya kadar 
2850 250 gramhk ,, ,, ,, 5 kllo ve daha yukarısı i~ln 
2900 ,, ,, ,, ,, ,, 5 klloya kad ... 

Quinine bromhydrate Fransız ko. 1884 
2850 250 gramhk teneke kutularda iki kilo ve daha yukarıaı l~in 
2900 ,, ,, ,, ,, iki kiloya kadar 

Quinine bi - sulfate toz Fr. ko. 1908 :::::: 

! 2300 250 gramhk teneke kutularda 
:::::: 
~ ; I 

Quinine bi - chlorhydrate toz PH. erit 1932 i :::::: 3125 250 gramhk teneke kutul.m:da 

~ 3100 500 " " ,, 
~ 

~ -• Quinine valerianate crist. 
::::::: i 4000 250 gramhk teneke kutularda 

ii :::::: ;::::: 

" Quinine tannate TUrk ko. 1930 
;:::::: 
i 2000 250 gramhk teneke kutularda 
;::::: 
;:::::: 

1 ;:::::: 

i ;:::::: 
;::::: 

1 ;::::: 

i ;:::::,, 
;::::: 

1 ;::::: 

i 
~ ;::::::: 

1 ;::::::: 

i ;::::::: 
~ 

1 
~ 

i 
~ 
~ 

1 
~ 

Quinine sulfate Fr. Ko. 1884 
2500 2/5 kiloluk teneke kutularda 10 kilo ve daha yukar1aı l~ln 
2550 ,, ,, ,, ,, 10 kiloya kadar 

7200 
7350 
7300 
7450 
7400 
7650 
7600 
7800 

Quinine carbonate ( Aristochine ) 
100 gramhk mukawa kutularda ( bir kilo ve daha fazlası l~ln 

,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 
50 ,, ,, ,, ( bir kilo ve daha fazlası lc;in 
,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 

25 ,, ,, ,, ( bir kilo ve daha fazlaaı için) 
,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 

10 ,, ,, ,, ( bir kilo ve daha fazlası lc;ln) 
,, ,, ,, ,, ( bir kiloya kadar ) 

~----------------------~~· i 
~ Quinine Ethylcarbonate ( Euqulnine) P. H. Helv. 5 1 § 

i 
1 :;:::::: 

i 
~ :;:::: 

1 § 

i 

3100 
3300 
3200 
3400 
3250 
3450 
3400 
3650 

250 grartıhk mukavva kutularda ( iki kilo ve daha yukarmaı lcjln) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

100 ,, ,, ,, ( iki kilo ve daha yukar1sı ;c;ın) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

50 ,, ,, ,, ( iki kilo ve daha yukarısı i~in) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kada• ) 

25 ,, ,, ,, ( iki kilo ve daha yukarmsı ic;in ) 
,, ,, ,, ,, ( iki kiloya kadar ) 

1 

l 1 

Neosalvarsan - tek kutu ambalaj -
Kilosu 
Kurut 
60000 

22 
25 
30 
35 
37,50 
40 

Seri halinde : 
rteosalvarsan tek kutu perakende 
0/15 lik kutu 

0/30 '' '' 
0/45 " " 
0/60 '' '' 
0/75 '' '' 
0/90 '' '' 

Neosalvarsan hastahane ambalajı 
45000 Seri halinde ( elli ampulluk kutularda) 

825 
937.50 

1225 
1312.50 
1408.25 
1500 

rteoaalvarsan hastahane ambalajı perakende 
0/ 15 lik (50 ampulluk kutu ) 

0/30 " " " " 
0/46 " " " " 
0/60 " " " " 
0/75 " " " " 
0/90 " " " " 

Uclarsyl tek kutu ambalaj 
45000 Seri halinde 

Uclarsyl tek kutu perakende 
1 6.50 0/15 ilk kutu 
18.76 
22.50 
28.25 
28.125 
30 

0/30 " " 
0/45 " " 
0/80 " " 
0/75 " " 
0/90 " " 

Uclarsyl hastane ambal&jı 
35000 Seri halinde (50 ampulluk kutularda) 

642 
730 
875 

1021 
1094 
1117 

Uclarsyl hastane amballjı perakende 
0/1 5 lik (50 ampulluk kutu ) 

0/30 " " " " 
0/45 " " " " 
0/60 " " " " 
0/75 " " " " 
0/90 " " " " 

Neosalutan tek ampul ambalaj, 
3SOOÖ Seri halinde 

rteoaalutan tek ampul perakende 
13 0/15 lik 
14.50 0/30 " 
17.50 - 0/45 " 
20.50 0/80 " 
22 0/75 " 
23.&o 0/90 " 

Neo i. C. i. tek ampul ambalajı 
90000 Seri halinde 

33 
37.50 
45 
52.50 
58.25 
60 

rteo ı. c. ı. tek ampul perakende 
0/15 li . 
0/30 " 
0/45 " 
0 /80 " 
017& ,, 
r ~o ,, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• -• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• --! -• -• -
• 
• 
• • 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • ---• ----• -• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• ~ § 

~ lodure de potassıum Türk Ko. 1930 • 
i Ecorce de quinquina 440 Bir kiloluk ,ı,elerde (5 kilo ve daha fazlası ·~in) a 
~ 480 ,, ,. ,, (5 kiloya kadar) 1 200 Sulfate de quinine tltrage 0/03,20 ve alkaloid• 0/08,80 460 2&0 gramhk ,, (5 kilo ve daha fazlası i~in) • 
ı 180 ,, ,. u 0/02,48 ,, 0/08,16 500 ., ., (6 kiloya kadar) 

8784 
• 
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En Sürekli, En Parlak, 
En Çabuk Yanan Yeni 
Kömür Yakında Çıkıyor. 

En temiz, eli, yeri. 
Kirletmeyen, boyasını 
Bulaştlrmayan yeni 
Kömür yakında çıkıyor. 

r 
• 

Acenteleri: Kara köy KöprUbaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar

- mm zade Han. Tel. 27740 llllll 

§ Ayvahk yolu 1 

- MERSiN vapuru 7 Eylül = 1 CUMARTESi günü saat 17 de -= ı Ayvalık yoluna kalkacak ve --- bu posta bu seferlik lzmir'e ---- kadar gidecektir. (53341 6824 

-
Mersin yolu 1 

---
KONYA vapuru 8 Eylül PA. J ---_ ZAR günü saat 10 da Mt'rsine i 

~ 1 kadar. \5335) 6825 

- 1 Trabzon yolu ----------
VATAN vapuru 8 Eylül PA

ZAR günü saat 20 de Rize'ye 
kadar (5366) 

=-:::: • ~~ .............................. ~~~~ ...... 
=1-------~-------~= ·~~~~~~~"""""""~ıiiiiiöio ...... 
~ı Memur aranıyor : 
-=§ ' Almanca, Fransızca ve usulü 

muhabereye aşina bir memura 1 

= ı ıht vacımız vardır Taliplerın 

:=t Sirkeci 

:=' Antalya Nakliyah Umumiye 

Dostlarımıza ve 
AS 

ç 

rakiplerimize mü· de ! 

AL Mi 
:= •-Şirketine muracaatları-• S 
:: 6814 ı --. atış deposu: ist. Atabey Han No. 30·35 --
-- ~------~-----------------------------------------------------·----------------------------------------

ı~ ı S TAN BUL AMERiKAN KOLECı 
KIZ KISMI: Amerikan Kız Koleci ERKEK KISMI ' Robert Kolec, 

Arnavutköy, Tel. 36 160 · Bebek, Tel. 36 •. .3 r i -1 1 

En çok ısıtan, en parlak 
Yanan, yanarken parçalanmıyan 
Yeni kömür yakında çıkıyor. 

ında ç kı 
En kolay tutuşan, her 
Soba Ve maltızda yanan yeni 
Kömür yakında çıkıyor 

•• o •• ur· 

e Etıneyin 

r 

-

••• 
6035 
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----------
Mektep, lngilizceyi en iyi Öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassu 
muallimler tarafından Öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. Ulusal terbiye ve kültüre ı;onderece ehemmiyet 
verilir. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyui ve sporlar talebenin bedeni tekem· 
mülünü temin fder. Lise k11mı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MU ENDİ S Ki S M 1 : Ameli ve nazari elektrik, makina ---- ve Nafıa mühendisi yetiştirir. ----·-,.._ 

. . . . . . . 

ROBl::.RT KOLECDE KA YiT O ÜNLERi : 1 Ağustosa kadar Cumartesi günleri saat 9 dan 16 ya 
kadar, 1 Ağustostan sonra Çarşamba günleri 9 dan 12 ye kadar ve Cumartesi ğünleri 9 dan 16 ya kadar 

AMERiKAN KIZ KOLECINDE KAYIT CÜNLERI: 15Ağustosdan ıtibaren Çarşamba ve Cumartu ı 
günlerı 9 dan 12 ye kadar Fazla malumat için mektupla müracaat etmelidir · 6612 .. 

-c-.-.....~==~iiiil:o.ii.-=~~~ G E C E L GÜNSEL~~~~~~~~~ 
• c Kız - Erkek - ilk - Orta • 

Lise Ana 

( Eski : i N K 1 L A P ) 
~I Kuram, Direktörü: NEBILO~LU HAMDI ULKUMEN 
- Kuvvetli bir tallm heyetine maliktir, Resmi okullara muadeleti tasdlklldlr. Kaylt §1 için hergUn mUracaa1 olunabl ı lr. isteyenlere mufassal tarifname gö11derlllr. 

:= · ·~~~~~~~~~ Cağaloğlu - Yanıksaraylar oranı Telefon: 20019 ~~~~~~~~·ti 
~I 6744 

----= --------------------
--------~ 
- 1 -----------
- 1 -

BE~IR Kf MAl NASIR ilACI 
Sizide 2-3 aünrlP l111rt:ırır 

aya ın neşesi 
inCi o a tır. 

HORMOBiN 
T L TLE i 

= Yorgun vücutıan =1 d. 1 E: ınç eştirır 

§ ·KT"D SIZLIGI -----
§ J -------------

ve 
Bel Gevşek iğini 
gıderir, yaşamak neşesinı iade 
eder Ecıanelerde bulunur. Is· 

' tanbulda fiyatı 150 kuruş Taf-
sılat için Galata Posta kutusu 

1255 --~-~~--~~~~~~ -- ~--------------.;....----~ ..,,. -------
a ıhk ev eşyası 

Arnavutköyünde Yalı boyunda U-

=: ğur apartımanınm 2 numaralı daire--= sinde mcvcud bilcümle ev eşyası -=: yarınki pazar günü saat ondan iti--::: baren açık artırma ile satılacaktır. 

-- =========ı-=========:ıır::::::===== -= Umumi · •şriyat ve Yazı ışleri Mü 
- dürü• Etem h:zet BENiCE. Gazete· 

rilik Vt MathaaC'ılık r. A. Şirketı. Is 
tan bul Ankara cadı'le~i 100. -
Basıldıj!'ı yer: TAN Matbaası 

.~....-----ıt:uı 

" 

Dünyanın enyüksek 

ve en hassas 

Krom saatleridır. 

No. 1 15 ıene teminatlıdır 
Lira 25 Bedel karşılığı 

gönderılir. 

KROM 
ince ve zarif 

Hakiki bır güzellik hlısımı 

BiRTUVALET 
SABUNU 

Bayanlar Sevimlilığ niı. muvaffa
kiyebniz, teniniıin tazelığıne ye 
güıell ğine medyundur. 
Cildinizin gençliğin ve yumuşak
lığını muhafaza ıç .n hergün mun
tazaman yıkay p havalandırarnk 
canlandırınız bu güzellijfin temi 
ni için ROSEMARY sabunu ern· 
ıalsiıdır 

, Hergun Rosemary Sabunu kuııanınız. 
Devamlı bir güzellik sırrım an l amış olacaks1nız . 

Başlıca bakkaliye ve parfömlcrde satllır . 
Toptan satış ı~ın: Sirkecide Nur hanında TURYAG 

frbr•kasınn muracaat Telefon: 24442 

-~~~~~~~~~~~~~--~~----~~""""""'""'-':~·.......-.-· 
----~------.~~--~-----:---·~~----~-----------L 

1 
1 

Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, ba, ve diş ağrıların dıı 

koruyacak en iyi ilaç budur ismine dikkat buyurulmosı 

• , 

s 

1 


