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Kazan Hanlığmm son gün
len. 

Habeş"stan 
Ve Devletler 
Arsıulusal münasebetlerin son ay

lar içinde aldığı cereyana bakılınca, 
bu muna ebetlerin her safhasında 
buyük savaştan önceki duruma doğ
ru bir geri gidişi sezmemek elden 
gelmez. Devl~tlerin gruplara ayrılış
ları, gruplar arasında silahlanma ya
rışı, ltalyanın Habeşistan Qzerin?e 
beslediği emelleri açığa vurmasıle 
yeni durum her noktada eski duru
ma benzemiye başladı. 

Genel savaştan once Avrupa dev
letlen Avrupa dışındaki ülkeleri §U 
yolda begemenlikleri altına alınış· 
lardı: 

Bir devlet herhangi bir ülkeye 
goz koyunca, oraya karşı yakın ~ir 
il • gostcrır. Dostluk andı, tecım 
mukavelesi imzalar. Mekteb, hastane 
açar Bunu gören başka bir devlet 
te nyni ıeyleri yapmıya başlar. Ga
zeteler o devletlerin o ülkedeki eko
nomik ve kültürel ilgilerinden sık 
sık bahseder. Ökonomik ilgi siyasal 
ilgi şeklini al.. O ülke artık sömür
ge olmıya mahk\1mdur. Kimin sö
mürgesi? Bu, Ulkeye karşı ilgi 
gösteren de-.·Jctlcr tasındaki pa· 

B ülke bir kaç 
a ndc p:ıyl:ı hl'. 1901 n

ıle lran, Çarlık Rusyası ve 
tere rasında paylaşıldığı gibi 
n o ülke üzerindeki ilgilerinden 

vazgeçmiye karşılık olmak üzere 
devlete ha ka bir iılke verilir. 1ngil: 
tere'nin Fas'ı Fransaya vererek Mı
sırı da kendisi aldıgı gibi. Böyle 
P.aylaşma veyahut değiştirme yolla
rıle hemen hemen bütiın Afrika ve 
Asya'nın buyuk bir kısmı, genel sa
vaştan oncc Avrupa devletlerinin 
hegemenlıgi altına girmişti. 

Oenel savaştan sonra barıs yapılır
ken arsıulusal münasebetler bakı
~m~~n da .Yeni bir düzel kurulduğu 
bıldırılmıştı. Bu defa devletler 

d .. ara-
sn~ a ~zel an~a. m~~ar yapılmıyacak. 
Wılson un tabırıle Açık görüşmeler 
ile imzalanacak olan açık andlar 
ulu lar dernegi sckreterligi tarafı~: 
dan tescıl edilecek. Silahlar kalka
cak. Devletler yeni sömürge almıya 
kalkmıyacak; belki 9e ellerindeki 
sömürgelerin tasfiyesine çalışılacak
tı. 

Acunun bugünkü durumuna bakı· 
lıncn biltün bunların dilekte kaldığı 
göriılür. Devletler Habeşistanı arala
rında p. ılaşırken bile eski an'ane
den ayrılmıyorlar. İtalya, genel sa
vnştan önce yapıldığı gibi, beyaz in
sanın renkli insan hakkındaki öde
vini !l~ri sürerek bu ülkeyi hege
menlığı altına geçirmeyi ileri sürün
ce, İngiltere bir aralık buna engel 
olmıya çalışır gibi göründü. İtalya
yı uluslar d~rneğinde sorguya çek· 
mek ıle tehdıt etti. Şimdi anlaşmak 
yolunu tutmuş gibi görünüyorlar. 

[Arkası 9 uncuda] 
A. ŞUkrU ESMER 
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irnftiz Hepımız, 
H p mız Birim z 
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TEHLiKE GiTTiKÇE BUYUYOR GAZ HARPL sam yeli gibi 
h Si esiyor! Celal Bayarın 

S. Rusyayı 
Habeşler, Amerikaya da başvurdular, • • 
fakat italyan kuvvetleri 180 bini buldu Z 1yaref1 

Nevyork. 16 A.A. - "Habe'i~tan ma" birliğinin merkezinde, Habeş -
komitesi Kellog paktı mucıbınce !eri İtalyanlara karşı müdafaa et _ 
Habeşist;nda harbin ö.nü?e geçmek mek arzusunda bulunan gönüllülerin 
i~iD Roozevelt'ten ı:-ırl?'ılerde (te- kaydi için planlar hazırlanmaktadır. 

Amerikalı gönilllülerin düsturu şu 
dur: 

"Afrika, Afrikalılarındır . ., 

1 ta lyanın topladığı asker 
Roma, 16 A.A. - Yeniden iki fır

kanın seferber edilmesi ile İtalyanın 
şarki Afrika sevkiyat programı so
nuna ermiştir. Hali hazırda seferber 
edilmiş olan fırkaların programı so
nuna ermi tir. Hali hazırda seferber 
edilmiş olan fırkaların adedi ona ba
liğ bulunmakta olup bunlardan beşi 
piyadedir. Takriben altmış bin kişi
den mürekkeptir. Diğer beşi de mi
lis fırkası olup efradı 50 bin kişidir. 

Bundan başka doğu Afrikasma 
sevkedilen kuvvetler meyanında 
müstemleke askerlerindm 30 bin ki
şi vardır. Yolların inşası için şarki 
Afrikaya sevkcdilmiş olan amelenin 
miktarı 30 illi 40 bin arasındadır. Şu 
hale göre İtalya arki Afrikada ha
li hazırda 180 bin kişiye malik bulu
nuyor. 

ltalyamn Habeşlsrden isteği 
Roma, 16 A.A. - Röyter ajansın

dan: 
Mısırın işgali bir zamanlar İn -

giltere için ne derece önemli ise, Ha 
beşistanın da İtalyan süel kuvvetle
ri tarafından işgalinin o derece ö
nemli olduğu İtalyan çevrenleri ta
rafından bildirilmektedir. 

Ayni ~evrenler, İtalyanın Habe -
şistandan iGtediğini elde etmek için 
Mısırda olduğu gibi bir Tellelkebir 
muharebesi kazanmak mecburiyetin
de olduğunu ilave etmektedirler. Bu 
s-... renlere gorc, ~trek f Tleilt"" "ln 

er k uluslar sosyetesinin araya gır
rnesi tamamen faydasızdır. 

haıyanın harp hazırlıkları 
Ruzve1t ve imparator .. 1 Roma, 16 A.A. - Bildiriğ: 

şebbüslerde) bulunmasını istiyen ar- Basın ve Propaganda bakanlığı 
zuhali dagıtmağa başlamıştır. bildiriyor: 

Bu arada ••Afrikayı y~nidcn kur- (Arkası 9 uncuda) 

HU S USi 

ürk Dün Uludağa 
• 

ezı ti Yaptılar 
[HUSUSi MUHABiRLERiMiZ BiLDiRiYOR] 

8 ursa, .. 16 - Öğleden sonra Cümuriyet köşküne uğrayan 
. At?tur~, ~urada bir müddet istirahat buyurduktan sonra 

maıyetlerıle bırlıkte, Uludağ oteline kadar bir gezi yapmışlardır. 
Saat 19 da Ulu Önder, Çekirgeye giderek halk arasında akşam 
bany~larmı Hüsnügüzel kaplıcasında almışlardır. Bursalılar 
Ataturke kavuştuklarından ötürü sonsuz bir kıvanç içindedirler. 

• • • 
Kral Jorj T ah ından Vazgeçiyor 

A tina, 16 - Bazı gazetelere Londradan gelen telgraflarda 
eski Yunan Kralı ] orjun yapılacak genoyda Krallık için 

b~yük. bir ~kseriyet elde editemiyecegini anladığından Yu~~1! 
!1'1ılletıne hır beyanname neşrederek Yunan tahtına gelmiyeceg•?.1 

ılan edeceğini bildirmektedir. Siyas 1 cevrenlerinin kanaatine go· 
re A tina şarbayının Londra seyahatinden maksat ta kralı durum
dan haberdar etmektir. Diğer taraf tan bazı gazeteler, Tarım Ba· 
kam ve Kralcı Teodokis'in, rejim hakkındaki fikrini Başbaka011! 
Al~anyay~. gitmeden evvel söylemesinde ısrar ettiğini ve ayn~ 
kabınede cumuriyetçi olan lç ve Sosyal yardımlar ve Ekonomı 
B.a~a!11arın~n çe~!I~esi Iazımgeldiğini ve bunlar ile beraber ken-
dısını~ çekılecegını söylediğini yazıyorlar. • 
~ogru kaynaklardan alman haberlere göre Başbakan Çaldarıs, 

kabınede y~pılacak degişiklikler hakkında Almanyadan döndük
ten sonra hır karar verecektir. - Fikret Adil 

• • • 
Hamidiye Giresunda ... 

G iresun, 16 -.Hamidiye okul gemisi dün saat 12 de Iima
. . nımız.a gel~ış, karşı~~lı ziyaretler yapılmıştır. Genç de

nızcıler şehn gczmış, Hamıdıye bugün saat sekizde limanı· 
mızdan aynltnıştır. 

• • • 
Macarlarla Anlaştık 

'Celal Bayar 

Moskova, 16 A.A. - Rosengoltz, 
Celal Bayarla yanındaki zevat onu· 
runa dün akşam bir ölen vermiş ve 
şölende Kre tinski, Piatakof, Misel 
Kaganoviç, Kaminski, Zükermin, Ze· 
kai Apaydın, Vorobief, Tlirkstroy 
direktörü Zobtaref, Türkiye büyük 
elçiliği ileri gelenleri, dış, tecim ve 
ağır sanayi komiserlikleri ileri ge
lenleri hazır bulunmuşlardır. 

Moskova. 16 A.A. - Celal Bayar, 
beraberinde Türkiye büyük elçisi 
Zekai Apaydın olduğu halde, dün 
dış tecim komiseri Rozengoltz ile 
muavini Eliav, ağır sanayi komiseri 
Orcehikitze, mttavinleri Piatakof 
ve Mi~el Kaganovie ve dış komiser-

[ Arkası 3 üncüde] 

Şükrü Kaya 
iç Bakanı dü n Ankara
d an geldi, aktam Yn
lov ya gitti, orada n 
B ursaya gitmcıi muh
l em ldir. 

Iç Bakanı Şükrü Kaya, dün Anka· 
radnn şehrimize gelmiş ve Haydarpa· 
~ada il ve şarbay Muhiddin Ustündağ, 
ılbay muavini Rükneddin Sözer ile bir 
çok kim eler tarafından karşılanmış· 
tır. ŞUkril,. Kaya, Istanbula geçtikten 
sonra Cerrahpaşa hastahanesine gide
rek refikasının tedavisi ile meşgul 
olmuştur. 

İç Bakanımız bundan sonra ya
nında il ve şarbay Muhiddin Ustün -
dağ olduğu halde Floryaya gitmiş ve 
orada yapılmakta olan modern tesisa· 
tı gözden geçirmiştir. 

Muhiddin Ustündağ, tesisat hak -
kında izahat vermi tir. Floryanın iç 
kısı:ııının elektrik tesi atı da güzel bir 
şekılde yapılmaktadır. Bütün bu tesi
s~t yakında bitecektir. Şükrü Kaya, 
b.ırkaç gün içinde Ankarayn dönecek· 
tır: dün akşam Yalovaya gitmiştir. 
Oradan Bursaya gitmesi de muhte
meldir. 

inönü iğdirde 
Iğdır, 16 (A.A.) - Başbakan Is • 

met lnönü 15-7-935 sabahı Karakö e· 
de.n hareketle Diyadin kazasına gel: 
mış ve yoluna devam ederek Kızıldı· 
ze gUmrük merkezini, Gürcübulak hu 
d~t istasyonu ve agn mmtakasını ~~t
kık ettikten sonra akşam Iğdıra don· 
müştür. 

Müdafaa 
Teşkilatı 
Kuruluyor 
Zehirli gazlara kar ı korun
ma teşkilat talimatnamesi 
Bakanlar hey' etinden çıktı 

Ankara, 16 (Hususi ~uhabirimiz 
bildiriyor) _ Hava harbınden ko • 
runmada yurd sıhhat işleri talimatna
mesi Bakanlar Heyetince ?,?.an?.1ı~.tır. 
Talimatnamenin ihtiva ettıgı hukum· 
lerin esaslannı bildiriyorum: 

Gelecek muharebede dü manın ha· 
va yolile yapacagı taarruzlarda yan
gın, tahribat. zehirli gaz bombaları 
ve gazli mikropları kullanması çok 
muhtemeldir. Bu cihetle ordulardan 
ziyade milletler taarruza hedef ola -
caklardır. Bu taarruzlardan korunmak 
i~in yer yer müdafaa teşkilatı vücude 
getirilmektedir. 

Havaya karşı müdafaa esasları ve 
halkın havaya karşı korunması pren· 
sipleri büyük erkanı harbiye ile sag
lık ve soysal bakanlıgmın daha evvel 
hazırlamış olduğu talimatnamelerde 
yazılıdır. 

Taarruza maruz her şehir ve Rasa
bada vücude getirilecek mahalli ko· 
ruma birliğinin yardımcı teşkilatı ara
sında mühim bir mevkii olan sıhhiye 
cihetine ait teşkiller ve hizmetler şun
lardır: 

I - Yaralı ve gazilere ilk yardım 
ve sıhhi bakım te kilatı. 

ll - Yaralı ve gazileri tedavi te§• 
killeri ve işleri. 

Talimatnamenin birinci kısmı, umu 
[Arkası 9 uncuda] 

Trakgaya 
Göçmenler 

Yerleştirilecek 
için Hazırlık 

Bakanlık müsteşarı, iskan genel müdürü dün 
Trakyaya gittiler, Hamdullah Suphide gidiyor 

/ç Bakanlık müsteşarı ve iskan gene] direktorü dün sabah Trakyaya ı;f· 
derken Sirkeci istasyonunda uğurlanıyorlar 

Trakyada yerleştirilecek göçmen- gezmiş ve tetkikat yapmış bulun .. 
Jer işi önemli bir şekil almıştır. An· maktadır. Bu itibarla da göçmenle· 
karada lç İşler Bakam Şükru Kaya- rin yerleştirilmesi çok esaslı bir 
nın başkanlığında, Bükreş elçimiz programa baglanmıştır. Trakya is
Hamdullah Suphi Tanrıöverin de kan bolgesine, Çanakkale de dahil .. 
iştirak ettiği göçmen komisyonunda dir. 
çizilen program daireıinde göçmen· 
lerin gelmesi ve yerleştirilmesi işine 

30 bin göçmen 

girişilmiş buJunU1maktadır. 
Dün Trakya genel miıfctti vekili 

Vehbi, ve genel nüfus ve i kan di -
rektörü Faik, Edirneye gitmışlerdir. 
BugUn de Bükreş elçımiz Hamdul -
lah Suphi Tanrıöver ile Trakya ge
nel müfettişligi iskan miışaviri Hu
lüsi Edirneye gideceklerdir. 

Hamdullah Suphi. Trakyada bir, 
iki gün kalarak Romanyadan gele -
cek göçmenler için ayrılan yerleri 
görecek ve bundan sonra Bükreşe gi
decektir. 

Trakya genel müfettişliği iskan 
mü aviri Hullısi de, Romanyaya gi
derek gelecek göçmenler bölgesini 

Trakya iskan bölgesine geçen yıl 
22 bin göçmen yerle tirilmiştir. Bun 
lar daha fazla Çorlu taraflarına yer
leştirilmiş bulunmaktadır. Bu yıl 
gelecek göçmenlerin doğru sayısı 
50 bin kadardır. Bunun 30 bini Ro
manyadan geri kalanı da oteki Bal
kan memleketlerinden gelecelc:tir. Bu 
suretle Trakya iskan bölgesine iki 
yıl içinde 72 bin göçmen yerleştiril
miş olacaktır. 

Ev tipleri 
Göçmenlerin iş güç sahibi olmala

rı, saghk bakımından iyi evlerde yer 
leştirilmcleri için lüzumlu olan bu

[Arkası 9 uncuda] 

A nka~a., ~6 - Macar hükumeti ile yeni bir tecim anlaşması 
akdı ıçın son zamanlarda yapılmakta olan müzakere, ana 

hatlar üzerin~e müsbet bir şekilde neticelenmiştir. Anlaşma e
saslarını ~esbıt e~ek ve .anlaşmayı imzalamak üzere yakında 
P~şteye bır heyet ıdecektır. Heyette Dış Bakanlığından, Ekono 
mı Bakanlı mdan ve Cümuriyet Merkez bankasından birer mü
me il bul nacaktır. Heyette Dı Bakanlığından genel direktör 
1 r en Be un bulu!lillası kararlaşmıştır, -Mecdi Sadreddin 

Dün §cbrimlzc gelen Çekoslovak Üniversitelileri ve ltalyaıı i< a
§İSt talebesi Taksim Ciıınuriyet mcyda111ndalar .• 
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SPORCULARIMIZI TEBRiK 
Türk sporcuları, Türk ada -

lesinin ve çevikliğinin şerefini 
kurtarmaya başladılar. Hep ga
lebe haberlerini alıyoruz. Mil -
Jetler arasında kabiliyet ölçüş -
mesine yarar bir tek ihtisasımız 
adeta spordan ibaret olduğu için 
küçük bir yeniliş, hepimizde bü 
yük bir utanç ve iç acısı uyan -
dırıyordu. 

Adeta yabancılara bir takı -
mmnzm yenilmesi, bizim için 
sanki ilimde, fende, edebiyatta 
ve sanatta da onlardan geri ol -
duğumuzun bir işareti demek -
ti; Tü.rık sporu, o kadar umumi 
Türk kabiliyetini temsil eden 
sembolik bir faaliyet olmuştu. 

Gerçekten bütün bir milletin 
maneviyatı, spor taknnlannm 
yabancılara yaptığı gol sayısi -
le yükseliyor ve alçalıyor. Bu -
nun için, gazete serlevhalarm -
daki gol rakamlarına yalnız bir 
sporcu heyecanile değil, bir 
yurtsever dikkatile de yiyecek 
gibi bakıyoruz ve galebemizi 
bildiren yüksek bir sayı, han -
gi meslekten olursak olalnn, al
nımızı da yükseltiyor. 

Sporcularımızı tenkit ettiği -
miz zamanların hararetile teb -
rik sırası da gelmiştir. 

Peyami SAFA 

POLiS 

Bir adam denizde 
Boğuldu 
Burgazadaaında sanatoryomda ha

deme Hasan, arkadaşlarile beraber 
yüzerken kuvveti kesilmiş ve deniz 
ortasında imdadına yetişilemiyerek 

boğulmuştur. Ceııet bulunmuş, gö -
müJmesine izin verilmiştir. 
* Hüviyeti anlaşılaınıyan bir adam, 

dün Zeyrek yokuşunda bir baygınlık 
neticeııi yere dü mü , fazla ağır has
ta olduğu anlaşıldığından sıhhi im
dat otomobilile Cerrahpaşa hastaha
neııine kaldınlmıştır. 

* SurmC1leli Siıleymanm idaresin
deki kum yükliı kayık, dün f.rcabya 
önlerinde dümeni kırılarak rıhtıma 

bindirmiştir. Suların cereyanı ile ko
ca kayık batmış ve içinde bulunanlar 
yetişen sandallar tarafından kurta -
rılmıştır. 

* Dün 1stik1U caddesinde Kano -
nika apartmanı içerisinde yangın çık 
mış, kapı kırılmak suretile içeri gi
rilmiştir, Sigortalı olan apartmanda 
ymgın buz dolabının kontak yapma
sından ileri gelmi ise de etraftan 
yetişenler tarafından kurtarılmıştır. 

* Dün saat 10 da şoför Ziyanın i
daresindeki 2566 numaralı otomobil 
Harbiye mektebi önünde 9 yaşında
ki Alaaddine çarpmış, çocuğun ağır 
surette yaralanmasına aebep olmuş
tur. Alaaddin, Şişli Etfal hastanesi
ne kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. 

Bir falebenin muvaffakiyeti 
Paris'te tahsilde bulunan gensle

rimizden Fadıl Hakkr Sur, Ecole 
Libde des Science Politiquea mekte
bi ile Hukuk fakülteııininin imtihan
larını muvaffakiyetle vermi ve "iyi 
mansiyone" olarak bu mekteplerden 
çıkmıştır. Fadıl Hakkı Sur Mül
kiye mektebininden çok iyi derece
de çıkan gençlcrdendir. Kendisini 
tebrik ederiz. 

No. 85 

Erik Çiçekleri 
Mahmud Y ESARI 

- Kime mi saldırır? Gözü kimi 
keser e? 

Genç "doktorum,, dişlerini kısmış-
tı: 

- Mesela, sana mı? 
Mahzun mahzun güldüm: 
- Meselası yok .. Bana .. 
"Doktorum,, un, o ane kadar hld-

<!etlendiğini görmemiştim. Yüzü ka
rışmış, rengi morarmıştı; gözlerinde 
~imşekler çakıyordu: 

- Seni, kırbaçla döğıpek .. 
Devam edemedi, nefesi ke!~mişti, 

yumruklanru sıkıyor, gözlerini kır
pıştınyordu. 

Gözlerimi, yalvaran bir bakışla 
gözlerine dikmiştim: 

- Onun, böyle cinnet nöbetleri 
tutar. O zaman, gözüne bir şey gö· 
~kmez. Döğer, aöğer, kırar geçirir .•• 

Sesimi, korkan bir titreyişle ya
vaşlatmıştım: 

- Şimdi faciayı anlıyor musun? 
1stanbula gelmiş ve benim hayatımı 
sıkı arkı tahkik etmiş ... Onun bir re
zalet çıkarmasından korkuyorum. 

Genç "doktorum,, tamamiyle inan
mıştı: yüzü tiksinme ile kıpşmış, 
"in için homurdanıyordu: 

Buğday fiyatları 
Ciene ~ükseliyor 
Buğday piyasası, dün bir gün ön

ceki yükseliş vaziyetini muhafaza et
miştir. Anadoludan 144 ton buğday, 
131 ton un gelmi§tir. Yumu~ak buğ
daylar 3,30 - 6,35 kuruş, sert buğ
daylar ise 4,12;50 - 5,12,50 kuruş ara
sında satıln11ştır. 

Bazr tecimenler piyasada un azlı
ğından şikayetçi görünmektedirler: 
Ortada, Anadoludan az mal gclnıcsı 
yüzünden belki biraz buğday azlığı 
vardır. Fakat buğdaysız/ık şikayeti 
hiç tc yerinde görülmemi~tir. Res
mi kayıtlara göre, şehrimizde bu hal
ta 16.7 J ı ton buğday stoku vardır. 
Tecime/ stok olan bu miktardan ay
rı olarak, değirmenlerde de 5097 ton 
buğday ve un bulunmaktadır. Ortada 
yeni ve önemli durum şudur: 

Yeni mahsul piyasaya çıkıncaya 
kadar fiyatların ıstikrar kazanmıya
cağrnı öne aürenler, şimdi, A.nadolu
nun bir çok bölgelerinden toplattık
ları yeni mahsulü, bazı endişderle 
şehrimize göndermemektedir/er. /J. 
gi1iler, günde vasati 300 ton buğday 
ihtiyacı olan lstanbu/a, bu yüzden 
az mal geldiği kanaatindedirler. Bu
na rağmen, hiç bir suretle ne buğday 
ve ne de un buhranı mevzuu bahis 
değildir. 

Tecim ve zahire borsası meclisi 
d~~ toplanmış, aylık mahsul vaz.iye
tı~ı !Jelen raporlara göre tetkik et
mıştır. Son yağmurlardan sonra her 
re.şit mahsullerimizin iyiye doğru 
gittiği tesbit edilmiştı'r. 

imtihan talimatnameleri 
ve hocalar 

Lise ve Orta okulların imtihan ta
limatnamesinin değişeceğini yazmı~
tık. Bu hususta öğretmenlere soru
lan sual müddeti bitmiş ve birçok öğ
retmenler cevaplan bakanlığa gönder
mişlerdir. Verilen malumata göre tali
matnamenin talebe yazma maddesi de 
değiştirilecektir. Bu hususta Ankara
da toplanan komisyonun faaliyete baş 
ladığı haber verilmektedir. 

Taksim bahçesindeki 
tarife de~iştirilecek 

Bazı bahçe sahipleri yazdan istifa
de ederek beledzyenin tasdik ettiği ta 
rife haricinde ~lktan fazla pJra al· 
maktadırlar. p rad Tabiın bahçe
sinde de dondunna ıve bli bn meşfiıöa 

tın pahalı satıldığından şikayet edil -
mi ve belediye bu hususta tetkikat 
yapmıştır. Taksim bahçesinin bundan 
üç ay evvel yaptığı tarifesinde ücret
ler fazla görülmüş, bahçenin varyete 
kısmında da alkollü içkiler tarifede 
gösterilmemiştir. Bunun üzerine bele
diye dün Beyoğlu ilçebaylığına bir 
tezkere göndererek bahçe tarifesinin 
değiştirileceğini bildirmiştir. Tarife 
yeniden tanzim edilinceye kadar bah
~ede meşrubat satışı kontrol edilecek· 
tir. 

Evkafla Belediye ara
smdaki anlaşamamazlık 
İstanbul Evkaf idaresile belediye 

arasında mevcut bazı anlaşamamaz
lrğın giderilmesi için Tokat saylavı 
Nazım, Eski tüze bakanı Yusuf Ke
mal, Kamutay adliye encümeni baş· 
kanı Münir, eski iktisat vekili Mus
tafa Şereften müteşekkil olan heye
tin azaları lstnbula gelmişlerdir. He
yet, bugünlerde Evkafta veya beledi
yede hakemlik tetkiklerine başlaya
caktır. 

- Bu adam, deli değil, hastadır. 
Hem klinik hastasıdır, buna emin 
olunuz .•. Fakat tehlikeli bir hastalık 

- Zannederim. Bunu başıboş bı
rakmak doğru mu?. 

Genç ''doktorum,, düşünüyordu. 
Onun, kaşlarım çatarak, ciddi .ciddi 
düşünüşü, pek hoşuma gidiyordu. 

llminin, mesleğinin dışında kalan 
her şeye karsı basitleşen, çocuklaşan 
bu dolgun kafanın içinden neler geç
tiğini tahmin edebiliyordum. Fakat 
onu, kendi düşünüşüne bırakmamalı 
idim. 

O, en basit şeyleri, ilmi mantık, il
mi muhakeme ile öyle kanşık yu
mağa çeviriyor, içinden çıkılmaz ha
le getiriyordu ki, adama korku ve 
dehşet geliyordu. 

Her ne 11ekilde olursa olsun, ben
den ayrılmanın ona, çok tesir edece
ğini biliyordum. O, alışkanlıklann -
dan fedakarlık edemiyecekti. Şimdi 
onu, bu ayrılışa alıştırmak icap edi
yordu. 

Hüzünlü bir sesle, ağır ağır, söy
lüyordum: 

- Kendimi düşün(tıüyorum, sev
ğilim... Kendimi hiç düşünmüyo
rum .•. Bana, ne yapabilir? Eve kapa
nır, otururum. Kapımı, zorhyamaz 
ki... Deliliği tutup da, zorlıyacak 
olursa bundan korunmanın, kci.çmma
nın çaresini bulurum. Fakat sen ... 
Bütün düşündüğüm sensin ... 

Ruhunun ağırlığına, siniderinin 

Tramvay şirketin· 
deki amele paraları 

Tramvay şirketi amelesi, tramvay 
sosyetesindeki }"ardım &andığında bu-
1 unan paranın yarısını Hava tehlike· 
sini bilenler kurumuna terke karar 
vermi ler, fakat sandıktaki para mev
cudu yuzünden sosyete ile aralarında 
ihtilaf çıkmı , davanın halli şirketler 
komiserliğine havale edilmişti. Veri
len maliimata göre komiserlik te bu
nun hallinde bazı müşkülata uğramış
tır. Bu sebeple Tayyare Cemiyeti Ge· 
nel Başkam Fuadin reisliğinde tram
vay amelesinin de bulunacağı büyü' 
bir toplantı yapılacak ve bu mesele ko 
nuşulacaktır. Yapılan iddialara göre 
bu sandığın hesabını şirket vermemek 
te ve müşkülat ta bu yüzden doğma. 
tadır. 

Kadıköy su şirketinden 
şikayetler çoğahyor 

Kadıköy su şirketinden şikayetler 
çoğalmaktadır. Bu şikayetlere göre 
sosyete yazın ihtiyaca kafi su verme
mekte, kışın da çamurlu ve mikroplu 
akan sulan temizlcmemektedir. Göz
tepe. Erenköy civarında bazı gün su
lar azalmakta, çok zaman da hiç ak
mamaktadır. I bununla kalmamak -
ta, su saatleri suyun bıraktığı tortu
lardan bozularak tediye zamanında 
memurlar güçlük çekmekte ve yapılan 
iddialara göre abonelerin su sarfiyatı 
bu yüzden tahmin edilen bir fiyat üze
rinden alınmaktadır. Asıl ölçü saatle
rinden başka bazı evlere kontrol saati 
koyan sosyete, bu saatler için de abo 
relerden aynca kira almaktadır. Kan
lrca ile Bostancı arasında oturan halk 
bir mazbata ile bütün bu noktalardan 
sosyeteyi komiserliğe §İkayet etmiş -
}erdir. 

Mekteplerde yabancı dil 
mutlaka ö~retilecek 

Universitedeki yabancı dil mekte -
binin kaldırılacağını yazmı§tık. Lise
lerden bir yabancı dil öğrenmeden ta
lebe çıkmasını iyi bulmayan Bakanlık 
liselerde yabancr diller kursu asmaj;a 
karar vermiştir. Bu karar talebe ara
sında da genel bir memnuniyet uyan
dırmıştır. Bundan sonra yabancı dil 
dersine önem verilecek bir ecnebi li
san bilmeyen talebe liseden mezun o
lamıyacaktır. 

:ı 

Beled"yeye alınacak memur 
Belediye Turizm şubesinde çalış

mak üzere 80 lira maaşlı bir memur 
alınacaktır. Bunun fçin belediyede bir 
müsabaka imtihanı açılmış, 15 kollej 
mezunu bu imtihana girmiştir. lmti -
han ingilizceden yapılmıştır. Başka ec 
nebi liaan bilenler tercih edilecektir. 
Evrak tetkik edilmektedir. 

Suadiyeda yaya kaldırımlaır 
Belediye, Suadiye ve civarındaki 

Tramvay yolunun iki tarafına yaya 
kaldınmları yapmağa karar vermiştir. 
Bu civardaki diğer bir kısım tramvay 
yollarında da yaya kaldırımları yok
tur. Belediye Suadiye kısmını bitir -
dikten sonra diğer kısımlann kaldırım 
larını yapmağa başlayacaktır. 

Kaynak sularım ucuz· 
latmak için 

Belediye memba sularını ucuzlat · 
mak için yapmak~ olduğu tetkikata 
devam etmektedir. Onümüzdeki cu -
martesi günü öğleden sonra Boğaza 
gidilerek yerinde tetkikler yapılacak, 
membalar gözden geçirilecektir. 

"normal,, liğine rağmen, erkeklik 
g.ururu baş kaldırmıştı, gözlerinde 
ımşek çakar gibi oldu: 

- Beni mi düşünüyorsunuz? Se
bep ... 

Onu incitmemek için tatlı bir gü
lüşle sokulmuştum: 

• - Deli, diyorum, sevgilim ... Bizi 
bır arada görür de, bir rezalet çıka
rırsa ne yapanz? O, hiçbir şeyden 
cçkinmez... Ve bütün deliler gibi, 
ataktır, atılgandır. Kendisine sorar
san erkektir. Tabanca kullanmak, 
kadına, hatta çocuğa tabanca çek-
mek, kırbaç atmak, küfretmek, döğ
mek, söğmek, her türlü edepsizlik, 
onca erkekliktir. Ben, senin istikba
lini düşünüyorum. Eğer bir vak'a çı
kacak olursa, sen, ne yaparsın? 

Bir delinin saçmalığına, istikbalini 
feda edebilir misin? 

İçten isyan etmişim gibi, yerim
den fırlamwtım: 

- Buna, sen. razı olsan, ben kat
iyyen razr olamam. 

Erkeklik gururu, meslek gururu 
ile çatışmıştı. İyice biliyordum ki, o, 
erkek olmaktan fazla, meslek adamı 
idi. 

Tahminimde yanılmadığımı, onun 
başını eğerek düşünmesinden anla-
dım. Bir şey aöylemivordu, belki de 
düşündüğünü sôylemeğe utanıyor, 
çekiniyordu. Ona, cesaret vermek 
lazımdı: omuzundan tuttum: 

- Yapacak bir tek şey var. Sen, 

. .. .ıd. sonra bent otı "" .... 
Bır ınucı 

denrzıc ı:;v ... ~ 
aları yara yara 

gıtmc~ .. 
... lnsan 

\ktisat hanınaa; ı<om:n. 
· d nur. 

. __ __,, ,.--

Sovyet uçak müte- 1 
hassısları geldiler 

!ki ay evvel Türk Kuşu için Sov
yet Rusyada memleketimize mütc • 
hassıs olarak getirilen ve Ankarada 
bulunan iki Rus tayyarccisi dün sabah 
§ehrimiıe gelmişlerdir. Iki Rus mü -
tehassm memleketimizde kurulacak 
olan Planör mektebi için müsait bir sa 
ha aramaktadırlar. Bunun için Anka
rada yaptıkları tetkiklerden başka şeh 
rimizde, Bursa, Kocaeli ve Izmirde de 
tetkiklerde bulunacaklardır. 

Güney Afrikası ·İstanbul -
Londra 

Otomobille seyahate çıkan iki Ingi
liz seyyahı dün akşam Ankaradan şeb 
rimize gelmişlerdir. Seyyahlar, seya
hatlerine cenubi Afrikanın Nyeryo 
ıehrindcn başlamışlar ve yanlarında 
bulunan 13 yaşlannda bir zenci çocu
ğu ile ber~er Fas, Cezair, Trablus 
Garb. Mısır, Filistin. ve Suriye yolile 
mcmlcketimue gelmişlerdir. Iki ln_gi
liz şehrimizde de bir müddet kaldık
tan sonra Trakya, Bulgaristan, Maca
ristan, Isviçre ve F~ansa yolı1e Lon
draya gidecekler ve seyahatlerine ni
hayet vereceklerdir. 

Çek talebesi geldi 
Şehrimize gelecekleri bildirilen 

Prağ Universitesi talebesinden 67 si 
dün Çar Ferdinand vapurile ıehrimi
ze gelmişlerdir. Bunlardan 37 erkek 
talebe Galatasaray lisesine ve 30 ktz 
talebe de Çapa Kız Muallim mektebi
ne yerleştirilmişlerdir. Talebe perşem 
be gününe kadar şehrimizde kalacak 
ve Ankaraya gitmek arzusundadırlar. 
Gene Prag Univcr&itesi talebesinden 
66 kişilik diğer bir grup ta pazar gü
nü şehrimize gelecekler ve çarşamba 
gününe kadar kalacaklardır. Bu ayın 
sonuna kadar Bükre ve Belgraddan 
da ayrıca birçok talebe gruplarının 
şehrimize gelecekleri bildirilmiştir. 

Esnaf cemiyetleri 
federasyonu 

Esnaf cemiyetleri federasyonu ku· 
rulması için girişilen hazırlıklar ik
mal edilmiştir. Müşterek büronun ha 
zırladığı federasyon nizamnamesi 
projesi, Tecim odası idare heyetin
ctc onaylanmıştır. MeclisiıLönilöıüz
ay_ki toplantıınnda ~örilşWccektir. Es 
naf yardım andığı nizamnamesi de 
kati şeklini almıştır. 

100 kuruşluklar 
Darphanede 100 kuruşluk parala -

rın basılmasına devam olunmaktadır. 
25 ve 50 kuru luk gümü paralann 
da basılmasına ağustos ba~ında baş
lanacaktır. Gerek bu paralar için, ge
rekıe diğer küçük ufaklıklar için lü
zumu olan 10 ton gümüşle 100 ton 
bakır tamamen gelmiştir. 

Araştırmalara yeniden 
başlanıyor 

Sultnahmette Arasta sokağındaki 
hafriyat sür?tektedir. Şimdiye kadar 
bir çok nefıs mozayıklar meydana 
çıkarıJınrştır. Hafriyat esnasında bu
lunan ınermer sahanın genişletilme
sine çalışılmaktadır. 

Edirnekapr, Çukurbostanda profe
ıör Schazmann'nın hastalanması yü
zünden muvakkaten tatil olunan Ke
mankeş Mustafa paşa camii araştır
malarına perşembe günü tekrar baş· 
!anacaktır. Caminin icap eden plan
ları bu paydos esnasında hazırlan -
mıştır. 

yol hazırlıklannı tez elden bitir, ve 
yola ç~~··· . . 

Yüzume, tıtrek titrek bakıyordu. 
Boynumu bükmüştüm: 

- ~as!l olsa, gidecek değil mi
sin? Bır ıskandal çıkmadan, sen, se
lametle yola çık ... 

Genç ''doktorum,, içini çekiyor-
du: 

KUÇUK HABERLER _t 
* Brükselde toplanacak olan arsi

parliıruitıtal kongrede Kamutayı 
temsil edecek olan ısaylavlarımızdan 
mürekkep heyet bu ak§am şc~rimiz
den Brüksele hareket edecektır . 
* İki gün evvel otomobille cbr~

mize gelen doktor Fano ve Vantun
na isimlerindeki iki İtalyan seyyahı 
dün sabah Avrupaya doğru şehri
mi.zden ayrılmı lardır. 
* Temyi.z mahkemesi birinci sınıf 

raportörlüğüne tayin edilen birinci 
ceza mahkemesi reisi Necip Nadirin 
yerine. temyiz mahkemesi birinci sı
nıf raportörü Sadettin tayin edilmiş 
ve dünden itibaren vazi!eıine başla
mıştır. 

* Fen fakülte i, laboratuvarlarının 
tatilde açık bulundurulması kararla~
tnılmıştır. Laboratuvarlarda asistan
lar da çalışacak ve talebe staj göre
cektir. 
* Kültür Bakanlığında memurlar 

arasında yapılacak değiş.ikliğin e.ylü
le bırakıldığı haber vcrılmcktedır. 

* Belediye şehir için~e~i çocuk. 
bahçelerini arttırmayı duşunmekte -
dir.' Çôcukları sokaklard3!1 kurtar. -
mak için bu i e önem verılmektedır. 
* Sular idaresi Hamidiye seşmele

ri için bir proje hazırlamaktad!r. Ya
kında bu hususta tatbikata geçılecck, 
Hamidiye suyu islah edilecektir. 
* İtalyaya yapılan ihracatımıza 

karşı mal bedellerinin bloke tutul.· 
dugu yolundaki şikayetler, Türk.of ~s 
1 tanbul şubesince Bakanlığa bıldı
rilmi tir. 

• Büyükderc mcyva enıtitüsü şefi 
İbrahim Tezcan Floransa meyvacılık 
enstitüsünde tahsilini ikmal etmek 
üzere ilbaylıkça ltalyaya gönderil • 
miştir. 

* Arabacılar cemiyeti idare heye
ti seçimine dün de devam edilmiş, 
rey sandığı bir çok emtlerdeki an
ha durak yerlerinde dolaştırılmıştır. 
Seçim bugün bitecektir. 

ısı Türkofis memurluğu için imti • 
han edilen isteklilerin imtihan evra
kı, dün Türkofis merkezine gÖtlde
rilmiştir. Kazananlar ayın 2S ine 
doğru belli olacaktır. 
* Kızılaym kaza ba kanlan lstan

bul mümessili general Ali Çalımlının 
başkanlığında toplanmı lar ve 23 
mayıs Kızılaı haf tasında yazılan Ü· 
yeleri tesbit etmişlerdir.-

* Antep 1lbaylrğına ataı;ı:ı. Lim:m 
idaresi genel direktöru 1ür Rıza Çe
vik yarın yeni işine başlamak üzere 
şehrimizden hareket edecektir. 

* Şehrimi%de bazı tek tük tifo va
kaları görülmüştür. Sıhhat direktör
lüğü bu hususta kati tedbirler al
maktadır. 

* Ankara baytar fakültesi süet kıs 
mına talebe kabul edilmiye başlan
mıştır. Gençler arasında mektebe ol
dukça fazlaca ragbet gösterilmekte
dir. 

ı;: İi>tanbul polis okulundan bu se
ne çıkan ve İzmir, Van, Kocaeli, 
Trabzon mıntakalarmdan gelen po
lisler tamamen vazifeleri başına git
mişlerdir. Mektepte polis namzedi o
larak kalan 25 genç vardır. Bunlar 
hakkında emir beklenmektedir . 
* Galatada belediye ve poli&in e

mirleri hilafına tramvaydan atlayan
lardan bir hafta zarfında 30 küsur li
ra ceza alınmıştır. Bu para tamamen 
tahsil olunmuş. belediye veznesine 
teslim edilmiştir. 
* Galata, Tophane ve Fındıklı mm 

takasında Sormagir sokağında. Akar 
su yokuşunda, Kabata~ta İnhisar ida
resi önünde, Tophanede Beylik fı
rın civarında ve nihayet Defterdar 
yokuşunda olmak üzere beş lağım 
yolu patlamıştır. Belediye polisi ta-

• 

Kadriye, sabah :kahvaltısından 
sonra, uzanmış, uyuyordu. 

- Saat, kaç? diye sordum. 
Genç kadın, hala gülerek bakıyor: 
- Kaç, tahmin edersin? 
Güncsc ve karşı kıyılardaki bak-

tım: 

- Öğle olmuş ... 

- Peki, ya siz?. 1 
oırıuzu?u sarsryordum: 

Kadriye, elini havada savurdu: 
- Iki buçuğa geliyor ..• Acıkma -

dın mı? 
- Benı, düşünme sevgilim ... Ben, 

başımr kurtarırım. Avukatım yarıda 
kalan. d.avayı yeniliyor. Kocam, beni 
tazip ıçın. davayı uzatmak istiyecek 
ve parasına güvenerek, elinden ge· 
leni yapmıya kallaşacak. Ben de, 
kollarım~ ;kavuşturarak seyirci kal~
cak değılim. Çekişmemiz, çok çetin 
olacak, sanıyorum. Bu mücadele ara
sında. 6enin bulunman doğru değil. .. 

O, bir türlü karar veremiyordu. 
Eğer benden, zerre kadar kuşkulan
mış olsaydı, beni affetmezdi ... 

• 
- Bugün, hafızlığın üzerinde, sev 

gilim ... Sabahtanberi, başını kaldır-
madın... "' 

:Kadriye, ate i al kimonosunun 
önünü kavuşturmuş. sol yanağım 
çukurlaştırarak gülüyor ... 

Otelin, karşı kıyılara bakan balko· 
nunda, açılır kapanır bez koltuğa 
yaslanmış, uyuklar ~ibi üısüncü def
teri okuyordum. 

' 

- Sabahleyin kuvvetli kahvaltı et 
miştim ... Sen, neye bu kadar uyu • 
dun? 

Genç kadın bir iskemle çekti, ya
nıma oturdu: 

- Ben, kalkalı yarım saat oluyur .. 
Nefis taze balık buldurttum ... Aşağt -
da hazırlıyorlar ..• 

Elile işaret etti: 
- Defterin neresine geldin? 
GülUyordum: 
- ''Doktor.,undan ayrılmak Uzere

sın. 

Kadriyenin birden gözleri parla -
dı; önce gülmek istedi, hatta kahka -
balarla gülecekti; ne düşündü, ak • 
tından neler geçti? Gülmekten va? 
geçti. Fakat somurtmadı da ••• Tered
dütle durdu, gözleri uzaklara daldı: 

- Benim genç "doktorum,, , çok 
iyi yürekli bir çocuktu ... Yalan, do
lan bilmiyordu; hala hayretten kendi 
mi alamam. Olgun kafa, çocuk kafa, 
nasıl oluyor da, ayni adamın kafa ta-

MAYOLAR 

Bir avuç kumu,. b~r ta~~a ~; 
lübede soyunup gıyınmegı btZ 

11 
avuç dolusu paraya kiralaY3 

•• 

plajlar hakkında yazılmadık ş•. 
kayet, söylcıuncdik söz kalma. 
dL ' 

Fakat plaj meselesi bir es_~. 
un cuvalına benziyor. Vurduk 
s;a tozuyor, vurdukça tozuyor· 

• 
Geçen gün yolda bir bildil' 

aileye rasladun. Baba ana ?nd~~ 
şmdaki çocuklarının ellerın 
tutmuşlar, tramvay bekl!yorlat· 

- Böyle nereye? dedıın. . • 
- Doktora gidiyoruz! dedı 

ler. ıı 
- Vah, vah, geçmiş otsı1 ' 

dedim. küçük mü hasta? a·· 
- Uçümüz de hastayız, de 1 

Ier ve anlattılar: dı 
- Bir hafta kadar önce, a. 

lazım değil, denize girmek i~ 
bir plaja gittik. Kendi mayol8• 
rımız yok. Plajda mayo kiralı rı 
yorlar. Madem ki, plajcıl~t1 
mayo kiralamasına izin verıl • 
miş, elbette bunun srhhi kontrO 
lü yapılıyor, diye düşündük .;e 
üç mayo kiraladık. _ 

Mayolar biraz ıslaktı. Içle ·, 
rindcn daha yeni çıkılmısa t>e11• 
ziyordu, biz bunu mayoların ~\; 
tüvdcn filan geçirildiğine verd1 

ve geçirdik sırtımıza. 
Aradan, bir hafta geçti geÇ • 

medi üçümüzü de bir kaşınt~d~ 
aldı. Evde, büyük harbi geçır \l 
miş ihtiyarlar uyuz olduğumuz 
söylediler. 

Bildik aile babası sözünü kC5' ··c 
ti. Gelen tramvaya binerek \1 
mayo uyuzu doktora gittiler· 

Ben arkalarından güldütl'l· 
Mayoların etüvdcn geçirildiği~' 
ni, mayoların sıhhi kontrole t~· 
bi tutulacağım uman karı ka'ıı· 
nın haline ağlıyacak değilirf' 
ya? 

Orhan SELll\4 
===-cıı:::::================~ 

Beşiktaş merkez memuru S~ 
. 1 ~ l{aCJI" 

Maraş emnıyet memur u1~u?aG, :ı .... {i~ köy merkez memuru Hu usı ..... il 
hane emniyet memurluguna, f~tl t 
merkez memuru Eşref Siirt Emn1r.'. 
memurluğuna, Emniyet direktörltı ti' 
ğü parmak izi merkez memuru ?de • 
nan Karaköse emniyet memurluğu il 
na, Sarıyer merkez memuru Ce~11 
Sinop emniyet memurluguna terfı 
atanmışlardır. 

·si 
Doktorlarm kazanç vargı 

Etibba odası idare heyeti dÜP =: 
at 14 te toplanmış, yeni kazan~ !' 
nununa göre etibba ve müm.asih 'ete· 
best meslek erbabının sınıflara t 11

0, 
simi işini görüşmüştür. Toplantı .11 
bir kısım doktorların sınıfları tJl~f 
olunmuş ve içtima ge~ vakte lt8; 

11
11 

sürmüştür. Önümüzdeki cuma gu ı;l' 
tekrar bir toplantı yapılacak ve IY 
nıf taksimi görüşmelerine dcvaıfl 
lunacaktır. 

. ,ı· 
rafından şarbaylık heyeti fcnn'~ell 
ne haber verilmiş, sıhhata muzır. 11,r likeli bir hal olduğundan bu yo 
üzerinde tamirata başlanmıştır·~ 

sı içinde bulunabiliyor. Onu~~ 
mak için bulduğum sebep, uydu dı 
idi. Yalnız §U var ki, ona, kocarı1• er' 
ye anlattığım tip, tamamile yata~ 'f' 
ğildi. Böyle bir adam vardı; ~n 
kından tanıyordum. 

Gözlerini bana çevirmişti: ıf1Y" 
- Çok sevdiğim bir arakad~Ş. bıl 

kocasiydi. Tetkike değer, bir uptd'' 
adam! l lem çok dikkatle tetki~e 
ğerdi, Yesari 1 oı&J 

- Peki, bu adam, ne oldu? 
mü? 

Kadriye, omuzlarını kaldırdı: f(lO' 
- Bilmiyorum. Çoktandır g6 lı'I ' 

ğilm yok... Karısı, bu dclınin ıı.I P''-ıt 
ne takat getiremedi, birile Avrı.t ~ô1 

k··':J .•• Deli herif, aylarca A\ffı.lfııc'' 
dolaştı, karısının izini aradı, ddİ pi' 
kadm, onu atlattı ... Bu mütere ıa"~ 
§Uadeyi, Ustiln körU bir anla ·r ,.o 
lJz~, boy, geni9 ,.,mutlar. lik ~ ıf 
rüyüş ... Yüzüniin çi.zgilerini a'/ eb!Jif• 
n söylersem, belki güzel de~ ) 
Fakat öyle ruhsuz, m~naııu: bıt' t şl~ 
ki, insana ~i! ·inti veriyor ... A~' ed'ı1' 
konuşuşu, ona, bi •ütefekk''rası~ıl 
verir, halbuki k:ılın ve boş k 11 .,. r 1 ağır işlemesi, onu t.:ivle gösterı ,.,cı5. 
mar oynar, ata bir ~r, ve ka~1~u ııı 
d d G .. il .. k b" UdUl'- b ır a... oz nu an ur ·bi 
mantar, damızl·k aygırlar ~1 

; 115' 1'I 
böğürüş' ... ~tdmşı vardır k1•

1
, ıÇ 

ru, erkekten, ifrcndirir. f1e sı \' 
(Arka 
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KAÇAK EŞYAYA ~ARŞI 

Eşyanın Kıymetini Tespit 
için Bir Şekil Bulundu 

[HUSUSi MUHABiRLERiMiZ BiLDiRiYOR] 
Aahr•, 16 

kaçak eıyanın •eyf kıymetinin tayininde gümrük idareleri
nin bugüne kadar tuttuktan yolun eşyanın aaıl kıymetini meyda· 
na koyamadığı anlaşıldığından Gümrük ve lnhiaarlar Bakanlığı 
bundan böyle yapılması lizımgelen muameleye dair gümrükle
re bir tamim yapmı.ıt~. ~u tamime göre, Gümrük idareleri bu 
gibi eşyanm kıymetını Tıcaret odalarına ve bulunmayan yerler
de belediyelere tayin ettireceklerdir. 

Yugoslavyada Emlaki Olanlar 
Ankara, 16 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) -;- Yugoslavya~a 

emlik bırakanlara verilecek paralar hakkJnda Fuwıa Bakanhgı
na viki olan müracaatlar tasnif edilmiştir. Dil Bakanlığı ve Bel
grad elçiliğine yapılan müracaatlann da tunifine batlanmı§tır. 
Tasnif, ay eonuna kadar bitmiı olacaktır. 

Valilere Tamim Yapıldı 
~nkara, 16 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Gayriaafi ira~ 

üzerinden kazanç vergisine d;J>i mükelleflerden ~y~eyı 
vermeyi tercih edenlerden 25 liralık ruhsat. ~ezkeres~ harcı. ısten
diği bildirildiğinden Finana Bakanlığı v~lılı~l.ere bır t~un. ya
parak bu gbi mükelleflerden ancak gayn sa~ı ı~atl~ nısbctınde 
ruhsat tezkeresi harcı alınması tüzmnunu bıldırmıştır ..... _ 

Sigorta Primlerinden Kazanç 
Aı*ara, 16 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - 2395 numaralı 

kazanç vergisi ~anunun~ 8 in~ ~~ddesinde sayılan daire ve 
müeuea~elrce ııgorta ııı:k~tlen!le ödenen sigorta primlerinden 
müteahhitlerde oldu~ gib~ ~edıye sırasında kazanç vergisi ve 
buhran zammının keaılmesı ıcap etmediği Finans Bak .. nbğı ta
rafından alikadarlara bildirilmiştir. 

Atatürkle F. RooseveltAra
smda Çekilen Telgraflar 

Ankara, !6 A.A. - Allltrilr~ mı'lJ' f l "ııııh dit• . bayrum mUn-Wtife Ctiıitm' 1 - :ınııını.ıu~ ~r,ı,ııı. 
nı Atatttrk ile Amerika Cam Bqb. Kamfl ATAT0RK 
kanı WnUlla Roo1e-.tt aru:!r.ı. Bat- ~hela• Kamil A TATORIC 
rtllp aı ..... teJcraflar •l•dadır. Ye- Tlrk/79 Cıımur Bqkaıu 
Eml•• M. l'ranltl/n Dr R~ it d lı1tikW ctinll mllnaaebetile atı 

A riL- • e ev etleri tarafmdan izhar buyuru -
me - eamaenlillnin yıldönUınU lan halisane temenniyatı fevkallde 

milnaıebetile iti tebriklerimle bera- takdir eder Ye ıerek ketıdi namıma 
ber ini ıönenciniz ve büyük doet ve ıe~ek Amerika milleti namına te
c~murlutumm cenlifi için bealedi • mennıyatınıı:a mukabele etmekle bü
tım dostça dileklerin kabulünü ek- yilk bir bahtiyarlı~ duyarım. 

Franlclın Dr. RooHv~lt 

Damga matb:-.-a-ın_ı_T_G-rk-. -Fran ız 
ıslah tekllft 

Ankara. ı& (Huauıı ımWblr1m1. Klerlnı •nlaıması 
bildiriyor) - ı>.nca ID&tbaaunm... Ankara. 
Jabı ile emakı nakdiye, talwillt, lG CH...r mahabirimb-
pul ve emuli sibi matıbuayı tabede- den) - Pealaec11ıen Ttlrk. Pran11a 
bilecek bir bale konulmaaı için H. klerinc .aı.,...,mm oflı Ue blrlik
nıilton adında bir ecnebi, P'in&M Ba- te 12 alultol 1935 pce )'U1lma b
kanJıfına mtlracaat etmit ve buı tek dar meri,ette lralacatı sUmrtWe 
~flerde bulunmuttur. blldirilmiıtir. re 

Yerli Mallar Sergisi 
Yarın Akşam Açıhyor 

Serlid~ lnblav ldueal pavlyon• lıuırlalllyOt 
Yeril mallar aerpu. Jana -t 17 

de Galıta.uay 11..ı .._nada te • 
reıUe açılacOtır. BCltln lapat bu 
aktanaa kadar bitlrilmit oıac..tu 
Bu teneki ..,..ı,e. &fllı JUbrı 
§en Mneki lradar firma Ye laltletllel• 
ııtirak etmektedir. Sercide, lltıfUS 
kötenin buırblı da bitirilaaiftir B 
kö,e, yalnu lmuneler tefb.ir ed ı.. 
ce i ve •tat ,apılmı1K1fı l~ 
d aa au puqınn chel b r 

" oJabl tcüdr. 

Yerli mallar terciliftde Halkni 
tarafmdan fakir .. JObul kadmla
nn buırladıldaa itlerin de tefbiri 
için bir pa.vyoa buırlaınnyıktadır. 
Sercide yaptıfı itleri clttermek Uae 
re pmdiye kadar Hallrmne 30 ba • 
yan bafvurmuı Ye 150 parçaya yakın 
eve ,adnmflardır B pavyonlar
da aJnca aanat lrt pi le üpm 
mekteple nde falü talebenin e • 

M ek ve Atılacak 

NOmerotaj y•pı1ırha 

Nümerotaj 
İşinde Yan
lışlıklar 1 

[HUSUSi MUHABiRiMiZ 
BiLDiRiYOR] 

Ankara, 16 
Umumi nüfuı sayımına eaaı olacak 

bütün nUmerotaj itinde kanun ve ta· 
limat hil&fma bazı yanbplı:lar yapıl· 
dığı anlatılmıttır. Pinanı Bakanlığı, 
Defterdarlıklara bir tamiın yaparak, 
nüfuı sayımına elverifll olduğu kadar 
belediyece tahriri müsakkafat itlerine 
de elverip olacak ıurette Iatatiıtilı: 
Genel Direktörlüğünün memleketimi% 
de mevcut bina adedini nümerotajla 
tesbtt ederek bır istatistik yapacağı
nı ve bu iıtatiıtik varidat ıenel direk 
t&'ltıp için IUnmlu bir ... o1acaiı 
cihetle tahrir aaı'"'da tmdllf edi
lecek nUmerotaj yanlqlannm allbh
lara ma16mat verilmek ve dikkat na
arlan celbedilmek ıuretile 111a1u es
babının temini libumunu bilclirmittir. 

KUÇU K ANKARA 
HABERLERi 

* Ankara. 16 (Tan) Kuanç kanu
nunun tatbik ıureti hakkında pUıaDI 
bakanlıfı bir iaabname buırlaınıttır. 
Bu bahname, bugünlerde riJAyetle· 
re g6nderileee1ı:tir. 

•Ankara, 16 (Tan) - Finans Ba
kanlıtı At itleri direkt6r1Ufil vekl
letine mukOr direktörlük blriad 
tefi Cafer tayin edilmittir. 

Blalkfetollerlmlz Tireci• 
'l1re 1G (Huauat n!aubabirimll bildi

riyor) - Blaildetıe seyahat eden spor' 
culanmıa bup Tireye ıelın.iflet, '51· 
leden aonra Aydına Iİtmitlerdii. 

Bir uçak kazası 
Lo dra. 16 (A.A.) - Heet ~ 

bir uçak kuau olmuı ve Od kiti ıs& • 
milftilr. 4 Tane de atır yaralı ..,dlr· 

ltaılya Krahnın Jea-1 
evlendi 

Torino, 16 A.A. - Diln. ttalya 
kralının yeleni prenteı Mari Ade • 
layid dö Savua ile. Prena Ltone 
llallin!lOn'un dUtunleri ,apılaufUI'· 

aaı,.,. Pllaudskl Y•~ 
V8f8 dlndU 

Vlrf"a. lG A.A. - Ba11D Jılare
tal Pileudıld ile iki kısı. dinJe..-k 
için Romaayaya yaptıklan psidd 
dönmutJer. iıtu,.onda Bqblılam 
Slavek ile buı bakanlar n ROllllJl1& 
orta elçiai taraflbdan lrarfılamDll • 
l&rdır. 

Mısır kredi fonalye 
tahvn•tının ketlde .. 

Kahire, 16 A.A.- Mıur kredi fon· 
aiye tahvillerinin ıs temmus 1935 
tarihli çekilifitıde ... lıdaki numa -
ralar, hiAlanndald iknmiyeleri ka· 
Anmıılardır. 

1816 tarihlllerden No. IS.US. 50 
bin frank. 1903 terihJilerden. No. 

11. 50 bin frank. 1911 taribliler· 
4ca Ho. &0.471, 100 1U fruk. 

KRONiK 

l___:_T U.:::..:.. R=-:.:.K..:__:_:.F i_L O_ Z_O_F_L A,_R-:-1 -:-1 
Yazan : G. A. 

Dünyada filozoflar aeyrek yetit~· 
ği gibi, her memlekette fel~fc ale 
uğrapnlu da batka fikir itlenle. ~i
rapnlara niabetle, u görülür. Bı.zım 
memleketimizde büsbütün aıdır. ~u 
da pek tabiiğ bir teydir. Çiınkü yır· 
mi bet yıl öncesine gelinceye kadar, 
bizde fekefe kitapları yazmak be· 
men hemm yasak edilmitti. Anlat
tıklarına göre, o vakit bir Fran11z 
filozofunun ölmez eserini türkçeye 
çevirmit olan bir .zat, bundan dota:yı, 
devlet kapısındaki itinden çıka~ıl : 
mıttı ... O zamandanbcri geçen yırmı 
bet yıla yakın müddet te, hiç bir yer
de, felsefe adamları yetittirmek için 
elvermez. Bütün bilgiler arasında en 
uzun zamana ihtiyaç gösteren, ıüp
heaiz, felsefe bilgiıidir. 

Onun için. bu fel•fe kıthlı için· 
de, bize kısa bir umanda. bir çok 
feleefe kitapları çıbrmıt olan Hil
mi Ziyayı, büyük bir ebiğimizi ta
mamlamata çalıttıtından dolayı. 
tebrik etmeliyiz. 

Bu ıenç felsefe hoca11nm en yeni 
eaeri olan "Türk tefekküril tarihi. 
ve ona kattıfı "Türk filozoflan u
tolojiıi", daha lı1'mdan çok önceki 
devirlerden bqlayarak. pek yakın • 
lara ıelinceye kadar ı.ıam medeni· 
yeti araunc:ta. Araplarla n Acemler
le brııtınlınıt olan Ttlrk filosof
larmı. daha tonra Ttlrklüpn keadi
aini tanıdıtı devirlerde yetitınit fi
lozoflanmuı biae tanıttıracak pek 
önemli ve Aten bir tek kitaptır. 

Vakıt. ilkin tefekkür ve filosof 
kelimelerinin yanında Türk keli -

1 mesini görünce, inlMl biraz irkili-

1 
yor. Tefekkür, felaefe, medeniyet 

l 
insanlarının hepsine pmil ıeylerdir. 
Türkler aruında tefekküre, fet.cfe-

1 ye hizmet etmiı adamların tarihi ya-
pılabilir. Fakat tefekkürün ve felae
fenin Türkü. Arabı, Acemi olamaz, 
eliyor. 

Hilmi Ziyanın kmdiıi de, aten. 
bu fikirdedir. Ancak onun dilfünü
ıüne ıöre, feltefenin. tefckkilriln 
milliyeti olmaaa da. filozof, müte • 
fekkir ortaya çıbrdığı felsefe tekli
ne, tefekkür tarzına kendi :nilliyetl· 
nin karakterini verir. 

Meaell. ı.ıam felıefeli adı altın
da bir araya toplanıJsııt olan felee
fede, Türk. Arap ve Acem milliyet
lerinden olan filozofların. ballı ol
dukları milletin karakteri kendisini 
göıterir. 

Türk filozofu, Türkün devletçi ol
mak. her teyi toptan aörmek. ona 
ıöre dütünmek karakterini felsefe
sinde de gösterir. İlimlerin hepsini 
ayrı ayrı aever, fakat onları bir di
siplin altıaa .ı.aır. 'bemen umflara 
•J'ınaak .... 

Bwadma dolayı, Ttlrk filo.ofunun 
~de ilimler U'Ulllda biriaci de
reced• 1er tutan lojiktir. Bu karak
terin neticeli olarak Ttlrk filoaofla
n • tabiii en çofu • mUphedeci ola
IDllDIJludır. Onlar, lojik içinde bü
ytlk kadrolar yapmayı en büyilk mu
vafiakiyet aayarlu. Buna kalJıbk 
olarak. Türk filoaofiarı, milphede 
ve ıör&U labaıında enik kalmıtlar
dır. 

Miaal iıteneniz: milf&hedc •e glr
gtl ilimlerinden, cotnfya4-, Türkler 
arunıda Araplar kadar ilim adamı 
çılananılftır. 

11iltaliededUk. clre01e dayana • 
~la dütilnmek karakteri Acem filo
~ ;ıncla cörillür. Onlar her teY -
tro

enl nce ınietik. lihirci, remilci, u
oı olurlar. 

Arç filo.zoflarma pllnce, onlar 
daha •iyade hadieçi olurlar. Her va· 
lrit. kendilerinden önce pçmif olan-!:f° :Sr1•lerini ararlar. Bflltun ne de 

" ato mlll d~Uf?. 
Tilrk filo.zonannıa bUtlln ilimler 

t°tttanri &önnek. kadrolar yapmak Jr .. 
ra e den için, Jaalkı fellefe) 
=.n:k için ıüphetia fayckbdıı 

llletodun ilimlerin llerle
::aine enıeı oldutunu da tanımak 

nndrr. En bOyilk. Tlrk filoaofu 
lbni Sina'nın feI.efni. beklmliii 
bfitiln dünya medeniyet d&n,..au 
:'r1r=' ilimlere ıundınmı. ancak 
1 ç .

11 
•iiflDlyecek sanılan bdrolari· 

:._ 
1 ınleri lltrlemelı:teıı durdunmat-

Hilmi Ziyanm bu sOftl eteritll 
bayle bir betpde iyice tmblll etme
fe elf1ette lmlrti olamu. Kitabm )'11-

~da 9'Sylediiim müudı. .onun na· 
11 taklinı edlldillai ulatır. !ikin. .,.,ta Türk tefelddlrfl. 6t bin 711-
Wc bir samanı topluyor. •unda 
~lelrtif tefekkür, TGrk ınltolojlai 
~ )'Udıfı •)'falar berblln o-

fayctaı. teYltrdlr. 
lıllıa llledenfyetl aflılJQda Tlrk 

tefekldlrone a)'lfdıtı imam. usun A· 

~ o medeniyet isfnde lra,boJmut 
a• llrtlnen T8rk mllliyetlni ayın 
etmek içJn nebdar faydalıdır f 

Her devrin en ~lr fi10aoflann. 
dan olan Puablyi hJnt Sinayı. bu 
':an;ı okurllen, lıittr Ttlrk olarak ae-

"! 'nıak inNam nebdar botuna 
cidıyor. 
..n Selçukiler dnrinden "91ayan 11· 
,. .. ncO kısım. hemen tan.dmat devrine 
kadar 1etiımit olan TOrk llimleriftl, 
ta1&\'9\lf •damlarını, terceme ve tuh 
f&Panlan bise tanıttı~or.lle•IAna11 
da )'ine bü,Ulı bir Tarlı flloaofu ola
rak~ 

ltitabm · daı.a -·somaki AllllDlara 
ait Qslacı cllcll de - .. ,.. 

bir zamanda çıkacaktır. 
Bu güzel esere katma olarak top

ladığı Antoloji, tarih kitabında ta
nınmıt olan Türk filozoflarının ken· 
di yazılarından da örnek görmek ia
tiyenleri sevindirecek bir dergidir. 

Hilmi Ziyanın kitabını okurken, 
onun Türk filozoflannda bulduğu 
karakterin bailı bir görüt olduğunu 
tanıııwnak kabil delildir. Çünkü 
kendisi de ayni karakteri bu felaefe 
eserinde ~öıtermiıtir. O da felsefe
yi devletçi gözile tı>ptan göonüı. 
hepıini birden incelemiı. kadrolara 
ayımuş, kendi dütlinlitünü teabit et· 
miştir. 

Bu metot, bir den kitabı için. tüp
hesis faydalıdır, büyük bir ekıiti 
dolduruyor. Türk filozoflan üzerine 

'toptan bir fikir veriyor. Fakat kita
bm kııımlarından her biri tekrar kı
sımlara ayrılmaya. felsefe tar.zlann
dan her biri yeniden incelenmıye. fi
lozoflardan her biri yeniden irdelen· 
miye muhtaçtır. Bu it te tüpheaiz 
daha pek uzun yıUara bağlıdır. 

.. Türk tefekkürü tarihi., timdilik 
bir irdeleme programı rbi. gfSrün -
melı:tedir. Bu bc:lar genıı ~ır ~ 
İlter. Pek ziyade umanz ki, Halmı 
Ziyanm bu güzel eseri bqb genç
lere örnek olur da onun çizdiği proç
ram içinde, Tilrk filozoflan Uzerenıe 
irdelemeler çoğalır ve böylece uzun 
zaman tahliJlerden aonn yeniden 
yapılacak sentez - o zamanı · ıöre
cek - fet.cfe meraklılarını daha iyi 
doyurur. 

Celal Bayarın 
S. Rusyayı 
Ziyareti 

[Batı l incide] 
Uği muavini Kreatinıkiyi ziyaret et· 
mittir. 

Odesada verilen ziyafet 
ve söylev.er 

Moıkova. 16 A.A. - Anadolu a
janamın özel aytarı bildiriyor: 

Türkiye Ekonomi bakanı Celil Ba 
yarm batkanlıiı altındaki heyet te· 
refine, Odeaada komiser tarafından 
bir yemek verildi. 

Bu münuebetler komiıer ile Ode
sa Sovyet ıefi diğer tefl.r tarafın • 
dan verilen söylevlerde iki ulus ara
sındaki tarihi dottluta dayanan ıi -
yasal ve ekonomik mllnuebttlerin 
bu kıymetli dyaret veaUnile daha 
ay.de ceHıeceli ifade edildi " dolt 
Ttlrkiye cumurl,etlnin reiai n Tlrlr 
inldllbmıa lideri x.nAl Atattlrk ft 
B&fbalran ismet tn&aa n eew •
yar tueflerine içildi. 

Babft lltlnlere nrdlfi cevapta. 
SoTyet Rmyada ıtrdUp derin ve 
ucak kabulden çok duygulandıfını 
.ayliyerek kan ıünlerden bqlayan 
" ka)'IUllmı inkıllptaa alan ve liln 
seçtikçe kuneti artan Türk • Sov-

Güzel 

TELEFON ETMENiN 
HUNERI 

Bilmeliyiz ki; wd ıwl ........... 
tarla IÖylemenİr. bir u1Ulü, minuı 
vana telefon etmenin de böyle bir hü· 
neri vardır. Eler bu hünere vakıf de
ğilseniz haliniz haraptır. KimM ile ko 
Gupmuıııuz. Hele ~trab olan yer• 
lerle ~ .. .. felDUlllllZ. 

Ba h.:U nedir? .. Size anlatayım: 
Meaela bir erkek santral memuril• 

ıöıiiıiyonunm.. Ei•: . 
- Oraaı .....;1 ... Mubaaebeciyı ve 

rir misiniz?. 
Edaımda ıimaük bir lif ederseniz, 

yüzde dok .... prii~nis.. Bekler 
ainiz.. Birkaç defa aorp7a upv, bel· 
ki yanlq bir tele ballamnnuz. Ukin: 

-Yenene bana mahaMbeciyil .. 
di:re iıt kattan aeılenir gibi W eder
aeniz, derbal muhahereJİ temin eder 
tiniz. 

Halbuki aantnl memuru bir im iıe 
oaaı 

- MubaMbec:İJİ nrtenel 
Diyinc:e içsler. Sise evrak lamımı 

..-ir ... Buna: 
- Rica ederim muhuebeciyil •• de

meliainiz. Hatta ... ınizi biraz incelt· 
meli, tathlatbnnabeuuz. Dinyı hep 
hu aea '"eda lnane•ile icl.e ediliyor. 
Her Bitlerin nutuldarmdan hatun da 
SinyOI' Muıaolininin (jest) lerine ka· 
dar herteJ' ... " edaya dayanır. 

RadJolarcla anura raıtladıfnuz 
(Hitler) in nutbndaki botuk MI aa• 
bici bir ... delildir. Onun nutuk no
taaı budur. 

Reami dairelerle konaturlc• çok 
,.ıvanr gibi konutUl'lalUZ aldmı et· 
mez)er. Biraz tolcça konutmaJı... He
le (bmdenis) Wı telefonda en kötü 
bir alamettir. (Bendeniz) iıiten bir 
adam IÖylenen IÖZe artık kulak aa-

ınaz-
Birinden telefonla w.,.y iıterkea 

oaa çok mühfıaç söriinmelc o itin ol
aP"IJDll HIMp olüilir. Onun için: 

- Falan t8J' olabilir mi7. diye yu· 
bndan lıonuımabclır. Hele kim oldu
pnmu IÖJierbn aanki bütün dünya 
Iİzİ .... .,.... sibi: 

- Ben Hü..,.in Daiclev.__ diye
rek çok methur biri imiııiniz sibi ıö
rütmek prtbr. Böylelikle kartınızda
ki sizin h.tceeçe maruf 1ııir adam ol
dufmnın sanneder ve tammadıfı hal 
de: 

- Ewt efendimi Ne emrediyonu• 
nm? .. der. 

Buna mu.ufak oldunu mu, it bit· 
mittir. 

itte ıiae Wefonla it yapbnnanm 
la...:a um w bineri. 

B. FELEK 
yet dottlufunun tarihi -'mımdan 
bahsetti Ye en eon NDelerde bu kar
phkJı anlqmanm 19ni blr teaahllril 
olarak vikut bulmat olan ekonomik 
kqllarobaraıyoaua mo.bet aonuçları· 
nı anlattı. 

Bakan bundan aonra dünya inld • 
1'plannm en bUyUklerinden biri o
lan Sovyet lnkillbmm lideri Stalin 
ile Kalenin, Molotof ve 4rkadatları 
prefine içti. 

Fotoğraf /ar 

VAZ E<\LENCESI : 8ALINCA 
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--SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Kara Humma
dan Korunmak 

itziz Hü.dayi AKDEMiR I ç in 

Anadolu Halası Vatan Ceiniyeti Namına İngiliz 
Karargahına Boyuna Vesika Yağdırıyorlardı! 

Kara hümma hastalığı lstanbulda, 
şurada burada, tektük gene işitilme· 
ğe başladı. 

İnsanların tutulabilecekleri en kö
tü hastalıklardan biri. Geldiği vakit 
insanı haftalarca yatınr. Bir kere, 
geçince büsbütün geçtiğine güvenilc· 
mez. Nüksedebilir. Haydi, etmedi. 

6 - lhtilalden iki gün akdem 
göndereceğimiz beyannameler halka 
hii nii suretle ve hem de muktedir 
..... , tarafından tevzi olunsun. 

7 - lstanbulda lngiliz, Fransız 
ve Yunan esliha ve mühimmat depo
ları ile mevkilerini irae eder bir kıt'a 
krokinin bittanzim süratle merkeze 
izamı luımdır. Buradan verilecek 
emre göre, bunlar ihtila) günü yağ· 
ma ve tahrip olunacakur • 

8 - Çamur Ali reisin motörü ile 
size 7 .000 lirayı osmani 1:önderiyo
ruz. Bunlardan 2.500 ü ile halihazır· 
da mevcut eslihadan başka dürbün. 
dinamit, §tayer tabanca fişeği iştira 
edip gönderiniz. Mütebaki 4.500 li· 
rayı da suikast ve ihtilal tcrtibat1 
için sarfedersiniz. Lüzumu anında 
derhal ihbarı keyfiyet olunursa te· 
min olunur. 

9 - GönderHen İngiliz ve Alman 
olmak üzere 350 silah teslim alın· 
mıştır. Yalnız İngiliz tüfeklerin~!' 
mermilerinin fıkdanından dolayı mu
him miktarda mUbayaa ediniz. 

10 - Gönderilen fedaileri her fert 
ile temastan menediniz. Calibi na
zarı dikkat vaziyetle dolaşmasınlar. 
İstirahatlerini her suretle temin ve 
buradan vürut edecek emre intizar 
edinirs 10 Ağustos 337 

Mühür 
:Anadolu HaliJ.ı Vatan Cemiyeti 

lmza 
A. Galip 

OçUncU vesika 
Halası Vatan Cemiyeti Riyaıetine 

''Son iki senedir alemi islamı esa· 
ret boyunduruğu altına alarak ve 
t>cvgili Türk yurdunu mülevves 
ayakları altında ezerek Osmanlı İm
paratorluğunu mahva azmetmiş olan 
düşmanlarımıda harbediyoruz:. Bu 
:suretle Türkün cesaret ve kahraman. 
lığını tekrar ispat etmi§ oluyoruz. 
Milli kuvvetlerin ric'ati ve bazı köy· 
terde vukua gelen ehemQliy~ttcn ari 
isyanlar hakkında bazı vatan hain· 
lcri tarafından vaki olan işaat csas-
ız:dır. Bugüne Jcadar Anadoluda 

böyle şayanı teessüf vak'a tahaddüs 
etmemiştir. Ordu başkumandan ve 
maiyyeti düşmanı mağlup etmek 
için aarşılmaz bir azimle harbetmek· 
tedirler ve misakı millinin muhafa· 
ızası için hayatlarını fedadan çekin· 
miyeceklerdir. İngiliz parasiyle etn• 
Ia yayılan bu şayialara ehemmiyet 
vermeyiniz, bunlara inanmayınız; 
bu gayiatla ikna cdilmeyiniz:. Bunlar 
düşman parası ile satınalınmış bazı 
vatan hainleri tarafından işaa edil· 
mektedir. Bu gib\ eşhas yakın bir 
zamanda cezalarını göreceklerdir. 
Elyevm Anadoludaki kıtaat evvelkin· 
den daha mükemmel bir aurette teç· 
hiz edilmiştir. Askerlerimizin kuvvei 
maneviyeleri fevkaladedir. 

Cephede harp Türkün hasailinden 
.olan biltün kahramanlık şiddetle de· 
vam etmektedir. Dü§mandan (680) 
zabit olmak Uzere elimizde (50.000) 
esir, külliyetli esliha, makinelitüfek 
Ye milhimmau harbiye dil§müıtUr. 
1stikbalden emin olunur ve kemali 
&UkO.~• netayice intizar ediniz:.,, 

17-8-337 
imza 

Süyiilc Millet Mecliıi R.Ui 
Muttafa Kemal 

DördUncU vesika 
.!Anadolu Hala11 Vatan CcmQeti 

Numanı 
410 

Uenaadet Şubeti riy•aeUne 
"l - İstanbul ve 'Üsküdar gubele· 

:rinin sureti te§kilinde ittihaz edile· 
cek talimat ile beraber bir iki güne 
kadar miralay Fazıl Beyle Yakup 
Cenani Beyi gönderiyoruz. 

2 - Şubelerin tegekkülü ve mU· 
teakip içtimalar nazarı dikkati cel· 
bctmiyecek bir surette icra edilmeli 
ve bu gubelere &iz: maddi ve manevi 
muavcnetlerde bulunmalısınız. 

3 - Talep edilen planlan henüz 
-göndermediniz. Bunlan ihzar edip 
icrhal göndermeni.%.13.z:ımdır. 

4 - Son günlerde Yunan muha
rebesi nazik bir aafbaya dahil olmuı· 
tur. Ordu namını milletin kuvvei 
maneviyeıini yUkaeltmek için vasi 
mikyasta propaganda yapmıya aarfı 
mesai etmeliıiniı. 

5 - Şubelerin tesisinden aonra, o 
mıntakalardald taraftaran ait olduk· 
ları gubelere vbıl olmalıdırlar. Bu· 
nun husulUnden aonra, kıtallerin ve 
ihtilallerin mevkii fiile konması için 
15.zımgelen tedabir ittihaz edilmeli· 
dir. 

6 - Gönderilen fedailerin ahali 
He temaslarını menetmelisiniz. Bun· 
l:lr nazarı dikkati celbedecek bir su
r::tte ötede beride ~eımemelerini si-

lstanbul hiyanet yuvalarının §eni la• 
aliyetlerine sahne olurken Ankara 
milli heyecan i~inde ~alkanıyordu. 

ze tekrar i§'nr ed:;ıorum. Bu husus· 
ta husule gelecek mes"uliyetten siz 
m~s'ulsünüz. 

7 - Fazıl Beyle ( 15.000) lira 
gönderiyoruz. ( 5.000) lirası şubeni
ze ait olup mütebakisi İstanbul ve 
Üsküdar şubeleri içindir. Her ayın 
yirmisinden sonra o aya ait hesabat 
cetvellerini bilihzar gönderiniz. 

8 - Fazıl Bey Büyük Millet , 

Meclisinin verdiği talimat ve ittihaz 
ettiği kararlar suretini hamilen ha· 
reket edecektir. Bu vesaikin mün
dericatı veçhile, şayanı teessüf bir 
hidiseye meydan vermeden işbu 
evamirin mevkii fille konmasına ip
tidar ediniz.,, 

27-8-337 

t Arkası var] 

\ 

Yıllar geçer, bedenin bir tarafında 
bıraktığı iz meydana çıkar. 

Bu hastalıktan inscıııılan korumak 
I ilkin belediyelerin işidir. Genel sağ

lık işleri ilerlemiş, yolunda giden 
j memleketlerde Almanyada, İngiltere. 

de, hele İskandinav memleketlerinde 
kara humma artık yok gibi olmuş
tur. Fakat bunu o memleketlerde 
hastalığın yer tutamadığından ileri 
geliyor sanmayınız. Çünkü mesela 
Berlin tehrinde, belediyenin genel 
sağlık igleri düzelmezden önce, hay
lice kara humma hastalığı olurken, 
sağlık itleri düzeldikten sonra has· 
tahğın sayısı yüzde doksan beş azal· 
mıştır. 

Şu kadar ki bir şehirde belediye· 
nin genel sağlık işlerini yoluna koy· 
ması ilkin çok, pek çok paraya bağ
lıdır. Sonra da haylice zaman ister. 
İstanbulda telefon ve tramvay sosye
telerinden alınacak iki milyon lirayı, 
hekimler şimdilik hastanelerde yatak 
sayısını arttırmak için harcanmak is· 
tiyorlar. Bu da haklı bir söz. Hasta 
olmıyanları korumak için ilkin hasta 
olanları ayıracak, yatıracak bir yer 
lazım ... Tramvay, telefon bir daha 
halktan fazla para alırlar da gene iki 
milyon birikirse, belki o vakit lstan
bulu, Berlin gibi, kara hummadan 
büsbütün kurtarmak için su işleri
nin, kirli kanallar işlerinin düzeltil
mesi hatıra gelir. 

FAYDALI BiLGiLER 
İstanbul belediyesini, bizi kara 

hummadan kurtaramadığı için hiç 
ayıplamağa hakkımız yoktur. Diln· 
yada bizim belediyemiz: kadar zil· 
ğürt, bütçesi kıt belediye bulunmasa 
gerektir. Faris belediyesinin bütçesi 
şüphesiz, bizim tekmil memleket 
bütçesinden daha geniş olduğu hal· 
de orada kara hiımma hastalığı ge· 
ne epeyce vardır. 

SUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Yuımo denleri. 18.SO: Franıuca 

d•n. 19.10: ~· altl~kiai (plik). 19..40: 
Haberler. 19.50l :Bayan Halide (monoloc) 
20.10: Konferans. 20.30: Radyo caz ve tan 
go orkestraları ve Bayan Birsen. Türkçe 
ı;özlü eıcrler. 21.30: Son haberler. Borsa· 
Jar. 21.40: Bayan Rita Mahmut (S;lıV, 

22: Plik neariyatı. 

BUkref 
13 - 15 Pltk ve duyumlar. 18: Mot· 

zoi orkeı,;truı. 19: Duyumlar. ıg,ıs: 
Konserin ıUrcğl. 20: Söz:ler. 20,20: Joscf 
Smid ile Rkhırd Tauber'in pliklarmdan 
20,so Söıler. 21,15 Viyolonıel konserf.22: 
05: Radyo &Alon orkeatruı. 22,35: Du· 
yumlar. 22.50: Konserin ıürcii. 23,15: 
Yabancı dillerle duyumlar. 23,35: Kon&e· 
rin ıüreii. 

Varşova 
20.30: Sözler. - Piyano müziği - 20. 

50: Sen yayım. 21: Sözler. 21,10: Plak. 
21,45: Duyumlar. 21,55: Konferans. 

Prag 
20,40: Şarkılar. 21,25: Plak. Zl,30: 

Konferans. 21,45: Opera pllldan. 

Budapeşte 

21,30: Sen yayını. 23,30: Duyumlar. 
23,50: Çinıene mUzltf. 24,15: Ayldı: du· 
yumlar. 1,05: Son duyumlar. 

Belgrad 
21: Jlib1i71M'dan röle. 23: Du70aılar. 

23,20: Danı müzlfi, 

MUnih 
21: Du111mlar. 21.15: Ulasal yayım. 21. 

45: Şarkılar. 22: Şen müzik. 23: Duyum· 
lar ve eaire. 24: Gece mliıiii. 

Hamburg 
21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım. 

21.45: Köylü proıraını. 22: Şarkılar. 23: 
Duyumlar. 23.25: Reportaj. 24: Piyano 
müziği. 24.20: Haendcl ve Brahmı'm 
eıcrlerinden lsnnıer. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• M•lek: Aıt1ı: Rahibe - Aı'lı: kelepçesi. 
•Y. Şık ı Şeytan Kız ve maake altmda. 

:/> Elhamr• ı Dul ııipnh - Garsonlar 
ıahi. 

'1- Yıldııı ı Sibirya mahkt\ıriları - Sercii· 
zeıt Kralı. 

~ Alknar ı Aık Beldeal - Valı mtt· 
harebeal. 

• ı ... ıcı Benhar - Pari&ll t,ıklar. 
#/- Sllm.r ı Tali kutu - Uçan ıeytanlar. 
• Oılrildar Hale ı Deniz altı Ejderi. 
• ŞeJtlr Opareti ı Tepebaıı Belediye 

bahçulnde ıalı, ı:arpmba, peqembe, 
cuma, ıtınU akıamları aaat tam 21 de 
"Dedi I>Qlu" operet 3 perde. Kadı· 
köylüler npWrına :retiıeblleceklcr· 
dP. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nelbetçe eczaneler Gunlardır : 
Sirkecldc Ali Rıza - Kumkapıda Belkis 
- Divanyolunda Esad - Küçükpazarda 
Hasan Hulusi - Şchzadebaı;mda l. Hak
kı - Aksarayda Pertev - Samatyada 
Rıdvan - $chremininde A. Hamdi -
Karariiınrükte Suad - Süyükadada Si· 

• 
nasi Rıza - Heybelide YusuF - Bakır· 
köyünde 1. Terziyan - Fenerde Vitali -
Haskbyde Halk - Kasımpaşada Merku 
- Galata6a Karaköy - Taksimde Delta 
Suda - Y cni$ehl,rdc S. Barunakyan -
Şiılidcı Nargileciyan - Kadıköyünde Sıh
hat - Altıyolda Mahmut - Bqlktaıta 
Reccv - Jhi>.J>\• HUanet 1CAD9lcı-i. • LI M AN 

HAREKETLERi 

Buıün limanımua gelecek vapurlar ; 
SRat 
9 da Dumlu Pmar Mersinden, 
6,30 da Aatal~ Bandırmadan, 

16.1.5 de Ayten İzmitten, 
17 de Saadet Mudanyadan. 

BugUn limanımııdan gidecek vatıu.rıar • 
Saat 

9 da GUzel Bandırma tzmite, 
9 da A5iya Mudanyaya, 

l 9 da Antalya Ayvalığa, 
J9 da Bandırma Bartma, 
20 de Bartin Karabigaya 

• DAVETLER 

ÇOCUK BAKICI OKULU 
Cocuk Esirgeme Kurumunun Ankara

daki "Çocuk Bakıcı Okulu" na talebe 7a
zılrnasma ba lanmı3trr. 

Çocuk bakıcı okulu yatılıdır ve para&ız· 
dır. Öğretimi iki yıldır. Dersler hem teo
rik (nazari) hem de pratiktir. Okulu ba
&arıkla bitirerek diploma alanlar hasta 
baknn evlerinde hasta bakıcı, ayleler ya
nmda çocuk bakıcı ve Çocuk Eıirıemc 
Kurumtuma atanırlar. 

Okula yaıılma ve almma ıartları ıun· 
!ardır : 

1 - 18 ya3uıdan apfı olmamak, 
2- İlle okuldan diploma almq olmak, 

Orta okulu ve liseyi bitirenler Uste· 
rilir (tercih edilir}. 

3- Uııidimll (Hüsnühal sahibi) ve sal· 
lıklı olmak. 

Okula yazılmak isteyenler (Ankarada 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
başkanlıima) yazı Ue baıvurmahdırlar. 
Yazılma için gerekli olan belgeler : 
Okul diploması, özbelek (nüfus kliı· 

dı), uzgldimli kağıdı, sağlık ve aıı rapor
ları, üç fotoğraf. 

Yazma isi bir ay ıllrer ve Temmuz 
ayı sonunda kapanır. Okul yalnız bayan
lar içindir, 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpıı.a h11tane11i. Oerrahpa'a 21693 
Gureba Hutancai, Sehremini Yeni· 
bahçe. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak· 
saray Haseki cad. 32 
Glilhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye has
tanesi, Bakırköy Reoadiye kışlası 
Bey0flu ZUkilr haatanesi Firuaza 
Etfal baataneai. Siıli 
Haydarpaşa Nümune haıtanesi 
Zeynep Ki.mil haatanesi. U&lrü
dar. Nuh ku)"USU, Glln Dotumıı 
caddeai 

• 

24553 
20510 
22142 

16 •. 60 
43341 
42426 
60107 

60179 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan accnteıl Telefon 42362 
Aka1 (Kadılcöy lıkelesl baı m~ 

murhıiu) 43732 
Şirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi merkez acen· 

teal, Telefon 22925 
Şark Dcmriyollan milracaat ka· 

lesi. Sirkeci Tdefon 23079 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalcml Haydarpa$a. Telefon 42145 

Biz zengin oluncaya kadar, bele
diyemiz: genel sağlık işlerini yoluna 
koyuncaya kadar, timdilik kara hiım-a.. k~odi .kf'ndirnizi kommamız 
llzımdır . 

Bostanların kirli sularla sulan· 
maktan kurtulması bile birçok para· 
ya bağlı. Onun için bizim çiğ bir şey 
yemekten sakınmamız ihtiyatlı olur. 
Kara humma sütle geçebilir. Südü 
hiçbir vakit kaynatmadan içmemek 
her vakit ihtiyatlr bir tedbirdir. Bu 
hastalık istiridye ile çok geçer, der· 
ler. Bereket versin ki bizde bunu 
yemeğe ralbet azdır. Kara sinekler 
kara hiımmayı taşırlar. Onlardan 
kendimizi ve en ziyade, yiyecek ve 
içıtcek ıeylerimizi korumalıyız. 

Kara humma insandan insana ge
çer, ona tutulmuş hastalardan uzak 
bulunmak lfi.zımdır. Kara humma 
için, kirli eller hastalığıdır, derler. 
Hiçbir vakit ellerimizi iyice yıkama· 
dan yemeğe oturmamalıyız. Alhçıla
rın, hizmetçilerin de ellerini temizle
meden yemeklere dokunmamalarına 
dikkat etmeliyiz: . 

Bunlardan başka kara hummadan 
korunmak için gayet etkili çare kara 
hümamya karşı aşılanma olduğunu 
elbette biliyorsunuz. Bu aşının fay· 
dasını artık herkes öğrendi. Yalnız, 
kendilerinde verem hastııhğı, böbrek 
hastalığı, ilerlemiş yürek yahut ka· 
raciğer hastalıktan olanlar bu aşıyı 
yııPt!ramadar. Onun ic;in, zaten bir· 
çok ışlerde olduğu gibi, bu aşıyı yap
ttrrna< t, önce, kendi hekiminize da
nışmanız lüzumludur. 

Lokman Hekim 

_.. Göz Doktoru 
ŞUKRU ERTAn 
Bırinci Sınıf Mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
Telefon : 22566 

4917 

İstanbul ikinci iflas meınurluğun
dan : 

Satılacağı evvelce ilan edilen müf· 
lis lzrael Çiçyaşiviliye aid İstanbul 
da Mahmutga§ada Büyük Çorapçı 
han 1 numaralı çorap fabrikasında 
mcvcud ve aşağıda cins ve mikdarı 
yazılı makinalar ve aaire 19 temmuz 
ı 935 cuma günü saat on bir de a· 
çık artırma ile satılacaktır, almak is
teyenlerin sözü geçen ııaatta mahal
linde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Yedi adet çocuk çorap makinası. 
Bir adet burun makinaeı 
Bir adet Overlok makina 
Bir adet kadın çorap makinasr 
Bir adet Jakar Koton lastik ma· 

kin ası 
Bir adet 24 lük bobinuvar 
Bir adet bir buçuk beygirlik Si· 

mens motoru 
Bobin makaraları ve yazı mausı, 

bankolar ve saire, (13106) 

KENDi KENDiMiZE ÇATIYORUt 

ÇOCUKLARIMIZ, VELiLERi~ 

Ne Dersiniz? 
Salahiyettar Zat ?I 

Resmi ve yan resmi makamlann ve hiyct iddia edenlerin kim old . 
memurların gazetecilere haber ve ha· ıazeteye yazdırmak istcmemeletı 
vadis vermeleri, basılmak için söz &öy· rilecek cevapları dinlemeye ce 
lemeleri yasak mıdır? Değil midir? edememekten veya o fikre olan inal' 
Pek kestirilemez .•• Bunun isin şu ve- kuvvetinin azlığından ileri gelir .•. 
ya bu zamanda ahnmı§ ara kararları gueteci olarak değil, bir okuyueı.ı 
ve buyurultular vardır. Bunlarda da zile de baksak, perde ardındatl. 
iş pek kesilmiş değildir. Bizde gaze- eden bu "salahiyettar zat" a pek 
teci haberleri yüzde doksan hükumet namayız .•• 
kapısından almaya mecburdur. Bir ke - Neden saklanıyor acaba? 
re zabıta vakalarını polilten almayı Diye içimize kurt düıer. Onun 
kanun emreder. Dava tafailitmı da biz bu ''tıalahiyettar zat" Jann 
reislik izni olmadan yazamazlar. Mem aşağı aleyhindeyiz... "Salahiyet" 
leketin kuruluş şekli ve seııi veren ma mek o lif ettiği İ§te herkesttn ili 
kinelerin işleme sistemi gazeteciyi hü olmak demektir. Bu sırada hii\'İ 
klimet kapısından ayrılmayan sadik ni de saklamaya kalkınca o üstufıl 
bir ''bende" şekline sokmuştur. Bunu suya düşer. 
değiştirmek te §İmdilik kimsenin aklı· Onun içindir ki, gazetelere · 
na gelmemektedir. (beyanat) veren "zat" lar kim old 

Bu böyle ola dursun, arasıra gaze- iarınr aöylemiyecekler ve hüviyetl 
telerden falan iş hakkında bir salibi- ne birer ya!mak takacaklarsa o 
yettar zatın beyanatı çıkar. Böyle kim göylememelrei daha müreccahtır. Ç 
olduğunu söylemeden kendisine "salt kil ne niyetle olursa olsun kendini 
hiyettar zat" çoğu pürüzlü ve cevap leyen adama güç .inanılır. Biz b6 
verilmek ihtimali olan §eylere ister is- dü§ünüyoruz. 
temez cevap vermeye mecbur kalmış • f 
bir ''zat" dır. Böyle bir fikir ve sala- Sız ne dersiniz 
nnw~n...- ~-...-- - - - - - - J - - - - <4A4- zeunsnuıanc~..,,..... 

"Azami Fiyat,, Ne Demektir 
Geçen gün bakkaldan bir §İJe iyi 

şarap iıtedim Kimse, yoğL;dum kara 
"d~ ........ Dldın 1.Jal(.lı.41 \141 9 ... e1ı..bnn .kö· 
tü .• Demedi. 

Ve iki kiloluk büyük bir şişe şara 
br, "güzel hatırım için ... ,, elli kuru • 
şa bıraktı • .,ıiıenin üstündeki etikete 
baktığım zaman, içindekinin hepsini 
bir çek":te bopltmı§ kadar k~ndim • 
den geçtim. 

Bakkalın bana elli kuruşa verdiği 
şişenin üstünde ''azami fiat: 150 ku· 
ruş., diye yazıyordu. 

Bu bakkal. ne uysal, yalnız uysal 
da değil ne hesap bilmeı: bir adamdr 
ki, bana yüz elli kuru§luk §arabı elli 
kuruşa bırakabiliyordu. 
Doğrusu, dayanamadım: 

- Ya bu üezrindeki fiat? Diye sor 

dum. 
Giilür-'iedi: 
- Siz...ona '.bakm;tpo• : .• 
:Sen ona ~ı..u..u.tım ama, bakal1 ,. 

bakınca aldanan ba§kaları buluna 
maı mı? 

Uzerinde 150 kuruı yazan han~i 
lı., üçte iki eksiğine satın alabilJ 
ruz? 

Hele bir yabancı bu fiatı görü~ 
meı: bizim gibi pazarlık etıneı;• 

dilıünmiyerek derhal paralan saf' 
cağına §Üphe yoktur: 

Yoksa "azami fiat., m manası 
turabildiğine,, demek midir? 

İnhisarlar idaresi; bu fiatları ~ 
trol etmez mi? 

SalAhaddin 00NB0 

H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i l 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız;· 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptınnayınıZ· 
Telefon : 4.4888. .f9 

Devlet Demiryollarından: 

Adapazarı - HaydarpaŞ 
Yolu Tenzilatı: 

1-8-935 tarihinden itibaren Haydarpaşa - Ada 
kısmındaki istasyonlar arasında gidiş - dönüş 
üc ı etleri için tenzilli bir tarife tatbikine başlanac 
Bu biletlerin dönüş kısımlan dört gün mühletlidit· 
biletler, bir defaya mahsus olmak üzere istasyonlar 
tedarik edilecek fotoğraflı hüviyet varakalaryle ~ir1 muteber olacağındjln ilk defa bilet alacakların gışe 
birer vesika fotoğrafı vermeleri gerektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat olunrrıa~11 
(1740) (4 

Hava kurumu Piyango Direkt 
lüğünden: 

l 00 bin rozet bastırılması için kapalı zarf u~ 1 
24-7-935 tarihinde münakasa yapılacaktır. TahP 
nin pey akçeleriyle Piyango Direktörlüiündeki 1'0 

yona müracaatları .. ( 4068) 
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FRANSA FiNANSI ., • ı · Al • ngı ız- man 

Bütçede 15 Milyara Yakm Dostluğuna 
miyecektir, Denebilir v.!~.!: !!.!ia'!:~. ç .. 

kardıkları 1 mart isyanı, bu ko~~~ 
ülkede bir devlet adamının pre•ı31-
ni arttırmaya yardım etmittir. Bu 
adam da Kondilistir.1ıyanı bastırmak 
yolundaki büyük yarar!ı~larından son 
ra Kondilisıbu barcketının bırakacagı 
izleri gidermek huıuıunda da ancak 
büyük ve olpn devlet adamlarından 
beklenebilen bir dirayet göstermiş -
tir. Bunun içindir ki yaıındın dolayı 
çekilmek iıtediii bildirile~ Ç~ldar~· 
ıin yerine Kondiliıin partııi hderh· 
iinc nam.ıctli&i timdidcn bir olut tc· 
likki edilmektedir. . . . 

PaN~~~~ ~~~!gaz!~~! 1~.?ı.~ ~akşam D O ğ r U 
radio ile yeni kararname hakkmda mal\ımat vereceğini bildir
mektedir. Bafbakan, devlet bütçesinden altı milyar, 11 ve Ka
mun bütçelerinden iki milyar, demiryollanndan da birkaç milyar 
tasarruf isteyecektir. Türlü halk tabakalannm veregclmekte ol
duktan vergilerin eşit olınası için bu hükümler, bazı finanaal 
tedbirlerle tamamlanmaktadır. 

Sinayadaki toplantı, Balka~lar, ort8: Avrupa duru
mu ve italya konusu Uzermde teeırler yapmıştır 
[HUSUSi MUHABtRt .. 

MlZ YAZIYOR] 
Bilkreı, ll 

Diğer 8 kararname, hayat bahalıhiının azaltılmaıına ve eko
nomik faılly«in yeniden başlamasıl\a aittir. Bu kararnamelerde, 
bazı istihllk maddeleri fiyatlarını azaltacak ve ekonomi bayatını 
diriltecek hükümler vartlır. 

Matin gaseteıi, yazıamı §Öyle bitirmektedir: 
.. Hüktlmetin gayretleri, 15 milyara yakın tasarruf gibi toplu 

bir eonuç vermektedir. Hükümet, ülkeden ittenilcn fedakirlık
\ann kesia bir kalkınma ile sonuçlanmaıı lizun ıeldiii fikrin· 
ledir.,, 

Kondilis'in Bled Mülakatı 
Belgrat, 16 (A.A.) - Yunanistan ubq1caıu ve Sü Bakanı Ge

neral Kondilis, Bled'de Krallık naibi Prens Pol ile ıöriiştüktaı 
aonra: "Yugoslavyaya ~aptığmı göretin. Yuıoılavyadaki doat
larnnrzla ka11ılaşmaktan başka hiç bir ösel amacı yoktur.,, de
miştir. Bununla beraber Yunanistanda Kralhim ıeri getirilme· 
si halclcmda görüşmüş ~tduklan sanılıyor. Haıber alındığına gö
re, 15 Eylülde yapılacak olan geneloyu Bay Kondilia tertip ve 
idare edecektir. 

Almanyada Yahudi Düşmanlığı 
Berlin, ıe (A.A.) - Hava Aytanndan: Alman yanın her ya. 

nmda yeniden Yahudilere karır dilfmanhk havası esmeğe baş
lamqtır. Dün akpm bir Nazi milis aakeri ile bir Yahudi arasında 
çıkan bir lwlca üzerine Berlin'in en kibar caddesi olan Kurfürs
tendam'da kupşalıklar olmuıtur· Polis araya girdiği halde 
göateritçilez: birç~ Yahudi mağaıalarmın camlarını kmnıııar: 
dır. Veatıfalıyen ılindc Plettcnberg ve Eiringhausen'dc Naziler 
ora~a ba' vurup Yaıhudilere karşı gösterilen düttnanlığın önüne 
g~ılmeaıni dileyen Leımhof adındaki bir kaaaba büyük bir göa. 
tcnı yllJJIDlll&n:hr. 

Belf ast' ta Karışı ki ıklar 
Bclf~ıt, 16 (A.A.) ::- Dün gece, yeniden kanııklıklar olmU§· 

tur. Tvıkenham sokagrnda, polis gösterişçilerin üzerin~ Rtes ac-
uwı.K• m.;vuur 'itttt~ "I' h1:~-eı· · tvetltiüe mi•-•'-.i'" ·-·~~·!"':ı~ ı ~h;ıl1,.rde asker, polıs kuv,.. 

.... ~ otomcbiller dola§D1aktadır. 

INQILIZ FiLOSU 

Kral 15 7 Parçahk Bir 
Filoyu Teftiş Ediyor 

t.On4n. ıe A.A. - ln&fltere kralı. · 
~ellabt '" kralm 8teld otullan dlU 
bf Yorlr ile cllk Of Kent. !ngiltert 
ldenb kunetlerlnln bir kamını 16» 
dea Ptlrmelı tlnre, bustln IUC 
!17,41 te aaı trealc PortimOutb,a .... 
nc:aklardrr. 

Kral ile JllUllda1dler, ftkterfn ba
!uııduiu yın lradar, fewlraJAde do • 
~anmıt •kakJardatı Ptmık plecek· 
)er ve hemea "Viktoria ad Albert 
;vatına bbıeccklerdir. " 

tnglll• ada!arı donanmune Ak· 
aeni.z donanmaunna btltUn ~ileri, 
uç ıenit aıra ~e':İnde, Poııtamouth 
açıklarında dmlidir. IC.Ucük parça • 
lar, kıyılara claha Yalcın Lir noktada 
ve biru kenarda duruyorlar. Gemi· bbine Gyelerile, i!eniı 6abnhfı ı. 
ilerin hatları blr tok iDii USUnlufuo· lerl plenler dı onun Yaıwıda buluna 
dadır. caklardır. 

Buflbs, IOD Jldık ltmilerl de p. "Patricia,, harp ıemili dt kraJıa 
lince, pnel Jranet 157 l*S&Jı bula- mai7ıtitıı •erilmi9tir. 
caJrtır. 

Deni•'"" ,.erıerdeıı biııterce 11_ Bir uoak dutta 
~ird ptlncek olan H btlyuk 't'lpUr Londra, 16 A.A. - BüyWı: denla 
ıçlft durüblr .,nbmttır. Balr~ı p- pçit reamine gitmek Unre uputa 
nıllerilt yatlar da bu '6roade -..u buırlanan blr upk, alnler l~• 
edi!eceJdırdlr. yere dilpıütttlr, İsiııdtkUtr • 

Kral, malfttfne verileıı ........ dcıı ikki aımut. islerinde pllot ta ol· 
ır....,, Ml'p pmlelDe ıestlll Yaklt, mü U.ere dJler altısı lnırtulmuttur. 

-----------------!den dit ltlerl ylSnet 
geri oldu 

Londra. 16 A.A. - lkin~i bir d 
i lerl yönetprli&i ihdaı eden •e g. 
denin dwıuDUDU kanuni ttlcle tokan 
liyıba lk ııcl okutıutundı Avam kı
maruı tarafmdan 50 reye karp ıoı 
roJI• lllbıaJ edllmittir, 

Berat eden cumhu· 
rlyetoll•r 

Atlna. 16 (Hu.uır muhabirimi• • 
den) - EnoUd cUn Pıtruta çıkan 
k•nlı çaııpıpııalara ıebeb yet verdik· 
lerinden dolayı y kalanırak mahke -
ase der c mbunyetçiler be 

VON RIBBENTROP 

BerJin, 16 A.A. - lngilis eaki 
ha11pçılar delec11yonu terefine veri
len bir öfle yemeğinde Von Rlbben
trop deml,tir ki~ 
"Amacımız, eski dUpnanları ve 

bilhasu İngiltere, Franu ve Alman
yayı barrttrnnaktır.,. 

Van Ribbentrop İngiliz • Alman 
i~gileri hakkında ıunları söylemi§ • 
tır: 

"Almanya ile İngiltere araıında 
artık hiçbir anlıımubk yoktur. De
niz andlaşması imaalandrfrndan beri 
barıı için pratik yolda ilk adımın a· 
tıhnı• olduiunu herkeain anladılını 
sanıyorum.,. 

İngiliz delepıyonu ba§Jcanı tu ce
vabı vermi,tir: 

"lnrili.ler yalnıs bir kere Alman
larla harp etmiflerdir. "Britich Le
gion,. oruntayan (temıU eden) blsler, 
bunun tekrarlanmamııı gereken bir 
yanlrı olduğunu düşünüyorus. İn -
giltere imparatorluğunun bütün eski 
aıkerleri namma dlyebUirlm ki, harp 
te, Alman askerlerine karır çok bil • 
yük bir ıaygı duymakta idik . ., 

ln.ıilb delepıyonu bqkanı "Xlf
fhoaen,. eski Alman harpçılan bir -
liğf batkanı albay Relnhard'a, "Brl
tlch Let;iQu,,un gcref nişanını ver • 
?Dit tir. 

Fransa lhtllll kuv· 
vetlerlne kartı 
Koıablllr 
Parfı, 15 (A.A.) - Havaı Ajana 

bildiriyor: 14 Temmuz ıUnU yapılan 
iki ıaiyatal göaterlde de bunlan buır· 
layanlann umdutu bapnyı elde et -
ınittir. Sa.yallıt, komUniat, radikal 
soıyaUıt ve bütiin bapaız ıoayaliıt• 
Ier bir arada yaptrklan r~ıteri Ue ''Fa 
§iıt tehlikesi" dedikleri ıeye karfı bir· 
liklerini g&termek ve bir kuvvet ele· 
ğil, fakat bir balk yıfım duypıunu 
vermek iatiyorlardı. 

Butillc ile Vincennet kapm ara • 
anda Uç renkli cümuriyet bayrajı kı• 
.q1 koaıünİlt bayrafı ile bir araya ıel· 
naif •e lılanoillal11'de entemaa~ 
ile ~tir. Sonra yapılan alay da 
tenlJk ohuıınut bir iı',Ut dun .. unu 
ı..ıan.yordu. K.,Uniıtler yad tabi• 
19 kullHın•lar w •kiden ''her yer· 
~· So.Jet1er1• diye batırırken bu ttfer 

HWreamet batııia Daladier" gtpllll
dlr,. parolatQU kullanmıılardır 

Bunun t&maıniyle terıalraı. oJarJk 
''ıtq h.açlılan" h•rttyden ince ubı • 
..ı bır ııe cirınft bulunan •i Cfllf 
!ardan aynhlrlarnu ve bir kuvvet ol· 
duldarını ıöttennck iltiY91'lardı. Buo 
Jar da ııtediklcrinl hiç akaamadaıı el
de etm19lerdir. 0,le ki, her iki taraf 
ta "kaı:andık" dfyebillr •e bu,on 
Pranaa bir taraftan cilmurlyet d~ 
larnu uebllmek ve ate tarafWl tla 
herhangi bir ihtiW hareketini bastıra· 
bilmek kuvvetlerine ahip buluııduiU· 
nu anlamı9tır. 

Bir Amerikalı fll He 
Senbernarı ı~ecek 

Slon. (İev15re) 16 A.A. - Aniblli' 
beüetlemek (talı:Ut etmek) iıtlyen 
AınuibJı Rtchard Hıllfburteıı • • 
dmda biri, Parlıterı bir fil ,.tfrtfp 
)'&kıada bU,Uk Sın Bemar ~al 
bunun llrtmda ppıek n~11tiadtdir. 
Bu •dam Martlnyiden kalkıp Aottt'• 
'8 bdar cidecektir. 
a!a~~ ve !wt9re onmlan (ma

) 1-dh&sie a.,tlr (eerbelt) 
PSlı Jaaklaaı Yel'IDltlırdlr. 

Bir maden oca• 
l•nda patlama 

İtalyanın Habeıiıtandı ıllih kuv
vetlJe bilyümek üzere ciriftili ha· 
zırhkların Avrupada çıkaracatı kı· 
rışıkhklar tamamile bellnnete bat .. 
lıdr. 
Afrikıda patlayacak topların kol· 

lektif emniyetin son et.yanıcı olan 
Uluılar kurumunu kökünden yıka· 
cağına inanddıf ı ctınlerdc yatıyo
ruz. Bu kanaat her diplonıata geldifi 
için, devletler emniyetlerini bir da· 
ha tartmak ve eski doatlannı bir 
daha yoklamak ihtiyacını duydular. 
Yu&Otlav rcjanı Prefla Pol'ün R°" 
manya kralını ıiyareti bu yolrlama• 
lırdan biridir. 

Nutuklarla, makalelerle ve afııdan 
tehditlerle kolay gibi ıörtlntn 9u 
Afrika seferinin, hakikaten batladı· 
ğı ta.kdirde, nerelere kadar dayana• 
catını eö-teren bldiaelerl toplu o- j 
larak bir ~ıden pçireUın: 

Uç aydaaberi, Almanyayı kabil ol• 
dutu kadw f ula kuvvetle lll'IUk 
ttl&file ltalyıya yaklapn Pranu. 
eaki doatlaıını lnıtkulandırıcak ka· 
dar ltalyınrq ırıulırına rur cöril
nüyordu. A9ikı aavapnda iken AY. 
rupada rahat kalmak iıtiyen İtalya 
da Alınanyının ınıluauna mfınl ol· 
mak Umidile Hıh.burılarm ttkrlt' 
A vuıturyaya dönmelerine kadar ya 
napnııtı. Halbuki İtalya için ıntluı
dan daha 11 tehlikeli cörUlen Hıbt· 
burrların d8nmeti küçük ıntaıtın 
can daman idi. Franunın büyük ha· 
tm ile İtalyanın Adriyıtlk tberin· 
deki ittlbuını düne kadar ıuarak 
kar9ılanuı olan Yuplavya, Habt
burı meaele.itıln Adriyatik derdi • 
nin Uıtilne yUklendilini ıörünce 
milli varbtının tehlikede oldutunu 
hemen anladı. Çekoılovakya IH, k~ 
çük antantın bat umdelerinden biri
nin fect. edflmek üzere bulundutu· 
nu hie .. derek batmm çareılni dü· 
§Ünmefe bqlamıttı. 
Romanyayı ıeli~e. Frına • Rus

ya paktı ile tun rahat nefet •lıcalı 
sırada Hıbıburılar yillUnden Macar 
itinin tekrar alevlenoceiini ıörüyor· 
du. 

Senelerce Frırwıı ıiyasumı ıü· 
den küçük ıntantın Fransa • İtalya 
yaklaşmaslle dilstUğU bu hale ilave
ten bir de lngilterenin Fransadan 
bat çcvimıesi ortaya çıktı • 

Küçük antant lıilkClmetJeıi araım
da l"f'aMllUft !tal)raya yalrlıpaalle 
111evkil tn fula nulklefen ıQpbesfı 
Jri, Yuptla,,,.a idi. O Yupla,,,.a ki, 
!talyanların 27 teırininnl 1926 da 
Arnawtluk ile lı:endinltı haberi ol
madan hmaladıkl•r• anıahedenin 
minumı pek iyi bili,ordu. O Yu
cCMtavya Jd, 1031 de yenilenen ve hU· 
lı:Umleri tamunııe kendt ...teybinde 
olu ikinci muahede ile aevkUlceyt 
Yollar yapılmak ıartlle !talyanm 

Xrıl Karo1 ıa;ll,.ilnde 

Arnıwtlula 100 nıllyon altın frank 
verdlllnl unutmamıttı. 

Bir yandan Frant11 ile beraber yU
rUyetı küçük antantın ,Uçlllklerl ço
lıhrken. öbür yandan durumun ka
rlJıklıiına ve aillhlanmıı Almanya
nın tesirine güvenerek dUne kadar 
pek açığa wrmadıklan davaları gU· 
rUltillü bir 9ekilde ortaya atan Avuı· 
turya Macariıtan vardı. 

Afrikadaki aavaı buılandıiı vakit 
Avrupa budutlarmın ne olacatını 
halyanln d• derin derin düıünme
ğe başladılar. 

Sinayada Romanya kralı ve kabi
nt1Ue ,arüıUrken fklde bir telefon· 
l• Çeklerln de noktal naaarlarını te
lefonla torduran Yuçoelavya rejanı 
Prens Pol'Un ziyareti dolayıailc çı· 
kan haberlere bakarak §U \ukmU ve
rebilirtı: 

Hahetiltanda ılıtbJa it ıörmeııln 
vehuwtbıl anlayan ttalyanlar n•d· 
ce7l cliplomui yolile llopaftMla 
ruı ohnlıflardır. ftaJyanların bu p 
rl dönmeleri Franu ile lnlrilterenln 
beraberliğitıi yenilemit ve bu kunet 
teairi ile kilçilk antantın durumu "' 
rahatı yerine rehnfttir. 

Bu ıuretle !talyanın Afnka mu· 
harebellne "ıuya dUftU" demek 
ycrindt olur. 

!tref eEFIK 

Romen Dış Bakam Arsı
ulusal Durumu Anlat.yor 

KOçUk anlaşma ve Balkan anlaımaemın ileride 
çıkacak had!seler karşısında hattt hareketi açıktır 

Bükreı, 15 A.A. - Tlttlletko 111t 
23. te cenubi meıısleketlere hareket et 
mıttir. Dıı yCSnetprl Sani Radu • 
Jeıko da iznini geginııck bere 17• 
nl trenle ll'ranaaya ptmittir. 

TitUleako ıitnıedaa ancı ... etecl
lere ıu dlyevde bulunıauıtur: 
Mcınleketten 50k memnun olarak 

ayrılıyorum. Araıuluaal d\lnllll karı· 
tık olabiUr. P'abt küçük anlqma Ilı 
Balkan lftlatınaımm llerde çılrabll .. 
cek ~diaeJer k1ff11ındald hattı h•• 
rekatı çok açıktır. Sinaya prüpH• 
~eri bana mUttefikimb Yucolla!f• 
ile ar&nuzdalri tam c8rUt blrllgtnl 
teyit imlılnını vermı,ttr. Bu tlrtlt -
nselerden haberdar edilıniı olan Be· 
neı te •Yrıi fikirde oldutwıu bildir· 
ınit oldufuna ıtsre, kU51lk an~
nm hareket bfrlf ti hır samaııkind"1 
daha siyada mevcut oldufunu tt;ylt 
edeblliriın. 

Yunan dıı itleri !dareıalnlıı Mabf• 
moı t&rafaıd&n kabul edllmtti. B«lk
rıtte llllyıa ayında toplaaan konft • 
ranıta Balkan anlqmuı taraf ınckn 
alman ır.rarıarm Balkan dnletltri• 
nia lft ktaln çabpna benherliii flk· 
ri içinde tatbik ıdilıoettne ın iyi 
.._dır. 

TitUluko, dqarda yayılan buı ka· 
nttırıcı h.-ıar balcbıdakl kafi& • 
hlrta a_.ttlr kl t 
dUBu haberler, ulual birlilimiı:e 

Tl'ttJLESKO 

bir dıt ıiyııı 1Utmüyoru. Ro
manya ayrı ııyrı olmakmın bll\Un 
devletlerle dostluk lıtlyor ve hudut• 
lırımııı ve mUtteflklerimisin lıudu~ 
lınnı koruın.ya hadim olmıya mtl • 
beyya olan berkule aıubnaıta a • 
madtdir. Paruıaau. ,udurc 

Her pyin üıtUnclt ._..,." .. 
rıt- Bunun için, teyit Mebirim ld. 
timdiki dıı ıiyaumısda bir clllillı.. 
ıtte detn., bunun bUtln ,Ontilirdt 
(iıtUwnetlerde) pllflınka• talk 
(tüit) olaealnınu, 

Porm.und. ıe A.A.- J>Un 745 met 
re derinlifindeki "Adolf Von Han
aeruan.. ınaden ooafında bir patlama 
olmuı 10 ldtl ilmtlt 27 kiti de J&• 

umuttır. 

. tma oı.nıann propqedaımm 
hır tonucudur. Dq li)'Mllllıada bir 
'8net (lıtlkamtt) dclitlklili mi? Bu 
imktnnsdrr. B5yle bir delltlldUrteıı 
balıaedelller elddt ıurette dlltbııQd -
yenlerdlr. Bizim dıt aiyaaaımz her On bin ki 1 bolUldU 
teYdeJı önce toprak bUtünJtslbıbOn 
korunınaıına dayanan tamaatın uı~ ':.~'· ıt (A.A.) - YanıtH 
aal bir c:b9 ıiyaaadır. Hll' huri nell t1t•a1111clı bolulanlann 11• 
bir ıncmlıkete ka&'fl snrilmlt 111100bili1eç11111Wdlr, 

Bugün Yunanistanda ışgal cttıgı 
önemli mevki ve yarın da iıgal et· 
me.ı aıukadder olan daha önemli rol 
itibari.le de Kondilisin İtalya ve Yu
ıoılaylyayı ya.ptıiı ıeyahat Balk~n 
üllcelednde bir ilci ile takip edilmıı· 
tir . 
Kondillı ltalyada ıUel ve ıly11aJ 

zaferler kazanmıt bir aıker ve dev
let adamı olarak kartılınmı,tır. Muı· 
aolinl taraf mdan iki defa kabul edil· 
di. ltalyı kralını ıtsrdll. Kendisine 
yükaek bir ltatya nl11nı verdi. Son
ra Yucoelavyaya geçerek yeni Baı· 
bakan ile atirüttU. Dün plen tel· 
graf haberleri de Kondlliıin Yuıot· 
lavya Naibi Prenı Paul taraf ındetı 
Bled'de kabul edildiğini bildiriyor. 
Kondiliı bu ziyaretini y.,mak için 

yola çıktılı zaman, bunun hiçbir 
ılyaal önemi olmadıf ı bildirUmi9tl. 
Halbuki seyahat uzadıkça, Yunan 
Sü b&kaıunm faaliyeti ıittıkçe biı· 
ytıyen blr önem ıbnalctadır. Y\lnanis 
tana alt meseleleri Musaollni ve Yu· 
rotl&V1-I BatJ>akanı ile IÖl'ilttUkteıı 
ıonra İtalya ile Yuıoılavyı ar11m· 
da aracılık yapm•k için kendlılne 
M\lt10lfni tarafından verilen vaılf ı· 
,ı de ıördUIU bUdirllmektedlr. 

Bu ıracıblın mahiyeti ne olduğu 
malQm deiil. Yalnıı bir ıellm pti• 
dp cötUnnekten ibaret olmasa ıe· 
rektlr. 

Hakikat şudur ki İtalya Habe-
tiıtan Ut aıeıgul olmıya b&ıtayalı 
Orta Avrupa vı Balkanlarda bir uz
lqnıa ıiyasası görmeğe baılamııtır. 
Habeıiatın iıl batlamaıdan ve hele 
Orta Avrupıda Almi'tyı, İtalya içın 
bir tehlike ıeklindo belirmekten ön· 
ce, Muesollni, Balkın antantına ve 
kUçilk antanta karır dikine gidiyor· 
du. Mu11ollnlyi bu ılyaNdan ayıra· 
rık her iki koınbinezona da yaklat' 
tıran Almanyanın Avuıturya hakkın· 
ki emellerinin a4jıfa vurulması vo 
Afrikadaki me,guliyeti olmuıtur. 
Acaba bu ~ni siyasa çok sUrecek 
mi? Bu siyasaya çıtır açın imiller 
devam ettikge bu ıiyaa'ftın devam e• 
deceii tahmin edilebilir. Belki Af· 
rlkadaJd m•tcıdiyet ı•slddlr. Ha• 
bet ltl bir veya dilır tekilde hallı• 
dilecek.. Palrat Abılanya durumu de· 
ıı~ .. heUd de Almanya ıGn reç
tlkfe İtalya itin claba tehlikeli ola
caktır. Bunun lçlaıdlr Jd tlmdlUJI 
Mueeolininln XttfUlr Antant •e Bal• 
kın paktına kartı dikine . gitmeal 
beldeneınH. Munollnl, ber lkl lrom· 
biaııondıld devletler Ut de yıkın 
ınUnuebetl olan Yunaniatanın Bıı· 
bakan muavinl v111taıllt Orta. Avru• 
pa ve Şarki Avrupa hakkındaki yeni 
ılyıaaaını allkıdırlara blldlrmek fa-
temittir. ••• 

ınıllterecle 1 lzllk 
Londra, 16 A.A. - tııtılere it 

bulınak w tecim Ut endüetriye can 
ftrmtk için Loyd Corcun yaptıfı 
tekllfltrin bqlıcalan dün yayılınıt· 
tır (neındllınlftlr). 
tupliı bctkamttl. bu tekHflıre ve

rtcell Clftln, ptrtembe ıtlnU ortaya 
lroyaoütır. Bu ce•abın menn ola • 
calt berldtllınıktıdir. (teyit edil· 
melrttdJr). 

Belecll'e reisi 
Kralla g6rGşecek 

Atina, 16 (Huauat muhabirimi• bll· 
diriyor) - Atinı belediye rtiıal Loa 
drayı ıittl. Orada kralla ıörUfectk· 
tir. Bu görüşme yan resmidir. 

Çaldarla P•z•r• Alman
yaya gidiyor 

Atina, 16 (Huıuıt mubabirimiıden) 
Çaldariı Puar sUntl Alrnanyada 
Vkhy'ye ıidMelnlt. 

Yunın gazeteleri ve ordu 
Atına. 10 (Huıull mubabirind:ıdcn) 

QueteJerl muhtelif ıenerallerln 
rejim itile metpl olduklarını yu • 
maktadır. Harbi11 MU1tı11n Roclo
pulos bunlan tekdp etti. Vı pnt., 
ltrift ordu1• nifak aokmııuılarııu iı 
tısdl. 

(ıeldarle Cumhu rlyetol 
Adaa. 16 (Ruaud muhabirimiaden) 

Tetalya caıetnl Çaldarilbt pn 
retml mahafllde ctlmurlyet~l oldutu 
n11 )'Udı 9C teblp edildi. 

Girit aaylavı vall oluyor 
Atina, 16 (Huauat muhabirimi.eden) 

Girit ıdasınd• iıyandan artan hot· 
tıutıuıluğu kaldırmak ve ıUkt\n ver 
mek için Glride çolr 11vtltn Girit .. y 
lavı Fangeduklı'io nb teçilmesı 
ınuhtemeldir. 
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EMLEKETTE TAN 
BiR TREN KAZASI 

renle Otoderezin Çarpıştı, 
iki Ölü, Yarahlar Var 

Çankırı, 16 (Özel aytarımız bildiriyor) - Gollüce ~le Sumsak 
arasında bir trenle Otoderezin çarpışmıştır. Otoderezınde bulu -
nan Ereğli. Irmak inşaat baş müdürü Tiryaki ile eşi yaralana -
rak ölmüslerdir. Otoderezinde bulunan çocuklar ağır yaralıdır
lar. Kazanın şekli üzerinde tahkikata başlanmıştır. 

Bu Adamı Kim Öldürdü ? 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) - Seferihisar - lırnir şöse

si üzerinde, bir hendek içinde yaralı bir adam bulunmuştur. Se 
ferihisarlı Ali olduğu anlaşılan yaralı, hastahaney~ -~aldır:ılır~~n 
yolda ölmüştür. Cinayetin kimin tarafından işlendıgı bellı de~ıl
clir. Müddeiumumilik ve jandarma takibata devam etmektedır. 

Çekirgeler imha Edildi 
·eanakkale (Özel aytarnnız bildiriyor) - Ezinenin Çığrr da

'ğı;da çıkan ~ekirge, zarar yapmadan imha edilmiştir. Yü~sek 
görülen yerler, tesbit edilmiştir. Kışın yumurtaları da ımha 
edilecektir. 

Bayramiçte çrkan orman yangını hemen söndürülmüş, sebep 
olanlar hakkında kanuni takibata başlanmıştır. 

Ruamın Geçildi 
M. Kemal Paşa (Özel aytarımız bilririyor) - İlçemizin köy 

ve denizinde ruama tutulabilecek bugün hayvanlar hükumet bay 
tarlığı tarafından sıkı bir muayeneden geçirilmişlerdir. 

1630 u at ve kısrak, 1680 i eşek ve 45 i katrr olmak üzere 3365 
hayvanın muayenesi bitirilmiş, dört tanesi hastalıklı ve tehlikeli 
görülerek sahiplerine tazminat verilerek öldürülmüşlerdir. Bu 
suretle rüam tehlikesinin önü alınmış olmaktadır. 

Telefon Köyleri Bağhyor 
Kütahya, (Özel aytarnnız bildiriyor) - İlimizde yeni telefon 

hatları yapılması için bir çok çalışmalar başlamıştır. Umumi hat 
üzerinden Ankara, Eskişehir ve Af yon la olan görüşmeler de çok 
faydalı olmaktadır. Bugün merkez ilçesinin 210 köyünden 78 zi 
kamun merkezlerine bağlanmıştır. 

Çanakkaleye Yerleştirilenler 
Çanakkale, 16 (Özel aytarrmız bildiriyor) - Nazım vapuru 

ile buraya 1300 göçmeq. gelmiş, göçmenler hayvan ve arabaları 
ile birlikte Geyikli iskelesinde karaya çıkanlmrşlardır. Bu göç· 
menler, Ezine ve Bayramiç kazalarına yerleştirileceklerdir. 
Vilayet iskan işyarları ve Ezine Ilçebayı da vapurla Geyikliye 
gitmişlerdir. Vapur Çanakkaleye gelir gelmez, göçmen besleme 
ikurulu derhal işe başlamış, yiyecek dağıtmıştır. ,, 

.. . 

Erganimaden şarı gittikçe büyüyor 

No. 59 

VOSMAB 
Etem izzet BENiCE 

Dedi, Hanife Kadın yanağm
clan öptü: 
· - Esenle kal.. 

- Güle güle yavrum. 
- Babalık gelince ne diye-

ceksin?. 
- Sen bunu hiç kendine tasa 

etme. Ben Hüseyin'i yumşatı
rım. 

- Bugün görseydim iyi ola
caktı ama .. 

- Görmediğin daha iyi. Sa. 
vuş yavrum. Şimdi o parayı gö
rünce yumşar. !ki üç gün son
ra bir uğrarsan iyi karşılar. Son
ra, beş on gün daha asarsın. 

- İşte sana anlattığım gibi. 
Fırsat buldukça geleceğim. Bel· 
ki bir iki gün içinde yine geli
rım. 

Ve genç kadın yeniden içinin 
üzüntüsünü dışına vuran bir ses
le yalvarır gibi Hanife Kadına 
-'>Y.ledi; , 

- Aman Hanife Ablacığım. 
Çoık nazik bir zamannn. Baba
lığı iyi evir çevir .• 

- Tasa etıne .. 
- Peki.. Haydi esenle kal. 
- Güle güle şekerim ... 
Ve Yosma taptaze, kıvrak, f ı

kır fıkır kaymyan, gövdesinin 
bütün kıvrnnlarmı gözlere ya· 
yan bir civeleklikle sokağa fır· 
ladı. 

4.y ışığında ... ., ... _________ -------- ..... 
• 

Yakacık'ta ikinci aylarıydı. 
Akşam yemeğinden sonra Gü
ney: 

- Biraz dolaşmağa çııkahm 
mı kocacığım?. . 

Dedi. Fazıl dinç, genç bir is· 
tekle bunu karsdadı. 

- Çıkalım .. ~ 
Çrktılar, uzun uzun yürüdü

ler, bol bol konuştular. Yakacrk 
sırtlarından ayı, yerin göğün 
mavisini, denizi, Ada'ların gö
rünüşünü doya doya seyrettiler. 
İkisi de şendiler. İkisi de ayın 
ruhları tılsımlayan, gözleri bü
yüleyen, damarlara kaynarlık 
veren rengi tizerinde uzun uzun 

Kuşadası halkı 
Vapur istiyor 

Ku§adasına her hafta, vapurcu 
luk sosyetesinin Mersin postas~ıı 
yapan bir vapuru uğrar. Fakat bu 
vapurların Mersine inerken adaya 
uğraması, dönüşte ise doğru lstan 
bula gitmesi Kaşadalrlar için §ika
yet mevzuu olmaktadır. 

Kuşadası limanı, son yıl içinde 
tecimel faaliyet bakımından çok 
büyük inkişaflar görmüştür. Ada • 
Jan lstanbula yapılacak sevkiyat, 
dönüş postalannın uğramaması yü
zünden, bir hayli müşkülat görmek 
tedir. Mersin postasını alan va • 
purlarm dönüşte de bu adaya uğra 
tılması isteğini ilgililerin gözü önii· 
ne koyuyoruz:. 

ilk adım ve ilk 
- ~ğün 

an günü kötü bir itiyadın at.. a· 
mını ilk defa kıran genç evliler 

Yalova, (Özel aytarımız bildiri
yor) - Kadıköy nahiyesinde güzel 
ve örnek bir köy düğünü yapılmıştır. 
Düğünü hazırhyan Yalova il<iebayı 
Şefik Soyer başta oldu ğu halde di
ğer bütün davetliler sekiz otobüs ve 
iki tenezzüh arab_psı ile Kadıköye 

gitmişlerdir. Davetliler, köylüler ta
rafından karşılanmış. ilç•bay, ~kt 
gencin nikahlarını tescil etmiştir. 

Bu düğünün hususiyeti şudur: 
Yalovada ve bilhassa köylerinde 

memleketin birçok uzak köşelerin
den gelmiş soydaşlarımız vardır. 

Bunlardan bir kısmı, henüz biribirle
rine ısınamamışlardır. Bu yüzden 
kız alıp vermezler. İlçebay bunu 
gözönünde tutmuş, bu lüzumsuz 
ayrdığı gidermek maksadiyle, biribir
lerini seven fakat vasileri tarafından 
evlenmelerine izin verilmiyen bu çif
ti baş göz etmeğe, yerleşmiş olan 
kötü itiyadı kaldırmak yolunda ilk 
adımı a tmıstır. 
Düğün, gece saat 3e kadar devam 

etmiştir. 

KÜÇÜK TELGRAF 
f HABE!RLERI ! 

:nlflllır.!.ı fi ,. 

* M. Kemal Paşa, (Tan) - Ken
imizin ortasından geçen çayın kı -
irnizin ortasından geçen çayın kı • 
•ısmda bulunan bu&day yığım ateş 
lmış, genişlemeden belediyenin it -
'ıiye arozözü tarafrndan söndürül -
ıüştür. 
* Çanakkale, (Tan) - Çanakkale 

ı alkevi köycülük şubesi, bu hafta 
bir çok köylerin iştirakile Kepez pa 

durdular. Doktor ona Fransız 
şairlerinden ktasik parçalar oku
du. Ay ışığının ruhlar üzerinde 
yaptığı etkiyi, fiziyolojik hadi" 
seleri, anormal yaratılışlardaki 
manyak hareketlerin ayla olan 
ilgilerini, ay ışığının aşk olgu -
larındaki rolünü anlattı. Yine 
bu konunun üzerinde konuşuyor
lardı. Doktor bir aralrk bir bil
ginle konuşurcasına bütün tıp 
kitaplarında okuduklarını, has
talar üzerindeki etütlerini, Fran
sız akıl hastalıkları enstitüsü
nün yaptığı son denemeleri ağır, 
ağdalr bir dille anlatmağa baş
ladı. Güney o zaman: 

- Yoruldum artrk Fazıl. Şu
racıkta azıcık oturalım .. 

Dedi ve bir çam dibini göster
di: 

- Bak ne güzel yer. Tabia
tin bütün elişi o çamın üzerinde 
ve çevresinde var. Renk, dekor, 
yer, görey, estetik her şey ve 
hepsi! 

Doktor: 
- Gerçek öyle .• 
Dedi ve: 
- Oturalım Jrrada biraz .• 

HAKYERLE.Rl 

Kadın kaCjırmışlar, 
Polise karşı 

Gelmişler! 
Sarhoş olarak kadın kaçırmağa te

şebbüs ve polise karşı gelip bıçak çek 
mekten suçlu balıkçı Fethi, seyyar es
naftan Bayram, zerzevatçıVeysel yük 
arabacısı lsmailin duruşmalan, dün 
üçüncü ceza mahkemesinde yapıldı. 
Suçlular, Feriköyünde Rızanın. caı:n
bazhanesinde sarhoş olarak Sanıye ıs
min deki cengi kadım kaçırmağa te
şebbüsten~ de suçlu idiler. Ilkin Fethi 
sorguya çekildi. 

- Ne kadar içtiniz? Sualine: 
- İki binlik içtik, ama dört kişi 

idik ... 
Cevabmı verdi. 
- Saniyeyi kaçırmışsınız? Sualine 

de: 
- Onun yü.zünü gören kim? C~va

bını verdi. 
Bayram da şunları söyledi: 
- Cambazhane tatil edilmişti. Dı

şarıya çıkıyorduk. Baktım, polis Is -
mailin yakasma yapışmış, götürüyor. 
Biz ne kız kaçırdık, ne de polise karşı 
geldik. Diğer suçlular da inkar ettiler. 
Neticede, şahitlerin celbi için duruşma 
~aldı. 

* Geçen yılın teşrinievvelinde bir 
::uma günü Zehra, Melahat, Münev • 
ver isimlerinde üç gens; kızın arkaları
na düşerek kendilerini otomobile da
vet etmek, muhallebiciye çağırmak ve 
söz atmaktan suçlu Antep Ismet Pa
şa Mektebi muallimlerinden Ali Rıza 
ve Ceyhanda Kurtkulağı ilk mektebi 
muallimi Enverin muhakemelerine 
dün ikinci sulh cezada başlandı. 

Suçlular, mahkemeye gelmemişler
di. Davacı genç kızlar, yolda giderler
ken bu iki muallim tarafmdan kendi· 
lerine nasıl söz atıldığını ve peşlerine 
düşüldüğünü anlattılar. 

Hakim suçluların sorguya çekilme
si için mahalli ceza hakimlerine tebli
gat yapılmasına karar vererek duruş
mayı 13 Eylfıle bıraktı. 

* Kumaş kaçakçdığından suçlu 
Alis Behar ve arkadaşlarının duruş
malarına dün sekizinci ihtisas mah
kemesinde devam edilmiştir. Bulu
rıan kumaslar mahkemeye getirilerek 
•etkik edilmiş, iki kısma aynlmış-
ır. Ehli vukufun yaıptığı tetkikat 3 

saat kadar sürmüş, tahkikatın geniş
letilmesi için duruşma başka güne 
bırakılmıştır. 

lamutluğunda bir açık hava konfe • 
ransı verdirecektir. 

* Sürmene, (Tna) - Geçen sene 
mahsulün azlığrndan dolayı ziraat 
bankasına borcu olan çiftçiler, bu se 
ne müşkül vaziyette kalmışlar ve tek 
nır""tiaııı.- • .1 1, ... '? VUTU1U:Ş1dnlıı. DvL'ıi 

lu zürraın bu müracaatları banka ta
rafından alaka ile karşılanmış ve ihti 
yaçlarr ta tmin olunmuştur. 

* Sungurlu, (Tan) - SungurJuda 
peçe ve kafes uray tarafından kaldı
rılmıştır. Bu yeni karar kasaba hal
kım çok memnun etmiştir. Şimdi pe
çeli kadına rastgelinmivor. Kafesleri 
kalkan evlere güneş gir"iyor. 

* Trabzon, (Tan )- Koyun çıkma 
mevsimi baslamıstır. Sarki Anadolu 
kasabalarınd~n h~rgün' mühim mik -
tarda hayvan geliyor. ilk parti geçen 
hafta Jimanımızdan vapurlara yükle
tilmiş ve Istanbula gönderilmiştir. 
llk partinin gönderilmesi dolayısile 
hayvan iskelesinde tören yapdmıştır. 

* Kararnan, (Tan) - Karaman, 
Konya ve civarındaki çekirge savaş işi 
ilerlemektedir. Ova kısmmdaki mü • 
c2,-iele bitirilmek üzeredir. Mühim 
ziraat sahalarında çekirge yok edil -
miştir. Dağlık olan kısımlara kaçı
şan hayvanlar da birkas; güne kadar 
vok edilecektir 
' * Konya, (T.an) - On beş g'iinden
beri açık bulunan Konya Yerli Mal
lar Sergisi evvelki gün kapanmıştır. 
Sergiyi on beş gün içinde binlerce 
kişi gezmiştir. Halka yerli malların 
bin bir çeşidi gösterilmiştir. 

Diye yürüdü. DcJktor yine 
ciddi ciddi Aristo'dan, Eflatun
dan haşlıyarak bütün filozofla
rın, ruhiyatçıların, akıl doktor
larmm, sosyologların aşk hak -
kında düşündüklerini anlatıyor, 
fakat, Güney bunların hiçbirini 
dinlemiyor, sadece: 

- Evet .. 
Yaaaa! 
Öyle mi?. 

Diye doktoru dinler görünü
yor, kafasının içinden bambaş
ka şeyleri düşünüyordu. Vakit 
gece yarısını geçiyordu. Güney 
uzun, geniş, rahat bir nefes aldı: 

- Kocacığım artık İstanbul'a 
dönelim .. 

Dedi ve konuşma hedefini de· 
ğiştirdi. Doktor, birden böyle 
demdeğişik bir konu karşısında 
kalınca, sordu: 

- Ne oldu canın mı sıkxldı?. 
Genç kadın, bütün civelekli

ğini gözlerinin cilalı esmerli -
ğinde toparlıyarak tatlı bir ses
le: 

- Y o, canım sıkılmadı. Doy· 
dum. 

Dedi ve konu§masıru sürdür· 

r o~ AıA.r '--r 'evı~ ·~ ~ı,.e. 1 ~'i len .ı~rAe ~ıe~~ ~ .@fi1* •. 
i .~ .. ~ ~ 

Kıskanç anne da pek ala zeki ve akıllı 01~ 
dikleri görülmüştür. daJl 

Bu da bir bekar gencin endi
şesi ve şüphesi. Bir bekfir genç 
kimden şüphe edebilir? diyecek 
siniz. O annesinden şüpheleni -
yor ve annesinin kendisini kıs • 
kandığmdan şüpheleniyor: 

Otuz dört yaşındayım. Elli 
yedi ya§ında bir annemden baş
ka kimsem yok. Onu hiç bir za
man, hiç kimseye deği§emem. 
Fakat görüyorum ki bu gidişle 
evlenmem imkanı da yoktur. 
Annem yaşına rağmen dinç ve 
zekası yerinde bir kadın olduğu 
için benim her hareketimle dai
ma alakadar olur ve hftla beni 
kendi emri altında bulundurma
ya çalışır. Bazı meselelerde o -
nun sözünü dinlemesem bile, ka
dın bahsinde onu o kadar hassas 
sinirli, ağlamaya hazır görüyo
rum ki çaresiz tasavvurlarımdan 
vazgeçiyorum. Bu suretle belki 
beş altı kızla evlenmek/iğim ge
ri kaldı. Kiminde kusur buldu.. 
Kiminin mazisi hakkında fena 
haberler getirdi, kimisi için fe
na rüyalar gördüğünü söyledi. 
En son bir kızla seviştiğimi söy
ledim, artık nişan/anacaktım. 
Bütün tahkikatı yaparak hakkm 
da çok iyi haberler aldığımı söy
ledim ve ona tanıtmadım. Buse~ 
fer sebepsiz olarak ve ağlayarak 
benden vazgeçmemi istedi. He -
nüz vazgeçmiş değilim. Fakat 
vazgeçersem ne olacak? Anne -
min bu hali devam etmiyecek 
mi? Bu bir kısaknçlrk değil mi
dir? 
Aşağı yukarı bütün anneler 

avni hali e-ö.c;;terirler. Ta.bii ko -
calarını başkasına kaptınna:K ıt.-

temeyen zevce gibi oğullarmı 
kıskanırlar. Fakat bize mektup 
yazan gencin annesinde görülen 
fazla hassasiyet, fazla kıskanç· 
lık onun anlaşılan çok genç dul 
kalmasından, yalnızlığından, bü 
tün hayatını bir tek evladına 
bağlamış olmasındandır. Basi -
retli, sinirlerine hakim bir ge -
lin onu teselli edebilir ve ona 
kendisi~i sevdirirse oğlunu çok 
sevmekten gelen bu kıskançlık 
yumuşar ve bir küçük torun bu 
sefer onun sevgisini üzerine çe
kerek ihtiyar anneyi emsalsiz 
bir aile büyüğü haline koyaıbilir. 

• Q 

VUcut ve akıl 
Vücudü sağlam olan bir gen 

cin aklı da sağlam mıdır? Ha· 
yır ... Vakıa sağlam akıl sahibi 
olmak içirı sağlam vücutlü ol
mak lazım ama pehlivanların 
çoğu. vücutçe ağırlaştıkça akıl
ca hafiflemişler, buna karşı çöp 
ten yapılı birtaknn adamların 

dü: 
- Kocacığnn senin yanında 

hiç sıkılmıyorum. Fakat, eylU
liin sonundayız. Ancak döneriz. 
Evimizi açarız. Yuvamızı kura
rız. Sen de yine çalışmalarına 
başlarsın. 

Ve yüzünde cana değen gülü
ciiklerini dağıta dağıta yarı 

: alay, yarı ciddi devam etti: 
-Yurda gidemiyorsun. Has

taların var. Sonra doktor ev
lendi, karısının dizi dibinden 
ayrılamıyor, kadın ona dünyası
n! unutturdu .. diyecekler t 

Doktor: 
- Kah .. kah .. 
Yüksek, kaba, gurur taşıran 

bir gülüşle güldü: 
- Doktor, tabii böyle güzel, 

güzel olduğu kadar da ciddi. 
sağlam karakterlit kocasına tut· 
kun kadım bulunca dizinin di . 
binden ayrılamaz. Elli yılda 
bir kere gelen devletin bütün 
hovardalıklarım sürmek yerin· 
de olmaz mı, hakkım değil mi? 

Doktor, sözünün bu noktasın
da durdu, Güney'den sordu: 

- Biz gersekten dünyaY,ı 

Süzan imzasile Moda .,; 
len bir mektupta okuytl~ 
genç kız vücudü sporla de ki 
miş olan nişanlısının z~ 
kültürce hafifliğinden § 

ediyor: k 
Ben ötedenberi spora ço 

kün olduğum için sporctlk 
gençle evlenmeyi akl11rıa e 
muştum. Daha beş sene t 
bile ya stadyomda, ya ya~ 
da, ya denizde gördüğiitT1 

11 
!eri tahayyül eder, onlarda) 
rinin refikası olmayı mesle 

hibi, meşhur bir ilim adarfl p 
re/ikası olmaya tercih e~e~ 
Nihayet bir tesadüf bent ~ 
hur bir klüpçünün nişanlısı 
tı. Büyük maçlardan birinde" 

• N ~· 

arkadaşımın yanında soı .j 
dim: En çok gol yapan o'/ 

0 
ile gidip nişanlanacağıtı11 ~ 
dim. Bu kolay olmadı. ~. I 
tanrştrm, sonra ahtimi sofi 
dim. Güldü, benimle alaY J. 
ve eğlenmek hevesile kofl rıd 
Fakat iki ay sonra nişanla. I 
Hala nişanlıyız. Ama şimdtf/İ. 
rin bir tereddüt içindeyim· 
şanlım liseyi bitirmiş. BerıitJ 
recemde tahsil yapmış. f, 

o kadar cahil ki, hayret edı( 
ram, en basit meselelere ak 

1 

mediği gibi zihni spordan~ 
ka hiç bir şeyle de meşgul 0 

ya alı§mamıştır. Hiç bit~ 
düşünemez,· düşünmek iste 1 
Bütün sporcular ı.;;~.fo rr:; : 
Uen seviyemcten aşağı bır" 
le bahtiyar olabilir miyinı? .. 

Hayatını spora vermiş, tıı 
ömrü bir top peşinde yahı.11~ 
siklet üstünde geçmiş o!a~·ıl 
zekaları taıbii işliyemezt lci.l 4' 
leri de taıbii ders kitap~~rı# 
ileri geçemez. Yalnız vucıl· ~ 

··de'Y 
gıda verenlerin hepsi bö, ıl 
Böyle bir adamla spordafl ~~' 
ğu kadar okumaktan da ze ~I 
lan bir kadının mesut 0~ ; 
ikinci zevkinden fedak:lı ) 
mesile kalbildir. ~ 

ı;rO 
TUrkofis Kars direkt ~ 
Yeni açılmakta olan Tür~ofi~dl 

şubesi direktörlüğüne tayın ııııi~ 
Ahmet Naim şehrimize ge tf'JI 
Türkofis Kars direktörü, ~deıı '• 
ve perşembe günleri saat 2 bt,ill". 
kadar Türkofia İstanbul Ş~ e"'• 
b.ulunarak atakadarlarla görılŞ ~4. 
tır. f.'..I 

Türkofis Kars direktörü ile ııtl' 
mek istiyen ilgililer bu sa 
Türkofise çağrılmaktadırlar. 

. yı~ unuttuk. Bağlantı ış ııP"ı 
önünden çıkar çıkmaz .. ~ 
geldik, hiçbir şey dü§U e ~~ 
vakit bulamadık. SadeC l"~ 
bol, doya doya seviştik:· 0ı'I 
nereye gideceğiz, nerede 
cağız, ne yapacağız? 

Güney: 9rı1 
-~Her halde bir apartt11 # 

tacagız. . dtiı:ı 
Dedi. Doktor düşiırl ~I 

söyledi: f'· 
- Apartman mı tutsa1'ı 

ta m.~ otursak? 1'. 
Guney: . j. 
- Yurt çok iyi, çok ıııt' 

kat, artık sevgililikterı çı e oe 
karı kocalık başlayınca ~ e" 

4 sa insan kendisine iyi bı!19ı 
mak, ele güne karşı sos1'ıJrı"I 
rumile uygun bir yuva şişli 
istiyor. Her halde ya 1'si~.J 
ya Ayaspaşa veya '!°3 a' 
bir apartman tutacagıı, 
alacağız .. 

Dedi. Doktor: l 5o1 
- İyi, doğru. Ha~!itı1i1 

yorsun. Ya beğend1~3 i' 
yeri tutarız, yahut ı ..;?J, 
· [Arkas 
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S P O R 
ROMANYADA GEÇMiŞ BiR SPOR ROMANI 

Kefereyi Nasıl Kaçırdık? 
-6-

Ertesi sabah randevuya gelmedi
ler. Araya gene adam sokarak, ikin· 
ci maçı Venuı alanında oynamağı 
ileri siırdüler. Yanaımadık. 

Paraaiyle degil mi? 20.000 leyden 
daha vazgeçer, artık doğrusu kefe
relik etmege başhyan Kefere'yi çi
menliğine de alıştığımız ONEF'de 
bir giızel tepelerdik. Ve bu olacak
tı. Onlar da bunu anlamıtlardı, ara
aım kesmiyorlardı. Adam adam üs
tüne gönderdiler, telefon telefon üs
tüne ettiler. Nihayet bat edemiye
ceklerini anlayınca akpm üstü yüz 
yüze gelmegi göze aldılar, 

• Akıam saat altıya doğru otele gel 
diler. Gelenler Yuventus ve Kefere· 
nirt idarecileriydi. Yuventus aırasım 
savdığı için konuşacak büyük bir 
!eyleri yoktu. Fakat Kefere'nin ken· 
disini bekliyen sonu bilioyrdu. Kafi
le başkammızla Kefere'nin adamı 
arasında konuıma ıaat ona kadar 
tam dört saat sürdü. ' 

Adamcağızın gözü o kadar yılmıı 
ki ONEF stadından bahsettikçe no
hut taneleri gibi ter döküyor, Ve
nus de Venus diye ısrar ediyor, 
ONEF'de oynamamak için bin dere· 
den su getiriyordu. Meğer korku 
daglan değil, ONEF'i bekliyormuı .. 

Gene Ven us stadiyle konturat ya
pıldığından bahsedildi. Tazminat ve
relim dedik. Tazminatla it bitmez 
denildi, ONEF stadının anaforcusu 
§Ok olduğu ileri sürüldü. Bedavacı
ların paraaım verelim dedik. Kontu· 
ratı boz~. çok zarar görllriiz 
dediler. En sonunda, bet para iste· 
meyiz, bedava oynarız dedik. İtte o 
zaman Kefere'nin keferesi içindekini 
bUsbütiln dışına vurdu: "Ne yapsa
nız biz ONEF'~ oynamayız.,, 

E, müsaadenizle... Biz de mendil 
gibı alanda bakknnz olmıyan bir 
avantaj veremeyiz r ... 

Bakreı sokakl•rrnd•n bir göranaı 

el uzatan bu oyuncular kırılarak gü
cenerek ıfdiyorlar. 

"Bükreıte iki maç yapmak için 
gelen misafirler karııtanna miskin 
ticari menfaat güden kimselerin çık
tıtmı gördükleri vakit oynamamayı 
tercih etıııitlerdir. 

••:su durum bize, bütün mes'uliyet 
kendilerinin olan alakadarlar tarafın· 
dan yanht ve nezaketsiz tekilde bil
dirilmifti. 

"Anlatalım: Türkler Yuventus ve 
C. F. R. takımları ile birer maç yap-
malı kabul etmiılerdi. Kendilerine 
7 5.000 ley tazminat verilecekti. Bu 
miktar tim~iye kadar Romanyaya 
gelen ecnebı takımlarına verilen en 
u tazminattır. İşte Türklerin men
faat arkasında koşmadıklarına ikinci 
bir delil daha t 

••'!-'ürkler futbol oynamak istediler 
ve bıze, oyun bildiklerini, futboldaki 
kuv~etlerini gösterdiler. İkinci maçı 
tertip edenler ONEF alanının beda
~cısı çok oluyor dediler. Biz buna 
ınanmıyoruz. Türkler, Yuventusle 
yapılan maçtan kendilerine düşen 
hi111eyi bile, hiç kimseyi incitqıeden, 
almamağa razı oldular. 

BORSA 
~ ....... 

16 Temmuz SALI 

PARALAR 

Ahi latıt 

Sterlia 617,- 622.-
Dolar 124.- 126,-

20 Fransa: fraqı 166.- 169.-
20 Liret 198,- 202,-
20 Belçika franıı 81.- 82,-
20 Drahmi 23,- ~.-
20 lmçre fr. 116,- 820.-
Florin 82,- 83.--
20 Çek Kron 98,- 102,-
Avuat11r7& tilio 22,- 23.50 
Mark 39,- 41,-
Zlod 23,- 24,50 
Penco 23,- 25,-
20 Le7 14.- ıs.-
20 Leva 23,- 25,-
20 Dinar 52.- 54,-
Yen 31,- 32.-
İsveç Kuron 30,_ 31.-
Altm 931,- 932.-
Mecidiye 52,-. 53,-
Banknot 230.- 232.-

ÇEKLER 

Pariı üzerine 
lnıiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belp 
lmçre franıe 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
A vaıtur:ya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovetı 
İsveç kuronu 

B'.apaa11 

12,03 
621,50 

0.79,70 
9,71,45 
4,73,30 
2,43,83 

63,43,50 
l,17,31 

19,09.32 
4,20,50 
5.11.4S 
1,98,25 
4,21.-
4 51.40 

63.77,55 
34.96.SS 
2.71,30 

10.91 
3,13,12 

ESHAM 

Is Bankası Mü-
" ,. N. 
" " H. Anadolu% 60 

.. % 100 
Şirketiabyriye 
Tramvay 
Bomonri - Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankas1 
Telefon 
ittihat Detirmencilik T .A.$. 
Şark Değirmenleri 
Sark Merkez Ecanesi 

00.-
9,50 
9,60 

25,65 
42,50 
14,25 
21.-
8.-

15,60 
2,60 

10,10 
57,75 
24,-
11,25 
1,-
0,78 
4,25 

YÜZ GÜZELLiGi 
----~~--------..... vu·· CUD -L>---z..a.;t.WL.U.>$L4A.ZW4 

Mi? ~~ 

GÜZELLiGi Mi? 

Acaba, yüz mü, yoksa vüoat 
güzelliği mi daha mühimdir? 
diye bir sorgu karşısında kal • 
mış olsaydık, ne cevap verirdik. 
Maamafih bu suale iyi bir cevap 
verebilmek için bir kadının ilk 
bakııta yaptığı tesirden daha 
ilerisini tetkik etmek lizundır. 

Vücut güzelliğini muhafaza 
için, gıda, idman, yıkanma ve 
saire gibi meselelere itina şart
tır. Bunların ihmali, yalnız vü
cudun değil, yüzün de vaktin· 
den evvel yıpranmasına sebep 
olur. 

Eski Güzellikle Veni 
Güzellik Arasındaki Fark 

Karm i~in yapılın b•reıetl~r 

• • 
fazla, diğeri de noksan teşekkü· ribirine karıştmnamaık lizmıdır. · 
le işaret olan bu iki zıt, şükürler Kızlar en ziyade analarına çe
olsun ki, bugün yerini daha sa- kerler. Vücut teşekkülleri ha· 
lim bir düşünceye terketmiş bu· badan ziyade ananınkine ben • 
lunuyor. zer. Renkleri de keza. Mukaye-
Kadın modalan ve yüz güzel- se zemini hazırlamak için iki tip 

kadın vücudunu misal alalım: 
liği hakıkındaki telakkiler ve sa-
ire gibi birçok şeyler yıllar geç- Teşekıkülatı ince, küçük ka· 

Baktık ki çıkar yolu yok: ••v az
geçtilc. paranız da sizin olsun, ara
mızdaki konturatı bozalım,, dedik. 
Adam, az kaldı sevincinden boynu
m~za sarılacaktı. Ertesi sabah bütün 
Bukreı gazetelerinde çıkmak şartiy· 
l~ a~gı yukarı şöyle müşterek bir 
bıldırık kaleme alındı: 

"C. F. R. ye gelince, Venus sta· 
dında maddi menfaatlerin tahakku
ku kolay olduğunu düşünerek ONEF 
alanında oynamağı kabul etmedi. 
Ven us alanı İngiliz tarzı oyuna mü- 1 S T 1 K R A Z L A R 

Vücutça sağlam olmanm yüz 
üzerindeki tesirleri inkir oluna
maz. l vi gıda almıyanlann yüz· 
!erindeki sarddc ve cansızlık 
derhal nazan dikkate çarpar. 
Buna mukabil srhhat şartlarına 
uygun hayat sürenlerle, faydalı 
idmanları iıhmal etmiyenlerin 
yüzlerindeki zindegi ve renkli • 
lik insana zevk ve neş'e ver
mektedir. 

tikçe değişmiştir. Fakat eski dmlara zayıf. Daha kalınca ve 
heykellere ve sair vesikalara adaleli olanlara da iyi teşekkül 
bakacaık olursak kadın vücudu- etmiş tiplere de dolgun diye
nun şeklini değiştirmemiı oldu· lim. Zayıf tip kızlardan boyu 
ğu da muhakkaktır. Bu itibarla 1,62 olanlarm ağırlığı vasati ola· 
insan vücudu değ\şmiyen bir rak 53 kilo olmalı. Dolgu& tip
halde olduğuna göre güzelliğe lere gelince bUnlann da ağır'k• 
yalruz gençliğin hakkı nazarile ğı 56 kiloyu geç\'tfemelidir, ~r. 
bakdamu. iki tiplerde beher iki buçuk san• 

. "~~r.\t. t'.11ntnı ikinci maçım da bi
rıncısı gıbı, arsıülu.sal 'ı"o1çülere uy
~'ijıan V ~'\tat!ıkidt oynamak ıa
temedilfnden. Kefere•de ONEF'te 
oyum•makta ısrar ettllinden ihtillf 
sıkın!§ ve aralanndaki konturat ta· 
mamıyle bozulmu§tur. Türk takımı 
Romanyaya gelmek için alacafı pa
radan tamamiyle vazgeçmittir . ., 

Bu bildirik imzalanır imzalanmaz 
Kefere'nin adamı büyük bir muhare
be kazanmıı ıibi sevindi ve sevincin
den adeta ıelim vermeği bile unuta
rak acele odadan çıktı ve merdiven
leri dörder dörder atlıyarak gitti. 
Ondan sonra açtık telefonu, Bükreı 
klüplerini birer birer, hatta bedava 
maç yapmıya çaiırdık. Kimisi an. 
trenmanı olmadığından, kimisi oyun
cuları sakat bulunduğundan, kıaaca
aı bin bir behane ile maç yapmıya 
bir türlü yanaşmadılar. 
Meğer ama yıldırmışız {özlerini r .. 

Ne yapalım, kaderde kabagın yalnız 
Yuventus'un kafasına patlaması ve 
Kefere'nin kaçıp kurtulması varmış .. 

• Bildirilı: verilen töze rağmen an-
cak bir Ud gazetede çıktı. Fakat ar
tık, bizi BWuqe çağıran ldüplerin 
eös tutmamuhtına abttılımızdan al
dmnadık, alchrmıyacaktık da ... Ne 
çare ki Curentul ıuetesinde aleyhi· 
mbe çıkan b.ir iki satır yazıya gös 
7'1DllDak kabil değildi 

Sorduk, sorutturd~k. Meler bu 
yuı, ne ıazete direktörünün, ne 
eekreterlnin haberi olmadan Kefere 
tarafmdan apor yazıcıama yazdınl
mıı ve ıueteye geçirilmiı. 

Direktöre ip oldufu cibi anlattık. 
Bise karız çok nazik ve dürüat dav
randı: Klmaenin haberi olmadan ga
zdaetesbamde Z-P!~ bu son oyundan 

. ya.. ıyıce müteeuir oldu. 
Kendıaıne tefekkür ederek aynldık.. 

• Bir ıece evvel ikinci ma k 
kabil olmıyacafı anlaplch~ı '::::: 
çocuklar, liled~ belki de erteai ~ 
oynıyacaldan ikinci maçm rilyaamı 
görerek r~t .r~hat uyuyorlardı. 

Sabahleyın lfl kendilerine bildir 
dllimis saman canları aıkılch ÇUnkÜ 
ikinci maçı oynamağa çok ittuw idi 
ler ve bidm gibi, onlar da, daha iyf 
bir 10nuçla kuanacaklarıııa emindi· 
ler. 

Oyunculan hemen otele naklettik 
ve artılr maç olmadıb için Bükre . 
eğlencelerine salıverdık. tın 

• Bilkreıten hareketimiz 
kan Curentu'l'un bir yazuııu 0 ur~ 
gıbi apizya almadan &eçenı ece
gim Bakam bu gazete ne diyor 

••pen rbahçe • GUnet oyunculan 
göaterdiklen ingiliz aiateını oyunla 
bUtUn ıpor alikadarlarıru hC>fDut 
bıtüuü memleketlerin y r 
laı Aaıı:ü Jaakild ıporcu cibi 

sait olmadığı için Türk takımı da ------------ Yüz güzelliğinin esasmı en· Venus'te Qynamıyacağıru bildirdi. 
••Türkler .oyunların ONEF saha

sında yapilması hususunda Bükreş 
klüplerinlW m ttitliiıeıiru ne şifahi 
surette mutabık lıaılmqlardı. Tabii 
buna riayet edilmesini istediler ve 
7 5.000 leyin hepsinden vazgeçtiler. 
Bükreıten ayrılmadan evvel bizi zi
yaret eden Türk eporcuları CFR ile 
?'8çm neden yapılmadığı baklanda 
ızahat verdiler. 
"Yazı ile Türkleri memnun etmek 

istesek bile, bu mümkün değildir. 
Onlar en iyi hoınutluğu oyun ala
nında aldılar. 'J'ürk takımı herhangi 
bir Rumen takıınıyle İstanbulda oy
n~ .iatediğini Romanya klüpleri
ne bildirmek saWıiyetini bize verdi
ler. Bunun sporculuğa yakışacak 
tartlar altında yapılmaauu da berki
t~rek bütün klüplere bildirmemizi 
dilediler ve maçm araıuluaal bir ha
kem tarafından idareeini finıdid 
kabul ettiler. en 

. ••vazire~ böyle \ken finıdi bizken
di kendımıse aoralım: 

"Sporcu vaaıftammzı g6atennek 
için bu budalaca harekete ne lüzum 
vardı? 

••sporcu ve ıpor meraklısı ahali 
tarafından sabırsızJıkla beklenen ve 
güzel bir oyun olacağına kuvvetle 
ihtimal verilen bir maçı durduranlar, 
lcamoy (efkirı umumiye) karşJSında 
adi bil' simsar gibi kaldılar.,, 

• Çok kı'bar ve sporcu Romanya 
halkına, doğru sözlü Romanya gaze
telerine hakkımızdaki teveccilhlerin
den dolayı teıekkür ederken, bu 
halk ve bu guetelerle tezat tetkil 
eden ~efere'ye de sabah aktam Cu
r~ntul un bu y&zıeuıı okuyarak nef· 
•ini ll1ah etmeainl dileriı. 

- Bitti._ 
Sadun G. SAVCI 

Eyüp, Fener
yllmazı 4-2 
Yendi 
Topkapı sahasmda oy
nanan bu haftaki maçlar 

Şehremini Halk Partisi hiınaye
akıdeki ku.pa maçlarına Topkapr aa
buında devam edilmektedir. Bu haf· 
ta yapılan maç, Eyüp - Feneryılmu 
taknnlan arumda oynanmııtır. 

Önce genç takımlar kartdaımıt. 
maç berabere bitmittir. Fakat tilt u
eulü oynandılı ıçın vre uzatılmıı 
Ey! g~nçleri O - 3 partiyi kaybet~ 
mı erdır. 

kinci tak ml r maçma Eyilbün e-
t nı ile bqlanmı ır 

-·-.. k pel 

Türk Boraı I Kupon kesilı: 27 ,95 ,, ,, n ,, ,, 26,30 sacm sıkılığı ve canlılığı teşkil 
,, .. m ,, ,, 26,80 eder. Bunlara erip-nenin en ko-

Brttaril 95.- 1 ~ -tatiluui dabill 94,50 ay ve yegcwe yolu her zaman 
------------ ı için •lhhatte yapmaktır. Ba-

T A H V 1 L A T ya ılann cinsiyet olgunluğun-

Rmtım Kapon Keaik ıo.ıs 
Anadola I ve U 44,80 

,. ID Kapon kesik 45.-
Anadola Miimeslil Kapon keailı: 45,60 

Ta,delen suyu için yeni 
damacanalar yapt1r1ıacak 
İstanbul Evkaf direktörtüğii. ken

di malı olan Alemdağındaki Tqde
len suyundan halkm azami istifade· 
sini temin için, bu auyun yeni ölçü
ler kanununa göre muayyen ölçütü 
damacanalarla şehre sevkini ve satı· 
tının da böyle muntazam kaplarla 
yapılmaeını kararlattırmııtır. 

Ekalkler glderlllyor 
Çocuk Eairgeme kurumuııUft vill· 

yet merkuinde fakir çocuklar için 
açdmaaı kararlqtırılmıt olan dit mu 
ayene ve tedavi kliniline lils1JlllU o
lan bir kıamı al&t ve edevat 1a1rmnca 
satın almmıı ve diğerleri de .ı,arlt 
olunmuıtm. 

Fakir annelere yardım 
Çocuk esirgeme kurumu anneler 

birlıgı bugün öğleden sonra &tirce
me kurumu merkezinde toptanacak 
ve kurum menfaatine verilecek kır 
balosu etrafında göriifecektir. Top· 
lantıda fakir hamile kadınlara çocuk 
kundak takımı da dafıtııacatrtır· 

bir ıütle takımına ilk 11yryı Jlalln
dırmııtır. İkinci haftaynnda Byibfln 
hikimiyeti devam etıııiıtlr. Santra -
forun iki golüne, Fenery.-.lılar 
ancak devre •onunda penaltıdan ka· 
&andıkları golle mukabele edebilmit· 
terdir. Fenerydmu s - 1 mallOp o
larak sahadan çekilmittir. 

Al&ka ile beklenen üçüncl maç. 
birinci takımlar arumda 6,15 te bat
lamıştır. Eyüplüler ilk akındall IOD
ra karp kaleyi sıkı bir çember içine 
almışlar, ilk golü aantraforları ile 10 
uncu dakikada yapmıılardu. 

Hakem, bir çok a1mllan mebepli, 
eebepaia durdurmuş. bir karara iti -
raz ettifi için Eyübfbı tol açtfr o • 
yundan çıkarılm19tır. Bu crada E
ylip bir RoJ daha atarak ,,..tyete ta
mamen bikhn olmu•tm· ikinci dev
rede de avni UltilnUlk devam etmit. 
E!Ü~ takımı üstUate iki pi bydet
nuıtır. Kalecinin havadan gelen to
pu tutuıu Oaerine verilen penaltı Fe 
neryılmulılara bir 'fOI daha kasan· 
d rmıı, maç 2 • 4 EyibUn plibiyeti 
le bitini.Ur. Feneryılmu, flld uıulU 
yçılan masludan sekilmiıtlr. 

dı ıı IODI'& saç tuvaleti ve kaıla· 

~- verdikleri şekiller istisna 
~·~•rse, yüzlerinde esaslı bir de· 
gışıkliık histl olmaz. 
'--~buki, buna mukaıbil vücut 
.uv~unlan büsbütün başka bir 
ıekıl arzeder. Bu meselede bo
ya nazaran ağırlığın, adali te· 
ıekkülatın tam veya noksan olu· 
~ vÜ<:udun elistikiyeti, yürü • 
yu.' tarzı, göğsün, kalçalann ve 
~ır ç~~e çarpan azanm tenasü· 
bu ~~un rol oynar. Vücut gü
zellığınin e11ki nesle ait "8" ra· 
kanuna benziyen şekli ile son 
on ~ne içindeki •• 1" raıkamına 
benztyen baston gibi incecik 
halden her ikisi de gayri tabii 
addolunmak lhmıdır. Birili 

Genç kızlar azamt ağırhldan- timetre boy için vasati bir bu
m ZO Y-atmda bulurlar. Bir kadı· çuk kilo ağırlık Widir. Buna 

,. nazaran boyu 1,73 olan ayıf bir 

nm vücudunda bundan sonra ha
sd olan değişiklikler onun tabü 
te~en ayrılmış olmasına 
ipre~ •. Şu hale göre her ka
dın yınnı yaşında ne ise, yap 
ilerledikçe ayni tenasübü muha· 
faza etmesi onun tabii tenasii -
büne en uygun olarak kalmasma 
bir İ!are~: bi~ miyardır. Bura· 
da yuz g~ellıği ve şamıi de işe 
karııır. Cünkü vikudun tenasü· 
~ii muh~faza etmesi yüz güzel
lıği iizerınde son derece müessir 
bir amildir. 

Yirmi yaşına gelmeden evvel 
kızların ekseriyeti zayıf ve na
hif .0~urlar. Fakat genç kızlık 
halı ıle noksan teıekkülleri bi-

kız &o kilo, dolgun tipte 63 kilo 
gelmesi lizmıdır. 

Kısa boylularda. meseli 1,52 
yüksekli,inde bir kadm, zayıf 
tipten ise 4 7 kilo, dolgun tip ise 
51 kilo gelecektir. 

Bugün makbul olan güzellik; 
gerek göğüs, gerekse kalçalarm 
müdevver olufUdur. Göğ&ün eh· 
şan çrldk olmasından ziyade sı· 
kı ve diri olması tercih olunu • 
yor. Kollarda ve bacaklarda ise 
muntazam ve mütenasip hatlar 
aranıyor. Kolların ve bacaıkla • 
nn da ıipnan olmamak prtile 
müdevver olması müreccahtır. 

Bugünıkü giyiniş tarzile vücu
dun kusurlannı saklamak çok 
güçtür. Gerek gece, gerekse 
gündüz ve spor elbiseleri kadm 
vücudunu az çok olduğu gibi 
gösterecek biçimde ırkı ve dar· 
dır. Erkeklerin de kadın vücu· 
du hakkında geçmiş zamanlara 
nazaran malfimatları daha faz· 
tadır. Öyle ki, bugün vücudu 
mütenasip olmıyan bir kadın 
her zamankinden daha ziyade 
bu noksandan dolayı rahatsız 
olmaktadır. 

Muntazam gıda almak, idman 
etmek ve vücuduna bilerek bak· 
makla bir kadm orta yaşlarında 
değil, kırk betinden sonra bile 
vücudunu IOD derece cazip bir 
halde ıaıkbyabilir. Yaı meselo
ıincfen .ziyade it hattadır. 
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(TAN )iN OYKUSU 

Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler BiR AŞKIN SONU 
Bir Adam Kıskançhk YüzUn ~;;;;·;:;;.;:; t=,::·:~~"~n~=~~· -

O•• ıd •• d •• Kölnische Volkzeituncdan: den Karısını Ur U (Britiah Oil Development CGM • 
pany) Kayyoradaki petrol ku;yula
nndan, Irak hududa:.lnda bulunan 
Tel Kukukaya bir demir yolu yapıp 
oradan Alrdenia limanlanndan I• • 
lıenderuna giden T oro• hattı ile ir
tibat te.U etmeli teltlil etmektedir. 
Irak laii/tumeti iae bu hatta, Bağdat 
demiryollannın kcueyinde bulunan 
Baiiül• ~ uc Mmulu 
da lıüçiilı bir ıabe idtuyonu haline 
6etirilmeaini Utemelcteclir. Demek 
ki tcuavvur edilen demiryolu fimdi
lilt lcat'i ...-«e hraıiaffı ... amlf• 

Framız Gauteleriaden: 
Franaada çocuklara itkence eda· 

lere kartı açılan MVBt meyvalamu 
veıınei• baılamııtır. Pariate bir 
müddettenberi lromtulan olan .,. 
bir mutbaktan ibaret bir evi İfpl .. 
dm bir ailenin halini şUpheli ftir • 
oıüı •e onu göa hapsine almıtlardı. 
Bu küçük evde oturan ailede i,U. 
kalan Georges Genion isminde bir 
çikolatacı ile kanlı ve biri bet " 
diğeri iki yaıınct. bulunan iki ço • 
cuğundan ibaretti. Ekseriyetle ur
boş olan baba çocuklarım döver Ye 

bazan da aç bırakınnıJ. 

L• /ouı•fdın: 
lnaanlan nvkedea bqlıca lnınet 

qktır. Ap obuM yapmanın tadı ka 
br mı? Püat qk. çdpıhk denctaint 
ı•lint çok fena IOll~lar .erir; dram
lu dojurur. Neteldm Franuam Bloil 
phrinde .. ıçı Jeu Lefort ffVsi •• 
luUuçkk JUriadcn hem kanauu •· 
ğır yaraladı, hem de lreıMlillni mab • 
vetti. Lefort'un lcan11 21 y-.ında ol· 
dukça yakıııkh ve süael bir bdmdn'· 
Kocaıı 29 yaıındadır. U~ •1 eweJ. 
Lefort'un karısı Jcoeatuadan Uçarak 
annesinin 7anına ufQldı. Aaneel bir· 
kaç yıldlnberi duldur. MUbendiı )ılau 
pin ile evlenmek Uatredlr. Gtns U• 
dın şikayetlerini anlatmış, kocası onu 
çok kıskandığını ve mii•eıudiyea kav 
e• ettiklerini söylemı~Lll'· Bu arıbk 
g~ iradın Maupin'i •e bunun left~ 

vı sUrbl'· 1irmi yaşındaki oğlunu ta 
~-· Onunla ahhap olmU!tur. 
~ adının anau ve MauJ)in. karı 
kocayı banftırmalr için çok sabfauş
ıar •e Lefort'wı kuwuu, eft d6nae
I• ruı etmifler6. Pakat •eııç kadın 

u eonra cene bpp aaneamin )'UJ· 
na citmiftir. NibaJet kan koca bo • 
,..._.iı karar •mniflerclir. Güntin 
birinde ... eç, Ltfort. Vidly'ye '-tir•· 
ha' için cidecetini töyli1tftlr Paris
wn ayr•bmttır. Lofert o eivudaki o
tcUerden biritindt bir od;:. kkaluuş
tlr. Tenha bir IUtta unamm buhan
dutu evı ıinmf. Hiç bir iP liSyle
meden iki el tabanca ile genç kansını 
•i• yaral-.ıur. Kanlı aıkın sonsuz 
kitabuµn acıklı v~ feci bir yap(~ı da
ba bu IUl'etle bpaııDUJbr. 

Belfast Sokaklarında Kanh 
Bir Çarpışma 

ltr. 
Yulcorula flltiı •eç•n Britüh Oil 

0.-l.,......, CC1111pan,.(e lııir Al
,...,. lıon•nyemu -'altedar .Wuiu 
•illi. r-... 41Q1Cannın verdiii malu
mata göre, Alman ve ltalyon grup
l•n hiNe •1tet/eraain JIÜM• 51 ine 
...alt olfl•lclannd• .. a. petrol '""'*'" hrp teıücıtı ela Alman 
11.,..,_, kırcl .. fl,... te..tn qilmiı· 
tir. Şev/tef Kayyaretlalıi ,,.ao lıu
yulanttda o lcadar alır "c 1c .. i1 6w 
petrol halmcıttur iri ba petrol kqa
letiıt;,. afrrlılr ,,._,,.".,. ~ eY
ıl•• 6eri .. ,,_n w Ak4 .. ;.. ,,_,_ 
......,. ............. içiMa .... .ıif. 
m.....,,,9'ir. s..,.... ~ /(~ 
"• r el """"'. UHtclGC«Jt flcmiQ• 
liı. 6a ke.;f ,,.ırolu Tora. 6.affile 
/JMnfienma mılıletneelt lto6il ola
ceAfar. r ... """ • .,.,. ,,.,...,,,.,., 
3,4 ..,... lqiü fi ............. 
calttır. au projeyi ltalıilrot• lrallMt· 
melı miimlıii/t oltlairı tolıdirfl• At-
,..,. .... ....,.,_ ol .,. .... 0,,..... c.... 
P9)1~ ~elti ............ ..-.. 
te İftİrU effi/tl....,....,. ,..,. milt 
clarfla ,...lMnw ..ımajr u.Jı-.... 
bulaealtlordır. Tel ICulaultta Baiji
.)'e flerniryot. uaatıltlılı talttlirde, 
•aidat clemiryollan 6iiyülr •Nf • .. ..,.., ...... ...........,,,..,. •. 
rec.A H Berliıe • l•...W • ,,_.,., • 
Bura ltörlai demir.YOia ile •iıibi· 
nne IHıllon'"" oı..c.lttır. 

Oeçen gün komtular, bu lran Jro
~anın evden ç~adtel\ bl~lrlerfne 

ıu ıözleri ı8yledtliıll itltmltler: 
- Bu defa onu öyle bir tekilde 

bağladnn ki yerinden kıpırdayamaz. 
Bu sözleri işitenler, bu ailenill 

komşuauııda oturanlara haber ver • 
mitltr " hep birlikte eve girince tu 
acılrh ıaımzara ka11ııında kalmq • 
!ardır: 

Pialilr içinde bulunan odada bet 
yaşındaki erkek çocuk yatak fbe,rin
de yan çıplak bir halde inliyor. 
Kollan n bacakları haç teklinde bi
ribinden ayrılmış ve iplerle karyola
nın deınfrlerine bağlanmıştı. Diler 
çoc\llı: ta mutbakta ağlıyordu 

.MeaeJe zabıtaya haber verilmit ve 
çocuılılar hastahaneye bldırdmı,tır. 
Çikolatacı zabıta tarafındatı 10rulan 
ıuate fU cevabı 'nfl'Ollttir: 
"- Onu bpiaım di,e baila

dnn !.,, 

Yunan • Bulgar 
Mlnasebetferl 

Bir delikanlı bir 1~ ma ıevcla• 
lancb. Olur it delildir amma, ıens 
kı.z da deUkanlıya tutuldu. 

Birlikte aincınaya. parka. bir P· 
'cıteaia yaptljı denil ıuintleiaıt &it. 
tiler. Ve linemaya. parka. d.u. , .. 
ıintlaine cfttikçe birbirlerini dalla 
sok 1evdilcr. 

Delikanhnm aklına orijinal bir 
dilttlnce pldi: .... ~ kula nlenmek. 

Delikanlı cözü açık bir pculma 
n bilirdi ki, c~ bir kın nlemne 
teklifi 7apmak için onun 8nUnde dU 
söbıek ıuektir. 

iyi..._. bu CU. çifkmt jimnuti • 
tini nenle yapma? 

Sinemada ını? Parkta mı? Deni. 
ıezlntlainde mi 1 Kendi nine çatır-
• im utanır. ıelmea. 

aw ,. aı.,.. Gens mın m..e 
citnlek. · 

Elefı.,.. Viaut'dıG: Bu dütUnee ak1ma ıellnc:e delibn 
Bulpriatanm Atina sefiri Şipna- 1ı hemen llÖae baflac:lı: 

eov Cillnurbatkaıuna itimataaıQeaini - Kilçük bayan. dedi. eviniae ce· 
nrmit n bu münasebetle Ctlmurbat- llp ai&i rahatııı edebilir ml)'ÜD? 

Yunanlstand• reilm kana ile ıefir araamda söylevler veril· Genç kı.z bir parça durakladı: 
:. 9liftir. Bu 11,Mlerde iki meatlelret - Ben rahatm olınala, ü olunu 

Zaıia"daa:. """-.M ara111adaki münaaebatm iJi1qmeli isla nw:. u""" ... 
Yunan hWr.Otneti. Bulıar hüki}me.. .. __ :1..: ·--~. b"--" -:,...:-..ı __ .__._ Delikanlı rahatlQ olmalı gön al-

tinden iki defa daba cakidiı. Yunani.. _.. NW ...-- -" - uuu-0 ...... 

G l .. ba ..,..ı'"-iı..ı-. •m-ı..m.ur ld iki mealle- dı ~• •l'tfti &Un llDS klam wr"li tan arp e munase tını kolaylqtırm ..,uuqı ~ w...-
cotrart durumu uyeaiadc beı alaada ket uaellhla münaeebatın iyil~ adresin bpısnu çaldı. Burau Wr •J
gok terakki •tmittir· Y&lnlla -.puda- •e bir anlapu temial ~ bbDa fiye yeriqd~ teki klfkltrdcn biri7 • 

~~ .................... +-... ~ılWıli~~~~~~~~~~:~-Yaratl 111 .... ,...... •••• ~ lcatane1rir aadJat-
lakoçya fan.fan. arbunda orıaıütt - ediJW. J • dayak te§kil etmektedir. Buna rafmen ma yapılmasına bağlıdır. Her iki tara-
1 ldnıiY '"-'d B d danın biri özgür İrlanda, öteki Vlster Yunanistanın tarihi her karı11ıkbklar- fın bu huıuıta hüsnü nıy· et eseri bes-er o .._u ~ e oyne mey an mu- adı ıltıııda ikqe bölüıuneeiQe bir tür- :r 

harebeainln yıldÖl\Üııaünli kutlulınak- iti razı ot.uyarlar. AnaJır -ıı.....a..- l• doludur. Birçok krallu nefyedil • lcdiklerini ve muatıatt. blmq olan 
•-- •-nvor•-~-. •·· --,~- _.......... ....~ ~ ht---ı ,, __ , - 11 .. a-...L h'"'LA-et darbe'eri yapıl ekonomik meseleleri haJletmek iste • 
UU& """"" UU'lll Ql'6 -- - -~ ... - ~n'Ulr &I uqc er bu kanlı ftlde ciı• iDi t 906)-V& UAUlll I' • 

besi 1690 ydm,da nkq b..._. meaüfti. auıur. Ywwıiltanm &irittiii buplc- dikltrlal ıısnnekle bahtiya.nı. Bafba· 
-...-~~--=-~~------=------------ na Mtictti de ............ 8oa ll kan mocliıte lau t111Hhlerden bahset• 

19İf ,,. Y'Nairtun Bulpdataala 
MM arfmda Y\lıftla cU..whakla W.. -.u-11na-. iJAet....m iatedijini 
n ~ Fakat bu rejim. .Weda töylailtir. ~bir fırka, farkı ıöı•t 
~ lllkbu ou •erem..U.dr. 19ekddft bötti elktn umumlyenin 
ilan IbtiWi Clııauriyet rejimini .O. tcmt ....,... tüpbt obnayan bu 
..,_ isin ,......, •• ÇeWarfe • Xea tarldaki ....ı)'i Wr _.,. topluwlr 
di1iıa il~ c.........,_ rejimi am. ıaıadlr· .._Mlll emek birliiialn 
.. •tlWI bMtır& Şimdi ....... tehiri iki n..aqetila ..... u.n.ı. 
~~ul edilec~k rejim için geneloya ııypa dtiildw. Zira bu ttbif lav iki 
all.IR.cut edileçütir. Şurası muhak • ta..,_ aneat.tltriM wu ......... 
kaktır ki efer rej~ i~i_n_ceneloya bat tir. 
~ .... ~re~ia• 
edilecek n ~Uawri1et k.aldını.cıaJmr. Londra -..UI•• dwlı 
Bu ıuretle .lhtililcilcrin iddialvt ,. .. 111111 
rini bulmuı oı.cattır. IhdW nwvaf· Londl9ıı 11 u. - uıuuı elbise-
ftll .._mtı ~ cümuriyeti de ma- ltriAi ~ Qluı ve Avnapaw 18 
da• .._.k kabil olıa.._ıfbr. Bu • n:aeııdoketfQden ~eleo 50Q den ful• 
in~~rat ~r•=~~. k~~e dantlr. parlak r göne§ ve ıJddetU 
--:-•r .... .,.......,.... -s bir~ ... ..., altnt411a Lonclnı eo-
ttnWı edeıııoı. Ywwıi,t&ud& cu.:.ri.. bldartal .W·ı a..ardır. DmllrJer, 
yet ~ .. e::!JQk mUlılm oldufuadan anau.l\ll&l IQÜll •Ml•t "alikl-' • 
ve bitin •ketin aotyal hayatın- Mı asıım.. -----0 Jauır ı.lun. 
da llültiaa Wt rol o,....,...., elmu t11utlar ~ aoııra Hayclpar• &tdcrek 

- GJrlyor mcwın~ bu atla111 Patisla nı iyi (lyiaeıı aClaııulır. ==-~= =.,-:-- ijla. Wlt- d:'!:t!tlıı~;~r~Jiıcilu kartıanıda 
------·~-

- Ne iatiyonunw:? Diye 10rdu. 
- Bir ~ük hayan torac:Ubm. 
- Haacftlnl 1 Buıda dört tane kü-

çük baya vardır. 
- Uç aumuada.. 
- Uç nuınarada iki tan• wrcbr. 
- Btnlm aradıtnn JnunraWır. 
- o. evde.. Girin bllralan 
DtliklDlı dar bir koridQrdua "9 • 

ti . 
O.it Wr oc1a,. lirdl Iseriti er -

kekli kadınlı trlrbm, tıklım dolu. xa
ftdc bir baYuJun Gttilnde kllçak bil
,.. oturuyor. 

Delikanlı. odanın orta yeriade 
bo1lu boyunca unnmıı ,.tan Wr •· 
damın üetündeıı athyarak ...pu.inc 
yaklaıtı ve selini taUdqtuuü IOt· 

du: 
- Bu at bil? YollA ba ..... IQ. 

vare mi veriyonunuz? Y oba W. 
ıtlntbtls •U Atkoltua ._.. lNDu 
llltladw8. 

- Nclor llfJtfonUw:l 
SUvan fDAıl ftfdllim Jok. Bu ı& 

dUlderinia .. ....... .ibi kinulu • 

•• 

Arkodı'den : ~ 

- Ya ai.ıiıı odamı ntrc!e~ 
-Bur.? 
- Anlamadım. 

- Ben de anlamıyorum. 
llz de oturun. 

Delikanh yert; r·urdu. Ve bir 
det bu kadar kalal>Pk bir · 
inine ldralanan sayfiye ki''-' ..
lııi konforu df.ltUndO. Sonra k 
topaıbyarak söze ba ladı ı 

- SQi: le ciddi konupm.i& 
dim. küçük bayanım. 

Yerde yatan adam •ınr 
r,lr delfbnlmm 18aUnU lreeti: 
-' KGyUmUıU nasıl buldun 
- K6yllnüz hakkında daha 

riın y:\k. btn küçük bayanla 
mai• ıeldim. Ona bir çüt .a.811!1 

- Daba iyi ,., -bb de C9nll.-ıııı 
- tyi amma, naatl olm? 
Ntdea olmamı. bia burada 

ye hayatı yapyoruz. lçli dıalıV11i 
rlbirimbden ctzlimiz. 
yok. 

Delikanlı dütündü. Sonra 
re genç kıza aordu: 

- Sia •yfi,..e hayatına pik 
111tnklı~? 

-Tabii delil mi ya? Yum 
ca1rta tehirc1e oturulur mu? 

Delibnlı bu cevabı alınca 
hayatnıa ınenkb tevıUisinin 1 
diz çCJkmelrtm vuıeçtl ve fu 
tık biler.~ da ,.! .. ~ ~~ SlıKJMUllllM 
?hJarıdt citd·· 

tıte &renkBy. Gktıpe falla 
yerlerde kötkltrini oda oda 
verenler bucn lıtc • .. ·erek bay 
rulacak yuvalan dalla kurulma 
k:ryorlar. 

TAN 
QUndeHk Sly-t Ga 

TEL•O N{7=.=•: 
TELGRAI": •TAN" 

. .,.. 
3 " • • 1 Jdl* 

ABONI:: 

4-
, 50 

14-

No..10 çok eflenecetiz, cCSrecektilü. da t :re ...... de ceae Ht1perlcfa. 
---~- - - - -------

Göaleri, cene -_cöılcriadn İSİDÜ 
1m,.,. totN bir Dd ldJm ytlrildil,. 
elini uattı: 

- ADIM...,...., dedi, h ak· 
tana bolderU. Aa....._ dtfl ml1 
Si.zl gitmekten bt'iyyen menede • 
rim. 

EliM - .. ..... tut.ak ... 
elim. Wr ~ clııl MlltrU nuklafta. 
Arktrn ...... _: - .,... . ...., ............ .,;. 
iliz .... ,.. ...... 

v ........... .eti: _ ....... ., ....... ..... 
yin., ............ .... 
leriıM .._.. " 1111n •....._hrm ., ..... ...,..._ _.. .... 
............. l3.4ttmli. ..................... ., ... 

4il•ı••· .......... ...................... 

Aridı: Mar,.e.in ..... kup .... 
QlÜllit davrwcquu tabmia ~ 
dum. Nlaayet o da beniQa çe.ktiiim 
11ma~ farkına varnuıtt. YapbJtJa. 
nna Pl§IDan olarak, bir tebe11Umle 
kederlnıi dağıtmak istemitti. Sgnra, 
tek ....... lais ·~ .... ,.... 
::..:-·•· pbpm da --... . ... 

Acôe bmi pa actıuU ._ ee
'tİ)W •? ı. ................ ..w. 
kthtiw nllkıo o kaclu pbM ........ 
lu ld.. 
............ füat ... rUat 
~ ................. ....,. ...... 
~ a.. o tül ..,,.w. .-.o 
esiri mermer ılitunlv, ayni yaldızb 
muhtqenı ulon.. Geıle Fnmoo.cl'• 
yuvarlak ~esi. .W.UI LMaffe'ia 
asık aua-.. Wenıer Ooloırilıe'il\ q. 
ve rntıMua ..._ ,,. • aillaJ'et aa.. 
jUfUJ\ Mtzn4üi ...... -.... 
Mar,.'ia lllıe.aa en-... • 

Bir ... cl~te bt"fnen 
ahtettjğim teJleri telrrar carttr~ 

HaJbuld ne aldaJunıtmı t 
O ceco ve diler ıec:eler ~ 

gene nkiaindea hiç far"Jı dqildi. 
U.zattziı eline dudaklarıa11 •o&wı· 

durdııbm ıaman. aOJerok J&Vlf ecalo 
dedi lrl: 

- Bonıuvar ubim, ae i)"f ettiniz 
de gel~ 

Jine mİJatı-. dellldl. • 8\1 abnt me11Uliyctlctiıul belki 
dalrtır diye ywden llramoa.d"ua ba· 
rtkıtlerinl t&tluqda bqladaa. 

Ya herif, hcW anladılmct. PJ•t 
ı.tiyath davmuyoı. ,.ııut ta tea • 
cliiflcr buıa yudım etmiıordu. 

O aaman aklıma batb tef geldi. 
Acaba fU Lautfen"tn de nabzını bir 
yokla ... Mlll alv. Her Ulde .. ıı 
bir §eylor bl...._li• üMAa ~il.. 
Bu gayet iDce, büfük cerbese ve laU
ner ietiyes bir JOklaı• o1MUtl. 

Sofrada l.auf fen'in l5kJyf bnttır· 
nadan içtlilne dUdtıiR ....... 
Sofra IOlllanna doltu • cİll tll6 • 
lilyor, bayii ıuucliji tutuyordu. 
Zaten FrUMtııd'wı prap mab.ıw •· 
yeeta• .... IÖftrlllil bülmıcla 

o ....... ,. ~-· ..... = ,, • 
Bu, tMnlm fçkı iki taraflı hotUQıe 

et• IU ftl' olatütL 9ir .... ff ... 
peri-- IMlbl llülaMa ..... 
taaeealfl~ ...... 
fw.t ........ raldw.ü ~il 
•nulu laalabUteektim. Gertl pe• 
ktbaca Wt mnewa ollcakb --. • 
,.,.ı .. ~ 

• Erilr •taçlan çiçek açtılar. • 
Mayq bildln taravctilc CU\taaımt

u. 
t>ller tU'lftaıı Lauffea i1ide11 ~ 
~ lf..,.'t m.ttmyorctu. 
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No. 11 Nizamettin NAZiF 

imdat Gelmesi Şöyle Dursun, Aksine Dışardan 
Geçen Atlıda Elini Yanağına Kapamış Koşugordıt 

Usta çırağından böyle bir hareke -
ti hiç ummadıgı için sinerek, korka 
rak şaşkın şaşkın etrafına baktı. Aca • 
ba her istediği enseye, istediği anda 
yumruk indirebılen belablardan biri
ne mi çatmıştı? 

Fakat dükkanın içinde çıraktan baı 
ka kimse bulunmadığını görünce bir 
denbire kudurdu: 

- Vay Kunduz suratlı çıvag boz• 
ması. ( ı) vay kazık kaçkını uğru ı . 
diye bagırdı - bana el kaldırıyorsun 
hal 

Ve sol elindeki çekiçi olanca hıZ1 
le savurdu. Savurdu ama, o ne kadar 
hantal idise çırak ta o derece çe -
vik bir adamdı. 
.Eğildi. Sa?andan. yeni kurtulmuı 

bır tat hızı ıle uzerınden geçen çekiç 
dükk§ndan fırlayıp karlı yola düştü. 
Sonra hiç söz söylemeden doğruldu 
ve dükanın ortasında çamura aaplı 
duran balyozunu iki elile kavrayıp 
ihavaya kaldırması bir oldu. Bu işin 
hiç iki biri kalmamıştı. Şişko bu çe .. 
lik pazıların balyozu bütün hızıyl• 
kafasına indireceğini derhal anlamrş .. 
tı. Koca göbeğinden ümit edilmiye -' 
cek bir cambazlıkla alçarak bir is • 
kemleye basarak tahta ltr tezgahın 
üstüne çıktı. 

Ve bu tezglhm mıhlı bulunduğu 
11ıvasız duvarda, çekiç, çivi, kıskaç, 
kerpeten. nal, ne varsa alıp alıp fır • 
latmağa başladı. 

Aaah, bu adamakıllı bir bombar
dımandı. Ve oyle ani olmuı. öyle bek 
lenmedik bir zamanda başlamıştı ki, 
saşalamak sırası çırağa geldi. 

Bedbaht adam! .&ki elite kaldırdığı 
balyoz bUtün adelelerini açtığı için 
birdenbire eğitememiş ve atılan bir 
k~rp~ten • başına ve. bir kıskaç tam 
goğsune ısabet etmışti. 

Can acısile t: yozu tezgahın üstü
ne indirdi. Ve öyle şiddetle indirdi 
k~, pek kalın olmayan ayaklar üze • 
nnde duran tahta tezgah külle isa -
b~t etmit bir .köy evi gibi dağılıver
dı. O ~nd~ ıııko müvazcnesini kay
betmıgtı. Bır kere sağ, bir kere de 
ııol ayağı Uzerınde yaylandı, sonra 
kollannı açarak, kanat çırpan bir bc
&ili kaz gıbi bagırdı. 

- Yetişin 1 İmdat 1 lmdaaat t 
Ve .. Yuvarlandı. 
Faka.t dukk na dışardan bir imdat 

gelmesı ıoyle dursun, bilakis yine o 
~n.da .k~rlı yoldan geçen bir atlının 
ıkı elını birden sol yanağına yapıştı
rarak: 

-:- Aman Allaaah 1 Aman Allaaah 1 
Dıye haykırdıgı gdriıldü. Ve bu 

haykırışta ôyle mıithig hır can acısı 
nın ifnd.esi kar!tı~tı ki, kendi can acısı 
nı ve hıddetını bır an unutur gibi o
lan çırak balyozuna dayanarak göz
lerini hayretle açtı. sokağa baktı. 

Hakikaten hayret edecek derece -
de garip bir uka olmuştu: 

Şişko tezgahtan kollarını açarak 
yuvarlanırken, sol kolu körüğün kor 
ateş yığını içindeki nalı tutan kıs -
kaçın uzun koluna hızla inmiş ve o
cağın kenarında bir manivela m'esne 
di bulan kıskaç ateş içindeki öbür u
cunu nalla beraber kaldırınca kıpkı
zıl kesılmit olan kızgın nal havada 
kıvılcrmlı bir kavis resmederek dük
kandan fırlamıt ve geçen bir atlının 
ııo1 yanağına cehennemi bir isabetle 
yapışıvermiJti. 

Bir atlr ... Fakat ne atlı, hangi at • 
lr? 

Çrrak ta, usta da, iki elini yanağı 
na dayayarak acı feryatlar savuran 
adamr g~rdukleri anda sırtlarından 
buz gıbı hır ter boşandıgını hisse ti 
lcr: ve o anda dukkanın dışında be
liren kalabalı ın bir kolu bağrışa • 
ı ak, çagrışarak, kururler savurarak 
dUkkana daldı. Sekiz on kiti çırağa; 
bır o kadarı da ustaya saldırdı. Dö
verek. ıoverek ikisini de dUkkindan 
çıknrdılar. 

Gittikçe artan kalabalığın ortasın· 
da yırmi otuz atl.ı duruyordu. Ya
nağını tutan auvarı, altın kakmalarla 
eUslli hır eğer vurulmuı doru bir a
tın iıstunde ıdi. Ve atın boynuna 
uzanmı§ kıvranıyor, inim inim inli
yordu. 

Kocaman kara papağı için de kafa
sı ve yuzUnun dörtte üçü görünmez 
olmuıı bir dukkincı iki eliyle bir yo
f urt bakracını kavramış kalabalık 
araaından geçmek iıtiyordu: 

- Savulun 1 Baylar yol ve 
Atlılardan biri onu görünce ön n-

4e duranlara bir ıki kamçı indırdı. 
Ve kara papaklı yanına gelınce 
bakracı kendı kuca ına alıp atını 
aürdU, yüzü anan adamın atına ya
naJtı, ı alnı tatlılaştırarak· 

- Ali Baytogan 1 Bayt a Ba-
ıınızı kaldın ız Baytoian •• 

BaftOlan 

.. Bir avuç kıvılcım havaaa dağılarak parlayıp sondü 
. Ji'.~et, wkızgın nalla, tesadüfün yü - laşır yaklagmaz kamçısını yolu kapı-

zünu dagladığı adam. yan karakemiklerden (2) birkaçının 
. Şişko Baytoğandan başkası değil- sırtında şaklattı: 

d~: Tatlı tatlı söylenip omuzunu - Açılını Savulun 1 
durten atlı ise Kazar yüz beylerinden Ve Sungurtekinin yoğurt bakracı 
ol~n adamı ve arkadaJ.ı Sungurtekin- içine titkonun suratını bastırıp dur
dı. ...J' duğunu görUnce hayretinden dili 

Ve Kazar beyi onun inlemekten tutulur gibi oldu: 
kendisini dinlemeğe vakit bulamadı- - Ne oluyor bayım? 
ğını görünce sol elile ensesinden çe- Kazar yüzbeği birkaç kelime ile 
kip, yüzünü yoğurt bakracına dal- meseleyi anlatınca Civanıir adamla-
dırdı. Ve Papaklıya emretti: rına döndü: 

- Bir bakraç da yağ getir... Ça- Çocuklar l Dağılsın bu kaJaba-
buk. lıkl 

[ Aııkası var] Bu sırada kalabalığın bir kısmı 
da anlaşılmaz homurtular ve gürül
tüler içinde, patal,s,üta pataküta, us
u ile çırağı döğmekle meııgul bulu
nuyordu. Derken yolun ötesinden 
se~iz on atlının ,haıında Civanşir 
Mırza da, doludizgin çıkageldi. Yak-

------
(1) Çıvaş - Goçcbc hıristiyan Turkler. 
Kazanlılar manian adi bulurlardL Uiru

hırıu. 

(2) Avam tabakaıına Kazaıllılarııı vcr
dıii ad. 

Tehlike G ittikçe Büyüyor 
[Baş tarafı 1 incide] 

Habeşistanda süel hazırlıkların ı rinde tutmak hususundaki aağlam 
gittikçe artması, süet mahiyette ye- kararını bir kere daha gösterm~kte
ni tedbir alınmasını istilzam etmek- dir. Bu kararı ,yakında 500.000 den 
tedir. fazla askerin iştirakile baş!ıvacak 

Silahlı kuvvetle • b k 1 olan yaz manevraları da berkitmek-
rm a anı o an d' ( . k d' ) 

Duc.e .(sila) fırkasının seferber edil- te ır tcyıt etme te ır . . 
mesını emretmiştir. Ayni zamanda Diplomasinin bugünkü duruma bır 
(~kinci sila) ismini taııyacık olan çıkar yol bul:ımıyacağını yazan 
bbaır kfı~~a t~tk!l .edilmiıtir. Bundan "Stampa,. gazetesi de diyor ki: 

ş a Beşıncı sıyah göm! kı·ı f " · d k c ı er ır- Cenevrede yahut başka hır yer e, 
d~l~ln:? d~ sefe,rb~r edilmer.i emre- bu duruma u~gun bir kotarma yolu 
. . ş ır: una 'hır ıubat,, fırkası bulUflabilirse, ne ala, fakat bu mliın
ısmı verılecck ve halen ulusal milis kün olmazsa, silaha baş vurmak ge
k:ırmay başkanı ol~ general Teruz- rekecektir. Mu1aolininin programı. 
zı kumanda edecektır. bUtün dünya kar;ısında metotlu ve 

1909, 1910 ve 1912 istihkam ve oto- dolambaçsız bir şekilde tatbik edil
mobil sınıfları da silah altına çağ- mektedir. 
rılmıştır. Hava bakanı diger pilot Son zamanlardaki deneç1er (tecrü
ve uzmanların silah altına çağrılma- beler) İtalyanın §U inanını kuvvet· 
sını emrettiği gibi, deniz bakanı da lendirmiştir: 
10 denizaltı gemisinin derhal yapıl- lstıkbalinden emin o]an gen"' b·r 
ması.na başlanmasını emretmiştir. Bu 1 ,. ı 
gemıler faıist devrinin 14 üncü se- u u nı ve eski dostluklara değı ' 
n~s.inin ilk ayları içinde denize in • anc ·endisine ~üvenmelidir. 
dmleceklerdir. Corriere Della Sera gazeteıi, Ha-

Gazetto del Popolo da ıun1arı yaz beşlerin, bire karşı 5 yahut 8 veya 
maktadır: 10 olmadıkça İtalyanlara .iBldınnak 

"Ge~iy~ dönemeyiz. Yakında müd
detlen bıte':ek olan deniz andlaşma
larının, denızaltı gemilerine ıumulü 
yoktur. İtalya, tedafüi ve taarru • 
olan bu silahı, istediği gibi yapma~ 
hakkına tamamen aahıptir . ., 

ltalyenlar deve aabn ahyor 

Kahire, 16 A.A. - İtalyan ityar • 
]arı tarafından fazla miktarda deve 
satın alınması üzerine, hükümetin 
Eritreye deve çıkıtmı yasak ettiği
ni bildirmektedir. 

halyan gazete'erinin 
mütalaası 

Millno, 16 A.A. - Yeni fırkaların 
silah altına alınması hakkında ku • 
zey İtalyan gazeteleri tarafından 
negredilen yazılar, diln çıkan rcamiğ 
bıldirifden ilham almaktadırlar. 

Popolo d'ltalya gazetcaine göre, 8 
numaralı bildiriğ, faşist hükumeti • 
nin bu iıe karşın olanı ra mukabele 
hususunda gösterdı ı rsılmaz me
tanetin yeni bır clge dır (delili -
dır 

teşebbüsünde bulunamıyacaklarını 

yazmaktadır. 

Bundan dolayr, beklenilmiyen bir 
hucuma karşı şimdiden tedbir almak 
gerektir. 

Avam kamarasında 

Londra, 16 (A.A.) - Italyan ·Ha· 
bcı anlagmazlığı salı günü Avam ka-
marasında görügülmeğe baglanacak -
tır. Uluslar sosyetesini koruma hare· 
ketinin Londra delegesi Lord Davies 
lA>rdlar kuruluna verdiği bir takrirde 
ltalya - Habeı anlaımazlığının Kelloğ 
• Briand ve uluslar sosyetesi paktları 
esası.na göre kotarılması için bemen 
tedbırler alınmasını iıtemittir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

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

Muayenehane ve ev telefonu· 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 4918 

Habeşistan 
Ve Devletler 

Hava Tehlikesine Karşı 

Yeni Üye Olanlar 
[Ba§ı 1 incide] 

Bildirildiğine göre Habe§ iti uluslar 
kurumu dışında ve Fransa, İngiltere 
ve İtalya arasında yapılacak bir ÜÇ· 
ler konferansında görüşülerek halle· 
dilecektir. Bu hallin ne tekilde yapı· 
lacağı şimdiden tahmin edilebilir. 
Bu meselenin daha garib olan tara· 
fı şudur ki, Habeş işinin uluslar ku
rumuna getirilmiyerek, taşrada ilgili 
devletler arasında halledilmesini tav· 
siye eden kurum genel sekreteri 
Avenol olmuş. Bay Avenol'ün Man
çurya meseles1 gibi, bu meselenin 
de uluslar derneğini zor bir durum
da bırakacağını ve kurumun zayıfla
masına sebeb olacağını düşünerek 
böyle bir 'hal çaresine taraftar. oldu
tu bildiriliyor. Genel sekreter taraf
tar olmasa da Habeşistan meselesi 
eninde sonunda, bu ülkenin bir veya 
diğer tekilde paylaşılması ile netice
lenecektir. Fakat şa§ılacak olan nok
ta genel sekreterin, derneği zorluk
tan kurtarmak için, deı;neğin varlı
ğı ile hiçbir vakit telif edilemiyecek 
bir yol takibini teşvik etmesidir. 

Bir tecimen 10 bin lira verdi, her yıl da 2 bin 
lira vermek suretile vatani vazifesini yapaccıK 

A. ŞUkrU ESMER 

Gaz Harplerine 
Karşı! 

[Başı 1 incide] 

'lli korunma teşkilat ve vasıtalarını 
ihtiva etmektedir. Talimatnamede ya
ıılı umumi korunma işlerini göııccek 
er şunlardır: 

1 - Bütün sıhhiye teşkilatı memur 
c mensupları. 
il - Tababet ve şuabatı meslekleri 

nen su plan. 
III - Bunlara yardımcı olarak alı

nacaklar . 
Korunma te§kilitında iı görecekler 

için Hava harbinden korunma ve mu
harebe gazlerinden korunma diye iki 
kurs açılacaktır. :::~ura mezunlan, vi
layetlerde diğer kuralar açacaklar ve 
konferanslar veıeceklerdir. 

Kurulacak ola" her sıhhiye bakım 
merkezi evinde iki sıhhi bakım ekibi 
bulunacak, hava taarruzlarında, sıh 
hat itlerinde de i§tirakleri ıebebi' 
sıhhiye te§kil ve itlerinin ilk safhada 
yardımcıar polis ve itfaiye olacak, gaz 
arama ve temizleme, tamir etme, can 
kurtarma ekipleri kurulacak, bu ekip
lerin eıhas ve kadrolan iç Bakanlığı
nın hazırlayacatı genel talimata uy
gun olarak villyet ve kaza tqkilitla· 
rınca verilecek kararlar dairesinde be
lediyelerce tanzim, sevk ve idare olu
nacaktır. 

Talnimatnamenin ikinci kısmı yurd 
sıhhat itleri yaralı ve gazilerin iç ba
kımları•priyayajı ve nakilleri hakkın
da uzun hükümleri ihtiva etmektedir. 

Trakyaya 
Yerleştirilecek 
Göçmenler 

[Batı 1 incide] 

tün ter!ibat alınmı§ bulunmaktadır. 

Hava kurumuna taahhüt ve teber
rüler devam etmektedir. lzmir Pamuk 
Mensucat Anonim Sosyetesi meclisi 
idare başkanlarından Harri jiro hava 
kurumu Izmir şubesine 10 bin lira te
berrü etmiş ve her yılda da 2 bin lira 
vermeği taahhüt ederek Hava tehli • 
kesini bilen üye !'&zılmrştır. Bu tirke
tin bütün işçileri de aldıkları ücretin 
yüzde yirmisini taahhüt etmitlerdir. 
Istanbu1 ilbaylığına bağlı bütün dai
relerin memurlarından da maaılarının 
yüzde ikisini vererek 159 kişi Hava 
tehlikesini bilen üye, 348 memur da 
yardımcı üye olmuşlardır. 

Yeni Uye!er 
Ankara, 16 (A.A.) -;- Hava tehli

kesini bilen üyeler: Izmırden: 
6123 lbrahim Mustafa Kardiçalı 

750 yardım ve 250 yüken, 6124 Ah • 
met Kızılırmak 20, 6125 Izmir çivi 
fabrikası 100, 6126 Omer Muharrenı 
ticarethanesi yardım 300 ve yüken 20, 
6127 Muammer Apaydın 20, 6128 
Zübeyr Zühtü 20. 6129 Lcon Sinyol 
20, 6130 Bohor Mazilyan 20, til31 
Halil Göbekli 20, 6132 Hüseyin Avni 
.O, 6133 Sayit Zihneli 20, 6134 Izzet 
Göldeli 20, 6135 Alber Ya( er 20, 
6136 Omer Zara 20, 6137 20, 6138 
Hüseyin Hüsnü biraderler 20, 6139 
Mehmet Suphi Beyazıt 20, 6140 J. S. 
Amado 20, 6141 Halil Hilmi Hancı 
zade 20, 6142 M. Cevdet Oytaı 20, 
6143 Nuri Karagöz 20, 6144 Faik Ça
kıroğlu 20, 6145 Adil Akkum 20, 6146 
Esat Akkum 20. 6147 Onbaşı oğlu 
Mehmet ve şürekası 160, 6148 Ya
kup Avar 50, 6149 Mustafa Fevzi 
Aksoy 20, 6150 Sahak Ropavam late
pan 20, 6151 Hakkı Arif Tanık 20, 
6152 Sokoni Vakom Oil Kumpani bir 
defalık 1000, 6153 Kopernik 20, 6154 
Şark demiryolları T. A. Ş. 1000, 6155 
Albert Zara 20, 6156 lla Bivas 20, 
6157 Emin Arsebük 20, 6158 Ziya De 
mir 39,60, 6159 Tevfik 20, 6160 Sa· 
lahattin 20,16, 6161 Ahen Münib Si
gorta ıirketi 100, 6163 Kadri 45,96, 

Harii ]iro 

Servet 41,64, 6165 Agih 20,25, 
C. Fazlı 28,68, 6167 Seçmi 22,20, 
6168 Galip 24, 6169 Ihsan 22,20, 6170 
Davit Kaldiron 100, 61 7l Davit Kaldi 
ron 20, 6172 Kağıtçılık ve matbaacılık 
tirketi bir defalık 250, 6173 kliatçılık 
ve matbaacılık A. 100, 6174 Davit 
Safra 100, 6175 Davit Safra 20, 6176 
Cemil 60. 6177 Nureddin 48, 6178 Se
dat 36, 6179 Hayrettin 28,80, 6180 
Kadri 24, 6181 Miko Usta 21,60, 
6182 Galip Ataç 36,60, 6183 Kenan 
Akmanıoy 25,92, 6184 Danyal Sagon 
25,92, 6185 Recai Eragan 20,16. 6188 
Ziya Sumer 20,16, 6189 Fotyan 51, 
6190 Polikarpos 20. 6191 ~elctvon 
Bukakis 20, 6192 Maksimos 20. ö193 
Lcon Dyoa 20, 6194 Vaniamin 20, 
6195 Lconida Leonidiadi 20, 6190 Sa 
va Yorgiyadi 20, 6197 Yanko Alya -
nak 20, 6198 Odisea Lokaridi 20, 
6199 Paminonda Yuvanidi 20, 6200 
Hıristo Naçika 20. 6201 Angeli Ange
lidi 20. 

. ı;:vıerın yapılması için cam, çiv' 
gıbı maddelerden başka keresteler. 
de alınmasına bugünlerde baılana 
caktır. 

Geçe:' yıl gelen göçmenlerin çoiu· 
na yenı evler yaptırılmıştır. Bunla • 
r!" kerestesi Mersinden getirilmiı • 
tır. İnşaata devam edilmektl"dir. 

tlmsnyada köylerde hakim olan eski bir an'aneye göre genç 
kızlar askere giden ni~anlılarma çiçek buketleri takıyorlar 

Ev tipleri kararlaştırılmııtır. Bu, 
Başbakan İsmet tnönUniln Trakya -
da teftişleri sırasında tesbit edilınit 
bulunmaktadır. 

. Evlerin alt kısmı tamamile kigir
dır . .Beher beş nüfua. bir ev sayıl • 
mıştır. Bu hesapla Trakya iskan mın
takas!nd.a yaprlan ve yapılacak olan 
evlerın ıki yılda sayısı 14,400 kadar 
olacaktır. Bu evler ikiıer odalıdır. 
Ayrıca ambarları vardır. Evlerin in
§~ maddeleri hükumetçe verilmekte
dır. Evler, sağlam olacaktır. Bu ıu -
retle Trakyamızda yeni kasaba ve 
köyler kurulmakta, ve bayındırlık 
bak!mından Trakya gilzelleıtirilmek 
tedır. 

K6atencedeki göçmenler 
.~öatencede bulunan dört vapur 

goçmenin bugünlerde gelmeıi bek • 
lcn.mektedir. Göçmenler burada bek
letılmeden gönderilecektir. 

Vehbi Edlrnede 
Edirne 16 - Tali Öngörenin hasta 

lığına mebni enıJ>ektörlük vekaletine 
atanmıı olan iç itleri Bakanlığı da
nııka.ru Vehbi Demirel, nüfuı itleri ge 
nel dı~ektörü Saitle bugün saat yinni
d~ Edırneye gelmit, bat danıgkan Sah 
rı ve enspektörllik erkinile parti baı
kanı, ilbay, villyet adliye erkim tara· 
fından karıılanmııtır.Enıpektör vekili 
gelenlerin ayrı ayrı ellerini sıkmıf, 
teıekkürlerini bildirmittir ve doğruca 
ilbay konatına citmiıtir. 

TORKIYE lŞ BANKASINDAN ; 
Donanma Cemiyeti ikramiyeli tah

vı1it piyangosunun 15 temmuz 1935 
gününde yapılan 58 nci ketidesinde 
ikramiye ve Amorti isabet eden 
tahvil numaralarını gösterir cetvel
dir. 

Bu keşidede itfa olunan tertip 
numaraları: 
1172. 1477, 2840, 2894, 3458, 3725, 
4098, 5063, 6341, 7693, 9513. 

İkramiye isabet eden numaralar: 
İkramiye T.L. Tertip No. Sıra No. 

3000 5439 24 
100 1172 74 

50 4098 97 
10 2894 91 
10 1172 69 
10 1172 73 
10 5439 28 
10 2894 10 

5 3458 71 
5 2894 44 
s 1477 7 
5 9513 22 
5 4098 92 
5 5439 95 
5 9513 19 
5 9513 45 
s 1477 84 
s 6341 58 

&lidakt tertiplerin hi.ı:alannda. 
gösterilen sıra numaralarından mil· 
tebaki aynı tertiplerin diğer sıra nu
maralarına ve 2840, 3725, 5063. 7693 
No. lu dCirt adet tertibe kimilen a
morti isabet etmittir. 

İkramiye ve amorti bedeli 22 tem
mu ı 935 tarihinden itibaren tediye 

NASIRLAR 

Ayatınıza kundura giymek imkanı
m ıelbederler. YürüyUşunüz size 
azap verir İşte, nasırları kokilnden 
sökecek pek kolay ve aı masraflı 
bir tedbir : Akşamlan derunun k~
fi miktarda RADİO SALTS ilive e· 
decefiniz suda ayak banyosunu yapı
nız bir kaç giln zarfında bu azap ve
ren nasırları kolayca çıkarabileceksi· 
niz. 

Hemen bu ak§am eczanenizden bir 
kutu RADIO SALTS isteyiniz. 

Her eczanede satılır. 

edilecektir. 
Amorti bedeli beher tahvil ıçin 

bir Türk Liraaı on kuruıtur, 
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Yolcu uçağı almacak: 
Hava Yolları Devlet işletme 
müdürlüğünden: 

Hava Yollan Devlet İşletme İdaresi için bir kaç 
yolcu uçağı alın.,caktır. Uçaklarda su vasıflar olmalıdır. 

! -Emniyet 
2-İktisad 
3 - Yedeklerinin kolay bulunabilmesi ve tamirleri

uın, kullanılmalarının kolay olması. 
4 - Yurdumuzun muhtelif semtlerinde uzun yolcu

luklara dayanabilmesi bu vasıflarda uçak satanların ida
'l'emize gönderecekleri teklifler tetkik olunur. 

lstanbul Komutanlığı~ 
Satınalma Komleyonu 

lllnları 

Devlet Denıiryollan ve Limanları ifletme ı 
Umum ldareai ilinlan .....____ __ _ 

Muhammen bedeli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi mal
zeme 25 Temmuz 1935 perşembe günü saat 15,30 da 
kapaJı zarf usulü ile Ankarada idare binasmda satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4 214 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 ncü maddesi mucibince iıe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat J 4,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler 295 kuruş n1ukabilinde An
kara ve Haydarpa&a·veznelerinde satılmaktadır. (3891) 
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Deniz yol 
iŞLETME 

Acenteleri ı 1Carak6J P 

TeL 423152 - Sirkeci M 

Trabzon y 
ANKARA Yapuru 18 
PERŞEMBE sini ••t 

: Hopaya kadar. ( 
:~~~~~~--..--; 

- Mersin yol 
KONYA •aparu 19 
CUMA sini aat 11 de 
liae kadar. Teklifnamelerde şunlarda yazılmalıdır. 

A - Uçağın İstanbul veya Ankara ela bedeli "Türk 
Lirası olarak". 

B - Fenni ve havacılık vasıfları 
C- Ne gibi şartlar altında ne kadar bir zaınan için 

garanti edilebileceği 
D - Sipari§den en geç kaç gün sonra İstanbul veya 

Ankarada teslim edilebileceği 

Çatalcadaki kıtaat ihtiya
cı olan 15900 kilo Zeytin 
tanesi açık eksiltmeye kon
muştur. Beher kilosuna tah 
min edilen Bedel 2 4 kuruş 
olup ihalesi 22-7-935 pa
zartesi günü saat 1 S dedir. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel Fındıklıda satın 

alma komisyonunda görüle 
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin 2 8 7 liralık ilk teminat 
makbuzu ile birlikte vaktm
dan evvel komisyonda hazır 
bulunmaları. ( 3823) 

5136 
••• 

Hadımköydeki birliklerin 
ihtiyacıiçin 140 ton lava
merin ve 40 ton Krible kö-

Sekili istasyonundan Haydarpaşa, Derince ve İzmit ! 
istasyonlanna taşınacak kaya tuzlanna mahsus olan 1 
Temmuz 931 tarih ve D. D. 31 numaralı tarife 1-8-935 
tarihinden itibaren lağvedilerek yerine aynı numara 
altında ve her hangi iki istasyon arasında yapılacak tam 
vagon yükü halindeki tuz nakliyatına şamil bir tarife 
çıkanlmıştır. 

Ayvahk yol 
ANTALYA npana 17 
mas ÇARŞAMBA pi 
da AJTahta kadar. (4055) 

lıtanbul 7 inci icra melD 
E - Bu uçaklardan hangi hatlarda ve ne gibi işlerde 

kulJanılmakda olduğu 
F - Uçağın diğer uçaklardan üstün olan cihetleri. 
G - Hatlar.muzda yalnız bu uçaklardan kullandığı

mız müddetçe Fabrikamn bize ne gibi kolaylıklar ve 
i$tifadeler gösterebileceği 
H- İki motörlü 6 yolculuk uçaklar tercih olunur. 
Teklifnameler 1-11-935 tarihine kadar gönderilme

lidir. (1736) (4040) 

mürü 27 - 7 - 935 cumartesi 
günü saat ı 1 ae açık eksilt
me ile alınacaktır. Lavama
rinin beher tonunun tahmin 

Fazla izahat için istasyon ve ticari eşya ambar şef
liklerine müracaat edilmek gerektir. ( 1762) ( 4079) 

EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI f 

fiyatı 22, Kriblenin 25 lira- 1 _Beyoğlu Katib Mustafa Celebi Telgraf sokak 
dır. Şartnamesi her gün öğ- 13, 19 No. lı hane. 
leden evvel komisyonda gö- 2 _ Fındıklı Ayaspaşa Cami sokak S No. lı ev. 
rülebilir. İlk teminatı 316 li- 3 _ Feriköy Ayazma ve Akasya sokak 41, 14 No.lı ev. 

----------------------ra~~~~li~rinn~~- 4-&iaz~ ~şab~~Ye~y~70,72,2No~ff. 
lstanbul 7 inci icra memurluğundan: ayyeninde teminat makbu - s - Beşiktaş Senlik dede Yeni yol 4 No. lı ev. 

E 
• s d zu veya mektuplan ve tica- 6 - Tophane Süheyilbey Tobcular cadde 1 No. lı Sü-

m n 1 Yet an 1 gv 1 ret odasına kayıtlı oldukla - heyil bey mekteb mahalli 
7 - Üsküdar Aşçıbaşı Mekteb sokak 1 No. lı ev. nna dair vesikalarile birlik-

Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç te Fındıklıda Komutanlık 8 - ,, İhsaniye Ciçekci sokak 4, 6 No.lı ev. 
t-hli vukuf tarafından tamamına ( 1500) lira kıymet tak- 9 - Kadıköy Zühtü paşa Tahta köprü 14 No. h ev. 
dit edilen Erenköyünde Kozyatağmda Tekke sokağında satınalma komisyonuna gel- 10- ,, Osmanağa Hasırcı başı 32 No. 1ı ev. 
eski 10, 11 yeni 72, 72 No. lı bahçeli bir ahşap köşkün meleri. (3962) 11 - Kızıl toprak Zühtü paşa Tahta köprü 51 No.lı ev. 
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tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 12 - Hocapaşa Emirler Tramvay cadde 61 No. lı se· .. . . 
19-8-935 tariQine müsadif pazartesi günü saat 14 ten bil ve oda ve mekteb mahalli. 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. ıstanoul Komutanlığına 13 - Üsküdar Gerede Yeni cami avlusu 92 No.lı yağ 
'.Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bağlı birlikler hayvana tının mağazası 
bulduğu takdirde mü5terisi üzerinde bırakılacaktır. ihtiyacı olan 979 bin kilo 14 - K.adıköy Cafer ağa Muvakkithane sokak 55 No. 
Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak saman· 1 Ağustos 935 per· . lı mağaza. 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 3-9-935 şembe günü saat 15 de ka- 15 - Nişantaşı Muradiye Cami yanında 43 No. lı 
tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar pah zarfla eksiltmeye ko- dükkan. 
keza dairemizd a nulmuştur. Beher kilosuna 16 - Galata Şahkulu Kule kapısı 22,1 No. 1ı diikkin. 
tı m .. alnnnt 9'llen mtt-... ~~1M111rt-,.:ıır::::: " SultanbayuU! Yenişeliır fl'·-'-.No. ır 
madığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına 50 santim olup İlk teminat dükkan. 
tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya işti- 1836 liradır. Şartnamesi 18 - Galata Mehmed Ali paşa hanında 21 No. h 
rak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde komisyonda görülebilir. İs- dükkan. 
7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi- teklilerin vakti muayyenin- 19 - Beşiktaş Vapur iskelesinde 21,23 No. lı 
nat mektubunu hamil bulunmaları limndır. Haklan de ihale saatinden bir saat dükkan. 
I'apu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer evveline kadar teminat 20 -Tophane Çavu~ başı Topcular caddesi 398, 390 
alakadaranm ve irtifak hakla sahiplerinin bu haklannı mektubu veya makbuzu ile No. b dükkan. 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı birlikte mektuplannı Fın· 21 - Kabataş Ömer Avni Dolmabahçe caddesi 199, 
müspiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet dıklıda satın alma komis- 207 No. lı dükkan. 
20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazım- Yonuna vermeleri. (4067) 22-Kabataş Ömer Avni Dolmabahçe caddesi 201, 
dıı. Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan- 209 No. 1ı dükkan. 
lar satış bedelinin paylqmasmdan hariç kalırlar. Mü· ZAYt - Feriköy Nüfus dairesinden 23 - Paşabahçe Çınar sokak 1 No. ]ı gazino. 
t~rakim ver~, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Bele- aldığım nüfus ctbdanmıı kaybettim. 2 4 - Molla Gürani Topkapı caddesi 4 adet dükkan. 
diye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil Yenisini çıkaracağnndan hilkmü 25 - Rami köy Cuma mahallesi 44 No. lı dükkan. 
1 D h f 1 yoktur. Must~(a Cevdet otlu Necdet. 

o unur. a a aza malUınat almak isteyenler 25-7-935 26 - Kadıköy Cafer ağa Cami altında 18 No. 1ı dük-
tarihinden itibaren herkesin cörebilmesi için dairede kan. 
açık bulundurulacak arttıınıa eartnamesi ile 934/3526 latanbul Harci Aakeri 27 - Üsküdar Karaca Ahmed Cami altında 376, 378 
No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut Krtaab ilinlan No. lı iki dükkan. 
vesaiki görebilecekleri ilin olunur. ( 4075) Bayramiç garnizonunun 28 - Üsküdar Kısıklı cami yanında 2, 4, 6 No. 1ı kah-

ihtiyacı olan 400,000 .kilo vehane 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma Eksiltme Komisyonundan: 

Azı Çoğu Tahmini Fi.Muvakkat 
Garanti 

Yakacık Suyu 1829-3395 Damacana 50 170 Lira 
Heybeliada sanatoryomunun Yakaçık suyu için is

tekli çıkmadığından aynı vasıf ve ıartlarla yeniden 
aç!k eksi~tmeye konulmuştur. Tahmini Fiat ve garanti, 
mık tar hız asında gösterilmiıtir. Şartnameler bedelsiz 
olarak sanatoryomdan alınabilir. 

Eksiltme yeri ve zamanı : Caialoğlunda İstanbul 
Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda 22-7-935 
pazartesi günü saat 15 dedir. Eksiltmeye girecekler 935 
seresi Ticaret Odası vesikasiyle muvakkat garanti mak
buzlariyle yukanda yazılı eksiltme saatinde komisyona 
gelmeleri. ( 40 7 O) 

Liman işleri umum müdürlüğü 
Levazım Şefliğinden: 

Muhtelif boy ve nevide tabiyye işleri pazarlıkla 
açık eksiltmeye konmuşdur. 

1 Eksiltmeye cirecekler liakal eksiltme gününden bir 
gün evvel 15 O lira muvakkat teminat akçesini Umum 
Müdürlük veznesinde yatırmalıdır. Bu işe aid şartna
me Levazım Şefliğinde görülebilir. Eksiltme günü 
25-7-935 perşembe günü saat on birde Levazım Sefli

YUiaf kapalı zarf usulü ile 29-Kuz&11ncuk kadiye caddesi 31, 33 No. lı gazino 
münakasaya konmu_Jtur. Be ve üstünde salon 
her kilosunun muhammen 30- liaydarpaşa İbrahim ağa 19 No,lı muvakkit· 
fiyatı 4 kuruş 50 santim o- hane. 
lup 31-7-935 çarşamba gil- 31 - ~~~c;.ı'rak Zühtüpaşa Tahta köprü 65 No. h 
nü saat 15 de Bayramiç Tü-
men satınalma komisyonun 32 -Bahçekapı Dördüncü Vakıf han birinci katta 19 
da yapılacaktır. Şerait ve No. lı oda. 
evsafının bulunduğu mahal- 33 - Cakmakcılar Valide hanı ikinci katta 93 No. h 
lin satınalma komisyonuna oda. 
müracaat ederek öğrenebi • 34 - ~alata Fermel'!eciler 144 No. lı medhalden ciri-
lirler. İstekliler münakasa lır 4 No. Iı odanın 3/7 hi•si. 
kanununun 2, 3 maddeleri- 35 - Feriköy Akasya sokak 14 No. b baraka. 
ne göre istenilen vesaik ile 36 - Üsküdar Murad reis Silihdar ağa bahçesi 56 No. 
muvakkat teminat tutan o- lı bahçe ve kulübe. 
lan 1350 liranın ihaleden 37 - Buğaziçi Kireç bumunda 2 adet sed mahalli. 
bir saat evvel komisyonda 38 - Xumkapı Kürkçübaşı Süleyman ağa Tqcılar 
hazır bulunma lan ( 69) caddesi 14 No. lı arsa. 

n6s (3955) 39 -Küçükpazar Hoca Hayrettin Sebzeciler caddesi 
ıs 3 N o. 1ı dükkan . ••• 

Edremid garnizonu için 
15000 kilo sade yağma ve
rilen fiat pahalı görüldü
ğünden tekrar kapalı zarfla 
alıiıacakdır. İhalesi ı A
ğustos 935 persembe günü 
saat 11 dedir İlk temina
tı 1068 lira 7 5 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesi eskisi . . 

Yukarda yazılı mahaller 936 senesi mayis bitimine 
denlu Pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 18 
T~~ 9.35 pel"lembe günü saat onbeşe denlu Evkaf 
M udilnyettnde varidat kalemine gelmeleri. ( 40 7 6) 

teyenler için her gün Ko
misyon açıkdır. Eksiltme
ye geleceklerin 1 Ağustos 
935 perşembe günü saat o-

siltmeye girilecek vesikala
rı ile birlikde teklif mek
tublannı Edremitte Sa
tınalma Komisyol}una ver-

danı 
Yeminli Uç ehli wkuf 

temlmma 4000 lira kiymet 

dilen •e temi.mı 6300 lira 

cıbqı ınahalleıinde Arabacı 

kapıda eaki g yeni (41), (4S 

maralı maa bahçe hlnenin t 

çık arttmnaya vaaedilmit 

dan 14-8-935· tarihine mUIA 

pnba &llnil saat 14ten 115ya 
iredt 1 inci arttırması icra 

Arttırma bedeli kıymeti ın 

nenin ylllde 7 5 ni buldufu 

hUdll b&ki kalmak tbre 

gUn mllddetle temdid 

29.a.g35 tarihine müaadif 

ıtmtı uat 14 den 16 ya kadlf 

dairemizde yapılacak ikinci a 
tırmuuıda arttırma bedeli 
mubammenenin yüzde 7 5 ni 
dığı takdJrde 11tı1 2280 No. 
nun ahklmma tevfikan geri 
Satıf peıindir. Arttırmaya 

etmek iıtiymlerin kıymeti 
minenin ~· 7 ,5 niıbetiııd• 
akçell veya 1milli bir banlıaftlll 
nat mektubafta hanill bul 
limndır. Haklan tapu sicilli 
bit obnıyan ipotekli ala.ca 
ier alüadaranm ve irtifak 
sahiplerinin bu haklannı ve b 
fm ve melirife dair olan id 
ewakr mUıbiteleri ile biri 
tarihindtı' itibaren nihaycıt 
ı:arfmda blrlikde dairembe 
leri lbımdır. Akli takdirde 
tapu ıicilli ile sabit olmıya 
tıt bedelinin paylapnaundaO 
kalırlar. Müterakim vergi, 
taıuiflyeden mUtevellid bel 
ıumu ve •alaf icaresl bedeli 
yededen tenzil olunur. DU
maHbnat almak latiyenler 1 
tarihinden itibaren herkesin 
meıi için dairede açık bul 
cak arttırma tartnamesi 
H4/2503 No. lu dosyaya 111 
la mezkQr dosyada mevcuc! 
ı&reb~celderl l1ln olunur. (1 

Devredilecek lh 
Beratı 

.. KaJm bidrokarboo 
mot8rlerde kullanılmak Od't 
hidrokarbona tahvili uıuli1" 
dakl ihtira i~in istihsal ol 
ğuatos 1g31 tarih ve 1770 
ihtira beratmm ihtiva etti 
bapaana devir veyahut 
rilmnl mUnalip carüldtı 
buıuada futa malOmat 
teyenlerin, Galatada AaJaO 
S nci kat 1·4 numaralara 
•Y.lemeled ilan olunur. 

1ıtanbul bqinci icra ıneıll 
dan : Enelce GUmUt 
setpqa 10kalmda Enlabe1 
nmda 1 numarada mukim 
yevm ibmetİaJu meçhul 
Hulldye : 

Küçük zade Ömerin 
borcundan dolayı TaPllDM 
ıaraJı mUttendlttıftdan 
maralı pzlnoda hapaedlleO 
tarafnmdan iltilıkak iddia 
olduğundan icra lflb kail 
97 inci maddesi mudblnce 
tarihinden ltibaTen onbet 
mahkemeye müracaatla 11 
vaa açman~ ve takibin el 
maa baklanda tehiri icra 
tirmenis, aksi takdirde 
icraiyeye devam otunacal' 
teblll makamına kaim &inde ~apılaCakdır. 4033 • Q2 

--~ 1&- 1•·--- t.eAAl!I~-~ 
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Hangisi Daha Güzel? 

Hiç tereddüt etmeden cevap verebilirsiniz: 

" RADYOLiN Kullanan,, 
Çünkü onun dişleri mutlak diğerinden daha 

beyaz ve daha parlaktır. 

Siz de H A D Y ~ L İ Kullanın. 
• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Azı Çoğu Tahmin Fi. M.Garanti 
Günlük yumurta 70000 130000 aded 5 K.) 

) 558 lira 
Mutbak yumurta 28000 53000 ,, 1, 7 5 ,, ) 

Heybeliada san or.y.omunun günlük ve mutbak 
yumurtaları ~çin isteMi çıktnaôıgınaan aynı vasıf ve 
artlarla yemden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

dur. 

Tahmini fiat ve miktarlarilc muvakkat garanti hiza
lannda gösterilmiştir. 

EksiJtme 2 Ağustos 935 cuma günü saat 15 30 da 
Cagalo lunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komis .. 
~ond yapılacakdır. Şartnameler parasız olarak Heybe-

ılıad9a35S?natoryomundan alınabilir. Eksiltmeye girecek-
r .l carct Od "k ·1 zıh b 1 • . ~sı vesı ası c 2490 sayılı kanunda ya-

e gelen ve bu ışe Y ter muvakkat garanti makbuz-
an veya ban~a mcktublarilc teklif rnektublanm yuka-
rıda yazılı eksıltme saatmdan bir saat 0.. k d 
meleri. ( 4088) nceye a ar ver-

'-=:==============::--------~ ................................ -. ... ... 
Belediyeler Banka
sından· 

1 Bankamız sigorta servisinde açık olan 12 5 lira ma 
şlı 20 liram sken bedeli ayrıca verilir. Şef ınuavinliği 

ne aşağrdaki şartlar dahilinde memur almacaktır. 
1 - Türk olmak 
2 - Siy al haklarına sahip olmak. 
3 -Tam sıhhatli olmak 
4 - İyi ahlak sahibi bulunmak 
5 - Askerlik hizmeti ile alakası bulunmamak, yaşı 

30 dan yukarı olmamak, 
6 - Yüksek mektep mezunu olmak, Garp dill~rini 

bilenler tercih olunur. Bankalarda en az bc;j sene hiz
met tmi olanlar yaş kaydından müstesnadır. 

Bunlara ait ve ikalar imtihandan en az üç gün ev-
v I sicil müdürlü üne t slim edilecektir. 

7 - Y pılacak imtihan: 
A - İlmi iktisat 
B - Muhasebe usulleri 
C - Ticari hesaplar 
D - Banka muameleleri ve bankacılık hakkında u

mumi mahimat, 
E - U ulü def teri ve evrak ve senedatı ti cariyeye ait 

kanuni hiıkümler. 
F-Ticarl muhaber t· 
G - Sigortalar ve ortacılık hakkında umumi 

m himat. 
İmtihan 9 eylul l 935 aat 14 de Ankarada Beledi· 

y ler banka mda yapılacaktır. Bu atten 
1 nler imtih na kabul olunm 1 r. (167 ) 

onra ge
( 3909) 

6Q 

LÜTFi FiKRiNiN 
Adadaki Köşkleri Satthyor 

Beyoğlu DördUncu Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

, 
Kapafı zarf usuf ife eksiltme ilanı 

i l 
ı ı SÜMER BANK 

Terkesine mahkemece el konulan lst nbul barosu eski reisi avukat 1 ! 
1 LQtfi Fikrl'nin ~utasarrıfı bulunduğu, t) Büyükadada Nizaa,da Ziya Pa- Umumi müdürlüğünden: 

a okağrnda yem 3-9 ve 3 miıkerrcr ve 3.3.ı ve 7 ve 7-2 No hı 5484 
me~re murabbaı sahası ü~erinde kö k. Hane ve bağçcsi açık a~rma su
rctıle ~2-8-935 pazartesı saa~ 14 de satılacaktır. Tahmin edilen kıymeti 
7109 ~ıra 50 kuruştur. J?e!lah~c resmi ve ihale pulu müşterisine aiddir. 
lst~klı olanların kıymetmın yuzdc 7 buçu u nisbetindc pey akçesile _gös
tenlen gun ve saatte Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunmaları lazımdır. Tafsilatı; 2) Kapıdan girerken soldaki bina 
F-2, 1:3 - 1.3) n~~a~alıdır •. ~h ap bir kögk kagir bir ahır ve bir bahçeden 
ıbaretttr. :6'?şap ko k~n dahılı ve harici yağhboyadır. Alt kat zemini çini 
t lık ve ıkı oda ve hır mutfak ve üst katı bir sofa ve sokak cihetinde iki 
oda. ve bir hata vard~r .. B~ binanın ayrı kapısı olub başlı ba rna kiraya 
verılmekt~ olub 935 ıkincı Teşrinin sonun kadar kiraya verilmi olub ki
racı o tarıbe kadar oturmak hakkına maliktir. Bu zamanın kirası da te
rekeye ~iddir • . 3). Kagir iki katlı hizmetçilere mahsus binanın Ust ka
tında çıni dö~eh sofa ve bir oda ve bir mutfak vardır. Alt katı 
a~ırdrr. 4) Büyük köşk doğrudan doğruya zemin iızerine inşa edilmiş 
bır ka tır. Zc~iııi renkli çini ile dö enmiı yekdigerindcn ayrı iki taslık 
ve beş oda ve bır mutfak ve bir banyo l"ahalli ve bir haladan ibarettir 
Dahil ve harici r8glıboya ile boyanmıştır. 5) Küçük köşk iki kattır: 
Alt katta uf k bır sofa vardır. Merdivenle Ust kata çıkıldxkda ufak bir sofa 
ve ufak bir odadan ibarettir.Yağlıboya ile boyanmıştır. 6) Bahçe güzel tarh 
ve tanzim cdilmi ve bir çok yeti mi çam agaçlarını muhtevidir. Etrafı 
muntazam kagir duvar ile çevrilmiş olub ayrıca sokaga kapısı . vardır. 
Dah faıl malum t almak isteyenler 934/ 125 dosya numarasi ile Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk mahkemesi kalemine başvurmaları ilan olunur. 

(13095) 

IJ 

ı l 
ı ı ., 

l - İ?.mit Kağıt Fabrikası önünde yaptırılacak beton 
arme iskele inşaatı .vahic~i fiyat esasile eksiltmeye 
cıkarılmıştır. Tahnıın edılen bedeli 119,713,50 li

radır. 

t. - Bu iş aid evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj cetveli 
e) Projeler 

Istiyenler bu evrakı 6 lira mukabilinde Sümer Bank 
Ankara Şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme ı Ağustos 1935 perşembe günü saat 17 

de Ankara'da Ziraat Bankası binası içinde Sümer 
Bank merkezindeVi komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yaJ?ılaca~tı~. 
5- Eksiltmeye girebilmek için ısteklıl~rın 7.235.80 

liralık muvakkat teminat göstermelerı, bundan baş
ka bu gibi inşaatı muvaffakiyetle bitirnıiş oldukla
rını isbat etmeleri lazımdır. 

----------------------------------------------- 1 

5 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve saat
ten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Po t ile gönderilecek mektupların nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarf m 
kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

Elektrik 
Sosye es·n en: 

Elektrik Sosyetesi, senede bir defa yapılmakta olan 

muhavvile merkezlerini temizleme işlerinden dolayi 
halkı taciz etmek istemediğinden, Belediye Sular İda
resiyle anla~arak, evvelce bildirildiği gibi ayın 17 sinde 

_ ehre su verilmesinde taahhür vaki olmaması için icap 
eden tertibatı aldığını sayın halka bildirir. 5387 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Nam
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 

lstanbul Gümrük Muhafaza Baş-

1 

!! 

~~~~~~~~~----~~·~ 

[ JSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Talimatname ile tayin edilen mıktar haricinde ö
rülerek Çubuklu gaz depolarına gönderilen müsteil 
mayilerin satılması gazetelerle ilan edilmiş isede ilan 
edilen günde talip zuhur etmediğinden 2~-7-~35 ç~.r
şamba günü saat 11 de satılacağından talıplerın o ?~n 
Çubuklu Gaz depoları Müdürlüğüne nlüracaatları ılan 
olunur. (B.) ( 4100) , 

Türkiye 
Bankası 

Cumhuriyet Merkez 
lstanbul Şubesinden: 

Maliye Veka.Ietinin 10-7-935 tarih ve 8031 nu
maralı tezkereleri ile vaki tensib ve muvafakatlan 
iızcrinc halen mer'i bulunan para değiştir
me talimatnamesinde aşağıki değişiklikler yapıl
mı dır. 

ı - İkinci Maddede bulunan (yırtılmı ) keli
mesi kaldırılmış bu madde şu §ekilde kalnnşdır. 

Münderccatı kolaylıkla okunamıyacak derecede 
kirlenmiş, yağlanmış veya rengi ııçmu veya par
çalanmış veyahut yanmış ve kavrulmu banknot
lar yedeklerile değiştirilecekdir. 

2 - Üçüncü maddenin A, B, C fıkraları şu şe
kilde tadil edilmişdir. 

A) Kirlenmiş, boyanmış, rengi uçmuş, yanmış 
ve kavrulmuş olub da çerçeve İçindeki sathından 
eksilmemiş banknotlar en az iki seri veya iki sıra 
numaralarının veyahut bir seri veya bir sıra numa
rasile Maliye Vekilinin imzasının okunabilmesi 
şartile tam bedeli mukabilinde değiştirilir. 

B) Banknot bir parçadan ibaret ve sathında ek
siği bulunduğu takdirde dördilncü madde A fıkra
sında sözü geçen kabarit cetvellerine tatbik ile de
ğiştirilebilmesi için A fıkrasında z~rolunan vasıf
ları tasıması Iazımdır. 

C) Birden fazla parçalara ayrılmı olan bank-
notlarda ise parçaları numumi hey'etindc keza A 
f ıkrasmda sayılan vasıflar bulunur a bu bank
notun bütün parçaları (numara ve imzalan taşı
n ayanlar da dahil) değişmeye kabul olunur. 

Şu kardarki parçaların o banknotun parçaları 
m Ü d Ü r 1 Ü ğ Ü n den : olduğu açıkça belli olması g~rekl~ bulun.duğundan 

ı _ Gümrilk muhafaza Genel Komutanlığınca Ur- parçaların bilhas a sıhhotlerı tayın olabılecek hal-
B' de bulunmaları ve banknotun üz rinde bulunduk-

fa Taburuna Yüzbaşı veya ınbaşı Rütbesinden Müte- ları kısmın civarile yırtılma sekli ve tezyinat ve ai-
kait Hekimlerden Formalı ~e~a Sivil v Mardin Tabu- ! re itibarile uygun bulunmaları gereklidir. 
runa da Sivil olarak ücretle ıkı hekim alınacaktır. 1 

2 - Gitmek isteyenlerden taşrada olanlar Ankarada Fersude .. bankn?tların .. değistirme ~ ş l ~ ~ i 
Muhafaza Genel Komutanhğına, 1stanbuldakiler de , l 0-~~935 gunlemecınden ıtıbaren yukarıkı tadıla-
G.. ··k M h f B c::mu··du'"rlu·•guw., d"l k l · ll ta gor°'e yapılacakdır. (4087) umru u a aza a~ ne ı e çc crı ve e e- I ı 

rındeki belgeleriyle birlikte ıniiracaat etmeleri. ( 4071) \..11111--------------------•tffl' 
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ele E mevin 
Yeni Kömürü Bekleyin. 

Karakışta Sizi Koruyacak 
Yenı Kö ü dür. 

cel~ Etmeyın 

Yeni Kömürü Bekleyin. 

Sobalannız.ı Değiştirmeğe 
Lüzum Yok, Çünkü 
YENi KÖMÜR Her Sobada Yanar 

Yeni Kömürü Bekleyin. 

Çünkü; YENi KÖMÜR 
En Mükemmel Kalorifer 
KömurüCtür. 

ce e tın 

Çünkü YENi KOMÜR 
Fakir Ailelerin Maltız Ve 
Mangallarında Yanan En 
Ucuz Kömürdür. 

e 

n 
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Fi AT 1: 
içinde 24 hurrı1~ 
sabunu buıurı86 
kutular yalnız 1 
kuruştur. 

ve 
içinde 12 hurrı1~ 
sabunu buıun80 kutular yalnız 4 
kuruştur. 

ABU - _ .. 
§ § Her Şey için Kullanılan Sabun 
§ ~ Turan, Hurma adını verdiği yeni sabunu saygı değer müşterilerine ta1<di:. 
:= E: eyler. Bu sabundan beher kutuda 24 veya 12 aded bulunur. Her şeyi yıll, 
§ §§ mak i~in kullanılabilecek olan bu sabun gerek eşsiz kalitesi ve gerelC' 
:= § idareli olması sayesinde herkesin büyük teveccühünü kazanacakt1r. 
§ § HURMA sabunu hem soğuk v~ hem de sıcak suda bol köpük hasıl ede'' 
:= := HURMA sabunu, her evde bulunmahdır. 
§ §§ HURMA sabununu bakkahnızdan arayınız. 

~ E HURMA sabunu TURAN mamuıatmdandır.J 
~I ~ _ 111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111~-~1~111111111111111111111111111~ 
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lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No Semti ve mahallesi 

2010/ l Kurtuluş 

2411 A.ks~ax Çakir ağa 

2663 Arnavutköy 

2844 Kandilli 

3334 Bebek 

3525 Beyoğlu Hüseyinağa 

3921 faksim Pangaltı 

57 58/ 5760 Fener Kiremit 

6058 Beyoğlu Hüseyin ağa 

6241 Fener Abdi Subaj, 

Sokağı 

E. Ayazma ve 
Papa yani 
Y. Lokmacı ve 
Remzibaba 

Tekke 

E. Büyük ayaz· 
ma Y.Beyaz Gül 

Mezarlık 

Kilise 

E. Yılancık 
Y. Madirga 

Elmadağ 

Ulah kili~esi 

E. Şişli 
Y. Kurabiye 
E. Kuburbeli 
Y. İncebel 

Emlak No. 

8-9-10 

Tapu 47 
Harita 1511 

E. 28 

Y. 7J 

E. 29 

E. 54 
Y. 68 

E .veY. 4 

E.51-53 

E.15-17 
Y.11-13 

15-42-44 

E .ve Y.23 

E.ve Y.72 

Cinsi ve hissesi 

Ahşap hane ve 
dükkanın 1/ S 
hissesi 

90,60 metre ar-
ı 

sanın mamr 
Ahşap hane 
ve Bağçenin 

594/ 3840 hissesi 

Bağçevan odası 

ve 9187 metre 
bağın 1/2 his. 

Ahşap hane ve 
bağçenin tamamı 

76 metre ar· 
sanın tamamı 

\44,50 metre ar~ 

ıanın tamamr 

233 metre arsa 
nın tamamT 

Kagir hanenin 
1/ 4 His. 
Ahşap hane 
ve bağçenin 
9/ 16 hissesi 

ı 812 J{aP'1' 
zarf 

260 p.çt~ 
arttıl" 

650 
,, 

P.u 
1500 l{a 

ıarf 

ı88 .M1~ 
arttı 

578 

928 
,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 25-7-935 tart'lı 
# 

tesadüf eden perşembe günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 
- -·· -- -~~- - -~ 

Müsabaka imtihanı SEI<SÜLI~ 
-------- ·"iP 
Bu kelimeyi iyi belleY' Türkiye Ziraat Bankasından: 

Yeni Kömürü Bek:eyin. = Bankamız muhtelif servislerinde calışdırılmak üzere 
mi.isabaka ile ve yüzer lira aylıkla on memur alına
cakdır. Müsabakaya girmek için Liseleri veya Ticaret 

=: Liselerini ve yahud Galatasaray Lisesi Ticaret kısmını 

'· Çünkü . d' 
onu kullanmak sayesi~~~ 
uzviyetinizcJe · M O tf 

1~ : 
değişryıeler" baş._ gösterece ~! 

Çünkü; YENi KOMUR 
Manıkürıü Elleri 
Kirletmeyen Yegane Kömürdür. 

111 

ey 
EKLEYiN •.•• 

----
-:= bitirmiş olmak ve yirmiden aşağı, yirmi beşden yukarı 
:E yaşda bulunmamak lazımdır. -:= Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, 
=: ve nelerden imtihan yapılacağı, Ankara, İstanbul ve 
;§ İzmir Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartna
:E melerde yazılıdır. Müsabaka 1-8-935 perşembe günü -= sabahr saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankaların--:= da yapılacaktır. 
§ İstek1iler aranılan belgeleri bir mektupla birlikde 
:= en son 24-7-935 çerşamba günü akşamına kadar An--=: karada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne gönder-
§ mek veya vermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı
:= dırlar. ( 3952) 5251 -= =========================================== -----
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Gazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, tstanhııl . Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 

sıcak Gençlik I<~ · 
':_istekle· __ çarpan . bir ~a ı · 

:.· Hası l~ 
~ 

Bu gün sızde buıunmayarı ner 
1 SEKSÜLİN de bulaca~s 

KUTUSU 200 ı<rt C~I 
BEŞiR KEMAL - MAHMUr~~ 

ECZANESi S 

------~ ,ı 

ZAYİ - Vefa lisesindel1 uıô' 
tasdiknamem ile nüfus c cll 
zayi ettim. Yenileri alı118tJdtl&l 
eskilerin hükmü yoktur· ffef• 
nıf talebesinden 331 Muza 


