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Biiyiik bayramımızı içten kutladık 
Yağmurun hiç dinmemesine rağmen tören çok güzel oldu 

1lkm-rıya ~clmJı:cilcrimiz .Atatürk anıtına çelenJc 'koyuyorlar. Ortada üstte: Dünkü ge~itU Kuleli-Askeri lisemlz fleÇiyor. 'Altta: Türk hava kuru~i Köprüden ge. 
#11or. Atıkarada AtatiJrk aı . •.. ·- çele nk ko11an küglil kadınlar. 

tstanbulda törene ait tafsilfih ve diğer resimlerimizi beşinci sayfamızda bulacaksınız. 
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Ankara büyükl 
ş~nlik içinde 
~im bilir daha ne şen
lıkli geceler ve bayram 
günleri geçirecektir 

Ankara, 29 (Tele fonla ) - Saat 20. Ankara 
~enlik içinde çalkanıyor. Kırmızı ı,ıktan çizgi
er)e §ehrin ta üstünden bakan Ankara kalesi, 
~Öılerini umulmadık bir geceye açmıttır. Eski ve 
~01nurtg8n minareler, yeni nuı·dan kaftanlariyle 

\l Recenin heyecanına katılmıılar. 
Çankayadan Keçiörene kadar on bet kilo• 

~etre uzunluğunda bir alana, gök yüzünün bil· 
lln Yıldızları dü§mÜf gibidir. 

lıl Atatürkün heykeli, yollara dökülen Ankara· 
, 1 ltın bir tavaf yeri oldu. Şu havagazımn titrek 
!r e\'Ieriyle çizilen çelenkte bütün Türk milletinin 
lrpınan Yüreğini duyabilirsiniz. 

hakkı tar1k ua 
---- (Sonu Sa. 2. Sü. 1.) 

Yukarıda: Dünkü geçit resminde Kandilli kız lisemizin izcileri geçiyor. Alt 
ta: Töreni seyreden yurtdoşlardan 'bir görünüş. 

U;uönderin 
basına selamları 

Bugün Kamutayın tören aa
lonunda, mületin bayram kut. 
lamasını kab•ıl eden Atatürke 
mealek arkadaşlarımızın da 
sayğı ve yürekien bağlılıklarını 
sunmak ferefine erdim. Büyük 
Ônderimiz te!ekkürlerle basın 
çocukl :ırrna .selamlarının ibla -
ğınr emir buyurdular. Sevine -
rek bildiriyorum. 

Anknr.a 2!> 
TARIK US 

Suikastcılar 
100 den fazla! 
Yakalananlar arasında 
Kazım lsmaille Edip 

Kemal de varmış 
Dünkü po•ta ile Halepten gelen "Vahdet,, 

gazeteıinde §U •atırları okuduk: 

Amman (Elifba muhabirinden) - At<ltür
ke kartı yapılmak istenen ıuikast te§kili.tı gayet 
vasidir. Bu tefkili.ta Türkiyede ve hariçte mukim 

bazı eıki Osmanlı ordusu zabitleri de dahildir. 
Filistin, Şarkiyülerden ve Suriyede de te~k:lnt 

mensupları mevcuttur. Şarkülerden hükumeti 
suikast haberini ahr almaz Çerltcs kulübünü ve 

ileri gelenlerin evlerini basarak taharriy:ıt ynp: 
mıf ve ele geçirdiği evrakı m;;ıhafaza altın~ al . 
mıftır. Suikastçıların adedi yüz kişiden fazla. 
zannolunmaktadır. 

(Sonu Scı. 4· Sil. S) 

Dün aeee Vnivemte kapııımn görünilfU, · 
J tanbul Basın Kurumu Başkanı 

1 
1 Dün ocee Taksimdeki su tesisatının görünüıü 

' 



Ankara Ulusal Bayramı
ınızı Nasıl Kutladı? 

Atatürkün önünde yapılan büyük geçit törenine· kadın erkek 
binlerce köylü atlı olarak iştirak etti 

Ankara, 29 (A.A.) - Cüınhu 

riyetimizin 12 ;ı ci yıl dönümiı 

yurdun her kötesinde ıevinç için· 
-le kutlanmaktadır. 

Yurdumuzun en ücra köıeleri 
ne varıncaya kadar her yıl gatik 
çe artan bir heyecan içinde kutlu• 
Jadığımız bu ulusal bayramın bu . 
gün devlet mer:-tezinde arzettiğ~ 
~anzara fU idi: 

kına katılan on binlere.! 1 
en içten tezahüratiyle çalkanan 
Ankara, bugün c;ok ıık ıahit ol · 
duğu fevkalade günlerden farkh ı 
bir gün yaşam.akta idi. O kada: 
ki, tehrin küçük büyük bütün yol• 
ları çok haklı bir gurur ve sevinç 
içinde ayaklanmıt halk yığınla . 
riyle dolu idi. 

. 
Çankayadan itibaren bütün yol 

boyunca biriken halkın, izcilerin 
en içten tezahuratı arasında ka -
muta ya gelen reiıicumur "'Atatürk, 
kamutay önünde bir kıta aıker 
ile muzika tarafından selimlan . 
mıt ve batta kamutay başkam ol 
duğ., halde batbakan, bakanlar, 
genel kurmay baıkanı, kamutay 
divanı üyeleri C.H.P. genel sek -
reteri ve diğer zevat tarafından 

ka11ılanmııtır. 
Program mucibince kamutayda 

tebrikitı kabul eden Atatürk yine 
aynı tören ve bütün yollar üzerin· 
de birikmitolan halkm iç.ten te • 
zahuratı araaında geçit re.aminin 
yapılacağı ıtadyuma gelp,ıit ve bu 
rada da kamutayda olduğu gibi 
ıüel meraaimle karıılanmıt ve mu 

Günlerdenberj bu büyük bay 
ramın hazırlığı heyecanı içinde 
bulunan Ankara halkı, ıabahtn 

çok erken ıaatlerinden itibaren 
bu ulusal günün onuruna olarak 
ıüel merasimin yapılacağı ıaha · 
ya giden yolları kaplamıştır. Bir 
ıün önce yurdun her tarafından 
bu uluıal bayrama iştirak için 
ıelmit olan binlerce yurttaftan 
ayn olarak vilayet kazalarından 
Ankaraya gelen ve Ankara hal • 

Bu ulwal bayramın An.karada 
halk tezahuratile bqlıyan açılıtı 
ıaat 13/ 30 da Atatürk'ün ulua 'bü 
yüklerini, hükUmet erkinmı ve 
elçilerin tebriklerini kabul etme -
ıi takip etmit ve oudan aonra da 
kara, deniz ve hava kuvvetleriyk 
izcilerimizin mekteplilerin, yaya, 
atlı, kadın erkek on binlerce hal . 
kın ittirak ettiği bir geçit reımi ya 
pılmıı§br. Türk köylü kadınlarının 
milli kıyafetleriyle atlılar arasın
da geçiti yürekten alkıtlanmıttır. 

, zika erginlik martını çalmıttır. 

Ankara şenlik içinde 
(Üsıyanı birincide) 

litasyona doğru ininiz. Devlet• 
demiryolları yapııının önünde bu 
ı.enlik gecesinin en orijinal bir 
kulesi yükselip ışıldıyor; üç kollu 
bir itaret kuleai: En üıtte Afyon -
Küçükkuyu, ikincide Filyos, ü .. 
çüncüde Diyarbekir yazılı. Cüm • 
huriyetin 12 nci yılında, ismet İn· 
önünün demir ağları itte bu nok · 
taları tutmuştur. Göğüs kabarta.'l 
1,jr levha. 

Ankara, ıııklı, canlı, heyecanlı 
bir gece geçiriyor. Kim bilir daha 
ne ıenlikii geceler ve bayram gün• 
leri geçirecek; fakat, muhakkak, 
ıu gündüzün gördüğümüz geçit 
tör~ninin §U final parçasını bir 
taba göremiyecektir. 

Kız izcilerle haşlıyan bir ge -
çif ... Neılimizi e-ürbüzle,tirip gü
zellettirme yoluı1da itte en parlak 
bir ~id ... Sırasi) le okullar ... iyi 
bir eğitimin gözle görülebilen e • 
ıerleri ... Bütün kıt'alar, geniş hat 
halinde geçişlerindeki parlak 
baprıcılıklariyle çelik ordunun 
varlığını bir kere daha )l!tikseltti • 
ler. Süvarilerimiz yerleri ıarsao 
bir yilrüyüşle bütün yürekleri tit
rettL Deniz kıt'aları, herzaman · 
ki gibi , ıevgi latan alkışlar top
ladı. Bununla beraber, dünk:\i ge · 
çid töreninde, alışık olduğumuı 

askeri rengi adeta hafifleten, fi. 
deta ıivil kuvveti askerleştiren 

bir düzen vardı, diyeceğim. 

Ya uçaklamnız !.. Atatürkün 
de devamlı bir dikkatle takip et • 
tiği uçaklanmız !.. Tribünleri 
mizin üıtünden kartallar gibi 
süzülüp geçen bir grupun bu 
geçiıine "Ne intizam!,, diye şa • 
ıarken, gözlerimiz göklerin far -
kedilemiyen bir noktasından be • 
lirip gelen bir b&.tka uçak guru • 
piyle kar~ılafıyor Paratütler bu -
ıünkü geçidin en yeni bir faslıy · 
dı. Her ıafha ıize tunu ıöylüyor: 
Cümburiyetin geçen yılı ilk önce • 
kinden daha üstündü ve dah-ı üı
tün gelecek bir yılm önünde dur
maktaıımz. 

Ne kadar iıtardim ki, ıiz. he • 
piniz bugün Ankarada ve yeni 
ıtadyomun bu !{enit yolu üzerin -
de bulunıaydınız. Ve bunu ben • 
den değil, ıu geçidin son kafile • 
leri olan hethin atlı Ankara köy -

lüsünden dinleseydiniz. 
Tribünlerde 4'rkekleriyle yan

yana oturan yüzü alnı gibi açık 
kadınlar, bayatta olduğu gibi ge
ne erkekle.riyle yanyana ve yüzü 
alnı gibi açık yürüyen köylü ka · 
dınlarının, ilk olarak, Cümhuriye~ 
merkezinde en büyük bir törene 
katıldığını görmenin heyecanını 

tatmıt bulunuyor. 
Belki gelinli!derini giyip, bay· 

ramhklarını takınmıt fU analarla, 
çepken giyip Türkün tarihsel kuv
vetini temsil eden köy delikanlı • 
aının; fU ak ıakallı dinç ihtiyarla, 
atının dizginini tanlı bir kuı:' 
retle tutan köy çocuğunun teıkil 

ettiği uzun bir gönül kafileıi •.. 
"Uzaktan ~elmeyinn!,, diye 

telgraf çekilmif olmaıına rağmen, 
Atatürkü kendi önünde ıeli.~la • 
mak için 150 ki!ometrelik yerden 
koıup gelmit olan ıerefli - ve 
gerçekten ıerefli - Koçhiıarlı -
lar ... Ankara ilbayı Tandoğanı, 
Partinin Ankar~ tetkilitını, parti 
bayrağını tatımağı gerçekten hak 
etmif bu kadar ~üzel bir alay ter
tip ettikleri için içimden alkışlı -
yorum. 

On ikinci Cumhuriyet hayra • 
mmda gördüğüm bu kafile, hiç 
gözümün önütı~en git.miyecek, 
beni ömrümce peıinden ıürükli -
yecektir. Ve bütün benliğim, 
Türk varlığım en önce ve en de • 
rinden duyan Atatürkün "Kadm 
erkek daima ve tam bir nizam al· 
tında ileri!,, der gibi bu kafi· 
leyi ıelamlar gördüiüm fU kur -
tarıcı ellerinin itaretini takip ede· 
cektir. - - -Ah! .. Atatürke kıymak mı? Bu 
mel'un cliifünii§ün zehiri, onu do
ğuran hangi bedbaht ue, ancak 
keneli.ini yakıp kavurabilir. 

"akkı tar1k ua 

Atatürk tören alanını ıereflen
dirdiği zanıan uluaun en büyüğü
nü candan ve heyecanla alkıth . 
yanların adedi elli binden çok faz 
la idi. 

Atatürk kendisine mahıu.a tri -
bünde yerini alırken tribünün dire 
iine de cumur bqkanlı.ğı hayra -
ğı çekilmekte idi. 

Ba,ı.a izciler olmak üzere kız 
ve erkek binlerce mektep talebe . 
ıi, yürekler k~bartıcı bir intizam -
la Atatürk'ün önünden geçmişler 
ve halkın ıürekli alkıtlariyle kar -
tılanmıtlardır. , 

Geçit törenine Türk hava filo . 
lariyle Türk kutu kurul da mun -
lazam bir kadro ile ittirak et.mit 
ve çok al kıt lanmııtır. Mektep ta· 
lebelerimizi kahraman aıkerleri . 
miz takip etmit ve memleket mü 
daf ilerimizin aahanın verdiği im -
kin dolayaiyle büyük önderin ö -
nünden ilk defa olarak bölük ko . 
lunda ve çelik adımlarla geçiıi 
halkın ÇOfkunluğunu aon radde -
ıine çıkaran bir m~nzara arzet -
mekte idi. Piyadeler dört nala ge 
çen mızraklı ıüvariler, onları top· 
çular ve topçuları da bahriyeliler 
takibetmittir. 

Bundan sonra on binlerce atlt 
kadın ve erkek kGylülerimiz elle • 
rinde Parti bayrakları olduğu 
halde, Atatürkü heyecanlı "Ya • 
ıa,, larla ıeli.mlıyarak geçmiıle! 
ve çok alkıtlarunıılardır. 

Geçidin devam ettiği iki ıaat 
zarfında müteaddit uçak filola -
rımız geçit alanının üzerinden 
geçmiı, planörlerimiz maharetli 
uçuılar yapmıtlar ve müteaddit 
paraşütçülerimiz tek ve çift pa . 
raıütle muvaff akiyetli ıurette a • 
tılmıflardır. Par4lfÜtçüler ara.un . 
da bir de bayan bulunmakta idi. 

Geçit reıminin ıonunda Ata -
türkün alandan ayrılııı gelişind~ 
olduğu gibi halkın candan teza 
hüratlariyle karıılanmıştır. 

Bu gece Ankara baştan bata 
donanmıt bulunuyor. Saat 7 bu· -
çukta baılıyan halk ve askerin i!· 
tirakiyle yapılan fener alayı bü • 
tün tehri dolaı:rıaktadır. Alayın 

tam kamutay önünden geçiti Cü
muriyetin ilanı rf akikasına tesa -
düf etmiıtir; O ~anada bu t.uihi 
dakika atılan toplar ve f abrikala• 
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Askeri Vaziyet 
Erit1 e cephesi 

ltalyan cepheaınde Acligrat "e Aduva araaıncla vaziyeti 
cephenin diğer kısımlarına göre biraz geri alan Entüyo garıı· 
punun bir miktar ilerlediği lıaber veriliyor. 11.alyanlar bu .u· 
retle ıuyu bol bir mıntaka elde etmİ§ bulunııyorlar. Bugünkü 
ltalyan cepheıiyle Habqlerin muhtemel müdafaa mevzüeri o· 
lan Makalletimalinde Tembiyen clağlarr. araaında elli küomet· 
relik bir meıale var. Bu Maha yolıuziuktan dolayı ltalyan ıimal 
ordusu tarafından Adiğrat - Aclu"a - Aksum hattından ge· 
nif cepheyle ve muhtelil küçük sıçrayl§larla ancak bq günde 

J
= katolunabilfr. Bütün cephe boyunca bu yana§ma hareketinin 

btı§ladığı ela henüz pek belli değildir. · 

Somali cephesi 
Şebeli vadisinden tımal cle Gurahiye doğru yapılmakta o

olan ltalyan ileri hareketinin neticui tıenüz anla§ılamamııtır. 
Acliıababa tdgrallarında, Gu rahi telsizlerinin iılememuinclen 
endi§eye clüıüldüğü bildiriliyor. 

T elıiz istaayonunun ltaf yan tayyareleri tarafından tahrip 
eclilmİ§ olmaaı ve yahut ıehrin ltalyanlar eline geçmİ§ olmaıı 
muhtemeldir. Gurahi Şebeli "adiıi ıimalincle her tarafa giclerı 
yolların bfrlqtiği bir yerdir "e civarında su kuyuları bulundu
ğu için Habqler müdalaa8'na ehemmiyet veriyorlar. 

"' .. 
NOT - Savaşa dair alınan ajans telgrafları ve muhtelif Avrupa 

merkezlerinden geçerek elimize varan mallımt insanı şaşırtacak mahf· 
yettedir. Muhasım ordular yanında harekatı takip eden Avrupa a· 
janslarının ve gazetelerinin muhbirleri istediklerini yazamaz, rapor, 
ları dikkatle sansür edilir. llerisi için bildirilen harekAt hakkında 
düşmana yaramasın diye doğru bir malQmat dışarıya sızdınlmaz. bun· 
dan başka düşmanı aldatmak için ordu mikdarı çok gösterilmez. Ku· 

= - mandanlann niyetleri hakkında yanlış haber vermek için '-asıtalara 

başvurulur. Muhasım orduların harekatı hakkında yalnız müsbet ola· 
rak vukubulan harckrıtı hikaye eden tetkiklere inanmak mümkündür. 
Bunu da karşı tarfın tetkiklerile karşılaştırmak şartile. 

Bu sebeple ajans telgraflarına, muhbir raporlarına yüzde yüz doğ· 
ru gözile bakmamalarını okuyucularımıza ta'•siye ederiz. Bu esas da.· 
hilinde savaşa dair gelen son haberler üzerinde yeni bir araştırma ya· 

Jpalım: 
1 28 tarihinde Berlinden alınn bir telgrafta bir Alman muhbiri mu· 
lı harebe meydanından gönderdiği bir habere istinaden "ltalyanlar Erlt-
gre 'cephesinde tayyalerden başka makineli tüfeklerle Mıı.kale'ye hUcuın 
etmişlerdir. Habeşler ltalyanlara büyük telefat vermek maksadile ya
vaş yava geri çekilmektedirler.,, deniyor. Ba nıaJCın1u~ uydutmadır. 
Çünkü bir aydır hazırlanan bir taarruza yalnız tayyare ve makineli tü 
feklerle hlicont olunJttaz. Bütün orduyla ilerlenir. Bu h:ıbcrin doğrulu 
f arzolunsa bile Habeşlerin yalnız İtalyan tayyare ve makineli tlif('k
leri karşısında yerlerini bırakıp kaçmaları tasavvuz olunamaz. 

Bunun gibi Anadolu ajansının verdiği 28 tarihli bir Londra tel· 
grafınd da şu mahimat vardır: 

''Eritre cephesinde üç İtalyan ko ]ordusu cenuba doğru 30 - 40 
kilometre ilerlemiştir. Bu ileri hareket bir taarruz olarak tavsif edil· 
memelidir. Zira Habeş kıtaları muharebesi:ı çekiliyorlar. Habeşler 
Makale'yi bırakarak daha cenupta müdafaa edeceklerdir.,. 

Bu malQmat da düzeltilmeye muhtaçtır. Hudutta bile ciddl bfr 
hazırlıkları yokken Adigrat, Adua \"e Aksumu muharebesfz bırak:ırt 
Habeşlerin Makale'yi kolay kolay bırakacaklarını farzetmek doğru olJl 
maz. 

Bugün için kat'i olan ltalyanların Erıtre cephesinde muhtelif 
sıçramalarla Mkale'ye doğru ilerlemeye çalışmalarıdır. Biz Afrikanırt 
doğusunda cereyan etmekte olan ltalyan - Habeş savaşını mümkÜl'I 
olduğu kadar ohjektik bir surette incelemekte devam edeceğiz. 
\;;~"'"'• 111ıııınınıt11111ııııııuıııı111111"ıııııııı111111111ıııt1ı1111ııııııııınıııMnıııııııtıı11ntı1111 
Faşist kongresi 

Italya Uluslar sosyete• 
sinden çıkacak mı 

Berlin, 29, (Özel) - Bu hafta 
Romada toplanacak büyük faşist 
kongreıinde ltalya kanunu esa5İ · 
ıinin bazı maddelerinin değişti • 
rilmeai ve ltalyanın uluslar aos • 
yelesinden çıkması gibi meselelc~ 

görüşülecektir. 

Siyasal çevrenlerde İtalya fa . 
tistlerinin bu büyük kongresine 
pek büyük ehemmiyet verilmekte
dir. 

Roma, 29, (Özel) - Faıiıt par 
tiıi genel sekreteri, partinin reı -
mi 6,200,000 üyeıi olduğunu Mua
ıoliniye bildirm~tir. 

rın sürekli düdükleriyle ıelam 
}anmakta idi. 

Şu dakikada Ankarapalaıta 

Parti tarafından verilen reımi b:'I· 
lo ve gene Halk~vinde tertip edi· 
len meraıim ve ;,alo, umumi yer -
lerde toplanmıt olan Ankara hal· 
kı ve onun konukları bu güzel gü· 
nü bir defa daha kutlulamak fır· 
ıatını bulmaktaJırlar 

Kıral Jorj geliyor 
Atina 29 (Kurun) - Hiik~~ 

met, Kral Jorjü Londradan •d 
Yunaniıtana ge~ırmek için ot: 
mecliı ve hükumt t namına ~ç s~ 
tilik bir heyet aönderecektıf .... 
heyete üç azanın daha katılill 
kararlaşmııtır. t• d··ne 

Kral Jorj, Y unaniıtana 0 ._ı,t 
ken kendiıine kardeti .,.~l~ fe 

Paul, hemıireleri Prenıet lrınt ıt• 
Katerini ve belk: de eski Rolll~a· 
ya kraliçesi, hemf iresi Eleni re 
kat edecektir. . etlıi 

Diğer Yunan prenılerı, . iO 
li sofıll 

kral Koıtantin ile kra Ç~ • ,ıa• 
cenazeleriyle beraber Yuııa11~,-I 
na döneceklerdiı· Hük0n1et, bt• ' 
Jorjü mümkün mertebe 

111111' ısi· 
ıem bir .ılayla geri getirtJll~ Jotj 
yetindedir. Bunun için .1cr;e1' •' 
(Averof) zırhlııına bı?. e,. • 
bütün Yunan filoıu kend1•

111 

fakat edecektir. ca111b"ri• 
Atina, 29 (OzJ) - .~ • 

yet partiıi batkanı Papaan• 
yo dün tevkif edildi. a1•"• 

Papaanaıtaıyo, orduY•• ucadt' 
!anmasını ve hükUnıetle ;,.no• · 
le etmesini tavsiye eden 
meler dajıtmıf tır · 
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L-:-i-,-a-r_e_t_l_e_r_I_ 
Bir atlı kadınla 

konuştum 

~~..,.._...,..__ ______ -, Tarih köşesi 1 

- 1 -
~0ftırlu kaıketli köylüler, 
el cırı •arılı köylü ka -
~~ doludizğin akıyorlar. San
y Cll'ya boıandı, ıanki Sakar· 
~~~Yor. Köylüler, amazon 
' Y iier, Hakimiyeti Milliye mey· 
) ~a abideye çelenk bırakma· 
ı:,.reldiler, dönüyorlar, ıüvarileri 
1ıQ >'an atlar n.? kadana/ar gib; 
ri~tal:. ne d~ arap 2tlarr 
4 ıızerlerinde aıaletın mar
.;:,• var. Görünü§te çelimsiz, 
'Qk tketriz, hem durğun, mü -
Oral Qbeye dalml§ gibidir. Fakat, 
el Qrı köpüre, köpüre co~an bir 
,ı erenin akııı gibi hareket halin -
llt •. 
" 6 rornıeli, cılız, bodur, ıtep 
le atlarına benxiyen ıtep nebat • 
i~ı ribi kıraç tabiatle döğüfe dö
i "te olgunlaıan atlar ıatalatıız 
ır, 

l~ Bu İnce bilekli atların damar · 
ilca, '1cla Tuna.da içilen ıuyun tadı 
~ Onların halızalannda Vi 
'ti nın rengi, Macar ovalarının 
ırarları dalg::Janmaktadır. 

c~lttn. Jevam ediyor. Bu akm 
fıt hurıyetin 12 inci yılında cep· 
d~: d~~il, ttulhe güzele, iyiye, 
~ Kuzele, hayata, !nıanlığa a-

ır. 

lıı Nal •eıleri yavaı, yavQ§ kaybo
)o,, 

-lı-
Atı.. el' ... • · · el ... l b;,. k ·.ın ızgınını ye ege a mıı 

rı,,. 6adınla konuıtum. Kadın ah · 

cc 0 .>'nunu ııvazlıyarak anlattı: 
tQ,. - Yağmur altında kalmak -

~e sıkar? 
ra'" 

ctcı~ ernur varıın ya{:'Jtn. Daha, 
eli~ ~Oİt..)lağıcm. San biz ulanırı: 
qQ hayıllanm:ı ... Ta.·la ya.ğmur-
t~ ",korkar mı? Rençper de tarla 

.Yı.ır. 

Arttırma günü 
iş Bankası da bir 
müsabaka açmıştır 
On yıl önce Romada toplanan 

bir kongrada karar verilerek bü -
tün Avrupa milletlerince tatbik 
ve kabul edilen arsr:ılusal arttır -
ma günü, yarın, ilk defa olarak 
memleketimizde de tatbik ~dili -
yor. Bu münasebetle arsıulusal e· 
konomi arttırma kurumuna lst~n
bul mümessilliği tarafında yapı -
lan bütün hazırlıklar bitmif ve hal 
kı arttırmaya teşvik etmek üzere 
hazırlanan afişler sokaklara asıl · 
mıştır. 

Diğer taraftan İş bankası da ço
cuklar arasında bir müsabaka aç· 
mıftır. Arttırma fikri etrafında en 
güzel yazıyı yazan çocuğa yüz li 
ra mükafat verilecek ve 25 çocu · 
ğa da birer kumbara hediye edile
cektir. 

Yeni deniz Fenerleri 
Çanakkale boaazında Akbat ve 

Morto mevkilerilc, Bozca ada ve 
Çanakkale arumda, Antalya sa -
hillerinde Kaledonya ve Avara • 
sanda yapılmakta olan deniz f e · 
nerlerinin intaah yakında bitmek 
üzeredir. Kınalıadada kurulan de 
niz fener inin de intaatı bitmit ve 
makineleri gelmittir. Fener dün 
ak§amdan itibaren çalışmıya ba.ş
lamıftır. 

General Artür Levin 
İngiliz ordusu eski Generalle -

rinden fleneral Artür Levin ken -
di tayyaır-ilo 90hırİmİ•e gclmit 

Perapalas oteline inmittir. 
Generale karısı da refakat et • 

mektedir. Tayyaresi Corc Mekfi 
isminde bir pilot idaresindedir. 
Buradan Afrikadaki Kenya İn
giliz kolonisine gideceklerse de, 
havanın bozukluğu yüzünden dün 
hareket edememiılerdir. 

di4~ll.nu ~öylerhen gözlerini ufka 
Q,.1

1
J derin, derin bakındı. Uzah 

r::b('~?'az bir alemi ke§le ç:ılışır 
l~ iozlerini bulutlardan, bulut
'"-t~ lle~irdi. Yağmur taııyan bu . 
111 ı.Cb' anasının memeıine hasret · 
. vctltQ .. l. .. 'h . . l ============ 'İi>::: • • olJ' ocugun ı tıraııy e 

P•ll• halterleri 
~ ................ . 
Kadıköyünde bir 
tramvay kazası 

Dün sabah Kadıköyünde ~ene 
bir tramvay çarpışması olmu4tur. 
Saat 15,20 d!: Kadıköyüaden 

Bağ:arbaşma kr..ikan vatman İs • 
mailin idaresindeki 167 numaralı 
araba, Üsküdardan gelmekte o -
lan Y aıarın idaresindeki 135 nu • 
maralı araba ile tam tren k3prü~ 
sü üzerindeki te1

t hatta karşuaıa· 
rak çarpışmışla::dır. Çarpıtmada 

Ulvi, Hamide ve Makbule adında 
üç yolcu vucutbrının türlü yerle . 
rinden yaralan~nıtlardır. 

Yapılan araştırmaya göre ka • 
zaya vatman lsmailin sebebiyet 
verdiği anlatılmıttır. Durum tek • 
rar incelenecektir. 

Söndürüldü - Dün sabah Rıh
tım caddesinde komsiyoncu Al • 
man Krop Rökaya ait olduğu an
latılan aparbm!lnın damında bu
lunan reklam taİ1tasmdaki elektri. 
ğin kontak yapmasından yangın 

çıkmıı, fakat ileı lemesine mey -
dan verilmeden söndürülmüttür. 

Motosiklet çarpmcuı - Ford 
garaji amelesinden Ömer Sirke • 
cide Asmahkahve önünden ge -
çerken o sırada gene ayni istika
metten geçen 326 numaralı moto
siklet çarparak sağ ayağından 

yaralamııtır. Motosiklet aran -
maktadır. 

Kalp durmaı1ı - Y emifte Zin · 
dan hanına 100 kilo ağırhğmda 
bir yük getirmekte olan Mutlu 
Meh~et ~dı~da bir he.mal Zin • 
dan hanına girdiği aırada birden· 

bire üzerine f eııalık gelerek yere 
yuvarlanarak ölmüştür. Yapılan 

muayne neticeainde Mehmedin 
kalp durmasından öldüğü anla -
tılmıttır. 

Duvardan düıtü - Tophanede 

oturan Necati adında birinin Er 
ref adındaki 10 yatlarındaki kü· -l'Orda. ye. Onu ne yapıp yapıp alacağım. 

ICöL· Çoluk, rocuk ara ıırti haıtala. çük çocuğu yıkık olan bir duva'!' 
leıiı. :_ lop~akta, köyde bir mil . ~ "''f Cozienmizde bulutun, gti • nıyorlar. Hani f.astalık de ,J:ğin üstünde oynarken ayağı kayarak 
t.,. "-• Qydınlığm, nemin, kuraklı- !eye biz o ka.Jar bakmayız. amma yere düşmüş ve vücudünün türlli 
Qf,

11 
tttQl'tası tarlanın anladığı gibi sonu kötü oluyor. Sonra gene bi - yerlerinden yaralanmıtbr. 

'tiı; 'l'edeğine alan kaclın on yedi z.im yüreklerim'z yanıyor. Hani 
&0 radar. biri. bir ev var kocaman ıaray gibi ... Fatih kazasının hazırladığı 

,ı !dutları ha ti .. _, k Bir de baca deıem baca deg .. il. mi· k .. 
l('rtı •re e gou.eyen a · , u~a sergısı 
" 11 6Qı. l nare de•"m minere deg"'il. Bı· .. tu • "lr' ııi, 8 •uı arı b<.ina bir levha çiz· "'~ 
S,

11
} levhanın dekoru seneferdİ haf ıİvri yeri VIJI' . /şte oraya git • 

1.1 qer i · d lk b k ı k tik. lnıanın içinde ne dertler, ne "'il.itte. ~ın e, a a a a, a a 
lil'e 11 rtem, bulut bekliye, bek .. kötülükle,· varmlf, sanki bizim he-
~'1 '?ları ağaran genç bir nda. pimiz birer hcıstahane ımııız. 
b,,.;1te"Ö.11iinün, kurak yıll.:ırda . Baktım, baktıkçv yüreğim kabar
tiiıti tlı yıllarda nasıl tarlayı dı . Öleyazdım. 
ti11; ~,.. ınıan gibi iatirap çekti - Bana bir hek'm dedi ki: "Kor· 
>t d ~l'tun gibi sevindiğini bir ke · kacak ne var? Hastalığa tututur -
totii: ~ bir ka-lının gözlerinde ken önlemeli. Korkma her derdin 

iıb; oldum. bir dermanı var. Böyle ıöyledik • 

- 111-
Ona: 
....... ""'·· "- ~O"e ••t•• k • J' ~"'iu " ne go urece ıın, ıye 

le "'· 

qlltıq~ ~alr.'ama geldik, öteberi 
'<l4 İlq ~en Pazara ~ıkmadık. An
''"'ec feyde gözüm kaldı. Biri 
i • e, öt k' l'i. Ötı e ı radyo .•. Radyo cok 
(/ilt. tıl't Becc neler, neler dinle -
""· il ~m Yakalanmış, canı çık -''t Q ette Yağmur var mı§, bir 
~. o~a orado. da hiyanet et . 
~ ... , "ım • '441'1d .. ana kaçmıı ! Çaltıılar 
ı.• ı, tıırki;/ 
"11fli b· . er söylendi. insan 
)i ıtırdik 

dii.," ten •onra aç makine-
tel "'Q)'ı d" l & ••• iYİ l1I e... Gel keyfim 
~ıfe,-9 1!.ey, A.mma pahalı imi§ .. 
ı de td ore değil/ Ucuzlaıacla 

acılt ... Gelgelelim clerece -

ten sonr:ı ona sordum: 
- Ben acap hasta mıyım? .. 

Derece dediği küçük camda:-ı bir 
çöpü aldı . Aç afz.ını dedi, ağzımı 
açtım, birkaç dakika öyle kaldım, 
ıonra çıkar Jedi, çıkardım. He • 
kim bana: 

" - Senin bir ıeyin yok rl edi, 
yanımdaki de bana bak dedi o • 
nun da ağzına camdan çöpü sofl.· 
tu, ıonra çıkard<, ona dedi kr: 

" - Sen, dedi ııtma çektin ga
liba. Gerçekten böyle idı. :Vasıl 

kullanılacağını ıordum, ogıen · 
dim. Ben de bi.- tane alacağım. 

köye götüreceğim. 
lıte realiıt l:ir köylüye göre 

bayramın randımanı. 

Sadri Ertem 

Hava kurumu Fatih kaza kolu 
tarafından hazırlanan seyyar u -
çak sergisinin dün aaat on bette 
Şehremini Halkevindeki salonu~ 
da törenle açılmıttır. Törende ha-

va kurumu ba,kanı Bay lımail 
Hakkı (uçak) mevzuu etrafında 

bir söylev vermiı ve uçağın öne -
mini anlatmıttır. Bundan sonra 
konuklar hep birlikte sergiyi gez
miılerdir. 

Sergisi seyyar durumda olduğu 
için kaza bütün nahiyelerini dolata 

bilecektir. 

Sovyetletin Gruzya vapuru 
bugün geliyor 

Sovyet Rusyanın ilk yakın §ark 
servislerine başlamakta olan 
"Gruzya,, vapuru bugün şehrimiz 
limanına gelecektir. 

Vapurun ilk geli§i dolayısilc. 

Sovyet "lntouritıt,, seyyahat mü -
essesesi lstanbul mümessilliği tara 
fmdan gemi üzerinde bir kabul 
töreni yapılacaktır. 

Buna ıehrimiz erkanı ve gaze . . 
teciler çağırılmıılardır. 

Mimar Y ansen 
Aimanyadan geldi, 
Ankaraya gıtti 
Ankaranın planını yapan ta . 

nınmıt Alman ıehircisi Bay Yan '. 
sen dün Almanyadan tehrimize ~e 
lerek aktam üzeri Ankaraya ha . 
reket etmiştir. 

Bey Yan.sen iç bakanlığının ça
ğırması üzerine Ankaraya gitti -
ğini söylemiş vt bu münasebetle 
Ankara tehir planının tatbiki işi
le de meıgul olacağını ilave et -
mittir. 

Ankara şehir planını iki kısım 
üzre yapmıf tı. Bwılardan biri, An
karamn bugünkü nüfusuna göre 
tanzim edilmit, diğeri ise ilerde 
Ankara nüfusunun iki üç yüz bin 
olması ihtimalini göze alarak ge -
nitçe tutlmUJ oluyordu. ikinci kı· 
sım plan, Ankarayı daha genit 
bir çevre halinde kuıatmaktadır. 

Gerçi henüz ikinci planın tatbi
kına geçmeğe lüzum görülmemek 
te ise de, Ankaranın son sayımda 
artmıt olduğu görülen nüfusunun 
yeni intaatla olan ilişiğinin dik -
kate alınması muhtemeldir. 

Tamnmıı, ıehirci, Jstanbul pla· 
mmn kendiıli tarafından yapılması 
ihtimali hakkında bir fey bilme -
diğini aöylemİ§tİr. Bay Yan.sen lz 
mit ve Adana ıehirlerinin planla 
rını hazırlamakla meıguldür. 

Şehir suyu hangi 
idareye ait? 

Belediye ile evkaf arasında de
vam eden ve hukukçu ıaylavlar 
tarafından halline çalrtılan mese
leler araamda, belediye bilhassa 
su meselesine ehemmiyet vermek 

tedir. Hakem heyeti 936 ıenesi 
bütçesi hazırla.nmadan evvel bu 

ihtilaflar için kat'i kararını vere
cek ve bu suretle birikmit para • 

larla bundan sonraki gelirlerin ki 
me ait olacakları da anla,ılacak . 
tır. 

Mühendis okulunda 
yenHikler 

Bayındırlık bakaru Ali Çetin 
Kayanm itaretlerinden sonra, 

yüksek mühendiı okulu, sanayi 
fen okulu binaamı da alarak yeni 

ders yılına batladı. Mektep, pos • 

ta, telgraf ve telefon mühendisli

ği ıubesini de ihtiva etmek üzere 

alb ıeneye çrkarılmıtbr. ili.ve e . 
dilen bu yeni tubeye Fransanın en 

maruf posta ve telgraf mütehasaıa 
!arından ve Parisin her yerde ör -

nek tutulan kambiyo teşkilatını 

yapan mühendis Dümaze profe -

sör olarak getirilmiştir. Mektep . 

de ihdas edilen elektro mekanik! 

ıubesinde atelyelerin bir kısmı ku 

rulmuf ve talebe ameli derslere 

baılamıştır. Ali Çetin Kaya tara -

fından tavsiye edilen talebe pav -

yonunun intaama da yakında 

başlanacaktır. İki yılda tamamla 

nacak olan bu panaiyon binası i . 

çin, bir proje yapılması mektebin 

inşaat ıubeıi son sınıf talebeleri -

ne etüd olarak verilmittir. 

Pansiyon, projesi birinci gelen 
eklenmek planı mucibince yapıla-

caktır. Binanın yarım milyon 1i • 
raya çıkacağı tahmin edilmekte -

dir. 

Beyoğlu • Bükük
dere yoJu 

Heyoğlundan Büyükdereye uzayan 
şosc::le şimdiye kadar kaç kaza oldu 
ve kaç zavallr hu yola kurban gitti? 
Bu, belki hiç bir zaman bilinmiyecek 
bir şeydir. Yalnız bunun mes'ulil kim· 
dir?. diye bir sual sorulabilir. Verece
ğimiz ,·es ;kalar, buna cevap ,·erir gi -
bidir: 

Bundan 66 yıl önce. 1285 yılı ıuba• 
tında çıkan Basiret gazetesinde fU 

lıavadi& vardır: "Beyoğlundan Bü • 
yükdereye kadar temdit olunacak a • 
raba yolunun imtiyazı eshabı strnıa -
yeden bir kaç zata verilmiı ue zevatı 
nwmailcyhim tariki mezkuru gelecek 
baharın eı:asıtına doğru tesviye lJC lıi

tam pezir edeceklerini taalıhüt etmiş
lerdir. 

Tariki mezkurdan arabaların mü • 
rur edecek malıallin ön ve yan kaldı
rımları dörder metre olmak üzere ar
zen on 3ekiz metre genişliğinde lJC 

boyunca iki kenanna sırasile dıraht • 
lar garıolunacaktır.,, 

Bu vesika bize gii3terlyor ki bu yol 
on sekiz metre genişliğinde olacak -
tT. Bu olsa f di, hiç şüphe yok, ki bu -
günedek yüzlerce kaza olmryacak ve 
bu kadar yurtdaş kurban gitmiyecek· 
ti. Yukarıki havadisi veren gazete bir 
kaç gün sonra da şunları yazdl: "Ba
zı mülahazata mcfmi §ıirayi devlet 
tariki mczkürun beyan ctmiı olduğu
muz suretle tanzim olunmasından 

ıarfı nazar, yalruz Bcyoğlundan Bü -
yÜkdereye kadar olan tarikin münı • 
kün mertebe tesviyesine l•arar verildi
ğini bildirmiştir.,, 

Dil hakkında anket 
Anka.rada ulus arkada.~ımız ta

rafından yapılan dil hakkında eli 
molojik ve morfolojik anketin ü
çüncüsü de neşredilmi~tir. Eütün 
münevverlerin bu önemli ankete 
cevap vererek işlira!<ini diler~~: 

1-Ağız 
2 - Bağız 

3 - Gnilak 
4-Dil 
5 - Diş 
6-Dudak 
7 - Alın 
8-Göz 
9 - Bwun 
10 - Kulak 
1) Yukarıdaki kelimele!·in ilk 

ve asıl kökleri nelerdir? 
II) Bu kelimeler nasıl teşekkül 

etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler ne -
!erdir ve eklerin herbiıinin mana 
ve !arklan ne olmuştur? 

IV) Bu araştnına netic.esinde: 
A . Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkülü 

hakkında bir kaide çıkarmık 
nıümkün müdür? 

Çokoslovak bayram1 
Çekoslovakya cumurluğu ilanı

nın 17 nci yıl dönümü olması do • 
layısile evvelki gün tehrimizdeki 
Çekoslovak konsolosluğunda, bat 
konsolos Bay Gregor ve karııı, Çe 
koslovak kolonisinin tebrikleri 
ni kabul etmittir. 

Belediye yağları sür'atle 
konbol edecek 

Şehrimizde satılan bozuk yağ 
ve peynirlerin ıüt gibi esaslı bir 
kontrola tabi tutulmaları için be
led iye tarafından bir talimatname 
hazırlanacağını, haber, aldık. Bu 
talimatname sütçülere verilen bir 
aylık mühletten sonra derhal gö
rü§ülerek, tatbik edilecek ve hal
kın iyi peynir ve yağ bul~bilme -
si sıh ıi bir emniyet allına alınmıı 
olacaktır. 
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ilk " A ayan kadın! 
Ôlen ayan kocasının seçım miiddeti bitinceye 

kadar karısı kendisine vekalet edecek 

Wagnerin s.:>ylevini dinlıyor . J bi,, , u:ıun ve kumral saçları ondü
trada sırctda no~ alıyordu. Ga!iba l leli bir adamdır. Öteki ayan gibi 
hu söyleve ehemmiyet veren tek bu da beyaz kumaıtan elbise gi -
ldaın bu idi. Arkadaıım anlatma · yinmittir. Yakasında büyük kır -
1ında devam ediyordu: mızı bir karanfil vardır. 

- Bakınız aar.' atini öğrenme - Salma salına, ön sırada olan 
ie ~alıııyor. Keı1dUi Vest Viriji • masasına doğru gidiyordu. Kimse 
1Iİ7cı devletinin .ivanıdır. T ô. uz.ak . kendisine selam vermedi. O da ar 
lql'Yı gidecektir. Maamalih ıimdi kadaşlannı tanımıyor gibi görü · 
tik rey vermeğe hakkı yoktur. nüyordu. Yalnız tribünlere göz 

- y aa ! gezdirdi. Memnun olduğu yüzün· 

- Tabii, daha otuz yaşındadır. den belli oluyordu. Bir dakika 
Bu ise, esas teşkilat kanununun sonra oturdu. Vagner hali "mil -
koyduğu asgari yaştır. Seçilmesi yonla dolu,, ve "Muzaffer Demok 
tan. ·1 kan d' B kı rasi,, diye havayı çınlatmakta de· .. ıamı e r uni ır. a mz na . 

.. ~~!Bu adam bu intihap devresi vam ediyordu. 
1~ınue otuz yaşım bitirecektir. O Huey Longın canı sıkılmış ol • 
~:ırnana kadar yalnız görmek ve ~al~ kl, 'fi~ı\ü'%"'6turdUfiı yerden 
dinlemek hakkına maliktir. Ancak kalktı. Geldiği gibi gidiyordu. Yal 
ondan sonra söz söyliyebilir. Bun nız bu defa dudaklarında bir gü
dan önce de biri 29 yaşında ayan lümseme vardı. 
'llnıuştu. Yanımdaki "arkadaş,, tas ajan-

- Anlamıyorum, azizim. Ma -
d9rııki bu kadar genç bir adam 
br ınüddet için kendi devletini 
tlnıil edemiyecektir, o halde fır-

ıı ne diye intihap olunuyor? 

- Bu uzun bir hikayedir. Fa . 
kat bugünkü Ameıika siyaseti µek 
&'Üze] izah edebilir. Şu gördüğü -
~iiz otuz yaşındaki ayfın Ruş Hol -
Un bahası ihtiyar vatanperver bir 
~syalist doktordur. Nordistlerle 
:sesion harbine iştirak etmek i . 

~ın on üç yaşında ailesinin yaıım
d an kaçtı. tşte bu çocuğun bu tarz 

1 a harcl;:eti kedisine na3yonalist-
erin hiiıınetini kazandird r. 

h Sosyalizme karşı olan bu mu -

1 
abbeti, \Vest Viriniya madenci . 

wr.inin sevgisini kazandırnus vı 
eston şehri belediye reisliğine 

8~ilrniştir. Kim ne derse desin A
llteıikalılar sülaleleri seveı ler. Bu 

~~ için Ruş Holt, ancak kırk se -
hız Y~mda ölmüş olan bu ihtiyar 
~abasının sayesinde, otomatik bir 
~rette ayan olmuştur. 

t .. Bu sırada Galebridde bir gürül 
l u baı gösterdi. Tribünlerde olan 
n~r &örınek için eğiliyorlardı. Ye 
~ ~ gelenin adı Huey Longdır. Lu-
•aıon dikt t"' .. l b k . 
töı·· a oru o an u zat apı • 
tı udn en çok göze çarpan adamla-

n an b' .d. . l ırı ır. Bır takım adam ar 
açıktan a ... ··1 . . . di çıga o mesını tememıı e 
~orlar a· a.la ' ır takımları da yalnız 

tek~ etınekle iktifa ediyorlar. Ni 
•ın Du ı-.r ~ye de "Karnaval Se . 

d 
1
'' • liıtlere "bina boyacııı, elbn· . ' 

~--:tı. B~~ü.n i~e bu alaycılar 
li 1 degı§tırmışlerdir. 

sı muhabiri dedi ki: 

- 1\Ierak etmeyiniz, yine gele -
cek. Hele bugün kendisini gös · 
termek 13.zımdır. 

- Dünkü akşamki mesele mür 
nasebctilc mi? 

- Şüphesiz, kendisini terütaze 
göstermek onun için mühim bir iş 
tir. Bilseniz kendisini ilan ettirme 
ye nakadar dikkatldiir. 

lLK AY AN KADIN 

- Sivri sakallının arkasında O· 

turan bu ağır başlı, muhterem, be 
yaz saçlı ihtiyar kadın da ldm -
dir? 

- O bizim ilk kadın ayanımız
dır. Arkansas ayam Misters Ka · 
ravay ! Ayan olan kocas 1931 de 
öldü. İntihap müddeti bitinciye ka 
dar karısı kendisine vekalet ede
cektir. Bu, yeni bir şey değildir. 
Önceleri kaç defa olmu~tur. Bir 
adet hülonüne girmiş, otomatik 
bir hal almıştır. Vekiller yeni in
tihapta kendilerini namzet göster 
mezlerken bu kadın müstesna ol · 
mll§, yeni seçimde ezici bir ekse -
riyet kazanmıştır. Buraya radikal 
lerin programile geliyor ve Huey 
Longdan yardım görüyor. 

, FORDUN ESKi ORT AGI 

Tas ajansı muhabiri, ayana 
kartı gösterilmeıi lizımgelen ne -
zakete pek ehemmiyet vermiyerek 
bana boyuna meıhur yıldızları 

gösteriyordu: 

- Şu küçük, kel kafalı, gözlJk· 
lü adamı görüyormusunuz? San -
ki kulübünde imit gibi gazete o • 
kuyor. Canım, işte turada ... 28 nu 
mara, cumuriyetçiler sırasında ... 

Cumuriyet bayramımız 
IYaqmura rağmen tören parlak oldu 

Dün şemsiyeler altında takip 
gece fener alayları ve 

edilen törenden sonra 
şenlikler yapıldı 

Cümhuriyetin on ikinci yılı iki 
gündenberi candan ve büyük bir 
heyecanla kutlulanıyor. Dün aa . 
hah erkenden yataklarından kal -
kıp ta geçit reslDini görmeye gi • 
decek olanlar havayı çok bozuk 

kert liseleri mu~ikalarla birlikte 
geçtiler. Bunları Bahriye mektebi 
talebeleri, piyade, bahriye, mu -
habere, süvari, topçu, makineli 

tüf ek, nakliye kıtaları, üniver1ite, 
yüksek mektepler, liseler ve izci• 

leri, muallim mektebi orta okul ... 
lar, ıanayi mktebi, azlık ve ya • 
hancı okul talebeleri, itfaiye efra• 
dı ve arabalan, dağcılık kulübü, 
diğer ıporcular, tayyare timıali, 

buldular. Buna rağmen herkes .,_. _______ ...,,..... ___ -.! 
pardesüsünü, paltosunu giyerek 
eline temsiyesini aldı ve sokağa 
fırladı. İstanbul ı,emtinde oturan · 
lar Beyazıt ve civarına, Beyağlu 

semtinde oturanlar da Taksim 
meydanına akın etmeye baıladı · 

tayyare, kızday, verem, çocuk ku
rumu teıekkülleri. eanaf cemiyet • 
leri takip etti. Kahraman askerle-

lar. 
Saat ona doğru yağmur baıla· 

dı ve biraz son:-a da tiddetlendi 1 

Fakat halk Beyazıt meydar,ını 
Taksime kadar filan bütün yolları 
baıtan bata doldurmuştu. Hele 
Bey,.azı\a' varan 'Aoka1Har geçile . 1 

miyecekkadar dolm\ııtu. Alayrtt 
geçeceği yol ü.ı:erindeki evlerin 1 
pencereleri tıkJrm, tıklım insani!\ 
dolu idi. Sokaklarda bulunanlar 
ise biribirlerinin femsiyeleri altı-
na sığınıyorlardı. ı 

Geçit törenine ittirak edecek 
kıtalar, mektepler bir yandan Be 1 
yazıta giderlerken bir yandan da 1 
vilayette vali törene dahil bulunan 
saylavlarfa İstanbul komutanlığı 
generalle:-, askeri ümera, janJaT-1 
ma komutanı, üniversite yüksek 
okullar, kültür d:rektörü, adliye 
maliye, belediy~, emlak, tapu er · 
kanının tebriklerini kabul ediyor-

1 
du. T ebrike gelenler silindir ,ap . 
ka, jake~atay giymiılerdi. Teb · 
rikten sonra otomobillerle Beya -
zıta giderken t::-ibünde yer alıyor
lardı. Viliyette6t bu tebrik doku7. 
buçuktan ona kadar sürdü. Bun · 
dan sonra va'i toplu bir halele 
konsolosların ı.ebriklerini kabul 

1 
etti ve on buçuğa doğru da ysnın . 

da lstanbul komutam olduğu hal
de Beyazıta gitti. 

Üniversite meydanında 
Üniversite meydanında ~eçiı 

resmine ıştirak ,..decek olan bta 
lar. mektepler evvelce hazırla . 
nan programa güre sıralarım al . 
mışlardı. Vali h ~- kıtanm ve mek· 
tep talebelerinin önünde ayrı ayrı 
durarak t:ayramlarını kutluladı 

Kutlulalanlar da "Sağ ol,, diyf' 
cevap verdil~r. Vali ve komutan 
bundan 'onra tribüne gelerek 
yerlerini aldılar 

Bu sırada meydanda bulunar 
muzikalar he;> birden lstikli:' 
marşını !ralıyordu. Meydanı dol 
duran binlerce halk marşı dinle 
diler. Bundan '\onra geçit "esm 
başladı. ilk olarak Harbiye ~lav 
geçti. Önde alao1 sancağ1 taşını · 
yordu Genç harbiye1iler candn-
alkışlendılar. '3unlardan cıonr;ı 

Gazeteciler 
Geçit resmini nereden 

takip ederler? 

rimiz ıürekli bir surette alkııJanı
yorlardı. 

Kıtalar ve diğer yüksek mek • 
tepler Sultanahmet, Sirkeci, Köp
rü, Karaköy, Şi.hane yokutu, Te
pebaıı, lıtiklil caddesi yoliyle 
Taksime gittiler. Taksimde abi • 

Istanbulda ötedenberi kutlula 
ma, karşılama, uğurlama gibi tö · 
renlerde programların hazırlanı · 
şında hfikim olan küçük bir ihmal 
vardır; bu ihmal, bir yandan, o 
programları tatbik mevkiinde olan
ları daima güç vaziyetlerde bıra -
w· ~ir yandan da bu törenleri ta· 
kip etmek ve halka bildirmek öde 
·vlnde oiaiı ga'ietecile~fn ~u ödev . 
lerinl yapabilmelerini güçleştirir. 

Bu ihmal hadiselerin arkasından, 
hadiselerle beraber yürümek mec -
buriyetinde olan istihbar ile meş · 
gul gazetecilerin vazifeleri icabı o 
lan hareket serbestilerinin gözö · 
nünde tutulması, kendilerine bu ne-

1 denin etrafında çevrelendiler. 

vi törenlerde münasip yer gösteril
memesidir. 

Dün Eminönü ilçebayı, Beyazıt 
ta Cumuriyet alanında yapılan bü 
yük geçit törenini yakından gör · 
mek, intibalarını tesbit etmek, o · 
kurlara bildirmek ödevinde olan A· 
nadolu Ajansı muharririni ve di · 
ğer istihbar ile meşgul muharrir · 
leri "Gazetecilere karşıdaki ağacın 
dibinde yer ayrıldığını söyliyerek,, 
tribünün yanından uzaklaşhrmıı: · 
tır. 

Karşıdaki ağacın dibinde zırıl 
zırıl yağan yağmurun altında not 
ahp yazı yazmağa imkan olmadığı
nı Eminönü ilçebayı da bilir. lyi 
bir idareci olarak tanınan Bay Ra· 
ifin oraya vazifelerini yapmak ü · 
zere gelen gazetecilere kolaylık 

göstermesi, vaziyeti idare etmesi 
beklenilirdi. 

Dünyanın hiç bir yerinde nzi · 
fe başındaki gazeteciler için elbi · 
sc mecburiyeti tanınmamıştır. Bu 
itibarla istihbar ile meşgul gazete· 
cilerin iş başında Hotform taşrma 
ları düşünülemez; gazetecilerin ar
kalarında gündelik elbi."e var di 
ye o yağmurda tribüne alınmama · 
!arı gariptir. 

Bununla beraber işin esasmdnn 
halledilmesi gerektir: Bu hal şek -
li de elinde ilbaylık makamından 

tasdikli fotoğraflı hüviyet varaka 
-:ıı bulunan gazetecilerin hu nevi tö- ı 

renlerde ,·esikasınr alakadar işyar 
!ara göstermek suretile serhe.~t~l' 

bulunabileceğinin kabul edilmesi · 
dir. 

İstanbul hasını mensuplannın 
hu kabil vazfyetlerde hiç kimseyi 
rahat.r;ız ehniyecek. intizamı asla 
hozmıyacak ve en miite,·azı hfr kö 
"<'de yer alnc:ık düşiincede ktm ·e • 
•,.,. "Muld"rr·:ı qiiphf" edi1mem€'li .........._... ... __________________ ___ 

Vali ve komutan da otomobiller -
le gelmitlerdi. Burada abideye 
çelenkler kondu. Muzikalar hep 
birden 1stiklll 'lllartmı çaldıla" 
ve meydandaki direfe tiayrak çe · 
kildi. Bu suretle de tören bitti. 

Kıtalar ve m~ktepler yerlerine 
dönmek üzere meydandan ayrıl • 
dılar 

Fener Alaylan 

Evvelki gece olduğu gibi dün 
gece de her taraf elektrikle ıüs -
lenmıı; büyük camilerde de mah
yalar kurulmuıtur. Sultanahmet 
camii evvelki gece "Türk eısiz • 
dir,, cümlesini yazmıf tı. Diğer ca
milerde de "Varol Atatürk,, "Ya· 
ıasın cümhuriyet,, gibi vecizeler 
yazmıtlardı. Dün gece biri Tak • 
ıimden, diğeri Beyazıttan batla • 
mak üzere iki fener alayı yapd • 
mıtbr. 

Taluimde bqlıyan fener ala• 
yı Karaköye kadar inmit, bura • 
dan Tophaneye kadar giderek 
dağdmı,ttır. Diğer alay da Emin • 
önünde bitmittir. Yağmur gece 
de devam ettiği için halk daha 
çok halkevlerin:leki müıamere • 
lerde, tiyatro ve sinemalarda eğ • 
lenmitlerdir. 

Şehitlikteki Tören 

Saat 16 da Edirnekapı dııında
ki Şehitliğe gidilmit1 ıehitlerimi• 
ze çelenk konmuıtur. Şehitliğe 
askerden ve siv:llerden ileri ge -
lenler, latanbul aıenel kurulu üye
leri, Cumuriyet halk partisi ileri 
gelenleri, özel kurumlar ve bir • 
likler baıkanlan bulunmuıtur. 

Göztepede 

Göztepede betinci ilk mektep. 
te dün guzel bir müsamere veril· 
mittir. Mektep n;üdürü Bay Tahi• 

rin büyük emek Yerdiği bu müıa

merede çok m:.ıvaffak olunmuı 

'"'Açın yelkeni , piyesi ile "Per -

hiz,, komedisi Ofnanmıştır. Betin• 

ci sınıfın yaptığı yıldız .iansı çok 

beğen11.mif, bir iki kere tekrarla-.tij le 'Uey long kuvvetli, faal, yü -
ltınııırnsr, burnu "patates gi - <Arkcuı var) 1 askeri talebe, !\llaitepe, Kuleli as · J , tılmııtır. 



Söylenmiqen sözler 1 Edebi Hikciyel Denizyolları 
iŞLETMESi 

mU8lldsl. 19: 
1Vr vazife icabı tanıştılnr. Hemen sırada onlardan da bahsediyordu.Genç nlıklar vardı. Kendisi genç bir adam 1 

olmakla beraber yanındaki genç kız ~ 
henüz bir çocuk gibi görünüyordu. Ve 
lkl yüz arasrnda biribiren uyacak tek 
bir çizgi yoktu! 

Acenlderı: Karaki>) - Köprübaf 
l'el. 42:ı62 . Sirkeci Mühürdar zadt 

Çocuk esirgeme kurumu !atanbuJ merJı:ezı 

adına ııöylcv. I•••• ilan telrfon: 22740 ..... her gün biıibirlerini gördüler ve böy. 
lece aylar geçti. Fakat bir gün çalış 
tıklan müessese kapanınca yolları 

birdenbire ayrıldı .. işte o vakit genç 
adam, genç kızın, içinde ne büyük bir 
varlık haline gelmiş bulunduğunu 
iehşetle sezdi. 

Genç kız, daha kendisini ilk gör • 
düğü gün, hoşuna gitmi~ti. Her gün 
Jştne ğittiği vakit onu muhakkak gör 
mek fırsahu ne yapıp yapıp buluyor, 
ona tatlı, cazip bir şeye bakar gibi ba 
kıyordu. Rununla beraber genç kı • 
zın, hayatını tam mamısile doldurmuş 
bulırnctuğunu, hiç bir glln, müessese • 
nin kapandığı günde olduğu kadar 
kuvvetle duymamıştı. 

Onu görmeden geçirdiği ilk hafta 
kendisi için inanılmaz derecede kuv · 
ntli bir ıztırap haftası oldu. irade · 
sini kaybetmiş, yolunu şaşırmış gibi, 
hastalanmış, ümitsiz bir hastalığa tu 
tulmuş bir adam gibi, telaşlı, yorgun, 
omuzlan düşüktü. 
~nç kızın ~arı saçları, küçük be

yaz yüzü, kara gfüleri, gözlerinin gö • 
rebiJ.diği her yerde küçük, renkli mln 
yatürler halinde sallanıyordu. 

Gene aradan günler, haftalar geç • 
ti. 

Bir ~n genç kıza bir soknk döneme 
dnde rastlayıverdl. Ilu, nihayet bir 
tesadüftü, fevkaladeliği yoktu, fakat 
renır adama harikulade göründü. 
Gel'lç· kızla konuşurken titriyor ve se
sindeki titre}işin farkına varmasın 

dtye, sebepsiz yere yük.c:;ek sesle gül
meye, konuşmaya çalışıyordu. Bu ko 
nu~adan kafasının içinde yalnız iki 
~y kaldı: Genç kızın şimdi Boğaz · 
isinde oturduğu ve belli günlerde, 
belli saatlerde lstanbula indiği .• 

Genç adam, yakasını aylardanbe 
ri bırakmıyan krizden kendisini kur
tarmışa benzedi. Genç kızı, eskisi ka
dar olmasa bile, gene görmek lmkft. • 
nını elde etmişti. Artık genç kızın ge 
~c ği dnklkala.rı h~"ltlphyor ve ık sık 

yolunun üstüne çıkıyordu. EvvelA bu 
karşılaşmaları "Güzel tesadüf,, !erle 
izaha kalkıştı. Fakat bu güzel tesa • 
düfler artık gündelik haline gelince 
sö.)'li> ecek bir şey buJamadı, su tu. 
G~nç kızın ne düşündüğü, nasıl dü . 
şündüğü belli değildi. Fakat dalma 
nazikti. Bununla beraber genç adam 
onu müşkül me,·kie düşürmekten, ca· 
nmı sıkmııt olmaktan ve netice itiba 
rUe belki onu bu sefer adnm akıllı 
kaybetmekten fevkalade korkuyor • 
dq. ~uııun • lçlndir ki ona içini doldu 
rıı_n yüzlerce kelimeden bir tekini 

sö,.-..emeye cesaret edemiyordu. Arala
nntb geçen sözler geniş ölçUde şey • 
ler 6efillerdl. Havadan, sudan konu 
llU'Orlardı. Hatta genç kız daha çok 
konutflyordu. Akrabası çoktu. Arada 

adamın kulaklarına sık sık tanımadı

ğı isimler çarpıyor, bunlar onun için 
ayrı bir üzüntü vesilesi oluyordu. 
Çünkü genç kızı dalma ve kolaylıkla 
görmek hakkını taşıyan bu kadar çok 
adam bulunmasına kızıyor, genç kızı 
kıskanıyordu. 

Genç adamın kafasının içinde bir 
şimşek yanıp söndü. Gözleri karar • 
mış, omuzlnrı bir anda çöküvermişti 
ve bu darbe ölüm kadar kuvvetli ol • 
muştu. 

Çocuklara öğtlUer. 19,SO: İstanbul bele· 
diyesi §ehir bandosu tarafından bUyUk kon· 
ser. Dirlje: Profesör Cemil Cevdet. 20,115: 
Al'SlUlusal arttırma. hakkmda konferaruı. 20, 
30: G~vin klU"de§ler. Radyo caz ve tango 
grupları. 21,85: Son haberler, bol'B8.lar. 21, 
50: Bayan Patarclll ldareıılndo mandolin or· 
kcstrası. 

BOKREŞ - ıs - 1l5: PIAk ve duyumlar. 
18: Orkestra, sözler, 19,20 Konserin aUreğ!. 
20: Duyumlar. 20,115 PIA.k. 20,5:5 Sözler, 21. 
10: DomenJco starıatti'nln 200 Uncu doğum 
yıldönUmU konseri. (Piyano). 21,40: Teknik 
sorgulara cevap. 21,45: Şsrkılar. 22,10: Ku· 
artct. 22,30: Duyumlar. 22,45: Radyo or • 
keıtrası. 23,45: Yabancılara Duyumlar. 24: 
Konserin sUreğL 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 30 bi • 

rincite§rin ÇARŞAMBA gün'" 
ıaat 19 da AYVALI~A kadar. 
"6769., 

Mersin Yolu 
INEBOLU Vapuru 1 lkin· 

citetrin CUMA günü saat 11 
de MERSIN'e kadar. (6770) 

1rabzon Yolu 
GÜLCEMAL Vapuru 31 

Birincite§rin ?ERŞEMBE gü• 
nü saat 20 de HOP A'ya ka-
dar. (6771) 

Genç adam hayali seven bir adam 
değildi. Bunun içindir ki esasen hiç 
bir gün genç kızın kendisinden ho~ · 
lanabileceğine, kendisini beğenebile . 
ce~ine inanmamıştı. Bundan başka 
ona, güzelliğinin, iyiliğinin hakkı o . 
lan huzur ve saadeti de vermeye muk 
tedir olamıyacağını AAnryordu. Mü · 
tevazı kazancını az ve genç 
kız için düşündüklerinin ya · 
moda gülünç buluyordu. Bunun 
içindir ki genç kız içinde büyüdükçe, 
yükseldikçe kendisi adım adım geri · 
lemiş, küçi;lmüştü. Bununla beraber 
genç adam, bir gün kendi!mi her şe
yi söylemeye karar vermiş buldu. Sü· 
rekli ıztırapJar onu tek bir ~eyden baş 
ka bir şey düşünmez, düşünemez ha 
le getirmişti. Kafasının içinde man · 
tıktan eser kalmamışa benziyordu. 
lt"akat gene hiç bir zaman kendisinden 
bahsederek, kendisini ileri sürerek 
söze başlamayı da aklına getirme • 
miş bulunuyordu. içindekileri bir baş. 
ka.<ıının hikayesi diye anlatacak, genç 
kızın telakkisinden kendisi için hiı:1sc 

ler çıkarmaya çalışacaktı. Böyle da · 
ha kolay olacağını sanıyordu. 

Hayır artık kat'iyyen cesaret ede • 
miyecekti. içindeki gökyüzü birden · 
bire bulutlanmıştı. Genç kızın düşün 
celerini, hislerini ve belki, kim bilir, 
hayatını karmakarışık etmeye hak • 
kı yoktu. Her şey eski bilinmez şek • 
Jinde kalacaktı. Genç kızı gene ara • 
sıra görecek, fakat ona söylemek is • 
tediklerinden, içini yakıp tutuşturan 
Mzlerden tekini bile söyJiyemiyecek 
ti. Hatta kendisini sadece görmenin 
ne inanılmaz bir saadet olduğunu bi· 
le. 

VARŞOVA - 17,20: Keman, 17,45: Söz

ler. 18,20: Orkestra. 19: Serenatlar. 19.30: 1 
Sözler. 10.40: PIA.k. Sözler. 21: 'Gelecek bl· 
rf., adlı radyo piyesi 21,45: Duyumlar. 21.~tl 

Sözler. 22: Şopen konseri. 22,45: Şiir. 23: 

Sözler, 23,10 Dans ce ham mllzik. imı•m•m ... mm••••••-
BUDAPEŞTE - 18: Söylev. 18,20: Bu· 

dape.,te konser orkestrası. Sö:ı:!er. 20,..,0 : 

Kalabalık geçti, yürüdüler. Genç 
adam ağzını nçmıyordu. Genç kız sor
du: 

- Hani hikayeniz? 

Pucclnl'nin "Tosca .. operam (operadan rö • 

Jel. 23,10: Hava raporu. 23,15: PlAk. 24,10 ·-·. -· Dün ve y ann ::ı 
Çingene müziği. 

MOSKOVA - 19,20: Kanıık konser. 20. Tercüme külliyatının 4 üncil 
30: Hafif müzik. 22-24: Yabancı dillerle serisi tamamlandı 

~nç adam omuzlarını kaldırarak 
kekeledi: 

- Bugün geçti artık. Tramvaya 
yaklaştık. Başka sefere olmaı mı? O 
kadar entresan bir şey de değildi za 
ten .• 

yayımlar. 

VlYANA - 18: Yeni mllzlk. 18,1515: GU%el 
san'aUar. 19,35: Ders .. 20: Duyumlar. 20,30: 
Süel mllzik. 21 .20: Eğlenceli ml!Zik. 21,30. 
Senfonik konser. (Bccthoven). 23: Duyum· · 
!ar. 23,10: Hafif müzik. 24,45: Schrammeı 
Viyana müziği. 

Genç adam, genç kızın yüzünden .---------------
h f ·t b' b 1 d d •· b' .. SAl.I ','arşarı.lıa a ı ır u ut, a vereme igı ır gol ı Takvı·m ı O ı el re~r n 31 ı el teşrin 
genin akıp gittiğini görür gibi ol · 2 Şaban :ıı Şahım 

• • • du. Şu anda genç kızrn neler düşün • •=======~ 
C:Uo do~usı• 

- Bonjur Keriman- düğünü öğrenebiJmek için içinin sızla -
- Bonjur efendim. dığını, alev şeklfrıde bir knç kelime •

1 
Her vakltlri gibi yan yana yuru · nln dudaklarrna klldar geldiğini duy 

meye başladılar. Genç adam genç kt· du. Fakat hayır. içini çekerek genı; 
za tramvaya kadar refakat eder, kızı takip etti. 
genç kızı dinler, o anlatırken gü1el A. Sırrı Uzelli 

Glln lıatısı 
::atııh oamu: 
O~l e namız 
lttndl Dlm~z. 
A~~ım DBmaı 
Yauı nınıı:r.• 

lmHI 

6 29 630 

ı ı.09 ı:-.oıı 

.... ,ı !'t :i,3') 

ıu~ il.!\>$ 
ı·H9 fl.48 

17.0~ 17,0!l 
18 41 18.40 
4 4.) •.·o 

10 kitap 520 kuru~ 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Reıit 
32 Arİ&'.o Metafizil: Hilmi Ziya 
33 l ıkcnder Haydar Rif at 

34 K..sdın ve Sc .yalizm Sabih• 

35 Demokrit 
36 Dinler Tarihi 
37 Filozofi ve aan'at 
38 Etika 
39 Hcraklit 
40 Ruhi mucizeler 

Zekeriy• 
Haydar Rif·. 
HHmi Ömer 
Suud Kemal 

Ağaoğl11 

Haydar Rifal 
Cemil Sena 

yüzüne bakardı. Fakat bugün böyle __ ,,..,_,...., ___ __, ____ ,.,. 
1 

olmıyacaktr. Şakaklarının zonkladı - 1 1 Müracaat yeri - Vakıt müessese•i 
ğını duyuyordu. Bir müddet sessiz ._ ______________ _, latanbul ·Ankara caddesi 

Va P U r C U 1 U k ... U-tıuai~l ............... • Ol ...... I"'""'"'~ , ,,, ... llHll*W..,HllJ ... Ht ... tflH 

\'ılın ~ eçcn l(f!nlerı ~Ol .o• 
\' ılı n ~alan ct.nleri tı~ tı-4 

yürüdüler: 
- Sana bir hild.ye anlatmak istiyo Ankara- Istanbul telefon TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

rum Kerlma:n, anlatayıoı mı? sebekesi atanbuJ Acentalığı • 
- Ne iyi. Liman ban, T elelon: 22925 
- Başlıyorum öyleyse .. Bir varmt§, Galata şubesi Tel: 43663 

bir yokmuş. .. 
- l\l:ısal mı, hikAye mi? 
- ikisi de olabilfr Keriman ... Ma • 

sal da olabilir, hikaye de •• Amma da 
ha ziyade masala benzer. Fafak bi • 
raz duralım. 

Karabıga Y oiu 
GERZE Vapuru 30 Birin

citeırin ÇARŞAMBA saat 20 
de KARABlGAYA kadar. 

· iz.mir Sür'at Yolu 

Ankara - İstanbul telefon §ebe· 

keıine ilave olunacak hatlar için 
Avrupaya sipariş edilen Kuran 
portörlerin geldiğini evvelce yaz. 

mı~tık. Bunları yerlerine koymak 
ve bayındırlık bakanlığına teslim 
etmek için gelen iki motör lı · 
tanbuld4 kurulacak Kuranpor -
törün birini hazırlamakla meşgul 

1 
dür. Diğer iki Kuranportörle be . 
raber lstanbuldakinin en çok bi -
rincikanun ıonuna kadar it!etil -
meıi ve ıebekein filen altı hatla 

KURUN 
Gıuetcrnize ı;öodert : eo yaz.ılar, gazete

' ye girmek lçln lBc, zarfının köşesine ı ı•· 
zete J ltellmeııl yazılmalıdır. 

Karşılık lııUycn okurlar, mektupıann'I 
ıo kuruoluk pul koymalıdırlar. 

Ha.cııJmıyaıı yazılan gert göndermekteOt 
kıy.netsız yollanmı~ mektupların ıçtıı• 

konulan paralarm kRybolmasından, UDJI 
olnrak çıkan yazılardan dolayı, dJrekUlr • 
IUk, Ustllne ~oru sorgu almaz. 

Giinü geçmif ıayılar 5 kuru§tıır 

Adro. 'ni dcğl§tiren aboneler 2~ kurul 

öderler. 

Önlerinden bir kiime neş'eli insan 
grupu geçiyordu. Asfalt birdenbire J 
darlaşnuştı. Bir dükkanın önünde yan 
yana bir kaç saniye durmaya mec • 
bur oldular. Yalnız bir kaç saniye .. 
Fakat genç adamın birdenbire yüre • 
ği oynadı. Gözlerine bir ayna ilişmiş 
ti. Aynada iki şey görünüyordu: 

S A K A R "\' A Vapuru her 

hafta P E R Ş E M B E g·jn· 
leri saat 16 da lstanbuldan lZ· 
MlRE "e P A Z A R günleri 
de IZMIRDE:~ lstanbula kal
kar. 

zenginle~tirilmesi karar altına a · Oaze~mJı.de çıkan yavlıırla re11lmltrll' 

Kerimanın güzel yüzU \'e kendi.si. ••••••~•••••••I 
Aman yarabbi. Arada ne büyük ay ·I 

lınmı§ olduğun dan tesisatın sÜYat· lıiii11•e•riiiiııa__,kk•ı•ııal;;;;otiiiik.;;;r;;;:;n;;;;dl8;;;;1;;;:;1;;;:;cı;;;:;n;;;;dl;;;:;r.;;;;;;;;;;;;;;;;ı...-jjiı0""" 
le ikmaline çalıtılmaktadır. 

-# 

radığım Kadın,, ı bulmuş gibi ı-'1' 
bir kuruntuya dalıyordum. 

••• 

ve Hayat Romanı / 

belledikten sonra maksada giden yo • 
tun yansını aşmış bulundum. Zübey • 
de artık benden çekinmiyor, hatta so
kuluyordu. Hayatın a.c;;ıl manasrnı an 
lamağa başlamıştı sanki •• 

Aşk ancak onu karşılıklı duyduğu 
muz zaman tatlıdır. Karşılıklı olma
yınca cevapsız kalan bir mektubun a 
cısını verir. 

Biz konuşurken Zübeyde se.cısizce ba 
kıyordu. Fakat gözlerinde analık ar
zusu denilen heyecanlı duygunun en 
gözel seherlerden daha güzel uyanı 
şını seziyordum. 

Gülümsedi. 
E,·e girerken: 

Hayatı aydınlık gösteren günler bit 
ay ancak sürdü. bi • 

Zübeyde aş crmeğe başladı. BU 
Yaaan : Kadircan t<afh 

Fröyd, Jozef liröer, Şnrko, OgUst/ 
Fo~, Elen Key, Marşa!, Plyer Jane 
gibi büyük üstatların nevrözler hak -
ktndakl bütün eserlerini okudum. A • 
r,aştırmalanmı Calino , Bokrat, Ef • 
IAtun, gibi en eskilere kadar götür · 
dütn. En sonunda Zübeydenin bir has
ta olduğuna, onu kurtarabileceğime i· 
nandım. Onun kadınlığı eksikti ,.e 
doyurulmıyan tarafları vardı. Bense 
o bea.den ayrıldığı zaman yalnız ya • 
şıyacak değildim. Her halde .bir kadın 
anyacaktrm ve aradığımı bulmak için 
lt~ yana baş vuracaktım. 

l\fademk1 bu böyledir, niçin başka 
bir kadın aramaktansa Zübeydeyi 
kadınlaştırmıyayım? .• 

Onun annelik duygularını beJirt · 
mek ve bec::lemek de dlle~tme yaklaş · 
tırmak için iyi bir yoldu. 

Ona bir gün şunları söyledim: 

- Artık geçmiş günleri unutalım 

ZObeyde .. Kahnhat hep hende oldu. 
Ne yaptritmı bilmedim. Bundan son • 
J'MIDI dinliyeceğim. Sen ne dersen o 

Sölem· 37 

nu yapacağım. Beni bağışla! .. 
Onu şimdi ben süslüyordum. Ben 

giydiriyordum. Yeni elbiseler yaptırı
yordum. Genç bir vesgili gibi rözle • 
rinin, yüzünün saçlarının, vücudünün 
güzeJJiklerini anlatıyordum. Sık sık 

şehirde yahut yakın köylerde gezin • 
tiler yapıyordum. Eve yorgun döndü· 
ğümüz zaman yatağına yatırıyor, ör 
tüyor \'e bırakıyordum. Yahut yanı 

başına oturarak ona roman okuyor • 
dum. Çok geçmeden uyuduğunu gö • 
rliyor, sessizce çekiliyordum. 

Bir zaman böyle iki nişnh gibi ya 
şadık. Hazı zamanlarda onu yatıra -
rak ayrılırken bana gülümsüyordu. 
Biribirimize ısmmağa başlamıştık. 

Tabiatte her çeşit canlı için bir aşk 
mevsimi vardır. Kadınlarda da bu, 
böyledir. Onlar için her ay bir yıldır 
ve bu bir ay içinde aşk günleri üç beş 
tanedir. Vilcutler bugünlerde pek 
kolaylıkla anlaŞ'lrlar ve anlaşan vücut 
lerfn ruh ve kafalannın anlaşmaması 
na imkft.n yoktur. 

Bunu öğrendikten ve aşk günlerini 

Eğer onun anahlt duygularını da 
doyurursam, d:ıha iyi olacağına gö • 
zümle görmüş kadar hükmettim. 

Hiç şüphe..;;iz ben de de baha olmak 
isteği vardı. Fakat o zamana kadar 
Zübeydeye gövenem~dlğim, genç ve 
zayıf bulduğum için bundan çekin · 
mlştim. Böyle çok hırçın ve sinirli bir 
kadının vereceği soydan pek haklı o 
larak şüphe ediyordum. 

Onun aşk günlerinden biri idi. 
Şehrin en güzel yerlerinde ,·e ci • 

\'ardaki bahçeler arasında bir ara ha 
gezintisi yaptık. Her an okşadım, tat 
h sözler söyledim. Hep övdüm. Yol • 
da gördüğüm çocukdarı gösterdim. E 
-ve geldiğimiz sırada minimini bir yav 
ru daha gördük. Bu, beyazlar içinde 
çok güzel \'e gürbüz bir arap çocu -
fu idi. Azıcık esmer yüzünde iki ka · 
m ve parlak göz ışıl ışıl yanıyor -
da. 

- Bnk ! .. ne c:;evimlt ! .. 
Çocukla hemen dost olduk \'e ko 

nuştuk. 

- Çocuklarla pek çabuk anlaşıyor-
sun! .. 

Dedi. 

- Hele kendi çocuğum ol~a ? .. 
- .... 
Yemeği her günkünden daha iyi ye 

dik. Zübeyde daha az şendi. Fakat yü 
zünde büyük hir işi yapmağa hazır ol
duğunu gö teren bir hal okunuyordu. 

Odamıza çekildik. 
Denizde, küçük dalgaların üstün 

de n derinJiğincle titriyen bir ay ışı 
ğı rnrdı. Ona karşı hir tek insan gibi 
oturduk. Ona her zamandan daha 
derinden gelen bir sesle aşktan hah • 
scttim. Aşkı, ~iiri, hayatı \'e hülyayı 
anlattım . 

Kaçmıyor, okutuyordu. 
Ay ışığı, pencerelerden, tül perde 

lerden sızıyor, karanlık odamızda, he· 
yaz bir gelin dunığı halinde yata~ı · 
mızın baş ucuna akıyor, hirihirine ka
rışan saçlarımızı ve qürtünen yüzJe · 
rimizi andın latryordu. 

Zübeydenin gönlünde de bu ay ısı 
ğının parladığına şüphe yoktu. Ben 
de gözlerimi yumduğum zaman "A · 

raz da ağır oldu. 
Fena halde hırçınlaştı. fi • 
Yemek yemiyor, yediğini çık3 şif 

yor, uyku tutmuyor ve durroadsn !IS • 

kiiyet ediyordu. Halbuki bunıar.1~;dİ· ğı yukarı her kadında olan şe~ dll • 
Yeni bir hayat meydana gelirken bil" 
yutan küçük sarsıntılardı. Pek ç& 

geçecekti. 113bi' 
Fakat onda bu kadarına daY3 

lecek km··Yet rnr mıydı? . ··dil: 
Zaman oldu ki üstüıne yürU nsi.JI! .. 
- Bunları başıma getiren, sc53111'1 .. 

Bu 1)iri doğurup ta ne olacak "°'"'1 • > prece~· 

nen öldükten sonra .. 1\e go k bd'I·· 
Olanlar ne görmüş? öJdüre~e teıof1CY 
istemiyorum .. istemlyoruın·· 15 

rom bu piçi ... 
Diye bağırdı ve tepindi. J"ll,,,,. 

· · ne ~ Onu yatıştırmak ıcın 

söyledim. 

Dinlemiyordu. ak ,61' 
Yeniden en ağıza aJınnt1Y8 

leri !'Öylemeğe başlamıştı. nıı ols~ .. 
Cevap verirsem daha fe vaP8 • 

bir delilik ~ 
Rırakıp gitsem 

cak ... 
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Bir ltalyan casusu 
imsahlara yenı oldu! 

Yeni alınacak 
vapurlar 

Deniz yolları itletmesinin yap
tıracağı yeni vapurlara dair ha -
zırlanan 9artnameler ekonomi ha. 
kanlığı mütehassısları tarafından 

gözden geçirilmektedir. On gü -
ne kadar kat'i ıeklini alarak Av· 
rupa inıaat müesaeselerine gön . 
derilmesi muhtemeldir. 

Matbaamı-za selen eaerleu 

VARLlK 
Edebiyat ve fikir mecmuası Var • 

Jrk'ın 29 teşrinien·el tarihli 56 ncı sa
yısı Ya~r Nabi, Sabri Esat, Nahit 
Sırrı, Cevdet l\udret, Abdülhak Şi · 
nasi Beh~et Kemal, Vedat Nedim, Ce· 
mil Sena, Sabahattin Ali, A. Gaffarın 
kamale, hikaye n şiirlcrile çıkmış • 
tır. Edebiyat se\'enlere tavsiye ede • 
riz. 

Italyan uçaklaı·ının bombardımanı 
sürüyor; Harara taarruz edecekler Vapurculuk sosyetesi ile olan to yeni Eserler 

naj meselesi anlaıamamazlığı hal , 

ia~rna, 29, (A.A.) - "Havaı a
·~r a.~-- b'ld' · t.f 3 o.cuı ı ırıyor,,. 

1\ ~ae.diıicodan gelen telgrafla· 
..::e: ltalyan Somaliland ordu· 
!il ılerleyiti durmayan yağ · 
d:ı.,.a. rağmen devam etmekte -
-.; lte.lyanı uçakları, Gorrahel gü 

~' doğu,ıunda ve Adjidjiga Ha· 
~olu üzerinde bulunan Sa.aa
tt .~ telıri ile, bunun 30 kilomet 
llU rtilıe.Yindeki Daggabour köyü-
~nıbardıman ebni§lerdir. 

'1 bölgede uçak faaliyeti, Ou
llth"al ltalyan kolunun Sau;aba • 
t\I ~doğru ilerlediğini ve Gene • 
L~11• ta.ziani kuvvetlerinin kısmı 
~'il •• 
~•ının Ouebbe-chebeli nehri ı 
ltd· 1'ca yürüdüğünü göstermek . 
~ 'ft. Buradaki beyaz sömürge 
~~~nin tahminlerine göre, 
~ ~bebeli taarruzu tali bir 
~ eket olup, asıl tazyik, Sasa!bo • 
~ tzeyinde, İngiliz Somalisi 11 

' YUnca ve Djidjiga istika . 
~de yapılacaktır. Bu hareket 
~ ffak olduğu takdirde Gorra
~ ~l'kii bütün önemini kaybet-
't hulunacaktır. , 
~&lejavan nehrini takip et · 
~~.olan yol üzerinde İtalyan 
~ ~~~nü kesmek istiyen Habet 
' . un kuvvetlerini Gorrahei 
ltl~nde teksif etmekted_irler. 1 • 
~ ~Uç.aklarının yakında Hara· 
dit t?uz tmeleri l>eklenmewle-

l't~ YA GENiŞ BiR HAREKE-
''- BASLAMAK ÜZERE 

'~~ta,-29, (A.A.) -- Tigre 
)ot: ~ındeki havas aytarı bildiri-

t._. 
~ •

1c:ho bölgesindeki İtalyan i . 
~ ~1. lfı, ltalyan sol cenahının gü:vq, , ..... 
'tını aağlamak ve sağ cenahı 
'1ct etlendil'mek ergeaini takip et 

edir s . 
"'11rldığına göre İtalyan komu· 
ttı~ir Yakında çok genit ve ta · 
~~en •Ömürge aiyasau kadrc:r 
~t. le bir harekete baıhyacak • 
~td ~azım servislerinin ilk hat • 
~ t ' ~erleşmesi ve iaıenin sürat . 
~ 0~1n edilmesi için yapılmak -
~Ut "' Yolların bitmesi gibi ıev • 
~\t~f itleri bittikten sonrtt. bu 
iş ete baılanacaktrr. 

alf\~~l EDiLEN ŞEHiRLERiN 
''E MUSSOLlNININ HEY· 

.\ kELI DiKiLDi 
~·ı •rner 29 ı d· . a, , - Stef ani aJansı 

ırıyor· 
.\raıuı . 

~, ,,,.. Uıa.I hasın Roma üzeri -
ı.. ol'\ll'\i ' 
'QJ'1ı Yiitün yıldön.ümünün kut • 
:~t'e ~aı.ı ile, Associated press'e 
''la1'° rıJc.nın en iyi yolu olan 
lıııı "'u~·Aımara yolunun açılıtı • 
~ ... nı t 'h tt~ek arı e rastladığım kay -s· tedir. 

~iı,:ah IÖmlekliler yeni i~gal e-
~i... llıevkile . h. '. d M l' ~ ••111 b· rın ırın e usso ı· 
~l..\r Aı:? heykelini dikmitlerdr. 

. .\a~~'iLJ\lUN YAPTICI YOL 
J~,1 a ara, 29, (A.A.) Havas a -
. ~orn~l~rı bildiriyor: 

t\i"' l u~erin.e yu·· .. .. .. 13 ·· I ... 1 dön" .. ruyuıun un· b k\ltlulaUınu burada büyük tören 
~.. ~lf ve bu münasebetle 's l ... re •n ı tılıttır aı.oua yolu resmen 

t 1'-. >'ol~ 
'4\teltel} n Yapdnıakta olan tliel 

erde büyijk bir ıevkül • 

ceyt kıymeti vardrr. Gölgede 60 
derece hararet hüküm ıüren bu ce 
hennemi bölgede açılmış olan bu 
yol İtalyan kuvvetlerinin 160 kilo 
metrelik bir meıafe üzerinde kam 
yonlarla nakledilmeleri imkahını 

1 
verecektir. 

10 iki11ıCi kanun 1934 de başlı -
yan bu yolun yapılışında 10,000 
beyaz ve 30,000 yerli çalışmış ve 
520 işçi sıcaktan ölmüıtür. Yol, 
deniz seviyesinden başlayarak 

2,400 metre yükseklikt,e bitmekte 
dir. 

KAMYON VE OTOMOBIL
ClLER 

Napoli, 29, (A.A.) Kamyon ve 
otomobilcileri yüklenmit olan "Gi 
an Francove,, Glariaster,, gemile
ri dün Massauaya hareket etmit· 
lerdir. 

Leonarde Davinci gemisi hal • 
yaya dönecek olan Mataura fır • 
kasına mensup kıtaları yüklemek 
üzere Trablusa gitmiş.tir. 

lT AL YAN MiLLETi iNKiSARA 
UGRAMAMIŞ! 

Roma, 29, (A.A.) "Stefani a . 
janaı bildiriyor.,, 

"Current Hiatory,, adındaki A· 
merikan mecmuasının neırettiği 

bir makaleye göre, fatiat hükii • 
metinin dıı siyasada yaptığı söy · 
)enen yanhtlarClan inkisara uğrı • 
yan ltalyan ulusu, f atist hükume • 
ti erkanından ve güttükleri sis . 
temden şüphelenmeğe başlamış -
tır. Kırk dört milyon İtalyanın her 
zamankinden daha sıkı ve daha 
toplu bir şekilde faşizm ve Musso
lininin etrafında toplandıkları Şl! 
sırada netredilen bu gibi münase
betsiz yazılar, ancak çok b~riz 

bir suiniyet yahut §ayanı teessüf 
bir cehaletin mahsulü olabilirler. 

F a§izmin ve Mussolinin etraf m 
da toplanmış olan İtalyanlar, hu 
hareketleriyle, ülkelerinin zara • 
rma olarak yapılmaya savaşılan 

bütün haksızlıklara karşı gelmek 
hususundaki kesin dileklerinin 
parlak bir c!elilini vermektedirler. 

P ARISTEKI HABEŞ ELÇiSi 
NELER SÖYLÜY AR? 

Cibuti, 29 (A.A.) - Havas a • 
jansı aytarı bildiriyor: 

Habeşistandaki ltalyan elçisi 
Kont Vinci dün Adiıababadan 

buraya gelmi!tir. Paristeki Habeş 
e1çisi bay T elce Hamariate de Ci
buti'ye gelmiştir. Kont Vinci hiç 
bir diyev vermemi,tir. 

Bay Tecle Hamariate §unları 
söylem:ttir: 

" ttimat hisleri besliyerek A dis· 
ababaya dönüyorum. ltalyaya kar 
şı zecri tedbirler alınması, Habe
şistana yapılacak silah ihracatı ü
zerinden ambargonun kaldırılma
sı Habeş davası için hakiki bir za
ferdir.Esasen bu,en basit hak mef 
humunun tatbikinden başka bir 
şey değildir. Habeşistana silah ve 
malzeme serbestçe girebileceğin -
den müsavi bir kuvvetle çarpışa -
bileceğiz. Buna mukabil ltalya, 
her gün artan müşkülata göğüs 

germek zorunda bulunacaktır. 
Habeş askeri metindir. Ordu . 

!arımız, ltalyanm ulusumuza kar-

h edildikten sonra vapurcılık sos - FA1 MA 
şı yaptığı va şice taarruzu aka • Fuat Nebil Ertok 
mete uğratacaktır.,, yeteai de yeni vapurlar satın al . Ku"çu··k hı'kaAyeler 

mıya karar vermiıtir. 
Fransada geçirdiği günlerden 60 kuruş 

bahsederek Bay Mavariate demit· -========================== Mutllika alınız ve okuyunuz 
tir ki: yarenin bıraktığı adam giz. Satış yeri ''V AKIT., 

li ltalyan istihbaratında çalış • ---·-----------
"Hiç şüphesiz ki Fransızlar tığmı ve casus olduğunu itiraf et--------------

Habeş dıavasma karşı sempati bes- mittir Karakolların yakalamaya -------------• 
lemektedirler. İtalyan - Habeş muvaffak olamadıkları diğer 1 • Göz Hekimi 
anlaşmazlığına banşçil bir çözge talyan casusu, kaçmak için tehir Dr. Şükrü Ertan 
bulunması için Bay Laval'in sar - istikametinde ileriye atılmıf, fa . Babıali, Ankara caddeıi No. 60 

!ettiği mesaiye layık oldukları Ö· kat timsahların arasına düşerek, Telefon: 22566 
nem. vcn'yor Ve Frans b b Salı günleri meccanendi.r .. ı · ız aş a - aç hayvanlara yağlı bir yem ol • 
kanının bu hususta karşılaştığı muıtur. 
müşkülleıi de kolay:ıkla idrak e - -------------------------
d1iyorum. -

Bay Laval'e karşı hayranlık ve ~ı• 
minnetdarlık hisleri duymakta - ~ 
yım.,, 

ımı•ımı•~ım•ııı ıı~~ı 1ııı~m~ı [ ııııınıın 
Selinik Bankası 1 

Bir ltalyan casusu 
Ogaden nehrinde timsah

lara yem oldu 

Tesis tarihi: 188R il 
--idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) -

Kahire (Özel) - Adiıababa · 
dan haber verildiğine göre, Oga

Tttrklyedekl Şubeleri: 

· lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnlk . Atloa. Pire den cephesinde keıif uçuşları ya

pan tayarelerden biriı Ogadeninl -
bot arazilerinden birine inerek .-
gizlice iki kiti bırakmıştır. Civar- -~~mllill~llllll ~llllilll~DilllOOlll 
da dolaşan Habet karakollann • ~-~~-~--~~~-~~~~~~~~-~~-~~-~ 

d_~n b~ri.tarafından tesadüf~n gö· KARYOLA e MQB.ILYA nın -
rulen ıkı tlalyan derhal takıp e - r v ' 
dilmiı, fakat tncak birisi yaka- Hem ucuzunu hem aüzelini almak için İstanbul Ru~~paşa yolı.uşund~, .. 
lana~ilmittir. Uzun iıtintaklarla/ 66 No. A S H J M O B f L V A mağaz~uını ziyaret e~ıniı 
yapılan al'aftınnada, tay • AHMET FEVZi Tel. 23407 . 

·-., 

~ -
--= -. :;:::::: 

1 
' 

l ı o - · --:.....::::-
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[ 1 1 1 

J.rsruiusal arttırma günü olan 31 Birindteırint!e Banka Şube ve 
ıabı açtmu ak en aşağı 10 lira Yl!-tı ranlar arıamda 100 kiıiye aıağıda 

BiRiNCiYE 
iKiNCiYE 
VÇONCVYE 
DôRDONCVYE 
BEŞiNCiYE 
ELLINCIYE KADAR 
ELLi BIRINCIL>EN YOZlıNCÜYE K. 

Sandıklannda bir biriktirme ~ 
yazılı ikramiyeleri verecektin 

100 L:ra 
80 ., 
60 " 
40 ,, 
20 
10 

,, 
)J 

5 ,, 
Kura Birin-::!uinunu11 7 ıınde Ankarah Merkez Binasında çek:lecektir. ~uraya 

para yatnJnlarm paralarını 7 Biı i ncikinunıl kadar çekmem.,lerı lazımdır 
girebilmek için 



ABONE ŞARTLARI: 
XIUlll 8 ~hlr a .,1111 ~ 

$' Pt' • .,. dO - uo 
Tabancı yerlere t~ T~ 400 t&O 
Posta blrlllf,De J 
gtrmlyea yerlere 1800 IJliO ısoo lMI 

l'tlrk.tyentn her posta merkezinde KUHUNe abone yazılır. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

Üt&n bul. Anku r u c.id<lea!., l \. AKl'I yurdu) 

\ ıoıı.re~ ;ıta70 
L'eletoo I Yazı !§len : 24379 

Tetgraı adresi: liUH UN LataobuJ 

Poııta ırutuau No •fi 
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COCUk' BÖYÔR, ADAM OLUR 
KUMe>ARAS I DA J<,t( A CJtl:J~. 

~,J 

KUMBARASI 

1 ~11ıe ı emıruııırı ve ıımnnıırı ıııeııne Lmuın ıdaresı 11111 
18/ 10/ 1935 tarihiı . .Je yapılan eksiltmede elde edileh fiat 

layığında görülmediği r.Jen 7363 lira muhammen Klymetl ~ Iok0 

tif, vagon ve supap yayları gümrUklenmiş olarak teslimi ı;~rtile 
kinci Teşrin 935 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada laare b 
srnda pazarlıkla satın ıılınacakd · r. 

Bu iıe girmek isteye-nlerin 552 lira 23 kuruşluk muvakkat te 
ile kanunun tayin ettiği vesikalar ı, kanunun 4 ünd.i maddesi 1" 
hince işe girmeğe kanuni maniler i bulunmadığına dair beyan 
ile aynı gün tay:n edilen saatta malzeme dairesi komisyonund• 
zır bulunmaları lazımcür. Bu :şe n it şartname Haydarpaşada te 
lüm ve sevk müdürlüğünde, Ank arada malzeme dairesinde gö 
bilir. (6"ı29) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ank 
Satınalma komisyonundan : 

1 - (10) bin kilo vazelin yağı 1 - 11 - 935 Cuma giiııa 
10 da kapalı zarf uıuliyle alınacaktır. Kilosuna (55) kuru~ pah• 
çilmiıtir. İstekliler 412 lira 50 kuruşluk ilk inanç sandık bahtı 
banka bitiği ile eksillme saatinden bir saat önceye kadar kan 
kilde hazırladıkları teklif bitiklerı ni vermeleri. 

2 - 100: 150 ton kok kömürü 31 - 10 - 935 Perşembe 
saat 10 da açık eksillme ile aımacaktır. Tonuna 30 lira d'ğer 
miştir. Hk inanç parası 337 lira SU kuruştur. Eksiltme gün ve 
de sandık makbuzu veya banka ne ektubu ile gelmeler;, 

3 - Gali görüldüğünden k apah zarf eksiltmesinden P' 
ğa çevrılen 1900 metre kaputluk kumat 31 - 10 - 935 Per 
günü saat 14 de pazarl:kla alına-: aktır. Btr metresi için 'l75 
değer verilmiıtir. lıtekMer pazar hk gün ve saatind~ 391 lira s8 
ruıluk ilk inanç makbuzv veya b! nka mektubu ile gelmeleri . 

4 - İsteklilerden ~stenilecek belgeleri göstermeleri. 
5 - Eksiltmeye konulan vazelin, kömür ve kaputluk kıı 

şartnameleri parasızdır. tstiyenler her gün komisyondan ı:t.bbil' 
6 - Bunların ekıH'me ve pl". zarlığa .Jandarma genel kotJ1 

lığı kurağmdaki Satınalma komısyonunda yapılacağı. (2999) ( 

ıst anbuı 0elediyes ı llan ı arı 

Keşif bede~; 275 lira 8 kuru~ olan Gülhane ,>arkındaki 
bahçesinde bulunan oyuncakların tamiri pazarbi~ konulrıı" . 
Şartnamesı Levazım müdürlüğün de görülür. Paz3clığa gİrJJJe1' 1 

yenler Fen ışler1 tnfaat şubesinde& alacakları ehliyet vesikasiyle 
raber 20 iirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle ber-
11/ 2 citeşrin 935 Pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
lunmalıdır. (8.) (6742) 

Yenihalde ardiyesiz yazıhane 

44 No. 
Y enihalde deniz cihetinde üst kat• 
ta 74 No. oda. 
Yenihalde deniz .:'helinde üst kat-
ta 72 No. oda. 

Y enihalde deniz dhetinde üst kat· 
ta 67 No. oda. 
Y enihalde deniz r.ihetinde üst kat · 
ta 73 No. oda. 

Senelik muhammen 
kirası 

240 36 

240 36 

240 36 

240 36 

36 240 e 
J 1 

Yukarda N-:>.ları yazılı .>lan yani hal dahilinde yazıhane Jl'l1 
dalar iki sene müddetle kiraya ve ı·ilmek üzere ayn ayrı pa~rtl 
konulmuştur. Şartnameler1 Lev-a-zı m Müdürlüğünde görülür. ,,., jsı 
maya girmek istiyenler karşıların ~a gösterilen m·.Jvakkat ~e ,~ 
makbuz veya mektubiyle beraber 11/ 2 citeşrin 935 Pazartesı) 
saat 15 de daimi ~ncümende bulun malıdır . (B.) (6733 

Si~ de 31 ilk teşrin arsıulusal arttırma günü 
b·ir kumbara alarak para biriktirmiye başla
yınrz. Gelecek sene bu tarihte kücük bir 
sermaye sahibi olmuş olursunuz. 

Türk Hava Kuruınu 
Jandarma genel komutanlığı fAde~ti'd;;1 Büyük Piy angos':1. 
Ankara satınalma komisyonundan: fi " E Ü Şimdiye kadar binlerce kiş•Y1 

ı - Jand-ırma ihtiyacı .çin atağıda madde, çeşit v~ miktar . ÜBel geveşkliQineg zengin etm~ştir. .. 
eksif~e gün ve ılk teminat bedelleri yazılı üç kaletAl yiyecek ve vaka ~H o rm o bin H yeni tertip planını görünuZJı'fı 
cak komisyonumuzca açık eksiltmeye konulmuştur. n !i 5 Je 

~ Tafslllt: Oatata posta :i 1 Cl. keşı·de 11 2 Cl 1eşrı·n 93 uı "l - Her üçüne ait şartname parası7 komisyondan alınabilir. •• H • • • d r 
ğ kutusu t255 ii B .. .. k Jk • 25 000 Lıra ı J - İsteklilerin eksiltme ıaa tine kadar ilk teminat makhuL ve- ::m:::::::=m=-::::m:::::::::::::::=::::::::::::: uyu ramıye : . ·ele' 

ya banka mektuplarını komisyona vermiş olmaları. D M' h AJ k ·kra11111 

4 - 2000 liralık makarna s - ıı - 935 Cuma günü saat tlo) r. e met İ Ayrıca · 15 000, 12.000, 10.000 liralı 1 
d 

da ilk teminatı 15G lira, kilosu 25 kuruştan 2000 Hralık çekirdeksi2 B · ·· h ler e ( 20.000 lira ) lık bir mükafat var 
11

·:,11 evlıge mute assısı . p · ngoo ... 
büia8-11-93SCuma günü saat 14 de ilk teminatı 150 lira, kilo· p anları okuyunuz. Ve bu zengın ıya 

Köprübaşı: Eminönü han telefon 21915 
ıu 25 laıruıtan %4J42 lirahk kok kömürü 9 - 11 - 935 Cumarte$i gü· fatihleri arasına giriniz. 
~!ü~a:•:at~(t~O~)~d~a~il~k~t~e~m~i~n~a~tı~(~22~0~)~li~ra~~(~6~5~) ~k~u~r~uı~,~t~o~n~u~n_2b~e~d~e~hı===s~a~hillib~i=: A~SIQM~u~sl:~v~a~k~rt~ma~t~ba~a~·l. .. lllıilliimmlİllim ... ...:~~~~~:.::.::.:.:.~~~ .. ll!!~~~~ 


