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··ıceyş oktalar1nı Tuttu 

Ulus ar Kurumu italyaya Habeş Mandasını 
Vermek istiyor, Fakat italyanlar istemiyorlar 

İtalyanlar Müşterek Fransız Ve İngiliz Formü
lünün Müşkülatr Artırdığını Söylüyorlar 
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4 üncüde: 

5 incide : 

6 mcıda : 

7 incide : 
8 inclde : 

guncuda: 

Peyami Safa'nm "Bu fazla" 
fıkrası - Ne dersiniz. 
Ankara haberleri - Nurul
lah Ataç'm "Fikirler ve in
sanlar" yazısı - Felek'in 
" Aksırık vergisi " fıkrası. 
Aziz Hüdai Akdemir'in tef
rikası : " Bizde casusluk " 
- Sağlık öğüdü - Seviş
meler, evlenmeler. 
Son haberler - Matmazel 
Doktor. 
Memlekette TAN - Şat
ranç dersleri - Doktor A. 
Silheyel Ömer'in "Kitaplar" 
yazısL 

Spor. 
Dünya gazetelerine göre hi
discler. 
Kazan Hanlığmm son gijn
leri - Faydalı bilgiler -
Hikbe. 

Avrupa Muva
zenesinde 
Fransa ve İtalya 

24 Harp Gemisi 
I skenderiyede 
Toplandı 
Durum son dakika
da bütün ciddiyet ve 
nezaketini muhafa· 

za ediyor 
[Ulualar kurumu lconaeyinde ltal· 

)·an • Habeı meaeleai etrafında ce
r•y•n •tmelcte olan müzakerat açık 
konuımalar bakımından iki günden 
beri bir .ülciın devresi geçirmekte
clir. Dün Pazar olduğu için Ceneu
rade resmi çalıımalar olmamııtır. 
Bununla beraber ltalyan menabiin
den gelen haberler durumun nazik 
olduğunu bildirmekte berdevam
dır. Franaııı aytarların verdiği bir 
habere göre Uluslar Kurumu Ha
beıi•tanda lraka benzer bir idare 
kurmalı teklif etmek tasavvurun
cladır. Bu tcuavuura göre Habeıia
tanın iatiklali korunmakla beraber, 
/talya Habefi•tanın dıı iılerini ne
~ret altında bulunduracaktır. Maa 
•olini, HahfİMlllU tam hir müatem 
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Mısırdan Sudana uçan bir lngiliz 
hava filosu 

leke gibi idare etmek istediğinden, 
bu teklifi kabul edeceii ümit edil
memektedir. Diğer taraftan lngil
tere her ihtimale göre ha2 .. rlıklı 
bulunmak lüzumunu duymuı ve la
kenderiyede 24 harp ••mm topl•-

r Ar bu 7 incide 1 

Yeni Türkiyenin temel günü 
9 Eyliıl, Yalnız I zmirin Kurtuluşu Değil, Bir Vatan 

Bütünlüğünün Kurtuluşunun Sembolüdür ! 
Bugün lzmirin kurtuluşunun on raman Türk süvarileri İzmirin kapı

üçüncü yıldönümüdür. 13 sene evvel, larmda atlarını şaha kaldırmışlardı. 
21 Ağustosta hücuma geçen Türk or- lzmirin kurtuluşu herhangi bir 
duları, harbin daha dördüncü günün- Türk şehrinin düşman istilasından 
de, ilk hedeflerini büyük kumandan- kurtuluşu manasına gelmez. Bu en 
dan almı§ bulunuyorlardı. güzel ve büyük Türk şehrinin kurtu-

30 Ağustos Bafkumandanlık mey- luşu, vatan kurtuluşunun sembolü • 
dan muharebesinden sonra, bu hedef, dür. Çünkü lzmiri vermekle başlayan 
Akdeniz olarak gösterilmişti. Türk yaslı günlerimiz, gene Izmiri almakla 
onlulan, bu hedefe doğru öyl tı;r. sona ermiş bulunuyordu. 

inledi. 9 EylCıl, İzmirliler için yeniden 
hayata doğuşun sabahı olduğu gibi 
Türkiye için de kurtuluş savasmm 
muvaffakıyetle tctevvüç ettiği gün -
dür. 

Onun içindir ki bugünkü bayram 

Uluslar Kurumu ko.nseyinin İtal
ya - Habeş davasını narsıl hallede • 
~c;{i henüz belli değil. Fakat bu ~ 

ltaı;a· il~:F°?~~ab~;rs;haakı~,ı:ı. f.ı~ Şeh ı·rıerı·m ı·zı· 
fırtına .Uratile ileclcdiler~ .GU~. b&tün Türk illeri~ 

:==:::::::::::::=~====::=.~:::====:::::=::::=:::==;:=:=:=====;;;;:;======:;;;;ıı:--==..,~iWs'a~~~~ '* ..-da bh- ,..u.c.. u acı dilfman zulmü altında 

telağlar 

bir tarihi kapayan, ve yeni bir tarihi 
açan Türk ulusunun bütününün bay
ramı ve yeni Türkiyenin kuruluıunun 
temel günüdür. Bugün, bütün lzmir
lilcre ve Türk uluauna kutlu olaun. 

lcı aalaşmadır. Fransanm lngilız 
'dostluğuna ve kollektif b:ırış te -
§ebbüslerine verdiği önem hakkın .. b • • b • • 
kia 1ngilz gazetelerinin yazıları doğ 1 r 1 1 r 1 n e 
lru olabilir. Fakat doğru olan bir 
Şey de şudur ki, Fransa g~çen Ka -

ınunusani ayında 1talya .. ile yaptı~ı b a g"' l ı y o r 
ıa.nıaışmaya da daha az onem verını.-
IYor. 

Avrupanm müvazenesinde bu !tal 
3"~ - Fransa teşriki mesaisini artık 
bır emri vaki olarak kabul etmek 
ijazımdır. 

Fransa ile İtalya Genel Savaştan 
•C>l'lraki arsıulusal müna-sebetlerde 
!Yakın zamanlara kadar biribirini.n 
ırakibi olmak vaziyetini muhafaza et 
tnişlerdi. İtalya, 1882 yılındanberi 
lkendisini ittifakı müsellese bağlı -
~an raıbıtaları kırıp ta İngiltere ve 
fr~nsa tarafından genel -savaşa atıl 
~ıgı zaman, netice hakkında büyük 
llinıitlcr beslemişti. Fakat bu netice 
ıtahakkuk etmedi. İtalya, bütün fe -
kiakarlıklarına rağmen, kendisini 
•avaşa iştirakten menetmek için A
ıvusturya ve Almanyanm vermelYi 
ıtek}if ettikleri topraklardan fazİa 
~irşey kazanmadı. Bunun doğurdu • 
tgu sukutu hayal İtalyayı anarşi içi 
ıne attı. Ve ancak Mussolini'nin 
ıkuv-vetli eliledir ki, İtalya anarşi • 
ıd~ kurtarılabilmiştir. Mussolini • 
~ı? gayretile İtalyanın iç işlerine 
ayı bir düzen verildikten sonra hal 
'Ya, Büyük saıvaşta kendisine yapı • 
ilan haksızlıkların hesa.bmı araştır • 
:ıaya başladı. Bu hesapları araştırır 

en de karşısında Fransayı buldu. 
r Arkası S incide l 

A. ŞUkrU ESMER 

Ankara-Zongul 
dak Telefonu 
Bugün Açılıyor 

On radyo iataaiyonu da 
yapılıyor 

Türkiye dahilinde bütün ıehir 
telefonla biribirlerine bağlamak yo • 
!undaki çalışmaların büyük bir eseri 

ün ortaya konmaktadır. 
ün büyük törenle.küşat resmi 

n Ankara • Zonguldak 
.ttının inşası üç gün evvel 

ıştır . .Evvelki gün Zonguldak 
ı ile lstanbulda bulunan Posta, 

lgraf, Telefon Genel Direktörü Na 
z~.f ilk tecrübevi vapmışlardır. Tec
rube çok muvaffakıyetli olmuş ve her 
iki taraftan ses mükemmel surette işi 
tilmiştir. Tccrübed.en sonra bu sonuç 
derhal Erzuru~da bulunan Bayındır· 
lık Bakanı Ah Çetinkayaya bildiril· 
miştir. Ali Çetinkaya bu münasebet
le Ankara - Zonguldak hattının 9 ey
lülde (bugün) halka açılmasını emret 
miştir. 

lstanbul ·Zonguldak 
İstanbul • Zonguldak hattının şim· 

dilik açılması mümkün olamamakta • 
f Arkası ~ lincilde l 

Fenerbahçe Türkiye Şampiyonu Oldu 

~ıin Türkiye futbol birincililrleri fbaali Talııim dadıncla yapılclı. lata nbal Fenerbahçe talrımı ile iz.mir 
ltınordu karıılaıtı. Çok heyecanlı, çok acrt, hatta hadi.eli Beçen bu maç aıonunda Fenerbahçe 3 • 1 ka

auınclı ue Türki~ ıampiyonu olcla. Günet - Amavutköy maçı halrlrınclalri talıilôtı apor 
• aa)l/amqda bulacakan~ 

Başbakan 
Ankara ya 
Dönüyor 
Kayseri fabrikaıı lnö
nünün bir ıöylevile ve 
büyük törenle 16 ey-

i ii l d e a ç ı 1 ı y o r. 

Ankara, 8 (Özel aytarımız bildiri
yor) - Ekonomi Bakanlığı, Kayseri 
f~~rik~sınm açılması münasebetile bil 
yuk hır tören programı hazırlamıştır. 
Aç!bt töreninde, bütün kamutay üye
lerı ve memleket gazetecileri buluna
caklardır. Davetlileri Kayseriye götü 
recek tren, ayın 15 inde şehrimizden 
ha~e~et edecektir. Başbakan ismet 
lnonunün 12 Temmuzda buraya dön
meleri beklenmektedir. İsmet İnönü 
fab~.ikanın açılış töreninde bulunacak 
ve onern)i bir söylev verecektir. 

Do§uda bayındırhk 
çahşmaları 

Ankara, 8 (Özel aytamnız bildiri
yor) - Doğu illerinde yapılacak ba
yındırlık çalışmalar ıiçin ihzari hazır
lıklara başlanmıştır. Çizilen çalışma 
ı::rogramı, Bayındırlık Bakanı Ali Çe
tınkaya doğu gezisinden döndükten 
~~nra kat'i şeklini alacaktır. Öğrendi
gıme göre, Iran sınırı ile Erzurum a
ra~nda otobüs servisleri ihdası işi ilk 
planda baprılacaktır. Otobüsler, Dev 
let Demiryolları idaresi tarafından iş· 
letilecektir. 

Yunan Başbakam Atinaya 
dönüyor 

Atina, 8 (Özel) - Yarın gelecek 
olan baıbakanı karşılamak içb ge
neral Kondilis lAı aktam Sp.:~a a
dasından dönecektir. 
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TAN OKURLARI iÇiN 
---

YAKINDA: 

----
BÜYÜK 

Ev Kadını 
Müsabakamız 

Bu müsabaka genç kızlarımız ve 

kadınlarımız arasında aile ve ev 

sevgisini artırmak gibi yi.iksek sos

yal bir gaye ile hazırlanmaktadır. 

1 - Gazetemiz yakında " Ev Kraliçesi " ilan oluT büyük bir ev kadını müsa- nacaktır. 
bakası açacaktır. 

A 2 - Bu müsabakaya bil- 4 - Bütün imtihanlar 
tün kadın okuyucularımız ve derecelerin tayini ile mü-

N iştirak edebileceklerdir. kafatların dağıtılması res-
3 - Müsabaka şu mev- mi ve gayriresmi yüksek 

D 
zular üzerinde cereyan ede- ' 
cektir: 

A - EV TERTiBi, 

A B - DiKiŞ, BIÇKI, NAKIŞ. 
C - ÇOCUK BAKiMi 

D - YEMEK PiŞiRMEK 

Müsabakaya iştirak edecek 
olan genç kızlarla kadınlar, bu 
mevzuların herbirinden ayrı ay
rı imtihan olarak mükafat ala
bilecekleri gibi, arzu edenler, 
hepsine de iştirak ederek, aldık- mütehassıslardan mürek
Iarı numaraların vas~tisine gö-

Bugünkü nüfusumuzun sayısını. re, ev kadınları derecelerine gö- keo bir hakem heyetine ha-
vaaıflarını bilmek, devlet ve ulusa re ayrıca mükafat ta kazana- vale edilmi1:;tir. 
varınki ihtiyaçlarımızın neler ola- caklardır. l:!fJ' Müsabakanın ~ütün tafsilab 
cağını tanıtacak, onlan karşılama- Dİ ile mükafatlannı yakında "Tan" sü-
nın Çarelerı.nı' o··~retecekti'r, KKAT : Ev kadınlığı- t nJ d k H • u arın a o uyacaksınız. er genç 

nın bütün sahalarında en kız ve kadının kolayca ıirebileceği ve 
Baıvekilet yu··ksek muvaffakıyet go··s-I fayda ıörebileceği bu müsabakaya 

•tatistik Umum Müdürlüğü teren genç kız veya kadın §İmdiden hazırlanınız! 

~--------------'~ .............................. ... 
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BUKADAru FA'Z':,..A 
Evvelki gece Kızılayın bahçe 

eğlencesinde zarif ve sevimli 
artist Sait, birkaç Avrupa mille
tinin dansedişlerine birer nazire 
yaptı: Fransız erkeği, kollarım 
eşinin vücudüne bir sarmaşık es 
rarı ve yapışkanlığile dolayor; 
İngiliz çifti, yerden kopmuş iki 
telgraf direğinin vezinli sıçra
yışlarını gözönüne getiriyor; 
Amerikalı kadın ve erkek, tahta 
dan karagözler gibi mafsalları 
fazla oynak, fakat vücutlerinin 
geri parçalan yekpare, fazla dik 
ve sert kaya parçaları halinde 
çalkalanıyor; Alınan çifti ise, 
muzaffer askeri adımlarla Ren 
hududundan öteye geçiyormuş 
gibi dansediyordu. 

Çok güldük ve çok alkışladrk. 
Halk arasından sesler yükseli 

yordu: 
- Türk ... Türk ... Türkün dan 

sedişini de yapınız! 
Ö zaman Sait durdu. Kıvrak 

dansör vütudünü birden bire 
kahplayan ciddiyeti içinde bile 
neşe veren zeraf etile: 

- Benim 
1 
yaptı!darırn birer 

karikatürdür. Halbuki Türk ve 
Türk gençliği asla bir karikatür 
değildir: 

Liselerde olgunluk 
ımtihanlar ı 
Lise son sınıflarının olgunluk ikmal 

imtihanlarına çarşamba günü başla
nacaktır. Eski talimatnameye göre 
mezuniyet imtihanı vereceklerin imti 
hanları da ayni günde yapılacaktır. 
İmtihanlar ayın yirmi birinde bit miş 
olacaktır. Bu yıl liselerden kaç talebe 
çıkacağı, bu imtihanlardan sonra bel
li olacaktır. Fakilltelerde ve yüksek 
mekteplerde yeni talebe kaydına baş· 
lanmışsa da henüz çok az talebe kay
dı-rliJmistir. Liselerin son sınıflarında 
mlihim bir kısım talebenin ikmali bu
lunduğundan, fakültelere bu ayın son 
haftasında tehacüm başlayacaktır. 

Fmdık'ıda gene bir kaza o"du 
Dün, Fındıklıda tekerlekleri cadde 

deki çukura saplanan bir kamyon yü
zilnden tramvaylar bir mi.ıddet İ§leye
mcmiştir. Öğrendiğimize göre, ıoför 
Mehmedin idaresindeki kum yüklü 
bir kamyon, caddeden geçerken kana 
lizasyon ıskaralarından birisi çökmüş 
ve tekerlekler çukura saplanmııtır. 
Kamyonu kurtarıp Tramvıy yolunu 
açmak biraz güç olmuş, yüklü bulun
duğu kum boşaltılarak kamyon çukur 
dan çekilmiştir. İskara çökerken ora
da bulunan kanalizasyon amelelerin -
den Ahmet te ağır sure•te yaralanmıı 
vaka yerine yetişen polisler zavallıyı 
sıhhi imdat otomobilile Beyoğlu has
tanesine kaldırmıılardır. 

Kamyonun şoförü Mehmet te tu -
tulmuş, tahk'kata başianmıştır. 

T A N:============================================== 9 • 9 • 935 

Ne Dersiniz? 
ISTANBUL OTELLERİ 

Malum yal lstanbul seyyah J gi otelde ltlılacağını dü§Ünmek g~
fehri olacak. Ne :ıaman olacak? rektir. 
O belli deiil amma niyetimiz bu. Kendimizi seyyah sanmakta de 
Şu halde lstanbula seyyah geldi vam ederek Beyoğlu otellerine ba+ 
ğini lar:ıedip, daha doğruau ken- vursak, bunların bir kısmı akar 
dimi:ıi •eyyah yerine koyup §Öyle suyu olmıyacak kadar konfordan 
nhtıma fıktık diyelim. mahrumdur. Bir kısmı da akar su 

Etrafta.ki hamal ve eski talika lu oldutu ifİn lüks otel liatınadır 
arabalannı arattıran kaifamış eş ikisi de iıimi:ıe g..dmiyecek.. Ve 
ki püskü takailerin, ve yolcu salo- lstanbul gibi güz.el bir fehirde bir 
nunun bira:ı Gfaiı karpsındaki halta on 11ün kalmak isterken va· 
karpuz aergiaile hamalların O.ff' purumuz.a veya trenimize döne
dükkcinınan bi:ıe verdiği lena te· ceği:ı .. Onun içındir ki; her fey • 
airi de ilk aersemlik esnasında den evvel Jstanbulda, belediyenin 
pek lfÖrülme:ı diyerek 1feçi1tire • ileri ahlması ve lstanbul otelleri • 
lim de fehrin ııöbeğine çıkalım.. nin de iıtirakile bir büyÜk ve gü-

Hanlfi otelde kalacağı:ı? Ev • zel otel amma içinde üç bef yüz 
velci bi:ıde odalannda sıcak ve so ı yyah oturtulabilecek, modern 
ğuk akar auyu olan otel o kadar ve pahalı olm~yan bir otel yaptır 
a:ıdır ki, ,ehirde bunu bir lüks t~ mak farttır. Bu otel=~ fehrin göbe 
lakki ederler. Halbuki dünyada ğinde olmama:ı da seyyahlann ve 
içinde akar nıyu olmıyan otel ar • mÜ§terilerin rahatı. yü:ıünden lô 
tık kalmadı. Atlı tramvay gibi. :ıımdır. yol. ... fİmdiki gibi yalnız 

Şu pnlerde latanbulda olacak nhtımdan otele kadar 15 lira aar 
bası apor ve elana eilenceleri do- ı d e erek 0 elen • · adam bir de stay 
layıaile lf•leceklerin otellerimiz • · rı müsait fartlar içinde pahalı bir 
de yer bulamıyacaiınclan korku • otelde uykusu:ı kalmak auretile o· 
luyor. Sanmayınız ki; bu gelenler 
binlerle adamdır. Bunlann aded; 
yüzleri geçmez. O halde latanbu
la seyyah çaf ırırken onların han-

turmağa mecbur oluraa orada :ıor 
kalır: Bi:ı böyle clüfüni.iyoru:ı. 

Siz ne dersiniz ? 

Ortaköyde 
9 Ev Yandı 

KuçuK HABERLER Yangın Meryem ana kan 
dilinden çıktı ve o evde • Kapanan Yeni lise birinci ve 

ikinci devre mezuniyet ik,nal imti
ıhanlarmın, İstanbul Erkek lisesin· 
de yapılması için Kültür Bakanlı
ğ~ndan emir gel,mi~tir. İmtihana 
ıgırecek talebeler b.ıgün İstanbul 
Erkek lisesine müracaat ederek, 
imtihana hazırlık muamelelerini 
yaptrracaklatJır. 

• Cumartesi günü nat 13 ten son 
ra _açık .. bulunan dükan. yazıhane ve 
ıSaır muesseseler hakkında sıkı ta
kibat yapılmaktadır. Hafta tatili 
kanununa muhalif hareket ettikleri 
anlaşılan birçok müesseseler hak
rkında zabıt tutulm.ıştur. Bu gibi 
dükkan ve müessese sahiplerinden 
50 lira ı:ara cezası alınacaktır. 

• Tahsil şubelerinin mükellef
lerden aldıkları vergilerden beledi
ye ve hus:.ısi idare hisseleri, evvel
ce şubelere yatırıl:nakta idi. Bun -
dan sonra bu hisselerin doğrudan 
-doğruya be tediye merk:z muıu.~e -
.besine yatırılması uygun bulun
muştur. 

• Kabzımallar cemiyeti idare he
yetinin istifası üzerine, bugün ge
nel bir toplantı yapılacaktır. Bu -
günkü toplantıda istifayı icap etti
ren n:et:e1eler üzerinde görüşüle -
ıeek, yeni idare heyeti s~çilecektir. 

• Bağdat elçimiz Tahir Lutfi, 
ıdün saba·hki ekspresle Avrupad:m 
şehrimize dönmüştür. Mezuniyetini 
bitiren Tahir Lutfi gelecek hafta 
içinde vazifesine hareket edecek -
tir. 

bir de at yandı 
Dün saat on beş kırk beşte, Orta· 

köyde Küçükayazmada, Karanııı so
kağında dokuz evin yan7ıasile netice
lenen bir yangın çıkmıştır. Yangııt 
kömürcü Alekonun yer odasında ya1' 
tığı kandilin parlamasından çıkmıştır· 
Ateş saat on yedi buçuğa kadar sür: 
müştür. Yangından Şahabettinin bır 
kısım eşyasından başka eşya kurtarı· 
lamamıştır. 

itfaiye yangın yerine vaktinde gel· 
miş ise de bu muhitte Terkos suyu ol 
madığı için denizden su tedariki.ne 
mecbur olduğundan ve rüzgarın §ıd· 
detle esmesinden hayli müşkülat a ına 
ruz kalmıştır. Yanan evlerin hepsi de 
sigortasızdı. Evleri yananlar şunlar " 
dır: . 
Dokumacı Ayşe, kömürcü AtekO, 

Kuruçeşme nakliyat şirketinde müs " 
tahdem Şahabcttin ile annesinin ev " 
lerile Fatma, polis Kazım, Hacıba~a, 
kahveci Hafız ve Ahmedin evleridır· 

Yangın başladığı zaman Beşiktat 
ilçebayı ile merkez memuru yangın 
mahalline gelerek lazımgelen tedbil'• 
leri almışlardır. Şükrüye, Emin, Sa~a 
Nuri. Şahabeddinin Ortaköy potıs 
merkezinde ifadeleri alınarak yangı • 
nın Alekonun evindeki Meryemana 
kandilinden çıktığı tesbit edilmiştir· 
Maamafih bu husustaki tahkikat de• 
rinleş• irilmektedir. • 

Tarzında birşeyler söyledi ve 
alkışlandı. 

Kadastro beyannameleri 
çıkaralac-k 

\. -~----l 

• Etibba odası ikinci aylık kon
gresini 4 Birinciteşrin Cuma günü 
Btibba odası salonlarında yapıla
<:a ktır. Bu kon~ede yeni idare he
yeti seçi'lecektir .. 

Yangından erkanlar takriben 30 kt· 
şi kadardır. Eunlardan iltica edece1' 
yerleri olmayanlar Ortakciy 39 uncı.1 
ilk okula ile Mecidiye camiine yerleş· 
tirilmişlerdir. o ane kadar her milletin ru

lıunu jest ve hareketten ibaret 
kabartmalar halinde çizgilendir 
mekten ve komik birer üslfıp i -
çinde resmetmekten başka iddi
ası olmayan bu taklitler, ansı
zın ciddi bir mana almış oluyor
du. 

"Türk asla bir karikatür de -
ğildir.,, Öyle ise nasyonalizmi
mizi Alman ve 1 tal yan ifratını 
bile geride bırakan bir kencliken 
dine tapınma derecesine vardıra 
hm; karikatüristlerimiz yalnız 
ecnebi gülüncünden ilham alsın 
lar ve sakın mevzularına Türk 
hüviyeti koymasınlar; kendimi
zi tastamam kusursuz, mutlak 

~tir l{emale vamuş, yapılacak hiç 
bir ileri hamlesi kalmamış. ilfihi 
'kategoride bir varlık, danseden 
çiftlerimizi bile mukaddes sana
lım, hicvetmekten sakınalım, 
öyle mi?. 

Hayır!.. Böyle bir fikir. en kı
yasıya karikatürden ziyade bizi 
gülünç yapar. Her akiydenin ka 
ba sofuluğu gibi, nasyonalizmin 
millet sevgisinden ziyade sos
yal nahvetlerden doğan bu orto 
doksluğu, bizim için, anti nasyo 
nalist fikirler kadar vartalı ve 
Türkün nefsine ait hakimane 
bilgilerle dolu mizacına yaban
cıdır. 

Peyami SAFA 

Prens Mehmet Ali 
lstanbulda 

Abbas Hilmi Paşanın kardeşi Prens 
.ı'tfehmet Ali evvelki gün şehrimize 
gelmiştir. Perns şehrimizde bir mild
det kalacak ve istirahat edecektir. 

No. 23 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

"Asiye Hanım, ayağa kalkarak etra
fına yalvardı: 

- Kaçılın ayol... Süt emziren ana 
görmediniz mi? Nesini seyrediyorsu-
nuz? 

Halkın arasında: "Beşiğini de be-
raber getireydiniz!" tarzında alaylar 
savuranlar olduğu gibi, "Ne rezalet 1 
Buraya memedeki çocukla gelinir mi? 
Hanım 1 Baksana burada on yaşında 
çocuk bile yok I" diye çıkışanlar da 
vardı. 

Kadastrosu çıkarılmakta olan yer
lerde gayrimenkul malları bulunanlar 
la böyle mallara hisse ile sahio olan
ların bir hafta içinde Kadastro. posta
larına başvurarak beyanname almala 
rı b:tdirilmiştir. Kendilerine bu husus 
ta tebligat yapılan kimseler, beyan -
nameleri ya kendileri dolduracaklar, 
yahut posta memurlarına doldurta -
caklardır. Bu beyannamelerin postala 
ra en çok bir ay içinde tapu senedi, 
nlifııs kaüıdı ve diü"r evrakı göc:t"r· 
mek suretile iade edilmesi zaruridir. 

150 ton kaçak ipekli 
GUmrUk muhafaza teıkilatı önemli 

bir kumaş kaçakçılığını meydana çı· 
karmıştır. Mahmutpaşada üc depoda 
yanılım arac;trrmalar neticesinde kacak 
olduğu anlaşılan 150 ton ipekli ku
maş toplanarak gümrüğe ge:irilmiş 
ve muhafaza altına alınmıştır. Tahki
kat bugün tamamlanacak ve kaçakçı
lar ihtisas mahkemesine verilecektir. 

Bozuk yumurta, karışık 
yatı yememek için 

Sebze ve meyve haline gelecek se
ne yeni bir kısım ilave edilerek, pey
nir, yağ, limon gibi çabuk bozulan 
maddelerin satışına da başlanacaktır. 
Yağ satışı hale alındıktan sonra, hi· 
leli ve bozuk vağlann önüne ı:?ecilmiş 
olacaktır. Hale gelecek ve buradan 
satılacak yumurtaların üzerine de ta· 
rih yazılacaktır. Bundan sonra yedi-
ğimiz yumurtaların kaç gUnlük veya 

aylık olduğunu bileceğiz. 

Halide Ed:p gitti 
Bir ay evvel Avrupadan ııehrimi?.e 

gelen Halide Edip, dün Pariste bulu

nan eşi Adnanın yanına gitmiştir. Ha· 
lide Edip, garda akrabaları tarafından 

uğurlanmıştır. 

tekrar başlamış ve isyan yatışmıştı. 
Dalonun kalabalığı gittikçe arttığı 
için Şahinde ve annesi göze çarpmaz 
olmağa başlamışlardı. 

Biltün o patırdıda yerinden hiç kı
ınıldamıyan Cemile: 

- lyi ki orada değildim, dedi, ye
simden o piçi boğardım. 

Sel:m bu mevzuda hiç ağzını açma
mıştı. Dalgın duruyordu. Onun bir
kaç defa içini çektiğini hisseden Ce
mile sordu: 

- Ne susuyorsun? Bir §ey söyle
sene ..• 

Selim cevap vermiyordu. Bu se
fer de Cc'Tlile sordu: 

- Ne düşünüyorsun? 
Selim bu suali duymarınş gibiydi. 

Cemile onu söyletı:n::k için: 
- Çocuğa mı sinirlendin? dedi. 
- Çocuğa mı? Ne münasebeti Ha 

yır .•. Hiçbir şeye sinirlenmedim. 

Halk tasarrufu 
70 milyona c;ıktı 
Halkın tasarruf ederek M:Jli Ban

kalara yatırdığı tasarruf parası iki 
yıl önce 50 milyon lira idi. Bu mikdar 
şimdi 70 milyon liraya çıkmıştır. Mil
li bankalarımızdaki tasarruf hesapları 
incelenmiş ve biriktirilen paraların 
6Ür'atle artmakta olduğu görülmüş
tür. Gelecek yıla kadar tasarruf he
saplarının 80 milyon liraya çıkacağı 
muhakkak görülmektedir. Halk, gün 
geçtikçe, tasarrufa daha !jOk önem 
vermekte ve bankalardaki tasarruf 
hesaplarının adedi artmaktadır. 

3 Aylaklara 
Bugün baş an1yoıs 

Dut, yetim ve emeklilerin, eylUl, 
birinciteşrin ve ikinciteşrin üç aylık 
maaşlarının verilmesine bugünden iti
baren başlanacaktır. Vilayet muhase· 
beciliği, malmüdürlüklerine bu husus
ta Ui.zımgelen tebligatı yapmıştır. Uç 
ayhklar. her semtteki maaş yerlerinde 
verilecektir. 

Veni Liman tar;fe!eri 
Liman tarifelerini ucuzlatan yeni 

esaslar Ekonomi bakanlığı tarafından 
incelenmektedir. Tarifeler, bugünler
de b:tdirilecektir. Yeni tarife, Deniz 
ticaretimiz için yeni bir çalışma ham
lesi meydana getirecektir. İstanbul li
manının tenhalığı bir yeni tarife ile 
giderilecektir. Ecnebi vapurların li· 
manlarımıza gelmesi ve burada para 
bırakmalan için her türlü kolaylıklar 
temin edilmiştir. Vapurlara gayet 
ucuz olarak su verilecektir. Şimdiye 
kadar tonu 45 kuruşa verilen su sey
-yah vapurlarına 30 kuru§a indirilmiş
tir. Diğer vapurlara ise 15 kuruşa 
vernecektir. Birçok ecnebi vapurların 
tamirlerini de limanımızda yaptıracak 
lan umulmaktadır. 

istanbul Kültür 
Direktörlüğü 
İstanbul Kültür direktör vekili 

Mehmet Emin:n vekalet müddeti bu 
ayın 24 ünde bitmektedir. Kanunen, 
bir memur bir vazifede vekaleten altı 
aydan fazla kalamaz. Bu zaman bit
mek üzeredir. Mehmet Eminin yeri
ne İstanbul kültür direktörlüğüne a· 
saleten kimin tayin edileceği henüz 
belli değild:r. Mehmet Eminin, Kül
tür Bakanhğı teşkilatında diğer bir ö
nemli vazifeye getirileceği kuvvetle 
söyleniyor. 

Şark Demiryollarmın 
karı çoğaldı 

ükOmt!t"' Şark Demiryolliıtı bilet 
tarifesinde yeniden tenz:lat yaptırmak 
için tetkikatta bulunmaktadır. Kum
panya son zamanlarda çok kar etme
ğe başlamıştır. Buna sebep biletlerde 
son zamanlarda yapılan bir kısım ten 
zilattır. Geçen sene Ağus~osta 140110 
liradan ibaret olan kumpanya geliri, 
bu sene Ağustosta 192,011 olmuştur. 
Hububat nakli tarifesinde, bilhassa, 
yüzde yirmi beş bir tenzilat yapılması 
için uğraşılmaktadır. 

Arkeo"og protesör!er 
dönUyorlar 

lskoçyah bilgin ve arkeoloğ David 
Russel dUn memleketine dönmüştür. 
Sultanahmette Arasta ıoka"ındaki 
kazıyı idare eden Bakster de ;ylUlün 
sonlarına doğru mensup olduğu Uni
"ersitedeki derslerıne basıamak üzere 
lstanbuldan ayrılacaktır.~ 

öğrenl1iğimize göre, Profesör Baks 
ter lskoçyaya dönerken Arasta soka· 
ğında M ~zeler iqared adma bu 
lunan komıser N ecdeti de beraber gö 
türecektir. Necdet, lskoçyada Baks
ı.erin yanında çalışacak ve ayrıca arke 
oloji de tahsil edecektir. 

• Haydarpa'i}a Nümune hastanesi 
250 yataklı ve tam teşkil~tlı olarak 
hazırlanmaktadır. Hastanenin bü
tün kadroları ikmal edilmiştir. 
Hastane 29 Birinciteşrinde açılarak 
ha•ata kabulüne başlanacaktır. 

• Darphanede basılacak olan 25 
ve 50 kuruşluklar için bütün hazır
lıklar tamamlanmıştır. Paralar 29 
Bi'rinciteşrinde tedavüle çıkarıla -
caktır. 

• Alman profesörlerinden Kort 
Para·llo dün Berlinden ~ehrimize 
gelmiştir. Profesörün burada kal • 
dığı müddetçe bir iki konferans 
vermesi muhtemeldir. 

• Kahire elçimiz Şevki dün Av
rupadan şehrimize gelmiştir. Bura
da bir müddet istirahat ettikte.n 
ıt0nra An kar.aya gidecektir. c.. 

• İngilteredeki Observer gaze
tC$inin sahiplerinden Sir Evelin 
Wrenoh, Sir End Lady Kobinson, 
ve Mad•am Lady de Vaeut dün şeh
rimize gelmişlerdir. G3Zeteciler 
şehrimizde bir miiddet kalacaklar 
ve yeni Türkiyeye a.it bazı tetkik
lerde bulunacaklardı~ 

Numerotaj her yerde bi'ti 
20 Teşrinievvelde yapılacak olan 

Genel Nüfus sayımı hazırlıkları iler
lemektedir. Sayıma esas olan nümero 
taj bütiln vilayetlerde bitmiştir. ls • 
tanbulda nümerotaj işi muntazam bir 
şekilde bitirilmiıtir. Hükumet, sayı· 
mın ne suretle yapılacağına dair bir 
talimatname huırlamı!tır. Nüfus sayı 
mında memleketimizde bulunacak o • 
lan İsviçreli mütehassıs bugünlerde 
şehrimize gelecektir. İstanbul nüfus 
direktörü de Ankaraya çağırılmıştır. 

Adliye Bakım Ankaraya 
dönüyor 

Şehrimizde bulunan Adliye Bakanı 
Şiıkrü Saraçoğlu bu akşam Ankara
ya dönecektir. 

nıyan halk, bir de bu kıyafetle ve 
çok beceriksiz, falıt0lu, acemi oyna 
yışını görünce evvela kahkahayı, 
ıonra dayanamıyarak alkışı basmış· 
tı. 

Cemile ablasının hali.ne kendi -
sindm fazla müteessir olmuştu. Kıp 
kırmızı kesildi. yanından geçerek 
kulağına: 

- Aptal 1 dedi, maskara oldun git 
-otur yerine t 

Yangın esnasında yaralanan. öle1' 
yoktur. Yalnız kömürcil Alekonufl 
kömür satma işlerinde kullandığı atı 
ahırda unutularak yanmıstıı. 
Yangın mahallinde polisçe tertibat 

alınmış, her ihtimale karşı o muhitte"' 
ki elektrik cereyanı kesilmiştir. 

C. H. P. Kongreleri 
Cümuriyet Halk Partisi uçak k~~

grcleri bu ay sonunda b ·teccktir. vuıı 
de şehrimizdeki ucaklarm bir Jtısıtl1 

kongrelerini yapmışlardır. Kongreler• 
clıo mahalli bir.-ok ihtiyac ve dilek1.er 
görüşülmekte, kararlar verilmektedıt• 
Bu dilekler, daha yukarı makamlara 
arzedilecektir. Teşrinievvel başındl 
nahiye kongrelerine başlanacaktır· 
Yeni karar mucibince. bu vıl , k"ı' 
kongreleri yapılmıyacaktır. Kaza k$' 
J:..i .. 1,.,ti ~.'ıVi\9'9'\'lt ""konvr,.,,...J:.o 4'" 

iki yılda ·l:iır yapııacaktrr. 

Posta ve Te graf genel 
direktörü gitti 

Bir milddettir şehrimizde bulu~~ 
Posta ve Telgraf Genel Direkto . . 
Nazif evvelki al.şam, Bandırma tarı~ 
le lzmire gitmiştir. Genel direktölt 
Bandırma, Balıkesir, Denizli, ızı:n .. 

. bil" 
ve Aydın ile civar mıntakalarda~ı. e 
tün Posta ve Telgraf merkezlcrını g w zerek muamelatlarını, çalışma tart , 
rını ve idare memurlarının duruınl' 
rını gözden geçirecektir. 

Veni cüzdanlar verilecel( 
Malmüdürlüklerinde, bankadan •81~ 

co;klan maa§ları kırdırarak alan ıct~. 
ıelerin cüzdaQlarındaki fişler bit11'ı;. 
tir. Mal sandıklarınca, yeni ciizd3 ti 
!ar verilmesine başlanacaktır. Bud"ıı 
için malmüdürlüklerinde icap e ~ 
tedbirler ahnmaktadır. Maaşlar 11• 
mal !!andıklarından alanların cUzdll ti 
l&.rı, kırdırma suret:le para alanla'~· 
işleri bilirildikten sonra, dilzenteıı 
tektir. 

lerini gorunce: 1 
- A ... Dur ayol... dedi, şur31 

bir salıncak kuralım! • 
Kimi hava almak. kimi de bu e;. 

lenceyi son istasyonuna kadar ş\ • 
kip etmek için Asiye hanıml~ ô • 
ıhi.ndenin arkasından vestiyerın 
nüne gelen gençler : 

- Salıncak! Salıncak! diye b' 
ğırdılar. 

Bir kız: . 0ı 
- Ben de ninni söylerim 1 dıf 

du. 
Asiye hanım onlara dönerek.= si 
- Zeklenmcyin ... Şuracığa b~~aı' 

hncak kuralım ... Yoksa yUreg 
inecek, evlldım 1 diyordu. 1 • 

Kadıncağızın t<>l'U)'lU kadar ieriıl 
•um bakışları, etrafındıki ~en"60t 
ruhunu istihza ve merhametle 
durdu. ı d1 

- Haydi ıu salmcağı kuralıf!! Aıiye Hanım yalvardıkça halk bi· 
'nı: dağılır gibi oluyor, fakat soluk· 
ıuz çığlıklarının ardı arkası gelmiyen 
Altav'ın uvandırdığı veni tecessüsler, 
yine bir kalabalık topluyordu. Ancak 
Tahsin Beyin tehd:tkar kol hareket· . 
terile korku uyandıran otoriter ihtar• 
lan üzerine ahali dağılmıştı. 

- Canın dans etmek istemiyor 
mu? 

Çemilenin güzel bir gençle dans 
ettiğini ve kolundaki Şahind~ıin 
kepaze olduğu.nu görerek iki müt • 
'his sebeple şaşıran Tahsin Beyin 
şakaklarından armut minyatürüne 
benzer ter damhtarı iniyordu. Mü -
oıik bitmeden evvel kadım bıraka -
mıyordu. Fakat büyük annenin ku
cağında uyanarak me~ arıyan Al -
tay birdenbire tekrar cayırtı kopar 
mıya başhmı.tı. Tahsin Bey artık 
Şahindeyi bıraktı ve terini •ildi. Al 
tayın çığhkla.rı yilksctince ııalk tek 
ırar alkııı bıstı. Cazbı-:lt ta d3l" n .t1 
tıt. Ana11 eocu~unu kuca~ma aldı. 
F•k.at urt hayati kolay kolay ah
ıtamıyan Altay, bu sefer meme ile 
.filln ıuıacata benzemiyor, ıaatıncak 
istiyordu. O kadar fena, boğuk, tily 
ter ürpertici bir havkırıttı vardır ki 
'!halkın netcıi derhal öfkeye çevril· 

diler. ·cJd'' 
Gardirobun ve memurların ! 1

911f' 
ti itirazlarına rağmen, Altayı ~s'yl' 
turu.p uyutmayı hem balonun.~ "' • 
1i. hem de insanlık namı~ ~ı ya'1 

ı:ife telAkki ediyormuş gıb\811 b1
' 

ciddi, yarı da işin alayında 0 ptıt~'· 
kaç delikanlı ve kızlar ne yal< i,P• 
yaptılar, öteye beriye koşiJ3 111r ,.e 
kalınca bir perde bezi bul u ~· ,j; 
•1ecıti,,,.,,.,1 e "''lV" nlar ıı r::ıo;t'1 ı\ıt1t 
bucak bir salıncak kurarak 

Danı yerinin ortasında hareketsiz 
durarak Altay'ın susmasını bekliycn 
çiftler bağırdılar: 

- Müziği duyamıyoruz. Çıkarın 
ıunlan dışanya 1 

Bereket versin, bir iki reddettikten 
11Dnra memeyi nihayet kabul eden Al
tav ıuamus. cazbant avni tan2ova 

- Edelim. 
- Fakat ben iyi bilmem. Yalnız 

fö~tör. 
- Ben sizi idare ederim. 
- Haydi. 
- Fakat şimdi tango çalıyorlar. 
Hava değişince dansa kalktılar. 
Selimle Cemilenin ortada görü-

nUşil adeta bir hadise olmuıtu. Bü
tün gözler onlara çevrildi. Erkek -
ler Cemilenin vilcudüne, kadınlar 
elbisesine bakıyorlardı. Uyanan bu 
umumi al.akada kendisine hiçbir gu 

rur payı düşmediğini, belki de Ce
milenin şaheser giyinişi yanında es 
ki ve boyama elbisesiı.e gülünç ol -
duğu.nu zanneden Selim. b:lşını önü 
ne eğip yere bıı.karak mıhzun, utan 
gaç ve ürkek oyniyordu. Bir uyku 
sarhoşu gibiydi. C.emilenin kendisi 
ne cesaret verici bir bakışı üzerine 
canlandı ve göğsünü göğsü üzerine 
bastırarak kızı çevirmeğe başladı. 
Cemile gözlerini yarı kapamıştı. Uç 
tuğunu ıranıyordu. Onu yakından 
görmek istiyenler birçok çiftler da 

ha kafileye katıhltılardı. 
Danı iki kere daha tekrar ettiril

di. 
Fakat iic;Uncüsünde bir kahkaha 

kopmuıtu. Herkes, biribirine, henüı 
dansa kalkan Tahsin Beyle Şahin • 
deyi gösteriyordu. Cemilenin abla
sı, uyumaya başlıyan Altayı .. nncsi • 
nin kucağına vererek siyah yün 
etekliği üstünde - Hafizenin tavsi
yesi üzerine dekolte olsun diye -kol 
!arı kıvrılmış beyaz bluzile dansa 
başlamıştı. Onu çocuk vesilesile u 

ıdi. 
Büyilk anneıi Şahindeyi yerinden 

kal.dırmıya mecb:.ır olmuştu. Ana kı 
~ balo salonundan çıktılar Asiye 
ıbanım eoluna baktı. Vestiyerde du~ 
vara çakılı bir sürü askıların çivi-

• 

yatırdılar. f' 1 
f Arkas1 v? 
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ECNEBi IÇKiLERLE REKABET iÇiN 

inhisarlar idaresi Şekerli içki
lerden Resim Ahnmasın diyor 

[Ozel aytarımız bildiriyor l 
Ankara, 8 

Yabancı memleketierde ickilerimizin satışını temin için ya
pılan teşebbüslerden elde edilen net~celerden, .içkilerimizin ne
faseti itibarile satışa müsait bulund~gu halde fıyatların yaba~cı 
memleketlere nazaran yüksek oldugu anlaşılmıştır. Yabancı ıç
kilere rekabet edebilmek ve tanınmamış içkilerimize müstehliki 
alıştırabilmek için fiyatların u~uzlatı.lması !nhisa~lar idar.esi~ce 
zaruri görülmüştür. İnhisarlar ıdaresı yaptıgı tetkıkat netıcesın
de likör ve vermutların maliyetinde şeker bedelinin mühim rol 
oynadığını görmüş ve vaziyeti Gümrük ve İnhisarlar Bakanl~ğı
na bildirmiştir. Bakanlrk Ekonomi ve Fin.ans bakanlıklarına mü
racaat ederek likör ve vermutlarımızın fıyatlarım daha ucuza 
tnal etmek ve ecnebi içkilerile rekabetini temin edebilmek için 
ecnebi memleketlere sevkedilen şekerli içkilerden şeker istihlak 
resminin alınmaması hususunun teminini istemiştir.Ekonomi ve 
11'inans Bakanları vaziyeti tetkike başlamışlardır. İnhisarlar 
idaresi tarafından tesbit edilen bir listeye göre bir litre vermut 
\le liköre 150 gramdan 650 grama kadar şeker konulmaktadır. 

Şeker kaçakçılığına yer kalmıyor 
Ankara, 8 (Özel aytarımız bildiriyor) - Gümrük ve Inhisar

lar Bakanlığından aldığım malUmata göre şeker fiyatlarının 
Ucuzlatılması ile cenup vilayetlerimizde şeker kaçakçılığı tama
tnen denebilecek şekilde azalmıştır. Suriyeden kaçak olarak 
memleketimize sokulan şekerlerin maliyet fiyatı ile masrafı pi
~asalanmızda satılan şeker fiyatları ile çok az bir fark arzetmek 
tc olduğundan şekerden kaçakçılık suretile kar etmek imkanı or
tadan kaldırılmış dernektir. 

Gümrük bakanlığının yeni yayımı 
Ankara, 8. (Özel aytarnnız bildiriyor)- İstihlak vergisi ka

lıununun muvakkat birinci maddesinin tatbik şekline dair Güm
.tük ve İnhisarlar Bakanlığı gümrüklere bir tamim göndermiştir. 
llu tamimde, 2 Haziran 1935 tarihinden sonra resmi ödenerek 
&'Ümrüklerden çekilmek istenen istihlak resmine tabi eşya hak
~Inda eski istihlak kanunu hükümlerinin tatbik edilmesi için 
1dare amiri tarafından muayeneye yapılan havalenin 1 Haziran 
1935 veya daha önceki tarihli olması ve muayene başmemuru ve 
tetkik servisi olan yerlerde bu servise memur olanlar tarfıf ından 
~apılan tesbit ve vize tarihinin 2 Haziran 1935 günü veya daha 
Sonraki tarihle yapilmış olJrulo• 1~--o .. ı •. ugı a':>lUI i'oıunmuşııar. 

Memurlar İçin Yapılacak Evler 
Ankara, 8 (Özel aytarımız bildiriyor) - Emlak ve Eytam 

llankası, memurlar için yaptırmağı tasarladığı meskenler etrafın 
<la tetkiklerine devam etmektedir. Banka, Ankarada bulunup ta 
l>ahahlık zammı alan 4 bin memurun vaziyetleri hakkında mah1-
iat toplamaktadır. Ev mi, yoksa apartıman mı yapılmasının 

aha doğru olacağı bu malfımat geldikten sonra kestirilecektir. 

Kaçak Unlar iç·n Yapı
Ara mala lacak 

[Ozel aytarımız bildiriyor) 

Ankara, 8 

t .. llugdayı koruma vergisi kanununa 1 yetlerde doğrudan doğruya zabıtaya 
lı 0 tc. kaçak sayılan unlardan dolayr nıüracaatla arama yapmak mümkün
lı c gıbi hallerde arama yapılabileceği dür. Yalnız arama kapalr yerlerde, 
b~r dair. F ina.?s Bak~n~ığı ilbayhklar~ ev, imaHithane gibi süknaya veya iş 
31 ~mım gondermıştır. Bu ehemmı· görmeye mahsus yerlerde yapılırsa 
lı.ıtUı tamimde mesele şöyle tahlil o- hakimin veya müddeiumuminin hazır 
11 •• 

11
rnakta ve mal memurlarının ona bulunmadıg~ı aramada o mahallenin ih 

ı.Orc rn 1 al t · · · te u~e e yapm arının enuru ıs tiyar heyetinden veya komşulardan 
1;:11ektedır: iki kişi bulundurulmak lazımgelir. An 

~ Ceza muhakemeleri usulü kanunu cak zabıta nezareti altında bulunan 
~~ 97 inci madd~si!1e ~öre; ~ra~ara yerlerle polisçe fena tanınmış mahal

r vermek salahıyetı hakımındır. ler ve geceleyin herkesin serbestçe çı 
ı~ /\ncak tehirinde mazarrat olan hal- kacağı yerler için bu takayyüde lü -
11.tde müddeiumumi ve müddeiumumi zum yoktur. Elhasıl arama için hakim 111 ın ··n·1 bt • k A ~ uavını s atıy e za ı a memur- oen arar almak lazımdır. Karar al-
'tıl.t;! arama yapabilirler, bu madde bük nıaya imkan kalmıyan müstacel hal
tı Une nazaran kaçak mal şüp~e~i al. terde do~rudan doğruya müddeiumu· 
ı/da bulunan yerleri aramak ıçın ha mi veya zabıtaya müracaatla ev ve iş 
ı:~den .~ara: alma~ ~e müs~acel hal- yerlerinde gündüz arama yapılabilir. 
l'a de ınuddeıumumının emrıle arama Fevkaliide hallerde geceleyin dahi 
~k ve daha müstacel olan vazi- arama icra olunabilir . ., 

Şehirlerimizi Telağlar 
Biribirine Bağlıyor 

d • rBaş tarafı 1 incidel 
fotr. l3u ancak İstanbul • Ankara tele- Avrupaya sipariş edilen bu malze
ta~Utıun ıslahından sonra kabil ola- meler geJ;r gelmez, Konya -. Adana • 
td·:ır: Bunun için Avrupaya sipariş Mersin! Ankara - Konya, Ankara -
tirıı rnış olan yeni courantporteur'le· Kayserı, Kayseri - Adana, Khyseri • 

hJ::clınesi beklenmektedir. Sivas arasında da yeniden telefon hat Ve d.. k • . 
~tlc ort ay sonr~ memle etımıze lan yapılmasına başlanacaktır. Bun • 1\ C.ek olan bu cıhazlardan sonra . 
il) tıkara • İstanbul hattında ayni za- tarda~ .A.dana~a aıt hatların 3 aya ka
~ arıda 9 kişi birden konuşabilecektir. dar bıtırılmesı umulmaktadır. En çok 
'.l':rrıdırlık Bakanlığı Posta, Telgraf, bir seneye kadar bütün bu şehirler a· 
tch~fon idaresi vasıtasile. memleket na hatta bağlanmış olacaktır. Bu ara· 
tc itlerini biribirlerine bağlamak üze da memleketimizin muhtelif noktala
>'c ~apılınalan kararlaştırılan birçok rında yapılması düşünülen on adet kı 
bı~ı telefon hatları için lazımgelen sa dalgalı radyo istasyonu için de in
lla;-~crncyi bir iki güne kadar Avru· celemeler yapılmaktadır. Bu proje he 

a Sipariş edecektir. r.üz etüt halindedir. 
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FiKiRLER VE iNSANLAR 

Bir Kelimenin Yazılışı 
Geçenlerde bu gazetede bir "antho· 

logia" dan bahsetmiştim; doktor lz
zettin Şadan benim o kelimeyi, Fran
sızların söyleyişini takl:de çalışarak 
antoloji ıiiye va:r.ınak istemeyi~imi 
doğru bulmamış, Yeni Adam'ın 5 ey· 
lül tarihli sayısında bana çıkışıyor. 

' "Nurullah Ata ve veni k::ınitülas•ron-
• lar" adlı o vazıda beni Fransız ~ü

nekkidlerinden birine benzettiğini 
söyledikten sonra: "Bilmem Fransız 
üstadı gibi bazen de izerleri okuma-

Trakyada göçmen evleri 

Trakyaya 
Yerleştirilecek 
Göçmenler 

[Özel aytarımız bildiriyor] 
Ankara, 8 

Memleketimize gelen göçmenlerin 
bir an önce toprak sahibi edilmesi 
için önemli kararlar alınmak üzeredir. 
15 Eyliilden sonra, memleketim~ze 30 
bin kadar göçmen daha gelecektır. Bu 
göçmenler, ;r'rakya mınt:~as.ına is~an 
edileceklerdır. Öğrend gımıze gore, 
bir kısım göçmen gruplarının doğu 
illerine yerleştirilmeleri kararlaşmış • 
tır. 

Holanda ı tayyareci 
için ölüm töreni 

dan tenkit ettiği var mı?" diyor. Ben. 
sözünü ettiğim kitapları okurum; fa. 
kRt P'Örü11orum ki dostum fzzedd;,, 
Şadan, d'kkatle okumadan itiraz etli· 
yor; bahsettiği yazıma bir parça ol
sun dikkat etseydi, ağızdan duymak
lc: yetsinmeyip kendi de bir okusay-
dr hrmirn anthnlollie d .. O-i} :\nthologia 
şeklinde yazdığımı görürdü. 

Kapitülasyon, bir kelimeyi eciş bü
cüş bir kılrğa koymağa razı olmamak; 
o kelimenin aslında da, benim dilim· 
de de bulunmıyan "j" harfini kullan
ır.aktan çekinmek bir kapitülasyon .•• 
Benzer bir yeri yok ama beğenmedik
leri bir fikri, bir hareketi kötülemek 
kin onu, içimizde acı hatıralar uyan
dıran şeylere benzetmeğe kalkma~. 
okur - yazarlarımızın kolayına gelı
vor. Doktor İz71•rldin Sanw buna te· 
nezzül etmese daha iyi olurdu. 

Antho!ogie ekli ile anthologia şek
li arasında, iizerinde durmağa değmi· 
yecek kadar r,öze çarpan bir ayrılık 
vardır. Ama ben o kelime •i fransız· 
cadaki imlası ile de yazsam yine bir 
"kapitulasyon" Ol'llazdı t"zeddin Sa
dan hi?.cte. bu gihi kelimeler icin, 
"Fransız fonetiği'' nin yerleşmiş -ol
dtığunu söylüvor, bunu kabul etme • 
miz Hiıımg-eldiğini anlatmak istivor. 
Bunun niçin bir "kapitülasvon" s~yı· 
lamıyacağını sorabilir miyim? 

tlim terimleri jşi günden güne ka. 
nşıyor. daha doğrusu havsalava sığ
maz bir laübalilikle, gelisi gfü:el bir 
şekle bağlanması istenilivor. Eskiden 

Ankara, 8 (Özel aytarzmız bildiri- "müntahabat" denilen ki•aplara şim· 
yor) - Tecrübe uçuşları sırasında di, arap~adan alınmış olduğu icin, o 
tay~are~i~e kazaya .~ğ.~aya.n ~ollanda adı veremiyoruz: herkesin anlıyahile· 
h pılot ıçın yann buyuk hı~. toren ya- ceği kelimeler kullanıp "secme vazı
pılacaktır. Hava kuru~u. toren pr~g: !ar", "seçilmiş §iirler" divebiliriz. 
:amını hazırl~?1.'.ştır. Pılotun ce~edını 1 J-Tayır, söyle ağır, pek anlasılmıvacak, 
Hollandaya goturecek tayyarenın ya- ı ilim kokan bir kelime kullanacağız, 
rı.n şehrimize gelmesi beklenmekte • l'renklerin bile pek az kullandıkları 
dır. 1 bir kelimeyi alacağız: anthologie. 

• • Ama bu kelime nereden gelir, asıl ma-
Tecil edılen nası nedir, orası umurumuzda değn 
T h ~ k b 1 Biri çıkıp da "par antor, kratrofon, o um.ııu orç arı cumburlop" gibi sözler uydursa on]a. 

Ankara, g (Özel aytarımız bildi- rı da kullanmaktan çekinmiyeceğiz. 
riyor) - Ankara ilinde geçen yıl Babalarrmız, atalarımız nim terim· 
köylü e d~ıtılan-hue_cia:v. dell.e~ -1~.\ni...ar: lıQkl rJe ica ed1rken ne 
tinun nsHı Bakımlar Heyeti kar~ yap'tıllfd'nıU''hifiyor(armış: çlınkli on-
riJe bir yıl tecil edilmişti. Bu ka· lar arabcayı biliyormuş. Onların icad 
rar, Tarım Bakanlığı tar;ıfı.ıdan ettikleri kelimeleri, zamanlarının 
ilgililere bildirilmiştir. mekteb, medrese görmüş adamları, ilk 

görüşlerinde anlıyordu. Türk mek • 
teblerinde, ciddiğ bir surette arabca 
okutulduğu zamanlar müvellidülhu
muza, müvellidülma' gibi kelimeler 
elbette ki oksijen, idrojen gibi keli· 
melerden çok daha doğru idi: çünkü 
o zamanın mekteblerinde okumus bir 

Bayındırlık Ba
kanı Karaköse-

G . . adam için bize ağır gelen o kelimeler 

Ye ıftı birer tar!f~ir. Fa~at ~k.sii~~· i~r~jen, 
- onlar ıçın oldugu gıbı bızım ıçın -

Hasankale 8 (Ozel aytarımız bildi· manasız birer lafzdır. Bugünün Türk 
riyor) - Bayındırlık Bakanı Ali Çe- ~~kt~blerinde okunf uş bir gence. he· 

nuz lıs d 1 • • • f k tinkaya bugün 7-30 da Erzurumdan . . . e ers erme gırmemıs ren ce 
bır ılım t · · " 1 · 1 hareketle 11.15 de Hasankaleye mu- erımı soy esenız onu an ar 

vasalat ettiler. Ilçebay Şarbay işyar· mı~ Mesela bir hastalık adı olan bir 
' ' kelınıe · b l ğ ·1 · w d lar ve halk tarafından istasyonda kar- 1 . yı, mercan a ı ının ı mıg a ı-

1 dır dıye .. · · · · Şılandılar. Belediyece Sogw uk Çermi· gostersenız o gene nıcın ınan-
w • • masın? A " ·· ll'd"lh " k gın bahresınde hazırlanmış sofra"' . . ma muve ı u umuza e-

:ı: J" lımesın· d h ·ık . d a·1a•w• .. şereflendirdiler. Oğle yemeğ:ni ye- ı, a a ı ıca e ı ıgı gun-
dikten ve biraz dinlendikten sonra 12 l terde. ~e, mekteb görmüs hic bir Tür
de otomobille Karaköseye hareket et· ke pısı balığı veva gemi yelkeni diye 
tiler. Sayın misafirimizi uğurlamak kabul et:iremezdiniz. 
için kendilerile beraber gelen ilbay Ben _Yıne arabca köklerden yapıl • 
ve Cumuriyet Halk Partisi ilyan ku· mış .terımlere dönelim demiyorum, bu
rul başkanı da Hasankaleden 70 kilo· ~? 1"?~a~ yoktur; arabca bizim kül. 
metre ileriye vilayet hududuna ka· tur dılımtz olmaktan çıkmıştır. Fakat 
dar gittiler. Demiryollan umum mü- ~ekt~blerimize yunanca ve latince 
dürü , Cer müdürü Sedat ile yol mü- dılle:.ı k?nmadan oksijen, idrojcn, an. 
dürü Fuat, Bakanın ·emrile Erzurum t~loır. fı?ivoloii, ief"1oji P'ibi kı>Jim0le
Sarıkamış , Kars demiryolunu tet • rı almak da hiç doğru bir iş değildir. 
kik etmek üzere H.asankalede ayrıla- ~a:ılarının ~nergele?ifti gib.i ekşido -
rak trenle Karsa gıttiler. Haber aldı- gu.an,. sudoguran gıbı kelımeler al
ğıma göre Ali Çetinkaya 13 Eyhilde mak bın .kere .daha hayırlıdır. Ars~u: 
tekrar Erzurumu şereflendirecekler • lusal terımlerı almak lazımmış; ıyı 
dir. ama arsıulusal terimleri almak için 

onbırın kİ'ikleri olıtn dilleri öi!renm .. k 
de lazımdır, Orası işimize gelmiyor. Sivasta sıcaklar 

Sıvas, (Özel aytarırnxz bildiri -
yor) - Birkaç gtindenberi sıcaklar 
ıbir hayli artmıştır. Şard:ı b.rnaltı~ı 
ıbir hava hüki:ım sürmektedir. 

Anadoıu ve Adalar e:ektrik 
Ucretlerl 

• Anaıdolu ve Adalara elektrik te
'Sisatı yapılır'li,,::n hi.i'Kl' n!tb şirket 
arasında münakit mukaveleye göre 
muayyen bir meblağ öd:nincı:ye 
•kadar Istanbul fiyatlarm :bn yüzde 
·75 nispetinde bir fazla ücret abo~ 
nelerden alınıyordu. 

Bu ır.e-blağ ö:l::n•niş olduCi•uı.~an 
·ı Eylfılden itibaren bu h:ıvali abo· 
nelerinden yüzıi: 75 •?:>kn-ıına ;ya
ni Istanbul elektrik tarifesi üze -
rinden hesap yapılarak tahsilat ya
pılacaktır. 

Evlenme 
Şehit topçu albayı İı:ı'.-cıenr:lerin 

kızı Nebahatla Bakır fabrikatörü 
Mustafa Bayrının oğlu İhsa:ım ni
kahları dün Kadıköyünde kıyıl -
anıştır. Çiftlere saadet dileriz. 

Mektehlerimize yunanca, latince 
derslerini koymadan arsıulusaldır di
ye manasını, şeklinden de anlıyamı· 
yacağımız. yani bizim için birer tarif 
sayılamıyacak keli~eler almağa kalk· 
mak, ilim, düşünme yolunun tersine 
gitmek, ezberciliği, hafızlığı yazmak· 
tır. Yunanca, latince öğrendikten 
sonra da anthologie, psychofogie. ge.. 
ologie giôi kelimeleri elimize, dilimi
ze geldiği gibi yazamayız; kullanaca
ğımız her harfin, o kelimelerin kök· 
!erindeki harflerden birini gösterme· 
si lazım ı?"eldiP.ini dü'iünürüz; biliriz 
ki "psychologie" deki "y", yunanc::ı 
"üpsilon" un, "eh" "hi" nin, ''g' de 
''gamma" nın yerine gelmiştir ve bun
ların yerine ''iota" nın karşılığı olan 
"i", "kappa" nın ta kendisi olan "k" 
ve latince de ''i" nin iki türlü okun
masını biribirinden ayırmak için son
radan uydurulan ''j'' harfleri kona
maz. O zaman anlarız ki Fransızlar 
"h" sesini çıkaramadıkları için onu 
hazan "k", hazan ''ş" talaffuz ediyor· 
lar dive bizim de o sesi değiştirme -
miz, Psühe (veya Psihe) ye Psişc, 
Ahillevs'e Aşil dememiz haylı tabaf 

hir iştir. Hele toprak demek olan 
"gea" yı hazan "co" (coğrafya), ba
zan da ''je" (jeoloji) şeklinde yazma· 
nın tutulur tarafı olmadığını görür, 
kendi kendimize belki güler, belki de 
acırız. 

Doktor İzzeddin Sadan Frama'da 
okuduğu için "psychologie" yi türk· 
çede psikoloji diye yazmak istiyor; 
lngiltere'de okuyan biri de: "Hayır, 
ben saykoloci diyeceğim" derse ne 
yaparız? •. Bugün okurlarımızın çoğu 
fransızca bilir, onun için çokluğa uya· 
caaız mı diyeceğiz? Yarın bu hal de· 
ğiŞir, memleketimizde almanca, İngi
lizce veya herhangi yabancı bir dil, 
fransızcadan daha yaygınlaşabilir. O 
zaman da çokluğa uyup •.. Bir dil böy
le modaya bırakılamaz. 

Benim ''yeni kapitülasyonlar" kur. 
mağa kalkıştığım kanaatıne saplanan 
!zzeddh Sadan. brnim FransTz1.::ır ne 
yapsa doğru, iyi, güzel sanaca~ımı ~a
nıyor ve: ''Nurullah Ata, anthologıe
nin antoloji şekline girmesine pek 
müteessir olmasın. lbnissina'nın ıs • 
mini Fransızların Avicennes diye yaz· 
dıklarını hatırlamak kafi derecede te
essürünü izale eder!" diyor. Hayır, 
Fransızların lbnissina'nın adını boz
ması, bizim gelişi güzel bir imla ile 
yazmamıza özür olamaz. Ama ben de 
Fransızların, b'r filosof adım yanlış 
yazmalarına, hak vermediğim gibi, 
kansamam da. Bana ne? ben Fran
sız değilim. 

İzzerin;n Sadan'rl"'n ricn ederim.he· 
nim yazılarıma çatmak istiyorsa hiç 
olmazsa bir göz gezdirsin, hem an
thologia diye vazdığımı görür, hem 
de bir yıla vakın zamandanberi adı· 
mın Ataç olduğunu öğrenir. Bakın 
ben onun hatırını savın adını İzzed· 
din diye. yani kelimenin aslına da, 
bi?:im sövleyirimize de uymıyan bir 
şekilde yazıyorum. 

Nurullah ATAÇ 

Hava Tehlike
sini Bilenler 

Ankara, 7. A. A. - Hava tehlike
sini bilen üyeler listesi: 
B. B. Kadri Çelikiz 20 ve ayrıca 500; 
Mitat Vural, Tireboludan 20; Şüru 
20 ; İbrahim Fevzi 20; Esat 20: Fev· 
zi 20; Mazhar 20; Rasim 20; Meh· 
met Bilaloğlu, Adanadan 20; Omer 
Çataloğlu, Osmancıktan 20; Remzi 
Tekkelioğlu 20; Hüseyin Hatipoğlu 
20; "Abdullah 20 ve ~ynca 20; Ş·4ik· 
rü Tr~bzonlu, Vnyı:den 20; Yahya 
'Kemal 'Kemahtan 24 ; Faruk Kılbik· 
lik 30; Taranto, lstimbuldan 20; Ba· 
kev ve Sael 2 5; J .. eon Taranto 20; 
K~rabet Türkçiyan 20; Onnik 20; 
Ohannes ZO; Andon Yavruyan 20; 
Ziya Eskicioğlu 20; Saba tay Levi 20; 
Hevrakli 20; Kaneti ve Uion 20; 
Hakkı Damatzade 20; Zaharya Haka
nati 20; Malatyalı Hafız Mehmet 20; 
Ahmet Ecirzade 20: İsmail Hakkı, 20: 
Mustafa ve Kas uru 20: Nuri ve seri
ki Bakkalbaşızade 20: Mehmet Niya
ii 50; Şark Deri Türk Ticaret Evi 50; 
Hacı Ömer Mallkzade 100; Avni ve 
Sıtkı Harman 100. 

Mehmet lpeker. Bursa 20: Ahmet 
Akkurt 20; Ali Haydar. k:tapçı 20: 
Mümtaz Sadık ve şeriki 20: Sadık 
Badem1izade 20: Hüseyin Hüsnü ku
maşçı 20; Sait E~em 20; Etem Kori
of 20: Cevat, tecim odası başkanı 20; 
Etem ve Kani sabuncu 20; Kamil ma· 
nifaturacı 20; Cevat, tecim odası baş· 
kanı 20; Kazım, şapkacı 20; B. Is. 
mail. manifaturacı 20: H. Basri, teci
men 20; H. Tahsin Lanyalı 20; Sü
leyman Niyazi 20; Süleyman Çamoğ· 
lu 20; Loça Kardeşler 20: Kazım 20; 
Ali yağhaneci 20: Mustafa 20: Fuat 
Unol 20; Osman Avni 20; M. Nuret
tin 20; Behçet Unverici 20: Süley
man Eğel 20; Mustafa Eğer 20; Sa· 
lamon lnegöllü 30: Ziya ve Mehmet 
Kamil 20: Moiz Belmuares 20; lsak 
Abravanel 25; Yusuf Ziya Cumalı 20; 
Hacı Hasan 20: Fahim Bolluk 20: 
Ali Rıza yorgancı 20: Salfihattin 20: 
Ali Rıza 20; M. Hamdi Hüsnü 20; 
Ahmet ve Ali Savim O teli 20; Sabi· 
ha Fevzi 20; Mustafa 20; Hilmi 20: 

Halit manifaturacı 20; Kemal attar 
Bursa 20; Mustafa Naci börekçi 20: 
Rasim Tahsin tütüncü 20; Fuat mo· 
bilyacı 20; Mehmet oto ve malzeme 
ticarethanesi 20; Adi benzinci 20: Ka. 
mil benzinci 20; Mustafa garajcı 20; 
Osman Tevfik boyacı 20: Ahmet Ke
mal 20: Mehmet Zühtü keresteci 20; 
Emin otelci 20: Halil Karakaş 20; 
Mustafa Atpazarı hamamı 20; Halil 
Sark Oteli 20: Mustafa Cakır hama· 
:nı 20; Ahmet Çekirge Hayat Oteli 
20; Avram Karako derici 20; Hakkı 
tabıık 20; H. Sabri fabrikatör 20; 
Emin 20; Keşlik köyü adına Inebolu 
23: Ulu köyü adına 23; Altıkulaş kö
yü adına 20: Kadri Amasya llbayı 20: 
Ziya Atasagun 20; Mehmet 20; Mu· 
harrem Beşek ziraatçi 20: Halil 20; 
Veysel kütükçü 20; Ahmet Cemil 

. Mardin 20; Hüseyin Kefeli Merzifon 
20; Akif Cumaoğlu 40; Recep Mus
tafa oğlu 20; Ferendeci kardeşler do
kumacı 100; Cemal Kadıoğlu tuhafi
yeci 20. 

----

AKSIRIK VERGiSİ 

Hikaye ettiler: 

Vaktile - Sultan Hamıt zama • 
nında - Arnavutlukta mı, Yeıncn
de ımi Asirde mi bir yerde bir mal 
memu~u varmış ki; halktan vergi 
almak için fırsat ararmış. Gerçi o 
zaman vergi tahsili bugünkü gibi 
muntazam ve birteviye gitrruyor 
imiş&e de ara sıra maliye nezaretin 
den "tahsilata kermi verilmesi,, hak 
kında emirler geldikçe Adaımc~ğı
zın maliyecilik damarları kabarır 
ve halktan vergi aiınak için çareler 
düşünürmüş. 

[Vakıa • laf aramızda - hemen 
hemen her maliye ve hesap memu· 
ru bu zihniyettedir amma bugünkü 
rejim çok şükür artık buna müsait 
olmadığı ve halktan alınacak ver· 
ginin hududu çizilmiş bulunduğu 
iç.in hakkını ve vazifesini bilen ada 
mm vergi hususunda hırpalanmıya 
cağı bihakkin umulur.] 

Gelelim hikayemize; 
Bu adamcağızın her fıraatta veı 

gi alması o kadar şöhret bulmuş ki; 
bulunduğu yerden kaldınlması için 
mazbatalar yapmışlar.. Lakin hiç 
maliye nezareti böyle "gayretli,, 
memuru atnr mı ..• Herif iıW:emleşi
ne ycrfoşt"kçe yerlesıniş ve ölçlısü, 
terazisi olmıyan vergi kesimlerine 
kuvvet vermiş .• O halde ki, pen~e· 
resine çamaşır asandan, kapısrnı bo· 
vatand;ın. hıı"ıçesinc çı>rdclc: vapa~
dan , düğünlerden, derneklerden 
vergi al nıya kalkmıı .. hükumet a
damına ne denebilir? Memleket mu 
tasarrıfı mı, kaymakamı mı her kimse 
mü'kive amiri de bu ad3mdan müste• 
ki imiş. Bir gün valinin teftişi sı • 
rasında bütün erkanı hükumet top 
luca bulundukları sırada kaymaka· 
rrun teşviki ile hit".İ&i valiye şu ın"...al· 
de bir ar.zuhal vermiş: 

''Cenabı hak devlet ve millet ha 
zinesine zeval ve11.:nesin. Ka5aba • 
mız halkı her türlü rüsum ve teka
lifi tediyede ve mal memurumuz da 
işbu vergileri tahsilde adeta ni.ımu 
nei imtisal olacak b&~· gayret ve İn· 
tizam göstermektedir. Mal memuru 
muzun bügüne kadar vergiye m:ıt• 
rah olacak düğün, dernek, çardak 
ve saire gibi en hatıra gelmiyen 
şeyleri bulup çıl:ardığını görmekle 
de iftihar etmekteyiz. Yalnız aciz· 
}erinin hatırıı:na bir matrah daha 
geldi. Eğer mazharı kabul olur da 
tatbike başlanırsa olbnptaki ~ayiha 
sını ayrıca takdim etmek ve vergi 
haaılat.ından teıuip buyurulact1k 
m ktarda ikramiye ile taltif.im mü
saade buyurulmak üzere badema 
aksırıktan vergi alması hususunda 
lieclit tetk:k mal memurluğuna e
mir ve havalesi...,, 

VaJi bunu aldıktan sonra tahki • 
kat yapmış ve mal memuru oradan 
kaldırılmış ... Bccayiş mi, terfi mı? 
Belli değil. 

B. FELEK 

Proje geri gönderildi 
Kony.a, (Özel aytarı'11ız bildi

riyor) - Akşehirde yapılacak 25 
yataklı hastane projeleri, S11ğlık 
Bakanlığı tarafından geri gönde -
rilmiştir. Proje, eksik ve nok.3:ın kı
sımları tamamlandıktan sonra tas
dik edilmek üzere tekr.ar Baka ılı
ğa gönderilecektir. 

Buğday fiyat armdaki 
yUkse~me durdu 

Buğday fiyatlarının yükselmesi 
durmuştur. Anadoludan 650 ton ka
dar buğday gelmesi buna sebep ol
muştur. Alpullu malları 7 kuruştan, 
diğer buğdaylar 4 kuruş 1 7 paradan 
6 kuruş :o paraya kadar muamele· 
görmüştür. Un fiyatları ise eski va
ziyetini muhafaza etmektedir. 

.......... ı::a ....... lllD 

Acı ı bir ölüm 
Tütün tecimeni Abdi Fuat, A

kif Fuat ve Nuriye Hus:ıunün an
neleri, tütıin tecimeni Nuri Akifin 
0kız kardeşi Bayan E:nine Fuadm 
•aylarca suren ve affetmez bir has
talığın ıztırapları arasında Brıik
Eelde gözlerini hayata kapadıgını 
ıbüyük yeislcrlc yazmı'itık. Pek 
-genç yaşta kocasını kaybedip üç ye-
4:imile yalnız kalan bu pek değerli 
ıve çok enerjik ana, yaşa."'tla kasırga
.larına göğüs gererek yavrularını 
örnek denilecek bir biçimde yetiş
ıtirebilmiş .. Bütün acılarını yoksul
lara yardı"'tl, insınlığ hizn!t et
mek yolile dindirmişti. Ne yazık ki, 
onun sonsuzluğa göçü, gerek yav
ıruları, gerek b.itün akrabı ve ya
.kınları için yerine kn "tu bi? ka
!}'Iptır. Merhu:nenin şehrimize geti
rilen cenazesi 10 Eylftl salı gunli 
.saat 10,5 ta Şi'Şlide Dere sokağında 
Refik Bey apartm:ınındıın kaJdırı
lıarak Mackadaki aile kabristenm;ıı 
.a~fnedilecektir. Sayın Abii, Akıf 
ve Nuriye Fuat ile tüt..i ıcü Hıs:ın 
Akif aile1erinin çok derin mate:n
lerine ortak olarak bütün tanıdıkla
orın Merhumeye yapılacak son ödev 
töreninde bulunmalarını dileriz. 

............................. 
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ÖGÜTLERi ---··-Morfin Merakı 
Morfin meraklılarından birçoğu· 

nun, bu kabahati affettirecek ve 
kendilerine acındıracak, büyük bir 
özürleri vardır: Onlar morfine -ko 
kain meraklıları gibi- görenekle, 
arkadaşlardan öğrenerek, sırf keyif 
için başlamazlar. 

Sevgi ve tesadüf 

9 - 9 - 935 

Mondros Mütarekenamesi imzalanıyor, Kaçan 
Kaçıyor, lngilizler Geliyor, En Önce Harkin• 

sonları Hapisten Çıkarıyorlar 

Birgün bir taraflarında işddetli 
bir sancı olmuştur. Hekim bu acıyı 
başka bir türlü teskin edcmeymce 
çaresiz kalarak bir m-Jrfin şırıngası 
yapar. Sonra ııancı yine gelir, şırın
ga tekrar edilir.Doğrusu morfinin a
'Cıyı geçirmesine de hiç diyecek yok 
tur. Acıyı geçiTmekle beraber insa • 
na keyif te verir. Alış'nnlığa sebeo 
te budur. M"Orfin merakluı, bışta 
morfini acısını geçinmek için, haklı 
olarak, kullandığı halde, keyif sebe
binden, sonraları ha'csız olarak kul 
lanır ve en sonunda alışır, onJuz ya
şıyamaz olur. 

duruyoruz. Fakat bu eş kolay ko: 
ele geçmiyor. Bazan on senede. ıı• 
zan da hiç mi hiç bulunamıyor. 11 
lisa tesadüfe bağlı bir şey ... " 

• 
P~ra kazanan kadın 

Bütçesi dar ailelerin çoğunda kad; 
nın da çalıfıp para kazanması aile~, 
huzurunu biraz daha arttıracak ye U
rahatrnı kaçınyor. Kadının parası ~ 
yük ayrılıklara sebep oluyor. lşte ! - Persival Hankinsonu muhabe 

remizden habt-rdar edişim: harpte 
bı:nun teb:ıai Osm'\niyeden farksız 
muameleye tabi tutuluşundan, ser -
bestçe seyahatine müsait, ve yüksek 
memurlarla münas.batta bulım.na -
amdan. kendisinin politi'kaya me
raklı olrmasından ve esasen muha -
bereye imkan bulamıyacağından do
layı yazdıklarımın düşman eline ge
çeceğine ihtimal vermediğimde:ı ile 
ri gelmiştir. Nitekim onun muhabe
resine vasıta olan kadı!lla:- benim 
aleyhimde bir tek söz söylemediler. 
Beni casuslukla itham etmek ka
nuna külliyen mügayirdir.,, 

27 Ağustos 1333 
Yorgaki Kiryalcı'Jj 

Divaniharp bu istida.ya bir oc • 
p.rap vermemişti. Fakat zaten Yorga 
ikinin damarlarından b:)şalttığı kan 
~a kaleminden damhyan bu kanlar 
boşa gitmişti. Çünkü Mondros mü
ıtarekesi onların hepsini affetmiş, 
onun yerine istihbarat tefi Seyfi be 
ıyi hapise tıkrnıştı. Ba noktaya bi -
ıraz sonra tekrar döneceğiz. Mon -
ıdros mütarekesinde lngilizlerin ilk 
teklifi Hankinsonların serbest bıra
ıkıt:nası olmuş ve o zamanın ha:rbiye 
11azırı Izzet Paşa da onların hem~n 
ıhapisten çıkarılmasını emretmiştir. 
lrıgilizler hicbir casusları hakkın
da, Mustafa Sagir için bile, ilgi gös 
termedikleri halde Hankin!Onlara .,u !kadar öne:n verm~leri o:ıların 
ıhimnet ve değerleri hakkında bir fi
ıkir verebilir. Nitekim harpten sonra 
Perııival Hankinsonun Msıra gitmiş 
ıve orada yine geni1 bir doğu servi 
ainin bafiına geçmiş olduğu söylen -
mişti. Şimdi nere-dedir? Ne yapı -
~or? Bilmiyoruz. 

Bir vesika daha 
Hankinııonla.rıı:ı ımulwtkemeııl Jı

,. ....... da divıtn•harp tarafından istih
barat şubesine yat:ılan bir tezkere: 

29 - III - 333 • 
.. Casusluktan maznun Penıival 

Pankinson üç buçuk av evvel lzmir
de ve havalisinde Ingiltere hesabı
na çalışan b:.ızı eşhasın elde edilme 
ai için acrreşteleri s5yle niş ve bun 
Jar size verilmhti. Ahiren Midilli
den lzmir ııahilinc gelen Antalyalı 
Jiiheyin Alinin de Izmir savahi -
Hnde casusluk ettiği itirafatından 
anlaşılmış ve Persival ile yüzleşti
ırilmişitir. Persival Hils~vini giya
ıben ve ismini Ali Mustafa olarak 
tanıdığını söylemi~tir.,. 

• 
Mondros mütarekesi imzalanıyor. 

IB:.iyük harp kabinesinin nazırları 
ıve ittihat ve Terakkinin bl'Zı adam 
11arı kaçıyorlar. Niçin? ÇUnkü: bi • 
ırinci~i. ilk karp,aşalıkta iç düşman
llar her dü!l:nandan evvel b~nları te
mizliyecekti. !kincisi ham esnasın
lda yapılan b::ızı işlerden dolayı he -
tıiiz harp halinde bulunduğumuz 
ıclevletler, barııta bu itleri ya'Panları 
"ctahıen mesul tutacağız" demişler
~i. 

Bu korku ile onlar kaçtılar. Yur 
dun ba~ma gelecekleri kendi ba'jla 
ırı ve kendi göğüsl~rile karşılam':lk 
~stiyenler kaldılar. iş~l orduları ve 
içerde İttihat ve Terakkiye dış dUş 
m'lnlardan ziyade diş biliyen muha
ıl i fler b:ınların bir kır.ntnı tutup 
ıUekirağa bölüğüne tıktılar ki, bü -
yük erk5.niharbivc ikinci (istihba -
nt) §Ubesi müdürü Seyfi bey de 
bu'llar arasında idi, 

Seyfi bey aylarca haoiste klldt. 
Kim hapis ettirdi? Niçin ve neden 
bu kadar çok kaldı? 

Hapiae girdik:en bir mUdd~t son 
-ra Persival Sey!ı beye haber gönde
f'İyor: 

" ~: .. ,.. vantılYt nl'!zakette iT\1111nlık 
tan do1avı kendisine tcseklcilr borç 
·luyuz. o'nun hı'Piı edil'll~sinde be • 
ıniın elim ve tesirim yoktur. buna 
emin ot.unlar.,. 

ı;o., k•• tıu,.••ı anlasılnıtı~tır. ki, 
hapiı edilecekler uasına Seyfı B~ -
yin adı'lt da kovduran Persivahn 
amcası Ş-:nlt olmuıtur. Seb!bi d-e 
v.,,.,kiıı!lon1"nn P'il':ll hılerini Sevfi 
bevin mevdana çtk1T'"lll1 o1m'\stdır. 

Bura:ia yine ac:ı bir n~ktaya te -
'Ms ede~~iz: Istrıbulun işcralt 
TUrklerc dü'\rmn biltiin unsurları 
harekete getirın\!ıti. Sucsu.z ve ya
!&maar gereken bir Tilrk voktu. Za 
ten Mondros mütuekcıi de hemen 
bütün Türkleri ida'1\l sürükliyen 
bir hükü-n delil miydi? Bu duruma 
kl\r•ı "T'f\rk1,..rj., vaoaca'7ı bir tek 
çare vardı: biribirini tutmllk. koru 
mak. birlesmek. Fakat bövle olmu -
yordu. Oyle adamlar görUlüyordu 
ki. kandaşmın kanını em'n~k ic;in 
susmamıştı. Büyük harbin bütün kö
tlllfl1r1 .... ; h:ıı""'" hfr tf"k adamın Ü!I· 

Hankinaonlann Maniaac1aki huriye 
lerinclen Madam Marika 

tüne yükleniyor ve bu adanın idam 
veya hapiı edilmesine çalışılıyor • 
du. Seyfi bey de bu soysuzların sal 
dırımına uğrıyanlardln biridir. Er 
meni tehcirini yapan, tahsisıtı mes
türeyi istediği gibi kullanıp bitiren 
tutula.n 1üphe lilerin parasını alan, 
ve bilmeme daha neler vapan hep 
Seyfi bey olmuştu. Bunları yazan 
ve dlifmanlanmızı yurdun en temiz 
ve öeler1i 'tia)ları üzerine aahdırtan 
bir Türk gazetesi idi. O Türk ga
zetesi ki, çarşaf ve kafes kaMcma • 

sın diye Ağrı ve Dersim dağlarına 
kadar bir aofta salyası püskürmüJ 
ve bu yurdun baysallığı üzerinde 
bir malarya sivrisineği gibi dur -
madan vızlamış, durmadan zehir saç 
mış, durmadan bozgunculuk yapmış
tır. Dilerim ki, b;.ından sonra bu 
yurddan başka, bu yurdun b:ıysallı
ğından baska cennet ve cami olma
dığını anlamı§ olsun 1 

HankinEonlar hikavesine son nok
tayı koymadan ko-nis~r Cemili bir 
-daha anmamız gerektir. Bu aksütlil 
4cahramanı tanımıyorum. Nerde ol • 
duğunu l!a bilmiyoru'Il. Vatanın za
Tarı karşısındı kendi kazançlarını 
'Unutan, vatan kurtulusu önünd~ se
faletlerin en ağırın!! katlan nığı gö 
ze alan bu arkadaıımızı hangi Türk 
takdir etmez 1 

f Arkası var 1 

Maliyede yeni teşki it 
Kamutavda ger.en devrede mii

ızakereıi tehir edi:l•:n mıliye teş~i
latı bu toplantıda m1u:C~re edile
cektir. Bu tcskilit kamutaydan cık
trktan s?nra TeJri-:ıbv~::l nihayet
lerinde Istanbul, Beyoğlu Y'e Us
küdar müdürlükleri lağvedilerek ve
-rin•e defterdarlık 4kame edilecteğiın
<len Beyoğlu, lstanbul ve Usk:.ida.r 
memurları arasında esaslı de~işik
likler yaprlacaktır. Bu teşkilata 
kadar da ~frçbiır m~'llur yerindıen oy 
natılmıyacaktır. 

Onivers te ve ikmal 
lmlihanıarı 

Universitede ikmal imtihanları
nın birinci devresi olan .:le:n:: ler 
yapılmıştır. Birkaç gün sonra bu 
bttihanla·rda muvaffak olanlar şi~ 
fahi iımtihanlara tabi tutulacaklar
dır. 

Haber aldılımıza göre bu imti • 
hanlar eyl~lön yirmi i kieiınde bite
ce k ve tedrisata btr te:şrın1evvelcle 
başlanacaktır. 

ENGLiSH HIGH SCHOOL 
Erkek mektebi : nı,antatı Tel. 41078 

M"ktep 25 Eylfiıde açılacaktır Kayıt ye kabul 2 Eylülden ıtibaren, 
pazardan maada h•rgfi n saat (10, 30 - 12, 301 a kadar m'ktebde 

___ ===-z; yapılmaktadır. 
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Zevcinin aşkını muhafaza 
mücadele ediyor • • 

ıçın 
Mc9hur bir aincma yıldızı ; "hiç

bir erkeği muhafaza için mücadeleye 

giritmek zahmeti değmez " diyor. 

Halbuki, birçok kadınlar bu fikirde 

değildirler. Onlar, zevçlerinin baş

ka kadınlar üzerindeki dikkat na

zarlannr kemali ha!yetle takip eder

ler .Fakat bunlar aynaya bakarak 

biraz da kendi kabahatleri olduğunu 

biliyorlar mı ? 

Bir erkeğin, beyaz ve yumuşak 

bir cildi, taze ve genç bir teni tak
dir nazarlarile seyretmesi pek 

tabiidir. Bir kadın, yüzünün buruş

tuğunu, güzelliğinin solduğunu gö

rünce evvela zevcinin nazarı dikka

tini celbedecek bir genç kız tazeli
ğini iktisab etmek çaresine tevessül 

etmelidir ki, bu, hali hazırda her ka

dın için kolay ve mümkündür. Her 

akıam yatmazdan evvel yalnız pem 
be rengindeki Tokalon kremini kul· 

lanınız. 

Siz uyurken ensaeınız üzerinde 
icrayı teıir ederek yüz:Un zayıf düt-

müt adalelerini kuvvetlendirir, bu

ruşuklan giderir ve cildi gençleşti

rir. Sabahleyin yüzünüzde husule ge

len şayanı hayret tebeddülü nazarı 

takdirle seyrediniz. Gilndüz için be
yaz rengindeki (yağsız) Tokalon 
kremini kullanınız. 

Bu krem milnbeait mcsamatı aıklaş 

tmr ve bütün siyah benleri kaybetti
rir. Bu gençleşme tedavi tarzı saye

sinde zevcinin a9kını yeniden kazan
mağa muvaffak olmuıtur. 

Morfin keyfinin ilk zamanlarına 
balayı derler. Fakat evlilik balayın
dan daha ziyade sürer. Çünkü f!vlİ -
likte &aadet iki kişinin isteğin'! bağ 
1ı olduğu halde, morfin merakında 
keyif duymak yalnız o meraklının 
kendi elindedir. Morfin meraklısı, 
kokain meraklısı gibi, hiç te kendi
ni beğenımiş değildir. O yalnız ken
di keyfini düşünür, kimseye fenalık 
.etmek i-ste:nez. Yalnız ba'?rna ya~a
mayı, kendine parlak ~eyle-: göı.te -
ren, tatlı vaitler yapan hayalile yal
.nız kalmıyı tercih eder. 

Az çok uzun süren hu balayın· 
dan sonra, morfinin zararları ba~ -
lar. İştah gittik;e azalır, mide v~ 
.barsaklar bozulurlar. Kuvvet azalrr, 
yürek zaif düşer, ter hiç ek.;ik ol -
maz. Fikit cihetine ~elince, ilk za -
mantardaki o güzel h'iyallerin yeri 
ne unutkanlık, ahlak bozukluğu. ira 
desizlik ~elir. 

Morfin meraklısının asıl acıklı ha 
li, morfin şırıng-asını yapmadığı n
manlarda meydana çıkar. O vakit 
zavallıya üst üste esnemeler. bacak 
larına, kollarına burkulmalar, spa
mozlar gelir. 

Yüreği arada &ıradı d:.ırur. Şid -
detli bir sıkıntı basar, yerinde dur~
maz olur. Çok içmiş sarhojlar gibi 
elleri titrer. 

Ycniden bir ıırınga yapınca bu 
haller, kaybolurlar. Fakat şırınga -
nın içindeki morfinin mikdarını git 
tikçe artırma.le Hizım:Jır. Böylece ar 
tJra artıra &ilnde on beı yirmi &ra
m§ kag~r ~ıkafaı.ı1ar cıı:du;. Bu aı 
de mcrfin meraklısı hafif bir has -
tahktan yehut verem hastalığından 
ölmez.se bir giln yihreği, bir daha iş• 
lememek üzere, büstr'Jtün durur. 

Morfin meraklısını bu b!ladan 
kurtarmak ta pek güçtür. Birdenbi
cre, kesmek tehlikeli olur. Yava' ya
'Vaş azaltarak vaz geçirmek pek u
zun ııürer. İkisi ortası, yine derece 
ıderece f.akat daha çabuk olarak, a • 
zaltarak usulü iyi neticeler verebi
lir. Fakat morfin menklıııı kendi • 
ısi razı olmak ve hekiminin her sö
ız;ünü dinlemek cprtile. 

Lokman Hekim 

TIFOBIL Dr. Ihsan Sam 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplandır. Hiç rahat11zbk vermez. 
Herkeı alabilir. Kutusu 55 kuru. --------------.... __ ...., __ ____ 
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RU~DK ~~kk~ Özaıl 
Galatasarayda Kanzuk eczahanesı j 
karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartımanda t numara. 
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Sevgi başka, heves ve arzu başka
dır. Birçok kadınlann bazı erkekle
re, birçok erkeklerin bazı kadınlara 
karşı duydukları sevgi değil, sadece 
bir arzudan ibarettir. Sevgi, bütün 
benliğimiıle bir arada yeti§ip biiyü -
meğe başlar. Jdrakimizin, irfanımı • 
zıri. terbiyemizin, estetik zevkmizin 
seviyesine uygun birin~ aramağa baş
larız ve bulunca severız. Sevdiğimi
zi sandığımız birçok zamanlar alda • 
nıyoruz. Aldandığımız da çabuk or
taya çıkar. 

Feriköyden Kalem imzasile bize 
mektup yazan orta yaşlı okuyucumuz 
senelerce nasıl aldanmıı olduğunu an
latıyor: 

"Belki on kadınla seviştim, sevişir 
gibi oldum. Kiminin güzelli~ine, ki
minin vücudüne, kiminin zekisına, 
kiminin zevkine hayran oldum. ikisi 
ile evlendim bile. Fakat hepsinde al
dandığımı neden sonra anladım. Hiç 
birini sevemedim, çoğunda bir kusur 
buldum. Fakat bir ikisinde kusur da 
bulmadığım h a l d e sevemedim. 
S i m d i k t r k ı n ı geçmiş be
kar bir adamım- Artık aramıyorum 

tanesi: Ortaköyden Yümnü. ~ 
Bu, dört senedenberi evlidir. 

çocuğu var. Kansı da çalı§ıyor, pıt' 
kazanıyor. 

"Karım evin iag~i yalnız benim fa' 
zifem olduğunu söyliyerek kavga ~ 
karır. Ben de işimi bırakıp ev i§ 
l\zerime almasını, bunu yapmazsa J: 
tirmeğe mecbur olduğumu söyle iı'" 
Fakat bu yoldaki münakaşalar o 
dar ileri vardı, biribirimize öyle t;f. 
ler söyledik ki artık ev hayatı Ç~.rO" 
mez bir bale girdi. Ayrılmak istır 
rum. 

Kanma hesap gösteriyorum, ell!IO" 
yor. Muhakemeye davet ediyorud': 
dinlemiyor, parayı kendi sarfetrn~ 
teklif ediyorum, şimdiye kadar ytP 
tığımız borçlan kale almıyor ve}' 
nim birkaç kuruı masrafımı çok gorii' 
yor. Ne yapayım?" 

Anlatılıyor ki kadın kazandığı P': 
ranın yalnız kendine, kendi masraf1'. 
rına sarfolunab:lec;eği ve evin s;n8~ • 
raflarile alakadar olamıyacağı ıddi' 

da. Çünkü ümidimi kestim. Yalnız 1 la::'Ylllliiiil . 

senelerce yaptığım tecrübelerden şu 

dersi aldım: Hakiki sevgi ile cinsi 
ihtiyacı karıştırmak insanı aldatıyor. 
Sevmek istiyen adam sevmekten baş
ka bir 'ey düşünmemeli ve aramama
lıdır. Ben bugün bu kanaatteyim. Fa
kat galiba artık yalnız sevilmeğe ra
zı bir eş bulmama da imkan kalma
mıştır, değil mi?" 

Zamanımızda cinsi meselelerle ıtk 
hususunda sözü en çok geçen Viya
nalı Doktor Fröyd diyor ki: 

"Evet, muhakkak ki seviyoruz. Sev
gi diye bir §ey var. Ama bu sevgi de 
bizdeki dinamik şehvetten ba§ka bir 
şey değildir. 

Doktorun bu ıözünü hemen hemen 
.bel ıtım adamr ıtaıaWE ewyu1. J:ii:>"" 

bize mektup yazan kalem sahibi de 
ilim adamlarına ,inanıyorsa sevgi ile 
cinsi ihtiyaç arasını istediği gibi aça· 
maz. Scnelerdenberi birtakım kadın· 
larla tanıtıp acvi§ir gibi olduğu halde 
aldandığına gelince bu huıuıta da 
Alman ıairi Göte'nin ıu sözlerine dik
kat etmelidir: 

"Sevgi biz insanlarda bir boşluğu 
doldurmaktadır. Bundan dolayıdır ki 
seviyemize uygun bir sevgili arayıp 
dururuz. Daha ezelden bizi tamam
lamak, bizdeki bu botluğ~ d.o~durmak 
için yaratılmıt olan eıımızı arayıp 

smdadır. Yanlış. Evli bir kadının ç'' 
lıtması aile bütçesinin açığını tca)!: 
dıfı tak!W'c;le faydalı olur. Kadırt 11 
nn i§lerine geldiği zam"" erkekler 
-.nll&vi olduklanıır iddiıt ... --· • ef' 
böyıe mt:ı.c:u:ıc:a uc: musavatı kabul~ 
memeleri gülünç değil 'llid'r? Ka ıl' 
da mademki çalışıyor ve para kı )
nıyor. Bu parayı evin bütçesine e il 
liyecek: kendi masrafını bu büt~d~ 
cıkaracaktır. Ortaköylü okuyucu~ il 
kansının ev işi görememesi yUzUrt ~ 
bir de hizmetçi tutmak yüzünden 
\'aziyette bütçesinin daha fazla sa~, 
dığını duyuyor, demektir. O b 
karısına itini bırakarak evile met 
olmasını teklif etmesi muvafık olııf' 
Bu suretle hem bir kişinin masraf~ 
dan, hem de çocuklan yabancı t> 
elde bUyUmekten kurtulmu9 olur. 

Yüksek iktisat Ve Ti .. 
caret Mektebi Direktör .. 
lüğünden: 

ı - Okulun her üç kısmına yazılma 2 Eylül 9 3 5 P~~~ 
zartesi günü başlıyacak ve 25 Eylül 935 çarşamba giJ 
nüne kadar sürecektir. 

Yazılma işleri pazartesi, çarşamba ve cuma günl 
saat ı O dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak isteyeııl 
bir dilekçe ve belli belgelerle okul direktörlüğüne b 
vurmahdırlar. ~ 

2 - Yüksek İktisat ve Ticare.t kısmı Üç, !ic8:~et fi 
sesi bir ihzari ve Üç asli, Orta Tıcaret mektebı dort 
nıflıdır. seS! 

3 - Yüksek İktisat ve Ticaret kısmile Ticaret li. ô 
ne yazılacakların en az lise veya orta okul derecesııı 
Fıransızca bilmeleri gerektir. 

4 - Yüksek İktisat ve Ticaret mektebine 

Kültür Direktörlüğünden: i B"ü"Y"ü''K'
11111111111111i 

· ı HAFTALIK • 

zunlanndan Bakalorya veya olğunluk imtihanla 
pey eyi veya eyi derecede vermiş olanlar alınır. 

5 - Orta Ticaret mektebiyle Ticaret lisesine ya" 
mak için baş vuranların sayısı her kısım için ayrı 8 • 
tayin olunan kadroya geçtiği takdirde içlerinden 111 
racaat tarihi sırasiyle pey eyi ve eyi derecede rn 
olanlar ve bunlar arasından da tahsillerine ara vertıl ılk mekteblerde talebe kaydına ı MECMUA • • i 

eylülün birinde başlanacaktır. aırıncı 1 Resımlı ; 
sınıflara bu sene 928 doğumlularla !ffERŞEY'J! 

·daha ewelkl ~o§uml~l~~~an arta kal~nlar ahnacaktmr. i i 
Kültür Dırektoru 10 Eylule kadar bu· ! Tilrldyenln en çok .. .ııen mu- i 

::::t harrlrlerl hazırlamaktadır. ! 
lunduklar1 ıere en yakın okula, c;ocuklar1nı kaydet· i111111111111111111111111111111111111mii 

tlrmelerlnl velilerden rica eder. (SOUI) 8844 

miş bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 
1 6 - Her Üç kısımda yazılı bulunan eski okur b 

25 Eylül 935 tarihine kadar okul direktörlüğüne t1 
vurarak okul Harçlarını vermek suretiyle kayıtla 
Behemahal yenilemeleri gerektir. İstanbulda b~ ... 
mayanlar kayıtlarım yenilemek için okul Direktörl 
ne mektupla müracaat ederler. ( 5210) 



iCMAL 
SOVYET RUSYA VE. 
HABEŞ DAVASI 

ltalya • Habet davaunı inceliye~ 
Konsey içtimaının büyük aürprızı, 
Sovyet Dıı Bakanı Lltvinof'un ltal· 
yaya karıı aldığı keaın durumdadır. 
ltalya • Habeı davası büyiık ölçü~~ 
bir lngilterc • ltalya ihtilafı ıekhnı 
aldığından ltalya emellerinin ger· 
ç k enmesıne kartı en ıiddetli itmı
zın 1 ngiltere delegesi tarafından 
ileri aürüleceği aanılmıftı. Ancak 
Eden, çok diplomatik bir -?ylev 
~rerek, ltalyanın barı§ı tehdıt et
ınesini muvafık görmemekle bera· 
ber haklı olduğu noktalar da bu
lunduğunu söylemiıtir. E~e?'i'?. bu 
iki tarafı korumak ister gıbı sozle
ri kartısında Sovyet Dıı ~aka'!ının 
açık sözleri bir tez~t te!kı~. edıyor. 
Litvinof, bu açık sozlerı ııoylerken 
iki düıünceden mülhem olmuıtur: 

t - Sovyet Rusya'nrn Uluslar 
kurumuna ve dünya barııınıı. olan 
aamimi baihlığı. 

2 - Sovyetlerin emperyalizme 
d~pnanlığı. 

Sovyet Rusya, dünya banıının 
takviyesi için kollektif çalııma yo· 
luna ıelen sonuncu büyük dev~et 
tir. F&k:ıt, bir defa bu y~la düı· 
tiikten sonra Sovyetler bu sıyaaanın 
candan taraftarı olmuılardır. Şu
:ııu da söyliyelim ki, Litvinof. Ru.~
Yada bu siyasanın en hararetlı ~u
nvviçlerinden biridir. Bunun içın· 
dir ki, Sovyet Dıt Ba~anının ~enev
rede söylediği aöz, dıploması fraz· 
lannın arkasına gi~enmemiı, açık, 
doğru, dürüst ve s&:nimi bir ifade
dir 

Sovyetlerin emperyalizme düt· 
bıanlığı Sovyet devriminin .aa!h~la· 
l'lndan biridir. Sovyet devrımı sıya· 
aal ve ekonomik rejimlere kartı ol
duğu kadar da bu rejimlerin do • 
iut-duiu enıperyalizmaya kartı bir 
İ•Jan teklinde belirmiıti. Uzun yıl
lar Sovyetler aimürıe halkını em· 
s>eryalist devletler aleyhine tahrl< 
etmekte devam ettiler. Sovyetler 
batının büyük Avrupa devletlerlle 
lllÜnasebetlerine düzen vermek için 
bu tahrikatı yap:naktan vazgeçmiı 
olmakla beraber, her halde Sovyet 
•istemi emperyalİZ1J1anın düflJl&nı 
olmakta devam etmittir. Binaena
leyh Sovyet Dıı Balcanınm emper-

. l ~ ~ltı..d"'' ... -•.:ı, ~-;t· cr., 8lıya:aa•ıi'iTlr'iD~ ·batlan-
J\a tamamile uygundur. Litvino • 
fun ıu sözlerinde Asyanın ve Afri
kanın renkli ırklarını sevindirecek 
\re Ruıyaya karıı sempati uyaııdıra· 
cak bir samimiyet vardır: 

" Uluslar Kurumu nizamname
ıi bize sosyete Üyeleri arasında on· 
larrn iç rejimlerine, derilerinin renk 
lerine veya ırklarına ve yahut ta 
1bedeniyet derecelerine göre bir 
tefrik yapmak ve bunlardan bir 
kıammı Uluslar Sosyetesine dahil ol· 
1bakla haiz bulunduktan imtiyaz
lardan ve ilk aafta bunlarm toprak 
bütünlüklerini ve erginliklerini mu· 
hafaza hakkından mahrum etmek 
.. li.hiyetini vermemektedir. 

A. Ş. E. 

Afyon Komite
sinin Raporu 

Cenevre, 8 A.A. - Afyon daimi 
1ncrkcz ko:nitesi, bliyük Britanya 
delegesi LyaJl'in başkanlığında t >p 
la.narak, konseye ve~eceği rap~ru 
kabul ct:ni ~tir. 

Komite tahdit nrJ1tıırelelednin 
tatıbikintin ilk yılında uğranılan gü~ 
lükJcri inceJemi~ ve .-nukı-vcle m:ı
'Cİhincıe konulan ambargo siote-mı • 
tıi.n menuniyet-e değer ıonuçlar ver
diği mütaleuın.da bulunmuştıu. 

Komite, ayni zaı:nanda biırçok ö
tıenıli afyon yUlderinin ait olduk -
ları yerlere gitmeyip, kaçık aureti
)e batka yerlere gö:ıderilmek üzere 
)arı yolda çevril niş 'ol nıları ihti
lnalin'tien doğan duru:n:.ı da incel~
llllştir. 

komite, 'ihtiyaçları mahdut ~ 
'tıckrar ihraç t~ciıni ol nıy.ın rn!'ll
~ekeO!r için verilecek önemli yük 
lrı'baad:lerine d~ı fazla dik'cıt e
ıdr tncsi tavsiyesinde 'bulun-n"Jştur. 

8u hususta ya">lh'1 İ!lC'!le-n~ler, 
1934 yılı-:ıda bjtün dlnya i-;in el~ 
tdilen morfinin. yalnız 1933 yılına 
1liıoetle değil, ondan evvtlki 
•'n~~re nis'>etle -dahi atağı ıeviye
<de bulunduitu':lu göster'1)!kte:iir. 

k"'llİte, el de edilen so"1uçlarrı ih 
~'ll edilett:k giobi olmı:iığına 'kıni· 
4ir. 
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Almanya 
rikayı 

Birleşik Ame
Protesto Etti 

Vaşington, 8. (A.A.) Hakim Brodsky, Bremen g~?1isi?i~ 
Gamalı Haç taşıyan bayrağını yırtan Bitler aleyht~.rı goster~~ı
lerin men'i muhakemesine karar verdiği sırada ezcumle şu soz
leri söylemiştir: 

"Suçluların Gamalı Haç taşıyan bayrağı yrrtma!arınm sebebi 
belki de, bu işareti, haklı veya hctio·sız olara~ A?1e~ıka~ıların, Y~: 
şamak hakkı ve özgürlük idealine aykırı. telakkılerın hır se~bolu 
saymış olmalarıdır. Esasen, bu gösteri?ın k~nuna aykırı hır top
lantı telakki edilebileceğine dair hiç bır ~e!ıl Y~~tur:,,. 
Vaşington, 8. (A.A.) - Hakim.~rordy ~~n. sozlerını protes

to etmeğe memur olan Alman elçısı, Hull u zıyaret ederek ken
disine kesin bir protesto tevdi etmiştir. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Alınan sosyeteleri birliği sekreteri de
miştir ki: 

"Hakim Brodsky'nin verdiği karar, menşei Cermen olan bü
tün Amerikalı vatandaşlara vurulmuş bir tokattır.,, 

Alman sosyeteleri bir protesto toplantısına çağınlacaklardır. 

Lavrens'in Vasiyetnamesi 
Londra, 8 (A.A.) - 192~ _yılında ya~ılmış olan me.~~~r .. Albay 

Lavrence'in vasiyetnamesı ıle bıraktıgı malların butunu 7,441 
İngiliz lirahk bir değer göstermektedir. Albay Lavrence parası
nı ve mallarını Cambridge Universitesi profesörlerinden karde
şi Amold Valter Shav, ve arkadaşları Oxjov Warren'de avukat 
John Shov, ve Rişard'a bırakmaktadır. 

Lavrence Poleıhill'deki evini ve Smelley'in şiirlerinden nadir , 
bir nüshayı Rişard'a bırakmıştır. 

Albay Lavrenc~ vasiyetnamesinde, k~ndi ~serlerinin. neşri 
İ!jin tabi Hogarth la uyuşmasını kardeşınden ıstemektedır. 

Yeni Bir Ölüm lşığı 
Londra, 8 (A.A.) - Yeni bir ölüm ışığının, mucidi olan İngi

liz tarafından hükumete arzedildiği haber verilmektedir. Bu ha
beri veren People gazetesi, bu mucidin, son buluşları gizli s~
rette ltalyada tecrübe edilen diğer bir mucit tarafından tatbık 
edilen esaslar üzerinde çalışmış olması muhtemel olduğunu yaz
maktadır. Bu ışık ezcümle, düşman şehirleri üstünde, ahaliyi 
öldürecek şekilde hava şartlan vücude getirmekte imiş. 

Y unani:sfa .+Muhftp 
Atina, 8 (Özel) - Genel deniz kurmaylığı Amiral Kundur

yati tipinde 900 • 1500 tonluk dört muhribin dışarıda yaptırılma
sı i!jin sipariş verileceğini ilan etmiştir. Yunan hüktlmeti bu 
dört muhribin Yunanistanda yaptırılmasına önce bir karar ver
mişlerdi. Bu gemilerin Yunanistanda yaptırılması geçikeceğini 
düşünerek, bundan vazgeçmiş ve gemileri Avrupa fabrikalarına 
ısmarlamağı tercih etmiştir. 

Atina, 8 (Ozel) - Yunan donanmasının bir filosu açık deniz 
manevraları yapmak üzere dün Falerden hareket etmiştir. 

LEHiSTANDA SEÇiM 

Yeni Sistem içinde Saylav 
Seçimine Başlandı 

Varşova, 8 A.A. - Ya.rın Beşinci 
Polcny.a diyeti .aeçiminc baılan.a ~ 
çaktır. 

Bu •eçim, Mare,al Pilaudskiain 
ölümünden sonra kabul edilen •e
çim aiıstmıi içinde ya.pılacakıtır. 

Fakat adaylar az çc.k büki\mete 
bağlı kurullu ve birlikler delege
ıi olduklarından .aeçim hiçbir ali'ka 
uy.an dırmamaktadır. 

Öteki ıfsteınlerden çok farklı o
lan 'mevzuubahis seçim g3sterilen 
likaydio.1in başlıca sebebini tetkil 
etmektedir. 

Ayrıı partUeri bir be>ykotaj mü
cadelesinıe 'girişniş olduklarından, 
hükUınet son günlerde harekete 
ge9111iş n Nı.,-ıon1l - O! ıu'crat, 
Ukrayna naısyonalistloeri ile komii
ni-st çevrenlerde araştır:nılar ya
parak 'bazı kimeeleri yakalamıştır. 
Hük~et çc-vrenleri ade--ni işti -

rak kararının tatbik e;fil niyeceği-

ni, ittirakin bundan cvve iki seçim
lerde olduğu gibi ":YÜzie on nisoc
tini bulacağını uhı nin e~ n'kteiir
ler. Maamafih ayrıt partileri bu nie 
betin yilzdıe elliyi bile 'bula.:nıyaca
ğını ic:fJia etrnektedi.rler. 

Oya .i.ftirak e1ı niyeoek milnte • 
hipleri-n bu hareketleri.le '.k:ıı:iile
ri..ni şilphali bir duru nı sok:n~f 
olacaklarını nazarı itibıra al nık 
lazımdır. Liste br say!>ıi rı:l:, s:-ii
me "iştıira1c etni1 ol111ır11 ~ıi nle
ri kolaylıkla teabit edilmiş olacak
tır. 

Genel sonuçlar '20 Eylulde res -
n..en bildirHeoektir. 

Varşova, 8 A.A. - Diyet kurulu 
ıeçiımi bugün yapılacaktır. '104 d:ıi.
redıe 203 •lf)'llav ae;ile-cektıir. Seçim 
saat 9 dan 21 e kadar sürecektir. Se
çim mücadelesi tam bir sükun içinde 
geçmittir. 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Matmazel Doktor, Matmazel Doktorun TakibinE 
Yaka/anmasına Memur Edilmişti 

-44-
- Petrol işi. Meclisi idare 

ve saire ve saire zannedersem 
hep dolap, hep uydurma şeyler .. 
Beni gece gelen zabitlerle ne ko 
nuştuğunuzu anlamıyor mu, his 
setmiyor mu zannediyorsun ... 

O zaman Persy derhal atıldı: 
- Ne konuşuyormuşuz? Ne 

yapıyormuşuz? 

- Onu bilmiyorum. Çünkü 
kapıdan dinlemek adetim değil
dir. Üstüme vazife olmayan şe
ye de buınumu sokmam. Sonra 
dinlesem de ne konuştuğunuzu 
anlayamam. Çünkü.herhalde in
gilizce konuşmuyordunu~. 

Fakat benim de kendime gö
re bir zekam, bir hassasiyetim 
vardır. Harp zamanında böyle 
toplanmaların ne gibi bir mana 
sı olduğunu anlamaz değilim. 
Söyle ne saklıyorsun? Oyle de-
- ·1 . ;> gı mı. .. 

Persy aşkla, vatan sevgisi a
rasında bocalıyordu. Bu kadının 
eninde, sonunda kendisine kal
mıyacağmı da biliyordu. Çünkü 
aralarında müthiş bir yaş farkı 
vardı. U stelik bu kadın feleğin 
çemberinden geçmiş bir kadın -
dı ... Hem bir müddet için sevgi
sini korumak, hem de bundan 
casusluk yolunda pekala istifa. 
de etmek kabildi. 

Her ikisi de susmuşlar, düşü
nüyorlardı. Yine ilk defa sözü 
açan Persy oldu: 

- Sana, dedi, emniyetim var. 
Beraber çalışacağız. Yalnız dik
kat et ve ayağını denk al. Eğer 
bize karşı ufak bir ihanetin gö
rülürse bir tek istihkakın var -
dır: O da kurşun. Hayatımız bu 
şekilde devam ettiği zaman sa
na karşı aşkım birinci derecede 

. ...tj '1Mb ·•'1tflim, hem 
de mcslekdaşım oldugun zaman 
meslek aşkım, sana olan sevgi
min üstüne ~ıkacaktır. Bunu ıvi 
bilmiş ol. Hem seni gayet mah
rem ve çetin bir işe memur eue
ceğim. Eğer bunu başarırsan ..• 
Evet, bur,u başarırsan Amerika
nın Mad... Ma... zel... Doktor'u 
olacaksın! .. 

Bu sözler üzerine Jenny'nin 
yüzünde hafif bir ürperme belir
di. Rengi sapsarı oldu. Fakat 
sonra bir saniyede kendisini 
tophyarak: 

- Ah ne mes'udum ! diye şaş
kaloz herifin kolları arasına a
tıldı ... 

Mutat uecla mercuiminden •onra 

kika, casusluğa ilk başlıyan bi
risine daima tekrar edilen ma
lfım cümlelerdi. Fakat onun va
ziyet icabı aptal aptal dinlemesi 
lazımdı. 

Bundan sonra Persy söze baş
ladı: 

- Haber aldığımıza göre 
Matmazel Doktor, Ispanya'dan 
Amerika'ya doğru hareket et
miş. Burada iki şayanı dikkat 
mektup yakalandı. Bunlardan 
biri J oseph Fellow isminde biri
sine yazılmıştır. İkincisi, Mat
mazel Juliette namınadır. 

İngiliz Entelicens Servis'inin 
verdıgı malumata göre Mat·1·a
zel Doktor'un yanında, ispanya
da büyük bir banka tarafından 
verilmiş iki kredi mektubu da 

Neuyork yoluna çıkıyordu. 

varclır AyncaBrown isfüinde b · 
adamdan da bahsedilmekteüır 
Şimdi senin yapacağın iş, AJ 
man casusluk teşkilatına soku 
lup bize bu meseleler etrafınd 
ma1umat vermek, Matmaz 
Doktor'un yakalanabilmesin 
yardım etmektir. Bunun içi 
derhal Nıew - Y ork'a hareke 
edeceksin ve orada çalışacak 
sın. Fakat bizden dahi olsı 
kimseye hüviyetin, çalışmaları( 
hakkında asla malfımat verecel 
değilsin. Bir başın sıkılırsa, bu 
raya derhal telgraf çekersin 
Yakında ben de New • York'; 
geleceğim. Orada çalışmalarn 
hakkında seninle uzun boylu gl 
rüşürüz. 

r Arka!ı varl 

Avrupa Muvazenesinde 
Fransa ve İtalya 

f Baş tarafı 1 ncıde J 
Fransa tim;ıli afrikada, doğu Af· Fransa ile İtalyanın Kinunusa'l 

rikasınaa ıtaıyanın genışlemesıne mülakatında bir itilafa var nış bu 
engel oldugu gıbı yaptıgı birtakım lunmaları çok muhtemeldır. rran•3 
kombinezonlar ile Orta Avrupada run Italya ile Küçlik İtilaf arasrnw 
İtalyanın hegemenlık kurmasına bir köprü rolünü ya1:>1nısı da p:ka 
mani oluyordu. Bunun için İtalya, la mümkündür. Hab~şistan mesele 
etrafına barıştan men ı..ın ol :nıyan ısinde yaptığı yardımlara karşılık .. o 
lan toplıyarak Fransayı karşı vazi- mak üzere İtalyanın Fransız ve ku 
yet aldı. çük itilaf noktai nazarını. uymıy 

Almanyada Hitlerin iş başına geç muvafakat emesi beklenır. Fak 
mesi, genel savaştan sonrakı arsıu • kombinezon orada kalıyor. Acab 
lusal münas ... betıerin en ône.nlı dö- Fransa Küçı.ik Antant ile İtalya ar 
nüm noktası olduğuna §Üphe yok - •ında bir köprü rolünü yaptığı ~ıb 
tur. Bu, büyuk devletlerin ııyaaala· İtalya da Macaristan ve Avustury 
rma yeni yeni iıtikı n:tlcr verdi. ile Küçük Antant araıınd~ bir k<i 
Arsıulusal ;ıunasebetleri kökün - rü rolünü yapabilecek: mı ? Bur 
doen değiştirdi. Sovyet Rusya ile aı çok şüpheli görünüyor. Çüıı\t 
Franıanın biribirine bıgla.şmaları İtalya, Küçük Antanta yakla~m .. ı 
bununla başlıyor. Ayni cereya.., İtal için onlarm noktai nazarlırı:u kl 
ya - Fra.nsa miınuebetlerinde gö • bul etmek zorağı kaqısı:ı iı k ~. 

Matmazel doktor Matmazel rülmeğe baıladı ve Almanya dogu • mııtır. Binnetice Macaris~anı _ke ıl 
ya ve cenuba doğru ıarkmıya çalıı- sinden uzaklaştır nıştır. Şımdıyt ı.; 

doktorun peşinde tıkça., Rusya ve İtalya Fransayı doğ dar Macar.iatan İtalyanın de~~· t 
O k p • · · d · ru yaklattılar. Sovyetlerle .Fransa talyanm ıata~k.o aleyhtarı ı~yasa 

a şam, ersy nın evın e yı- arasındaki yaklaına, m:ılUm olduğu. smın taraftarı ıdı. ltal.ya bu sıya~ 
ne bir toplantı vardı. Birçok za- üzere geçen mayısta iki devlet ara- dan ayrılınca; M~carı.~tan da bask 
bitler, siviller gelmişti. Persy ıında bir kertılıklı yardım miukı aahalarda baglca ııtatuko aleyhta 
genç kadını ilk defa olarak bu imzalanmuına müncer oldu. dostlar aramıya koyulmu,tur. 
&damlara takdim etti: İtalya ile .Fr11nsa araamdaki yak - Bir dakikll için ~~.cari~tantn d 

J Y · 1 kd laşmaya gelınce; geçen Ki.'.lJn:.ısa - Fransa, ltal~ ve Kuçuk İtılif k? 
- enny. enı mes e aşı- ni ayında Lnal'la Mussolini görü' bineı:onu içıne alındığı farzedıls 

mız... tliler. iki devlet arasında bir proto- bile orta Avrupa istatUkoaunun k 
Ve odada bulunanlar hayret- kol imzalandı. Bu protokol iki dev- ru~aı ~~in~ A~anranın ilti~~j 

le genç kadının yüzüne baktı- leti biribirine bağlamıyor. Fakat o e~nıı~ece21 ıupheıızdır. Bunun ıçı~ 
lar, ve hürmetle elini öptüler. gündenberi İtalya ve Fransa dıt aı - dır kı, İtal~a - Fransa anlaşnn 

ya.aaları ele le yürü n-~ktedir. Esasen A.~rupanrn bır taraftan memnunlar 
Zabitlere göre bu, hakikaten arsıulusal ııyaaada iki devlet arasın· dıger taraftan memnun olmıyaplat 

müthiş bir kadındı. Casusluk da iltlZ'I edilen misaklard;ın :ıiyado bir taraftan istatüko taraftarlın di 
hayatında muvaffak olmaması dış siyaııalarmm biribirine uvgun ğer taraftan da istatüko aleyhtarla 
için hiçbiı sebep yoktu. Eğer <>larak yürüın-esi dahı önc:nli.:lir. t- rı olmak üzere iki zil'Drcye ayrıl'Dı 
bu kadını yetiştirirlerse, belki talya, bu ~örüşmeden sonra dış ııya ıına mini olamamıstır. 

aasmda en aykırı bir adım at:nış bu A Şllk U ESMER Alman'ların Matmazeline mu- lunuvor. Fransa, lnıiltere ile olan • r 
kabil, bir Amerikan -Aatmazel bağlarına ve Uluslar Kurumuna kar 
Doktor'u çıkarabilirlerdi. şı giri9tiği taahhütlere ra~u:n, bu Yunanistanda 

Kendisine Persy'nin söyledi- meaelede ltalyaya yardımdan kaçın Reilm meselesi 
ği gibi gayet çetin .1e mahrem mamıştır. ~ 
b" I İtalya ile Fransa aruındaki bu ye Atina. 8 (Özel) - Makedon ır iş havale edeceklerdi. çle· ni münasebetlerin arsıulusal ıiyasa ~nel ilbayı buı pzeteler.ie çıka 

Yahudi dU,manına anat Çinin Havanaya gönder· rinde en yaşlı olan birisi söze saha~mdaki akiıleri ne olacak? Her haberlerin akaine olarak kuzey Y 
dl " İ 8 ' Çi başladı: ıey orta Avrupa meaeleaine bağft neni'ltan ~amizonlarının hükfttr.e 

Berlin, 8 A.A. - tı servisi di- Havana, 8 A.~. - Ban yayrntı- _Bize yardım etmek için ki- i,ÖrünUyor. Esasen Frann ile hal· sadık bulunduklarını b"ldirmiştir. 
.rektörlüğü, biT it k'"ln>ı:ıdı çılıı· lıra göre, A:ın!KSikaıın alet mHa- fi derece zekiya sahip olduğu- ya arasındaki anlaşmanın en &ıemti Kralcıların bir dırte ile esıci k 
cr.ı9 ol•nlua altı aylık bir çalışma faHını incelemek üzere Chang eafhuı da orta Avrupa işi, orta AY.. h getlnnek tıe•ebbllsleri akim kal 
t:aahhiUU kabul etı.nek mllaaadoai· Jun" •dlr bir Çin elçisi gigli ödev- nuz görülüyor. Size verdiğimtz rupa ifi de Avuaturva işidir. Avus- mıttır. Birinci ordu kuTI:v:ı:hnı i! 
ni v.ermi1tir. le, yakınca buraya geılmlttir. işi muhakkak başaracaksınız. turyanm da Almanyanrn eline geç- donanma genel k:.ı n11iııı ·urı ka 
Zehl~chrf mahallesi •Naayonal - Jung, Çin Lindbergi lllubiloe a- Yalnız daima cesaret sahibi ol- m~ine ~nt?el olmak hem Fransanın, nuna riayet hu~usund:tkı ıar:arlar 

Soayali.ı makambrı, Yahudi düt- ıııJuı ti.r u~ıkçıdır. mak, daima kendinizden emin hem de İtalyanın menfaati iktiza - durumu kurtumağa ç->k faydalı ol 
maru Theı>clor FriKh'ın namına bir Avusturya Nazi faal iyefl bir vaziyette çahsmak l~mndrr. eıdır. muştur. 

Viya.na, 8 "A.A. - (Knaertner Uf k b" edd f k b• Fakat buna mlni olmak içlft kd- AtiM, 8 (Özel) - İç l:l11'1n!ığ Belçl.ka kraıı i"l .aşlyor anıt diktnitlerdir. Bu anıtın açılma a ır ter üt, u acı ır bir almak lizıı:ndır. Bu tedbirlerin bugün Atina ve Pire cu:n·ı•wet , Tagablat) gazet~i:-ıe göre, Caren- k k h · · h d 
!l töreni bugün ıyaprl·:nııtır. thfıecl.? bir na.zi faaliyet merkezi or u, em sızı, em e ouı mahiyeti etrafında da İtalya, Fran • kurullarınm ya.pacak~ıuı toJıau• r~!tıel, 8 A.A. - Kralın arhhatii mahvetmeg-e kafidir. Gözünüzü sa ve Kücük ftilAf arasında ihtillf yı çıkması muhtem•l h.ı Hs ,., i ın-- · · · b" · ·ıı·ııc g·· Sür'at yarışını kazanan meydan• çıkaran poliı bu hareke-
..... ""unıvet verıcı ır ıyı ı os - tlin 'eJ.eb1•nlarınr ve Almanyadaki dört açın. Ve şimdi size söyli- vardır. Şimdi büttln meıele bu ihti- önüne geçmek için, vasa... eton:ştıı 

tetlntiktedir. Kolunıdaki .saırgılar 'çı- uçakçı ıa·flan bertaraf ederek Fransa, ltal- Hürriyetperver partisi lid!n Sof l lca.rrı K b ,_ _ · - · d k" .Avuıtturyah nazi lejyonu üyeleri yeceklerimizi can kulağile din-
..._ mııtır. a urga -=mıgın 'C 

1 .ı- AA u k T ya, Ku'",._u'"k İtilaf ve mlimkünse Ma- lis bu ayın M>nlarına d-,?r~ C ıııtır1
1

- •- n · ·1 k ·· d" Lonu.ıOA, 8 . . - ça çı ommy .ile Avusturya nazileri araamda mu l · ~ -
& ..... namı e ıyı eşme uzere ır. eyın. carı"stan ve hatta Almanya arasında muriyet lehinde propaganda yıı. kr 1 b .. wl p B Ro9C elli mil üzerirde 2!3-81 Jailo- .habııereyi sagwlayan Alman general k b" · b 

.. __ • uguıı, og u rer.'I lU- Jenny şaş ın ır vazıyette U orta Avrupadaki iatatükonun korun- mak için bütün ""1ney Yu
1
11,,i t'tn '""llin•· d - Jd"" ·· .. :ı etre "2•arak (kral kupası) silrat .konıaoloelu_au eekreterini yakala - ... 

'2 ın ogumunu yı onumun"' m ., zabiti dinliyordu. Bunlar filha- ması icin bir anlatma yapmaktır dolaşacaktır 
e\1 bir tekilde kutlulanııştrr. _ _ ~y:a~r~ıt~ın:r:_:b=zaır::=::rı:tı:r~.----~_'.~all!=~t::.ır:_:·_· _________________________ ~-------~~--~~---------------
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POLiS 

KETTE TAN Bir Otobüs 
Devrildi 

a rşı 

e 
oym 

Ko • 
erın 

• • çn 
trolu 

Merzifon, (Özel aytarımız bildiriyor~ - llçebaym başkanlı
ğında bir sıhhi komisyon toplanmıştır. Komisyon, son günlerde 
sık sık rastlanan tıfoya karşı alınacak tedbirleri goruşmüş, ö
nemli kararlar vermiştir. Bu karara göre, umumi yerler, bilhas
sa lokantalar, fırınlar, hamamlar, berberler, oteller ve çarşı sıkı 
bi kontrol altında tutulacaktır. 

•• 
ç a il a a dı 

Mardin, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Mardin zabıtası, uzun 
zamandanberi aranan üç katili ele geçirmiştir: Bunlardan biri, 
bir kadını öldüren Tevfik, diğeri Şavur kazasından Beşiri öldü
ren Yunustur. Karısını öldürerek Suriyeye kaçan ve birkaç gün 
önce tekrar Mardine döndüğü haber alınan Ahmet Harun da ele 
geçirilmiştir. Her üç katil, haklarında tahkikat evrakı tamam
lanarak Adliyeye verilmişlerdir. 

Tahsidar v <if di di • r 
• 

Aydın, (Özel aytarımrz bildiriyor) - Bozdoğan finans tah-
sildarı Hilminin, tahsilatını teslim etmeden ortadan kaybolması 
dikkati çelmiş, J. mans direktörlüğünün müracaatı üzerine jan
darma tarafından aranılmasına başlanmıştır. Evinde yakalanan 
Hilmi, topladığı paralardan 6CQ lirasını kaybettig ini söylemiştir. 
Hesplan gözden geçirildiği zaman bu sonuç elde edildiği için, 
Hilmi tevkif edilerek Adliyeye verilmiştir. 

a ı <o ada Ve • ç ( 

Konya, (Ozel aytarımız bildiriyor) - İstanbul • Bağdat hattı 
üzerinden geçen svil ve gezgin uçaklarının Konyada inebilmele
rini temin maksadile yeni bir alan açılması kararlaştırılmıştır. 
Uray bu hususta tetkiklere başlamıştır. Yeni uçak alam için 
müsait bir yer araştırılmaktadır. 

m 

--Samsunda 
Ekmekçiler 
inhisarı 

Samsun özel aylarımız bildiri
yor: 

"Samsun fırıncılarının hususi bir 
§İrket kurarak birlikte çalışmağa 
harar vermeleri, ekmeklerin ncfa. 
setini birdenbire bozmuştur. Sam
ı<un halkı, iki aydanbcri bozuk ek
mek çıkarılmasından şikayetçidir. 
Son defa, un piyasasındaki küçük 
bir yükseliş üzerine fiyatların kilo
da birer kuruş arttırılması bu şilu'i
)'etleri haklı olarak büsbütün arttır 
mıştır. işin en dikkate değer tarafı, 
bu artışın fakir halhın yediği üçiin
cü nevi ekmeğe de tesir etmesidir. 
Uçüncü unlarda hiç bir yÜkseliş ol
mamıştır. Uraym, kontrol vazifesi
ni bilhassa bu nohtada toplaması 
lazımdır. Şirket kurulmadan önca 
şehrin ihtiyacı 52 Fırınla temin edi
lirken, bugün 18 fırın çalışmağa 
başlamıştır. Bu hal, bazı günler hal 
kın fırın kapılarında bckleşmeleri
ne meydan vermektedir. Uravın bu 
meseleyi etraflı şekilde gözden ge
çirmesi lazımdır. Gerek çeşni, ge
rek liyat sıkı kontrol altında tutul
malıdır.,, 

inhisarDar 
·n yeni bina 
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TERiMLER 

Çatal - Eir paytağın iki düşman 
taşına birden hücumu. (1) numaralı 
şekilde görüleceği üzere: 

1 ·~h 
~~' t 1 ı t ... 

Sekil ı 
Ak paytak hem ruh'u, hem de atı 

t bclıt tm k e-l ir F P"e· n - ~
mazsa ve ruh ile attan birisi kaybe
dilirse karalar adi bir paytak için bir 
''kodaman" kaybetmiş olurlar. 

Gamb·t - Bu arsıulusal terim, o
yunun başlangıcında bir paytağın, 
hatt~ daha kıvmetli bir tasın. ile.-•rie 
bir hücum avantası veya başka bir üs
tünlük temini için bilerek feda edilme
si demektir. Şunu söylemeğe hacet 
yoktur ki, herhangi bir Gambit'in, ya
ni taş feda ed'lmesinin kabul edilip 
edilmemesinde karsı taraf serbesttir. 

Sıkışık mat - Şahın kımrldıyamı· 
yacak ve herhangi bir suretle koruna
mıyacak şekilde mat olması - (2) 
numaralı şekilde görüleceği üzere: 

1 - h 

S 0 kil 2 
Ak at kara sahı sıkışık mata dii ür

müştür. (Dikkat edilirse sıkışık ma· 
tın ancak öteki taşların iistünden at
hyan atlarla yapılabileceği anlaşılır.) 

Maç - Ayni iki oyuncu arasında 
evvelden kararlaştırılmış sayıda par
tiler serisi. 

lşaretler. - Bir şatranç partisini 
yazı ile gösterebilmek için evvelce 
verdiğimiz tahtadaki haneleri ve taş
ları gösteren isaretlerden başka bazı 
muavyen işaretler de vardır: Başlıca
larını asalTıva yazıyoruz: 

Beş ağır, beşte hafif 
yaralı var 

Dün sabah, İstanbul - Kırklareli 
yolun•da beş yolcunun ağır ve diğer 
.beşinin de hafif yarala,1 nnile ne
ıticelenen feci bir otob~ kazası ol
muştur. 

S;lıahleyin yedi buçukta lstan -
,buldan hareket eden 6 nu nıralı 
.Vize otobüsü, Nihadın idaresinde 
.yola koyulmuş, fakat ·Hazbedar 
&iftliği yanındaki tuğla fabrikası 
.önünde bir manevra h:ıtası yi.izün
.den devrilmiştir. B.ı d~vriliş. pek 
.ani olmuş, şoför şa1ırmış ve yolcu
lardan beşi ağır surette yaralan
mıştır. 

Vak'a yerine yetişen Bakırköy 
,jandarması, tahkikata el yoymuş ve 
yaralıları hastaneye kaldmnıştır. 
Ağır yaralı ola:ıladın bir kadınla 
.bir erkeğin yarası tehli'kelidi. 

Bakırköy jandarması vak'a üze
rindeki incelemelerini sürdürmek
.tedir. 

• Bakırköyde Şam\ı köyünde bir 
muhtar ile köylü arasıa:ia S'.>.1 za
manlarda bir anlaJ-aı.na ·nazlık ol
muştur. Öğren'diğimize göre, köyün 
muhtarı Halfün b.ın:h;ı d:>rt ay 
.evvel kaçak koyun kestiği köylü ta
rafından şikayet edilmiş ve muhtar 
hakkında tahkikat yaptırılmıştır. 
Bundan h:ışka ayni mu!1tarın 1609 
numaralı kanun hükümleırine aykı
.rr hareketleri de görüJ.n:.iş ve ad'li 
takibat hşlamıştır. 

Köylüni:sı kendisini şikayet et
tiğini duyan Halil, blitün bir köy 
JıaJkını tehdit etmiye başlamış ve 
.iddia -e-dildif;ine göre Osman oğlu 
Ahmet adındaki bir köylüyü de ko
.ruculara dövdürmüştür. 

Can ve rahatlarının bozulduğunu 
ileri süren köylüler, .m:.ıht:ır hak
kındaki tahkikatın neticelendiril
mesini dilemektedirler. 

Manisa, 8 (Özel aytanmız bildiriyor) - Manisamn kurtulusu 
bugün büyük törenle kutlulanmrştır. Geçit resminden sonra ş~
hitliğe gidilerek çelenkler konulmuş, Halkevi başkam ôsman J 
hır söylev vennişitr. Halk sevinç ve şenlik içerisindedir. 

O· O: Küciik rok (c:.ah ruhu ile). 
O· O· O: Büyiik rok (ferz ruhu ile). 
-: Gider (mec:.e]ii: ve 2 • e 4, ferz 

e 2 hanecıinrlen e 4 hanesine gider de
mektir. Paytak icin yalnız e 2 - e 4 
kfifid .r) . 

• Dün, Beykozda Tok::ıt köşkü 
orma.nlarmda bir yangın çık;nış, ku 
raldık ve susuzluk yüzünden çabuk 
büyümüştür. Yangın, Beykozdan 
bile görünmü1. esen rüzg.fürm tesi
rile büyümek istidadını göstermiş
tir. 

Bc.ykoz jandarması yangına el 
koymuş, gönderilen jandarma 'niif
ırezeleri ateşin b1yün:sine mhi 
olmuştur. Yan~ında 300 dönüm ka
dar yer yan"Jlıştır ve altı saatten 
ıfatla sürmüştür. 

lun u 
Sivas, (Özel aytanmız bildiriyor) - Sivasın şifa membaların

dan olan soğu kkaphcada bugünlerde yeni bir kaynak belirmiş-
tir. Bu kaynağın suyu diğerlerinden daha sıcak ve kuvvetlidir. 
Gelecek yıl burasının bir banyo yeri haline getirilmesine çalışı
lacaktır. 

ça ba a Spor areketleri 
Akçaabat, (Özel aytarımız bildiriyor) - "Sebatspor" ve .. Gür 

spor" futbolcüleri arasında oynanan maç, 3 - 1 Sebatsporun gali
biyetile bitmiştir. Sebatspor klübü, Görele sporcularını 3 - 2 yen
mişlerdir. Aşağıdaki resim, Sebatspor futbolcülerini gösteriyor. 

--,-
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Etem izzet BENiCE 

İçime ağırlıklar geliyor .. 
Diye arkaüstü karyolaya 

uzanmak istedi. Bütün bunları 
söyler ve yaparken kafasının 
içinden de: 

- Doktor seni burnunun 
ucundan yakaladım. Artık elim
den kurtulamazsın. Bu fırsat bir 
kere daha gelmez .. 

Diyordu. O: 
- Ay.. \ 
Vayy!. 
Bayılıyorum .. 
Diye karyolaya uzanmak is

terken FazJ hemen yanına so
kuldu. Genç kadım belinden 
kavradı, şişkin, tomur tomur 
duran göğsünü kendi göğsüne 
1asladı: 

- Karıcığım! 

Boş yere üzülüyorsun. 
Yapma .. 
Etme!. 
Doğru değil bu yaptıkların .. 
Diye onun boyun damarlarım, 

kollarını, kalbinin üzerını uğ
mağa başladı. Bir yandan da 
söyleniyordu: 

- Benim senden saklı neyim 
var ki?. 

Yanlış anladın .. 
Ben onu senden saklamamış

tım .. 
Bu cümleyi söyler söylemez 

genç kadın, sanki, bayılan ken
disi değilmiş gibi birden dinel
di: 

- Kimden sakladın öyle ise? 
Diye sordu. Bu anda doktor 

da içinden pazarlıklı idi. Güne
yin kucağından karyolanın ke
narına dökülen ellilik banknot
lara baka, baka bu soruyu kar
şıladı: 

- Sen Sarıyer'e gidelim de
medin mi?. Ben de urbalarımı 

Yeni binanın yandan görünÜ§Ü 

Antalya. (Özel aytarımız bildiri
yor) - Halk pazarı karşısın:ia ya
pılan inhisarlar bina.sının inşaatı 
bitmiştir. 25 bin liraya çıkan bina
nın s1tış mağazası. depoları ve mlis 
kirat mahzenleri vardır. 

Bir kaçakçı 
YakaDandı 

• Bartın, (Özel aytarfi.nıZ bildiri
yor) - Muratbey köyünde gizli 
rakı çekildiği haber alın nış, Ya
kup oğlu Yusufun evinde yapılan 
ıaramada birçok rakı çekme takımla
rı ele geçirilmiştir. Kaçakçı hak
kında takibat yapılmaktadır. 

Halkevi •C'i n 
Yeni bina 

• Diyarbekir, (Özel aytarımız bil
diriyor) - Sübay yurdu yanında 
yeni bir halkevi bina3ı inı1sına hl':! 
lanmıştır. Yeni binatla, bin kişilik 
modern bir konferans sılo ıu da 
bulunacaktır. Yapı, yakında tamam
lanacaktır. 

'<: Alır (mesela FXR, fil ruhu alır 
demekt'r). 

+: Kiş. 
+ + : Çifte kis. 
v • K; .. ve rn11t 
~ • .; "G~c. rk " •lııı. 

bk • Ovunu bırakmak, teslim olmak. 
sk: Sürekli kiş. 
! : lvi oynanmış. 
? : Zayıf hamle. 
Hane ve taş işaretlerile yukard::ıki 

isaretlerin birleştirilmesile yazılan 
partilerin sol tarafı ak ve sağ tarafı 
kara taşlara mahc:.uc:.tur. Her ~atırın 
l:aşına konulan rakam hamle sayı~ınr 
gösterir. Mesela: ( 4. F b 5 X c d 
~). dördüncü hamlede, b 5 hanesin-

deki ak filin c 6 hanesindeki düşman 
taşını alarak kiş dediğini gö1;terir. 

ı.< ü c u-ı.< TELGRAF! 
HAB~RLERI 

• Akşehir, (Tan) - Parti tem
sil kolu gençleri, AHi sinemada A
Jay idman yurdu menfaatine bir mü 
ısamere vermişlerdir. Müsamere-de 
Sekizinci piyesi oynanmış. çok rağ
ıbet görmiişlerdir. 

• Antalya. (Tan) - Kızılay ku
rumu bu hafta Atatürk parkında 
ıbir ı;arden parti verecektir. 

• Sivas. (Tan) - Hava Kurumu 
ı:alısmalarmı incelemek üzere ıs.:ırı-" . . 
mıza gelen ıspektcr Baha Sait, ge-
zisini bitirmistir .Parti ispekt~re 
Raif te Anknaya u~ ırlan·nt'?tır. 

• Ka~tamo'lıt, (Tan) - Kenrlir 
müteh:ıs':lısı Pr. Dr. Tohler, ilin 
merkez kazasına hağh kendir yerle
rini dola'?'lll'i, kilk:irt ısht n:ı ha
vuzltlrını tefki'k etm:ş ve Germeç 

Haber verildiğine göre, yangın, 
bak~l A hm,.• -ı..,,:ı,. hinn.in hQst.a
ınmda çalı'jan 16 ya~ında Tahsının 
ıgördüğü bir yılanı yakalamak için 
yaktığı ateşten çıkmıştır. Suçlu 
Tahsin, yakalanmıştır. 

• Dün, şehrimizde üç küçük yan
gın başlangıcı olm.ış, itfaiye tara
fından söndürül:nüstür. 
Yangınlardan bir.incisi Ortaköy

de 16 ıncı mektebin kaplamaların
da olmuş ve büyümesine meydan 
verilmeden bastırılmıştır. 

İkincisi, Beyoğlunda Aynalrçeş
medeki otların tutuş n'lsile başla
mıştır. Yine saat onda Haseki has
tanesi içindeki samanlık kapla•na
ları yanmış, yetişilerek söndürül
müştür. 

Fazarmda satışa çıkarılan binlerce 
kendir balyası üzerinde araitrrma
lar yapmıştır. Bugün kendirin en 
çok yetiştirildiği Taşköprü ilçesi, 
kendir ürünü ekıim ve üretirni üze
rinde incelemelerine devam edc
ccktıir. 

• Kastamonu, (Tan) - İlimizin 
bir kısım bölgelerine fay:.l.ılı y.ığ
murlar yağ•nış, hatta bir kısım böl
gelerde seller bile meydana gel
miştir. Uzun zamanda-nl'>el"i hüıküm 
süren karaklıktan sonraki bu yağış, 
güzlü'k ekime hazırlanan çiftçiyi 
sevindirmiştir. 

• Merzifon, (Tan) - Bu yıl ka
vun, karpuz bolluğu vardır. Karpu
zun kilosu altmış paraya satılmak
tadır. 

1 

değiştirirken aklıma geldi, pa- ı nacak bir b~dala değilim. Sen ı §Üncceğini anladığım için öyle 
rayı cebimde bırakacağıma şöy- parayı otelcıden, çalınmaktan söyledim. 
le halının altına koyayım, kim- değil, benden sakladın. Bil- Güney gözlerini parlata par-
se görmez, bir şey de olmaz de- mem ne sanıyordun, paranı ka- lata: 
dim. Bu parayı ben ne üzerim- pacak mı idim, çalacak mı idim? - Bak bak, bu dakikada bile 
de götürebilirdim. Ne de otel Ne yapacaktım'!. yalan söylüyorsun. Dilin dola-
odasında açıkta bırakabilirdim Doktor üstüste andiçiyordu: şıyor. Benden utandığın için 
değil mi?. - Gözlerim kör olsun değil. suçunu şimdi onarmaya çahşı-

V e devam etti: Senden niçin sakhyayım?. yorsun. 
- Bugün yurtta hesap gör- Genç kadın dinmiyen bir ka· Söylediğim gibi artık benimle 

düm. Muhasebeci bir yanlışlı- sırga icindeydi: konuşma. Git buradan. Benim 
ğm üzerinde takıldı kaldı. Bu - Benden saklamamıştın da kocam yok. Ben yalancı, bana 
yüzden geç oldu. Parayı ban- odaya girdiğim vakit neden kar- inam olmıyan, beni arsız, hırsız 
kaya yatıramadım. Üzerim.le yo1anın kenarına büzül<lün?. Ni· s:.nan bir adama karılık ede
buraya :,.etirdim. Şimdi de so- çin bana yere düşürdüğüm bir mem. Önun koca diye yüzüne 
kağa çıkıyoruz. Baş~a ne yapa- kağ"rdı alıyorum dive ya1an s<1y- bakamarn. 
bilirdim?.. ledin. Sen hem bir büyük ya- Genç kadın, bu sözleri söyler 

Bu sözlerden sonra, Güney'i!ı lancısın ?.. söylemeı: başını yastığa koydu, 
gözleri birden ışıldadı. Kafası- Doktor çırpımyordu: birden hıçkıra hıçkıra ağlamağa 
nm içinden: - Sana istediğin güveni ve- uaşladı. Hem ağlıyor, hem söy-

- Eanka .• banka .. Benim ar- ririm ki, senden bir şey sak!a.- leni yordu: 
kasından koştuğum kasa. Şimdi madım. - Ne yaptım da sana var-
sen bankam, kasam görürsün!. Fakat, sen öyle birdenbire dım? 

Diye konuştu ve birden par- üzerime geliverince gerçekten Gençliğimi yok ettim. 
ladı: güç bir durumda kaldım. Ne Yaşlı olsun da bana denk bir 

- Doktor ben kuru lafa ka- yapacağımı şaşırdım. Böyle dü- kafa olsun, diyordum! 
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inler Tar i 
Istanbul üniversit~i dinler tari 

!hinin ıçok değerli profesörü Doçeo 
ıHilmi Ome'r Bu:fia i!ıim kütüpha 
nemize mükem"llel ve yeni bir ese 
daha hediye etti. Dinler tari'ıi ~e 
§eriyet tarihinin evolüsyonunu go 
termesi hasebile çok m:ihim ve ye'll 
bir mevzudur. Basit ve iptidai z30 
nolu'lll'n birçok eski dinlerin yen 
ıdinlere ne büyük tesiri olJ ;.ığu bJ 
•gün artık anlaşıl nqtır. Her ye . ., 
bir din diğer eski dinlerd en ~JI 
·hem olarak bir teken n:il mis:ılı 
!arak meydana çıkmı~tır. tı:ıla'lliY~ 
bu gibi dinlerin en t:'d n il et., 
bir nümunesidir. Dii;ıyada yepye; 
ve maziden ilhamını al:nadan b . 
tekamül görinmüyor. Yalnız dinle 
de değil s.an'atlerde de b5yle ol 
muştur. Tıpta da böyledir. Hipok 
r:?t yeni bir il:ni d evre yar1t-ntŞ 
tır. Uıkin ondan evvel hiçbir .e 
yok değildir. Hen fazlası' le vardı: 
Bugün Hipokrat'a atfo.lunnn k:ill1 

yatta eski Mısır ve Hint mehazla 
rından ayni ibareler g5rülüyor. S 
mukayeseler bu son asırla-rda yapı 
lınca .Hipokrat külliyatının yokta 
var edilmediği anlaşılıyor. 

Hilmi O:nerin eseri bu nokta'lıı 
ırı bize bildirmekle beraber diğe 
o:iki ciheti de pek güzel anlatıyor 
Evvela dinlerin kaynağı hep As"/ 
ıolmıuştur. Hata beşeriyet Asy~! 
j)üyük din vaizlerinin ö:ı:in:le egı 
•liyor. Yeni dinler bu eski dinle~ 
'den birçok esasla•r alıyor. Hıriıstl 
:yanhkta Budizmin tesirin1 görilY 
'rıuz. Peyga'Tlberler ve dinlt:r diyar 
ıoıan şarkta da tıb bu dini tesirler 
'le berah::r doğ:nuş bulunuyor. Diıt 
IJer tarihi tıb tarihi noktasından d 
'büyük bir ehem:niyeti haiz::iir. lp 
ıtidai mil'letlerin ve kabletta'rih r.a 
rr_anlara ait milletlerin tababetıeri 
ni dini tesirlerle beraber görilY 
ıruz. Bunlar yüzlerce as~: biribiri~ 
den ayrılmıyarak yürü nü~tür. tyı 
'lik ve fenalık hislerinin b!iylik ye 
~ldığı dinler herkese hu fena rub 
•la•rın fenalıklar ve hıstalrklar te<I 
'lit ettiği ve bunlardan sakınma 
Jazımgeldiği t..' lki n edilmiş ve b. 
ıda tıb aleminde tıbot bir din m1:1ı 
yetine geçmiştir. Bu tesirler hen? 
beşeriyet üzerinden kalknış değıl 
dir ve kalk nısına i n'dn yoktur 
lBugün hasta Irkların hmrnlünd 
lmikrob•J biliyoruz ve onunla deh 
şetli b .'r müca•:le.leye giriyoruz. S 
.mik'robun eski'den adı fena ruhta 
idi. Yine kor1cu ile k:ırışık deh'Jetl 
b!r mücadele vardı. İşte dinler ta 
rihi bu noktadan da pek mühim-:lir 
Zir.a insanla•rın viodanına hük-ne 
den ve daima beşeriyetin nizam ~1 
r-Cu,~ ·- fl n ..1:- • - .. - Ad 

yeni fıikir1er meyôana çıkat1 nış ". 
hunlar asır:larca tababette yeni bt 
rer mezhep husulüne seb.p oıınuŞ 
tur. 

Eserde eski Çin ve Hint dinleri 
ni tetkik ettiğiıniz zarn1n tıb uri 
hinin mazisini aydınlatacak neld· 
dar kıymetli malümata tes:ıdüf edi 
yoruz. Hilmi Ömer s:nelerle pe 
çok kitaplar okuyarak tıpkı bir arı 
nın halı gibi ö:ıü n:ize bir es:: 

koydu. Bir ö:nür bunların hepsill 
tetkike yetmezken Hilmi ö.ıne 
bize büyük bir hazine bah?etti. :Me 
saisinin hutasasını me dma ko"f 
du. Onu bu b:iıük eser( telife ın? 
vaffak olmasından dolayı tebrı 
ederkcın ve deha ilim ve .ihatasıtl 
dan büyük eserler beklerken b' 
kıymetli ki ta:bı da he kinlere. :nll 
a.llimlere ve ili:n a:h nlarıaa hJ 
raretle tavsiye ederiz. 

Dr. A. Süheyl Unver 

• 
Ho:ivut 

Holivut'un 194 numaralı sayısı bi 
çok güzel resimleri ve en son sine~ 
haberleri ile Musa Dağında Kırk Gil 
itimli filme ait en doğru havadisi b 
vi olarak intişar etmiştir. 
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ci sayısı da çıkmıştır. 

Sana varacağıma kırk yıl d 
h.ı evimd~ otursaymı:tıın !. 

Allahıın ne talihsiz kadını'Jl 
şım ben?. 

Annem taş doğursaymış t 
beni bu dünyaya çıkartmasa) 
mış. d 

Bu ağhyan, haykıran, için 
kümelenen agulu sızıyı hıçktı' 
hıckıra dışarıya vuran genç vk 
dırım karşısında ne yapacagı 
~.:şıran Fazıl, onu susturıt13 
y ... tıştrrmak, dindirmek için çı . 
pınıyor: 

- Ağlama karıcığım!. 
Düsündükleriıı hep yanlIŞ· 
Aklıma bu söyledi1'1erinin b 

tanesi bile gelmiş değil! 
Diyor, bu telaş içinde ken 

kendisine dilinin altından kon 
c;uyordu: 1• - A.. Fazıl. Neyine gere ~ 

·rrrıe senin pa. ayı otele getı 

Haydi getirdin, ne diye oyalad 
durursun? Ya cebinde katsaY 

[Arkası varl 
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Fenerbahçe Türkiye Futbol 
Ş a m p i y o ·n u O 1 d u 

Sert Bir Oyun Karşısında Fenerbahçe 
Hasmını Ancak 3 - 1 Yenebildi 

Hava Rurumu Maçlarında Güneş le 3-1 Kazandı 
Futbolden yana dün talisiz bir glt

nümuzdu: lkı tane tatsız tuzsuz maç 
lieyrettik. 

Hem Hava kurumu maçlarından bir 
tanesinin bulunmasının, hem de İzmir 
Ve İstanbul şampiyonları arasında 
Türkiye futbol birincilik finalinin ya
pılacak olması stadyoma üç dört bin 
ıeyirci toplamıştı. 

Alana ilk olarak Güneşliler çıktılar. 
Lacivert pantalon üstüne kırmızı kol 
\·e yakalı san formalarile Güneşliler 
göze çok hoş görünüyorlardı. 

Biraz sonra Arnavutköy takrmı sa 
haya geldi. Bu takım geçen hafta i
kinci küme muhtelit ini 5 - 2 yenmiş
ti. İstanbulsporlu Saminin hakemliği 
altında yapılan oyunda ilk hücumu 
Güneşliler yaptılar ve ilk devre için
de hasım taraf hemen hemen kendi ya 
tı sahasını aşamadı. Fakat bu kadar 
iistünlük ve Güneşlilere bu üstünlük
ten doğan fazla bir güven gelmesi o
l'unu, hele ikinci devrede çok tatsız 
hir şekle soktu. Arnavutköyün hemen 
heınen on bir oyuncusu kendi kalele
r i önUnde birikerek oynuyorlardı. 
l3öylc kalabalık ve karmakarışık bir 
tnüdafaa karşısında sinirlenmemok ve 
lele oyunu mutlaka açmak lazımdı. 

llatte: Takım kaptanlan ve hakem 
Altta : Maçtan bir görü 

lialbuki Güneşliler bunu yapamıyor
lar ve ortadan ilerlemek için yaptık
ları kısa kısa paslı kombinezonların 
t>onu gelmiyordu. 

On beşinci dakikada Arnavutköy 
a~eyhine Celal Şefiğin kale is~ikame -
tınde çektiği çok güzel bir korneri 
~asih yetişerek gole çevirdi. 

Fener • Altınordu maçından heyecanlı bir enstantane 

gibi yaparak üstiinden atladı. Rasihc 
bıraktı. Rasih sıkı bir şiltle Güneşin 
üçüncü ve son v.olünü yaptı. 

Bundan sonra muhacimlere gene 
uyısız fırsatlar düştü, bu sefer başta 
Salahattin olmak üzere hepsi bu gü
zel fırsatları kaçırmakta biribirlerilc 
yarış ettiler. 

Her fırsatın gol olması şart ve ka
bil değildir. Fakat birinci sınıf olına
ğa çabalayan bir takımda mübalağa-
1>1z düşen kırk fırsatın otuz yedisi ka

. çmlırsa bu çabalayışm boş olduğuna 
' hükrr.etmck Hizımgelir. 

Bu zevksiz oyun bu suretle 3 • l 
Güneşin leh~ne bitti. 

Güneşten iyi oynayanlar Celal Şe
fik, İsmail, Riza idi. Otekiler Ama -
vutköyün oyununu kabul ettikleri i -
çin istenilen ve beklenen randımanı 
veremediler. Faruk hala idmansızdır. 

Güneş takımı şöyle idi: 
Corceviç 

Reşat Farı ık 
Celal Riza lsmait 

Rebii N ccdet Rasih Salahattm ...;eıaı 
§._efik 

Hakem oyunu iyi idare etti. 

Fenftrbahçe - Altmordu 
Hava kurumu maçından sonra sıra 

Türkiye birincilik finaline gelmişti. 
Evvela İzmirin Aitınordusu, sonra da 
lstanbulun Fenerbahçesi alkışlar ara
sında sahaya çıktılar. Hakem: Sadi 
Karran. 

Takımlar şöyle yapılmıştı: 
- Fenerbahçe -

Hüsamettin 
Fazıl Yaşar 

Cevat Esat Reşat 
Fikret, Naci, Ali Riza, Şaban, Niyazi 

- İzmir -
Sabahattin 

Cemil 7.i"a 
Naci Adil Vedat 

Hamdi Mazhar Tevfik Sait Mustafa 
Oyun bu golden sonra biraz· dü -

telınekle beraber ayni sıkışık durum 
6Urüp gidiyor. Güneşliler de bir türlü 
OyUnu açamıyorlardı. Top Güneş 
'lllüdafaasına pek az gelivor ve hn
lternin istidadım gösterdiği zamanlar 
da muavin hattında kesiliyordu. 

Bu arada Güneş muhacimleri sayı ' 
•ız fırsatlar kaçırdılar, hele sağ açık
la çok oynadıkları için kendisine en 
fazla fırsat düşen soliç Necdet bun
ları kaçıranlardan birincisiydi. 

İki dost klübün, Güneşle Fener
bahçenin dünkü maçlarda şansları da 
b :ribirinin ayniydi. O kadar ki Güneş 
le Arnavutköyün maçına, mağlı1p ta
rafın lüzumundan .çok fazla ve çok 
daha kasdi sertliğini ve hakem tarafın 
dan bu takımdan iki oyuncu çıkarıldı 
bını eklersek hemen hemen Fencr
bahçe - Altrnordu maçını anlatrmş o· 
luruz. 

Vakit geçiyor ve oyun tarzına gö
l'e daha fazla gol çıkarmas ılazım-

h~elen Gün'lş birsev vapamıyordu . Ni
ayet soldan bir hücumda Rebiinin 

8ilrüp ortaya verdiği topu Rasih tut
tu, durdurdu ve plase bir şiltle Gü
lleşin ikinci golünü yaptı. llk devre 
2.o Güneş lehine bitti. 

İkinci devre başladığı zaman Gü • 
tı~§in üstünlüğü ve ayni oyun tarzı 
llUrüp gidivordu: Yine sıkışık bir mü 
dafaa önünde yine sıkışık ve ovunu 
flçınıyan, ufak ufak. kısa kısa paslar 
~apan, uzaktan eğri, büğrü şiltler çc-

en bir hücum hattı .• 
' . Gol çıkaramadıkça sinirlendiler, si 
tıırJendikçe oyunu bozdular, fırsatlah Ustüste kaçırdılar, onlar kaçırdıkça 
~ alk ta sinirlendi. Kısacası hem oyna 
b~nlar, hem seyredenler için tatsız 
ır oyun aldı yürildü. 

c l3u durumdan Arnavutköyliller de 
ı:saretıend:Icr ve artık gol yaptırma 
! ak için canla başla ö:eyc b~riye ko 
arak durmadan akınları kestiler. 

h .,l)evrenin ortalarına doğru sıkı bir 
fi~c~rn yapan Arnavutköylülcr müda 
C~erın vaktilc davranamamasmdan ye 

an: sayılarını yaptılar. 
ta l3ıraz sonra Güneş sağ açığının or

Ya gönderdiği topu sağiç tutacak 

bmir kalecisinin bir hurtarı~ı 

A vni sekildc baslavıs. avni ve sii
rekli bir ' üstünlük, ilk dakikalarda Fc 
nerbahçenin bir golü, devre ortaları
na doğru ikinci bir sayı, sıkışık bir 
müdafaa önünde sıkışık blr hücum 
hattı ve kaçan sayısız fırsatlar ... 

lkinci devre gene öyle: Sürekli uir 

1stanbul ve lzmir takımları 

Habeşistan Seferberlik ilan Etti 
Sevkülceyş Noktalannı Tuttu 
mıştır. Habe1iatan da resmen sefer
berlik ilan etmiı ve birçok sevkül
ceyİf noktalarını tutmuftur. Bu iti
barla durum hala ciddi ve nazik
tir.] 

ltalyanlar mUzakereden 
Umitsiz 

Roma, 8. A.A. - Popolo d'İtalya 
gazetesi diyor ki : Fransa ve İngilte
re kollektif yardım formülünü ileri 
sürmekle Habes müşküllerini bir kat 
daha arttırmaktan başka bir şey yap
mamış olacaklardır. 

Roma, 8. A.A. - Cenevredc ya
pılan çah§'tllaların, projesi dün dip
lomatik çevrcnlerdc dolaşan ve İtal
yada toplanacak bir Üçler konferan
sı ile sonuçlanacak bir anlaşmaya 
müşkülatla varacakları tahmin edil
mektedir. 

İtlyanm Habeşistan'~a kur!11ak ~s: 
tedi~i kontrolun tanzım edılmcsını 
İngiltere ve Fransa ile g~rüşmcyi red 
etmiven Roma çevrenlcrı, İne;ılterc
nin muvafakat edeceği azami kont
rolun İtalyanın dileyeceği asgari 
kontrol hakkından çok uzak olabile
ceğini tahmin etmektedirler. 

Habeşistanda seferberlik 
Addis Ab~a. 8. A.A.- Seferber 

edilebilecek kıt'alarrn hemen yansı 
şimdiden tayin e~ilen toplanma ,yer-
lerine gelmışlerdır. • 

Birçok mchacist piyade ve süvarı 
alayları sevkülçeyiş noktalarını iş
gal etmişlerdir. Seferber edilebilecek 
ecri kalan kısım köylerden ve teci-

tazyik, fakat açılamıyan bir oyun, 
üstüste kaçan sayısız fırsatlar, niha
yet devrenin o~asma doğru lzmirli
lerin hatası yüzünden bir gol tehlike 
si ve penaltı. Penaltıdan bir gol ve yi 
ne 2-1 durumu. Bundan sonra gene 
Fenerbahçenin tazyikı ve bu arada 
çıkarılan üçüncü gol. Sonra kaçırılan 
sayısız fırsatlar. Nihayet Fenerbahçe 
de Güneş gibi 3-1 galip. 

Aradaki fark: Fenerbahc;e Türkiye 
birincilik kupasını hemen aldı, Gune~ 
ise Hava kurumu kupasını almak için 
daha iki maç yapacak ve dünkü gibi 
fena ovnarsa belki de alamıyacak •.. 

Fen~rbahçenin birinci goliinü ilk 
dakikalarda Şaban yaptı. Bir firikikte 
pas alan Fikrctin çok sıkı bir ~ütünü 
kaleci güçlükle karşıladı, fakat tuta
mmdt. ...,._. ~erek ildnd defa ağ 
lara taktı. 

lzmire bir gol kazandıran penaltıyı 
merkez muavinleri Adil güzel çekti. 

Fenerbahçenin üçüncü golünü Ni
yaziden Ali Rizaya Ali Rizadan ken
disine gelen topu Şaban bir burun şü 
tile kaleye sokarak yaptı. 

Altrnordu ma('tlOp vazivetc dii<>tük 
ten sonra çok sert oynadı ve karşı 
tarafı yıldıracak ve oyunu tatsız bir 
şekle sokacak kadar kasdi tekmeler, 
favller birib"rini kovaladı. Hakem ev 
vcla müdafilerden Cemili, sonra da 
sol ir Mazharı ovundan çıkarmak 
mecburiyetinde kaldı. 

Altrnordu bu şekildeki oyunile hiç 
doğru yapmadığı gibi seyirciler üs -
tünde de iyi bir tesir bırakmadı. 

Fcnerbahçeden Esat, Ali Riza, Ni
yazi, Fikret, Reşat iyi oynadılar. Ta
kım umumiyetle kendi oyununu çıka 
ramadı ve çıkaramamakta da biraz 
haklı idi. Çiinkü bir düzüyc tekme 
yemek korkusilc oynamak bir hayli 
güç bir istir. 

Altrnorduna en sakin oyuncu kale
cileri ile solaçıkları Hamdi idi. 

Maç bittikten sonra büyük bir kala 
balığın kuşattığı Fenerbahçc takımı, 
federasyon reisi Hamdi Emilin kısa 
bir söylevle verdiği Türkiye b:rincili
ği kupasını alkışlar ve yaşa sesleri 
arasında aldı. 

Yeni Türkiye şampiyonunu tebrik 
ederiz. 

Sadun B. SAVCI 

DUnkU kUrek '1arış•arı 
İstanbul kürek birinciliği yarışlan

sa <lün rle Ycni kcı.ıııda devam edil 
miştir. Alınan teknik sonuçlar şunlar 
dır: 

Üç .çifte kıdemli: 
Birinci Beylerbeyi ''Necdet, Yusuf, 

İbrahim, Omer.,, Derece: 9,33,4 
İkinci Galatasaray "Fethi Kemal, 

Nez :h, Hilmi,, 

Üçüncü Haliç '"Alki, Nüzhet, Ha
lim. Muhiddin". 

Dörtlük kıdemli : 
Birinci Galatasaray ''Fethi, Bedii, 

Karakaç, Emcet, llhan" derece: 8-11 
İkinci Beykoz ''Cihat, Salahaddin, 

Cevdet, Tevfik , Mustafa,, 
Uçüncü Anadolu ''Numan, Halim, 

Ali, Bahri, Muzaffer. 
Bu suretle lstanbul kürek şampiyo 

nası neticelenmiştir. Birinciliği ıs pu 
vanla Galatasaray, ikinciliği 12 pu -
vanla Beykoz, üçiincUlüğü 6 puvanla 
Feneruahçe, dördüncülüğü 5 puvanla 
Beylerbeyi, beşinciliği 2 puvanla Ha
liç, altıncılığı 1 puvanla Altmordu ve 
Anadolu kazanmıslardır. 

[Baş tarafı 1 incide] 

menlerden müteşekkil olup bunlar, 
silah altına alınmaları ihtimali oldu
ğuna dair emir almışlardır. 

Yetkeli makamlar, genel seferber
liğin, ancak bir tecavüz vukuunda 
yapılacağını tasrih etmektedirler. 

Guragen ili şefi, Oregüsü'n emri
ne 25 bin efrat ve birçok beygir ver
mişlerdir. 

ltalyanın asker sevl<iyah 
Napoli, 8.A.A. - Bugün önemli 

kıt'a sevkiyatı olmuştur. Liguria va
puru kırk sübay, 114 yarsübay, "21 
Nisan" fırkasından 287 5 siyah göm
lekli ile hareket etmiştir. General 
Appioti ve kurmayı da gemide bulu
nuyorlardı. 

Lieuria aynı zamanda üç yüz kırk 
dört baş hayvan ve gereç yüklü bu
lunmaktadır. 

Gönüllü yazılmak istiyen 
malQller 

Roma, 8. A. A. - İtalyan matfıl
leri başkam Carlas de la Croix 11 
bin beş yüze yakın maliılun, doğu 
Afrikaya gidecek olan altıncı siyah 
gömlekliler fırkasına girmek üzere, 
ayrı ayn dileklerde bulunduklarını 
bildirmiştir. 

lskenderiyede 24 harp 
gemisi toplandı 

lskcnderiye, 8. A.A. - Şimdi ls
kenderye limanında 24 İngiliz harp 
gemisi ve hastane gemisi bulunmak· 
tadır. Bir süet uçak devamlı surette 
İskenderye civarında nöbet bekle
mekte ve Ebukir, deposuna nazaret 
etmektedir. Şehirde ve limanda tam 
bir sükun vardır. 

ltalya Krah askeri 
teftiş ediyor 

Roma, 8.A.A. - Kral, yanında ya
veri olduğu halde, Dux karargahını 
gezmiştir. Burada, her yrl süel ant
remanlan takibetmek üzere İtalya· 
mn tekmil bölgelerinden gelen 20 
bin P."enç avanguardist faşist toplan
mış bulunmaktadır. 

Mm:solini bunları "İmparatorluk 
yolunda" teftiş edecektir . 

Tüfek ve mitralyözlerle müsellfilı 
bin yüz sübay, 6 bin öğretmen sü
bay, yüz ordu papası, Ballilas lej
yonundan yüz sücl hekim, müskötcr
ler, bisikletli ve motosikletli efrad a
vanguardistlerin yanında gidecektir. 

Habeşistan lraka 
benzetilecek 

Paris, 8.A.A. - Matin gazetesi 
Uluslar SosyeteEi çevrenleri tarafın

dan düşünülen projeyi izah etmekte
dir. 

Bu gazete diyor ki : 
" Mesele, İrakta mevcud olan reji

me benzer bir rejimin yani, Negüs·ün 
egemenliğini kurmakla beraber, İtal
yanın HabeşiEtan topraklarını süet 
şekilde kontrol altına almasını ve 
Habcşistan'ın iç ve dış işlerine neza
ret etmek ha:hı verilmesini sağlıyan 
bir nevi mandanın İtalyaya teklifi ve 
Habeşistan'a kabul ettirilmesidir. 

Bu proje henüz pek mühimdir ve 
hiç şüphesiz, Mussolini tarafından 
reddedilecektir. 

Şayed, Mussolini, uysal görün
memekte israr edecek olursa, komi
tenin, Konseye. uzlaştırma ödevinin 
akim kaldığını söylemekten ba~ka ya 
pacak işi kalmaz. O zaman, Adua 
mağlubiyetinin öcü alınıncaya kadar 
işi kendi haline bırakmak ve tam 
manasiyle ortaya çıkacak olan harbin 
önüne geçmek üzere araya girmek i
cap edecektir. Ulue:lar Sosyetesinin, 
harbi durdurmak hususundaki aczi
nin bir gösterisi olacak olan bu ihti
male burada henüz yer verilmemek
tedir. 

Petit Journal gazetesi de, 1talyan
Habeş anlaşmazlığını kotarmak için 
tasavvur edilen projeyi, bir taraftan: 
egemenliğin tahdidi ';ani Habeı;: İm
paratoru, Habeşistan'ın erkin hükfım 
darı ve Uluslar Sosyetesi üyesi kal
makla beraber, İtalyanın ekonomik 
havai, süel, demiryolu, yöneti.m. üs
lerini ve sömürge müesseselerını .~
ması, diğer taraftan kontr~1 tes.ısı, 
yani karıınklık çıkarıcı v.e .ası _!tabıle
lerin silahlarından teelidını saglamak 
için, Uluslar Kurumunun~ nazari ma
hiyette arsıulusal fakat fılen İtalyan 
bir zabita usulüne müracaatı şeklinde 
tarif etmektedir. 

Madam Tabois, Oeuvre gazetesin
de, paktın tatbiki hususundaki tam 
topluluğu ileri sürerek, M. Aloisi'nin 
toplantının sonuna kadar vakit ka
zanmak yolunda t ek direktif aldığı
m sanmakta ve Süveyş kanalının 
kapanması fikrinin israrla yenilendi
ğini gözönüne koymaktadır. 

Cenevre çevrenlerinde, İngiliz filo
sunun her ihtimale karşı hazır bu
lunduğunu ima etmektedir. Gizli su
rette yayılan bu haber bazı tesirler 
uyandırmıştır. 

ltalya propaganda Bake:.
nının bir söylevi 

Roma, 8.A.A. - İstefani ajansı 
bildiriyor : Asmaradan bildiriliyor : 

Bir k'aç gündenberl hava gönüllü 
yüzbaşısı sıfatiyle Eritrede bulun
makta olan propaganda bakam Cia
no, radyoda Amerika ulusuna Eritre
nin samimi selamını bildirdikten ve 
Amerikan ulusunun alicenablrğını ve 
cesaretini tazimle yadettikden sen
ra kırk sene içindeki İtalyan-Habeş 
münasebatınrn kısa bir tarihini yap
mış, İtalya tarafından Habeş hüsü
met ve suiniyeti karşısında yapılan 
banşçrl teşriki mesai teşebbbüsleri
nin sonuçsuz kaldığım izah etmiştir. 

Ciano, İtalyan sömürgelerine kar· 
şı yapılan bir sıra baskın ve tecavüz
leri saydıktan sonra, sınırların öte 
tarafında Afrika barışını bozmak ve 
dünya ekonomi ve medeniyetinden 
zengin ve kaynak dolu bir piyasayı 
kaçırmak için her şevin yapıldığını 
söylemiş ve demiştir ki : 

" Çok çetin bir buhran geçiren 
dünyada bu hal beşer tesanüdüne 
karşı modem medeniyetin tahammül 
edemiyeceği bir baltalama şeklidir. 
İtalya bu topraklarda nizam ve ~
nşı temin ettiği vakıt, aynı zamanda 
bütün dünyanın sermaye ve iş alemi
ne Habeşistanın hotbin bir surette 
sım sıkı kapalı tuttuğu kıymetli bir 
yeni piyasa da açmış olacaktır. İtal
yanın, bütün Habeş işlerini kesin 
olarak kotarmak karan geri alınmaz · 
bir karardır ve hiçbir suretle de
ğişmiyecektir. Bütün İtalyan ulusu, 
icap ederse en ağır soravları (mesu
liyeUeri) kendi üzerine almaya ha· 
zırdır. İtalyan ulusu. tarihin seyrini 
İtalyanın zararına olarak durdurmak 
tecrübesinde bulunacak olana, en son 
haddi de olsa, bütün vesaiti ile karşı 
koymağa hazırdır. Onun Amerikada 
ve bütün dünyadaki hakiki dostları, 
İtalyayı mukarrcratımn yerini bulma 
sından alıkoymaya matuf zecri tedbir 
lerin veya diğer vasıtaların ne dem.t:k 
olduğunu artık biliyorlar. Italya her 
halde Habeşistanla barışçıl bir ç.oılrş
ma beraberliği teşebbiisleri devres:ni 
ebediyen kapanmış teliikki etmeye ve 
geçmişte tutulmayan vaitleri gelecek 
te kabul etmemeye azmetmiştir. Kı • 
taatrmız, İtalyanın kendilerine vt-rdi· 
ği şerefli ödevden dolayı gu:ur his
r.etmektedir. Duc-:rnizden emir geldi
ği zaman, hepimiz en çetin hir azimle 
harbedeceğiz. Dünya tarihini.n bu bil 
hassa önemli saatinde yüksek tarar
lar vermek sorav (nwıt uliyet) ve mcv 
kiinde bulunanlar, 43 milyon Italya
nın bir tek dini bulunduğunu ve bu· 
nun, her ne bahasına -ve her ıtime -kar 
sı olursa olsun Mussolininin adrna 
İtalya istikbalinin temin edilmesini 
görme olduğunu hatırlamalıdırlar. 

ltalya konso1oslarım 
geri çağırmadı 

Roma, 8 A.A. - Röyter ajaMı• 
nın, yetkili ç~ ıre-:ıl !!M.: n öğrendi· 
ğine göre, Habeşistandaki İtalyan. 
kdns:>losla•rırı ·hn hiçbirisi geri a .. 
lrnmış değildir. 

Amerika ve imtiyaz 
meselesi 

Londra, 8 A.A. - Röyter ajansı 
nm Adisababadan öğrendiğine gö
re, Amerika işgüderi Amerikan 
kum~nya<Sına imtiyazdan vazgeç
mesi için yapıl.an tavsiyeni'n arsıu
lusal ba.rıs kaygusundan ileıri gel
<ii ğini Habeş imparatoruna teminı 
etmiştir. 

BUNLARI BiLiYOR 
MUSUNUZ? i 

Dünyanın en 
Geniş şehri 

Bu başlığı okurken hatınnıza Nev• 
york, Faris ve Londra geldi .. Çünkü 
bunlar dünyanın en kalabalık şehirle
ridir. Fakat, dünyanın en geniş şeh
ri yani mesahası en büyük olan ka
sabası, hangisidir bilir misiniz? Hiç 
düşünmeyiniz, bulamazsınız.. Bu şe
hir, Debreçendir. Debrcçen bir Ma
car şehridir. 10.000 nüfusu vardır. 
Mesahası 950 murabba kilometredir!. 
İşte bir rekor ki, kolay kolay kırıla
maz. 

Avcı kediler 
Kedilerin avcılığa meraklı olduk

larını herkes bilir. Kedilerin fareleri 
ve küçük kuşları nasıl avladıklarını 
görmiyen var mı? Ancak bunlann 
şikarlan küçilk yaratıklardır. Kendi
lerinin yansı kadar büyük hayvanla
" avladıkları nadir görülmüş şeyler
dendir. Resimdeki şu Siam kedisine
bakınız, kocaman bir tavşanı nasıl 
yakalamış. boğuyor!.. Bu resme ba
kınca. kedinin hangi cins hayvanlara 
bağlı olduğunu daha iyi anlarız. Ke
di esasen et yiyen bir hayvandır. Bu
nun büyükleri: Aslan, pars, leopar, 
konguar, jagor, lynks, geçer ve baş
kaları adı verilen yırtıcı hayvanlar 
hep kedi cinsidir. 

Avrupada ehli pe kçok kedi ır
ları vardır. Siam'ın kralı adını taşı· 
yan ırkı Avrupada iyice yerleşmiş, 
bizim iklimimize alışmıştır. Bu cinsin 
cesur ve güçlü bir örneğini resmi
mizdeki kedi gösteriyor. 



~--8 ======================================================TAN=======:======================================== 9-9-935 ~ 

D •• a Gazetelerine Göre Hidiseler 
BAL TIK MEMLEKETLERiNDE 

Boğuluyorl 
Petit P:ın·s ·r n'den: 

Bana. ihraç e-dildiğ i takdirde 
.Litva.nyaya s ervet getıre~ek olan 
!meşhur v~ kıym:tli klZl.ıdıın bir 
litÜrunün hikayesini anlattılar. 
Kannas'ta..ı-ı kalk:ın bi r kaz sürü

_.ü Rigadan gıeçerken Let-.>!'l kazı 
;a.aını almış, oradan L e.1is tan hu -
iri uduna varmış, fa kat b.ıra:h:ı geri
sin geriye dönd.irlil.n.i j t..ir. G.i.n • 
,riik meımurları bunda bır hile ol • 
duğunu sezerek, gümrükten geçmesi 
;ıe müsaade et.'llemiŞ'lerdiır. Kazlar 
)>rag ve Viyanaya giJiyorlardı. Vi
vana v.e Prag, Almıı.1ya:11n kendi 
topraklarından transitini yasak etti
gi gündenberi Litvanyanm mal gön 
ıderemediği i'ki mahreçtir. 

Bu küçük hikaye Litvanyanın bu
~ün çırpındığı eko:ıo.n.nl g:i;lük -
Jeri iyi bir şekilde gostcı•.nektedir. 
Li'tvanya boğuluyor. Bu me.nlekct 
lkümes hayvanlarını, yumurtalarını 
!lfc te.rcyağını s:rbestçe sevCtedcmi
yor. Bunun .se.bebi m.iştexi bulama
dığından deği l, kc) n:}ularının ihraç 
mallarının topraklarından g.eç.mesi
ıı e müsaade eb:n:.n:leri.dir .Litvan
yanın sadık yalnız bir müşterısı 
vardır. O d'a 1-.ı.giltc.redi'r. 
· Mem!!l mes:lesinde asla feda -
Jcarlık et'.niyen ve Al:nan piyasası
nı feda etme,ğe razı olan ve h.d.ıt
larr garbe doğru kapandığı günden
beri ıztırap çeken Litvanya cenup 
hududundan da mahsulatını harice 
.gönderemiyor. Lehistan hududu yol 
c.ular için olduğu gibi e;1ya i ; in de 
'kapalıdır. Bir za.nı:ılıır Vilno ve 
l<ovno tarikHe Moskova ve Farisi 
birleştiren eski demiryolunun bugün 
:birkaç yüz kilo.metresi ıkapar.1.:nış tır. 
'Btıı.gün Li'tvanya ile Le.histan ara-
5ında hakiki bır 'in sed:fı vardır. 

Med-eni Avrupac11 böyle lıir hu • 
'dudun mevcudi'yeti ve ~ir za-nanla:r 
hirlcşmiş olan iki memleketi.1 bi
ribirinden böylece ayrılması az te
•adüf edilen bir haldir. Ebnoni 
'iubatı, .c kseri'yetle si1yasal anla~ -
malan doğurduğu halde, burada e
ilc:onoımi ioaplaırı iş görememektedir. 

Litvanya hükumet adamla;rından 
birinden Litvanvamn Lesihstana kar 
'ı biribi'ri'n-e uymryan bazı hattı ha
ceketleri hakı':tında bana· izaı:1:ıt ver
mesini istedim. Ona bu bir iki hlf· 
:ta evvel jşittitği:m b:ızı ş::yleri an
:lattın-- Litvanya Dışi~ler blkil'l i 
;ı.ozaıraitis'in 31 maydta Kaun :ı.s za
~itan klübünde irat ~ttiğ i nutukta 
~ükılmetin Lehistanla müza lı:ereyc 
~i'rişmek istediğind ::n ve Cu :mır 
başkanı S.netona dl Lehıstan hü -ı 
;\nimetinin ,Mareşal Pils~dskinin 
mc·ktebini Viln1Jya m1klet n-::< hu
ısusundaki niyetinden b:ı 1ısederken 
~u hazin hitapta bulunmuştu: 
iVilnoda ayni zamacıda Litvanya 
milletinin de .kalbi yatıyor.,, 
Muhatabım bana dedi ki: 
- Bu iki beyanat asla yek.:iiğe

rini nakzeder mahiyette değildir. 
.uhistan ile aramızda vaki olan gö
rüsmcler hatta turiz.:n ve tecim mü
~asebaıtının teessüsü Vilno mese
iletsini ortadan kaldıramaz. Bir gün 
.geJip te bugünkü hududu aç n-ı '!a 
rnuvafaka•t ets: k bile, b:.ı, bizim b~
•gilnfKü hududu muvakkat bir hudut 
.~şareti addetmekten vazg!çtiğimi -
~e detaleıt et niyec:ktir. B.ı hi; bir 
cıaman Lehlllle.rle m:.izakereye gi -
irismemize mani değildir. Fakat iki 
memlc.ket arasında ya,Hlacak bP.r 
1türlü anlaşı:na, ancak bu a:ılaş"tlaya 
har;Jı bir vesikada ara nı zJa d1hı:ı. 
bir .anla~~n:rmazlık mevcut oldu -
;ğu tasrih edilmek suret'ile yapılaı
hilecektir. 

İşte Kaunas hükumetinin hattı 
hareketinin huHisası bundan ibaret-
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Birden durakladım. Nöbcçi, her 
halde nekadar sarardığımın farkına 
varmadı. Sallanmadan, düpedüz yü
rüyerek siperi geçmek için, ne ka
dar kendime bakim olmağa çalıştı
ğımı tasavvur edersiniz. Parmakla
rım taşa kenetlenmiş, mü_mkün ol
duğu kadar sakin görün:nege çalışa
rak, yürüyordum. Nöbetçiye tekrar 
ettim: 

- Daha otuz dakikan var, gözünü 
aç, bir şey kaçırma 1 

Ondan sonra adeta Jcaç:ır gibi, ze
minliğe girdim. Karşıda kim, hangi 
adam benim burada bulunduğumu 
biliyor ve nasıl biliyor? İçimi bir 
korku aldı. Tası çözdüm, kağıdı çı
kardım ve okudum. 

Lauffen, gene Lauffen karşıma 
çıkıyor. Benden ne istiyor? Söyli
yeceği mühim şey ne olabilir? Bu 
ne çılgınlık, bu ne garabet? 
Aklım bir türlü ermedi. Fakat 

hakikat de avucu'llun içindeydi. 
lnarummak kabil mi? 

lşte siz de benim gibi, masanın 
Ostündeki şu mektubu görüyorsu-

LitıJanya Cumurbaıkanı Sematona 

ıtir. Litvanya müzakere kıpısını ka 
pamıyor. Fakat hükUın:t Vilno mc ... 
'öelesinde kendi mevcudiyetini gör ... 
mek kaygusundadır. 

Litvanya efkarı umu:niyesi, dini 
!bir hürmetle muhafaza edilmi~ olan 
bir emel etrafrndı gerile n:ğ~ hiç ... 
bir ..::aman müsamaha ile lı:ıkam:ız. 
·Milli duyguları kuvvetleştiren 
Vilno, bugün Litvanyada bir sem
boldür. 

Vilno, Meme! bunlar geçen sene 
r:enevrede iı:ru:a. e :Hl :n v!! Lt tvl"'· 
ya, Estonya ve Letonya ittih-adr 
-andlaşmasında zikredıl:li~ . Jı 
·Litvanyanm hususi meseleleridir.ı 
Bu da ne Letonvanrn, ne de Es-
1:onyanıı< bu meseleleri benimsemek 
ist"meıHklerine delalet etmektedir. 
· Bundan ba~ka Litvanyanın !}İma ... 
·linde'ki ko:nşuları Estonya .ve Le ... 
ifönya gibi tereddüt içind~ Mos'<o
vaya d-oğru tevcih .ediyo;lar. Lit
vanya çok dindu olan ve Sovyet 
fi kr•ine çok az mlite·n·wil olan a .. 
halisi üzerinde ko:nü:ıizm propa
gandasının bir tesir yapacağında~. 
·asla endiş: etn-: n-:kt'!'lir. Litvan
ya, Sovyetlıerin Avrupa siyasal aJe .. 
rnine girmelerini, dahili siyasası ve 
harici teşvikler d?layısilc m1isaitı 
'Surette kıır§ıla•n:ığa mecbur olmmı
-tur. Fakat bu hal Litva:ıy1ya an: ... 
1i bir fayda tcınin e..fr:ne •niştir. rntı 
vanva ıcın faydalı ve menfaatine 
'Uygun olan §'e,y, Alm·mva ve ~ -
niıstanın dn iştkak ei~bileceği biı:ı 
4Cmniyet paktı yapmaktır. 
~....-.: ... ,_ 
Doumergue ve 
Fransız- italyan 
Dostluğu 

Frfanaız gazetelerinden: 
Sabık Franşı:z: Cumurbaıkanı 

Gaaton Doumergue Fran•u: - ltal
yan doatluğu hakkımla fikrini so • 
ran ltalyanın Operee Giorni mec
muaıına fÜ mektubu göndermiıtir: 

- Büyük ve asil vatanınız ile 
Fransa araşıncla meucut anlaıma
nrn burıün olduğu kadar ati için de 
ha"ati bir ihtiyaç oldu~una kan;im. 
ltalva ue Franıanın daimi ve esas 
menfaatleri tetkik edilince bunla -
rın b 'ribirin eba~l' olduğu görülü
yor. Hatta denebilir ki bu menfaat
ler biribirinin aynidir. B•t hu•u~ta 
kanaati maıla deiiımemiftir. Bu 
kanaatlerim, burada üzerinde dur
mak istemediğim bazı hadiseler 
üzerine bir hat daha kuvvet bul • 
muıtur. 

nuz, okudunuz. 

Bilmem, bu sözlerimle size ıçımı 
anlatabildim mi? Bir insanın, iki 
yıl sevdiği kızdan hiçbir haber ala
mam:ısı n'C demektir? Bu ne sessiz 
ve insanı için için kemirC'll bir ıstı
raptır, bilir misiniz? 

Lauffen'in bana yazdığı mektup 
aylardanberi içinde çırpındığım ka
ranlıklarda birden bir gim~ek gibi 
çaktı. Hem nereden çaktı? Hiç bek
lenilmiyen bir yerden~ karşı cep
heden, düşman cephesinden ... 

Lauffen Lauffen, benim candan 
düş.manım

0

I Bana söyliyecek neyin 
olabilir? Senin ağzından verebilece
ğin en mes'ut haberi bile öğren
mekten korkuyorum. 

Maryse'le evlendi mi? Benden 
son derece iğrenen bu adam siper
leri a~ıp, yanıma kadar gelmekte 
niçin bu kadar ısrar ediyor? 

Titriyorufn. Cevap vereyim mi, 
burada olduğ';1Jllu bildireyim mi? 
Akşamdanberı kafamı iki avucu
mm1 içine aldım. Düşünüyorum. 
Oyle bir mücadele halindeyim ki ... 
Onun için oyundaki dalgınhklarımı 
he piniz mazur görünüz. Ne halde 
olduğumu anlıyorsun değil mi Sam
bndicr? Anlıyorsun değil mi Ter
raire? 

Ben ıustıum. zeminliği derin bir 

Fransa, 
Tedbir 

ita/ya Aleyhinde Zecri! 
Yapılmasına Razı Deiil 

Le Petit Par.l;;i,1n'den: 
Uluslar Kurumu müzakeratının 

.arifesinde, İtalyanın hattı hareketi 
şu suretle hülasa ediliyordu : Eğer 
Avr.upc;.-:ıın başlıca b'.iyü1c d.:vletle
.ri, İtalyanın H:ıi'.J?Ş~stan1ı yapaca
ğı askerr hareketlerden dolayı İtal
yaya karşı zecri tedbirler ittiha
zına kaTar verdikleri t11k]irdı-: U
luslaır Kurumundan çekilmektir. 
Zecri tedbirler ittihaz edilmese 
bile, İtalya ulusal l?ururile kabili 
t'elif olmıyacak s:ır:t~ takbih e
dildiği takdirde bile Ulusla.r Ku
nımundıan çekilecektir. 
Eğer 1talyaya karşı tatbik edile

cek zecri tedbirler, İtalyanın Ha
beşistandaki ask.e.ri hareketlerine, 
mesela Süveyş kanalının kapatılma
sı gibi zarar verecek m1'1iy!tt"! o
lursa İtalya bu tedbirin tatbikini I 
yardım eden hükCımet V"Cya hüka - . 
metlerle kendisini dü~man a:i:hje
cektir. 

İngilterenin durumu, İtalyanın 
d'Urumile tamamen zıt gibi görünü

,yor. Bu büyük hültümetin ml.i ınes
lsilleri veya efkarı umumiyesi di -
yorlar ki: "Eğer İtalya, Uluslar 
Kurumu11un açıkça göstermiş -oldu
ğu hiısi'yata rağr.nen Hab?şistanla 
h:ırbe giriş.ecek ve İngilterece tek
lif edilen mü~-terek zehirli tedbir-
1-er reddedilecek olursa, İngiltere 
Uluslaır Kurumuna karliı serbestisi
ni ele alacak ve k::di3i;ıi UJu3lar 
Kurumuna bajl :ıyan her türlü mu-
1cav.eleyi hatta Lokarno andlaş.ması
nı bile hükümsüz addedecektir.,, 

İtalya hattı harek:tini doğru 
gö.stermek için, Habeşista':lın Ulus
lar kurumuna girmesini ta'lsiye et-

ALO/Si 

tiği za•'llan, (bu husuS'ta İng~Itere
nin şüphe ve terd l HlerLıı izıle 
etm:k için) Hab:::l hiiklı n!tinin, en 
kısa bir zamanda kendi arazisi da
hilinde, ıbilha-ssa ki.Heliği kandırmak 
suretile, insanlığın şerefine uya
cak bir nizam kurmasını '!eriye sür 
ınüştü. 

Bu ıslahata başhnmadıktan baş
ka bu hususta hiçbir teşehbüse de 
girişilm~diğinden, Uluslar Kuru
mu, İtalyaya göre, H :ô:}i&tanı U
luı/ıaır kurumundan hariç tut.nak 
kabil ola.:nadığı takdirde, bu mille-
tin kendi k-endini idareye muktedir 
addettirecek ıslahatı yapınağa i kti
darı o1amadığmı kabul etn~lidir. 
Bu şerait dahilin1e Mussolininin 
birçok kereler anl:ııttığı ve İtalyan 
ma.tbuatının da fikirlerini izıh et
tiği ve;hi"'ı~. Frans'3yı Şi nıli Afri
kada, İngiltereyi Hindistanda oldu
ğu gibi, İtalyatyı da Hılı!}İst:ı n 
kaTşı ve imnrat~run nüfuzu-.ıun 
fevkinde bir ·d-urumthı addeb:n~k ka 

-
sükut kapladı. Hiçbirimiz bir karar 
veremiyorduk. Lauffen karşımda, 
birkaç metre ötede... Bir işaret et
sem, gelecek. Herşeyi onun ağzm -
dan öğrenerek, iki senedir içimi yi
yen kurdu düşüreceğim. 

Gecenin ,karanlığı içinde gelcbi • 
lir de, gidebilir de .. Kims: farkına 
varmaz. Fakat yapabilir miyim? Bu 
na hakkım var mı? 

Buraya davetli gibi. arhdaş gibi 
bir Alman zabitini çağırmak 1 Hav 
sıılam almıyor. Bilmiyoru'11 ,'ile ya -
pacağımı bilmiyorum. Başım dönü
yor. De la Fou,,.ue Allahaşkma ba· 
na bir Akıl öğret 1 

Yüzbaşı De la Fougue yavaşça 
de Soliers'yi oturttu: 

- Sen biraz sükhet bul! dedi. 
Hakikaten i·ki senedir bu kızdan hiç 
bir haber alamadın mı? 

- Hiç, hiç, hiç! 
- Peki, biraz arayıp soruıtur:nı-

drn mı? Matmazel Maryse'in ana ta 
rafından Fransanrn en büyUk bir ai 
lesine mensup olduğunu söylemiş -
tin. O halde bir geyler öğrenebilir 
din? 

- Sönmek üzere olan bir aile .. 
Tek ba,ına, ihtiyar bir teyıesi kal -
mı,. Bellechasse sokağındaki eski 
evinde, gidip bu kadını buldum. 
Kendi~ine her şeyi. her şeyi anlat -
tım. Beni candan karşıladı. Söyle -
diklerimi dinledikten sonra ayağa 

Uluslar kurumu konseyi baıkanı 
GUINAZU 

.dar ta.bil bir şey olamaz. 
İtalya tarafın lan tesis edilecek 

obir himaye veya baı:ta benz:-r bir 
rejim, Habeşistamn tabii servetle
"l"inden istifaıdc etmek ve anavtanda 
mevcut ameleyi kullan:n'.lk ve İtal
yan endüstrisinin muhtaç olduğu 
mahrcçle.ri bulmak imkanını temin 
edec-cktir. 

lta1yamn mazide Versay andlaş
m asrndan elde ettiği m:nfaatleri 
•kafi görmemesi ve şimjiye kadar 
ımuahedelerin t211ilini istiyen dev
letler yanında yer al n11ı .11:ı se
bebi genişlemek ihtiyacr:l hn ileri 
•gelmişti.r. Bu ihtiyaç bugün başka 
tarafta tatmin e•jil'llİŞ olacağından 
•İtalya ~vrupad:\ b:.ı i:ı.tiya.cı te.nin 
•etmiş olan diğer devletlerle dnt
iluk bağla"rını ve çalr~:na biriğini 
•kuvvetle~ti re bi 1 ecektir. 

İtalya hük(lmeti ensen Habe1i-s
ıtandaki menfaatlerinin muhafaza 
ıedileceğine dair lngiher~ye te .ni
ınat vermektedir. 

Fakat şimdi.ve kıdar Mua~lim 
ve İtalyan matbuatı tarafmdrn ile
riye sürUlen rnUlahazaıar İngiltere
yi asla tatmin ede'll~ nİ}tir. İngil
ıtere hükumeti, Habeşistanda:ki haı~t
•larının muhafaza edlleceğine d:ıir 
dtaly.anın YeNliği t;::ınin.etı memnu
ıniyetle kabul etmekle b:raber, et
ıkarı umumiy.esinin büyü!t bir kıs
mının tahriki üzerine, Mussolininin 
ou hususta verıniş old.ığu teıminatı 
anüessi.r olsa bile, İtalynn :lı'n1 
ı:neselesine silahlı .olaırak mü·iahale 
·etmesile, meselenin memnuniyeti 
anucip bir şekilde halledilemiyeoe
ği kanaatindedir. 

İngilizler diyorlar ki, Jaıponya, 
Mançu.riyi aldığı za nın. filhıkika 
tİngihere Uluslar Kurummun Ja· 
ı:Jonyaya karşı zecri tel!>irlere mlJ
ıret.c:~'3t et'.'?lesi hakkında hiçbir tek
ılifte bt?iun.-nil>nıştı. Fakat bu, U
.Juslar kurumunda aza olan diğ:r 
ıdevletlerin bu meselede zecri ted
ıbire müracaat etmenin maddeten 
•imkansızlığına kail obnalarından 
ileriye gelmişti. 

İngilizlere göre, bu meselede 
zecri tedbirler az trr.ii'!ssir olsa. bi: 
le, Uluslar Kuru.n:.ına aza olan di
.ğer küçük devletler üz:rinh m-ı
•kul bir ehem niyeti vardır. Eğer bu 
küçük .de~~etler, Hıheşbtı:un 1n-
1giliz ıstı1asına terkeyle<likl~rini 
.görecek olurlarsa, Uluslu Kuru
munu terkedecekler ve Cenevre :ie
.ki teşekkül de yalnız Avrupı dev
letledne mahsus bir kurum olarak 
Jcalecaktır. 

Fransa, İtatva ile bütün anlaşa-

kalktı: 
- Ah, bilmezsiniz, şimdi size ne 

ka.dar acıyorum, dedi, blJtün kal -
b:.ınıe acıyoruın. E'Tlin olabilirsiniz. 
Fakat rica ederi:n, gözlerimin ö -
nünde bu korku~ı.ç izdivacı, ailemi
zin bu biiyük yasını canJ.andır:na -
yınız. Annesi burada daha pek genç 
yaşta öldü. Kızını aramızda hemen 
hiç görmedik. Anasının b.:r Avus -
turyalı ile evlenmesine z•ten aile -
11i razı olmamıştı. Fakat olacak ol
odu. Görüyorsunuz ki, size faydası 
dokunacak hiçbir malumat verecek 
rvaziyctl'C değilim. 

1 

Artık sağa, sola, uzakta.'.\, yakın
dan bütUn tanıdıklarn11, yani Ma
rvse'd"'n az cok havadis alabilecek
lerin herbirtne ayrı ayrı mekt'Jplar 
vazdım Kimseden saı'lre sifa ve
recek bir cevap gelınedi. Ah, bu 
unsör, ah, bu aansör? 

Bir defa uğursuzluk ba;lamıya 
P.Ör"ün, nrkas1 sögUıı edivor Hicbir 
yerd~n bir haber al~:ak il ni'.ii k'.11 • 
mayınca, ge;en gubat, tzin alarak 
tekrar Almanarre'a gittim. Belki l.ir 
iz bulurum, birisine rastlarım, bir 
şeyler öğrenirim, diye Hespcridaya 
da uğradım. ı 

Uç gün oralarda dolaştım. Alma
na.rre'deki eski evimde kimseler 
yoktu. Pancurları kapalı, bahçesini 
yabani otlar bürümüş, dış kapı çüril 
müş, dökülmüs. 

HABEŞISTANDA VERiLEN iMTiYA~ 

imparator Anlatıvor 1 . 
Parı"s • Soir'den: 

Cenevrede milzakerelere baslana
cağı bir ıırada Habeş i'mparatorun
dan Amerikalı African Exploiration 
and Development Corporation sos
yetesine verilen petrıol imtiyazı 
hakkında bir miı1ikat aldım. lm
,parator sorduğum yazılı suallere 
§U cevapları verdi: 

- Habeşi&tan verdiği bu imtiyaz
dan ne gibi istifadeler teınin ede
ceğini ümit ediyor? 

- Habeşistan b:.ı imtiyazdan ıu 
lstifa.de leri temin e iec: ~ini ü-nit 
e-dryor: Petro'I membaları, bu mü -
hirn işi iyi bir surette sona erişti
re bilecek teknik ve fin:ı:ıul kabi
liyette bulunan Amerikalı" bir gru.p 
tarafından işlotileo:ktir. 

- Bu imtiyaz bilhasu Cenevre
de müzakerelere başlan.nak üzere 
bulunduğu bir sırada auu edilmi
ycn siyasal ban karışıklıkla-rı mu
cip olmıyacak mıdır? 

- Bu imtiyazın siyasal bir hede
ti yoktur. Mevzuubıhs olan finan
ısal grup tecimsel ve endlstriyel e
aas'lardan gayri bir maksat gözet
meksizin, Habe§istana sermayesini 
ışletmek için ge Lrniştir. 

- Bu imtiyazlar 1906 an'dlaşma
ıına ır.uhalif değil midir? 

- Bu imtiyaz bir İngiliz - A!Il'!
rikan grupuna değil, yalnız bir A
merikan sosyetesine verilmiştir. 
Habeşistan 1906 andlaırnısında hiç 
bir taahhüde giriş·:ne .niştir. Bu 
an.dlaşmayı imza eden üç .devlet, 
biribir'lerine karşı bazı taahhütler
de bulunmuşlardır. Bu taahblıtlerin 
ne Habeşistana. ne de Amerika 
Birle§ik hükiimetlerine şümulü yok 
tur. Bununla l:nraber bu imtiyaz ile 
bu andlaşmayı imza eden devletler
den hiçbirinin menafiine halel ırel
rnemiştir. 

Müuı.kcratın hafi olmasına gelin
oc: Bu kabil' müzakerat hiçbir za· 
ma.n aleni surette cereya:ı et.n:--· 
miştir. 

- Bu imtiyaz: esaaen ltalyaya 
verilecek değil mi idi? 

- Biz İtalyanın, Ha•bcşistanın 
Uluslar Kurumundan çı9rıl nnı -
na dair olan bir talobin:i:n hıb!r
dar edildik. Bu talebe kar§ı ceva
bımız münasip görülen bir za-n-ın
da formüle edilecektir. Ensen bu 
kabil imtiyazların verilmesi. hakim 
ve müstalc.il bir memleketin tamami
yet hak\arındandır. İtalyanın bize 
bundan dolayı tarizde bulunmasını 
muhtemel görmüyoruz:. 

ırnamazlıkların zail oduğu ve küçük 
.itilaf devletedle olan §Üphelerin 
ortadan kalktığı zaman, İtalyaya 
karşı yapılacak otan bu has:na:1e 
~ıarekete iştirak edemez. Av;upada 
:bugün iki türlü millet variır. Biri 
.bugünkü hudutlarından memnun o
lan mm.etler, diğeri de ikna yolile 
,olmadığı taıkd.irde, i'3tila 3aretile 
,hudutlarını değittir Lnek için fırsat 
kollayan milletlerdir. 
İtalya aı0n senelere kldar bu iki 

.aınıf arasında tereddüt içinde idi. 
lngiltere hükUıneti ve eflcirı umu
miyesi için bu hal malumdur. Haki
ki sulh ve dostları arasm:b. en iyi 
intizam ve irtibat vasıtası Cenev
,rede lngilterenin vücudü ve hüsnü 
niyetidir. 

İtalyasız Uluslar Ku.ru.mu ola
madığı gibi, İngilterenin ittirak et
mc.diği bir Ulu51ar Kurumu da ola
ınaz. 

Avrupa kell'di mukadderatından 
emin olsa, birçok işler bışırıhbi· 
1ir. Fakat herşeyden evvel Uluslar 
Kurumunu kurtarmak lazımdır. 

Ya Hesperida? Harbin bagladığı 
giln köşkü cayır cayır yak.nışlar. O 
koske>ca parkın ağaçları da yanmış, 
sadece çıplak gövdeleri kalmış, hu
lasa sizin anhyacağınız, o güzelim 
yerler çöle dönmüş. Etrafta kimse 
cikler yok, beni anlıyacak, bana bir 
rek söz söyliyecek bir tek insan 
yokl 

önümde iri bir zeytin ağacı, gü -
müş yapraklarını açmış bekliyor, ki 
rli bekler, neyi bekler? Karşıda nas 
mavi bir deniz .• Ben Maryse'i ilk 
defa burada, bu peyzajın kar;ısında 
gönnUştüm. 

Eski hatıralar birer birer kafam -
da canlandı. Maryıe ıuradan gelmi} 
ti. Yabani karanfillerin arasında, 
rembe şemsiyesine dayanarak. yap· 
tığım tuvalel'C bak nıştı. Hata acsi • 
ni işitiyorum, hail kahkahasını du • 
yuyoru.m. Elimi bir hayale doğru 
uzattım. Fakat hakikat derhal o -
muzlarından ıilkele. Kendime gel
dim. .Ortalık bombof, ne gelen var, 
ne gictcn 1 

Böyle dalgınlıkla ayıklık arasın
da seytin ağacının altmda ne kadar 
ıaman kaldığımı bilmiyorum. Bir 
aralık arkamdan iki kiti geçti, başı
mı çevirip baktım. İhtiyar bir ka -
dınla monoklu bir adam... Adamı 
tanıdım. Bizim meşhur Paul Bour
get'miz ... Biz onu en bUyük psiko
loğumuz dive biliriz de(!il mi? Ya-

Amerikan •oayeteai miimeuilİ 
Richett 

- Denize doğru m-ıhrec; te 11i11! 
diğer birçok mani1er gibi, imtiYaJ 
alan 9~syete tara1fı.1i11 hıll:lile: 
ıcek bir meseledir. Bu s:>3yete ~e.~ 
disin.e bahşettiğimiz menfaatlerı 1

11 ıtemeden evvel bu moseleyi esase 
tetkik etmiş bulunuyordu. ~i 

- Bu imtiyaz, Habeşistan~ r 
Fransız menafiine zarar ver;nıf0 

ınu? "r' 
- Habeşistanda, yegane nı~1 

• 

.f.ra.nsız teş:bb.isii Cib:.ıti - Adıs~ 
baba demiryoludur. Bu sebeple t1 ıt 
be~istandaki petrol membalarını. 
ıkıyınetlcştirilmeı;indcn ve ıuUıı;, 
ıkaUitm çoğalmasından en ıJya 
ıiatifade edecek bu demiryoludur~ 

- Bu imtiyaz, ecnebiler için ·:,l 
emin bir yer Slyrlan D111'.<il gı W 
ıuzak vilayetlerde de kabul edilec:e 
mi? 

- Yerli ahali, h~O.metin ıt\~ 
vafakat ve müzahereti ile m~ 11\~ 
.kette yerleşen bir te}~~:isü kol•~ 
laştımıak ve ona yardım etınel< ~ 
çin ellerinden geleni vaPf!calcl~' 
dır. Halk, bugün bu kadar ı:nilb 1 

bir .projenin yerli &!r.nıye ·ıe b': 
~arrlrnası kabil ola nıyac1~ını tJi 
mami1e müdriktirler. Hab!Ş mi!le'. 
~imdiye kadar birçok dı:falar y.P'~ 
ığı bu ecnebi taahhüdüne de yardı 
.edecektir. 

Rio de Janeiro mUzes.nd6" 

ça ıman tablolar .. 1 
Ri-o de Jam.eiro, 8 A .A. :-- Quıl 

sanatlar müzesinde bulunan Uç d~ 
ğerli tablo esrare.1giz bir 9:,ıret.1 .. 
.çalınmıştır. •Meşhur r.essıı:n Mıır1.t 
Js'nin (Mater D.>lor.>sı) adlı bl 
.levhası da çalınan -eserler arasırıclY 
ı<:lır . ~ 

Bundan ba;.tka müzenin bir ~l)Ş,... 
otıin'de H'.:ıllandılı re:tn•n Mıer;ı, 
ıveld'in (Hollanalr 'kıı:ı) ah bir t 
losu bulunmuştur. ·~ 
Hırsızlar Muşanhayı ç.erçeve61

8 
.. 

d•..:n kesmişler, fakat götürn'!ğe ~.» 
kit 'bulamadıklarındcın bırakıfl""" 
zorunda kalmışlardır. 
Sovyet endöstri prograf'f1• 

··~ 
Mos1cova, 8 A.A. - Haf.if erıil,, 

trinıin en önemli kısı mla.rı geÇ", 
sekiz 'ay zarfın~ programla'~• 
muvaffakiyet'lı: b:aşır nı;ıla r'le 9 İ' 
yılının aıyni devresi içind•:-ki ,,er 
m~ni çok ge~işlerdir. 

nımdan geldi, geçti de, insan rutı;, 
nu o kadar içten ta~lil eden bil ,, 
dam, benim nıçın orada durdugı> 
mun farkına bile varmadı. 

. . . . . . ; .. ıı 
- Yukarıda bir zabit var, sfzıtl 

görüşmek istiyor. 
1 

~J 
Ötekiler maceranın hayra'l1 1

11i 
için de neferin zeminliğe gir:lıg ~>" 
bile görmediler. Nefer De Solıers 
selam verdi ve tekrar etti: bi' 

- Efendim, yukarıda bir ı:a 
var, sizinle görü~:nck istiyor. rl' 

- Bir zabit mi? Böyle g~ce }" 
sı? Nedir rUtbesi? 

- O da mülazım efcndLn! 
- Kimdir, tanıyor mus ın? 
- Hayır, hiç tanımıyorum. 1' 
- Soldaki 129 uncu alayJa'l1·.b·' 

kasındaki numırıyı g3rd.i n N° t"ıJ 
bekliyordum. Ya:ıı.na geldi. yııh~jtİ 
şa§ırdığını söyledi ve isminizle ı;:ıl 
sordu. Parolayı da bilmiyor. Az 
dı, bombayı fırlatacaktım 

De la Fougue sordu: 
- Yalnız mi? 
- Evet. yalnız ef endirtı t O' 
Ortalıkta bir sükut hasıl o!dll· ıı , 

la Fougue ile De S-:>liers b1 lc1
' 

lar. Allah, Allah kim olabilir! ı1et· 
Yüzbaşı De la Fougue ernır 

di: . 6et' 
- O zabiti al , buraya gcur. 

de nöbeti ne git 1 ic•P'' 
A~ 10onra mütereddit bir el 

1 A rl· • 



Nizamettln NAZiF 

Batır Han Saltılcof 'un Karargahını iki lfloskof 
Esirinden öğrenmişti 

lPalrat Bopyefüı tahmin •ttili 
IODra uyanıp çenp tıemlni 

.1.1.-krarlamaca ve yeıudea arllol o
~ wmap vakı~ bul~ Zi
~ biç amıılıQadık bir b&dile olfmat-

dt 
Bunun Uzeırüıe Bııtır Uç bin bet 

yils ıkitlnln bin bet yU.UnU ihtiya
ta ayınm, ve Ud hin klfilik bir s=y 
ff&r' k.ıyvıetl yenırıa alarak Çıh.D 
ıbleahıd• çdtmı§tı. 

Nereye gideceJrtlf 
Veril.W. hiçbir karan yolma. Ne

rede diiJ-nın buluru oraya HlıJt
.raealm. iki bin ldıtmıı bfrıl atlı, 
b4ıa:l ,..,. leli. Bin,kler cilaeli hay
....ıar oldukları l~n hu atlı ter.ki-

SOLDAN SACA VB YUJCARDAN 
AŞAGI 

1-Blıaatlr De beraber ,... .., (5). 
Yfibek dailarm tep-1 Mliclir (5). 

2- llQ&D (S). Dabil (2). 
S-Allü (5). Amca (S). 
4-T...tflf et (1). y._ (Z) 
ı-..... (1). Bstı.t (7). 
1-Yapv (4). Adla (1). 
7-Qmıla bPm.r (7). •-Ta· clelll (a). Ralılt edatı (2). 
t-blt (4). Nota )IJ. 

ıo, -wat. (7). latifhuİI ed8tl (1). 
,_....,. .......... (7). 

DIIrikG bu ma-=-mızın halll 
IOLDAK U.OA U YUKARDAN 

AeACI 
1 -Jtuta (5) Karar (5). 
2-Mlr (4) llt (S). 
s-aa. (2). Ttls ti) 
4-Trat (4) .. (1). 
5- .. (4) 
, _.. (2). ThClt (5). 
7 - Kflklltt (1) ~ (1) 
a-M (2). Ara (1). • (1) 
ı-Arb (4) 
ıo-As (2). Çta (1) Alı w 
11-tmm (5). Bk (2). 

eine bir de yaya aTııı11tr. 
idilin bir kolu b3yıınca Kuzey 

batıya doğru yollandıklan gün ta
li kendilerine yal'Jım etniıtl. Çı· 
vaı obalanndan birini baaan yls 
ldtilik biır' Moskof at:ancı kolunu 
.bas bir harpten aonra im\ı etmll" 
lerdl. Bunlardan iki erat. bu bir 
tazyik 10nundı Sılti'kofua yirmi 
ıfe-l'Nlı meyde kararclh kur.muı 
hulundutunu .ıiylemi'flerdi. 

[Ar~ nr] 

V•pur navlunları yeniden 
.fftdlrtldl 

n.la yokulap lcretlerlnde yaps
lan teullatm d&t ayda verclili 10 -
nuçlar tetkik edlJmittir. Denislerl-

1 
misde ~ edenler tolaJmzt, bu
na kartı a.purcu1anaus ela daha fu· 
la banmala bepımqlardlr. 45 cOn
lDk ve J(lsde )'irml teadlltlr biletler 
çok ralbet ıörmtl§tilr, Bu biletlerin 
6 ay için muteber olmul brarlqtl
nlmıttrr• Biletlerin ıerek Denizyol
lan vapurJannda Ye Cenk V~ 
luk tirketi vapurlarmda muteber olma 
ıu temin edilmittir Marmara ve Karade 
niz mmtakalarmda biletler berinde 
yeniden tem llt yapılmıttır. Yeni ten 
siltt ve kararlar buatm nsm makam
lara bildirllecek ve hemen tatbikata 
ıeçllecektir. 

ŞoHSrler cemiyeti yeni idare 
heyeti eeçmiye hmrlanıyor 

Şofarler cemiyetinde yeni idare ile 
yeti lndhabl i&in hamlıklara bqlu
aupr. Bir m.ım tofklw, eUI idar8 
heyednln bir .. llrmedilin1 iddia et
mekte " canlyet ,,...._ bombot 
oldupnıı Deri 18nnütedtrJer. Cemi
yetin tıs bin bdu .... ..na. ~ 
kat IAnm ... lltleri lJi qhsil edile
mem Jrtedir Yamlan he.apl8r& J&e ce 
mt,etin a,m Ud bin lira iradı .... 
Jbımpllna. soo liradan fada tala· 
liltt ,.p11 ... müta•. 

Hn••ar serfn'edl 
OOnlerdenberl 4naaa e«en lak· 

lar dibı biru km1ımt IOllbllbar eerila 
litl kendini glıtennifdr. Ha.._ allea· 
ma 1mdar latmen kapab olarak ve ... 
rin ceçmlttir. Odtan fiyat1an bir baf· 
tadanberl ,Obelmiftlr. Çeklll 220 • 
230 1mrut arumda •tda Trüra 
~.baftadaa beri 250 bru-

içha Bulprlstandaa plectk lrafile ca - ~ ..... ~....--

FAYDALI 
BiLGiLER 

8UG0NK0 
PROGRAM 

latanbul 
18,SO BaJUl)ua Jimautik deni. Ba)'Ul 

Anele Tarcan. ll,50 Pruwsca den. 
11,10 Betbo•m ildaci ... ıoaı. 19,50 Ro
men ballr muildsl. Batesaço orkeatruı, 
20.20 Haberler. 20,SO Ba7m Bedri)'e Tii
ria, nBce 86sltl eterler. Racl7o ca ve 
tanco orlrestraıan. 21,35 Son haberler, 
BonaJar. 21,50 Pi18DO IOIO, Profesör 
Perdl ltataer. 22,30 llabtelif pWdar. 

BOkref 
ıs-ıs: Pllk .. c1Qamlar. 18: Rad7o 

ora.trau. 11: Da7amlar. it.IS: Hafif 
m8sils. 20: sa.ı.... 20.20: Pllk. 20.50: 
1>a7am1ar. aı.ıs: '-nas oda kaaıtet or
kestru1ı__21.45: Sarkdar. 22.os: Çlft pin
ao mflallL 2230: DaJıumlar. 22.45: R61e 
lrouw. 23.15: Fr. •• Aha. dill.,U. da· 
~. 2UO: Hafıf mllsik. 

Budapefte 
19.50: Pi18DO De prkdar. 20.20: Koa

fenaa. 20.50: Sen pro...-. 21.SS: KOD
,.._, 22.05: Ya7b uslar kaartetl. 23.0S 
l>Qamlar. 11.25: Çiqme mtlslll - sa.. 
ı.. IUS: CulJaacL 

Moekova 
17.15: Pin. 11.30: Orkestra. 20.30: Ro

awa AfribaL 21: Pllk. 22: Almanca n
pa. as.os: tnd•a:e "71111- 24.05: Ma
carca. 

MOnlh 
20.0St ..... m8aliL 21: l>Qamlar. 

21.10: llisik tüYiml (BrUU 22t 8bç. 
23: l>aJ'am)ar. 23.15: sa.ı.r. 14: Gece 
milsiiL 

Hambura 
20.15: 8lma1 mbili. 21: Da:ramlar. 

21.10: Skeç. 22.10: Akl&ID milsiiL 23: 
Da781Dlar· as.ıs: Sösler. as.so: Mbildi 
prqnm uuı. 24: Bileacell mllslk. 

Breal•v 
20.0S: 11-1 mtlsilL 21: ICma ...,.... 

IU'. aı.ıo: "Veaedik pceleri., adlı koro 
" ors orkestrau proerum. 23: Duam
IU'. ZS.SO: Gece konaeri. 

• 
LI M AN 
HAREKETLERi 

Bqlla lhnaamma selecek ftiladar: 
Saat 

1,30 GtUnihal Bandırmadan 
1.- Damlapmar llentndm 

14,30 Karacleais Karadealsdlll 
us.ıs AJten hmittea 
17,30 XOCHli lludaQada. 

• Bwsla"•n• ıln.....-ftPU'lar• lut • 

SINEMAt 
TiYATROLAR 

• Tepebqı Belediye bahçesinde her 
llafta Cama, Cumarte.ı. Puar ak
pmlan uat 9 da Şelılr TiyatrOIU 
Artistlerinden Hunn tarafmclan 
.. KaraıBs" oynatılacaktır. 

• tpe1s, Kıs lraclm olunca 
•San~ ı Pırtmadua eoara. 
e Yddm ı Yaeama iatiJonuı. Bea falal

.. mbim1 
e Alla .... ı Anel - 8arlok ffolma. 
e Ant ı Rlrmellcl X... - Petrol Ma

barebeel. 
........ Geall &Clll 

• M ı At1ra ldm iaamr " t0'1ılD ._.. 
ilk ldlrek mıhlrftnıılan. 

............. 1ılr bela - Çilpa ... 
• 0 ...... HU.. 8ahae Vak 
• ADra.... • Bataklı ........ 
e Milli a Çdpa m - t.tiJm& 

• NO BET ti 
ECZANELER 

ta.::: a&betcl ecDlleler l'IJl)anbr r 
Plda l!lmll RaJdar - Çem••tatta lırn - Gedikpqada A•dur

,_ - Cıballde Necati - AbaraJda ... 
ref Celll - ICanıstbmtlkte K-1 -
Defterdarda Arif - lıflnalddtbeae cadde
~~ laadet - Hitltll ç..mec1e o... 
-ar - teliie4eblı9mcla t llaHl - 8L 
•tncla Ri..,_ Balnrlrö)"de HUll - Be
~tta Nail - Sehremfnlade A. Hamdi 
- Hulri51de Halk - Kuanpatada ller· 
... - BtlJ'IWacla 8lnul Jtm - R• 
Wldt Y...ı - B.Jııaıt1aacla Kwa1r -
~ Otlaee - T>+ı•uaııte ICaralda --na -O.Jetaü lllda)'et - 8lel
cle Perte. - B7ilııte BilaDlt tcaatl.-1. 

• 

IHIKAYEI 

Refik Beyin oturdup apa-rtma -
nın altuıda bk m:.bi17acı dakkinı 
vardı. Sahibi Yani ieminde bir rum 
du. Her cün bu dUkk.lnıa önUnden 
liri kere geçen ltef ik Bey, Titrinin 
&ıOnde biraz durarak. yeııı. kırmı· 
.n tahtab, alçacık, bodur, tıpkı bal -
aı kurmuı bir ıııkoya benziyen 
koltuklar, çeılt çefit 111odem ewa 
ıaraıından ıUstllen bakıılarile Yani• 
ain içeride otu.ran kızını g3rmege 
ıçahfıyor, keneli keooıne: "Bu dük
ddıııın en cilzel malı bu kızdır, ah 
Yani onu bana bir 11t1a !,. diyordu. 
Zavallı Yani CSldii. 
Dilkkin kıza kaldı. Yu milddeti 

geçtikten ıonra. Refik Bey vitrin 
&ünde daha kuvvetli bir allka ve 
daha yeni bir hesapla durmaya bq 
laımıftL 

Bir cfin içeri prdi ve hiç bof lan
mıtdılı bu yeai biçim eıya arasın -
elan bir ktlçük raf almak iM:edi. Mak 
ut malO:ın: kua huldı çakmak. 

Ayni makıatla dedi ki : 
- Matmuel Klio... Sizin cuıto

aun, zevkinin g8re hareket etmek 
iıterim. Hangıaini alayım? 
Kısm masum ve seki bir hali var

dı. Ticaret fikdle lı yaptıgmdaa 
ms filphe vermiyordu: 

- Şunu alınız 1 de dl. 
Refık Bey tereddut etmedi. 
Evvelce çızllmiı bir plina göre 

iki Uç ıUnde bir dükkana uğruyor, 
efak tefek etyadan baflıyarak git -
tikçe koltuk takımlarını, yemek o
daıma kadar teklmlll eden ıiparit
ler yapıyordu. Bu mllddet zarfmda 
Matmasol Klio ile epel umimt ol -

- Çok cilzel. 
- Bot bır vaktiniZda, me eli ya• 

rın Biled,n evvel, ıaıt o:ıdı bna 
gelinis, eıyalarınızın konduiu yer• 
lere bir bakınıs, •evk!nızden, guıto 
ausdan iltifade edeyim. 

- Se'Vdicınıs kız da orada ota • 
cak mı? 

Refik Bey gül dil: 
- Elbette!.. dedi. 
- Pekı. 
Refık Bey dilkkindan çıkınca dil

tiıniiyordu: "kız yarın bana gele -
çele. Tabıt ona birdeınbıre kendı.aınl 
1evdiğiml ıöylemiyeceğim. Efyala
rm yerlerini beraber gCS.ıden ıe
çireceğis. Beraber birkaç bardak t• 
np yuvarladıktan ıonra ona makaa 
dımı açacağım.,. 
krteıi l[i1n mobilyacı kıs biraz ge 

clkuek Refik Beyia apartmanına 
ıelmitti. · 

Evuhlbi bir koltuk aöatererek: 
- Buynmuz Matmazel, ıuraya o

tunınuz 1 de.dl • 
Kıs: 
- Yok, dedi, o koltuk ullam de

lil. Ayafı tuıir 16rmiltttir. 
Refik Bey bir ~dalyeye oturan 

kıza ıormuıtu: 

- Naul buldunuz? Etyamı iyi yer• 
lettinnit miyim? 
Mobilyacı kız mırıldana.: 
- Fena defiL 
- Bir kadın boradan hotlanabi 

lir mi1 
- Guıtoauna ı&"e-- Ben hiç lı 

temez böyle yerde yapmak. .. 
Refik Bey hapet ve korku içinde 

'batırdı: 

~rl!!!f~:~tt!!!qı1:'Qftl~8~d ~~ lk 
•artmınımm ID3bflyalarmı tama • eıya aruında, aanıyorum bôiula -
mile yenileyeceğim. Diyordu. catım... Kabil olu kapatacafım 

Bir giln pllnının en mühim nok - dUkUnı... Hep eski, ıtızet, antika 
taamı tatbike batladı: etya aratında iıterim yııanık.- :Fa 

- Mıtmazeıl, dedi, hep sizin mo- kat yine bin tUkiir Allahtan . Var ıi 
bilyalarınızla dötediğim apartı:natu zin gibi modern insanlar. Onlar n 
bir kere ~rmek iıtem:z miıinu? ye.sinde bet on kurut kacanıyoruz. 
Fikirlerinizden istifade ederim. Yoku ben kendim bu mobilyalara 
Kıs Refik Be.yin yüzilıM baktı: on para vermem Gusto meıeleli ! 
- Ne gibi? diye ıordu. Refik Beyin ilkönce hatırına ge• 
- llatmuel, aize artık kalbimi len teY bir raldwndı Etki fyala • 

açauya mecburum: bea tevdahyım. rım yok yere 11tmıt ve hiç bot an-
- Tebrik eclerim R-efik Beyi madıtı bu mobilyalara .etm ~ u .. / 
- Sevdifim las, modern etyalar radatı feııla llarcaaıqtı. 

er111nda yqamıya abtık. Onun evi.- - Benden de al okaclarf 
me ıelerek ıevdili dekor, bayıldı- Diyerek bllyiik bir ,.ı. ~nde 
tı kadro, sevk aldıp hava içinde keadiılni koltula attı. JPakat bir ça 
benimle beraber dalma yapmuuu artı kopmuftu: Koltalua bacalı ki 
iatlyorum. rddı ve Refik Bey yere pvarlandı .. 

Sovyet Rıuyada ~ kabili sni l/a1oalar ~ 
d.ıı. Yuluınlül ~ bir Rus lıabili .wvi ~ ......, 

. .., ... ,aparken gö~ 
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Ürünlerimizin İç Ve Dış 
Piyasalardaki Son Durumu 

Türkofis, ürünlerimizin iç ve dış 
~iyasalardaki s:m duru.nlarını tes
biıt eden bir rapor hazırla:nıştxr. Bu 
raporun önemli kısımlarını ahyo-
ruz~ 

Buğday 
1ç piyasalarda: Genel durumda 

evvelki haftalara göre bir değişik
lik yoktur. İstanbul borsasında yu
muşak buğdaylar 5,20-7.02 kuruş a
rasında muamel-e görmüştür. 

Ege mıntakası piyasalajtnd3 ge
çen haftaya göre bir deği'jiklik bil
dirilmemiştir. Fiatlar menşe ve ka
liteye göre 4-5 kuruş arasındadır. 
Mersin mıntakasında da bir deği;ik
lik !;aydedilmemiştir. 

Samsun mıntakasında piyasaya 
yeni mallar gelmekle beraber fiat
lar eski h::ılini m.ıhııfaza etnişler
dir. Geçen hafıtadan fazla muam::le 
olınuırtur. Birinci sert buğdaylar 
~..ıs kuruştıar. 

Dış piyasalarda 
Dışta umumi istihsal durumu: 
Heyeti umumiyesi itibarile Avru

ı,pada Haziran ortasından beri hava 
vaziyeti zer'iyata uygun gitmiştir. 
En son tahminler bütün Avrupa 
memleketlerinde, Rusya hariç olmak 
üzere, 430 milyon kental buğday is
tihsal edileceği m!rkezindedir. Bu 
miktarın 320 m,ilyonu ithalatçı mem
leketler grubuna, 110 milyonu da 
ihracatçı olan dört Tuna memleke
ti ile Polonya ve Litvanyaya aittir. 
:Bu miktar geçen sene mahsulünden 
15 ve son beş yıllık (1929-1933) 
mah~..ıl vasatisinden 25 milyon ken
tal [azla olduğundan bol sayılmak
tadır. 

Arpa 
!ç piyasalarda: İstanbul mıntaka

suıua arpa pıyasası son hafta için
oe uurgun geçmıştir. Bu durgunlu
ğa Almanyadan talep gelmemesi 
ve İta lya tattas pri.nlerinin y.lzie 
16 ya çıkması sebep gôsterilmekte
dir. Yuzde 4 analizli fob Marmara 
arpaları 3,25 kuruş üzerindedir. A
nadolu malları çuvallı olarak lstan
'b.ılda teslim prtıle 3,35-4,25 k.ıruş 
arasında muamele görmüştür. Ege 
'mıntakasında arpa .Piyasası hara
reıtle geçmiş ve diğer haftalara nis
r-tle daha çok m.ıtı. n!le yapılmış
tır. Yerli arpa fiaüarı 3.125-3,750 
'ku:ı;u;ıtur. 

Sam"'un mmt:ıkasrnda ge~en haf
talar gibi mua:n~lele r az olm.ıştur. 
'Pıyasada bir değişiklik görütüle· 
sr.ı.ştir. Fiat 4 kuruştur. 

Mersin mıntakasında da son hafta 
içinde bir degişiklik olmamıştır. 
l''iatlar 2,45 ve 3 kuruştur. Son haf
ta içinde ihl'acat yapılm3mıı oldu
ğundan piyasalarda genel hır dur
gunluk vardır. 
Dış piyasalarda: Avrupada, arpa 

yeti§tiren bütün memleketlerde bu 
t<ene arpa mahsulünün umumiyetle 
1934 rekoltesinden fazla ve vasata 
çok yakın olacağı anlaşılıyor. Ro
manya ve 1sp3nyada geçen senenin 
zayıf mahsulünden bu sene rekolte
&i çok fazladır. 

Yunanistanda hububat rekoltele
rinin iyi olmaması yüzünden ilgili
lerin dışardan mal getirt.nek iste· 
ğinde oldukları ve bu cümleden 
olarak cenubi Amerikaya son hafta 
içinde 2 bin ç-aval arpa sipariş edil
diği bildirilmektedir. Son hafta için 
de 2 bin çuval ar.pa sipariş edıil.:liği 
bildirilmc-ktedir. Son h:ıfta içinde 
Yunanistan piyasalarında arpa fi
atlarında geçen haftaya göre okka 
b1şına yerlide 30, yerli hazrr mıl
da 25, Arjanttinde 10 Lepta (santim) 
kadar bir yükselme kaydedilmiştir. 
l3u tereffüe Romanyanın son aldı
ğı tedbirlerle Maked~nya ve Trak-
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ya limanlarına az mal gelmesi se
bep olarak gösterilmektedir. 

Bakla 
İç piyasalarda: İstanbul mınta· 

kasında bakla piyasasının genel 
gidişi gevşektir. Fiat 4 kuruş 35 pa
radır. Yapılan m:.ıaaı:leler çok de· 
ğildir. Ege mıntakasında da d.ır
gunluk hissedilmişse de fiatlarda 
bir değişiklik kaydedilmemiştir. 
Son hafta içindeki ntışlar hazır 
mallar için 4,875-5, vadeliler için ise 
S kuruş üzerinden yapıl:nıştır. Son 
hafta içinde bakla piyasısının dur
gunluğuna s~b:p en çok İtalya ta
kas priminin yü·kselmesinin müessir 
old:.ığu sebep gösterilm:ktedir. 

Almanya fiatları 112 franktır. 
Hı:ıriçtrn yapxlan taleplerin bu fi. 
atlarla kuşılan nısı ve ihrac:ıt ya
pılması mümkün görülmektedir. 

• Fındık 
İç piyasalarda: İstanbul piyasa

sında son hafta içinde ufaktefek 
muameleler olmuştur. 1şlerin 19,50-
20 kuruş üzerinden yapıldığı bildi
rilmektedir. 

Samsun mıntakasında son yağan 
yağmurlar fındıkların kurutulup pi 
yasaya arzmı geciktirmi§ ve Ağus
tos, eylul teslimi satışlarını kapa
mak mecburiyetinde olan tliccarla
rın mallara fazla istek göster.nesi
ni icap ettirmiştir. Trabzon piyasa
sında kabuklu kuru tombul fındık 
22,5-23,5, kuru tombul iç fındık 45-
47, yaş tombul fındık 14.5-16.25, Gi
resun piyasasında ise eylıil ve bi
rinciteşrinin ilk h:ıftısı teslim şar
tile fındrk fob 19-19,25 tombul iç 
44, tombul iç fob 45, tombul yaş 
16-17 kuruş arasında fiatlarla mua
mele görmliştür. 

Bu vaziyette piyasa şimdilik ha
raretli görülmekte ise de bu hafta
dan sonra çok defa görüldüğü gibi 
müstahsillerin para darlığı yüzün
den m1llarını bir an evvel satmak 
istiye~ekleri ve bu suretle piyasa ... 
ya külliyetli mal arzı brşısında fi. 
atların düşeceği kuvvede umulmak
tadır. 

Bu .ihtimaller gözönüne alınarak 
müstahsilin ve binnetice memleke· 
tin zararlarma olan bu vazyetin 
şimdiden önlenmesi için Türkofis
çe bazı tedbirlere bışvurulmuştur. 
Geçen seneden stok yoktur . ., 

BORSA 
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7 EYLÜL CUMARTESi 

PARALAR 

Ahı . Satıı 

Sterlin 618.- 623.-
Dolar 124.- 126.-
20 Fransız franıı 166,- 169.-
20 Liret 192,- 194.-
20 Belçika frangı 81.- 82.-
20 Drahmi 23,- 24,-
20 lsvicre fr. 816,- 820.-
Florin 80.- 81.-
20 Çek Kuron 94.- 98.-
Avusturya ıiling 22.- 23.-
Mark 38.- 40.-
Zloti 23.- 24.-
Pcngo 23.- 24.50 
20 Ley 14.- ıs.-

20 Leva 23.- 24.-
20 Dinar 52.- 56.-
Yen 34.- 35.-
tsvec Kuron 30.- 31.-
Altm 34.- 936.-
Mecidiye 52.- 53.-
Banknot 234.- 2~6.-

ç E K L E R 

Kapanıı 

Paris Uzere 12.03 
İngiliz liraaı 623.50 
Dolar 0,79,30,25 
Liret 9,70,94 
Belıa 4.71,75 

KIRMIZI VE SiYAH 
Mathilde, Fransızların şarkı oku

ma tarzından hiç hoşlanmaz, dinler
ıken bunalırdı; fakat Opera'dan çı
lkışı seyretmeği kendine bir ödev 
bilen Julien, kızın oraya her imkan 
buldukça gittiğini gördü. Dikkat 
ıetti, Mathilde her hareketini bczi
yen ölçüyü de kaybediyordu. Dost
llarına söylediği sözlerde bazan, bi
'l"er hakaret sayılacak kadar dok~-
11akh alaylar vardı. Hele marquıs 
ıde Croisenois'ya pek içerliyordu. 
J ulien içinden: ''O delika-:ıh da pa
~ayı ne kadar seviyor 1 dedi, yoks3 
~:mdiye kadar bu kızı, zenginliği de 
~endinin olsun der, bırakrr giderdi.,, 
Croisenois'ya edilen hakaretleri 
'Julien, erkeklik haysiyetine yedire
miyor, Mathilde'e karşr muamelele
rindeki soğukluğu bir kat daha art
tırıyordu. Terbiyesizce cevaplara 
tkadar vardığı da oldu. 

Gerçi Mathild'in ilgi göstermesi
ne karunamağa ahdetmişti; fakat ba
zı günler kız bu ilgiyi pek açığa 
vuruvordu, gözleri açılmağa başlıyan 
Julien de onu pek güzel buluyordu. 
O kadar ki artık ne yapacağını bi
lentiyordu. 

STENDHAL 

İçinden: ''Bu kibar alemi çocuk
larının kurnazlığı, hakarete karşı 
gösterdikleri sabır ile başa çıkamı
yacağrm, dedi: ben hayatta ne gör
düm ki 1 bunlar beni altedecek. 
Ben buradan kalkıp gideyim de bu 
işlerden kurtulayım.,. Marquis, aşa· 
ğı Languedoc'taki birkaç toprağın 
ve evlerin yönetilmesi (idaresi) işi
ni de ona vermişti. Julien ~idip 
onları bir gezmesi lazımdı: M. de 
La Mole b~a pek güçlilkle razı 
oldu. M. de La Mole, siyasa ala
nındaki hırsı müstesna, Julicn'i ar. 
tık kendine pek lüzümlu saymağa 
başlamış, ondan bir türlU ayrılmak 
istemiyordu. 

Julien, yola çıkmak Uzere hazır -
lanırken: ''Yaptıkları yanlarına kar 
kaldı, beni tuzağa dü§Uremediler, 
diyordu. Mademoiselle de La Mo • 
le'un o baylarla alay etmesi ister 
gerçek olsun, ister sadece beni kan
dırmak için olsun, doğrusu ben hay
lı eğfendim. 

"Kerestecinin oğluna kar ı kurul
muş bir kumpas yoksa, mademoisel· 
le ae La Mole'un hareketi anlaşılır 
şey değil; ama onu ben anlamadı-

KROKiLER 

Ana -o ğ u 1 
Tam bizim pencerenin albnda dile

niyorlardı. Oğı.ılun gözleri kördü, 
Uzun kemikli ellerinin birisile kaska· 
tı ve sağır bir akordeon tutuyordu. 
Oğul yirmi üç, yirmi beş ya~larında 
vardı. Siyah ve oldukça temiz giyin
mişti. Arasıra başını karşı pencerele
re ve göğe doğru kaıdmyor ve yu
kardan iyice göremediğim yüzünü gö
rüyordum: Yüzü de kemikli parmak
larına benziyordu. 

• 
Ana elli, altmış yaşlarında vardı. 

O da siyah giyinmiş, fakat kör değil, 
hatta lüzumundan fazla açıkgözdü. 
Başı siyah bir başörtüsü, vücudü bir
kaç kirli mühimmat torbasının yardı
mile h.ç umulmadık yerlerde kabarı
yor ve yaşlı kadına bir cadı kansı ha
li veriyordu. 

• 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Cinsi Mikdarı Peyi İhale Tarihi Gi.ın Saarl 
Kilo Lira 

Sade Yağı 15000 900 11-9-935 Çarşamba 14 
Gaz Yağı 2~000 540 11-9-935 ,. 16 

Demirköydeki kıt'at için yukarda cins mikdar tenıi
natı ihale tarih gün ve saatleri yazılı sade yağ ve gaz 
yağı Demirköyünde Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacakdır. Evsaf ve şeraiti komis
yondan alınabilir. İsteklilerin belli saatten bir saat ev
vel teklif mektublarını 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesi mucibince yazarak komisyona vermeleri. 

(204) (5129) 
* • * 

Bir çiftine biçilen eder 
190 kuruş olan 8000 çift 
terlik kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 

1)700 

Oğulun kemikli parmaklarını ana-
nın başını1 okşarken gördüm. Oğul o
nu okşarken başını yine göğe kaldı
rıyordu. Yüzünde memnuniyet ve 
haz çizgileri gördüm. 

1 17 Eylül 035 salı günü saat 

Kırklarelinde 2 5 ton sa
de yağının kapalı zarfla i
halesi 20 Eylül 935 currıa 
günü yapılacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenler iha
le günü teklif mektubu ile 
kanuni vesika1arla telgraf
hane ayarı saat 15 e kadat' 
Komisyon Reisliğine ver
meleri ve saat 16 da Ko
misyonda bulunmalıdır· 
Sade yağının tahmin ediletı 
fiatı 78 kuruşdur. İlk te
minatı 1463 liradır. Şartna 
mesi Kırklareli Satınaırrıa 
Komisyonunda her gün gô 
rülebilir. ( 213) ( 5 2 81) 

• 
Ana bir tek yolçu kaçırmıyor, hep-

sinden irili ufaklı paracıklar kopan· 
yor ve sonra aldığı paraları kör oğu
lun temiz fiiyah ceketinin üst cebine 
koyuyordu. 

Onların ana oğul olduklarını tah -
minde yanılmadığımı kapıcımdan so
rup öğrenmiştim. Bir gün yine onla
ra görünmeden penceremden bütün 
hareketlerini takip ediyor ve krokiler 
çiziyordum. Ana oğlunun kör gözle
rinin günde getireceği paradan emin 
san'atkarane duruşlarla dilenirken iki 
üç adım ötelerinde bir otomobil dur· 
du: Otomobilden bir çocuk, nazlı ve 
şımank bir çocuk: 

- Anne, bana ver •.• Ben götürüp 
verecemm! .• 

Arkasından birkaç bozuk para sesi 
ve bir: 

- Haydi 1 Yalnız koşma. 
Otomobilden altın bukleli, temiz be

yaz fistanh ufacık bir kız çıktı. Ana 
oğula doğru koştu. Fakat onların ya
nına gelir gelmez birden korktu ve 
mütereddit bir vaziyetle bir otomobile 
ve bir de ana oğula bakmağa başladi. 
Otomob!lden anne hırsla bağndı: 

- Haydi kızım ver. Çabuk. 
Küçük kız avucundaki paraları bir· 

den ana oğula doğru fırlattı ve yarı 
ağhyan, yarı gülen bir sesle otomobi-

İsveç frangı 
Leva 
lllorin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
·Mark 
Zloti 
Pcngo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Cernovets 
laveç kuronu 

ESHAM 
lıı Bankası MU. 

N. 
" " H. 

Anadolu 3 60 
.. % 100 

Şirketiahyriyo 
Tramvay 
Romonti • Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankasr 
Osmanlı Bankasr 
Telefon 
İttihat Defirmencilik T.A.Ş. 
$ark Değirmenleri 
$ark Merkez Eczanesi 

2,43;75' 
63,38.35 

1,17,31 
19,17,55 
4.20,57 
5,80,25 
1,97,04 
4,21.-
4 51 .40 

63.77.55 
34,96.33 
2.78.30 

10.98 
3,11,50 

92,-
9,50 
9,60 

25,35 
42.-
14.25 
24,-
7.50 

15.50 
2.40 
9,90 

58,25 
23,SO 
10,50 

8.25 
0.16 
4.15 

iSTiKRAZLAR 

Tilrk borcu 1 

" u ,, ,, III 
Ergani 
İııtikraıi dahili 

27,22,50 
2i,20 

25,75 
95.-
94,25 

ğım gibi marquis de Croisenois da 
anla.-nıyor. Mesela dün onun kırgın, 
sinirli hali hiç de yapmacık değil
di; ben ne kadar yoksul, soyum ne 
kadar adsız ise o da o kadar zengin, 
o kadar asil, ama ben, bana teveccüh 
gösteriliyor diye onun kızdığını 
görmek zevkini tattım. İşte benim 
en güzel zaferim; La'l'lguedoc kır
larından geçerken arabada pek ca
nım sıkıln t}acak, bu hatıra insana 
az neş'e mi verir?., 

Yola çıkacağını gizlemişti ama 
Mathilde onun ertesi gün Paris'ten 
uzaklaşacağını, uzun zaman d&ımi
yeceğini ondan da iyi biliyordu. 
Başının çatlıyacak gibi ağrıdığını, 
salonun boğucu havası içinde büsbü
tün rah3tsrz olduğunu söyledi. 
Bahçede haylı dolaştı; Norbert'le, 
marquis de Croisenois, Caylut, Luz 
ve o akşam yemeğini La Mole ko
nağında yemiş daha birkaç delikan
lı ile Byle dokunaklı dokunaklı alay 
etti ki en sonunda onlar dayanamr
yarak kalkıp gittiler. Julien'c bir 
tahaf tahaf bakışı vardı. 

Julien içinden: "Bu bakış belki 
bir oyundur, dedi, ama bu halecan· 
la nefes almasına, bu telaşına ne 
demeli?., Sonra ilave etti: ''Ben 
kim oluyorum da böyle şeyler üze
rine fikir yürütmeğc kalkıyorum? 
Bu kız, Paris kadınlarının en yük
seği, en ince fikirlisi. Halecanla ne
fes alması az kaldı beni kandıra.. 

le· doğru ko~tu. Gittı1er. 

• Ana büyük bir itina ile yere düşen 
paralan topladı. Ve onların oğulun 
cebine korken iri pabuçlarının altında 
sarı bir beş kuruş parladığını v~ son· 
ra bu iri pabuçların altında kaybol
duğunu gördüm 1 Açıkgöz ana kör oğ
lunu çalıyordu 1 

Bundan bir parça sonra bir sucu 
geçti. Ana sucuyu çağırdr. f şittire· 
mcdi. Çocuk köşeyi dönerken ana ar· 
kıı"'"''dal" su icmeğe P'itti. 

Kör oğu1 başını yine göğe kaldır
dı. Ve sonra eğildi. Anasının ayağı
nın altına gizlediği sarı beşliği elile 
koymuş gibı aldı, cebine koydu. Ve 
sonra kör. kendi ayağmt kaldırdı. Bu 
kaskatı ayağın altında kocaman bir 
on kuruşluk parlıyordu. 

Bedri RAHMİ 

T~N 

Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON { Vazı i'terl.: 24319. 
idare ıslerı : 24310 

TELGRAF: "TAN .,latanbul 

Sır aylık 
3 .. 
6 " 
ı yıllık 

ABONE 
Türkiye içic D11an için 

Lira K. Lira K. 
1 50 
4-
, !;0 

14 -

iLAN 

8-
14 -
28 -

ttlnlar için tllnctlık Şirketlerine mil· 
racaat cdilınelidir. 

Küçilk ılinlar doirudao dotnıya 
ıdaıemizce alınabılır . 
Kilçük illnların ~ satırlıfı bir defalık 

30 kurustur 5 aatırdarı fazlası ıçin sa· 
tır başına 5 kuru$ alınır Bır defadan 
fazla için vckOndan % 10 1ı:uru, ındirilir 

Göz Doktoru _ 
ŞUKRU ERTAN 
Bırincı Sınıl Mütehassı~ 

ıBabıali) Ankara caddesı No 60 
Telefon : 22566 

c.'lktI; Lfontine Fay'ye (1) pek 
bayılır, bu yapmacıkları ondan öğ
renmiştir • ., 

Yalnızdılar; konuşmaları doğrusu 
hiç de .. hararetli değildi. Cidden 
çok üzulen Mathilde içinden: ''Ha
yır, hayır! dedi, Julien beni sevmi
yor . ., 

Julien otlasına gitmek üzere izin 
isteyince Mathilde onun kolunu 
sımsıkı tutarak: 

- Bu akıram size bir mektup 
göndereceğim, dedi. Bunu söyler
ken sesi değişmiş, tanınmıyacak bir 
ses olmuştu. 

Bu hal .Tulien'in kalbini ossaat yu. 
muşattı. Mathilde: 

- Babam, size gördürdüğü işler. 
den çok memnun: sizi, haklı ola -
rak, pek beğeniyor. Yarın gitme
m!:lisiniz: bir bahane çıkarın. 
Koşarak uzaklaştı. 

Mathilde'in insanı meftun eden 
bir boyu bosu vardı. Ayağı, daha 
güzeli bulunmıyacak kadar, güzel -
di . Julien, sanki letafet saçarak, koş
ma:ıına hayran hayran baktı. Fakat 
kız, gözden kaybolur olmaz Julien 
ne düşündü, bi1ir misiniz? Mathil
de'in ''gitmemelisiniz,. derken sesi
ne verdiği emir edasınr hatırlayıp 
kızdı. XV inci Louis de, ölüm dö
şeğinde, başhekiminin düşüncesiz
lik edip: ''Yapmamalısınız, lazım -

(1) Zamanın tanmm~ aktrislerinden. 

15 dedir. İlk inanç paraf 
1140 liradır. Şartnamesi pa 
rasız olarak M. M. V. Satın 
Alma Komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye girecekler 
İlk inanç parası veya mak
buzlariyle 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncii madde
lerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna·, 
vermeleri. ( 182) ( 4931) 

6688 
••• 

Elmalıda bulunan kıt'at 
için 188 ton un 1 O Eylül 
935 salı günü saat 14 de An 
talyada Askeri Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf 
la eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli Kilosu 1 O 
kuruş 7 5 santimdir. Muvak 
kat teminatı 1516 liradır. 
Şartnamesi İstanbul Leva
zım Amirliği Satmalma 
komisyonunda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatten bir 
saat evvel teklif mektupla
rını ,komisvona :vermeleri. 
(2) ' ....... (509'9) 6695 

677~ 

• •• 
Pazarlığına devam edi

len 108200 kilo sığır etine 
istekli çıkmadığından pa" 
zarlığı 19 Eylül 935 per
şembe günü saat 16 ya bıra
kılmıştır. İlk pey parası 
1928 liradır. Bir kilosunurı 
muhammen fiatı 24 kuruş: 
tur. Şartname eskisi gib1 

istekli Çorluda Satınalrrıa 
Komisyonunda okuyabi
lir. Pazarlığa girecekleritı 
belli olan gün ve saatte te
minatları ve lazımgelen ve
saikle bera her Komisyonda 
bulunmaları. ( 215) 

lı. (5301) 

lstanbul. Limanı Sahil Sıhhiye mer .. · 

kezi Satınalma komisyonundan: 
Müstahdimin için yerli malı deriden 172 çift fotitı 

açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
A- Tahmin bedeli 774 liradır. 
B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasıı 

alınır. 
C - Eksiltme 24 Eylül 935 sah günü saat 16 da Ga

latada Karamustafapaşa sokağında İstanbul Li
manı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komis .. 
yonunda yapılacaktır. 

D- Muvakkat teminat 59 liradır. 
E - İstekliler konduracı olduklarına ve halen bu işle 

meşgul olduklarına dair 935 senesi Ticaret Odası 
vesikası göstermeğe mecburdurlar. Aksi takdirde 
eksiltmeye giremezler. 

F - Eksiltmeye girecek ola'nlar peyler sürülmedetı 
evvel teminatlarını merkezimiz veznesine mak
buz mukabili yatırmış olmaları lazımdır. (5259) 

6757 

dır,, gibi sözler söylemesine pek 
içerlemiş; halbuki o, Julien gibi bir 
sonradan - görme de değildi. 

Bir saat &0nra, uşaklardan biri 
Julien'e bir mektup getirdi, Mat· 
hilde Julien'e aşkını bildiriyordu. . 

Julien: "Doğrusu üs!Up fazla ö • 
zentili değil!., dedi; mektubu böyle 
edebi bir tenkitten geçirerek se -
vincini, yanaklarını geren ve ken
disini zorla güldüren sevincini giz
lemek istiyordu. 

Ama kalbini kavrıyan ihtiras 
zaptedilemiyecek kadar güçlü idi; 
Julien birdenbire bağırırcasına: 
''Ben, dedi, ben, yoksul bir köylü
yüm ama işte en asil kızlardan biri 
beni aşkla sevdiğini yazıyor!,. 

Sevincini elinden geldiği kadar 
zaptederek: ''Bana kimsc-;ıin bir di
yeceği olamaz, dedi. Ben tabiatim· 
deki ciddilikten hiç ayrılmadım. 
Sevdiğimi söylemedim . ., Mektubun 
yazısınr gözden geçirmeğe başladı; 
Mademoiselle de La Mole'un gil
zel, ingilizkari bir yazısı vardı. Ju
lien'in, adeta Blyıklamaya, hezeyana 
varan sevincini unutmak icin kMtdi
ne, ellerini kollarını çalıştıracak 
bir iş bulmağa ihtiyacı vardı. 

''Yola çıkmak arzunuz beni söy
lemeğe mecbur ediyor ... Sizi bir 
daha görmemeğe dayanamıyaca
ğım ... 

Julien'in aklına birdenbire bir 
şey geldi, sanki yeni bir şey keşfet-

mişti; artık Mathildc'in yazısın•: 
üslUbunu incelemeği bir tarafa b1

, 

raktı, sevinci bir kat daha artınıŞ 
tı: ''Marquis de Croisenois'yı aııet: 
tim! dedi; ben, yalnız ciddiğ şe_f11 
lerden bahseden ben ondan üst~! 
çıktım! Halbuki o ne kadar güzet' 
bıyıkları, şirin bir üniforması va : 
daima, hem de tam yerinde, nükte 
li, ince bir söz bulur . ., ·f 

O anda Julien son derece keY'' 
içinde idi: bahtiyarlıktan çıldırıll1! 
gibi bahçede bir oraya, bir bura)' 
gidip geliyordu. (t 

Biraz sonra yazı odasına çıktı c:Je" 
marquis de la Molc'a haber gön Ji: 
rip yanına girmek için izin iste Jc• 
muquis çok şilkür ki bir yere çt 1· 
mamıştr. Julien Norma-:ıdia'dan. ~e 
dığı birkaç mektubu gösterıiı e• 
oradaki davalar yüzünden Lang~ı· 
doc'a gitmeği başka bir zaınanD '5' 

rakmak Iazımgeleceğini kolııy:a. 1 

pat etti. lş aözü btince marquıS· e· 
- Gitmeyip kaldığınız içflil :O. 

vindirh, dedi; sizi g:.,rmek çolı 
.şu11U1 gidiyor. .. 1 ,,ı Julien çıktı: marquis'nin ıoz. tİ· 
ona adeta bir vicdanazabı verın1~5e 

"Marquis öyle söylüyor. belcııl· 
onun kızını baştan çıkarmağ~ c:Je11 
kıyorum ! belki benim vUz:ütn W 
Mathilde'in marquis de Croisen;ıc: 
ya varmasına imkan kalrnıya 1 ( A r kası \'81Ç 

N.ATA 
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lstanbul Gümrükleri Satış Komis
yonu Reisliğinden: 
M.K.N. Ağırlığı Kıymeti 

331 
1250 
1241 

K. Gr. L. K. 
İHALE GÜNÜ 
1460 187,01 
1000 240 
13201 1255,81 

Cinsi eşya 

1 O - 9 - 935 SALI 
Bir yüzü boyalı kağıt. 
Müstahzer Çamaşır Tozu. 
Pamuk kasarlı mensucat 
"Hasse" ipliği 51 de 66 ya 
kadar 150 den 200 G.kadar. 

1270 332 12,45 Levha Teneke. 
1269 792 126, 72 Buzlu Cam. 
1268 82 19,68 Koton İdrofil. 

İHALE GÜNÜ 18 - 9 - 935 ÇARŞAMBA 
1265 239 16,11 Adi matbaa kağıdı. 
1280 235 21,15 Adi pencere camı. 
1282 71 67,10 Adi Tunç Çan. 
1284 406 60,90 Bir renkli porselen Tabak. 
1289 123 61,60 Bez kaplı Demir Düğme. 
1297 52,500 3,94 Elektrik Motorü. 
1298 32,500 4, 6 " " 

İHALE GÜNÜ 20 - 9 - 935 CUMA 
1293 130 139,88 Pamuk mensucat. 
1295 1594 557,90 Kına. 
1300 937 2249,80 Lastik Pamuk Şerit. 
1254 36 3,60 Şişede Gazlı maden suyu. 
1252 342 42,56 " " " " 
1253 680 81,64 " " " " 

Yukardaki eşya Üzerlerinde yazılı günlerde ve saat 
14 de satış komisyon unca 2 4 9 O sayılı kan un un 4 1 inci 
maddesi hükmüne tevfikan ve açık arttırma ile satıla
caktır. İsteklilerin kanunen yatırmaya mecbur olduk
ları yüzde yedi buçuk teminat akçelerini gösterir mak
buzlarını kanuni mühdeti içinde komisyon Reisliğine 
vererek müracaat etmeleri ilan olunur. ( 4999) 

~ ...!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ = Türk Hava Kurumu ~ - -- -
~ Büyük Piyangosu ~ 
~Şimdiye kadar binJerce kişiyi zengın etmiştir s 
5 19. cu tertip 5. ci Keşide 11 Eylül 935 dedir =: 
~ Büyük ikramiye ~ 

Bursa Türk Hava Kurumu Başkan-~ 35.000 Liradır ~ 
it ğ 1 n dan : § Ayrıca : 1$,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrami· e 

Bursa'da Hava Kurumuna aid Tayyare Sinemasının ~ yelerle 20,000 Lirahk bir mUkAfa' vardır := 
Ankara, İstanbul ve Bursa Şubelerinde mevcut şartna- lİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllll l;J~ 
me dairesinde 16 Eylül 935 pazartesı günü pazarlıkla 6609 

ihalesi yapılacağından Türkiyenin en modern bu sine
masını kiralamak isteyenlerin zikredilen gün ve saatte 
Bursa Hava Kurumu Şubesinde bulunmaları ilan olu-
nuL (5404) 

lstanbuf ·4 Ziraat Mektebi
ne Girme Şartları 

lsta nbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Orta Mektep Mezunu olmak 
2 -Türk Tabiyetinde bulunmak 
3 - Yaşı 1 9 zu aşkın olmamak. 
4 - Arazi sahibi çiftçi evladı olmak. 
5 - Hastalıksız ve vücutlan ziraat işlerinde çalışma-

ğa dayanıklı olmak. 
6 - Mektebin kayıt işleri Eylülün 20 inci akşamı

na kadardır. Mektebe girmek isteyenler aşağıda yazılı 
vesikaları, istidalarma bağlı olarak göndermelidirler. • 

1 - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesinin 
aslı, 2 - Hüviyet Cüzdanı, 3 - Sağlık ve aşı raporla
rı. 4 - Hükumetçe musaddak eyi vesikası, 5 - Hü
kumetçe musaddak arazi sahibi veya çiftçi vesikası 
6 - Üç adet vesikalık fotoğraf. Bu vesikaları tamam 

. 

olarak göndermeyenlerin kaydı yapılmaz. 
7 - Mektebe kabul olunanlar okuma devresi içinde 

mazeretsiz olarak mektebi kendiliğinden bıraktıklar 
veya cezel olarak çıkarıldıkları takdirde mektebin ken 
dilerine yaptığı bütün masrafları ödeyeceklerine dai 
mektebin vereceği nümuneye göre noterlikten tasdiki 

I 

-
r 
l 

bir kefaletname vereceklerdir. 
. 8 - İstekliler arasında hesap. hendese, biyoloji 

Fen bilgisi, Türkiye Coğrafyası ve· tarihten seçme sı -
nacı yapılacaktır. 

9 - Seçme Smacı 25 Eylül 935 çarşamba günü saa 
onda İstanbul Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. İs 
tekliler bugün ve saatta İstanbul Ziraat Müdürlüğünde 

t 

-

bulunmalıdırlar. 
e 1 O - İstanbulda bulunanlar yazılmak için istida v 

Vesikalariyle birlikte İstanbul Ziraat Müdürlüğüne veya 
lialkalı Mektep Müdürlüğüne baş vurmahdırlar. ( 4806) 

6643 

Maliye Vekaletinden: 
a 600 adet içleri bezli evrak sepeti ile muhtelif boyd 

1400 adet fersude kağıt sepeti açık eksiltme ile müba 
Yaa edilecektir. Muhammen kıymetleri 2450 lira olu 
isteklilerin 190 lira 50 kuruş teminat akçesi ile birlikt 
26-9-935 tarihine müsadif perşembe günü saat on beşt 
Maliye Vekaletinde müteşekkil mübayaa komisyonun 
tnüracaat etmeleri. Tcıfsilatlı şartname Merkezde Kır 
tasiye Müdürlüğünden ve İstanbulda Dolmabahçe de 

-
p 
e 
e 
a 
-
-

Posundan alınabilir. ( 2466) ( 5329) 

:; 

120 Ton 105 lik Oleum 
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 6600 lira olan yukarıda miktarı 
ve cinsi ya2ılı Mal2eme Salı pa~armda Askeri Fabri
kalar İstanbul yollamasınaa Toplanan Satınalma ko-
misyonunca 13 Eylül 935 cun1a günü saat 15 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin Muvakkat teminat olan 495 lirayı Beyoğlu Mal
müdürlüğüne yatırarak makbuz ile teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri 
ve 2490 numaralı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona mü-
rac~atları. ( 4366) 6661 

(90) Ton Şili Güherçilesi 
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4050) lira olan yukarıda 
mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Salı pazarında Askeri 
Fabrikalar İstanbul Yollamasında toplanan Satmalma 
Komisyonunca ı 3 Eylül 935 tarihjnde Cuma günü 
saat ( 16) da açık eksiltme ile ihale edilecekdir. Şartna
me parasız olarak Komisyondan verilir .. 

Talihlerin muvakkat teminat olan ( 303) lira ( 7 5) 
kuruşu Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuz 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 iincü maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona mü-
racaatları. ( 4 3 6 7) 6662 

Yüksek Mühendis Okulu Direk
törlüğünden: 

935 - 936 ders yılı için okur yazılmasına başlanrmş
dır. Yazılma işi, 2 Eylül Pazartesinden 30 Eylül Pa
zartesi akşamına kadar Cumartesi ve Pazardan başka 
her gün 9 dan 12 ye 13 den 16 ya kadar Gümüşsu
yundaki okulda yapılır. İsteklilerle daha fazla bilgi 
edineceklerin yukarıda yazılı gün ve saatlerde okula 
gelmeleri ilan olunur. (5178) 6717 

10 Ton Hamızı kibrit 
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 400 lira olan yukarda miktarı 
y~zılı malzeme Sah pazarında Askeri Fabrikalar İstan
bul yollamasında Toplanan Satmalma komisyonunca 
13 .Eylül 935 tarihinde Cuma günü saat 16 da açık 
eksiltmeyle ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 30 lirayı Beyoğlu 
Malmüdürlüğüne yatırarak makbuz ve 2490 numaralı 
kanu:ıun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. ( 43 68) 6663 

• 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maHiliyctin 
ac1larmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve vakinlerinızi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

• 
ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketımizde yegane tatbik 
eden : 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalannda mUhim bir ınkılap yapmıştır. 

Çünki bu sigorta i\t : 
Ölüm ve maliiliyct -temin olunur - ber sene nakdi temettO verilir -

vctat baluadc ınucı:;, meblağ derhal ödenir .__ muJcavelenamenin bıta· 
mında sigortalı hayatta bulunur83 ve matnliyete uğramamıt ısc müem
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malülıyet 
müddetıncc ücret alınmaz - daimi malüliyet halinde müemr.ıen mebHiğın 
% 10 u senelik irat olarak verilİT ve vefatta ve ya mukavelenamenin hıta

mında müemmen mebUiğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
vaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: zoı;J t. 

Umumi acentalığı : Galata, Ünyon han. Telefon: 44888 
6607 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

1 - Eksiltmeye konulan . İş Büyük Millet Meclisi 
Müstahdemini elbise, Palto ve fotinleri. 

2 - Tahmin bedeli 3 3 31 Üç bin Ü çyüz Otuz bir lira 
25 Yirmi beş kuruştur . 

3 - Eksiltme 16-9-935 pazartesi günü Büyük Mil
let Meclisi İdare Hey' etinde saat 15 öe yapılacaktır. 

4 - Bu işe ~id şartname Meclis Daire Müdürlüğün
den alınabilir. 

5 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvak

kat teminat tutarı olan 250 İkiyüz elli liralık Banka 
mektubunu Dördüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evvel Meclis İdare Hey'etine 1935 senesi Ticaret Odası 
vesikasiyle birlikte vermeleri lazımdır. ( 2389) ( 5 203) 

6707 

• 
MISIR IS timite~ 

Sermayesi : 100.000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : tSKENDERfYE 
TtJRKfYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir 
İTHALAT. İHRACAT. KOMİSYON VE 

EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 
tSKENDE~1"E'de satılmak üzere emaneten mal gönde· 
renler, hesabımıza, TURKIVE tŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler .· 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisvonla emin bir surettt> 
iş görmek istiyenlerin MISIR tŞ LİMiTED'i tercih etme· 

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

lskenderiv~ 
660c; 
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iLKOKULU-YUVA-KIZ ERKE 

s 
envaı çeşitini reklam fiyatına istanbulda Riza paşa 

yokuşunda AHMET FEVZi de bulabilirsiniz. 
Tel. 23407 

d" Petro NiZAM 
Saçları 

Besler - Kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keaer uzatır. 

PETROL 
NiZAM 

Tecrübe edilmiş en iyi 
SAÇ ilacıdır 

- 11 

YllD!lltıA$ BIÇAGI! 

sayesinde oldu. YüzQ. 
mu ci rk in ıeşdı ren 
sakal tüylerinden ve 
yüz cildımin kızarma
sıııdan beni nihayet 
kurtaran odur 

. ----

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJll~~ 

H Başağrısı ~ 
:::::; 

HA Romatizma =:: 
:: HAS Gripe § - ..... 
§ HASK karşı § = HASKA ~ - . ..... 
~ HASKAL § -----------------
~ -------------------------= ------

HASKALM § 
HASKALMi ~ 
HASKALMiN E! 
HASKALMIN ~ 
HASKLMiN ~ 

:::; 
HASKALM N ~ 

:::; 

HASALMiN 
::::; 
::::; 
::::; 
:::; :::; 
~ 
~ ::::; 
::::; 

l~~~ .......... '""'iiiiiioi~---~~~= HASKALMiN ~ 
~ 
~ 
~ :::::; 

----Ademi iktidar --
ve == !; 

~ 
~ :::; 
:::::; 
:=; :::;; 
::::; 

-Bel gevşekliğine :: -
1 HORMOBiN § 
Tafıilat : Galata posta kutusu =: 

• 
1 

6722 • 1255 ..,;;;;m_. = ~ 
~ ::::; 6808 ı= --o~~ uc; AYDA Bi~Ki VE DiKiŞ iiiiiiiiiiiiiii .......... fjiiiii!~~~;;;;;;;;;;;;;;;----~iiıiiiiııiı = 

Maarif Vekaletince müsaddak Gedikpaşa Biçki ve Dikiş mektebi. Bi~Ki ve DiKıŞ ıı §_ 
Müdiresi : Diplomalı Bayan NOEMİ ASADURY AN, Gedikpaşa Bali: ~ 

Ç 1 K T 1 
I ~ 

paşa caddzsi Esirci Kemalettin sokağ.ı Va~ram Asad~.ryan ccza~esı Esaslı surette Öğretip musaddak 
fevkinde No ı. Bir çok senelerdcnberı mu~scsem yuzlerce terzı ve diploma Vt'ren 

Sahş Deposu: istanbul, Atabey Had tfo. 30 • 35 ~ 

' llltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf ~ makastar mezunlarının muvaffafiyetleri ve içtimai hayatta ihraz et- NEKTAR K. ZARUKYAN 
tikleri mevki dolayısile gurur hisseder. En son ve kolay metodla üç 
ayda tuvalet, erkek ve kadın tayyör ve .beyaz takımları teferrüatile 
mükemmel öğretir ve devir sonunda maarıfçe mlisaddak şehadetname 
verir. Mezun olan birçok Bayanlar kendi hesablarına mekteb açmağa 

il veya makastar ve terzilik etmeğe muvaffak olmuşlardır. Dersler 30 Ey
' lülde başhyacaktır. Talebe kaydı başlamıştır. Salı Çar~amba ve Pazar-
a tesi günleri öğleden sonra müracaat. - • 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer
kezi Satınalma komisyonundan: 

Müstahdemin için maa kasket yerli malı 172 takım 
elbise 172 adet kaput ve 80 takım işçi elbisesi kapalı 
zarf usuliyle yaptırılacaktır. 

A -Tahmin bedeli 5406 liradır. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız 

alınır. 
C- Eksiltme 24 Eylül 935 salı günü saat 15 te 

Galatada Kara Mustafapaşa sokağında İstanbul Lima
nı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. ' 

1 l p· · tme kapalı zarf uc:uljule vanT1c:1caktır. 

E - Muvakkat tcminat'akçesi 406 liradır. 
F - İsteklilerin terzi olduklarına ve halen bu işle 

ı neşgul bulunduklarına dair 935 senesine ait Ticaret 
Odası vesikalarım göstermeleri mecburidir. Aksi tak
dirde eksiltmeye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecek olanların kapalı zarf usulile 
teklif mektuplarını saat 14 e kadar mühürlü o
larak makbuz mukabilinde komisyona vermeli
dirler. Saat 14 den sonra teklif mektupları kabul 
edilmez. 

H - Teklif mektupları verilmezden evvel muvak
kat teminatların merkezimiz veznesine yatırılması 
ve mukabilinde makbuz almaları lazımdır. (5258) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum idaresi ilanları 

6756 

işletme 

Muhammen bedeli 6000 lira olan 30 danc 180 gözlü 
ve 10 dane 240 gözlü bilet dolabı 10-10-1935 perşem
be günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek iste
yenlerin 45 O liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii ka
nuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni 
giın saat ı 4,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Tesel
lüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme daire-
~inde parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 5 4 O 6) 

Muhammen bedeli 5400 lira olan takriben 38570 
kilo galvanize oluklu saç 9 Birinci Teşrin 1935 Çarşam
ba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 405 lir~lık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesıkaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerin ayni gün 
~aat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 5407) 

Talebe kaydına başlamıştır 
Pazardan maada hergün 9-12 ve 
14 • 18 e kadar miracaat kabul 

olunur. 
s·ayındırhk Fen Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Adru : Beyoğlu Altın Bakkal 
Babil caddt>si sayı 63 1 

6721 

........... _ SATILIK • 
Gayet iyi bir halde ve en 

birinci nevinden yarım kuyruklu 
piyano (Baby Braadwood) mar
kalı, lnsriliz. mefruşatı, .alon, 
büvük apartıman e ası aatıhkt r. 

• Telefon : 21300 • 
6906 

Deniz yolları 
IŞLElMESI 

Acenteleri : Kara köy Köprü batı 

Tel 42342 - Sirkeci Mühilrdar· 

' 111111 zade Han. Tel. 22740 llllll 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 10Eylül SA

LJ günü ıaat 20 de Riıe'ye 
kadar. 15368) 

iskenderiye yolu 

t LAN 

Cinsi 

6 kalem yaş mey
va ile karpuz, 
kavun 
Portakal 

Ekmek kadaifi 

l\ıfikdan 

2,900 
3,000 

150 
ile tel, Yassı kadaif
leri ve kuru ye
miş ile Güllaç 

Onbir kalem yaş 
ve kuru sebze 

1,010 

1,790 

Kilo ) 
Aded) 

Çift 

Kilo 

Kilo 

Tahmin bedeli İlk teminat Eksiltmenin . Eksiltme şekli 

Li. Kr. Li. Kr. Günü Saatı 

388 13 29 11 26-9-935 14 " 
,, 

244 60 18 35 26-9-935 14,30 
" 

,, 

199 75 14 98 26-9-935 15 
" 

,, 

• <ialata'da == • 1 • • Hadımköyündeki kıt'at um r Bank 
ye konulan 3000 kilo ko-
ihtiyacı için açık eksiltme- LseylTE, NeNhartJ- Koız, ERrk•Jk 1 İ,I 

yun etinin ihalesi 11 Eylül Avusturya mektebleri 1 ;Gene 1 o·, re kto• . rl u·. g" u· . n den 
935 car~amba günü saat 15 Kayıd muamelesınf' baş lamıştır 
dedir. Beher kilosuna tah- Her gün ssal (9.12 ve 13-61 ya 
min edilen bedel 45 kuruş kadar muracaat olunması 
olup İlk teminatı 102 lira· • ----- Tel: 42095 ..._......__ 

dır. Şartnamesi Fındıklıda 
Satınalma Komisyonunda 

6618 

görülebilir. Eksiltmeye gi- Bırınc sınıt fennı SÜNNETÇı 
receklerin İlk teminat mak EMirt fiDAtf 
buzları ve Ticaret odasına f.vlude, huaı si hastanelerde 
kayıtlı bulunduklarına dair acısı2. si.nnet yapar Tedavi ça-

vesikalariyle birlikte vak· buktur Bi yüklerın i~lu ne de
vamına mana olmaz Beşik · tinden evvel Komisyonda E . 
taş rıp apartımanı Telefon: 

hazır bulunmaları. (5083) •- Kabine 44395, ev 40621 .-. 
6694 1 

Bu sene Bankamız nam ve hesabına tah· 

sil için ecnebi memleketlere gönderilecek 

talebenin seçim imtihanları görülen ıuzurrı 

talik edilmiştir. 

• 


