
X: 9 Kara 
Maske Ardında 

Polis hafiyesi (X:9) un 

S ncl forması 
. •••ı•• çıktı 

Serseriler yataQ 
Ve 

Ragastanın oğl 
Serseriler Yatağı \'e Ragastanm 

lu romanları ciltlenmiştir. 29 cylUl 
martesi akşamına kadar alınması 
olunur. 

5 kuruş • Telefon: 23872 26 Evıoı 1935 Perşembe ==========:::::::;======================================I 
Sene: 4 - Sayı: 133i 

Vapurlar artık 
Süveyşten geçmiYo r 

Afrikayı dolaşmağı tercih ediyorlar 

~~~·i:!f:~:;:~~fr:::;~~:~i7e~~::~:i:~~·.~~~~~u-:~:~~I 
1 gUoderllmeslnt beklediğini blldlrdl. ~ 
................................................................................................................................................................... .._.. ................. . 

Amerika. 6 nevi sllAhın satılmasını menetti 

Atatürk, ismet lnönü ve arkadaşları dil kurultayını takip ederlerken Cenevrede kararsızlık !. .. 
ltalyan gazeteleri: "Habeşistan Uluslar Kurumu ~ugün _dil -~a~ra~ı ! 
üyelerinden her hangi biri derecesinde · telakki ''Turklerın dılını ögren 

olundukça anlaşma imkanı yoktur!,, diyor onların sonu gelnıiye 
devletleri vardır!,, · 
900 seıne evveDkl blrr söz : 

Habeşlçr yedisinden yetmişine kadar asker! 

(Yazısı 2 nci sayfada) 
~----~----~..,_~~~_,..~~~ 

Abdurrahman 
Naci filosuna 

törenle ad 
konuldu 

Bu sıhhatli yurtdCI§ ıöylevinde 

§Öyle Jecli: 

" Vazifem bitme
miştir! icabederse 
bütün servetimi, 
hatta canımı da 
bu yurd uğruna 

feda etmeğe 
hazırım ... 

Yazısı 4 üncüde Abdurralıman Naci söz söylerken 

Ur.an ve duran Türk tapgarelcrinden bir gruP.. 

Btıf-&~aristaızda 

Tifüs 
Sofya, 261 (A.A.) -Eski Zağ· 

rada tifus hastalığı çıkmıf, yüz

lerce kimseı bu hastalığa yaka· 
lanmıf ve yirmi },adar hastanın 

ölmüf olduğuna dair olan habe~ 
tekzip edilmektedir . 

Genel sıhhat itleri dırektörlü
ğü, bu hastalığa yalnız 30 kiti tu~ 

tuldujunu ve bunlardan ancak ye
di .kiııaıa ölmiıı oldupnu taulh 
etmektedir. 

Kötü zihniyetin 
bir cinayeti 

daha ... 
Bir talebe hocasını 

öldördtl ! 
İzmir, 25 - Dün aktam Ka

rantinede feci bir cinayet oldu: 
Sanatlar mektebinde leyli ve 

meccani olan talebelerden bir se
ne smıfta kalanların bu hakları 

bakanlığın emriyle kaldırılmıtli. 

Mekteple bu yıl muhtelif deraler

den on üç ki~i sınıfta ka)mı§tır. 
Yapılan ikmal imtihanlarında da 
muvaffak olamıyan bu gençlerin 

dün mektepte mec.canilik alaka • 
ları kesilmif, memleketlerine git • 

mek üzere kendilerine yol harç • 

hğı verilmittir. Bu arada resim 
dersinden kalmıt olan son ıınıf 

talebesinden Re§at da, verilen pa· 
rayı almıttır. 

Reıat bu para ile bir tabanca 
satın almıf, mektep civarındaki 
köprü üstünde resim mualliminin 

yolunu beklemittir. Biraz sonra, 
muallim görününce Retat iki el 

ate§ etmiş, çıkan kurıunlar mual-ı 
lim Haydan ağır surette yarala
mııtır. 

Yaralı muallim hemen hastane
ye kaldırılmı§, fakat birkaç saat 
sonra ölmüştür. Cenaze töreni 

bugün yapıldı. Mezar ".,,atında il
bay bir söylev söyledi. 

HABER - Bu salgın halindeki 
kötü zihniyetin yeni bi: nümune· 
sidir. 

.{Devamı 2 incide) 

Türkler, Türk diline sarllanı 
kendilerinden sayarlar ! 

(:Yazısı 9 uncu sayfada) 

Türk musevilerine dair 

Bir Yahudi gazetesinde 
yazılan makale 

Aurore muhabiri, Yahudilere, Tttrklyeden 
Fllistioe muhaceret etmemeğl 

tavsiye etmektedir 
Kahirede çıkan "Aurore,, is- vazifeler tahmil ettiğinı gösteri .; 

mindeki bir yahudi gazetesi Türk yor. 
yahudilerinin durumu hakkında Bugünkü Türkçülük bir han ve 
bir yazı neıretmektedir. dil birliği aramaktadır. Türkiye-

"Birçok memleketler vardır ki de Türk vatanda~r olarak hür ya
yahudiler bunlar için kanlarını §ıyan yahudilerin bu prensipe uy
dökmütler ve bihakkın bu topra- maları lazım gelir. 
ğın vadandaıbrı olduklarını is · İspanyolca ve fransızca bif 
pat ctmi~lerdir. Fakat bunl\ rağ- Türk yahudisinin ağzına yakıt • 
men dini itikatları buralarda on· maz. Çünkü artık o bir Türktür. 
lar için bir soysal (içtimai) aıa- Türkçülüğün on !~kiz milyonu için 
ğılrk sebebi teşkil etmekte, bir çok de bir unsurudur. · 
taarruz ve tahkirlere maruz kal - "Esasen vazife his ve mesuli-
malarını mucip olmaktadır. yeti, vatana bağlılık, her bir insa· 

"Hemen hem~n bütün ülkeler- nın içinden gelmesi icap eden hiT 
de vuku bulan bu zulümlere rağ duygudur. 
men Türkiyede l<atiyen böyle bir Bu duygu, bu bağ aile bağı ka· 
§ey yoktur. Orada yahudiler her dar elzemdir, binlerce hisler, ha· 
zamanki gibi hür ve serbesttirler. hralar bizi büyüdüğümüz, çocuk-

y eni Türkiye dünyanın en laik luğumuzu yaşadığımız toprağa 

ülkelerinden biridir. On sekiz ya· bağlar. 
şını ikmal eden her vatandata ser· Türk yahudileri, bu duygula· 
bestçe din seçmek hakkını veren ra. her halde bigane değillerdir. 
Türk kanunu .neden isi bunun id · Yahudi münevverler de bunu tas
dia kabul etmez bir isbatıdır,, di- tik etmitlerdir. Yahudilerin Türk 
yor. harsına bağhhklarının hakiki ve 

Ondan sonra Türk :nkılabınıô samimi olduğunu temin etmi§ler· 
Kamalizmin Türkçülüg"'ünü anla . d. ır. 
tan gazeteci, bunun Tür}< yahu - Yahudilerin Türkiye den filis· 
dilerine de h&idı olarak bir çok: _(Devamı 2 incide) 
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Süveyşten geçmiyor· bt~at'~~!~Ye!!bi~!!.!ty~nin-
. &on durum ltalya, kendiainin huauat menfa. ltalyan kablne•I cumarte•lye Son sene zarfında birçok tale- sanlar, efkarı umumİyt!de derhal 

Londra., 26 (Özel) - Son yir. atlerini tanıyan Franaanm ve in. toplanıyor benin hocalarını öldürdüklerini, şu kanaati uyandırıyor: 
mi dört Mşt zarfmda ltalya • Ha . gilterenin doıtça temayüllerini Romadan alınan aon haberlere hatta evlerine bomba attıklarını ıro muallim ve 0 amır haklı i-
~ ihtilifmda yeni bir dejifiklik kaydeder. Fakat bunlann fi'lt ta- göre, İtalyan katbineai cumar • gördük... itten çıkarıian tenbel miı. Biçare adam vazifesini hak· 
olmam.ııtır. Ancak: hakkuku, İtalyan. Habe anla • tesi günü Musolini'nin başkanlı • memurların da amirlerine kartı kiyle yapmıJ. Zira, cbayeti itli· 

1 - Betler Komiteıinin rapo • malarına bailı bulunmaı!tadır 'ki ğında toplanarak vaziyeti bir da- ayni tarzda hareket ettikleri olu- yen, bu cemiyeti., tabii bir uzvu 
runu te~~k için .. Uluılar Kurumu ltalya, Ha~iıtanın bu anlatma ~ ha gözden ıeçirecektir. yor. olmadığını ispat etti.,, 
Konıeyının burun toplanmaıma lara riayet etmeie muktedir olma· Eden Londraya dllnUyor . 
karar vermi,tir dığ d"' .. ·nc1 d. Londu, 25 (A. A.) - Eden'ın M • t ı Al 

• 1 U!Unceıı e lr. • • ac an 
2 - Habeı lmparatonı iae Ku· H•b•fl•t UI 1 K Baıbakan ve Dıt ltlerı Bakanıyle arıs an a m va •n ua •r urumund• .. .. k .. L d d"' J 

rum nezdinde yeni bir tetebbüıte oldukça anıa,ma olam•z goru~rne uzere on raya one . 
bulu.nmuıtur. Bunda ltalyanın talı Baron Aloizi, Betler Komitesi- ceğine ihtimal verilmektedir. ı• yı•ce kaynaşıyorlar 
rikamiz hareki.tının rittikçe art • nin hazırladıiı rapora ve Habet Fransızlar ltalyaya kredimi 

tığını bildirerek meseleyi incele - ihtilifına dair İtalyanın dütünce. p . 25 a(~~·~r. T . d'l Go·· mbo·· ş Ava davet olundu 
meıi için bir anıuluıal komiıyo • lerini bu ıuretle hülba ederken, . arıs, 

1
· · -: eyıpt e .1

1
: 

"'nd •1 . . . . . d"t f I I mıyen yayıntı ara gore arıa ı d ) M d nun go erı meıını ııtemıttır. ı er tara tan ta yan ıazetele • ba k l f d ku' I kü Berlin, 26 (Ra yo - aca. tinde Gömböt Adolf Hıtleri e 
Ayni zamanda komiıyon bir teb. rinden Ciomale d'ltalia diyor ki: .. ~ ~r er t:~~ ınlt a~ ru,: ·İ riıtan Batbakanı Gömböt buıü\\ ziyaret edecektir. 
likeli hadisenin ani olarak patla • "Uluılar Sosyetesi paktmın hü • çu fır skenl kı b~, ka Yd~ya mı · b Bu aeyahatın Macariatanın ai-

t h · l kü 
1 

. h kkı d . yon ran ı ır re 1 açmıftır. Almanyaya uçmuıtur. Alman aş 
mama11nı a tı temıne a mağa ça- m erı a n a bırtakrm uıtil • I '-il k d 1 I Lakan muav"ını· Dr. Göerı"nı tara li.hlanmaaı, ve Memel meselesiyle 
lı kt 1 ba"l k 1 d k . ng, z un uracı arı talyan o •1 •1 §aca ır. ere g 1 a m 1 ça ve Ha.beşıs- askerıerlne kundura yapmıyor fından bir ıürek avına dav.,tli- 1 ıı i olduğu tüpbeaizdir. Son za-

K•rar•ızlık tan Uluslar Soıyeteıi üyelerinden Londra 25 (A. A.) _ Kundu • manlarda Almanyada Macaristan. 
d"" h h b d ' dir. Ne zaman avdet edeceği ma· l L h. ltalya • Habeı anlaımazlı~ının ıger er angi iri erecesinde racılar Birliii dün bütün üyeleri . 1 a e ııtanın birçok huıuılarda 

• l"'kk ı ôm delildir. f k ıaon durumunu halletmefe çah • te a. i o undukça Cenevrede an • ne ltalya hesabına. calı§mayı ya • hem i İr oldukları unutulmamah-
~nların dütünüşlerini bir kelime laımazlığa bir çare bulunmatı im· ıak etmittir. Bu hu;uata ıöylenil· Almanyaya vaki olsn aeyaha· dır. 
ile lıüliıa etmek kabildir: Karar- ~insızdır.,, ve Popolo d'lta • diğine göre, bazı tecim acenteleri T Ürk m · ı . d . b. h 
ıızlık ... Bununla beraber, Betler ha da tunları yazıyor İngiliz piyasaaına önemli kundura usevı erıne aır ır ya Uır 
Komiteıi, ltalyanın reddiyle kar· .. "Cene';e müeueseıini~ aaçma ıipariılerinde bulunmak niyetin· di gazetesinde çıkan makale 
şılanan raporunu koıueye vermiı onergelerınden sonra Fatııt hal • dedirler. 
bulunuyor. Ve bu rapor çok kısa. ya, kendiıinin menfaatlerini ve Şimdilik hiçbir keıin uzlatma (8,lfltıralı 1 ıncüle) rın daima iıpat ettikleri ıibi, mert 
chr. Kendi raporuna Habeıiıtanın haklarını tamamen muhafaza et . yapılmamııtır. Fakat sanıldığına tine vaki olan muhaceretlerine ıe· Türk karakterinin esasını tetkil 
verdiği cevapla İtalya murahhası mek İçin her türlü vukuata kartı göre, biri 150,000. öteki 500,000 lince, muharrir bunu hiç de ta. eder.,, 

• • • Aloizinin tifahen söylediklerinin ko~ata. hazırdır. . çift kundura iizerinde iki aiparİ§ yanı tavıiye bulmamaktadır. Tür-
hülasaamı da eklemi, bulunmak. Fı!vakı doğu Afrıkuın~ asker yapılacaktır. Bu ıiparitler, ltal • kiye ıibi bir vatanı hiç bir yerde Türkiye alayhine Türkleri ta· 
tadıt. Bu hülaıa §İmdiye kadar sevkıyatı devam etmektedır. yan ordmu hesabına olacaktır. nımadan yazi yazan Musa dağın· 

bulumıyacaklarını ihtar etmekte- k 
bilinmiyen dütünce!erdir. Bunda Kon••Y cuma gUnU toplanaca~ Sallam gıttller haata dllnUyorlar da kır ıün muharriri Fran• 
Baron Aloizi tunları belli etmek. Tahminler bu tekilde devam e- Napoli, 25 (A. A.) - Kuntrat- dir. Eaaıen Türklerin yalludilere Wirfe, bu yaEıyı okuyunca acaba 
tedir: derken UJuı1ar Kurumu Bürosu Jarı biten 100 İtÇİyi ve hastalık do- kartı alicenabane hareketi onla- utannuyacak mıdır? 

Bqler Komitesi ltalya tarafın- geç vakit bir teblii netrederek layııiyle Eritreden ayrılmak zo. Fransada y h d•I 1 
dan Habcıis i:~n h:\kkında ileri ıü- konseyin dağılıp dairlmıyacajını runda kalan takriben 100 neferi a U 1 er e çarpışma 
rüle2 sarih ithamları nazarı itiba- kararlattırmak üzere kon1eyi cu . tatıyan Tevere adlı hastane gemi· Pariı, 26 (A.A.) - Bir toplan- Yahudiler matrakalarla saldıran· 
ra alrrıamıt ve Habeıiıtanın Uluı- ma ıünü de toplantıya çağırmaia ıi Musavvadan buraya gelmittir. tıdan çık.makta olan "Franaız da· lara kartı ıelmiı ve bunlardan i· 
lnr Sosyetesi üyesi olmağa layık karar verdiklerini bildirmiıtir. Portaid, 25 (A. A.) - Akde. yanııma,, birliiinin 100 kadal' Ü· kiıini yaralamıtlardır. 1 
l.a~n lu.lnituhğını tetkik et. Eden, lav•I ve Med•r•ı• nizdeki üs:üncü lngili ... z ,torpito fi,. yeıi, birçok: yahudi miltterilerin Kavıa edenlerden çoğµnun po::, 
!"!l~mi~tir. ltalya, Habetiıtanı kon~•":'••• lotillaaına mensup "AclJateı,, deı- oturmakta olduiu bir kahvenin liı ıelme/e;, evvel daiıl~alarına 
Scaye~eye girerken üzerine almıt Betler Komıteıı. raporunu net· troyeri buraya gelmiştir. camekanlarını kırmıt ve maıaları- raiınen, üçü aili.h taıımadan suçlu 
oldu[tu vecibeleri yapmamakla it- rettikt~n ıonra, komit_e batkanı Bir .;ok devletler hazırhkl•r m devirmit ve atef ebnitlerdir. olarak 12 kiti yakalanmııtır. 
ham etmektedir. Sonra Habe · . Madarıaıa, Laval ve Eden komi. yapıyorlar t•• · s d o· h · · tan Scsyete ·; · ı k k b 1 tenın genel sekreteri Avenolun o • un ay ııpatcı gazeteıının da bir deiitiklik hiııl olacak ve , l:.yetı o ara a u e- d..... I"' ·· • 
dilmesi için lazım olan taahhütleri dasında toplanarak uzun uzuadı • ver ıgı ma umata gore bırçok bunun teferruatı Laval ile Eden 
de gene yeri ti . r ya kon:ıttukları da haber veril . devletler harp hazırlıklarıyap . arasında tetkik olunacaktır. 

ıtaıya muh
nte ge rmd emılş ır. maktadırlar.ltalya Sicilyadan Pa· 
ırasın a, an atmaz. mektedir. Bunda konseyin Habe§· l . .. Petrol rmtlyazını •l•n h•rp 

lığın hallinin Habe,iatan etrafın . ltalyan anlaımazlığmda tutacağı e~m.oya5bırdçok tayydarelerhgo1 .n~~dr- ç•kmıyacak diyor 
da bulunan bölgelerin Habeı ta . yolun çizildiği bHe M;yleniyor. mııtır .. ar unya a ası a a ısı e Londra 26, (Özel) - Habe§Ultanda 
hakkümünden kurtarılmaımdan i- Uluslar Kurı;ma konseyinin e . g.e~ele1rı 

1t1ıklarını söndürmek em· bir petrol imtiyazı almış olan Ameri-
baret bulunduğu eh . l MI itibariyle daiılması fikri Ce . rını a mış ardır. 12 adaya da 32 kalı sermayedarlardan Cherteok beya 
kaydedilmekte ve H b e7~1y~ e ncvre:le kavve!lidir. Fakat dai;,ıl- büyük bombardıman tayyareıJİ natta bulunmuştur. İmtiyaz sahibine 

böl 1 
. h t .a e§ ~rı~ u k d .. U gönderilmittir. göre, "harp çıkması ihtimali kat'iyyen 

ge er ı mer ame ıızce ıstıımar ma arnnnı vermez en once · b . varit değildir.,, 
ettikleri ilave olunmaktadır. luslar Kurumuna ittirak eden bü • lstan ul lımanında bulunan. Vapurl•r auveyften ı•çmlyorl•r 

tir. Bu beyannamede bundan böy

le yabancı memleketlere ihracı ca. 

iz olan harp aletlerinin bir listesi 

bulunmaktadl1'. 

Ayni Jiıtede herhangi bir harp 

çıkmaıı takdirinde ihracı yuak O· 

lan harp malzemeleri de bulun • 

maktadır. Harp mühimmatı yap • 

mağa yarayan İptidai maddeler bu 

listede yazılı delildir. 
ltalyaya göre, arsıulusal kontrcl tün devletle~in birer murahhasın. ~~nan dona~~ası da derhal g~rı Ekseriyetle Stiveyı kanalından ıe . 

bir hal sureti olarnaz cünkü t dan mürekkep bir komitenin ay • donmek emrmı almıt ve Salamın ~n gemiler rotalarını deflttirmit - Liste altı nevi qyayı ihtiva et· 
da çok kuvvetli mod~;n ıila~:~~ rdması ve temaıların bcnlar tara· ön!ernide demirlemi~tir. . Jerdir. Bunlar daha çok uzun olan mektedir ki bunlar da tüfekler, 
teçhiz edilmif barbar bir mcmle. fından yapılma11 fikri kuvvetli . lıpanya da manevra bahaneııy· Ümit Burnu yolunu tercih etmektedir- mitralyözler, her türlü mühimmat, 
k et vardır. dir. le Cebelüttari.k boğazına mühim ter. Buna sebep sirorta kumpanyala • 

B 
•ı 1 1 1 dU U 1 1 kuvvetler yığmııtır. rının Süveyıten ıeçen ıeml primleri her nevi harp gemileri ve muha • 

aron ,,. o z n n ' nce er Habef !etan uy•al b k ıı ı :. ' Fakat harp hazırlıgvının en faz. ni korumryaeak derecede yUbeltmJı- re ede u anı mak üzere yapıl · 
B 1 K · · b "' l İtalya bu anlaımaz!ıkta mı de· 

1 et er omıtesı raporuna ag ı la göze çarpan yeri ltalyanın Si • terdir. 
lta}yan muhtıraıında sosyete pak- rece gergin ve Kuruma kartı ha • cilya adaııdır. Bu adannı Aguıta Lavaı ile Muaollnl gllrU,mlyecek 
tını:ı ileri sürdü~ü vaııtalarla Ha· reket cdiyoraa. Habetiıtan da o r d .. k ... d kt Cenevre, 26 (A.A.) - B. Llval ile 

1 b ı · · h il · k. kadar yumuaak ,.e Kı:rumun arzu ımanın a. uç ru_ vazor ur.ma a· Musolini arasında bir ı:rörü•me yapı . . eş meae e~ını a etmeğe mı an :s d D ı e ,. 

1 d d 
ve emir!erine ba.~eg"' mı·• bir vazi • ır. emıryo u ıataıyonu cıvarın· lacağı hakkındaki yabancı haber yet-

i o m~ ığı a tasrih olunmaktadır. - :r d k. J • d l d k" ' yettedir. a ı ev enn am arına ama ı • kili bir kaynaktan yalanlanmaktadır. 
ı Çünkü pakta, layık olmadığı hal- H b neli tüfekler yerlettirilmi,tir. Roma, 26 <A.A.) - Fransız bUytik 
ı 'de hakl-.ra ve y '"k l · t a e§iıtan, Uluslar Kurumuna ' "' u en ere rıaye b. d rngltlzler ne diyorlar? elçisi B. Suvich ile 1örU1mU1ttir. 
iddiasında bulunan bir memleket ır nota aha vererek Habet kıta-
·.ı 1 atmın ıınırdan 30 kilometre gerı· Cenevre, 25 (A. A.) - İngiliz Libya •U•I merkez oluyor 
uü~ünü memiştir. çevenlerinde söylendiğine göre Londra 26 - Daily Telgraf aytarı-

Manda uıulü bir hal tarzına çekilmek emrini tanıamiyle yeri- it I k b' . . d"' k ... f na göre Libya bütün bir stiel merkez 
en ziyade yaklaşanı olmakla bera- ne ge".irm·ş cld~hlan l:eyan edil. a y.a a ıneaının u~ u ıç ıma- olmağa yUz tutmuıtur. Blnıazile bir 

b B 1 k b. f .. L. na aıt olan resmi tebhğ mutedil • k ta 1 t la -'-ta T b k er eş er Komitesi bunu gözö . mc le, ıhıra mu.faı.>ııtler gönde . . 1 . • ço yyare er op nm- , o ru 
b h ı cedır. ngıhzler icap eden karar· ise u·· • .,u .. bahrf haline gelmektedı'r. 

nüne getirmemiı ve tesviye sur~ • rilme:ıi talc i atır atılmakta, U- l ~ 
tini nr:.işterek yardım fikrine isti • )uslar Sosyetesi konseyinden za. • arın çok acele etmeksizin fakat Şimdiki halde Jimıİnda bir kruvazör j 

pek de gecikmeksizin Uluılar Soı üç torpito, bir tahtelbahir, üç de de· 
nat ettirmi~tir. ruri göı-eceg~ i her türlü ihtiyat I b 1 --'·tad 1 yetesinee a ınmasına azmetmi§ • niz tayyaresi u unma.a ır. 

B~şler Komitesi yabancı uzman tedbirlerinin tatbikine Habeıiıta. )erdir. fngiliz hükUmetinin yeni 
lar E;Önderilmeıini düıünmüııe de nın yardım edeceği ilave ve hu konutmalara Cenevreden baaka 
zaten Hab-istanda fazlaıiyle ya- tedbirlerin ittihazı talep olunmak- ı,· d · · · k bul • -y - ır yer e gırıımeğı a etmesi 
hancı uzmanlar vardır ve bunla • tadır. imkinuz gözüküyor. 
nn eseri Habe§iıtanın silahlı kuv· Bundan ba~ka Habeı lmpara · Laval'in zecri tedbir)erin basit 
velini ve komtuları için tehlike • toru muhtelif bakanlıklar iç!n 20 birtakım ekonomik tedbirlere in • 
leri arttırmak olmuttur. Bu hal :4:vrupalı mütavir kabul etmeğo hiıar ettirilmesini teklif ettili ya. 
tarzı çok fenadır. Çünkü Bc~Tlr ö- liazır olduğunu, fakat bunları U • lanlanmaktadrr. 
nergeainde ordu, kontrolün dıtın· luılar Kurumunun değil bizzat f ng!Jiz ~evenlerinde kanaat şu· 
da bırakılmaktadır. ' kendisinin ıeçeceiini ıöylemittir. dur ki, takip olunan usulde yakın-

Amerika 

6 nevi harp 
vasıtasının 

ihracını menetti 
Vaıington, 28 (A. A.) - Cu • 

mur Batkanı B. Ruzvelt 6ileden 
sonra bir beyanname netretmit • 

mış tamam veya pernkende halde 

tayyareler ve balon·lardır ki, bun· 

)arın topla mücehhez olması ve 

bomba atacak fekilde mücehhez 
olmaıı meıruttur. 

HABER: 

Amerikanın bu men'inden "aa • 

nayii ilerlemit memleketler, ye • 
tiıtiremedikleri İptidat maddeleri 

hariçten celbedip ıilihlarını kendi 
leri yapmak ıuretiyle muharebe 
edebilirler. Fakat sanayii ilerle • 

memiı memleketlere kendilerini 

korumak için bile ıilih yok!,, ma

na11 çıkmıyor mu? .•• 

HABER 
t•.t .ınt>ulun en çok satılan .. 

'"'kıkı akşilm qaı:zetesıdir-

ılc1nla'rını HABER'e ' 

\fc-renıcr kar ederler. 
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1 SAGILDK O~lOTO..IERD 

Diş rahatsızlzkları her 
Alibey köyü ahalisi 

taria istiyor 
Köylülere ulusal mallardan 

toprak verilmesi umulmaktadır 

Nazil il 
fabrikası 

hasf alığa qol açabilir 

Alibey köyü ahaliıi köy civa -
rındaki arazinin vaziyetini tayin 
için uluıal mallar idaresine mü • 
racaat etmitlerdir. 

Alibey köyünü çevreleyen ara • 
zinin ve bu arada ekilebilecek tar 
laların çoğu ulusal mallardandır. 
Y ıllardanberi ve bundan bir yıl 
«;nceye kadar da Alibey köyü hal
lu bu tarlalardan istifade edegel
mittir. 

Fakat geçen yıl bir ihbar üze • 
rine bu araziye ulusal mallar ida
resi elkoymuı ve ondan sonra da 
uzun bir tahkikat ve devlet daire-

leri arasında muhabere başlamıt· / 

tır.ş· d" k'' 1" b · w 1 1 
ım ı oy u, u arazı eger u U· 

sal maUar idareıine aitse müza -
yedeye çıkanlarak köyW.nün isti
fadesine arzolunmasını istemek • 

tedir. Esasen kanun da bu duru • 

ma müsait bulunmaktadır. Yal • 

nız köylüler, yağmurlar başlama

dan ve ekim mevsimi geçmeden 

vaziyetin aydınlanmasını iıtemiş· 

lerdir. Esasen tetkikat da sona er

diğinden köylülerin bu dileğinin 
yerine getirileceği umuluyor. 

Afyon nıahsulümüz 
depolarda toplanıyor 

Hükumetin uyufturucu madde
ler inhisarı vasıtasiyle İstanbul ve 
Jzmirde kurduğu depo!ara afyon 
alma muamelesi pazartesi günü 
akfll41ı bitmit olacaktır. Bu suret· j 
le bugün piyasası malum olmıyan 
reçe:ı yılın ve bu yılın Türk afyon 
larınrn kıymeti belli olacaktır. Sa
lı günü inhiıarrn eksperleri gerek 
lzmirde, gerek lstanbuldaki de • 
polarda bulunan afyonlara kıy • 
met hiçeceklerdir. Bu mallar ter • 
cih edile~ek monopol tarafından 
alınacaktır. 
Şimdiye kadar uyuıturucu mad. 

deler inhisarının depolarına 2500 
snndık afyon verilmiJlİr. Şu üç 

Şehir tiyatrosu 
temsilleri 

Bu senek 1 tellf eserler 
aras'n~a Necip Fazılın 

da piyesi var 

gün içinde de 500 sandık kadar 
afyonun daha getirileceği umul • 
maktadır. 

Uyutturucu maddeler inhisarı 

direktörü Ali Sami bugün Anka -
raya hareket edecek ve Ekonomi 
Bakanlığı ile temas ederek afyon
lara takdir edilecek kıymet etra • 
f ı n da direktif alacaktır. Depola • 
ra alınıp da inhisarın istediği te -
kilde elde edilmit ıaf afyonlar i
çin ayrıca bir de ikramiye verile· 
cektir. · 

Diier taraf tan Ankara da .topla
nacak bir komiıyon afyon ekimi . 
nin alacağı vaziyet hakkında bir 
karar verecektir. 

Nllfus sayımına 
hazırlık 

• • 
ıçın 

Rusyaya yeniden 
ta lehe gönderi 1 mest 

dUşUntllUyor 
Türkiyede kurulacak fabrikalar 

itiyle mefiul olan Sovyetlerin 
Türkstroy direktörü Zalalarief 
yoldat Ankarada Nazilli büyük 
pamuklu kombinasının tesisatı ü · 
zerinde görütecektir. Esasen bu 

fabrika makinelerinin Sovyet 
Rusyada yapılması esasları evvel
ce kararlattırılmııtır. Ankarada • 

ki görütmeler bütün bu mukarre -
ratı ıon defa gözden geçirmek o • 
lacaktır. 

Aynı zamanda yeni kurularak 
çimento fabrikasının da Türks • 
troy'un yardımiyle Sovyet Rusya • 

da tesiıatrnrn yaptırılarak kurul • 
.ma11 mevzuu üzerinde de göriitÜ· 
lecektir. 

Evvelce Nazilli fabrikası için 
dost memlekete bir talebe grupu 

gönderilmitti. Öğrendiğimize gö • 

re mevcut ihtiyacı karıılamak i · 
çin Sovyet Rusyaya yeni bir tale • 

he grupu gönderilmesi de mevzu· 

ubahistir. Nazilli teıiıatı yapılır -

ken fabrikanın direktörü Fazlı da 
Sovyet Rusyaya gidecektir. 

~--~---~-------------

Ot:omobil çarptı 
Sekiz yatında Sabahattin İı· 

minde bir ıçoeuk Ortaköyde Gala· 
tasaray lisesi binası önünde bir 
tramvaydan atlamış, karşıdan ge. 
len 2409 numaralı otomobilin al
tında kalarak sol kolu kınlmıf, 
muhtelif yerlerinden yaralanmıt· 
tır. Çocuk hastaneye kaldırılmıt· 
tır. 

Tiftik yüklenr iken 
Limanda bulunan İsveç bandı

"İnsanlar kendi mezarlarını dişle • 
riylc kazarlar!,, 

Bu sözü kimin söylemiş olduğunu 

şimdi hatırlıyamıyorum; ancak· kim 
söylemiş ise çok doğru düşünmü tür. 
:Meselfı lüzumundan fazla yemek yi • 
yen oburlarla di:.lerini ihmal eden 
tenbeUer için bu sözler büyük bir ha· 
kikat ifade ederler. 1\un·ctli dişler 
\'e sağlam diş etleri beı.ıikten, olgun • 
luk yaşına kadar yemeğine dikkat e • 
den ve sağlığına değer ,·eren insan • 
larda bulunur. Şimdiki doktorlar böy. 
le diyorlar. Ancak hiç şüphe iz baş
ka amillerin de hesaba katılması ıa . 
zımdır. 

Yalnız şurası hatırdan çıkarılma ; 
mahdır ki, genç yaşta başlıyan ~ağ • 
lam bir gıda usulü her çocuğa iyi di~ 
için mükemmel bir fırsat \·erir. 

A ye D vitaminleri ,·e bilhassa D ,i. 
tamini diş hususunda çok ehemmiyet
lidir. D vitamini vücude muhtelif gıda 
maddeleri halinde alınan Ye güneş ı -
şrğımn yardımiyle kemikleri kuran 
kireci kontrol eder. 

Yitamin A başka bir çok nzifeleri 
arasında diş etlerinin sağlığını temin 
eder "' bu iki Yitarr.Jn bilhassa yağ · 
larda olmak üzere bir çok ııda mad -
delerinde bulunur. Binaenaleyh bol 
bol alınması pek o kadar güç değildir. 
Morina balığının karaciğerinden alın
makta olan balıkyağrnda bu vitamin -
ler çok zengindir. f şte bunun için ço
cuklara daha başlangıçtan itibaren 
muntazaman balıkyağı içirmek çok 
faydalıdır. 

Buna ilfwcten çocukların hergün 
muntazaman günün bir kısmını güneş 
n açık hamda ge~irmeleri şarttır. 
Çocuğa iyi diş temin edebilmek 

l~in onun gıdasına on yedi en sekiz 
yaşrn:ı mrıncnyn kadar dil kat et~ 
gerektir. Bu yaştan sonra da artık 
mesele kalmaz. 

Küçük çocuğa ana sütü kadar fay
dalı ,., deferlf hiç bir ey yoktur. An
neler çocuklarım Ynkti gelinceye ka -
dar emz.irmeltten kat'iyyen çekinme .. 
melidir. Fakat em1ikli anneler meme 
verdiklcıi yıllarda ktndi gıdalarma 
çok dikkat etmek mecburiyetindedir -
ler. 

Çocuk on sekiz aylık olduğu giln • 
den itibaren dic: fırçası kullanılması 
öğretilmelidir. Nazik diş minaları l -
cin ,·umm~ak bir fırç.a lazımdır. 
• Ç~cuk bUyüdükçe hergün diş fırça-

Şehir Tiyatrosu, yeni temsille -
· rine birinciteırinin birinden itiba
ren bqlamak üzere hazırlıklar 
yapmaktadır. Duyduğumuza gö .. 
re bu •enenin repertuvarı içinde 
telif eserler de vardır. Bunlar ara
aında tanınmıı ıair Necip Fazılın 
"Tohum,, iıimli üç perdelik bir 
piyeıi de ~ulunmaktadır. 

Şehrimizde evvelce numara · 
lanmaıı yapılamamıı olan yerle • 
rin numaralanması 11ra ile bitiril
mektedir. Bunun için numaralan· 
ma11 ikmal edilen yerlerde beledi
yece kontrollar yapılmaktadır. 

Numaralama iti en 1an ay batına 
kadar bitmit olacaktır. Bundan 
sonra sayım memurları kendi mın. 
takalarını gezerek belliyecekler · 
dir. 

ralı Vkiland vapuruna kayıktan --------------
tiftik denkleri verilirken sapan. ııııııııııuıııııı ""'11tttııtıflllllfttuııK11"'"""""1~
i:ayıkçı lsmailin omuzuna çarpa- Bir nokt:aya dikkat: 
rak yaralamıthr. İsmail hastane· - -

ye kaldırıımııtar. Geç olmasın güç 

Bir pi1ea yazmayı ilk defa tec • 
rübe eden Necip F azılm bu eseri • 
nin temıili edebiyat ·ve sanat mu· 

hitlerince alika ile beklenecek bir 
hidi.edir. 

''T obam,, un batrolünü Ertuğ • 
rul Muhsin oynıyacaktır. 

-o-
Vangın 

Üsküdarda Evliyaçelebi ma-
hallesinde bakkal Eminin evinden 
yangın çıkmıf, 1tf aiye tarafından 
ıirayet etmeden ıödürüfmüttür. 

20 ilkteşrin 
Pazar - Genel 
nüfus sayımı ... 
Sayımın bütün yurtta bir günde ba

şarılması soys.'\l birlik ye çalışmanın 

en güzel bir eğlencesi olacaktır. 
Bu büyük günde de\·letin buyruk • 

larına hepimiz uymalıyız .•• 
Baıvekôlet 

Statutik Umum Müdürlüğü 

Şoförü yaraladı 

Bekir oğlu Şeref yanrnda dostu 
Mualla ile sarnof olduğu halde 
dün gece istiklal caddesinden ge· 
çerken, ıoför Kazımla kavgaya 
lutuımuf, ıoförü bıçakla elinden 
yaralamııtır. 

Sandal devrildi 
Trabyada berber Haçiğin oğlu 

Andon aarhot olarak sandala bin
miş, denizde tarkı söyliyerek ha· 
ğırıp çağırmıtlır. Bir aralık san· 
dal devrilmif, Andon de-nize düş· 
mütıe de etraftan yetitenler tara
fından kurtarılmııtir. 

( • 
ŞEHRiN DERDLE~I 

=· l 
Harbiye caddesinin kaldırımı 

Harbiye ile Garaj arasında sol tarafta Fransız 
mektebinin önünden başlryan yaya kaldırım seneler -
denberi tamir yüzü görmemiş, ve gayet berbat bir hal-

' dedir. Yazın çukurlara inip çıkmak suretiyle buralar -
dan geçmek kabildir. Fakat kışın bu çukurlar su ve ça· 
murla doldufa 1.aman yürümenin kat'iyyen imkanı 
olmuyor. Jlui geçmek için yaya kaldırımdan inmek, ve 
bir hayli müddet caddede yürüdükten ımnra tekrar )a
y_a kaldınma ~mak mccburiyeü vardır. 

Ondan sonra burası şehrin en kalabalık n en işlek 
caddelerinden biridir. Otomobillerin de bu caddeden 
çok hızlı geçtikleri, caddede yürümenin ayni zamanda 
bir de tehlike teşkil ettiği gözönüne alınırsa burasının 
bir an evvel tamirinin bir kat daha lüzumlu olduğu 
meydana çıkar. 

Kış ve yağmurlar başlamadan bu yaya kaldırım ya

pılmalıdır. 

olsum amma, 
acelesiz, telaşsız ..• 
Bugün dil bayra11udır. Bugün, Tür

kiye Cumurluğu sınırları içinde ya· 
şıyan, okuyup yazan, konuşarı lıerkeı, 
üz türkçcmizc kavuşmak için bundan 
dört sene errıel atılan ilk adımı kutlu
luyor, bütün lıalkcderinde tören var. 
Bu münasebetle gazetelere program -
lar geldi. Bu arada cep klar·uz11nun 
çıktığını müjdcliyen bir de ya:ı var 
re i~kilimiz yol:, ki bu programı çi • 
:ip yazanlar bu l·:lavu:ıı yapanlardır; 
11ani dili kargaşalıktan kurtarmak is
tiycnlerdir. Halbuki programların, 

bütün gazetelerle ya11ılan program -
tarın biraz aceleye geldiğini gördük. 
!Jfesclô, bir yerde " ... okulu öğretmen
leri ı·c öğreticileri,, denmişken, baş -
ka bir yerde "talebe,.yi öğretici diye 
kullanmayıp "okur" diye kullannuş -
lar. "Ercnl.;öy Kız IJisesi 20 kı: okur 
tarafından .. .,. yazılmış. /lir yerde 
"Dumlupınar şehir yatı okulu., den • 
miş, baıka bir yerde "Gazi mektebi., 
kullanılmış uc başka yerde "okur,. re· 
ya "öğretici.,den ı·azgeçilip "talebele
ri,, yazılmı~. 

Dilimizi inccliycn cemiyetin artık 
"Türk Dili Kurumu., olduğu da akla 
gelmemiş, eskisi oibi: "Türk Dili Tet
kik c~mly~tl .. yanlmıı. Biz trrlık ,, • 
l~rlmizln geç değil, güç olmasını isti
yoruz, anr.ak çok aceleden, fazla te -
lô§ian sakınmak {lerektir. - S. K. 

sı kullanılmalıdır. Eğer günde bir de· 
fa firç.alanncaksa en iyi i yatağa gir. 
meden evvel yapılmalıdır. Dişlerin a
rasına girmiş yemek par~aları gece 
e nasında dişi çürütmeye başlar. Sert 
fırça kulJnnmayınız. 

insan her altı ayda bir kere diı> çiye 
gitmelidir. Bu çok akıllıcm bir iştir. 
Çünkü zaman zaman yaptırılan bu 
muayeneler bütün bir dişin çürümesi
ne mani olur. 
Çürüğün aJarneti yalnız. diş ağrısı 

değildir. Diş ağn!'ı başlamış ise arbk 
di' harap olmuş demektir. 
Dişi çürüyen bir adam ağzında ye • 

mek ~iğniyemez olur. Yemek adam a
kıllı çiğnenmediği takdirde ise mide 
lüzumundan fazla yorulur ,·e her tür
IU hazımsızlık hastalıkları baş gös • 
terlr. 
Şunu hatırdan çıkarmayınız: D~ 

hastalığı vücudda bir çok hastalıkta -
ra da yol açabilir. Romatizmaların 

belli başlı &ebebi olarak diş hastalık • 
Jan gösterilmektedir. 

Diş etlerini sihhatte tutabilmek i . 
çin, dişler fırçalandıktan sonra te ~ 
miz parmaklarla diş etlerini hafif 
hafif masaj yapmak f aydalıdrr. Böy • 
lece diş etlerine fazla kan gelir n 
hu kan etlerin hastalıklara kar.şı mu
kavemetini arttırır. 

' . DOKTOR 

Saldıran bir 
akıl hastası 

Az daha annesini 
boğacaktı 

Küçük i!2bekte İbriktar soka

ğın'da yedi numaralı evde akıl has. 

tahğiyle malul Selahattin iıminde 

biri kızkardeıi ve annt•\ç~\~ o~!- 1 
maktadır. iki ıene 1ı.nwıl1bir IDl!-
hallebici çırağınır. boğazını ııkan 

Selahattinden Küçük Beheklile~ 

korkmaktadırlar. Bilhaua ıağ 

tarafından geçenlere çok kızan bu 

adam, evvelki gece saat ona doğ

ru annesinden para istemiıtir. 

Annesi, para olmadığını söyle· 
yince bu akıl hıutası kadının üs

tüne yürümüf, boğazını ıikmif, 

ıonra da evin camlarını kırmaya 

hatlamıttır. 

Selahattinin iti azıttığı görülün .. 

ce annesi ile kızkardeti feryada 

baılnmıtlardır. Zabıta memurla

rı yetitmİf, elleri kan içinde bu
lunan Selihattini yakalıyarak ka

rakola götürmüşlerdir. Selahat • 

tin hastaneye kaldırılmııtır. Ora • 

dan tıbbı adliye gönderilecektir. 

--0-

Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Ankara: (A.A.) - Ha,·a tehlil,csinl 
bilen üyeler: 

91._. Ömer oğlu paşa 20, 91 , 9 Tem ur 
oğlu Yusur 20, 9190 l\lihi oğlu Ali 20, 
9191 Ahfuet oğlu Osman 20, 9192 .Meh 
met oğlu Ömer 20, 9193 Avdeti oğlu A
li 20, 9192 Derviş 20, 9193 Ali oğlu Fa
ki 1'emur 20, 9196 Ali oğlu Mahmut 
20, Mustafa oğlu Deniş 20, 919 Sado 
oğlu Nuri 20, 9199 Temur oğlu Abdul
lah 20, 9200 Ömer oğlu Abdullah 20, 
9201 Yusuf oğlu Aptal 20, 9202 Süley
man oğlu Zahir 20, 9203 Keçe oğlu 
Talo 20, 9204 Ahmet oğlu l\fihi 20, 
9205 Ali oğlu l\lirzo 20, 9200 Jsrnail 
oğlu Yusuf 20. 9207 Hacı Tolmercan 
oğuJJarından 700, 9208 Bayan Makbu
le 50, Senelik, 92re Fuat 20, Senelik, 
921ft ŞükrO bu çenelik 20, 9211 Bayaft 
Ayşe 20, hu senelik, 9212 Ha-:an Tahsin 
20 hu !'lenelik, 9213 il. Hüsnü 20 buse
nelik. 
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Gittikçe kuvvetlenen ve kendi Sltlıve\\o<§ o nrarö Dterr<a= 
aralarında kaynaşan YI ~D ~ 

Balkan· andlaşması-rilÜlfil Cca\ril <dlca\m©\lfD<dlDlr 
nın son hareketleri: Her hanqi bir vaziqeffe bu kanalı, 
fngllterenin boğazları tahkime karşı duru- lr J "' 'b • k f 
tnudeğişiyor-Balkan dış bakanları toplan- SQnl Ulf/l ~l l, Q"/}Q QmQZ 
ttı - Romen tayyare filosu bugün lstanbula 

geltyor - Yugoslavya tayyare alıyor 
1 

Dostumuz Balkan devletleriniıı ı Ati na, 25 - Buraya gelen ha· 
,son zamanlarda hem kendi içle· berlere göre, Balkan dıt bakanla. 
rinde kuvvetlend•kleri, hem de a· rı arsıulusal durumu incelemek İ· 
ralarında kayna~maya doğru git· çin yakında Cenevrede yeni bir 

ı 
tikleri görülüyor. toplantı yapacaklardır. 

! Y:unanistanın 75 tayyare ısmar. 
Ja"dığmı dün yazmıttık. Yunan fi
losu, bizimle kayna§mak için İs

tanbula gelmi~tir. Balkanlılar a· 
rasmda spor, featival nevinden kül 

Tur kaynatmaiarı oluyor. Nihayet 
aon haberler de şöyledir: 

. Pa.ris, 25 - Sabah gazeteıeri· 
l nin yazdıklarına göre, Türkiye ar. 
ı sıulusal durumu çok yakından tet · 
kik ebnektedir. Bugünkü durum· 
'da ufak bir deği~iklik ~örecek o-

1 Jursa derhal Boğazların seırbeıtisi 
'durumunu bozacak ve Boğazları 

L tahkim edecektir. 

t Şimdiye kadar buna yanaşmı-
yan İngilterenin de son ii:amanlar
~a bu aiyasasmı değiştirdiği tayi
ası dolatmaktadrr. 

Yedi Romen tayyaresi bugün 
şehrimize gelecektir. Yü~batı Neg
reskonun kumandan altında bulu
nan filo Y eşilköye inerek bir müd· 
del duracak, burada bir çay zi
yafeti verilecek, filo sonra Eski
şehire gidecektir. 

Londra, 25 - Yugoslavya hü
kumeti Hokver tayyare fabrikası · 

na son model 10 avcı tayyares; ı"i· 
marlamışhr. Ayrıca bu model tay-

yareleri kend! kendisine yapa.bil

mesi için de fabrikadan bu §ekil· 

de tayyare imal eıtmek lisansını da 
almıttır. 

Yugoslavya ayrıca Rolles - Ro· 

yea fabrikasına da avcı tayyarele· 

ri için 75 mot?r ısmarlanmr~lır. 

Abdurrahman Naci 
filosuna törenle 

ad kOnuldu 
. Môfitıidis "ve müteahhit Ah· lilere v~ zabitlere takdim etmittir. 

Ciüi-raliinan Naci taraf ıııdan 120 · En aon olarak Muhiddin Oı· 
bin lira ile aatm alınan üç tayya~ 

reye dün Yetilköyde ad konma tö
reni yapılmıştır. 

]"örende Korgeneral Fahrettin ı 
ile Vali ve Belediye Reisi Muhid· 
Ciin Üstündağ, Parti, Şarbayhk, 

Hava Kurumu mümessilleri ve 

.tayyare zabitleri bulunmuştur. 

tündağ, tayyarelerden birinin kur· 
delasını kesmif, diğerlerini de 

parti te§kilat tefl Ali Rıza ve Ah· 

durrahman Naci kesmiııerdir. 

·Davetliler büfede izaz edilmit· 
lerdir. Bir yandan da tayyareler 
uçmuılar, havada takla atmışlar, 

heyecanlı numaralar yapmıtlar

drr. rf'' J\bdurrahman Naci ile anne'i. 
refikası da törene davet edilmiş·--------------
lerdir. Fransız ve Alman 
l lförene tam ::aat on üçte askeri elçileri 
~bandonun çaldığt lstiklat martiY· Memel 
Je baılanmı§, Hava Kurumu İs· 
1
tanbul başkanı hmail Hakkı bh 

1 
•• I · ' B d söylev aoy emtşhr. un an son· 

'ra tayyare zabitlerinden yüzbaşı 

Kemal heyecanla duygularını an· 
' 
' ıatmıf, arra Abdurrahman Naciye 
. gelmi§tir. ı Kürsüye çıkan Abdur. 

rahman Naci, de.mİ§tir ki; 

r· "-Memleketime kar§ı ila ede-
1 'bildiğim ufak bir hizmetin verdi· ı 
'ği tatlı hazı ~imdi içimde hisse- ' 
'cliyonım. Bu r.wmlekette doğmuş, 
bu memlekette büyümü} ve bütün 
ı;ervetini bu memlekette hazan· 
mış bir Türk evladı sıfatıyle söy· 
lüyorum. Vazifemin bu suretle bit
miş olduğuna kemi değilim. Ulu 
"önderin i§aret ve kumandası al· 
tında bütün servetimi, hatta icap 
ederse canımı bile memleket uğru· 
na leda etmekten çekinmiyeceğim. 
Bu, yalnız benim değil, her Türk 
cVladının ulusal bir ödevidir.,, 

Sehir meclisinden İsmail Şev· 
ket -de söz söyledikten sonra Ge· 
ner~I Fahrettin, Abdurrahman 
Naciyi tebrik etmi§, kendisini u· 
rmmt harpte cephede iken tamdı· 
ğım söyliycrek, c- zamanki hiz
metlerinden de bahsetmiı, davet-

işini görüştü 
Berlin, 26 (Radyo) - Dün B. 

Edenle B. Laval bir saat kadar 

konutmuşlardır. Bu konuımaların 

Memel meselesi üzerinde olduğu 
!Üphesi;ıdir. Meme) komisyonu · 

nun verdiği raporu inceleyen ba · 
kanların bu hususla Litvanyanın 
takındığı durumu doğru bulma· 
Jıkları tahmin edilmektedir. Do. 
la,an şayialara göre, bakanlar, 
Litvanya elçisine ihtarai.:ta bulun
mutlardır. 

-o-

Japon kabinesinde 
buhran 

Tokyo, 25 (A. A.) - Gazete· 

lerin yazdığına göre, Japon ka • 

binesinin aon içtiınaında bir ta

raftan ıü ve deniz bakanları ara.. 

aında ve diğer taraftan da hat · 

bakan ile iç, mezhepler ve tüze 

bakanları arcuında bir anlaşmaz " 

hk çıkını§tır. Bunun sebebi bu ha· 

kanlıklann bazı i§lerde kabahat-

li görülmüş olmalarıdır. 

' Süveyş kanalında bir lngiliz abidcıi: Kanala bakana.alan helkeli 

İtalya_ Habet meaelesi ltalya -ı 
İngiltere ihtilafı haline girdikten 
sonra, ve bilhasaa Muıolini'nin iı
tila aiyaaaıından vazıeçmiyece· 
ğini ıöyleyip İngilterenin bu tak
dirde zecri tedbirlere baıvuraca
ğı dü§ünülürken Süveyf kanalı 
derhal büyük bir ehemmiyet kes· 
betti. 

lngilterede kamoy (efki.rı u
mumiye) kanalın İtalyan gemile
rine kapatılmasını istiyor. Bu 
hareketin İtalyayı harpten vazıe· 
çirmek için en iyi bir vasıta olaca
ğı kabili inkir değildir. Çünkü 
kanalın kapatılması demek ltal -
yanın Şarki Afrika ile münasebe • 
tinin kesilmesi demektir. 

Umut burnu tarikiylf' açık ka
lan yol, 11.000 mil uzunluğunda 
olup, bundan bilhassa harp anın· 
da istifade gayri mümkündür. 

Fakat İtalyanın bu hususta 
korkması lazım gelmez... Birinci 
tetrin, 1888 İstanbul anla!ması ile 
birleıik devletlerinden maada bü· 
tün büyük devletler "kanahn dai • 
m.ı, harp ve aulh zamanında, bü· 
tün harp ve ticaret gemilerine, 
hiç b;r bayrak millet farkı gds· 
termeksizin açık kalmasını taah · 
hüt" etmişlerdi. 

Büyük Britanya o zaman bazı 

hepten değilse, §Undan dolayıdır 
ki .Jngiltere kanalı kapatmaktan 
ictinap edecektir. 

Panama kanalı Amrika için 
ne kadar elzemse, Siiveyf de İn
giltere için o kadar ehemmiyeti 
haizdir. Bimbup ve Kalküta yo
lunu 3.600 ve 4.500 mil kıaalttığı 
gibi Avuaturyayı ana vatana daha 
bir yolla bağlıyor. 

Umumi harpte kanal olmasay
dı, İngiltere Irak ve Filistinde 
aüel harekatta bulunamazdı, 

Sulh zamanında be uuk tarkla lİ· 
caretinin on misli artmasına se
bep olmuıtur. Kanaldan geçen 
senelik 30.000.000 ton hamuleden 
yarısı Britanyaya aittir. 

F ranıa ve İtalya için de kanal 
çok önemlidir. Marailya, Cenova 
Briııdizi, Fruste gibi arsıulusal 
ticaret limanları ehemmiyetlerini 
hep kanala medyundurlar. Kanal 
olmayınca İtalyanın şark yolu ke
ıilmiş oluyor. 

Fransa ise büyük m~stemleke 
imparatorluğunun toprak bütünlü
ğünü müdafaa elmekten aciz kalı
yor. Şarkta ve uzak şarkta tica
reti gittikçe artan Almanya için i
se kanal ehemmiyetinden vazge· 
çilemez bir una.ur olur. Böylece, 
bu hususta umumi bir menfaat ile 

şartlar koşmuştu, fakat 1904 F ran- !!!!!!!~!!!!!~~~~~!!!!!!~~~~!!' 
s:u:. İngiliz anlaşması ı!e bu ~art- ••--•-ı•••••••ı 
ıardan da vazgeçti. 1904 - 1005 Kıymetli sporcu 
Rus harbinde Ru&ya bu anla9ma · • 
dan istifade ederek Baltık donan . o r. Had 1 
ma:nnı kanaldan geçirip Japony~ Dün An kakaya 
aleyhine sevketti. İngiltere Ja · 
pon müttefiki olmakla beraber: giderken trende 
m~ni olamadı. Ö 1 d Ü 

Fakat Fransa İngiltere ile bir· Spor teşkilatımızın en kıy • 
lik olduğu takdircie kanalın kapa- metli üyelerinden Türkiye ld
tılmas. mümkün olabili1'. Bu tak- man Cemiyetleri İtitfakı muha
dirde uluslar kurumu \'asıtasiyle sip ve veznedarı Dr. binbaşı 
1888 anlatmasından vazgeçilmesi Hadi dün Ankaraya giderke!'l 
lazımdır. Sin-canköyünde kalb aektesin • 

Fransanın bu hususu pek çe - den vefat etmittir. 
kingen davrandığı meydandadır. lslanbulda bulunan Fede -
Çünkü böyle bir hareket İtalya · l'aayonlar Merkezinde bazı he· 
nın açık bir husumetini davet e • ~a.p işlerini tetkik ettikten son . 
den lngiltereye gelince.... ra Anka.raya dönerken trende 

Bu adımı atmadan iki defa dü- vefat eden Dr. Hadi, gpor tet · 
şünmesi icap eder. Her devletten kilitımızda uzun seneler hiz • 
ziyade kanal onun can damarı - met etmi§ çok değerli bir idare· 
d;.r, hem ticari, hem de aüel l:a • ciydi. Anadolu Kulübünün mü
kımcfan .. Bir kere kanal bir dev - mesaillerintlen bulunan Dr. Ha· 
Jete karşı kapatılıp, tecrübe edildi 

di'nin bu ani ölümü eporumuz 
mi, istikbalde bir kaç devlet bir O· için hnkiki ve büyük bir kayıp . 
lup kanalı lngiltereye kapatmağa 

teıebbüs edehilirler. Batka se~ ht•ı•r·----••••••-•ı• 

bağlanan büyük devletlerin ıiya • 
sasına ilgili olan kanalın dünya 
siyasasında oyuncak olması ihti
mali varit olamaz. Ne de olsa 
geçit olup bitaraflığı !anılmaz 

muahedelerle garantilidir. Hatta 
Japonya bile arlan araruiuaal tica
reti ile kanalın oitaraflığmı kendi 
menfaatlerinin korunması demek 
olduğunu ihaas ediyor. 

Acaba kanalı kapatmak timdi· 
ye kadar teşel::l>üs edildi mi? Sade 
iki defa kanaldan geçmek, harp 
yüzünden yaaak edildi. 

1882 senesinde Arabi ihtilali 
lsmailiyeye İngiliz kuvvetlerinin 
gelip, iki gün için kanalı kapat • 
malarına aebeoiyet verdi. 1915 de 
ise Cemal paşa ordusunun taarru
zu kanal faaliyetini kısa bir müd
det için akamete uğratmı§tı. Bun
dan batka ise h!ç bir zaman Sü· 
veyı'in kaaptılması değil, tahkim 
edilmesi dütünülmemitti 'bile ... 

Esasen Süveytin müdafaaaiyle 
mükellef lngiltere, tahkim etmeyi 
lüzumlu görmemiıtir. Yalnız Ka· 
hire, lıkenderiye, lamailiye, ve 
Portıaitle garnizonları olup, tah· 
dit edilen her hangi bir noktaya 
derhal ehemmiyetli kuvvetler top· 
lıyabilir. rı 

Fransa ve İngiltereden hariç 
memleketlerde kanal idaresinin 
tamamiyle İngilizlerin elinde ol
duğu f anedilmektedir. Bu dütün· 
ce yanhttır. Hakikate hiç de uy
maz. lngilterenin elinde kanal 
Tahvillerinin yüzde 44 - 176,000 
tane - olduğu dofnıdur. Bunlar 
1875 senesinde Hidivden 4 mil~ 
yon İngiliz lirasına. lngiltere tara
fından satın alman, bugünkü sa
tıt kıymeti 72 ı:nilyondur ve tim-
di ye kadar İgili:t haziM°si.;; 40 
milyon ki.r ettirmiılerdir. Fakat 
tahvillerin yijzde 50 ai Fransızla
rın elinde bulunup, (bunlar Fran-

sız hükumetine değil, f ertlel'e ait~ 
tir .) Kanal heyeti idaresinde bu 
yüzden yirmi bir Franıız, an in• 
giliz, bir de Holandalt vardır. f. 
dareye görüldüğü veçhile Fransız
lar hakimdir. lngilterenin kanalı 
kapatmaaı için her halde! Fransa.
ya ihtiyacı vardır. 

"N evyork T aymi.,, den __________ , ___ _ 
Dttnkü tramvay 

kazası 
Dün Divanyolunda Hasan adın

da biri tramvay altında kalarak 
ezilmiş, kaldll'ıldığı ha.ata.hanede 
de ölmüıtür. 

Hasan bir bakkaldan iki kilo 
makama almı,, kartı kaldırıma 
geçerken 16 numaralı Yedikule • 
Sirkeci tramvayı kendiıine çarp • 
mıttır. Vatman frenleri sıknuısa 
da tramvay iki metre kadar ıürük. 
lemittir. Yaralı Gülhane ha.ata • 
hanesine kaldırılmı,, biraz sonra 
ölmü§tÜr. 

---o-

I.Jeh transatlantfğl 
Nevyork, 26 (A. A.) - İtalyan 

tezgahlarında inıa edilmit olan 
Pilaudski ismindeki Leh tranaat • 

!antiği Triyesteden Nevyorka va • 
aıl olmuştur. Bu gemi, muayyen 
aaatten beş ~aat evvel gelmittir. 
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10RMANIN KIZI ARBAROSTA,· 
• • .. 

INTIK . 

ıre'ffırftka ınumaıraso: 16 VJı;rpan: (Va a NO) 

Zübeyde, Hızırın ayaklarına kapandı : 
- Prensesin söylediklerine inanma !. . . o, 

müslüman değil, kafir! .. o, seni sevemez! ... 
aşkı yalan ! yalan . . . dedi . 

Premea Anlta, nefret ettiği 1 
Hızırı ( Barbarosu) öldürmek ü 
zere onun odcuına girmiı, fakat 
tıfk, kine galebe çalmııtır. Türk 
korsanı, bu maceranın sahibi, i· 
çeriki odada baygın bir halde es 
mer bir kadına rastlıyor. 

Bu kimdi? Buraya nasıl gel • 
mitti? 

Hrzır entrikalı bir ıarayda bu · 
lunduğunu biliyordu amma, bir 
gece içinde biri pencereden öteki 
dolaptan iki kadının zuhur ediver· 
mesi de azıcık fazla değil miydi? 

Küçük Hasanı gene kucağına a
lıp bat ka bir salona götürdü Ye 
yatırdı. "Bu gece tecellin dolat · 
mak!a açılmıt!,, diye gülümsedi. 
Sonra, içeride aceleyle giyinen A
nita'nın yanına döndü. Eliyle bir 
itarette bulunarak, onu dolabın 
yanına getirdi. Baygın eımer ka • 

~ 

dını gösterdi: · 
-Bu kim? 
- A ... Zübeyde ... 
- Zübeyde de kim? ... 
- Cariye ... Fakat burada ne a-

rıyor? ... 
Hızır, kaş.larmı çattı: 
- Asıl hen aize sorayım: Müı-

1 üman bir cariye burada ne arı • 
? yor .... 

- Bunun cevabını verecek o · 
lan ben değilim ... Fakat bildiğim 
bir§ey varıa, Zübeyde, kendisini 
esaretten kurtarasınız diye daima 
yolunuzu gözler. Buraya da aynı 
maksatla, rica etmek için girmit 
ve saklı~.nmı§ olacak .•. 

- Ricayı etmeden emelinde 
muvaffak oldu... Herhalde onu 
artık burada bırakmam ... 

Anita, memnun oldu. Tunuslu 
cariyenin. belki kendi de f arket • 
meden Hrzır'a olan meylini bil -
mek1e beraber, onu kıskanacak 
derecede ahmak <leğildi: 

- Alın, götürün, daha iyi •. , • 
dedi. 

Hılır, düıünceli: 
- Senin için de daha iyi, değil 

mi? ... Hemen ben bugün p3rasını 
verip onu kocandan almalı ve ka· 
dırgalarıma nak!ettinneliyim ... 
Çünkü öyle sanırım ki, geceleyin 
birfeyler sezdi ... Dolabın kapağı 
biz yatmadan önce açıldı ... Bu o -
dada konuftuklarımızı İ§İtmit o . 
lacak ... Gevezelik edebilir. 

- Evet ...• diye Anita, batını 
önüne eğdi. - Çok acayip bir kız
dır. 

- Biraz su getir bakalım ... A • 
yılınca neler yumurt!ıyacak? 

Prenses, bir kupa dolusu suyla 
geri döndüğü vakit, Zübeydenin 
Hızır tarllfından sedir üstüne ya -
tırılmıt olduğunu gördü. Birlikte 
birkaç dakika ç.alıtarak Tunuslu 
kızın gözlerini ve biribirine kilit
lenen çene kemiklerini açtırabil -
diler. 

Ca7;y•, ;nildiyerek etrafına ha. 
lmtth. Kad111 " •keği yan yana 
rrörünee, eliyle gözlerini örttü: 

- Ah siz ikiniz... Beraber? .•• 1 

Keıke kör alaaydrm da görme • 

seydim... Demek ki doğru ititmi
§im ... - dedi. 

Facia telakki ettiği bu manza • 
rayı fazla ıeyretmeğe tahammül 
edemiyordu. Hatta bu günah it • 
lenmiı muhitte kalmak hile iste -
miyordu. Halsizliğine rağmen, 

doğrulmak, kaçmak, gitmek te • 
tehhüsün~e bulundu. Davrandı. 
Fakat mecali olmadığı için, batı 
yastığa düttü. 

Gözlerini, Araplara mah.us bir 
tekilde koskocaman açıp aklarını 
göstererek, ıon bir çare diye. Hı • 
zır'a Anita'yı fitledi: 

- Bunun ıöylediklerine inan · 
ma... Bir müslüman değil... Ki • 
fir ... O, seni sevemez ..• Atkı ya • 
lan! Yalan!... O, bizim düımanı • 
mız ! .. Dinimizin dütmanı .•. 

Kendisini §İmdiye kadar bu 
derece himaye eden ve daha bu· 
gün bağrına baıarak Ramarama' • 
nm zulmünden kurtaran prensese 
Kaf'!ı böyle hatin davranııı, heye. 
canının ve inkisarınm büyüklüğü
nü gösteriyordu. 

Bu kız, doğrusu, pek müthi§ 
delilikler yapa:bilirdi. Anita, ön • 
lemek için: 

- O ne laflar? ... Yanlıt birşey. 
ler İfİtmİ§ olacaksın, Zübeyde .•. 
Bilirsin ya ..• Akim bir karıı ha • 
vadadır ! ... - dedi. 

Hızır en tehlikeli anlarda bile I 

doğrudan ayrılmak taraflııı ol · 
madığı için, Anita'nın saptığı tek
zip yoluna devam etmiyerek: 

- Sen buradan, bu hıristiyan 
sarayından kurtulmak iıtiyormuı
ıun, öyle mi? ... • dedi. 

Arap kızı: 
- Beni kurtar ... Kurtar ... • di· 

ye inledi. 
- Seni bugün alacağım ... Ka · 

dırgama götüreceğim ... 
Zübeyde, doğrulup oturdu. Bu 

sözlerin tesiriyle bir an içinde i . 
yileımitti. Oturduğu yerden, Hr • 
zır'ın eteklerine uzandı: 

- Ya habibi! Ya nuru ayni ... 
Benimsediği hu erkeğin ı.yak · 

)arı dibinden, Anita'ya dütmanca
ıma bakıyordu. 

Hızır: 

- Götüreceğiz, fakat bir şart -
la! .... dedi. - Bu saraydan çıkın · 
cıya kadar deminki saçmaların -
dan hiç. kimseye bahsetmiyE'Cek • 
ain, anlıyor muıun ... 

- Anlıyorum, ya sahibi. .. De · 
mek heni beraber alıp götürecek -
sin? ... Fakat Anita? ... Anita da 
mı beraber gelecek? .... diye, pren 
seai gösterdi. 

- Hayır ... Prensesin geleceği 
filan yok. .. Yalnız aen geliyorsun .. 
Geliyorsun aınma, söylediğim gi • 
bi, deminki çeşit lakırdıları bir 
daha ağzına alınaz ve bu sarayda 
gider uyak, gevezelik yapmağa 
kalkışma.:san. ·· 

Yılanll Manastır 
Yalnız kendinin götürühc.eğini 

öğrenince, Arap kızı, dün geceki 

bütün azaplannı unutmuftu. Şim
di yerlere yatıyor, Hızır Reiı'in a· 
yaklarına, bacaklarına yüzünü 
gözünü sürüyor, aruıra da batını 
kaldırarak, doğu§undan sürmeli 
ıiyah gözlerini eski hanımına çe · 

' viriyordu: 

- Vallahi, billahi, tall&hi bu 
sarayda hiç gevezelik etmiyece • 
ğim ... Ben müslümanmı... Beni 
buradan kurtar ... Yalnız beni ıö· 
tür .. Ramarama'dan kurtulayım ... 

Hızır'm "O da kim?,, gibi bak· 
tığım görünce, Ani ta: 

- Kızlarağaardır .... 'detti .• Bü· 
tün cariyelerin batı olduğu için 
hepıine muıallattrr •.• 

Zübeyde: 

- Asıl bana muaalla.t, kafir ... 
• aedi. 

Gene Anita: 
" 

- Eh, artrlC liurtuluyoraun it • 
te ... Ondan aa, sana hiç fenalık 
yapmadığım ve yalnız iyiliğine 
çalrıbğmı halde benden de kur • 
tuluyoraun • diye aitem ed~celc ol
du. 

Zübeyde, eline reçimıiıken ka
çın:Daktan korliuyor 1tibi, iki ko • 
luyla, Hnrr'm bacairna büsbütün 
sarılıp yüzünü sürerek, Anita'ya 
hain hain baktı: 

- Sen mi bana fenalrli yapma· 
dm? ... Ya bu gece ... Ya bu geceyi 
unuttun mu? .. 

Hızır, ayağmr hiddetle ıilkti: 

- Çok olu}'Orsun ... Kalk baka · 
ymı... Yoksa ter.biyeni veririm ... 
Hani artık bu sarayda böyle teY • 
lerin laf mı ebniyecektin? 

Zübeyde, fena halde korktu. 
Hali. yerlerde, ıecde eder gibi e · 
ğile eğile, fakat bu sefer, iki üç a· 
dmı ötede aürükfenerek yaltak • 
landı: 

- Peki efendim, peki sahibim .. 
Kızma ... Tek, sen onu götürme, 
beni götür de, ben senin bütün is
tediklerini yaparım ... 

- itte, bak, dütün, ta.ıın. key • 
fin bilir ... Haydi, içeriki odaya git, 
uyuyan çocuğun yanında otur ... 

O uzaklaşırken, Anita'ya döne. 
rek: 

- Sen de, konuştuğumuz gi • 
hi ... 

Katlarını çatıp gözlerinin hüz
nünü gölgelemek istedi: 

- Ayrılacağız ... 

Epeyce gün ağannıttı. Nöbet · 
çiler a~ağıdayken, Anita'nın git • 
mesi güç olacaktı. Hızır, bunu an
ladığı için, aşağıya ıeılendi: 

-Ali ... 
- Buyur, Reis ... 
- Nöbetini bırak. .. Sandala at-

la... Bugün aktamüstü buradan 
gidiyoruz; fazla kalmıyacağız ... 
Gemideki uıaklara haber ver; her 
şey şimdiden hazır ol&un ... Yanın
dakine de söyle: O da içerideki -
Jere aynı ıeyi bildirsin ... 

- B<:.şüstiine Reis ... 
Hala geceki r.5betçilerdi... lh -

tiyar korsan yanındaki genç hı ~ 

V CÜlfi it.ayvanlar cıruındo "• Alrüt omn balto ~irmcmit orrncınlcı
"Cltı/o 6eçen a.tk ue kaltramanlılı. lttıyecan. caror &1• tetkik roınanr 

•No· 112••._• Yazan: Rıza Şekib 
EbululA, Karşa yerine döndükten ~onra 
tüyJerln işaret ettiği yere varmak nlyetile 

yoluna devam etti 
Karıa tüyü eline aldı. Bu deve 

kutu tüyüydü. Kabilele~ arasında 
Monbitolar en çok ziynet yerinde 
kullandıkları deve kutu tüylerini 
hazan da dütmandan kendilerim 
saklamak için kullanırlardı. 

Etrafa göz gezdirince bu tüy· 
terden daha çok gördüler. Hele, 

1 
bazı yerlerde küme küme vardı. ! 

Ebululi: I 
- Bunlar mahsus ablmıı değil.. 

Her halde burada fevkaJide bir 
hadise geçmiı olmalı. 

Karta yere baktı. Ebulula mü
balağa ediyordu. Deve kutu tüy
lerin burada bulunduğu gibi a% 
ötede, biraz dah'a ötede de vardı. 
Her yerde hadiıe olmuf değildi 

1 ya ... 
- Mübalafa ediyorıun Ebulu

la ... Burada fevkalade bir fey ol
mamı~. Kendiıini bu tüylerle, 
her ihtimale kartı ıaklıyan yerli, 
artık lüzum kalmadığını görünce, 
yürüdüğü müddetçe atıp ıitmif .. 
B:mdan baıka bir ıey değil bu .. 

Kartanın bu ıözü üzerine Et;u
lu1a, tüy izleri üzerinden yürüye-

ristiyana: 
- ltittin ya, Yi.ni .•• • aedi. • 

Haydi ... 

re' tahmininin tf c.ğru oJup olma
dığını anlamak iıtemiıti, 

Karta: 
- Anlatılıyor, sözüme inanma· 

drn, arattırmak, doğru oiup olma
dığına kanaat getirmek iıtiyor
sun ... Yürü öyleyııe .. 

lkiıi yürüdüler. 
Karıanın tahmini doğruya çok 

yakındı Hakikaten adım batında 
deği!ıe bile iki adımda bir, hiç ol· 
mazsa bir tüye tesadüf ediliyor· 
du. 

Belki yarım 'aatten f azl!l Y .. ol yü. 
rüdükleri halde hala tüylerin. ıo
nunu alamamıtlardı. 

Karta: 
- Takip ettiğimiz yol da Mon• 

bitoluların huJuduna çıkar. 'Anla• 
§ılan bu tüyleri yerli ita.ret Jçin 
atınıf .. Tekrar gelecek demektir. 

- Ya gelirl<en atmıı da gider· 
ken ayni yolu takip etmİfse ?. 

- Bu kabil dtğil.. Bir defa go
letı bir tek kiti değil.. Kalabalık .• 
Kulübemizin yar.ında gördüğüm 
ayak izleri bana bunu anlattı. Son
ra buradan da gelmit deiiller; bi· 
zim geldiğimiz yola müvazi ikin
ci bir yol nrdrr, oradan .• 

- Senin kanaatin timdi bu yer
linin tekrar relecejinde mi? 

iki nöbetçi, yerlerini bırakıp U· 

zaklatrr1arken: 
"- Hani burada bir hafta ka • 

lınacaktı? •.• Ne oldu? •• Sabah ka
ranbfı ne e•ip de bayle palaa pan
drras emirler veriyor? ... ,, diye dü
f Ünüyorlardr. 

- Evet, öyle .. Amma, yolda 
fillerimizin mahvettikleri arkadat
larrnı görmezlerse .• 

Hele Yani: 
"- Planlar altüst oluyor!,, di -

yerek eıeflendi. 
Nöbetçiler, gözden kaybolduk

tan sonra, Hızır, pencereyi açıp 

sarmaşıklara tutunan Anita'nın 
saçlarını bir daha oktadı: 

- Yedi yıl dediğin nedir ki .. . 
Fakat sakın yüzüğü kaybetme .. . 
Bizi biribirimize o anlatacak. •. 
Bak, bende bir eti daha var ... Bu 
yaıma kadar, herıeye rağmen na
sıl tertemiz kaldınaa ..• 

Anita, tama.miadı: 
- Yedi yıl, hatti icap et:lene 

ondan fazla gene öyle kalaca • 
ğım .••• 

- icap etmiyecektir .•. Beklet • 
miyeceğim ... Tam yedi yıl ... Anlı-
yor muıun? ... Söz veriyorum ... 

Bu ıeıte öyle bir kat'iyet vardı 
ki, Anita yüreğinde bir hafiflik 
hisıederek, geceleyin bin zorlukla 
geçtiği bu mütkül yolu kolayca 
geçti. 

Bu sözü ona HızR' Reis veriyor
du ... Sözünün eri olmakla methur 
Hızır Reis ... 

Neıeıini yalnız, ufak bir had1ae 
kaçırdı: 

Tam balkona varmııtı ki, biri 
tarafından görülüp görülmediğini 
anlamak üzere, etrafına baktı: 

Atağı da, tam kötenin batında, 
Ramarama belirmitti. Batını kaJ. 
dırmıt, sarayın pencerelerine dik· 
katli dikatli bakıyordu. 

Prenses: 
"- Acaba. beni gördü mü? Bun 

dan bir i~ ~ıkncak mı?,, diye dü · 
ıündü ve üzüldü ... 

Fakat: 
"- Adam sen d~ ... ,. diyerek 

dairesine girdi. 
.(Devamı var)~ .1 

-Niçin?. . 
- Görürlerse bizim döndütG • 

müzü anlarlar da ondan.. Şimdi 

anladın mı bunların bir itaret ol· 
duğunu? .• 

- Evet •• . 
Ebululi birdenbire c&vap vere

medi. Çünkü onun niyeti, tüyle • 
rin bittiii noktaya kadar ilerle • 
mekti. 

Karıaya: 

- İstenen !en dön!.. Ben \;Iraz 
daha iterliyeceğim. Merak ettim, 
bu iıin neticesine varmahyım •• 
Belki bir ip ucu elde ederim. 

- İp ucunu elde edip de ne 
yapacakıın 7 Dön .. Yerimizi, JUi'• 

dumuzu düzeltelim. Y atabilec:eli 
bir hale koyalım. 

'(Devamı var)' 
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Afrika ormanlarında uykuya dalan 
scyyalı - Alı! şu sinekler! .. 

Bir haftadır hasta olan İzak ö -

onşçn<dle 
Samuel, difçide pazarlık edi -

yordu: 1 
- Dişimi çekmek için kaç para 

istiyorsunuz? 
- İki lira ... 
- iki lira mı? iki dakika bile 

sürmiyen bir iş için iki lira istenir 
mi? I 

Dişçi bıyık altınclan gülerek ce
vap verdi: 

- isterseniz ayni para ile di~i
nizi on beş dakikada t:'ekerim ! 

Adıres 
Bir taksi çağırdı ve: 
- Çabuk 10 lemrnuz caddesi . 

ne ... dedi. 
Şoför sordu: 
- Hangi senenin? 

- Et'indc lıiznıctçi kadın olduğunu 
söulü11ordun, halbuki bulaşığı sen yı
layorsun. 

- Hizmetçi · kadınlq evlendim de 
ondan .. 

ıreın<dl nt 
Süt nine gelerek haber verdi: 
- Küçüğü bir türlü uyutamı -

yorum. 
Kadın: 

- Peki, dedi, ben gelir şimdi 
ninni söyler uyuturum! 

Süt nine cevap verdi: 
- "Simdi annen gelir, ninni 

söyler!,, diye korkuttum amma, 
geıie uyumadı! 

IFeırDa !Mlaıo>eır 
- Size bir mektupla borcunu -

zu ne vakit ödeyece'ğinizi sormuş, 

zarfın içine cevap için bir pul bile 
koymuttum. Hala tevap vermedi
niz! 

- Size fena bir haber vermek 
istemedim. 

KİMYAGER KIZ 
lüm haline gelince karısını çağır. Hilseydim maksadını Elbisen kıpkırmızı, Saç kwırcık ondüle, 
dı: En·elden ben eğer kız Oldun gönül hırsızı, Geçer8in güle, güle, 

_ Rebeka, dedi, artık öleceği- Anmazdım lıiç adını, Güzellerin yıldızı, Bağla İ§i formüle, 
('apkmsın kimyager kız, Çapkınsın kimyager kız, Çapkınsın kimyager kız, 

mi anlıyorum. Sana vasiyetim: İİl•••lll•••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••lliil Mağazalarımı olduğu gibi muha -

fan edersin. Ticaretin yolunda 

gitmesi için istersen direktörle ev
len ... 

Rebeka, hıçkırarak kocasına te· 
minat Yerdi: 

- Merak etme, kocacığım! Sen 
hastalanınca ben direktörle ni . 

şanlandım bile ... Sen ölünce he · 
"";len evleneceğiz. 

<iözl~ri miyop olan adanı - affeder. 
siniz komiser .• Sokakta tasması ol • 
mıyan bu köpeği buldum. 

Hangisi az 
masraflı? 
Kocasına sordu: 
- Komşumuzun karısına dik -

kat ettin mi? 
- Nesine? 
- Nesihe olacak. tabii güzelli-

ğine değil! Çünkü ~irkin ... Amma 
iyi giyinmeğe çahşıyor. Benim 
son robumu da tıpkı tıpkısına 'tak 
lit etmİf. Şimdi ne yapacağız? 

Adamcağız, mütevekkiBne: 
- Anlaşılan yeni bir rop ieti -

yorsun? dedi. 
Kansı cevap verdi: 
- Sen bilirsin kocacığım. ister

sen bu evelen çıkalım ... Artık sen 
düşün, hangisi daha az masraflı 
olursa! ... 

A !hl li'1l e f <e ırn aı R 
Zengin kadın hizmetçisini ça -

ğırdı: 

- Pencereden bak. hava yağ -
murlu mu? Yağmurlu ise yeni fO· 
sonlarımı giyeceğim ... 

Hizmetçi pencereden baktı ve 
cevap verdi: 

- Hava çok güze], günlük gü
neşlik ... 

Kadın içini çekti: 
- Ah nefena hava!... 

IHI n ne 
- Hangi kulağım çınlıyor? 

• 

Meçhul 
sevgili 

- Tele fonda konutan AY§e 
mi? 

- Evet benim. 
- Sizi çoktanberi seviyorum . ., 

Bir apartımamm bir de otomobi -
lim var. Size evlenmek teklifinden 
evvel beni isteyip İstemediğinizi 
öğrenmek istiyorum. Acaba .beni 
nasıl buluyorsunuz? 

- Ben pe sizi gi;ı.lj ı~li evi • 
,Yçrdum. Mai:Jem ,ki )iz söyl~~iniz 
ben de itiraf etmekte beiı görmü· 
yorum. Sevgilim! 

-Ah ne kadar mes'udum? De
mek karım olacaksınız? 

- Evet! Yalnız birşey sormak 
istiyorum. 

- Sorun! 
- isminiz nedir 

Mazeıreit: 
Lokantada biftek istemişti. Kö. 

sele ile et arasında acayip bir nes
ne getirdiler. Bunu kesmeğe çalı. 
şırken bıçak kıvrıhverince garso
nu çağırdı: 

- Garson! Bifteği kesmeğe ça
lışırken bıçak kırıldı ... 

Garson teşekkür etti ve: 
- Peki efendim, dedi, hesabı . 

nıza yazarız ! 

----.---.... .. - · -·-· - ----=----

Balkaıı kırılan bir zinciri 

Muvesvns kadın 
Trende: 

- Affedersiniz bayan! Size ... 

- Bana laf atmağa kalkıtıraa· 

mz hemen imdat zilini çalarım! 

Erkek yolcu ıeeini çıkarmadı. 

Fakat iki iıtuyon aonra kadm 

trenden ineceii ırrada izah etti: 

- Demin oturmak üzere oldu

ğunuz yere mürekkep döküldüğü

nü ve eJbiıenizin kirleneceiini 

söylemek iıtiyordum ! 

- Hayret! Bir yanağı öteldndne 
daha kırmızı! 

- Tabii. zavallının 8ol çeneaindekf 
di§lcri ağrıyordu. Onun için mecbu • 
ren sağ yanağına tokat atabildim. 

Sebep ıri1<e ~mnş 
~- Nicin bütün gününü kahve 

köşeleri~de· geçiriyorsun? Madern 
ki işin gücün yok, evine git de ka. 
rınb otur. 

- Sağ kulağın ... 
- Seni hilebaz seni .. Bunu say-

NezDeye çaıre 
- Doktor, nezle olmuıum. Ne OlkDncl defasında 

- Karım evde daima somurtu · 
yor da ondan .. 

- Peki, neden surat asıyor? 
- Bütün günümü kahve köşe· 

)erinde geçirdiğim için!.. 

Rflll/Ofla repllrlttj yapan _qazcttt!l -
birk~ .anly~ 3onra timsahın homur • 
tuaunu iflte~kainlz! • 

mam, muhakkak din]emişsindir L. 

_ llangisini kurtarmalı? Adamı 

AsB<o ~n,.nDOaıınoy<Q>ır 
Bir seyahatten dönüııte, yatak 

odasında bir pantalon askısı gö • 

rünce kıyameti kopardı. Fakat ka. 

rm müthiş soğuk kanlıydı. Hid . 
detlenmiş gibi görünerek haykır
dı: 

- Benden haksız yere JÜphe 

ediyoraun ! Ben namuslu bir ka
dınım, atığım yok, olaa bile askı 
kullanmıyor! 

mı, ııoksa sandalı mı? 

1 

1910 senesinde lokantada 
-(:arsan, barrcı biraz /ıaı,·a getir! 

Ama la:c olsun! 

alayım? 

- Bir mendil! 

snırke de nazom 
Kaynanasının resmini beğen

memiş ti, ressama sordu: 

- Bu portreyi ne ile yaptınız, 
yani nasıl boya ile ... 

Ressam ceva pverdi: 

- Yağlı boya ile ... 

- Şimdi eksikliği anladım. Res-

min kaynanama tamamiyle ben
zemesi için boyaya biraz da sirke 

· koymanız lazımdı! 

Seviterek cvlenmitlerdi. Balay
larının ilk günlerinde erkek: 

- Seni öyle seviyorum ki, de
di, beni daha ilk aldatıtında ıeni 
derhal öldürürüm! 

Genç kadın koca11mn boynuna 
sarılarak ıordu: 

- Peki, ikinci defaunda ne 
yaparsın? 

Kadın (lrlgraf tamircisine) 
Korkmayın ... Köpek ıaırmaz.' 



Şilt maçları yapılıyor 
Fikstür dün çekildı, ilk seçmeler gelecek pazar 
Lik maçları da 24 ilk teşrinde başlayacak 

lıtanbul futbol mevıimi, önü - ı 
müzdeki ayın (6) smdan itibaren 
bat hyacaktır. 

lsta.nbulun yeni Futbol Heyeti, 
dün akıam bütün kulüp murah -
haılarını davet ederek şild maç -
Iarı fikstürünü hazırlamııtır. 

Bu seneki ıild fikstürü, herkesi 
memnun edecek çok güzel bir e -
ıu üzerine hazırlanmıştır. Bütün 
lıtanbul kulüpleri şild maçları i . 
çin üç grupa ayrılmışlardır. 

Galtasaray . Fener - B-etiktaş 
'(A). 

lıtanbulspor, Vefa, Süleymani
ye, Beykoz ( B). 

içlerinde Güneş de dahil oldu -
ğu halde diğer bütün ikinci ve ü -
çüncü kümenin kulüpleri de {C). 
grupunu teşkil etmektedirler. 

Zayıf kulüplerin, ilk ağızdan, 
kendilerine nazaran çok kuvvetli 
kulüpleri"n karıııına çıkarak tas • 
fiyeye uğramamaları, kuvvet ve 
§analarını daha iyi tecrübe etme • 
lerine meydan bnakabilmek için, 
ıöyle bir çare bulunmuştur: 

(6) birinciteşrin pazar günü ilk 
seçme müsabakası (C) grupunu 
teşkil eden 15 kulüp arasında ya . 
pılacaktır. Biriıi kur'a harici ka · 

kil eden (3) kulüp araaında yeni
den bir kur'a çekilecek ve tild 
maçlarının çeyrek son müıabaka· 
sı. bütün kulüpler araaında oyna
nacaktır. 

( C) ve ( 8) grupları takımın • 
dan yapılacak eleme maçlarının 

fikstürü, kur'ada şöyle düşmüştür: 
Top kapı - Doğanspor (galibi: 

Beykozla). 
Kasım paşa - Altmordu (galibi: 

C grupunda ilk seçmede kur'a ha. 

6ci kalmış olan Anadolu ile). 
Beylerbeyi - Anadoluhisar (ga

libi: Feneryılmaz - Sümcrspor 
galibi ile). 

Güneş - Haliç (galibi: Siilej-• . 
maniye ile). 

Karagünııi.ik . Ortaköy (galibi: 
Vefa ile). 

Hilal - Eyüp (galibi: lstanbul
sporla). 

Feneryılmaz . Sümcrspor (ga -
libi: Beylerbeyi . Anadoluhisar 
galibi ile). 

Ve bütün bu maçların galiple • 
riyle, yukarıda yazdığımız tekil -
de, çekilecek yeni kur'adan sonra 
Galatasaray, Fener, Betiktaı da 
dahil olduğu halde son seçmeleri 
yapacaklardır. 

Hem küçük, hem de büyük ku. 
lüpleri koruyan bu ıekil bütün ku
lüpleri memnun etmittir. 

Lik Maçları 
İstanbul lik maçlarına, Rus le -

maılarının sona ermesiyle bera -
her, (27) ilktetrinde batlanması 
muhakkak gibidir. 

Futbol Heyeti tarafından, yal · 
nrz birinci kümenin değil, ikinci 
ve üçüncü küme kulüplerinin de 
iştirak edeceği bir gençler liki ya
pılması yolunda teJebbüslere giri
ıilmittir. 

Cumartesi günleri yapılması dü 
f Ünülen genç takımlar maçlarına, 
futbol varlığımızın esasını teıkil 
edeceği için, büyük bir ehemmi -
yet verilmektedir. 

Diğer taraftan, Futbol Heyeti 
imkan bulduğu takdirde, bu sene 
ikinci ve üçüncü küme (8) takım
ları arasında da bir lik yapmayı 

düıünmektedir. 
lan (C) grupundan 14 ~lübün ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ya!ln~ı,zı (7) müsabakada (7) ku Macarların meşhur Türkiye 
Frens Varuş kürek 

lüp ilk elemede fikstürden çıka · 
cak ve ortada (8) kulüp kalacak· 
br. 

(C) grupuna dahil bu (8) ku · 
lüp, (B) grupunu te§kil eden Sü -
leymaniye, Beykoz, Vefa, lstan -
bul-'9or takımlariyle ikinci seçme
yi, sonradan tayin edilecek bir ta· 
rihte, ihtimal lik maçlarının ara · 
ıına s1kıttırılacak haftalardan bi
risinde yapacaklardır ki bu seç · 
T""ed= de elenmeğe uğranmamış O· 

lan takımlarla, (A) grupunu teş· 

. lstanbula çağrıldı 
hıtah'but'tulUpletlnden birinin yap • 

tığı te~ebbtisc göre önümüzdeki haf· 

talar içinde Avrupa kupası finalini 

oynıyan Macarların Ferensi Yaruş ta

kımı şehrimize davet edilmiştir. 

Merkezi Anupanın en kunetli takı 

mı olan 1''erensi Varuş yapılan teklifi 

kabul etmediği takdirde Hungarya ve 1 

yahut Rapit takımı getirilecektir. 1 

Avrupadan getirilecek takım 7 \'e 9 

birincite§rinde şehrimizde iki maç 
yapacaktır. 

Sovyet futbolculariyle karşılaşa • 

cak olan milli takımın gelecek takım • 

la bir müsabaka yapması da ku,-vetle 
limit edilmektedir. 

-----
Boks alemini ait üst eden Zenci 

J©~ IL<ö>l\JIÜ~ 
Gelecek av Karnera 
Şimeling nıaçı galibi 

' ile çarpışacak 
BlYl ~IÜJ ırll Oeırde 

bBit Avırl\Jlpa 
se".11 a ını atn ne 

" 
çokmaso 

Dltıl'lt!maıon <dle vaır 
LODRA: 26 Saat 11 <Radyo): Dün 

eski dtinya ~ampiyonu Max Baeri nak 
autla mağlup eden, zenci boksör Joe 
Louis, şimdiye kadar gelen boksör • 
leriıı en iyisi addedilmektedir. 

Joe Louis, gelecek ilk maçını birin
citeşrinde Max Şimeling - Karnera ma 
fi galibi ile yapacaktır. 

Bu aylar urfında, galip zenci bok -
llÖrün, btr Avrupa turnesine çıkması 
ihtimali nrdır. 

• 

Karnerayı ycncrRc Joe /.,ouia'le karıı· 
Taıacak olan MAX ŞIMELING 

şampiyonası 
Ayın altısına kaldı 

Bu hafta yapılması beklenen 
Türkiye kürek §ampiyonaaı, diğer 
mmtakalara gönderilen harcırah· 
lar henüz yeni ellerine varmıı ol· 
duğundan, bir hafta aonraY.a kal -
mııtır. 

Türkiyede lik defa yapılacağı 

için çok ehemmiyetli olan dört -
lük klasik tekneler araamda Tür -
kiye birinciliği kartılaınıuı, böy • 
lece, 6 birincitetrinde, gene Be • 
tiktaş atadı önü ile Dolmabahçe 
sarayı arasındaki sahada ya.pıla -
caktır. 

Bu yarqlarda lstanbulu, latan . 
bul birincisi Galatasaray temail e
decektir. 

Meşhur lnglllz 
takımının vaziyeti 

fena ı 
İngiliz gazetelerinin yazdıklarına 

göre, lngilterenin, hatta dünyanın en 
meşhur futbol takımı olan Arsenalın 
bu sene vaziyeti fenadır. Mevsim ba
şındanberi yaptığr maçlarda hayli sı
kıntı ç<.kmiştir. 

Geçen gün de, 6:> hin kişi önünde 
yaptığı ma~ta. Mançester takımına 3-2 
mağ'liıp olmuştur. 

- Bir düzeltme 
Vefalılar 

söz vermemiş 
Pazartesi günkü spor sayfamızda, 

Karagümrük stadında yapılan maç -
lardan bahsederken, maçlardan hirisi 
için de <Vefalılar gelmediği için oyun 
oynanamamıştır) şeklinde yazılm1ştır. 

Dün Yefa idman yurdu idare heye • 
tinden aldığımız biı' tezkerede, böyle 
bir şey vaki olmadığı ve Yefalıların 
Karagümriikt~ maç için hiç bir söz ,·er 
memfş oldukları bildirilmektedir. ~fl -
tunlarımıza yanlış ge~miş olan hava -
disi düzeltiriz. 

' ', 
~~~--~ l'~Qj'~~ . ., ,..1 ·r'7'1"t' ,,, ·; . ... J 

ı/f• ~\ -

Mülayim pehlivan 
Istanbula döndü 

lki ay enel, Hava Kurumu men • ı 
faatine yapılan bir müsabakada, Afue. 
rikadan gelmiş olan ,.c şimdi gene A
merikaya dönmüş bulunan, Dinarlı 

.Mehmedi, çok hakim ve üstün bir gü
reşten sonra yenen Mülayim pehlh·an, 
yapılan teklifler üzerine eski sporcu -
lardan eczacı Celal Ergunla beraber 

Mülayim pehlivanın. 'Avrupada alın -
mış bir reami 

A vrupada bir turneye çıkmıştır. Bir 
ay kadar devam eden bu seyahatten, 
Mülayim pehlivan evvelisi gün dön • 
müştür. 

Dün kendisiyle görüştüğümüz za • 
man Müla};m pehlivan bize kısaca ve 
aynen şunları söyledi: 
"- Gittiğimiz Almanya, Avustur -

ya ve Macaristanda grakoromen gü -

reşi teklif ettiler. Biz de serbest gü .. 
reşebiJeceğimiziğ söyledik ,.e bu yüz
den anlaı;amadık. 
Yalnız· Almanyada istedikleri gibi 

Grekoromen egzer. Li yaptık. Çok u~
rnştılar fakat sırtımı yere getircme -
diler. 

Bay Celfll Ergundan çok memnu • 
num. Bana gayet iyi baktı. 

İdmanım yerinde. Şimdi yakla~'\n 
güreşler iç.in çah~cağım. 

"Size şunu da söylemek isterim, 
Dangolof isminde bir Bulgar güre:. -
çisi vardır ki, bu birkaç sene en-el 
Pariste Amerikaya gitmeden evvel 
Dinarlı Mehmedi yenmiş ,.e Dinarlı 
burada baş pehlh•an olmadığı halde, 
bu Bulgar giircşçi: 

- Ben Türkiye başpehlh·nnrnı yen
dim. Şimdi Türkiye paşpehlivanı be
nim! diye kendine reklfım yapmağa 

başlamıştı. Biz bu ~cfcr bu DalgoJofu 
aradık. IJulgaristanda yoktu. Gene 
Parise gitmi~, kendisine haber bırak • 
tık, dedik ki: 

- 'fürkiye h:ışpehlivanı Dinarlı d~ 
ğildir. Onu yenmekle senin böyle bir 
lakap takmıya hakkın yoktur. 

Türkiye ba;,;pehlirnnlannı yendiği .. 
ni hakiki haklı olarak söylemek ister· 
sen en·elfı benimle, sonra Hi.iseyinle, 
daha ~onra da Kara Ali ile ve en son 
olarak da Çoban 1\fehmetle gür~ip 
~alip gelmen gerektir. 

Meydan ac;ık!. Seni lstanbulda hek· 
Jiyorum .. ., 

"Bu meşhur Bulgar pehlirnnının 

daveti kabul edeceği umulur ,.e ken -
disiyle lstanbulda, Eskişehirde n lz • 
mirde (3) mfüıabaka yapmağı tasarlı • 
yorum.,, . 

Hentiz =-eyahat yorgunluğunu alma
mış olan Mülayimle bu kadar konuc:: -
mayı kafi görerek kendisinden ay • 

rıhrken: 

l\liilayim pehlivan şu sözleri de ila
ve etti: 
"- Ben yalnız bir şeye mütees..o;;i • 

rlm. Seyahate gittikten sonra, bir 
mecmua benim eleyhlmde bazı ya -
zılar yazmış ve Dinarlı güreşi için ... 

Ben kendi köşemde oturan, alti)iş • 
ten, patırdıh propagandalardan ho~ • 
lanmaz bir adamım. Kimseye zararım 
yoktur. 

- Gel o Dinarlı ile çarprŞ demler, 
çarpıştım ve kazandım. Bununla bir 
suç işlemiş olmadmt ki, neden bu ya • 
zı1an yazanlar bana kızmışlar anla ., 
mıyorum.!.,, 

Adapazannda spor 

İdrnanyurdu Sakar
yayı 3 - O yendi 

Adapazarı (Ö • 

zel): Hava Kuru -
mu menfaatine ya 
pılan kupa maçın
da finale kalan 
idman yurdu ile 
Sakarya kulübü 
pazar günü büyiik 
bir seyirci kütlesi 
önünde karşılaştı -
tar. 

Birinci devrede 
sıfır sıfıra iken i
kinci denede ld · 
man yurdu iiç sa -
rı yaparak kupa • 
yı kazanmıştır. 

Oyun çok heye -
canlı oldu. Yul'tlu-

lar Rauf, Çakır, Hara 1.-upasını kazanan Adapazarı /d man yurdu takımı. 
Ahmet, Hurşit, Ca 
,;t, ,.e İbrahim gibi kıymetli oyun -
cuları takımda olmadığı halde ~ok gü 
zel bir oyun oynadılar. Yurtlular 
Rolulu kardeşleriyle karşılaşmak ü • 

zere haftaya Boluya gıdcccl:i:lcrd ır. 

Bu arkadaşlara hl'r vakit :·öyle 
mu\'affakıyetlcr temenni ederim. 

N.K. 
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Coeuk ha itası 
Hediye kazananların 
· adlai-ını , Yazıyoruz 
iki hafta önceki rcaimli bulmaca -ı 

mızın klişesi bozuk çıktığı halde bunu 

doğru yapıştıran okuyucularımız \'ar
dır. Bunları sıraya koyarak içlerinden 
kur'a sektik. Şehzadebaşında tiyatro 
sokak. 1\1. Faik Ozmen 1 nci, Ankara
da Hacıba)Tam ca. Şaziye Mehmet Ali 
Tunçel 2 nci hediyemizi kazanmış • 
)ardır. 

t 

İKİŞER PlKET NANE ŞEKERİ 

KAZANANLAR: 

3 - Beylerbeyi 17 Burhan, 4 - Te -
pebaşı T. Tarı, 5 - IAleli Ayşe, 6 -
Bahçekapı 211 Muzaffer, 7 - Pertev-

: nlyal L. E. özek, 8 - Halatta Şakir 
i ,Turgut, 9 - Beykoz 40 ncı mek. 373 
• :Veliyittin, 10 - Pangaltı 7 Nazire, 

111 - B. Vişne zade 18 1\1. Orkunt, 

ı 12 - Sultanahmet 31 Rükneddin, 13 
:- Samatya 52 Berç, 14 - Is K.adırga 
121Yaşar,15 - Kandilli L. 45ö MuaJ14, 
16- Şehremini Zeynet, 17 - Beyoğlu 
44 üncü mek. 38 SühcyfA, 18 - 15 nci 

: mele. 423 Maide, 19 - Kurtulus 39 :> i :Yosifidfs, 20 - Is Erkek L. 1060 Fey. 
: :>:U· 

KiTAP KAZANANLAR: 

21-..il nci mek. 58 Necdet, 22 - ls
Posta Nak. M. Orhan, 23 - Beyoğlu 
j n<il mek. 69 Saime, 24 - Fatih 24 cü 
Naci, 25 - H. paşa Saba Suer, 

• 26 - Kandilli kız L. 125 İnci, 27 -
Sirkeci 43 Mahmut, 28 - 42 nci mek. 
Metin, 29-19 cu mek. 96 Türkan, 3-
- Süleıymaniye 6 Gülgeç, 31 - Koca 
M. P. 88 Osman, 32 - ~yoğlu 13 Asu 
man Nedim, 33 - Beylerbeyi 60 Ay • 
~n, 34 - Çemberlitaş Batırbay, 35 -
Ayazpaşa Tevhide, 3 - 36 ncı mek. 
Mehpare, 37 - J{umkapı 9 Tutili, 38 
- Karagümrlik 50 Cemal, 39 - Arna
vutJd~,1'~8cMif1,r.tO - 1{asımuaşa 
60 Nejat. 

CETVEL KAZANANLAR: 

, 41 - Fatih 4 Semiha, 42 - Uzun-
ç.a.rşı 5 Bedriye, 4.'J - Aksaray 12 Şeh-

naz, 44 - .: ncı mek. l\lüficle, .ı;; -
;;5 nci mek. 46 .Nermin, 46 - Gazi Os
manpaşa :ıs:> lbrahim, .17 - Çapa kız 
Muallim mek. Malike, 48 - Cafaloğlu 
14 Mustafa, 49 - Bakırköy Nadir, 50 
- Süleymanlye 29 Nesrin, Sl - E. 
dirntkapı 87 Burhan, 52 - 13 ncü 
mek. 23 Salahaddin, 53 - Edtrnekapı 
ÖzdemJr, 54 - Aksaray 1 Sabahaddin, 
55 - Beyoflu 12 Manol, 56 - Kara· 
köy, Rahmi, 57 - ls Erkek L. 154 Ah • 
met, 58 - Maçka 861 Adnan, :;9 - Te
peba§ı 120 Fehmi, 60 - Eyüp 17 Ra • 
bla. 

DEFTER KAZANANLAR: 

61 - 2 nci mek. 51 Osman. 62 - Per 
te\'niyal L. 234 Süleyman, 63 - E • 
ren köy, 193 Nevzat, 64 - Paşa.bahçe 
62 Turan, 65 - Beyoğlu Mihran, 66 -
Boğaziçi 140 Elizabet. 67 - Kumkapı 
.ı Dihuri, 68 - 55 nci mek 118 Tarik, 
69 - Üsküdar 63 Cuit, 70 - Kız L. 
1062 F. Yüksel. 

KARTPOSTAL KAZAN ANLAR: 

71 - Kız L. 1003 Mehdlre, 72 - Ge
dikpaşa 62 Kink k. 73 Beyoflu 5 Ley
la, 74 - ls kız L 368 Fahriye, 75 -
Eyüp 113 Münir, 76 - Beyoğlu 28 Hrls 
to, 77 - Zincirlikuyu 9 HUsniye, 78-
79 - Süleymaniye 16 Halit, 80 - Kız 
taşı 1 Reşat, 81 -Aksaray 58 Şükran, 
S2 - Galata Mustafa Ham, 83 - Pan 
galtı L. Vahan, 84 - Kabata§ L 320 
Talat, 8S - 27 nci mek. 476 Orhan, 
87 - Aziz P. 45 Ra~m. 88 - Dlvanyo-
1uRagıp,89- Kız L. 745 Selma, 90-

17 nci mek. Semiha, 91- Bt§ikta§ 190 
Serop, 92 - Kuımpap 102 Semiha, 
93 - Kuleli L. 882 Sabah, 94 - Orta
mek. 278 HUzeyyen, 95 - Fatih 105 

Şükran, 96 - Gazi Osman P. 81 Riza, 
97 - Silleymaniye 13 Ayhan, 98 -

Şehremini 162 GöniiJ, 99 - Sultanah· 
met 476 Süheyla, 100 - 43 ncü mek. 
108 Nermin. 

- Hediyelerimiz her hafta cumar -
tesi günleri matbaamızda dafltılır. 

888888Bu •k••m888888(9 
Harbiyede BEL V C d•hçe•lnde 

Be•teglr MARK O Geoeaı 

Memleketi mlzln en yllksek 
okuyecularının fştlraklle 
pek zengin program ve 
sürpriz. ~ 
888888888888~80 

Dıııeı nemır,ılfarı ue ııınıırı ııııııe tmıı ı~ırnı 1111111 
Muhammen bedeli 21R08 lira olan 'okomotif ve · otomotriı kazan 

t;C>rularile buhar huruç ve duhul b(·rular, ve bagalık çelik ç~llme boru 
lar 1 ~kinci Tetrin 1935 C11ma günü saat 15,30 da kapalı zaı f usulik 
!Ankua'da İdare binasınna ıatın r. lınac.ıkdıJ'. 

Bu ite girmek iıtey~ı:ıerirı 1635,60 ıaahk muvakkat tP.oİnat ilr; 

Jianwıun tayin eltili vesikaları. kan unun 4 ncu maddesi mudhince iıt 
airmele kanuni manileri bulunmad ıiına dair beyanname ve teklifleri· 
nl ayni günü aaat 14.30 1.. kadar komisyon reiıliiine vermtıleri lazım 
dır. Bu ite aid prtnameler para111. olar:\k Anlcarada MalzeJrJe dt.ire-
Jinden Heydarpatada T~ıellüm Müdürlüiünden verilmekt~liir. 

(5494) 

D. D. numaralı gidit - dönüt yolcu tarifeainin Eytul 935 10• 

84 
-nunda bitecek olan mer'iyet ınüd deti, BirindKinun 935 sonuna ka
'dar olmak üzere veo ayni tartlarla üç ay daha uzatılmıttır. 

(2733) (588&) 

Muhammen bedeli 5444 lira ohn 30 tane 500 kiloluk ve 3 tane 
de 250 kiloluk uaskül 24 - 10 - 1935 Perıembe aünü saat 1 S,30 
da kapalı zarf u~ulü ile Ankarada İdP.re binasında satın alınacaktır. 
Bu İ!e girmek istiyenlerin 408.30 li ralık muvakkat teminat vermeleri 
:.e kanunun tay;n ettiği veıikalar ve iıe ıirmeie nıanii kanuni bu· 
lunmadıfma dai• beyanname ve tekliflerle ayni ıün saat 14,30 a 
kadar Komiıyon reiıliğine vermeleri llzımdır. Bu i•e ait fartnameler 
:r esellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesinde pa-
rasız olarak dağıtılmaktadır. -- (5815) 

Amerikahların " 1 Numaralı halk düşmanı,, 

Con Dilinger 
~==========~=~===~= No. ı ========~ Amerikada "Bir numaralı halk 
dü!manı,, diye te.nınmıt ve bugün 
ö!dürülmüt bulunan canavar Con 
Dillinger, bu akibeti hak etmitti. 

Şikago morgunun mermerlerin
d~n biri üzerinde bir ce.aet yatıyor· 
du. Cesedin üzeri bey"" bir çar
şafla örtülüydü. Ayağına §Öyle bir 
levha. bağlann119lı: 

116 ncı vak'a: 
Temmuz ayı, 1934. 
2450, Linkoln cculdeıinden po

liı kamyoniyle getirüdi. 
Getirilmeıine ıebep: Tabanca 

lrurıunuyla ölüm .• 
İtte bu birkaç kelime, Ameri

kanın büyük bir parçasında, çal
mıt, çırpmıf, adam öldünnü§, ak
la gelmiyen mef Um cinayetleri it
lemit bir namussuzun korkunç 
hayatını hüli.aa ediyordu .. 

Bu birkaç kelime ile, Amerika
nın batından sunturlu bir beli 
kalkmıt olduğu anlatılıyordu. 

Dillinger, bazı tatkınlarm yaz
dıkları ıibi cesaret sahibi bir a • 
dam değildi. Alçakça ÖLDÜREN 
biri, merhametsizin biri; göisün • 
deki çelik yeleğe, tabancaya ve 
makineli tüf eğe güvenen biriydi. 

Dillingerin, hayatında son ha
reketi, ıene cebine saldırıp birkaç 
polis daha öldürmek için tabanca
aını çıkartmak oluyordu. Buna 
meydan vermedileı. Amerikanın 

en yaman zabıta amirlerinden 
Melvin Pörvis kurduğu plan saye
sinde bu haydudun delik deşik ol
masını temin etti .•. 

Pörvis, bu .. Bir numaralı halk 
dütmanı,, adı verilen !eririn ay · 
lardanberi peıini kov~lıyor, ona 
dair her ıeyi öğrenmek istiyor, o
nun itiyatlarını tetkik ediyordu. 
Fotoğraflarını, adamakilıı gözden 
geçirmitti. O kadar ki, haydut 
her hangi suretle kıyafetini değiş
tirecek olsa bile gene tamyabile
cekti. 

Dillingeri, bulunmas-: muhte • 
mel olan her yerde aradı. Hatti 
hazan tam izini yakalamıftı bile ... 
Fakat hiç ele ge-çiremiyordu. 

Sonra bir akıam Pörv;s apansız 
öğrendi ki, Dillinger, Şikagonun 

Linkoln caddesinde Biyoraf isim
li ıinemaya ırelecektir. 

Bu aktam, 1934 yıh temmuzu· 
nun 22 nci akşamıydı. 

Dillinıerin kız arkadaıların -
dan biri, bu herifin yakalanması 
için vadedileın on bet bin dolar 
mükafatı almak üzere, onun sine
maya ıideceği havadisini bir di· 
ğer krza vermiıti. Bu ikinci kız 
da, bir vakitler Dillinaer tarafın· 
dan öldürülmüt bir polisin ıevgi· 
liıiydi. 

Vicdan borcuna bir de tahsi 
hiıtler karıımı~tı. Zabıtaya bu ha· 
ber, verilir verilmez, Pörvis he· 
men otomobille s~nema binasının 
d191nda mevki aldı. 

Otomobilin içerisinden, sine • 
manın gifesine yaklaşa!' herkesi 
seyrediyordu. 

Kapının kenarlarında duran, 
diier otomobillerde bekliyen ve 
halk arasında sallana sallana do • 
laJ&n bir çok silihh sivil polis 
da.ha. vardı ki, bunların hepsi, a -
mirleri bulunan Pörvisin bir tek 
it1retini bekliyorlardı. 

Saat dokuz sularında caketaiz 
ve gözlerinde altın çerçeveli ıöz. 
lük takmıt bir adam, ıiıeye dofru 
yürüyordu ve bir bilet aldı. Pör
vis, bu adamı ıöyle arkadan gör-

Birkaç tabanca birden patltJdr. ve 
"Halk düımanı numara: 1,. kıvrtınıp 

vuvarlandı. 

müıtü. Fakat olduğu yerde irkil· 
lach. Kadınlkr t.jTıft:. Ve 'Bir 

di. Bu adamın banka. hıraızı, IUD· numaralı halk dütmam~! lP"vrana.
ralc bir ketime söyliyemeden ye· 

turlu katil Dillinger olduğunu an-
re düttü. 

lamıftı. 
Polis, heyecana kapılan ahaliyi 

Adam dönclü. Pörvis bu auretle 
zorla claiıttı. Birkaç dakika son· , 

bu herifin yüzünü de ıörebildi. 
ra bütün radyo istasyonları bu te· 

Evet, Dillinger olduiunda hiç fÜp 
rirİD öldürüldüğünü ilin edince, 

he yoktu. Fakat yüzündeki f&Yanı Amerika halkı rahat bi!' nefes al-
dikkat yara ne o~muttu acaba 7 

dı. Bir iki gün aonra, caninin in 
Hem kumral saçlan da bu defa 

diyana çiftliklerinden birinde na· 
siyaha dönmüttü. musuyla çalııan ihtiyar babası, 

Haydut sinemanın içeriıfne 
oğlunun cenazesi ardından gide • 

Joiru yürüdü. Yirmi kadar me-
mur hemen üzerine atılacak ft• rek onu, çocukluğunu geçirmi! ol -

dulu mubitia bir mezarhiına göm 
ziyetteydiler. 

Pörvis diyor ki: düler. 
Yüzbinlen:e dolar çalmıt olan 

"Fa/tat ben belrlemefi lrılaa 
Dillinıerin TUrulduğu zaman üz~ uygun buluyordum. Cadde fOk 

kalabalıktı. Benden önce onu YG· rinde ancak yedi dolar bulunmuı. 
ta. 

kalamalı i•tiyenlere lıtırı• h'" SCI· 
Olümünden ıonra öğrenildili • 

man atq açmıı ve bu ııratla ma-
mm birkaç kadın ve ~kelt de öl- ne ıöre, Dillinger haydudu, ken • 

diıini deiittirmek, tanınmıyacak 
müftü. Biz, böyle bir ıeyi İ•temi· 

bir hale sokmak üzere hayli para 
yorduk artık .. 

harcamlfb. Yüzünde bir damga Bundan b4§ka, bütün sinema 
bincuını da ahloka etmiltilt. Her gibi duran büyük bir kesik, usta -

ca bir ameli,.tla yok eclilmitti. 
çıkıı yeri, göz altındaY.dı. Bana 

Kumral aaçı, 8ipha boyanmıttı. 
öyle geliyordu iti, .abrederıem, Haydut, teklilli daha ~ deiit • 
mükalatını görecektim.,, 

Bundan ıoıi'ra, Pörvisin haya- tirmek üzere pli.ile '-k11ordu. 
Fakat bütün bu tedbiri• ltota çık

tında o zamana kadar hiç ıezme-
diği bir . uzunlukta iki saat geç· tı. Bu çeıit her caninin •ıeç kar

tdatacağı akibete o da uğradu 
ti. Seanı, on birden önce bitmi- HEZiMET VE ÖLÜM ! 
yecekti. Otomobilin içinde otu· • 

T ubafbr ki, Dillinıer hayatın· 
rarak bekliyordu. O ıece ıöste· 
rilen filmin adı: "Manhatan Me· dt. ilk alçaklığı yaptığı, ilk C~l'!&• 

yeti itlediii yere yakın bir mevkie 
loJram,, idi. Tesadüfen bu film-

ı3müldü. Daha gençke-n, yani 
d~) haydutlara, ıakilere ait bir 

1924 yılı eylu""lu"nu"'n altıncı aünii 
filmdi .. Kimbilir .. Dillinıer belki • 

lndiyana'ya tabi Murovil tehrin -
de eileniyordu. 

Pörvis bir ara sinemanın içe· de bir yaıh haydutla birlikte bir 
taciri soymutlardı. risine girdi. Gôrü&ıtitte yer arıyor· 

du. Fakat gerçekte İçerinin vazi- Vakit geçti. Tacirin cebinde 
yüz elli dolar vardı. Arkasmt!o. yetini gözden aeçiriyordu Dııarı 
birdenbire iki ,ekil belirdi. Kısa 

galdiği zaman arkadatlanna ıa • 
boylu olanı - Con Dillinger -

hır tavsiye etti. Tekrar otomobi-
adamın kafasına bir demirle vur

linin içine yerletli. 
du. Kafasındaki ıert hasır ıapka 

Sai eli otomobilin pencereain-
za vallıyı ölümden kurtardı amma, 

den dıtarıya doğru ve kayıtaızca 
parası ahnmıttı. 

sarkıyordu. Fakat gözliyen polis 
memurlarından her biri dikkatle Bu esnada hem Dillinger, hem 
bu elin itaretini bekliy..,rdu. öteki aabıkalı, ikisi de yakalan -

Onu kırk bet ıeçe, bu ıai el mıttı. 
hafifçe sıkıldı. Küçük rakat pelc Singlton ismindeki sab~kalı, 
mühim bir iıaret.. Hafıyeler ya- muhakemesi sonunda iki ıene ha
vaı yavaş ilerlemeğe baıladılar. pia yemişti. Fakat Dillinger. on 

Dillinger şimdi yaya kaldırt · sene hapse mahkum oldu Üç ay 

mın üzerine çıkmıı, bir ciıara ya. sonra hapishaneden kaçmağ& baş 
kıyordu. vurdu. Yakalandı ... 

Arkasından iki kadın ıinema Dillinger bu on yılın sekizini 
afiılerini seyrederek geçiyordu. hapishanede geçirdi. 1933 mayı· 
Datinıer birkaç adım yürüdük - aında bir takım vaıtlı:ır yop:r.ağa 
ten ıonra bir yan ıokaiın baıına batladı. lhtiyarhyıın baba.sının 
geldi. Fakat birdenbire l>ir po çiftliğine bakacağına, iyi bir a-
lisin tabancaıiyle kartılattı. dam olacağına aoz veriyor.iu. 

"- CON, KIMILDAMA!,, Hapishane ~ire.ktörü ve hüktl· 
Diye haykırmttb bu poliı ... Fa- met memurları bu genç adama iyi 

kat Con Dillinaer kımıldamamaz· olur ümidiyle bir fırsat vcrmeği 
lık etmedi. TabaK& çıkarmakta dii!ünüyorlardı. Oillingeı, netice. 
çabukluğuyla tanınmıttı. Bu !efer de aerbest bırakıldı. Fakat na
de tabancasına asılmak istedi. muNuzlufunun hududu olmıyaa 

Fakat elini asla tabancaıının hu ıerir, hayabnın çok iğrenç ma-
kabzasına deldiremedi.. ceralarına yeniden girdı . 

Birkaç aeri tabanca birden pat- .(Devamı var) 
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Bugün Dil Bayramıdır ! 
T ür k di li ha k kında 

• 

Muhammed Peygamberin bir hadisi : 
Bu mutlu gün bugün bütün Türk i -Bugün dil bayramımndır. Bugün 

Türk di:ir.in bağlı ve kımıldanamaz 
olduğu yabancı dil zincirlerinden sıy- linde içten gelen ~;e,·gi Ye seYinçle kut-
rılıp kurtulduğu günü kutluluyoruz. lulanacaktır. 

Atatürk her yerde, her den-imde oldu- Biz bu vec;ile ile okurlarımıza 1'ürk 
ğu gibi dil deniminde de önderliği Dil Kurumu Genel sekreteri İbrahim 
yapmı~ ve Türk dilinin kurtuluş yolu-

. nu en gUzel, en doğru olarak ~öster - .Necmi Dilmen ,·e Ömer Hıza Doğrul' 
miştir. • un iki güzel yazısrnı Hriyoruz. 

Yeni çıkan Cep klavuzu için 
1. Necmi Dilmen ne diyor? 
Türk Dil Kuıı.ımu, bııgiin sayın Türk yurttaşlarına (Osman -

lıcadan Türkçeye cep kılavuzu) nu sunmakla sevinç duy -
maktadır. Bunun endeksi olarak hazırlanan (Türkçeden Os 
rnanhcaya cep ktlayuzu) da basılmaktadır ye pek yakında or -
tay.1 konacaktır. . 

(Cep K'tlavuzları), 1933 maıtmdan beri sürüp giden bir ça. 
lışmanm verimidir. Bu çalışmanın amacı ela, yazı dilimizde 
kullanılan, fakat halkın konuşma dilinde yeri olmadı_ğı için 
yabancı sayılan sözlere öz Türkçe karşılıklar hnlmaktır. 

Türk Dil Kunımu, 1933 martmda açtığı (Dil Anketi) ile bu işe 
el koymu~tu. Bu anketin verimleri bir araya getirilerek yine o 
Jılııı ~a.zmda bir (Kar~ılıklar Kılavuzu) hazırlığına da lıaşlan -
111 ıı:tr. 

Ancak, ya!nız ankete gelen cevaplarla bn işin eksik kalaca . 
ğı görülerek geni~ hfr tarama işine de girişildi. Elde bulun:ın 
J2D bin kadar deı·leıne fi~i ile 150 kadar kitap, arapça ve forsca 
sanılan f;Özlerc karşılık olabilecek kanşmaımş Ti.irkçe sözler bul
mak bakmımdan Uıratıldı. Bu ~alışmadan da 193 ı yazında oı·. 
taya komdan (Tarama Dergisi) çıktı. 

Tarama Dergisi üze1·ine gelen düşünceler, anketin verimleri, 
kuı·nnıun elinde bulunan ye bu işe yararlığı umulan bfüHn hPl
gelcr, bir araya getirilerek 193,ı yılı sonlarında yenidC'n kıln . 
\-U~ hazırlığına el konuldu. Kurum Genel ?\f erk ez Kmı.ıln 
Uyr.Jerindrn ba~ka yurdun .ra~ : ve dil ile uğraşır seçmelerinden 
16 1dşiyi de içine alan kılavuz çalışma kolu, aylarca süren ç:a
lr~malardan sonra (Osmanlıcadan 'l'iirkçeye Karşılıklar Kıla -
vuzu) adı altında hazırladığı bir tasbğı hi.itün gazete Ye mr.c
mualarla halkın gözü önüne koydu ,.e herkesten önerge i!' -
tedi. Gelen önergeler ile kılavuzda eksik kalmış söz Jistcl~ri 
ve şekil birliği sağlıyacak cliitlcr bir ara~·n gcfirilerek ~on lıir 
defa daha kılavuz sözleri gözden geçirildi. 

l~te bugün ilk kısımı . ortaya konnlan (cep lalanızlan) hu 
ı~:ırl:ı.r nzun \'C önemli çalışmalarm ürünüdür. 

Uç senedenberi dil işinin türlü yönleri iizcl'inde c:alışmı~ ve 
çal•şmakta olan Türk Dil Kurumu, kılavuzu ortaya koyarken 
herkese açıkça bildirmeyi borç bilir ki, Türk dilinin geniş \'C 

zengin varlığı, ne (Tarama nergisi) ndc. ne de (cep krbvuzu) 
nd:1 bm olarak g-östcrilebilmi~ dc!!ildir. Dilimizin fr~ kay -
nnld:ırrna do~ru girilrlikc:e. Tiirkçede an~ ~öz liöklerinin var
lığı. bunJ:-ırdan tÜrJii, tiirJii sözler ÜretmPfre yal'a\·an nkJerin 
zenginliği, köklerle eklerin hirlc!-'mcsindcl\i dil 5;stcminin 
geııişliği kendini göstermektedir. Bu yönden yapılan aıa~tır -
m=tların vei·imi, akıl şaşırtıcı hfr değerde ye henüz diinya lenırii
istlerinin sezemediği hir enginliktedir. 

(Cep kılavuzu) nda öz Tiirk~c karşrhğ'ı gösterilen sözler 
<le, Ptimoloii hakımınd~n Tfük diline Yabancı sözler <lcğildir. 
Bir yandan Türkçenin en eski ve el d~ğınenıiş varlıkla;·ı, öte 
ynı~rlan tndo-ôropeen ve HamHo Semit-ik denilen dil familya -
Jarrnm Etimolojisi üzerinde yapılan derinleştirmcler, Türkçe -
den başka denilen dillerin de avnen Tiirk ka vnaP.mdan oldu -. . ~ 

ğunu, g-i.inden ~ine daha kuvvetlenen ,.c daha sarsılmaz bir 
inan haline gelen bir gerçek olar:tk ortnya ko~111ıaktadır. Hele 
Türk'olduğuna şüphemiz kalmamts olan Sümerlerin nili hak· 
kında iki, Uç seneden beri alimle; tarafmdan ortava konulan 
hlre araştınna eserleri gözönüne alınırsa. işaret ettiğimiz bii
yiik hakikatin az zamanda güneş parlaklığı ile ken<lini gös -
tereceğine şüphe edilemez. 

Kılavuzu yaparken, Tiirkçenin tarihini, hatta tariht('ll ön -
cesini deı inlcştiren bir ilim eseri ortaya koymak düşünülme · 
miştir. Daha çok pratik olarak, bu giinkü halkın anlıya bHeceği 
açık, sade, canlı bir dil yer Yermek düşüncesine bağlanılmıştır. 

(Cep kllavuzu), halk için yazr yazmak istiyen Tiirk y:ızar -
Jarı!lm alıştıkları Osnıanhra yazıdan Türkçe yazıya geçmele
rini kolaylaştırn1ak isteğiyle yapdmışbr. BüJ.iik Türk Sözlüği.i 
üzerin'1eki çalı~malar, dilimizin geniş zenginliklerini ortaya 
dökmek umuduyla, sürüp gitmektedir. Bundan haşka dilimi
zin en ilkel varlıklarını bulmak ,.e bunları yabancı elenilen 
dillerin söz kökleriyle karşıla.~tmnak yolundaki çalışma1ar da 
dunnamıştır. Kunım, o yoldaki çalışmaların verimlerini de 
aynca ortaya koyacaktır. 

(Cep kılavuzu) , ne dilimizin zengin kaynaklarım daralt -
mak, ne de konuşan ve yazanlan zora ıokmak kastiyle orta -
ya konmuyor. Onun amacı, halk için yazılan yazıların, yalnız 
e1rnma yamıa öğrenmİ§ olanların da kolayca anhyabilecE'ği bir 
diJle yazılmasına yol göıtericilik edebilmektir. 

Türk dil kurumu genrl &ekrcterl 

!. Necmi Dilmen 

"1 ür.klerin sonu 
gelmil}en devleti 
vardır ! Onların 

dilini öğrenin!,, 
Yazan: Ömer Rlza 

Türk dili ara,hrmalarının en önemli 
kaynaklarından biri "Dit-an Liıgatit

tiirk., dür. 
Şöyle böyle dokuz asır önce yazılan 

bu eser uzun seyahatleı-in ince araıtrr -
malann, yorucu İncelemelerin ve herşey 

den önce en coşkun ve ıuurlu bir dil ve 
uluı ıevgiıinin verimidir. Bu bilgi anı -
tının bir "Ön sözü., vardır ki okudukça 

coşanm. Bu Ön söz, "Divan,, sahibinin 
bilgisini ve duyguıunu ımlatır ve dokuz 
asır önce ya,ıyan Türklerin ulusal uya
nıklığını , belirtir. 

Divan sahibi Öz Türk olduiu halde 
bu Arapça yazısı ile en yüksek Arap 
nasirlerini kıskanciıracak bir edebi mu -
vaffakiyet kazanmrıtır. 

Dil bayramını kutluladığrmız bu ünlü 
günde dokuz asır önce Türk liıgatini 

yazarak o zamanın medeniyet acununa 

"Türkçe öğren!,, diyen Kaıgarlı Mah
mudun bu ön sözünü türkçeyc çeviri -
yor, bütün okuyucu1:ıımızla birlikte o· 
kumak istiyorum. 

Divan sahibi Kaıgarlı Mahmut di -
yor ki: 

· .. Gijrdiim ld: Yura T anri dcd<?t 
!{İİn<'.~İni Tiirldcrin burçlarzrıda t§rl

dattı, onların miilkii ile döniip ·yuvar 
lanan l:iircl<'ri ct'İri p çeııirdi. onlara 
"Tiirl.· .. sarımı n:rdi 1·c d<'ı·lcti onlara 
ba~1.~ladı, onlnrr wı:rın Padi.~alıları '- . . 
yaptı ı·<' hiitiin :.aman lıalkrnm dizf{İrı 
lrrini dlt>rinc /;oydu. llalkı orılarla 
koruc/11 ı•e hakkı onlarla sağlamladı. 

Onlara ;fana anlan, 'lnlarla b<'ralu::r 
olanları ''uca hıldı, b11nları onlanıı 
saye_ .. irıdc lıcr dileğine cri~ıirdi ı·c a· 
yah talamlamırn licpflzdild<>rindnı 

horudu. Artık iter ahlı l>a~rnda kim
senin Tiirklcrn s1k1s1k1 sarılması, ı·c 
onların oh sağmıaklanndan lmnmma 
sı. gcrrlai. 1'iirhforc ytıhla~manın en 
f{İİ::,..[ yolu dil/erile /;onu§mah •. <:Ö:; -

/erini onlara dinlctm(!f,·, onların gö . 
niill<'rini alnınhtır. Tiirkler 1'iirk di
line san/anı h<'nrliforind<'Tl sayarlar, 
m111 lwrlııulan hor11rlar. Tiir/.;c lırr 
.\1.ğ111arıa lm~l.-aları drı sığınır tıc orılur 
da la11t11/11r. 

Rulıarmım din ulularmdan 
biri le '' isahunm yine bir dirı 11l11s11 
il azn~ti Peygamberin la)·mıu?t alllmeı 
lrrindcn, son znnwn f iın,..fcrindrıı, O. 

ğ11:; 'J'iirhlrri11 r_:ıliı~111don brıh,.il'dr.r. 
l.·rn "1'iirldrrirı dilini ijğrenİJı, 011/rı
rm sonu gclmiycn clcı•lrtlcri ı:ardll"!,, 

tfodiğini Mmrtlf'rınklrttilrr. llrıdis dnğ 
rtt İ!«? 1/'iirlı-ç<"yİ ;iğrrrı mrh nwi !' 11/u r 
rfoğilsr akıl ln11111 grrr/;lr§tİrir. flrn 
<le onun için im hitnbı ynzdım· .• 

Bir kitabın Ön sözünden fazla mermer 
bir sütuna hiı.kkolunup tarihin göğıüne 

dikilecek bir anıt için hazırlanmışa ben
zeyen bu kısa yazı, bir §aheıer sayılsa 
yeridir. 

Knıgarlı Mahmudun dokuz asır ön· 
ceden bütün medeniyet acununa "Türk
çe öğren!., diye bağıran scıi, bugün her· 
kesten faza bize "Öz dilinizi öğrenin ve 
canlandırm!n diyor. 

Ömer Ri:.a Doğrul 
İstanbul halkının da bugünü kut -

luJaması için hnlkevlcri tarafından 
güzel bir program hazıl'lanmı~tır. Be

:;;ikta~, Beyoğlu. Eminönii, l{adıkö.r, 
Şehremini, Şi Ii, Ü ·kiiclar halkcvlcri 
müzik, konfcran~. şiir ve piyeslerden 
mürekkep güzel programlar hazırlan
mıştır. 

htanbul radyosu da bu bayrama 
iştirak edecektir. Saat 16,30 dan itiba 
ren İstanbul hall:ev:inde yapılacak tö
reni, .saat 18 de Türk Dili Araştırma 
Kı.trumu GeMJ sekreterf lbrahim Nee 
mi Dilmen•in söylevini, Ye saat 20 den 
itiha ren de Beyoğlu halkevinin müsa 
meresini nakledecektir. ! 

ŞlUJINJIQ)AINJ ~UNDAN 

Fransada iki casus
luk lliidisesi oldu 

Herkesin göz!er:ni kamaştıran 
güzel bir kadınlı\ fazla dola~tığı 
ve gece k)üplerine çok devam et· 
tiği için Fransız tnyycıre zabitle
ria1den birisi Tulon harµ divanın
ca iki sene hapse ve askedik mes
leğinden çıkarılmağa mahkum e
dilmiştir. Ma;1kfımiyete sebep o
larak da bu zabitin sehhar sarışı
na, Fransız askeri tayyareleri es
rarını verdiği gösterilmiştir. Ka
dının bir yabancı devlet casusu 

• olduğu anlatılmrştn. 

Bu zabit ayni zamanda on se
ne müddetle Tu!on şehrine gir· 
mek hakkından mahrum edilmiş · 
tir. 

Tulonda genç hava zabiti ikin
ci mülazım Marsel Roland mah
kum olurken kadınlar dolmuıtu. 

Müddeiumuminin idctiasına gö
re, bu zabit, dilber sarışınla bir 
gece klübünde tımişmıştır. Kadın 

tayyareciliğe f evkali.de merak sar 
dırmıt olduğunu göstererek boyu-

na fotoğraflar almıtfır. Hatta 
Rollandı da filotuyla birlikte ma
nevralar yaparken resim almağa 

kandırmıttır. 

Zabit bu kadın için gece klüp
lerinden birine içi fotoğraf dolu 
bir zarf bırakırken tevkif edilmit-
ti::-. Tam bu esnada da kadın klü
be gelmiş, Rollandı iki yabancı

nın arasında görünce gerisin ge
riye koşarak dışarda bekliyen o

tomobiline atlamıı ve o günden
beri bir daha görunmemiJtir. 

Marsilyada ise Elsa T urlı ad· 
Jı güzel bir Alman kızı iki suçtan 
dolayı muhakeme olunmut ve iki 

Şemseddin 
Sami 

Daha Sultan Hamit 
devrinde 

Osmanhcaya 
"Lisan türlüsü,, 

diyor 
"Türkçe, k&ybettiğl 
kelimeleri yeniden 

bulup kullanmalıdır!,, 
Biraz da büyü.k Türk dil bilgi -

ni Şemsettin Saminin Kamusu 
Türki'sindc bundan 35 yıl evvel 
yazdığı satırlara göz gezdirelim: 

"Garp türkcesi arabi ve farisi -

den ve rumca ve İtalyanca gibi 
elsinei ecnebi.reden aldığı kelime 
ve tabir!ere kar~ı, kendi kelimele-

rinden bir ço&\irıu terketmiş v~ bu 
lisanların şives;ne uyarak şivei as· 
Jiyesindcn bir dereceye kadar ay . 
rılmıştır. 

Garp türkçesinin a~nbi, farisi 
vesair lisanlardan aldığı say.ısız 
kelimelerle kazandığı vüs'at bir 
terakkidir. Lakin Tt:rk lisanının 
ahengine asla uyr:un olmıynn ke • 
limeler ve ta bil' le· peyda etmesi 
ve halis türkçe olan bin1erce keli· 
meleri bırakıp başka lisanlardan 
sayısız klimeler a!ması ve adeta 
bir "lisanlar türlüsü,, haline geç -
mcsi de elbette bir tedennidir. 

Türkçemizin bu kaybettiği ke -
limeleri tekrar mevkii istimale ko
nularak, ihyasiyle, lisanımızın bir 
kat daha geniılemesi ve zengin -
leşr.ıesi her eahibi hamiyetin arzu 
edeceği bir i1tir .,, 

yı) dokuz aya mahkum ediJmit· 
tir. 

Birinci suç casusluktur; fak at 
bundan beraat kazanmı~tır. İkin
ci suç ise kahve, bar ve klüp gar· 
sonlarım casusluğa te,vık etmesi
dir ve bundan mahkum oimuttur • 

Bu kadın ayni zamanda bir ya

bancı elçilikle daimi temasta idi. 

Kendisinden ilk önce lstres' de 
şüphelenmitti. Burası Fransanm 
en büyük uçak merkezi-lir. Buka· 
dm lstres'in bütün lüks gazinola
rına devam ediyor, garsonlar ve 
tayyare zabitleriyle flörtlere giri
şiyor ve kadın garaonları casus ol· 
mağa tetvik ediyordu. 

Polis onu tevkif için yetecek 
kadar deli.il elde edemem it, fakat 

petini de adım adım takip etmİf 

ve nihayet Marailyada yakalamıt-
tır. . .. .. 
Akıl hastalarına beden 

kültürü! 
Zavallı akıl hastalarınnı teda

visi için çare olarak ıimdi lngil· 
terede beden kültürü tavıiye edil
mektedir. 

lngiltere ve Gal' da bir iki ena
tifi uzun zamandır delileri jim
nastik ve açık hll va sporlariyle te
daviyi denemekteydi. İngiliz sağ-
lık bakanlığı bu iJi uzun uzadıya 

inceledikten sonra büyük bir ra
por vermiştir. Bakanlık komis • 
yonu önümüzdeki birkaç yıl için-

de tımarhanelerin hepsinin bu u
sulü tatbik etmelerini1öwütleınok. uv 
tedir. 

Deliler bilhaua futbol ve kri
k(t oyunlarından çok İstifade et
ır.e.ktedir. Tim halinde oyunların 
lüıumundan fazla yorgunluk ver 
diği yerlerde de beden terbiyesine 

ilaveten dans ve basit ekzersiıler 
ti\vsiy edilmektedir. 

Kadın hastalarda iyi giyinme
rc, en son moda saç tuvaletlerine 
t~şvik edilecektir. 

Bundan sonra kadın tımarha
nelerinde yeknasak üniformalar 
ve biçimsiz elbiseier ka!dırılacak
tır. 

lngilterede çocuklar arasında 
günden güne artmakta olan akıl 

hastalıkları yüzünden bunlara 
mahsus ayrıca hastaneler tesisi 
düıünülmektedir . 

Çıplakların şikayeti 

Amerikanın yeni Cersey vila

yeti ahalisinden Long Valley adlı 

zengin bir çiftçi aleyhi,1e, o mın

takanın ''Çıplaklar klübü,, tara

fından dava açılmıştır. Bu ada. 
mm çiftliğine biti~ik olan Çıplak

la: klübü bahçesini mütemadiyen 

gözetlediği iddia edilmektedir. 

Klüp, bu vaziyet devam ederse 

bahçenin etrafina yüksek bir du

var çevirecektir. Çiftçi ıse bu tak· 
dirdc kendi bahçesine yirmi metre 
yüksekliğinde bir kule yaptıraca· 
ğmı söylemektedir. 

ZA YJ. - Sahip olduğ'l!muz 
kamyonetin 3617 saydı p!.ikasını 
kaybettik. Yenisini alacağımız -
cian eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederiz. 

Fmdıklı iskelesi kamyoncula . 
nndan AL! ve HUSEY1N 
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Askerliğe çağrılanlar !•:•••••••••••- Nlfantafında Kerakol karşısında - • 

Emlnönü As. ıubesinden: istenilmektedir. Kadıköy askerlik şu- Leyll - Nehari ışı K "Fe~~
1

ye,, LiSESi 1 - L inci teşrin 935 celp ve sev- besinde kayıtlı bulunan harp malulü Kız ve Erkek 
kinde hangi smıfJardan hangi doğum subaylar ile eratın ve şehit yetimle -
!arına kadar çağırılacağr ve bu sınıf- rinin birinciteşrinin beşinci gününe Ana, ilk, orta ve lise kısımları fen ve edebiyat bölükleri vardır. Türkiye :1in en eski hususi lisesidir.Framuzca 
lardan bedel vereceklerin hangi tari- kadar gelmeleri gerektir. Gelmiyenle- :ngilizce ve almanca lisanlarından biri sini iyice öğretmek için esaslı ve ciddi tedbirler alınmıştır. 
he kadar bedellerinin kabul edileceği ~i? def~erler gönderileceği vsebebiy!c ~ ilk sın~flardan itibar!n ecnebi lisa nı okut?lmak.tadır. ~a~eb~ yaz!l~ak için hergün müracaat edilebilir. 
sırasile aşağıya yazılmıştrr. Dikkatle ısımlerı deftere :razılmıracagmdaıt za I lı 30 Eylulde derslere başlanacaktır. Mektebın tarıfnamesını ısteyınız. Telefon: 44039 
okunarak şubeye müracaat etmeleri rar göreceklerdir. Tek sayılı günler
,.e bedel vermiyeceklerin de toplanma de subay ile erat çift sayılı günlerde 
günlerinde şubede bulunmaları la - şehit yetimleri )azıJacaktır. Şubeye 
zımdır. herkes resmi senet maaş ve nüfus cüz-

A - Deniz sınıflarına ayrılmış e- danlarını birlikte getireceklerdir. 

ratlardan 329 bakayasile 330 Dğ. lu - ._ ..... ·-·-··· ... - .. s=-----· ... .. ............... -................................. , ......... " .... . 
I~r 10 '~.inci teşrin 935 günü sevke - ;~ Adem·ı ı·ktı·dar H 
dılmek uzere şubede toplanacaklar - !: H 

Türkiye 
MERKEZ 

21/9/1935 
AKTiF 

Cümhuriyet 
BANi< ASI 

vaziyeti 
PASiF dır. Bu sınıf tan bedel vereceklerin be- :: V E i! 

dellerl 9 1. inci teşrin 93;) akşamına Hser gevşekliğine~i Kas ... 
kadar kabul olunacaktır. ~~ H b. n ı 'llıın . sau kilogram 16.376,424

1 

L. 23.034 799. 60 

Lire 

Sermaye ·····················-···································· 

Llte 

ı s.000.000.-
1 026. 7 56.67 B - Jandarma sınıfına ayrılmış <'· H 0 r r110 1 n !: 13anknoı ..................................... .. 

,. • u ı 
" ı 5 386.664. - Ibtiyat akçesi ........................................................ .. 

ratlardan 329 bakayasile 330 Dğ. lu- :: TafsllAt: Galata posta :: ı Ufaklı~ ...................................... . .. ·~ " 
678.274. 93 39099738 53 

1 edavUldeki f enknotler: lar 15 I. inci tesrin 935 günü sevke • ii kutusu 1255 !: 
,, = ........................ .-.. = ............. =······· .. ::~······ D11hlldekl Muhabirler dilmek üzere şubede topJanacak1ar. • ........................ •'"•••·• .. 1• .. • ........... •••••• 

ı Oerub[e edilen evra ı, ı nıktiye l~ t 58.748.563.

Kanunun 6 ve 8 inci madde· Bu sınıftan bedel ,·ereceklerin bedel- 11111•••••••••••••••, l"ürk lırası ..... - ...................... M 

Jeri 14 ı. inci teşrin 93:> ı:ünü akşamı· Selami izzet: ~. 
na kadar kabul edilece~tir. ( 1 t- arlçtekl Muhabirler: 

L .476.05587 .476055.87 
leriııe revfi ~ an haıine tara· 
ftndan vaki tediyaı 10.640.380.-

C - 316, 327 bakayasıle 328 doğum- r• t s t 1 Altın Safi kilogram 4.'4-0J,297 
,'uJardan geri kalan piyadeler ,.e 316,328 ıya ro ana f ~lrına tahvili kabil Serbest dövizi 

dğ. lu iki senelik sınıfa ayrılmış 0 • Her kitapçıda bulunur 1 Hazine Tahvfllerı : 

l 6. 190. 789. 20 
e ı 1.722.105. 89 

Deruhte edilen evra .ı nıktiyt 
7 912 89509 baJuyesi ................................. _ 148.108183.-

)anların bakayarile 329 Dğ. !ular 24 ı. ı)eruhre edilen evrakı nıktiye 
d Fiatı: 75 kuruı arşJlı~ı L.158.748.563.-

Kar şı1ı~ı ramamen altın olarak 
tedavüle ilAveten vazedilen ~L 10.000.000.- 158.108.183.,; 

inci teşrin 93:> e şubede toplanacak- Kanunun 0 ve 8 incı mad-
lardır. Bunlardan bedel ,·ereceklerin ••••••••••••••• delerine revfikan Hazine tua-

______ , 
TUrk Llraaı Mevduatı : 

bedelleri 23 I. inci teşrin 93ii akşa - tından vaki redivaı 1 

mı~a ~a~:~~;~b~~ e;1~1:::~~~~ şubeye Ihsan Yavuz ~a~i~:~!!ıa~~~~~~~ ... ; ...... . 
. 10.640.380. - 148.108.183- ~::::iz =:::::::::::::::::::::::::::: J __ ı 6_._ı s_4_2_s_s_.5_7, 16.ı 84.255 51 

Döviz Mevduatı: 
müracaat etmeyenler hakkında as - ficarl senetler ...................... . 

L. 1.soo.000. -
.. 14.00J.16402 ı 5.50 ı.ı 64.0'l:! 

Vadesiz 
Vadeli ::::::::::::::~:::::::::::::: ı 12.965554.14 

.488.3820S kerlik mlikellef iye ti kanununun ceza Ş 1 K Esham ve Tahvilat C 
maddesi ahkamı tatbik edilecektir. ( O h dil ı. 

Uzdanı ~ 
Muhtelif 

13.453.93619 

629~84001 Jt. ~ "' glylnenferfn . eru. te e · en evrııu na.k-
A \ uy,~ın ka.rşılığ~ esham •e 

tıhvılh ! 1tibarı kıymetle] 

--·-·-················-................................... . 
~ 31.512.701.41 

tlsküdar askerlik şubesi başkanlı -
ğından: 

(316 dan 329 dahil) denir. sınıfından 
bakaya olupta henüz sevkedilmiyen -
lerle 330 doğumlu bu sınıfa ayrılmış 
erler 10 - 1 Teş - 93!'i gününde. 

(316 ile 328 dahil) doğumlulardan 
Jandarma sınıfına ayrılmış bakaya • 
lar ile 329 doğumlu hu sınıfa ayrılm1ş 
erler H - l. Teş - 9:l5 gününde. 

(316 ile 328 dahil) doğumlu bakaya
Jar ile 329 doğumlu topçu, süva~i, nak
Uye, mür.ika ve ham srnrflarrn~ ayrcl
mış bal,ayalar ile 329 doğumlu hu sı -
nıflara a.rrıhnrş erler 21 - 1 Teş - 935 
perşembe günü şubeye geleceklerdir. 

<Deniz sınıfınclan olan ulerin be -
drlleri) 9- 1. Teş-!>:J!'i akşamına kadar. 

(Jandarma snufmdan olanların U-
t. Te!i-:>:l:J akşamına kadar, diğerleri -
nin 23- l. Teş-93:> akşamına kadar be
delleri kabul edilir. Bugünlerden şon
ra bedel kabul crlilmiyecektir. 

:{. ::,. ~ 

TERZiSi 

Her ay!n 
modelini 

orada 
bulablllrsf nlz 

lSTANBUL 

Yenipostahan~ 

kar§ıaında 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

ı:r.ın:=:::::::cm:::::=r::::::::::ı:::.::f:::::::muı: 

~~ KiMYAGER H 
~~H ü sa me ddin~~ 
H Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.jl 
g Bilumum tahlilat Eminönü, Emlak:! 
!~Ye Eytam bankası karşrsında lzzet. Ü 

Kadıköy askerlik şubesinden: g br-y hanı. lj. 
H mallulü ·ı h't ti ı · · '•• = arp ı e şe 1 ye m erınıı1 j :: ..................................... "··ı········-········= "defterleri yeniden tekaiit ı;:uhesinden •• .,. .......................................................... . 

TL.J Q K i'YE 

l 1 Q~LiT 
BANKA51 

R) Serbest Esham ve Tıb'f"lltt .. 4.SS0.659. 75 36.063.86 ı. ı 6 

.'ı ltın .,.e döviz üzerine ıvtns 
rahviT!t üzerine avans 

.. 30.599.73 .. 3.62<1.058.79 3654658 52 
Hissedarlar ......................... . ............................. 4500000·-
muhte§lf ıı 379 915 25 

YekQn 266.695.971.44 YekQn 266.695.971.46 

2 Mart 19SS tarihinden itibaren: 
fskonto haddi yüzde 5 1·2 - Altın üzerine avana yU2de 4 1·2 

Her genç kızın ı 
bilmesi lazım 

B ·r 
Annenin 
nasihatı 

"Meyüs olma I Bu, bir çok genç kız· 
farın ba.şma gelir. Yaprlnw!ı 18.zımge
Jen şeyleri yaptıkları için daha ziyade 
f enalaştmyorlar,, diyordu. 

Biliyor ki mahcubiyetinin sırrını keş 
fettim. Münbesit mesamatr, siyah ka
barcıkları ' 'e sararmış bir ten onu 
korkutuyordu. Ona dedim: "Tenin 
gayri saf maddelerinden tamamen 
kurtulmak, cildini beyazlatmak ve gü
zeJleştirmek için ya}nn: ba~it Ye az 
masraflı bir çare vardır: 

Hemen bugünden beyaz renginde-

iKTiDARSIZLIK 
VIAKiTSiZ iHTiYARLIK 
B i T K i N L i K ... 
i STE KSiZ Li K 

~BELGEVSEXLiGi 
..... -..yQRGUNLU~ 

r:> 

~fl~ 
~ULUNDUGU 

_ YERE OGRAYAMAZ 

IHii ~ \fM~r: e & ; &Wlia ?M4ii 
Edirne Jandarma Efrad OkuiU 
Komutanhğından: 

Un tartnameaindeki evaaf değ işmeıinden ötürü (2490) ıayıh ka· 
nunun (12) inci maddesine göre evvelce yapılan kapalı zarf eluilt
mesi hükümsüz kalmışdır. Bu un un tekrar kapalı zarfla ekıilt:ııseıi 
14/ 10/ 935 Pazartesi günü saat ( 9) da Edirne Merkez Malmüdür • 

lüiünde yapdacakdır. Teminat tutarı ve unun mikdarı &§ağıda yazı· 
lrdn·. İstekliler teminat ınektublar ı ile birlikde Komisyona ıelmeli -
dirler. Zarflar ıaat (9) dan (10) na kadar kabul olunur. Huıusi 
fartlan öğrenmek isteyenler Oku 1 Komutanlığma müracaat edebi • 
lirler. (5885) 

ki (yağsız) bir tüp veya bir vazo To - teminat 
kalon kremi satın al, her sabah pud - Cinıi Kilo Tutarı 3 7,5 Şekli Gün 
ralanmaıdan evvel tatbik et. Terkibin Un 200 000 . 23000 1725 Kapalı zarf 14/ 10/935 
deki saflandrran, beyaz:Jatan ,.c kuv- Pazarteıi. 
vcUendiren kıymetli ~vherleri ~ye- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~inde en çirkin ten ve ciltler üzerinde lstanbul A•liye 6 net Hukuk r,_ _____________ _ 

şayanı hayret bir surette icrayı tesir Mahkemeıinden: Karyola somyası 
edeı:. Y:!_~u: 3 ~ün _:r.arfınd.ıki mem - Ayşe tarafından Fatih Zeyrek yapanlara 
nunıyet ş net ıcesıt"d<'n memnun ka. k b 

6 
d 

Jacaksın.,, yo ll!U aşı numara a oturan (Kurmalı cümbüş somyası) adıyla 
Bu pek basit tedbir sayesinde bir l~ıan aleyhine açılan boşanma da. icat etmis olduğum imtiyazlı yeni tip 

~ok genç kızlar saadete kavuşmu§ • vasmın yapılan ilanen tebliğat ve somyalarımı bu kere piyasaya çıkar
lardır. gıyabi muhakemesinde: dığımdan ileride ihtil!fa mahal 

J
ıınııcıııııııınıııuıııııınınıııııııııııınnııııııııııııımııııııııııı111ııtııınıflllll 11 ..._.,,,. 

~işli Etfal hastanesinde 
Göz mütaha.ssısa doktor 

Rıfat Ahmed Gözberk 
C. Halk Ftrkası srnsmda ktz il· 

~t·sl karŞTsmda 32 numarada. Mua
yımP c:ıaatleri ~aat 1:; ft>n 1R P kadnr(j 

:;ıınımıınuaııuı1ıııııııııııı1111ıHm11ıııwıı~11ıın11wıııııırıııı1wuıntnıııııı.1ıuııııırnıı111, 

iki tarafın botanmalarına müd. Kalmamak üzere meılektatlamnm 
d~aaleyhin bir sene müddetle baı- heni taklitten çekinmelerini dilerim. 
kasiy]e evlenmemesine ve ınahke· Zeynelabidin 
ıne masraflarınıl"' müddeaa.Jeyhe "--------------: 
Y ..lkletilmesine temyizi kabil ol • 
m~k üzere 19 - 12 - 934 tari -
hinde birlikte karar verilmit ve 
ilamın bir sureti mahkeme divan -
hanesine talik edilmit olmakla on 

bet rün zarfında temyizi dava e • 
dilmediği takdirde kanuni mua • 
mtlenin yapılacağı tebliğ mı:!n • 
m•na kaim olmak üzere ilin olu • 
nur. (14834). 


