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Akdeniz de Harp ihtimali Karşısında 

2 incide : 

ı üncüde: 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Hayranlık, tesir ve tak· 
lıt" - Orhan Selim'in fık· 
rası : "İki asansör" - Siz 
ne dersıniz ? - Şehir ha
berleri. 
Ankara telgrafları - Galip 
Ataç'm kroniği, 

Fransanın i giliz Donanmasına 
Yardım Edeceği Umuluyor 

4 iıncudc: 

5 incide : 

6 mcıda : 

8 incide : 

O uncuda: 

Memlekette TAN - Şat
ranç. 
Son haberler - icmal -
Matmazel Doktor. 
İpar yolculan - Sağlık ö
fudu - Sevişmeler, evlen
meler. 
Dunya ırazetclerine göre 
hadiseler. 
Kazan Hanlığmm son gün
len - Faydalı bilgiler -
Hı kiye. 

Gömböş'ün 
Almanya Gezisi 

Uluslar Kurumu Kon
seyinde aza olan dev
letler bir taraftan Cenevrede ltalya
Habet davasını bir savaşa yer verme
den halletmeğe uğraşırken, diğer ta
raftan da bütün dikkatlerini Berlin 
üzerine toplamışlardır. Almanya bu 
karışık durumdan istifade etmeğe 
kalkışacak mı? Kalkışırsa hangi cep
hed~n taarruza geçecek? Nurenberg 
şehnnde N~i partisinin kongresi 
toplandrgı bır sırada Hitler tarafın
dan verilen söyl~vin bu suallere ce
vap vermekte yardımı olacağı sanıl
mıştı. Öyle olmadı. Hitler, Avrupa 
liıyasasına genel olarak dokundu. 
~.alnız Ş,ovyc.t ausya hakkında ağır 
t>ozler &oyledı. Memel vaziyetinden 
de şikayet etti. Fakat Nazi lideri bu 
lt?nul~r üzerinde bundan önce söyle
<iıklerıne yeni bir şey ilave etmiş ol
madı. 

MomcJ st>ç.imi yapılırken Almanya
nın bunu a rruz geçmek için bir vc-
ıle sayncagı hakkında ortaya riva

yetler çıktı. Gerçi Bitler vesile arı
yorsa, seçim henüz tamamlanmadı
aondan fır t nısr k;ınıt......_~ Ctil
dir. Fa1ifil RmCJ seçıminin haz~la-
dı ı ve iledcn de istifadeye kalkışa
c ga benzemiyor. 

Uç gündür Macar başbakanı Göm
böş'ün Almanyayı ziyareti, Habeş 
davasını bile geride bırakacak önem
de bir mesele şeklini aldı. Almanya 
Lehistan ve Macaristan arasında yeni 
bir bloktan bahsediliyor. Ve bazıla
rı bu bloka Avusturyayı, hatta Bu!
garistanı da katıyorlar. Hakikaten 
böyle bir blok teşkil ediliyor mu? 

Genel savaşın sonundanberi arsıu
lusal miınas !betler şu mihver etra
fında dönüyor: Muahedelerle tayin 
edilen durumu devam ettirmek ve 
Jnuahedelerle tayin edilen durumu 
değiştirmek için bir çarpışma. Bu 
çarpışmada Fransa, Lehistan ve Kü
çük antant devletleri bir tarafı, sa
vaştan zararlı çıkan Almanya ile 
harpten ümit ettigi kadar fayda gör
mesin 1 tnlya ve büsbütün parçalanan 
Macaristan diğer tarafı iltizam etmiş
lerdi. Muvazenede Rusyanın rolü 
büsbütün başka idi. Sovyetler, ilk 
yıllarda yalnız Avrupanın istatüko
tıuna değil, ekonomik ve soysal ku
rumuna karşı idiler. Kapitalist adını 
verdikleri kurumun yıkılması Sovyet 
Rusyanın en ileri siyasal amacı idi. 

İtalyan Gemileri Girit Sularında Sondaj Yapıyor, 
Bir Çok Uçaklar Ada Üstünde Dolaşıyor 

Son Vaziyet 
Ak denizde 

Ccbelüttarıkta gece gündüz 
BÜel hazırlıklar devam etmek
tedir. Harp limanının şimaline 
toplar yerle§tirilmiştir. Her 
ltalyan gemisi limandan geç
tikçe bir lngili:z: mayin ara§lır· 
ma Bemi.si derhal çıkıp torpil 
konulup konulmadığına bak
maktadır. 

Siyasada 

lngiltere ile ltalya arasındaki 
siyasal duruma gelince, lngil
tere ltalya ile Afrikadaki me· 
nalii telif edebilmek için iki 
taraflı bir konuşmaya yana§
mamaktadır. Alakadarlar bu 
konuşmanın ancak Uluslar 
Sosyetesi vasıtasile kotanlabi
lcceğini söylemekteclirl-r. /tal 
yan sefiri Grandi, lngili:z: Dı~ 
işleri Baahnını .ziyaret ederek 
hühumetinin teklifi hakkında 
malUmat vermiştir. 

Diğer taraftan Uluslar Sos
yetesinin ltalyaya karıı U?cri 
tedbiri r koyman üzerine Ak
deni:z:dc bir harp çıkarsa, 
Fransanın lngili.z donanmaın
na yardımı hakkında Fran.sa
J,._ ... ;:.~:~~.:-.----..... .L-..ı...ı-
mcktedir. lngiliz kabinesi, bu
gün toplanacak ve Eden'in ra
porunu dinleyecektir. Fransa
nın bu toplantıdan evvel lngi
li:z: nota.sına cevap vereceği 
umulmaktadır. 

Ha beşistanda 

Jlabcşistanda sühunet r.·ardır. 

Cebelüttari~~e. demirliyen İngiliz gemileri: Birinci planda "Hood" harp 
gemısının 15 pusluk topları. İkinci pl&ndn ''Renown" gemisi. 

!~parator Gen~l s?lcrberl~k Habcıistandaki yabancılar A-
rlanı. h!'hkındahı emırnamenı!1 disababadan ayrılmaktadır-
neşrını Uluslar· Kurumuna bır lar. AJisabobada ancak bir-
ce!11ile olmak Üz.ere tehir et- kaç ltalyan kalmı§tır, 
~!fse ~e, b~_nu~ ~o.k yakında [Bu hususta aldığımız telgraf-
ılan edılccegı bıldırılmcktedir. lar 1 inci .saylamızdadır.] 

Üniversitede 
Yeni Ders 
Yılı Başladı 
Rektör önemli 
Bir söylev verdi 

Cebelüttarı.kı gösterir harita 

?statüko taraftarları ve istatüko 
aleyhdarlan adı verilen bu zümrelere 
aynlışta İtalyanın da özel bir durumu 
vardır: Bir defa İtalyanın istatüko 
nleyhdarlığı Almanya kadar derin 
değildi. Sonra istatüko aleyhtarı olan 
Almanya ile orta Avrupada menfaat
leri çarpışıyordu. Fakat buna rağ
men, Almanya zayıf kaldıkça, İtalya 
Avrupada istatiiko aleyhtarlarının li
derliği vazifesini yaptı. Etrafına Ma
caristanı ve Avusturyayı aldı. Bulga
ristanın emellerine karşı yakın alaka 

Harp Akademisinde 

Dün 52 Süb~ya Büyük 
Törenle Diplomaları Verildi 

Üniversitede yeni ders yılının baş
laması dolayısile diin sabah konferans 
salonunda bir tören yapılmıştır. Tö
rende dekan ve profesörlerle bütün 
fakiılte talebc1eri bulunmuşlardır. Rek 
tör Cemil önemli bir söylev vermiş 
ve ezcumle demiştir ki: 
"Amacımız, her işte en iyiyi ve en 

yeniyi tam olarak elde etmektir. Uni
versitemizde çalışan '44 Garpli proie
sörün isimlerini takdirle anmak be
nim için bir odevdir. Universite he
nüz bir kurulu içinde bulunuyor. Ve 
b_u kuruluş en az daha on yıl sürccek
hr. Oniversiteye Jüzumu olan, fakat 
g_eçen yıldan eksik kalan aletlerin hep 
sı bu yıl tamamlanacaktır. Bu arada 
P~ofesör adedinin de çoğalması te
mın edilecektir. Yeni enstitıilerin ku
rulması ve birsok eksikliklerin tamam 
!anması programımız dahilindedir. 

[ Arknsı 3 üncüde 1 
A. ŞUkrU ESMER 

Bu yıl llarp Akademisinden mezun 
olan. siibaylara diplomaları dün Aka
demıde törenle verilmiştir. Törende 
0 ;,du ispekteri Orgeneral Fahreddin, 
Su;ı Ş~.ra üyelerinden Orgeneral Ali 
Saıt, Suel Divanı Temyiz üyelerin-

uun narp ARaaemısıncıe torcnle dıploma alan 

den Korgeneral Fahreddin, 61 inci 
tüm komutanı Tuğgeneral Muharrem 
MazlUm, Korgeneral Rüştü, Tümge· 
neral Omer Halis ve Zihni bulunmuş
lardır. Çağırıklılar arasında emekli 

lArkası 10 uncudal 

ıcva•ım uzmanıarr 

(Arka ı 7 ıncide] 

--
Kamutay Açıldı 

Sa.ylav Tahsisatı ile mi, Memur 
Maaşı ile mi Tekaütlük? 

Kamutayda önemli bazı layihaların 
bugünlerde müzakeresine geçilecek 

[Özel aytanmız bildiriyor] 

Kamutay bugün saat on beşte Ab
dülhalik Rendanın başkanlığında top 
lanmış ve ekseriyet olduğu için celse 
açılmıştır. Ilk iş olarak Moskova bi.i
yük elçıligine atanan Dıyarıbekir say
lavı Zekai Apaydının istiranamesi o
kunmuştur. Ondan sonra ruznamede
ki maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Memur olup ta saylav o1anlann te
kaüt muameleleri nasıl olacağı hak
kında Divanı Muhasebat Encümeni -
nin mazbatası görüşülmeğe başlanır
ken, ba kan demiştir ki: 

- Eskiden memur olan bir saylav 
saylavlıktan çıkıp ta tekrar memur 
olursa tekaüt vaziyeti nasıl olur diye 
tereddüt h5.sıl olmuş, encümen bu me 
sele hakkında, mazbata hazırlanmıştır 
okunacaktır. 

Mazbata okunmus ve Ziya Gevher 
Etili (Çanakkale) soz alarak demiş
tir ki: 

- Arkadaşlar. mesele zannedildi
ği kadar basit degildir. Bir memur 
saylav olup ta ondan sonra tekrar me 
muriyete dönunce, ufak dereceli ise 
yüksek para alıyor. Saylav olmak bu 
derece bir imtiyaz haline gelmemeli
dir. Kanun esasında bozuk ise. yeni
den tetik olunarak düzeltilsin. 

Rasih Kaplan (Antalya): 
- Söz istiyorum!. 
Başkan: - Buyurunuz. 
- Yalnız bu mesele doğrudan 

doğruya genel heyete raporla gelmiş
tir. Uç aylık rapor da Divanı Muha
tıebat encUmenınc gitmiş, onun üzeri
ne bu mazbata yapılmıştır. Diğer en
cümenlere gitmesi ve sairesi yoktur. 
Iş rapor meselesidir. Şimdi eğer he
yeti Unlumıye baıka encümene gıtme
sini istlyorsa reyınize arzederim. 

Rasıh Kaplan - Arkadaşlar, son 
fıkra ayrıca bir hükmu ihtiva etmek
tedir. Tefsir mevzu değildir. Kanunda 
bir tadil isteniyorsa, aynca tadil tek
lifi ile gelmek lazımdır! Enciımenı., 
raporundaki son fıkrada mevzuu hah· 
solan iş şudur: Birisi, saylavlıktan 
çıktıktan sonra, daha az maaşla me
mur olur, uzun müddet memuriyet 
yapar ve sonra tekaüt olur. Şimdi bu 
memurun mebusluk tahsisatı ile teka
üt edilmesine imkan yoktur. Aldığı 

2000 Lira 

Ankara, J 

Rasih Mazlıar Müfit, 
Ziya Gevher 

son memuriyet maaşı uzerinden te .. 
kaüt edilir. Amma diger bir vaziyet, 
mebus olmadan evvel ldıgı maaş tah 
sisatından daha yiıksekmiş, kendisi
nin hakkı geçtıgi ıçın tahsisatla te -
kaiıt oluyor, sonra bir ba ka vaziyet 
dahn 1 Bir memur mebus olmuş, müd
detini doldurmuş. mebus ıken tekaüt 
olmuş, bu halde mebus uk tahsisatın
dan tekaut oluyor. llu gibi vaziyete 
diyecek yok. Ancak iıçuncu fıkra ola
rak ilav ten gelen kısım aynca bir 
hükiımdür. Az maaşlı bir ıremur me
bus olmuş, tekrar m busluk t h ısa
tından az maaşlı bır memunyete geç.
miş, onra tekaut olmu . Şımdi bu 
zat aldıgı son maa iızermdcn tekaut 
edilmeli midır, yok mebu lu tı hsi
satı uzerinden mi tc ut edilmelidir? 
Bu son şıkka, >anı v zıy etini tasvir 
ettiğim zatın mebusluk tahsisatı ile 
tekaüt edi'mesinc k nunlanmızın tef· 
siri suretile bir imkcın yoktur. Onun 
için bendeniz raporda bu noktanın ta 
dili ile raporun tasdikını teklif ediyo
rum. 

(Arkası 10 uncuda] 

ürkiye Ev Kraliçesi kim o 'acak ? 

MUSABAKAMIZ: 1 - EV TERTiBi, 2 - DiKiŞ, BiÇKi, NAKIŞ. 
3 - ÇOCUK BAKiMi; 4 - YEMEK PiŞiRMEK MEVZULAR/ 

UZERINDE YAPILACAKTJR. 

Müsabakamızda dört mevzuda kazananlara ayn ayn 
mükafatlar verilecek Müsabakanııza girecek olanların 
fotoğrafları gazetenıizde neşrolunacaktır. 

Müsabakaya girme şartlarını 
dağıtl acak mü kafa ti arı y~ 
ayrıca ilan edeceğiz. 
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HAYRANLIK, TESiR 
VE TAKLiT 

Nizameddin Nazif. büyük bir 
Avrupa ressamının albümü kar
şısında vücde gelen birkaç san'
atkar dostunun hayranlıklarına 
geçen gün Tan sütunlarında pek 
sevimli bir öfke ile isyan etmiş
ti. Dün bu dostlar, Elif Naci ve 
Arif Dino, güzel san 'atlar say -
fasında kendilerini müdafaa et
tiler ve taklide değil, yaratıcı -
lığa çıkan müsbet bir hayran -
lığın bir tekamül zarureti oldu -
ğunu söylediler. 
Münakaşa veya mübahasele -

rin çoğu, esas fikirler arasında 
değil, kullanılan tabirlere veri -
len indi manalar arasındaki 
farklardan doğar. Eminim ki, 
Nizameddin Nazif'in bahsettiği 
hayranlık, tapınma derecesine 
varan ve bi.itün şahsiyeti kıra -
rak secde halinde yere yıkan a
pışıp kalmalardır. AptaJlığın ze
kaya ibadetinden başka birşey 
olmıyan bu hayranlığa muariz
lan da razı değildirler. Onların 
müdafaasını yaptıkları hayran
lık, lilgat eksikliğinden dolayı 
ayni kelime ile ifade edilmek 
bedbahtlığına uğramış büsbü -
tün başka bir ruh haletidir; bir 
apışıp kalma değil, bilakis, gü
zel bir eserin içimizde uyandır -
dığı gıpta ile yaratma hamlemi
zi kışkırtan ve bize merhale aş
tıran bir tesir manzumesidir. Al
tında kalmamak şartile her tc -
sir, en müstakil şahsiyetlerin bi 
Je öne doğru iticisi olmaya de -
vam edecektir. Bunsuz hiç.bir 
san'at, meslek, hatta cemiyet 
fikrine bile malik olamayız. 

Çünkü, nihayet, fertler arasın -
daki tesir ve aksitesirlere irca 
cdemiyeceğimiz hiçbir topluluk 
hadisesi yoktur. Fakat tesir ve 
taklit arasındaki hududun üs -
tünde çok titiz olmak şartile. Bu 
hudut, taklit cihetine doğru zer 
re kadar aşıldığı an, bizim Ni
zameddin N azif'in bütün çığlık
ları, yalnız sevimli değil, ayni 
zamanda haklı ve zaruri birer 
imdat işareti telakki edilmek la
rımgelir. 

Peyami SAFA 

iki yıl sınıfta 
Kalan talebeler 

Bu yıl liselerde Haziran devresinde 
talebenin çoğu muvaffak olamamıştır. 
Bilhassa iki sene üst üste sınıfta ka· 
lan talebe c;oktur. Yalnır. Pertevniyal 
liseıi dokuzuncu sınıfında muhtelif 
ıubelerden 20 genç iki yıl sınıfta kal· 
mışlardır. Kültür Bakanlığı bu gibi 
talebelere fotoğraflı birer vesika veri
lerek mektepten çıkanlmasını karar
laştınnııtır. Bunlar lise ve öğretmen 
okullarına girmek hakkını kaybede
ceklerdir. Ancak tamamile okulsuz 
kalmamaları için bir yıla mahsus ol
mak üzere özel liselere veyahut her
hangi bir sanat mektebine girebilecek 
)erdir. 

Sütlü maddeler kontrol edilec~k 
Yeni silt talimatnamesine göre süt

lere dünden itibaren etiket yapıştırıl· 
maaına batlanmıştır. Etiketi olmayan 
sUtler sattmlmıyacağı gibi sütün cins 
terine göre etiket yapıştırmayan süt
çüler de cezalandırılacaktır. Belediye 
bundan başka sütten yapılan maddele 
ri de sıkı bir kontrole tabi tutmağı 
kararlaştrrmı§trr. 

No. 46 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 
Cemile hararetten yanan avu~larile 

parmaklığın soğuk demirini tutarak; 
- Bilmiyorum, dedi. 
Bu cevap Nail Beyi o kadar !!a

ırtmıftı ki ihtiyar adam etrafındaki
lerin anlayı~ını imdada çağırıyormuş 
gibi sağına. soluna baktıktan sonra~ 

- Bilmiyor musun? diye mırıldan-
dı. 

O zaman Cemile birdenbire can -
lanmıştı. Bovu uzayacak derecede dik 
durdu ve elini parmaklıktan içeri ao. 
karak Nail Beyin yakasını çekti; 

- Azıcık bana yakla~ınız, kulak 
veriniz! dedi. 

Etraftan duyulmryacağma emin ol
duktan sonra al~k sesle ve rüzg~nn
da humma taşıyan sık nefeslerle, ace
le acele söyledi: 

- Sizin yakalanışınız beni beynim
den vurulmuşa döndürdü. Sebebini 
•ormayını.z. Siz benim babam gibisi· 
niz. anladınız mı' Yann böyle olacak 
ôeğil, bugün böyle. iyi kulak veriniz: 

Orta tedrisat 
Kadrosu geldi 
İstanbul orta tedrisat kadrosu Kül· 

tür Bakanlığınca hazırlanmış ve dün 
Kültiir Direktörlüğüne gönderilmiş
tir. Yeniden açılan orta okullar için 
kadroya ilave1er yapılmıştır. Oğrct
men azlığı yüziınden Kültür Bakanlı
ğı Kültür Direktörliığüne verdiği bir 
emirde ilk okul oğretmcnleri arasında 
muktedir ve uzun yıllardanbed öğret
menlik yapmış bulunanlardan istifa· 
de edilmesi:ıi bildmniştir. Bu arada 
ilk tedrisat müfettişlerinden de istifa
de edilecektir. Iık okul öğretmenleri 
yalnız orta okulların birinci smıfları
na ders vereceklerdir. Diğer sınıflar
daki çocukları yine orta okul öğret
menleri okutacaklardır. llk okul öğ
retmenlerinden muktedir olanlan ye
ni açılan Kumkapı orta okuluna veril
miş erdir. Bu okulun direktörlüğüne 
de ilk tedrisat müfettişlerinden Meh
met Ali tayin edilmi§tir. Gazi Osman 
Paşa orta okulu direktörü yeni açılan 
Ortaköy orta okuluna nakledilmiş ve 
bu yıl kapanması kararlaşan Çamlıca 
orta okulu direktörü de Gni Osman 
Paşa orta okulu direktörlüğüne geti
rilmiştir. 

Tam tedrisat yapılamıyor 
Lise ve orta okullarda açıkta kalan 

ta'ebenin yerleştirilmesi işi henüz bi· 
tirilememiştir. Muhtelif liselere yazı
lan talebenin başka okullara nakli de 
bu mekteplerde tedrisabn tam olarak 
yapılmasını sekteye uğratmıgtır. Bun
dan başka tedrisatın tam bir şekilde 
yapılamamasının ikinci sebebi de ge
rek ilk ve .gerekse orta okullarm ki· 
taplarında yapılan değişik'ikler ve ba
zı kitapların da tamamen kaldınlmış 
olmasıdır. Bu arada liselerin birinci 
sınıflarında okunan bir yabancı dil
den tercüme, teşrihi hayvani kitabı
nın bu yıl okutulmaması kararlaştırıl
mış ve müfredat programına da bu 
dersin ne şekilde okutulacağına dair 
bir kayıt konmamıştır. Bu sebeple 
okutulamıyan dersler arasında bu ders 
de bulunmaktadır. Lise direktörleri 
bu durumu Kültür Bakanlığına bil
dirmişlerdir. Tedrisatın tam şekilde 
başlayabilmesi için Bakanlıktan direk 
tifler beklenmektedir. 

Tevfik Rüştü Aras 
Gelmedi 

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü A
ras dün gelmemiştir. Bakanın bugiln 
,gelmesi beklenmektedir. Dış Balcanr 
bu akşama doğru Ankaraya gidecek 
ve Cenevredeki son durum 'hakkında 
hükumete malumat vererek tekrar Ce 
ne,·reye gidecektir. 

Kurtulu, bayramı için toplantı 
6 Teşrinievvel Kurtuluş bayramt 

için dün belediyede bir toplantı yapıl. 
mıştır. Bu toplantıda geçen seneki 
Kurtuluş bayramı programı esas tutu
l.arak yeni programın harrrlıklarına 

başlanmı~ ve yapılacak yenilikler et

rafında görüşülmüştür, Törene i$tirak 
edecek teşekküller 6 Teşrinievvelde 
Sultanahmet meydanında toplanacak 
ve merasime burada başladıktan son
ra Taksime kadar bir yürüyü~ yapıla
cakllr. 

Çahfma aaatleri 
Yeni kıt çalışma saatlerinin dün

den itibaren• tatbikına başlanmıştır. 

Memurların sabahları saat 9 da daire
lere gelip gelmedikleri daire amirleri 
tarafından kontrol edilecektir. Me· 
murların öğle tatilini bir buçuk saat 
yapmalarına da müsaade edilmiyecek
tir. Saat 13 te her memur tekrar va
zHesine başlayacak ve ak§&ll 17 de 
daireden çıkılacaktır. 

Bugün böyle. Yani, anladınız mı? Q. 
lan olmuştur. Siz benim babam gibi
siniz. Çare yok. Ne si.z bundan kur
tulursunuz, ne de ben kızınız olmak
tan vazgeçerim. lyi dinleyiniz be~i. 
Sizin buradan mutlaka çıkmanız la· 
zım. Ben sana para bulacağım. Kaç 
lira? Bin dört yiız değil mi Bulaca
ğım. Hem de yarın l yarın! Anladın 
mı? Yarm bu parayı getiriyorum. Fa
kat kimseye söylemiyeceksin. Oğlu· 
na da bu parayı benden aldığını kat'· 
iyen söylemiyeeekain.Söz verirsen ya 
rın bu !>arayı getireceğim.Çıkacaksın 
buradan.anladın mı? Cıkacaksın 1 Cün 
kil ben istiyorum. Çıkman lbım. Da· 
ha açık söyliyeyim mi? Krzmal Sen 
burada iken ben Selimin karnı ola • 
mam. Halbuki olmam lazım. Olmam 
şart. Anladın mı? Olma.nam, olama:r:
aam yaşayamam ben... lşte bu... Ya
§<! yamam ve ölmeden evvel fena §ey
ler yaparım. 

Cemile alçak sesle Ukırdıya baş
ladığı halde heyecanının avannı ka· 
çıraralc bağırmrya ba:la nı§tı. Etra -
frndakiler, bu yiizü kıpkırmızı. par -
maklığın üstündeki elleri titreven, a. 
rada bir farkında olr. dan dizlerini, 
ayaklarını kapıya vuran kıza dikkatle 
b· · nıva ve söyl · .lerini dinlemeye 
başlamışlardı. Elind'! büyük h;r a
nahtarla kapının ortasında duran a· 

Ne Dersiniz? 
BEYOGLUNDA GAZ DAVASI 

Bir arkaclaıımı~ anlattı: j ketinin hakkı olup olmadığını 80• 

- Bu yakınlarda taıındığım ye- ruyorum.,, 
ni evime, havagaz.ı getirtmek için 
Beyoğlu Havagaz.ı Şirketine mü
racaat ettim. Parasını peşin öde
mek şartile derhal gaz. verecekle. 
rini vadettiler. 

Bekledim. Fakat ne erten ve 
ne de daha erte.si 11ünler, gaz. gel· 
medi •. . 

Ve ancak üç gün aonra, yük•elt 
bir makama yaptığım fikayet ~ 
rine güç halle gaz. vermeğe raz.1 
oldular. Ve böylece dört giin, evim 
havaga.uı~ haldı. Panuını peıin 

aldıktan halde, bir "müşteri" yi 

Hcnıaga.zı Şirketinin karrıık iş· 

terinden ve cevıekliğinden şika· 
yet etmekte arkadafıtncz.. yalnız. 

tleğildir. Hele •on yıllar için.Je, 
bu firketin mÜfterilerİne karşı gÖ~ 
terdiği güçlükler •aymakla tüken· 
mez.. 

Bayındırlık Bakanlığının Hava· 
ga%1 Şirketini de, öteki ıirketler 
gibi yola getirme.sini umarken, 
halkın bu fİrketler·in elindeıı çek
tiklerine bir son verilmelidir, di· 
)'oru•. 

bukaJa,. üz.meğe, Havagaz.ı Şir- Siz ne dersinzi ? \...._,_w_________________________ J 

-~_....._.,,,,. 

Liman tarifesi 
Tasdikten geldi 
İstanbul limanı yükleme ve boplt

ma tarifesi, Ekonomi Bakanlığınca 
tasdik edilmiş ve Liman işleri genel 
direktörlüğüne gönderilmiştir. Derhal 
tatbik sahasına konulan yeni tarifede 
eskiye nazaran fazla bir değişme ol· 
mamıştrr. Yalnız bazı ana maddeler 
tashih edilerek vuzuhlandmlmış, su 
tarifesinde bir mikdar tenzilat yapıl
mıştır. Şimdiye kadar ıupalan ücreti 
olarak günde 16,65 kuruş almırken, 
bu nisbet 10 günden fazla kalac~ar
dan 20 kuruş alınması şeklinde deği§
tirilmiştir. Liman işleri genel direk
törlüğünde diln saat 5 de bir toplantı 
yapılmıştır. Bütün şube direktörler.i
nin de bulunduğu bu toplantıda yeni 
tarifenin tatbikı için alınacak tedbir
ler üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

HAKYERLERi 

Biletçiye hakaret 
Beşiktaı deposunda tramvay bilet

çisi 1555 numaralı Ziyaya hakarette 
bulunmaktan suçlu Ra1idin duruşma• 
sı dün birinci sulh cezada yaprlclı. 

Suçlu Raşit, kendini müdafaa ederken 
dedi ki: 

- Biletçi Ziya, tramvayda bulu· 
nan ailemden 1Hr kadına, çok ağır 
bir teldüte bulundu. Ben de hiddetle
nerek numarasını aldım. Dava ede • 
cektim. Sonra, araya girdiler. Kendisi 
de evime kadar geldi. Davadan vaz
geçtim. Şimdi ise, o be:ıi dava ~di
yor. Hakarette bulunan ben değilim, 
odur. 

Davacı biletçi Ziya, suçlunun iftira 

ettiğini söyledi. Mahkeme. ~ahitleri 
dinlemek üzere duruşmayı başka gü
ne bıraktı. ı 

• Sirkecide bir depodan, bazı eşya 
çalan HUBamettin dün birinci sulh ce 
zada :2 ay hapis, 2 ay emniyeti umu
miye nezareti altında bulunmak ceza
sına mahkum edilmiştir. 

Yoksullara yardım edelim 
Topkapı Yoksullara Yardım Ku

rumundan: 
Onilmüzdeki Cı.lmurluk bayramını 

kutlarken çevremizin yokıullannı se
vindirmek ve onların kış azıklarını ve 
kışlıklarını elden geldiği dek karşıla
mak fü:ere uluaal ve insel bir iş olarak 
300 yok~ul için şimdiden çabşmağa 
başladık. Bunun için acıyan, koruyan 
ve yardım seven yurdda§lann yardım 
lan gerektir ki 300 yoksul yurt arka
da!!ımızı kış icin koruyabilelim. Bu ö
deve bütün varlıkla kardeş, yurddaş 
ve arkadaşlarımızı çağırıyoruz. 

dam: 
- Hanım ellerini parmaklığın llı

tilnden çek 1 diye bağudı. 
Cemile o zaman nerede olduğunu 

anlamıştı. Doğruldu ve utanarak et -
rafına baktı. 

Nail Bey başmı önüne eğmiş, yü
zünün her zamanki neşeli manasını 
bozan son hadiselerin verdiği ciddiye-

POLıS 

Hocasını vuran 
Delikanh 
Yakalanamadı 
Kabataş ve Haydarpaşa liseleri al

manca öğretmeni Halim Lonneri ağır 
surette yaralamaktan suçlu Bürhan, 
polisin yaptığı sıkı aramalara rağ· 
men dün de yakalanamamıştır. Oğ
retmenin hagtanedeki vaziyeti dünkü 
gibidir. Vehamet yoktur. Bir haftaya 
kadar hastaneden çıkacaktır. 

• Park OteJi sahibi Aram polise 
müracaat ederek birkaç zamandanbe
ri kasasından paraaınrn eksildiğini his 
setmekte olduğunu ve dün gece de 
kasada mevcut bin liradan 350 lirası
nın çalındığım ileri silrmüştür. Aram 
Zaradan şüphelendiğini söylemiş, bu
nun üzerine Zara yakalamnı§tır. 

• Usküdarda Paşalimanı cadd~in
de Çerkeşli Mehmet Ali oğlu Rasiaıin 
oturduğu odadan yangın çıkmış ve ça 
tmm bir kısmı yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

• Usküdarda Paşalimanmda yıkıl
mı~ bir evin boş bahsesinde kumar 
oynayan Salih, Niyazi, Nuri, Nü:r:bet, 
Bahri, Bekir ve Sami adlarındaki ku
marbazlar yakalanmışlar ve Adliyeye 
verilmişlerdir. 

Yanhf..hir haber 
Emniyet DirektörlilğUnden: 
Gazetenizin 29 EylUl 1935 tarihli 

nüshasının 3 ünc:ü sayfasının ., mcı 
sütununda "Ev sahibi kiracıyı bıçak
la öldürdü'' başlığı alunda çıkan ha
vadis tamamen asılsızdır. Böyle bir 
vak'a olmamı§tır. Tekzibini dilerim. 

On senelikler 
1929 yılı sonuna kadar tahsis edi· 

len muşlardan 50 kuruşa kadar ay· 
Irk alan kimselerin J O seneliklerinin 
verilmesi hakkında Finans Bakanlı· 
ğından emir gelmiştir. Malmüdürlük
leri tevziata başlamı§tır. 

Kabzımallar Cemiyetinin 
adı değitti 

Kabumallar Cemiyeti, son toplan· 
tıda verilen bir kararla ismini detiı· 
tirmiş, yeni bir nizamname hazırlana
rak adı kuru ve yaş meyveciler ee• 
miyeti şekline çevrilmiştir. Cemiyetin 
yeni idare heyetine Şahap, Trabzon· 
lu Mehmet, Mehmet Sağır zade, Hü
seyin lkikardeşler, Bahri Doğan ve 
Bekir seçilmişlerdir. 

. -ti koyutaıtırarak düşünüyordu. 
C!'!lile alçak ve sinirli bir ııesle: 
- Anlıyor muıun? Anladın değil 

mi? Ha? diye aordu. 
İhtiyar, temkinli bir vezinle başını 

kaldırdı: 

- Her şeyi anlıyorum, evladım, 
yalnız. bir nokta beni düşündürüyor. 
babalık vesveselerini aH:t, sana bir 

KUÇUK HABERLER 
• Petrol kaçakçılrğmdan suçlu Ye

:ıua Beharın duruşmasına diln Güm
rükteki Sekizinci Ih isas mahkemesin
de devam edilmiştir. 

• Yaz tatilini memleketinde geçi
ren Alman başkonsolosu Dr. Toepke 
dün Almanyadan şehrimize dönmüş
tür. 

• Balkan oyunları münasebetile 
şehrimize &"elen Atina Şarbavı M . Ko· 
cias dün sabah ~aat 11 de Büvükdere
den Pireye kalkan tayyare ile şehri
mizden avrılmıştrr. Atina Şarbayınr 
İstanbul Şarbayı namına Asım Sürey
ya, Yunan sefiri ve konsolosu uğur
lam•cı.lardır. 

• ltalva sefiri M. Golli zeveesi'e 
birlikte dün Ank;:ırava hareket etmiş
tir. Mevsim yaklacı.tığı İci. rliğer se
firler rl~ bugUnlerde Ankaraya gide
ceklerdir. 

• . Iki gün devam eden yağmurlar 
yüziinden •ehir edilen itfaiyenin 13 
üncü vıldönümü Perşembe günü sa
at 1.5.30 ela kutlulanacaktır. itfaiyenin 
bütün hazırlıkları bitmiştir. 

• Umumi bütçeden maaş alanların 
Birincitecı.rin necıin iicretleri ve me
murların da Ey,Ul maaşları dün veril
mistir. 

• Halkı bulasık hastalıklardan ko
rumak ;çin belediye hıfaıssıhha kanu
numın bulasık hastalıklara dair mad
deleri bir talimatrıame halinde şubele· 
re vavılacaktır. Zabıtai belediye me
murları bu talimatnameye göre hare
kete l!'eccceklerdir. 

• Maden mühendisliği tahsil et
mek üzere Avrupava 8 talebe gönde
rilmesi kararJaıJtınlmışbr. Bunun icin 
yapılacak müsabaka imtihanına gir. 
mek için lise mezunu olm•k ve bir ya
bancı dil bilmek lazımdır. imtihan 9 
Birincite§rinde Ankarada maden tet~ 
kik arama enstitüsünde yapılacaktır. 
Talebenin sıhhi muayenesi de Anka
rada yapılacaktır. 

• Genel nüfus sayımı hazırlıkları 
sürmektedir. Sayım bilrosu bugün bir 
toplantı yaparak şimdiye kadar yapı
lan hazırlıktan inceleyecektir. 

• Türk kadınları biçki yurdunun 
22 inci sergisi bugün törenle açıla
caktır. 

• Vilayet iskan müdürü Sait dün 
Ankaraya gitmiştir. MUdür, göçmen 
işleri hakkında alakadarlarla temas
larda bulunacaktır. 

• Akav idaresi tarafından hazrrla
nan tenzilatlı Adalar hattı tarifesinin 
tatbikına dünden itibaren başlanmış
tır. 

• Yeni Türk - Yunan tecim anlaş
ması dünden itibaren tatbik edilmeğe 
başlanmıştır. Türkofis asbaşkanı Bür
han Zihni, an1a manm tatbik~na ait 
işlerle meşgul olmak üzere Anka.ra
dan sehrimize gelmiştir. Anlaşma do· 
lavısile, tuzlu balık ihracatçıları dün 
Türkofiste bir toplantı yapmışlardır. 

• lngiliz menşeli mallara, bundan 
böyle İngiliz sanayi federasyonu tara
fından menşe şahadetnamcsi verilece
ği alakadarlara bildirilmiştir. 

• Uyuşturucu maddeler inhisan 
idaresi, 1 Teşrinievvel akşamına ka
dar inhisarrn emanet depolarına tcs. 
lim edilen 2300 sandık afyonu Batın 
almağa başlamıstır. Bunlar pesin para 
ile ve emanet deposuna verildikleri 
tarih sırasına göre sa.tın alınmaktadır. 

• Gümrük ve inhisarlar müstcııan 
Adil Okuldaş, dün sabah lstanbul 
gümrüğünde meş~ul olmuş, Gümrük
ler Genel Direktörü Mahmut Nedim
le ıı;örUşmü§tUr. Adil Okulda§, doğu 
gezisi icin yarm Karadenize hareket 
edecektir. 

• Tiltün tecimenleri dün odada top 
!anmışlar, ekiciden tütün alma kanu
nunda yapılacak tadiUit etrafındaki 
dileklerini tesbit etmişlerdir. 

• Anadolu Çimento sosyetesi tara· 
fından dışardaki bissedarJanna gön
derilecek 90 bin liranın memleketi· 

ıey sormaklığuna müsaade eder mi
sin? 

- Sor baka yrm? 
Nail Bey öksürdü: 
- Bir değil, iki §ey soracağım yav

rum. 
- Haydi, sor. merakta bırakma. 
- Evvela söyle bana bakayım, bu 

parayı nereden alacaksın? Endişemi 
affet .•. Sanma ki senin için fena şey
ler dütilnüyorum. Hayır. Bana bir fe
dakarlık, büyük, ömrümde unutanu • 
yacağım kadar bUyilk bir fedakarlık 
yapıyorsun. Istemem ki ... 

Nail Bey yutkundu. Gözleri dolu
yordu. Onüne bakarak devam etti : 

- İstemem ki bu sana uahalrva mal 
olsun. Anlıyorsun değil mi kızım' 
Sen benim evladımsın. Billhara vic
danımın üstUne basacak bir yardnnı 
kabul etmektense hapislerde çürüme· 
yi tercih ederim. Hususa ki bu i't~ 
~ıolimin de ıııaadeti mevruubahistir,de 
ğil mi evlidnn? Ben ikinizin de saa· 
detiniz i~in hapiste yatmrya katlanı
rnn. 'akat ... 

Cemilenin dişleri biribirine kenet
lenmiş. çenesi kilitlenmicıti. Vumr•ık
lannı da sıkıyordu. Haykırmak, a~ • 
lamak veya bayılmak gibi üç fevka
lade vak'adan birine o kadar namzetti 
ki Nail Bey onun halini ~örünce sus
tu. Çaresizlik içinde etrafr:ıa baktr. 

BUDA BbND~N 
iKi ASANSOk 

Kısacık, bilmem kaçıncı say • 
fada bilmem hangi sütunun al
tına sıkıştırılıvermiş şöyle bir 
havadis: " Kadıköy hal binasın
daki iki asansör bugün hiçbir i
şe yaramıyor ve kullanılmıyor. 
Makinaların gün geçtikçe pas -
lanacağı düşi.inülerek bunların 
yerinden sökülmesi şimdilik sak 
lanması kararlaştırılmıştır. Bu 
asansörler ilerde münasip bir ye 
re konulacaktır.,, 

Bundan da ne çıkar? mı dedi
niz! 

Hiçbir işe yaramıyan kosko
ca bir hal, bu halin içinde herhal 
de yarı paslanmış ve sökülüp 
saklanacak, hiçbir işe yaramı -
yan iki asansör. İki asansör, iki 
demet pırasa değildir. Her hal
de binlerle lirayla ölçülen iki 
nesnedir. 

İki demet pırasa çalan, evinde 
bir yemiş ağacı kesen cezaya çar 
ptlır. Hiçbir işe yaramıyan bir 
hal'e on binlerle lira harcıyan ve 
bugün asansörleri bile rafa ko • 
nacak böyle bir binayı keyfince 
yaptıranlar kollarım sallıyarak 
dolaşırlar. 

Diyeceksiniz ki, "üstü küllen 
miş, kapatılmış bir işi yıllarca 
sonra yine ne diye deşmeğe kal 
karsın?,, Yıllar her şeyin üstü -
nü kiillcr amma, bazı nesneler 
vardır ki, günün birinde bir gün
lük olsun, iki asansör yüzünden 
diriliverirler. 

Orhan SELiM 

Gazhane tramvayı 
i şle1114lğe baş adı 
Kadıköy • Gazlıane tramvay hattı 

dün sabahtan itibaren islemeğe aiıl
mıştır. Bu münasebetle lht·:uıpaşada 
bir tören yapılmıştır. Hasanpaşa-oıeağı 
başkanı Tevfik halkın sosyeteye teşı.~ 
kürlerini bildirmiş. so yete namma 
Necmeddin Sahir de buna bir muka
belede bulunmu9tur. Bundan sonra 
Tevfik kordelayı kesmİJ ve tramvay 
ilk defa olarak işlemeğe başlamıştır. 
Bu tramvaya o civar halkı da binerek 
şimendifer köprilsUne kadar gitmiş
lerdir. 

mızden hayvan aatın altnnıak suretile 
kleringsi.z olarak iliracına müsaade 
edilmiştir. 

• Altıncı Balkan oyunlarına iştirak 
<>~nac. I• U..-.•-. , .... ..ı....,ı.,.,. P'elcn V u.,cn 

atlet kafilesi de diln lzmir vapurilc 
Yunanistana hareket etmi~lerdir. Ro· 
men ve Arnavut atletleri bugün ha
reket edeceklerdir. 

• Bir ay önce Avrupaya bir tetkik 
gezisine çıkan Gülhane hastanesi mü~ 
tehasats ve profesörlerinden Abdiil
kadir. dün lstanbula gelmiştir. 

• Almanyada mimari işleri üze· 
rinde tetkikler yapan mimar Seyfi 
Arkan dün sabah ekspresle lstanbula 
dönmüştür. 

• Cilt ve frengi kongresinde bulu• 
nan Istanbul Universitesi Tıp Fakül
tesi profesörlerinden Hulüsi Behçet 
dün sabah lstanbula dönmüştür. Pro· 
fesörle birlikte Aynştayn isminde bir 
doktor gelmiştir. Bu doktor, cilt ve 
frengi hastalıkları laboratuvarlannda 
çahşacaktır. 

• Sıhhat Bakanhğı tarafından An· 
kara Nümune hastanesinde çalıştırıl
mak üzere angaje edilen beş mlitehn
srstan ikisi Profesör Aktestayn ve 
Mayer dün ııabah gelmişlerdir. Bun
lar kulak, burun ve boğaz hastalık· 
larile çocuk hastalıkları mlitehassısla· 
rrdır. 

Cemile boğuk bir sesle: 
- Oteki? diye sordu, başka ne öğ• 

renecektin 
Nail Bey korku içinde: 
-Hiç! 
Diye mırıldandıktan sonra, Cemi • 

lenin izahat açlığıyla parlayan gözle
rini görünce alçak sesle: 

- Niçin, diye ilave etti, bu feda· 
karlığı Selimden gizlemek istiyorsun? 

Cemile parmaklığı tutmuı, kapıda. 
kı adamın ihtarını hatırlayarak elleri· 
ni tekrar çekmişti. Biitün vücudü tit
reye titreye cevap verdi: 

- Çünkü, dedi, Selim buna razı 
olmaz. 

- N"çin razı olmaz? 
- Fazla sorma. diişilp bayııacagını. 

!!ana yann panıyı 'l?etirdiğim zaman 
anlatacağım. Olmaz mı? 

- Olur kıztm Fak-~ ~unu bil kl 
anlattı~ın şey b kanaat vermezse 
parayr kabul etmem. 

Cemile müthi§ bir öfke ile Nail Se
vin ("(Merinin içine bakarak· 

- Sen de şunu bil ki ben namus!11 
bir kızrm. anladın -·? Eğer öyle ol
masaydı hem kendi namusumu. hem 
de seninkini kurtarmak için ugraş • 
mazdım. 

Fazla bir ke1ime sövlemerlen arka
sını döndü ve hızla uzaklaştı. 

r Arkası var ı 
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MUTEHASSISLAR GELiYOR 

Musiki Kurumlarımız da 
Bir Düzene Konuyor 

[Ozel aytarımız bildiriyor] 

Ank~-ıra, L 
Tanınmış Alınan musikişinas1 Hindemiç memleketimizdeki mu 

siki müesseselerinin idaresi ve kurulacak olan konservatuvarın 
işlerini tanzim etmesi için davet edilmiştir. Musikişinas hükume
timizin teklifini kabul etmiştir. Yakında yanında müteaddit 
san'atkar oldufiu halde Ankaraya gelecektir. 

Evkaf 
Kayıtları 

J\nkara, 1 (Özel aytarmnz 
bildiriyor) - Evkaf Genel Di
rektörü Fahri Kiper Konyadan 
şehrimize dönmüştür. idare, ev 
kaf kayıtlarım ihtiva eden def -
terleri istanbuldan Ankaraya ge 
tirtmek kararındadır. Bu mak -
satla Genel Direktörlük daire -
sinde yerler hazırlatılmaktadır. 
Bundan başka idarei umumi e -
mirleri bir araya toplıyarak bas
tıracak ve evkaf direktörlükleri 
ne gönderecektir. Evkaf memur 
ları için de bir kurs açmak ta -
savvuru vardır. 

Romen u~akCjıları 
Anıt önünde 

Ankara, 1 A.A. - Romen u
~akçılan başlarında Albay Nig
resco olduğu halde bugün saat 
17 de Zafer anıdına giderek bir 
çelenk koymuşlardır. 

Bu törende süel bir kıta selam 
resmini ifa etmiş ve Romen _ 
Türk ulusal marşları çalınmış -
tır. 

Şölenler 
Ankara, 1 A.A. - Romen u -

çakçılarr onoruna bugün Türk 
Hava Kurumu tarafından şehir 
l<;>ka~tasında bir öğle şöleni ve
nlmış ve şölende konuklarımız
dan başka birçok zevat bulun -
-:nu ~ .. 

Telefon 
Memurları 
. A.n~ara, 1 (Özel aytarımız 

bıldırıyor) - İstanbul telefon 
idaresinde çalışan memurların 
ücretle istihdamları kararlaşmış 
tır. Bu hususta hükumet bugün
lerde kamutaya bir kanun layi
hası verecektir. 

Hava tehlikesinde 
Ulusun uyanıklığı 

Ankara, 30 (A. A.) - Hava teh
likesine karşı Türk ulusunun girişti
ği savaşın 1 ilkteşrindeki verimini 
Türk hava kurumu bütün yurttaşlara 
teşekkür ve iftiharla ilan eder. 

Hava tehlikesini bilen üye sayısı 
29.413, Yüken tutan 1.298.258 lira: 
yardımcr üye sayısı 198.058: Yüken 
tutarı 616.185 lira; Genel tutan 
1.914.443 lira. 

İşyarlann her ay verdikleri yüzde 
iki bu hesaba katılmamışt1r. 

Bahçe • Osmaniye arasındaki 
arıza 

Ankara, 1 (Özel aytarnnız 
bildiriyor) -Bahçe - Osmaniya 
arasındaki demiryolu arızası ak
tarmaya salih bir vaziyete geti
rildiğinden ileriye devam ede -
cek yolcular aktarına suretile gi 
de bileceklerdir. 

Kamutay takdirnamesi ile.ıaltif 
.ıi:nlc~r;ı ı {i)7pl '3~Ü",.,.,.......Y7 

Ankara, 1 A.A. - Romen u- bildiriyor) - Binbaşı Feyzinin 
çakçılan şerefine Romanya el- 152 sayılı kanuna göre kamutay 
çisi tarafından bu akşam elçilik takdirnamesile taltifi icin hüku
binasmda bir akşam şöleni veril met bir tezkere ile Kamutaya 
nıiş ve çok samimi bir hava için- müracaatta bulunmuştur. 
~e geçen bu şölende, Başbakan 
lsmet İnönü ile İçişleri Bakanı Kamutay gurup asbaşkanlığı 
ve Dışişleri Bakan vekili Şükrü 

Pr. Yansen 

Şehirlerimizin 
Planları 

Ankara, 1 (özel aytarnnız 
bildiriyor) - Ankara şehrinin 
planını yapmış olan profesör 
Yansen'in bütün Türkiye şehir
lerinin imar ptanlarma nezaret 
etmesi icin hükumet müşaviri 
olarak angaje edilmesi kararlaş 
mıştrr. 

KUÇUK ANKARA 
HABERLERi ( 

• Ankara, 1 (TAN) - Ziraat Ban 
kası Genel Direktörü Kemal Zaim tef 
tiş seyahatinden avdet etti. 

• Ankara, 1 (TAN) Tebeşir tozu
nun muamele vergisine tabi tutulmasr 
lazımgeleceği Finans Bakanlığmca ka 
rar altına ahnmıştır. 

• Ankara, 1 (TAN) - Finlandi· 
ya hükumetile evvelce ihzar edilen ti
caret anlaşmasının bir örneğini hüku
met Kamutaya vermiştir. 

• Ankara 1 (TAN)- U rayın ot<r 
büsleri işlemeğe başladı. 

• Ankara, 1 (TPON) - Münhal bu 
lunan Temyiz azalığına Adliye baş
müfettişi Talat tayin olunmu tur 

- ... ,J. ... cı, :ı '(T.'l.N) - ı:o Tem-
muzdan sonra gelen bedelleri öden
miş ve dövize ihtiyaç göstermiyen Ja
pon mallarının memleketimize serbest 
çe girebilmesi için Bakanlar Heyeti 
bir kararname neşretmiştir. 

• Ankara, l (TAN) - 15 Eylı~le 
kadar menşe şahadctnamelerile güm
rüklerimize gelen Fransız mallarının 
bu menşe şahadetnamelerile gümrük 
lerden çıkarılması kararlaşmış ve key 
fiyet gümrüklere bildirilmiştir. 

Kaya, Dışişleri Bakanlığı Genel Ankara, 1 (Özel aytarımız 
Sekreteri Numan Menemenci _ bildiriyor) - İstanbul saylavı 
oğlu, Sü Bakanlığı Hava müs _ General Şükrü Göçbirlik açık bu 
teşarr, Celal, Genel Kunnay ha lunan Tahsinin Kamutaygurup Karaya oturan 
v~ müşaviri Mecit, uçak okulas1 asbaşkanlığına intihabı muhte - Vapurun yolcuları 
dırektörü albay Salim, Ankara meldir· Nev-York, ı A.A. - Roter -
asşarbayı Tahsin, Türk Hava Sıhhat Bal<anı Ankara' da dam vapurunun oturduğu Ma-
Kuru~~ Başkanı Fuat Bulca, rantkeys kayalıklarına İngiliz 
m~a~~ı Feridun, Çekoslovakya Ankara, ı (Ozel aytanmız bildiri- Ariguani vapuru yetişmek üze_ 
elçılıgı müsteşa y l yor) - Sıhhat Bakanı Dr. Refik Say-.. -· . n, ugos avya redir. Roterdam'ın yolcuları ve 
elcılıgı ışgüd · · dam bu sabah şehrimize döndü. 
. .. .. erı ve ateşemiliten tayfası Kington'a nakledilecek-
ıle T~rk uçakçıları, Dışişleri Ba tir. Vapur 4 yerinden su alınak-
kanlıgı, .Romanya elçiliği ileri Finans Bakanlığı teşkilat tadır. Kurtarma teşebbüsü neti-
gelenlerı hazır bulunmuşlardır. layihası cesiz kalmıştır. 

d k" ı ı Ankara, ı (Özel aytarmuz Nev-York, 1 A.A. - Roter -
Müzeler e 

1 1 anı meskUkah bildiriyor) _Kamutay ruzna - dam vapurundaki 450 yolcunun 
Ankara, 1 (Özel ayta.rnnız mesine dahil Finans Bakanlığı aktarmaları dün akşam geç va

bildiriyor) - Müzelerdeki isla- yeni teşkilatı tayihasmm müza- kit bitmiştir· Vapurun tehlikede 
mi meskukat için mütehassıs ola keresinin hararetli münakaşa - olınadığı söyleniyor. 
rak profesör Hosh'un getirtilme lara vesile olacağı anlaşılmakta- N ev-Y ork, 1 A.A. - Kazaya 
si kararlaşmıştır. dır. uğrayan Roterdam vapurunun 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! 460 yolcusunu alan bir İngil~ 

Bog'"' azı·çı· vurtuluyor vapuru jamayik adasında Kings 
ft ı tos limamna gelmiştir. 

Mahkeme Kuruçeşmedeki 
Kömür Depolarının Kaldırıl

masına Karar Verdi 
Boğazi~i halkı bu suretle biraz temiz 
hava almak imkanını bulabilecektir 

Boğaziçinin en güzel ktyılanndan 
1ı'>iri olan Kuruçeşmenin yıllar~e
ri, kömür tozlarına bulanmış vazıye
tini görenlerin yürekleri kanağlryor 
du. Şimdiye kadar yapılan bütün şi
kayetler netikcesiz kalmıştx. Orta
köyden Arnavutköyüne adar uzanan 
bu güzel sahil parçası, kömür tozu 
ve kömür dumanından oturulamaz 
bir hale gelmişti.Gazetelerde, aylarca 
uzun şikayetlere mevzu olan bu de. 
Polann kaldırılmasına nihayet dördün 

cü hukuk mahkemesi tarafından ka
rar verilmiştir. 

Bundan epeyce zaman evvel, Ku
ruçcşmede oturanlar namına eski dü
yunuumumiye memurlarından Salih 
Münir tarafından evlerinin kiracısrz 
kaldığından ve sağlrklarının bozuldu
ğ~~dan bahsedilerek, mahkemeye bir 
muracaat yapılmıştı. Mahkeme, neti· 
cede bu depoların etrafına duvar çe
kilmek suretile yaptıkları zararın 
tahdidine ve depo sahiplerinin Salih 

Münire tazminat ödemelerine karar 
vcrmistir. 
An~ak bu karardan sonra da, de

polarm yaptıkları zararın devam et
tiği görüldügündcn Salih Münir, Ku
ruçeşmeli ı in vekaletini üzerine ala
rak yeniden mahkemeye müracaat 
etmiştir. Ehlivukufun verdiği rapor 
üzerine, mahkeme. kanunu medeniye 
dayanarak Kuruçeşme kömür depo
larının, belediye tarafından müsaade 
edilmiş olsa dahi kapatılmalarına ka
rar vermiştir. Mahkeme kararı üze· 
rine kapatılacak kömür depoları 24 
tanedir. 

Bu durum karşısında belediyenin 
ne suretle hareket edeceği henüz ma
liım değildir. Şarbay vekili Ekrem 
dü:ı bu hususta kendisile görüşen bir 
muharririmize demiştir ki: 

··- Bu hususa dair henüz maliimat 
almadım. Şiiphesiz vaziyet gözden ge 
çirilecek ve buna göre hareket edile
cektir. Fakat bunun için de mahkeme· 
nin bu hususta tebligatını beklemek 
lazımdır.,, 
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KRONiK 

Eski Nesturiler 
İtalya ile Habeşler arasındaki da

va uluslar kurumunu uğraştırımya 
yetmiyormuş gibi, bu zavallı kurum 
bir de Nesturiler işini düşünmiye 
mecbur olmu~. Tan gazetesinde, bir
kaç gün önce bu meselenin uluslar 
kurumundaki şekli pek güzel anla
tılmıştı. 

Orada okuduğunuz gibi Nesturiler 
şimdi bulundukları yerde komşuları 
olan kavimler için adeta bir bela ol
muşlar. Onları k.r.ıı>e istemiyor, si
yasal ergclerinc hizmet ettikleri dev
let onları Asyanın öbür ucuna, Afri
ka kıyılarına kadar götürmek istiyor
muş. 

Nesturilerin bu hale düştüklerine 
acımakla beraber onların bizim Türk 
tarihimizde ve genel ilim tarihinde 
pek önemli bir yerleri bulunduğunu 
ve Nesturilerin ilimle medeniyeti 
yaymak için pek çok hizmet ettikle
rini unutmak insafsızlık olur. 

Nesturilerin daha başlangıcı İstan
bul tarihine bağlıdır. Miladın beşin
ci asrı başında eski 1stanbulda Nes
torius adında bir patrik vardı. Bura· 
ya Antakiyeden gelmiş olan bu pat
rik ora kilisesinde öğrenmiş olduğu 
itikadı buraya yaymağa çalışırdı. Bu 
itikad da İsa 'nın ilkin bir insan iken 
ı:.unradan Tanrı ol luguna inanmaktL 
Bundan dolayı ha nın anası Merye
me Tanrılık isnad edilemezdi. İsken
deriye patriği Kirillos da bu itikadın 
düşmanı idi. Daha do~rusu itikat ara
da bir behane idi. İkı patrik biribiri
ni çekemezlerdi. İskenderiye patriği
nin Romadaki papaya baş vurması 
üzerine 431 yılında ve Efezde büyük 
bir Konsil kuruldu. Burada Nestori
us yenildi, kendisi patriklikten ve 
kendisile birlikte onun sözlerine ina
nanların hepsi lstanbuldan ve Bizans 
İmparatorunun topraklar!!_ldan kovul 
dular. 

Bunların bir kısmı - belki İsken
deriye patriğini arkadan kuşatıp yen
mek için - Habeşistana gittiler, Ha
l:e~Jeri hıristiyan y:ıparak kendi iti
keı.tlarına uydurdut:ı.~ Fakat sonra 
İskenderiye kilisesi orada da üstün 
ı,.eldi. Nesturilemı hıristiyanl:ğa kan· 
dı::c1ıkları Habc§li!!' sonradan İsken· 
deriye kilisesini tanıdılar (bugün Ha
beş meselesile Nesturiler meselesinin 
lJluslar Kurumun ı ayni zamanda gel 
meleri acaba sadece bir tesadüf eseri 
midir?) 

İstanbuldan kovulanların en büyük 
kısmı Bizans topraklarından cenuba, 
Suriyeye doğru, gittiler, Urfa taraf
larında yerleştiler. İlk işleri orada 
bir okul kurmak oldu .. Orada filozo
fi ve hekimlik öğretirlerdi. U rfamn 
cı vakıtki adıyle LJeı: mektebi az 
zaman i~inde biıyUk bir ün akı. Fa
küt Bizanslılar onlMı orada da brrak
madılar. Urfadan kovulan Nesturiler 
biraz daha ileriye giderek okullarını 
Nusaybinde kurdular ve diışmanla
n gene arkalarından yetişti. 

En sonunda lrau htikümdan ikinci 
Şapur Nesturilerin hepsini toplıya
rak İran topraklarına götilrdü. Birin
ci Şapurun yeniden kurduğu Ciindi
sabur şehrine yerleştirdi. Bu ı hir 
zaten lstanbula örnek tutularak ku
rulmuştu. İstanbuldan kovulmuş olan 
Nesturiler orada gerçekten bir ilim 
ve medeniyet merkezi kurdular. On
ların a ç t ı k 1 a r r o k u 1 e s • 
k i Y u n a n felsefesini ve bü
tün ilimleri kaybolmaktan kurtardı. 
İstanbul ve butün Bizans İmparator
luğu türlü türlü kavgalar arasında 
sarsılırken, Avrupa daha karanlıklar 
içinde uyurken Nesturilerin Cundisa
bur mektebi etrafına saçtığı ilim ışık
lariyle parlardı, 

Nesturilerin orada büyük bir yan· 
lışhkları oldu. İranda ilim yaymakla 
kalmıyarak halkı hıristiyan ve nestu
ri yapmağa kalkıştılar. Vakıa İranlı
lardan bir kısmı onlara uydu. Fakat 
sonunda büyük halkın öfkesine se
bep oldular. Mektepleri yerinde kal
makla beraber Nesturilerden birçoğu 
İran topraklarından da sürüldüler. 
Oradan daha doğuya Türklerin ara
sına gittiler. 

Asyada Türk tarihi uzun bir za
man Nesturi tarihiyle karıştı. Türk
lerden bir kısmı Nesturilerin propa
gandalarına uyarak hıristiyan oldu
lar, biıtiın Türk kavimleri onlara hoş 
gözle baktı. Fakat sonradan onların 
başarılarını kıskanan Roma papası 
hıristiyan Türkleri katolikliğe çevir. 
mek üzere Türk topraklarına misyo
nerler gönderince hıristiyanlrğm 
mezhep ayrılığından hoşlanmıyan As 
ya Türkleri her iki mezhepten de yüz 
çevirdiler. 

Din propagandası Nesturiler için 
büyük bir ya~lışhk olmakla beraber 
Cundisaburdaki okulları islim inkı
libtnın eski Yunan ilmini ve filozo
fisini öğrenerek, onu sönmekten kur· 
tarmasına ve daha ilerletmesine vası
ta oldu. 

Yazan : G. A. 

lunun en büyük önemi sekizinci asır
da meydana çrktt. Ba!datta halife 
Elmansur bir hastaltgmda kendisini 
tedavi için Cundisabur mektebinin 
direktörü Corci Bahtişuyu çağırmış
tı. Bu hekimin 765 yılında (hicri 
148) Bağdada gelmesi ilim tarihinde 
pek büyük bir hadise olmuş ve bütün 
tarih bu kadar parlak bir hadiseyi 
ancak bir kere görmüştür. 

Nesturi hekimin Bağdada gelmesi
lc islam inkılabı eski Yunan hekimli
ğini. bütün ilimlerini. bı.itı.in filozofi
sini öğrenmege başladı. Bahtişu so
yundan tam dört asır birçok hekim
ler, alimler müslümanlar arasında i
lim ve filozofi yaymıya çalıştılar. 
Onların gayretlerile Yunan kitapla
rı ilkin süryani diline, sonra o dilden 
arapçaya çevrildi. Bahtişu soyu müs
lümanlarm ilk hocalarıdır. Onlardan 
başka bir de arapçada Masuye deni
len ve frenklerin Mezüe dedikleri bir 
hekim ve filozof soyu vardır ki bu 
soydan da birçok hekim Cundisabur
dan Bağdada gelerek orada hekimli
ği ve bütün ilimlerle !ilozofiyi yaymı
ya çalışmışlardır. 

İlk Nesturi hekim Corci Bahtişu 
Bağdatta halifeyi iyi ettikten sonra 
yerine döneceği vakit, Elmansur, 
Nesturilerin propagandacılığını bil -
diğinden, gülerek ona müslüman ol
mayı teklif etmişti. Hekimin: ''Ben 
atalarımın dininde kalarak onlarla 
birlikte ya cennete, ya cehenneme 
gitmeği tercih ederim,. demesi üzeri-: 
ne halife gene gülmüş ve kendisinin 
din propagandacısı olmadığmı gös
termek için hekime bin altın vermiş
ti. 

Nesturi hekimlerinin islam arasın
da illin yaymıya rağbet göstermeleri
ne, Bağdat halifelerinin pek cömert 
olmaları da elbette bir sebepti. Hatta 
Corcinin talebesi İsa Saharbaht hali· 
feden aldığı altınlarla kanmıyarak 
Nusaybin'deki hıristiyan piskoposu
nu da korkutarak dolandırmıya çalış
mıştı. Fakat onların paraya karşı se~
gileri ne olursa olsun, Nesturilenn 
her gittikleri yerde bir okul kurarak 
ilim yaymıya çalışmış oldukları unu· 
tulmamalıdır. 

Bugünkü Nesturiler belki o eski 
bilgin hocaların dejenere olmuş to· 
runlarıdır. Ancak, şimdi Bağdatta 
hükümdar olan Haşimiler eski büyük 
Bağdat okulunun ve kendi büyük a
taları olan Hares-ibni- Kaldenin ilk 
hocaları Nesturiler olduğunu hatırlı· 
yarak onların torunlarını hoş f\.Örür
lerse büyüklük göstermiş olurlar. 

Kumbaradan 
Kazananlar 

Ankara, 1 (Ozel aytarımrz bildiri
yor) - lş Bankasının bugün yapı
lan kumbara ikramiyeleri kcşidesinde 
bin liralık birinci ikramiyeyi Istanbul
da 49580 hesap numaralı kumbaranın 
sahibi Yaşar Ahmet, 250 liralık ikra· 
miyeyi Kadıköyünden 2899 hesap 
numaralı kumbaranın sahibi Pakize 
kazanmışlardır. Yüzer, etıişer ve onar 
lira kazanan diğer talililerin de hesap 
numaralarım bildiriyorum: 

Yüz lira kazananlar 
18187 35755 4965 4741 8854 2811 

638 19130 761 48613 
Elli lira kazananlar 

3587 57615 196 6053 867 573 9669 
280 50960 72 181 20762 59661 8986 
226 45629 348 38473 40167 21468· 

Onar lira kazananlar 
4721 9132 1107 54989 3935 18690 

31684 11175 6464 30400 314 12561 
359 7344 110 28294 1535 32427 
27437 26206 9086 15785 10580 371 
157 862 8682 16961 680 1808 17208 
sı12 8610 6309 3zoı; 39211 255 
8206 4540 619 2251 ı his 21197 
12987 18806 905 28370 4247 18355 
31220 18 8413 7765 21176 13159 
2647 1145 1017 2733 36393 2795 
7468 851 392 213 3322 2412 8384 
4270 30896 413 19837 13727 2097 
42 13741 1893 296 11445 56976 
42199 14950 25898 7300 7924 
10584 10621 10416 1773 56040 
11 478 10798 7652 14-9 54677 
1029 7005 11163 41035 22128 
2544 10722 578 38812 46531 
25817 4844 11297 3438 1642 
863 10122 2025 55338 32284 11022 
7593 47895 1005 28 634 13022 
4720 151 36222 254 1054 32470 
42706 42304 12698 399 821 47162 
1152 59860 725 4 14 10773 693 
2381 839 5330 177 323 54425 39132 
15981 702 1092 479 924 232 118 
15610 3141 828 4737 20779 274 
32175 595 26564 15657 1138 606 
1384 35 19664 48782 748 10089 
2680 16127. 
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Sayım ve kontrol memurluğu 
ulusal bir ödevdir. Bu C:dev1 seve 
seve ve önemle yapınız. 

Hindistanda 
Yerlilerle 
Çarpışma 

ingilizlerden 70. 80 
kadar ölü var 

Simla, l A.A. - Resmi bir 
bildiriğle haber verildiğine gö • 
re, Hindistan Kuzey-batısı sını
rındaki kabilelerle İngiliz kuv -
vetleri arasında yapılan çarpış
mada sübaylardan ikisi ölmüş, 
3 ü yaralanmış ve 70-80 kadar 
da nefer ölmüştür. 

Bu kabilelerden birkaçı hüku
metle barışçıl ilgiler kurmak di 
leğinde bulununca, hükumet, so 
fi bölgesindeki hava faaliyetini 
de.J.ıa) durdurarak görüşmelere 
başlanması için delegasyonlar 
göndermelerini kabilelere bil -
dinniştir. Hal böyle iken, dün 
bir keşif yapan Wuchajawar 
bölgesine mensup kuvvetler, 
Ashkar kabilesi muhariplerinin 
taarruzuna uğramışlardır. Düş
manın pek ağır zayiata uğradı
ğı sanılmaktadır. 

Bildiriğ. "hükumetin takına • 
cağı durumu yeniden incelemek 
te ol6uğunu,, ilave etmektedir. 

Londra, 1 A.A. - Hindista .. 
nın batı kuzeyinde İngiliz kuv
vetlerinin uğradığ1 bozgun hak
kında yayılan resmi bir bildiriğ
te bu kuvvetlerin cok üstün bir 
kuvvetle karşılaştığı ve iki taraf 
için de ağır olan çetin bir savaş 
tan sonra İngilizlerin geri çekil 
diği bildirilmektedir. 

Caillaux'un dikkate değer 
bir yazısı 

Paris, 1 (Özel) - Ayan Mec· 
lisi finans encümeni başkanı 
Caillaux bugün Depiche de 
Toulouse gazetesinde neşretti -
ği bir yazıda, Alman - Fransız 
bakılığını tahlil ederek, Fransız 
gençlerine artık kin ve adavetten 
vaz geçerek, Avrupa birliği vü
cude getirmek suretile büyük 
bir medeniy,eti kurtannağa ça -
lışmalarım tavsiye etmektedir. 
Muharrire göre Avrupa kin ve 
hırs yüzünden harap olmakta -
dır. 

Herve'de Victoire gazetesin· 
de, artık geçmişi unutarak Al -
manya ile birleşmek lazımgel -
diğini ileri sürüyor. 

Gömböş'ün 
Almanya Gezisi 

[Baş tarafı 1 incide] 
gösterdi. 

Almanyada Hitler iş başına geçin· 
ce ve bele Lehistanla anlaşınca vazi
yet büsbütün değişti. Rusya dünya 
devrimini bir tarafa bırakarak kendi 
emniyetini düşiınmeğc başladı. Ve 
Fransarun kolları arasına atddı. Rus
ya ile Kücuk antant blribirine yak
laştı. Fakat Mussolini Bitlere rağ
men Alman - İtalya dosUugunu ida
me etmege çalıştı. Ya iki devlet ara
sındaki menfaatlerin telif edilı:bilece· 
ğini ümit ediyordu. Yahut da kendi· 
sini Fransaya agır satmak için poli
tika oyunu yapıyordu. Fakat Alman
ya kuvvetlendikçe İtalya için Alman 
tehlikesi artmaga başladı. Geçen yı· 
lın ilkbaharında Hitler ile Mussotini 
arasında Venedik'de yapılan bir mü

lakat.müspet bir netice vermedi.Sonra 
yaz iç.inde İtalyanın mahmisi olan 
Dollfuss bir Nazi suikastine kurban 
gitti. Bu, İtalya sryasasının yeni is
tikamet almasının başlangıcı sayıla
bilir. Hitler ile anlaşmaktan üınıdi 
kesen Mussolini rransaya döndü. 
Fransaya döniınce, istatiıko aleyhtarı 
zı.imrenın liderligindcn de çekildi ve 
boş kalan yeri Almanya cloldtırdu. 

Avrupa sıyasasının son yıl içinde 
yürüdüğü yolun lıu ana çizgisi ha
tırlanacak olursa, Almanya ve Maca
ristan arasındaki yakınlığın manası 
koiavca anlaşılır. İtalya istatiiko ta
raftR'rlarile arasını dtızeltır düzeltmez 
istatükonun aleyhtarı olan Macaris· 
tanın dostluğunu kaybetmiştir. Çun
kü Macaristan İtalyanın değil, İtal
yanın istatı.iko aleyhtarı sıyasasmın 
dostu idi. Macaristarun dış sıyasası 
çok basittir: Uluşal e111elleri tatmin 
edilmedikçe, hangı devlet istatükoya 
aleyhtar ise, o devletle beraber yü
rümek. 

Daha islamdan önce, peygamberin 
eniştesi Hares-ibni-Kalde İrandaki 
Nesturi okulunda felsefe ve hekim
lik öğrenmiş ve Mekke'yc dönmüştü. 
~nun araplar arasında yaydığı he· 
kımlikle peygamberin sağlık i.lzerine 
hadisleri arasında pek büyük benzer
likler vardır. Bunlara bakılırsa pey
gamberin eniştesinin islam üzerinde 
daha başlangr~ta ilmiğ bir etkisi bu
lunduğu !hatıra gelir. 

Almanya ile Macaristan arasında 
bir mukavele imzalandı mı? Burası 
malum değil. Esasen araştırmaya 
pek lüzum da yok. Çiinkü muakvcle
den daha sağlam olan sıyasa bera· 
berliği vardır. Macar başvekilinin 

Başvekalet • Almanya gezisi bu sıyasa beraberli-

Fakat Cundisaburdaki Nesturi oku 

lstatistik Umum Müdürlüg·ü ğinin azacık da numayışkar bır teza
hürüdür . ..________________../ 

A. Şükrü ESMER 
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Her Tarafta Talebe Tehacümü 
Samsun, (özel aytarmuz bildiriyor) - Bu yıl lise ve orta 

okullara yeniden müracaat eden talebelerin tamamen yerleşti
rilmesine ve mektepsiz kalmamalanna gayret edilmektedir. 

Geçen yıllara göre bu yıl ilk okullara batvuran çocuklann 
l&YJSI da pek çoktur. 1lbaylık ve kültür direktörlüğü bu talebe. 
leri de yerleştirmek için gerekli tedbirler almaktadır. Lise ya
nındaki özel. muhasebeye ait evlerin talebe yurdu haline konul
ması ve bu suretle dışardan gelen ve ,urada burada yatan tale
belerin yönetim ve iğitimlerinin daha kolaylıkla başarılacağı dü
ş\inülmektedir. 

Samsun ve kazalarında yapılacak ilk okullann keşifleri bit
mek üzeredir. Yakında inşaata ba,ıanacaktır. 

Sıvasta At Yarışları Bitti 
Sıvas, ( ö z e 1 a y t a r ı m ı z b il d i r i y o r ) - Sıvas son

bahar at y a r ı ş 1 a r ı n r n ikinci haftası da büyük bir 
kalabalık önünde yapddr. Birinci koşu, üç yaşında yerli yarım 
kan ve tam kan arap taylan arasında idi. Bursalı Ahmedin Nil -
yüzü 2000 metrelik mesafeyi iki dakika 26 saniyede alarak bi
rinci, Konyalı L\itfinin Demiri ikinci, Recebin Ceyliru iıçüncü 
oldu. 

tkinci koşu bu yıl içinde 200 liradan fazla mükafat almamış 
olan dön ve daha yukan yaştaki yamnkan ve haliskan yerli 
arap at ve kısraklarma mahsustu. Bu koşuya on hayvan girdi. 
Faikin Mebrukü birinci, Abdullahm Reyhanı ikinci, Yusufun 
Kuralı üçüncü oldu. 

Uçüncü koşu haliskan arap ve yalnız kısraklar arasında ol
duğundan bu koşuya dört kısrak katıldı. 

Adanalı Fehmi Dikenci oğlunun Meşkftkil 1200 metreyi bir 
dakika 25 saniyede kat'ederek birinciliği aldı. Asteymen Şem
i nin Bahtiyarı ikinci, Mehmedin Güzel Bandırması üçüncü ol
dular. 

Beşinci ko~'J sonbahar at yanşlarmm ikinci haftası içinde 
en büyük ikramiyeli koşu idi. Bu yanşa dört ve daha yukan 
yaştaki yerli yarmıkan ve halis kan arap at ve kıaraldarma ait
ti. Altı hayvanın girdiği bu koşu. sonuna kadar çok heyecanlı 
geçti. ihsanın Yıldm birinci, Abdullahın Gümüşü ikinci, İhsa
nın Tufanı üçilndi geldiler. 

Sonbahar at yanşlan bu şekilde sona ermiştir. Yanşlar de
vamlı çalışmalarla çok büyük bir intizam içinde geçmiştir. 

Arapkirde Yeni Yll Faaliyeti 
Arapkir, 1 (Özel aytanmız bildiriyor) - ilçemiz Uray büt -

,esi on bin lira olarak tesbit edilmiştir. HükUınet ve uraym et
rafındaki mezarlıklar kaldınlmıf, buralara agaç dikilmi,tir. 
ÇallJ içindeki harap dükkinlar iki bin liraya istimlak edilmi!J, 
yerine güzel bir }\avuz yaptıtılmıştır. Çomartb mahallesine de 
içme auyu getirilmiştir. 

Geçen. yıl açılan Cümhuriyet alanına bu yıl bir abide dikile
cekt:r. Uray bir nümune fırını yaptırmıştır. Yakında çarşının 
düzeltilmesine başlanacaktr. Bu yıl Halk partisi himayesinde 
olmak iızere bir ıpor klübü açılacaktır. Parti binası içinde de bir 
kütüphane açılması kararlaşmıştır. 

Kurulların Teftişi Bitirildi 
Aydm, (özel aytarmuz bildiriyor) - ilimiz parti ve Halkev

lerini tefti'e memur edilen ispektör Antep saylavı Bekir Kale
li bir hafta önce Aydına gelerek tı. ilçe, kamun ve köy parti ku -
rullannı. Söke ve Nazilli Halkevlerini teftiş ederek 'dün Muğ
la·;a dönmüştür. Aşağıdaki resim. parti. ve halkevi üyeleri ile 
bır arada çekilmiştir. 
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YOSMAI 
Etem lzut BENiCE 

- Kahpe yine kafese koy lu 
beni. Fakat, iyi para verdi. Bu 
gece gidip döFt başlı bir eğlen
tı yapacagım r 

Hanıfe Kadm bir tecimal gi
bi k'tıryolanın üzerinde oturu
yordu. Başına bir yazma sarmış
tı. İçindeki içlik, üstülte iki 
yün fanili, entari, bir yün ka
Ak, hırka, yetmiyonnut &il>i bir 
de battaniyeye aarDUDJftr. Bu
ram buram ter döküyordu: 

- Haıtayım, nöbet tutuyor, 
len de beni biltiin bütün üzüyor
sun a Hüseyin .• 

Diye, pas bıyığm sözünü kar
pladı ve devam etti: 

- Kahpe.. diye diye nvaIJı 
kızı kahpe ettin çıktın. Bilmem 
ti sana yaranmak için daha ne 
yapan? .. Her hafta paranı gön
deriyor. Bacun de geldi bir tah
tada ÇJkardı bet yüz lira verdi. 
Haftalr}nu da yüz elli liraya 

bağladın. Daha ne yapsın, ne 
etsin. O da bu paralan sokaktan 
toplamıyor. Kim kime bugün 
çıkarır da bu kadar çok para ve
rir. Kocalar karılanna, babalar 
çocuklanna vermiyorlar. Yine 
çok iyi kız, çok saygılı kız.. . 

Hüseyin birden gürledi: 
- Vermeyip tene yapacak?. 

EHşek gibi verecek. Nasıl ama 
bugün kaçacak delik anyordu?. 

Hanife Kadın battaniyeyi bi
raz daha bapna çekerek, titrek, 
ölü ıeaile: 

- Arıyordu ama sen haksız
dın! 

Dedi ve birden gürliyen, tok· 
lqan bir ıeale devam etti: 

- Vursan, öldünen ne yapa
caksm sanki?. O olmasa ıen 
donam kabram be Hüseyin. 
Bak, bir gecenin içinde evin tis
telik blittin qyasmr da verdin! 

Hüaeyin önünde duran yarım 
hardal rakıyı birden ağzına bo
plttı ve: 

- Seninle zaten konuşulnıaz 
be kadın. ötunıp ıurada iki ka
deh rakı içtigime bile kabahat 
eıtkn. 

U zümcülerin 
Şikayet /erini 
önlemek I çin 

T ekirdai öael a)'farmua .)'Gal• 

yor: 
"Gepn yrl, üllremiacle üaiim ü

rünü hol .)'dİfrnİftİ. F eltat fGrap 
labrilHuının GfGic #iyotlar Hr • 
mea korpamda iiretm.nler mal • 
lannı kaba.mallara •atmafı tercila 
etfil.,.. Şilıôyetler inhiMır lHdıon -
lıirn• lıotlor IHldiriUi, yeni ı.Ilffr. 
fere IHıfoanılmaa lffa.arl.attınUı. 

Bütün bunlara raimen,. fG"'P 
labrilttuı yeni yrlut üüm alıt li· 
yatını 4$ lturaftan a~ l>afana
yor. Ba liyat, Telııirclai idümleri 
il. Telıirdaia 23 mil m•-'•"• 
bulunan Mürelte iiaiimleri ~ 
aynidir. Fabrika, Miirelte ii.siim
lerini Mürelte ulıelainde talim 
oJmalıtadar. ltlürelteden Telııir
dafına hdar motörl• nakil ma • 
rolı lolwilro,a «ittir. Bano ncrao • 
rem MGrelte 6öfpainclen alınan 
üaiimlerin lııiloaı 5 hrap wepw.. 
tedir. Eler labrih ülar~ 
Miirelt• Nicılanna l(Öaterdili 6a 
lııolıaylıiı ue yarclunı T •itini af ki 
cılanna da ~erine pô)Mtler • 
ti.,. aer lıalmıyaeolıtrr. Konulan 
.ı,. fiyatının iintmen lelainc binu 
dtılaa orttınlnuuı lôamdır.,. 

KayserUi 5'ençlerDn 
Cjm~akkaDe guisl 

Kayseri, (Özet aytarrmız bitdiri
yor) - Çanakkale ıchitlerini ziyaret 
etmek Uaue 9ehrimU Halke.vinin ter
tip ettiği geziye ittlrak eden gençler 
Kayseriden hareket ederek önce iz. 
mire varmıılar, 9 EylQJ kurtuluı bay 
ramım yerinde kutluladıktan sonra 
Balıkesirden otomobille Çanakkaleye 
geçmı9lerdir. BUtün savaı meydanla
" yaya olarak geailmit. Mehmetçik 
abıdesine çelenk ~onuhftuftur. 

Kafile İstanbul yoluyla tehrimize 
danmüıtür. Yukarld resim, kafileyi 
Mehmetçık önünde gasteriyor. 

Sıvaı llbayı U jurlanch 
Sıvas, 1 (Özel aytamnıa bildiri

yor) - Ankaraclan gelen bir emir 
üzerirıe Karsta derhal ite ba1lama11 
bildirilen ilbayımıa Akif Aydoğan 
bugiin tchrimizden ayrıldı. Vali ko· 
natı öniınde bir uğurlanma töreni 
yapılm1ftır. ilbay orada topla ı nla
nn ayn ayrı ellerini sılaıııı ve veda· 
lıımışttr. 

Diyerek yerinden kalktı. 
O odadan çıkmak için yürür

ken Hanife Kadın q,: 
- Sen kim, insan olmak 

kim?. Sanki sen gidip bu gece 
o parayı yersen yarın para diye 
kıvranacak olan hm miyim? Be
nim şunun şurasında bir atımlık 
ömrüm kaldı.. O da nasıl olsa 
geçer?. 

Ve.. inliyordu: 
- lhhhh .• 
Ölüyorum! 
Kemiklerim .. 
Vay vay vay, karnımı 

Akfam olurken . -·-·-· . . 
Ferit yilzilkoyun yere kapan-

mıştı. N earin'den aldığı büttin 
mektuplan sıraya koymUf, halı 
dokur gibi yere ıermiıti. Onla
ra bırktıkça, tarihlerine göz gez
dirdikçe: 

- Nasıl bir ömür geçebili)•or 
böyle?. 

Diyor, kendi kendisine birçok 
satırlar üzerinde dalıyor, uzun 
uzun ddfünüyordu. Sabahtanbe
ri böyleydi. Yerde onlara bin 
türlü bicim verdi. Okurken iuç-

DÜNYANIN EN GÖZDE YILDIZI 
MARTHA. 
EGGERTH• KASTA D i VA Film inde 
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No 34 - Gupn pb 
(Bu parti 1929 da BudapeJtede 

oynanmııtır.) 
Aklar Karalar 

Dr Janny N. 
ı. e2 - e4 c7 • cS 
ı. Acı - 13 Aba - c6 
3. Abl - el e7 • e6 
4- d2 • d4 d7 - d5 
5. d4 X c5 Ff8 X c5 
6. e4 X dS e6 XdS 
7. Vdl X dS Vd8 X d5 
8. Ac3 X d5 Şe8 X d7 
9. Pcı - f 4 Fes - d6 
10. Ff4 X d6 Şd7Xd6 
1 l. 0-0-0- (B. Rok) Şd6 - cS 
12. Af3 - ıs Aca - h6 
13. Aı5 • e4 lrit ve mat. 

No 35 - Şahı kovalama 
Aklar Karalar 
1. e2 • e4 d7 - d5 
2. e4 - e5 e7 • e6 
3. d2 - d4 Ab8 - c6 
4. fZ • f4 Acs - e7 
5. c2 - c3 Ae7 • fS 
6° Ffl ·dl? Vd8 • lı4 f-
7. - Şel - d2 Vh4 X f 4 + 
8. Şd2. c2? Ac6 X d4 + r 
9. c3 X d4 AU X d4+ 
10. Sc2 • c3 Ff8 • b4+ 1 
11. Şç3 X b4 Ad4 - cp+ 
12. Şb4 • c3 Vl4 - b4 + 
13. Şç3 - ez Ac6 - d4 

kit ve mat-
No 36 - Sıkıtık mat 

Aklar Karalar 
ı. e2 - e4 e7 - es 
2. Agl • 13 Ab8 • c6 
3. Ff 1 - c4 Ff8 - c5 
4. O • O (Rok) Ag8 - f6 
5. Rfl ·el O - O (Rok) 
6. c2 - c3 Vd8. e7 
7. d2 - d4 es x d4 
a. e4 - e5 Af6 - 14 
9. c3 X d4 Ac6 X d4!1 
ıo. ~f3 x d4 Ve7 - h4 
11. Ad4 - f3 Vh4 X f2 + 
12. Şgl • hl Vf2 • gl + 
13. R (yahut A) X V Ag4 - f2 

kit ve mat 
tfo. 37 - Ortanm yıkıJqı 

(Bu parti 1932 de Berlinde oy-
MWQJftır.) 

Aklar 
ıfadel 
1 • d2 • d4 

Ka~ 
M. 

d7 - dS 
z, d -.c4 c7 - c6 
3. Agl - f3 Ag8 - 16 
4. Abl - c3 dS X c4 
5. aı • a4 Fes - f5 
6. Af3 • e5 c6 - es 
ı. e2 - e41 Af6 X e4 
8. Vdl - f3 eS X d4 
9. Vf3 X f5 Ae4 - d6 
ıo. Pfl X c4 e7 - e6 
ıı. Pc4 • b5+ Şe8 - e7 
12. /&e5 - c6+ ,. h7 x g6 
13. Ac3 • dS+ !. e6 X dS 
14. Vf5 - es kit ve mat. 

No 38 - Tarihse) bir parti 
Aklar Karalar' 
Napoleon I Remuut 
l. Abl - c3 e7 • e5 
2. Agl - f3 d7. d6 
3. e2 - e4 17 • fS 
4. b2. h3 fS X e4 
S. Ac3 X e4 Ab8 - c6 
6. Af3 - 15 d6 • d5 
7. Vdl • bS+ &7 - 16 
8. Vb5 - f3 Ag8 • b6 
9. Ae4 - f6 + Şe8 • e7 
10. Af& X dS Şe7 - d6 
11. Ff 3 • e4 1 Şd6 X dS 
12. Pfl - c4 1 Şd5 X c4 
13. Vf3 - b3 Şc4 • d4 
14- Vb3 - dl 1 it n mat. 

kıra hıçkıra ağladığı parçalar 
oldu. Yine böyle bir parçanın 
üzerine eğilmit, hüngür hüngi.ır 
aglıyor: 

- Nesrin, cannnm .•• 
Diye içini onun adında dtşa

rıya vuruyordu. Tam bu sırada 
usulcacık oda kapısı aralandı. 
O hi~ bu aralanmayı ve içeı iye 
girişi duymadı. Gelen Nesrin
di. Ayaklannın ucuna basa ba
sa ilerliyor, taıkm şaşkm Feri
din aöyleniılerini dinliyor, ye
re k a p a n r f ı n ı seyrediyor
du. Epeyce böyle durdu. Feri
din eski peri muallanndaki de
li ipklara bemiyen halini ara
da bir kalbi aulıyarak. arada 
bir gülerek, acıyarak, kıvrarl3-
rak seyrediyordu. Ve bütün bu 
andaki aahnede gerçekten peri 
maaallanıun tıpkısını andıran 
bir sahneydi. Ferit: 

- Sevgilim acı bana artık .• 
Derken, Nesrin: 
- Sevgilin burada Ferit'çi

ğim, bak yanıbaımda •.. 
Dedi, birden bir keklik sıçra

yrıla koıtu, Ferid'in boynuna 
sarıldı: 

a ır1111111ınt ıaraım1111••u•1U1111111111111111 nı 5 a1Ra1Rln~ YAKıŞAn iKi JEAn CRAVFORD 
i BOYOK ARTiST KLAcıK GABLE 
İlli 

Bupne lrad.r yarattıkları en rilnl •••r ı ---
ALTIN ZiNCiR ---i 

i Bu Cuma • p E K . 
akşamı 1 Sınemasının 

~ ilk BUvUk zaf•I olacaktar. 
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SOLDAN SACA VE YUJCARDAN 
AŞACI ı 

ı - Çok ıftratli 8. Nota 2. 
2 - lıle)'all 3. Yapmak 4. 
3 - SCS. .. rme 7. Rabıt edatı ı. 
4 - İneiin ~ 4. Cllntklr 4. 
5 - Gerutlik 2. ~ 4. 
6 - Tren araba11 5. ~ 
'I - VaJıde S. Bil)'iilr S. 
1 - Rabıt .tatı 2. Benır Z.. Par ı!e. 

iil s. 
t - Topraia ek, •fac olar 5. 
10 - Sa tafl)'all 4. )'i 3. Ab 2. 
11 - Xemıtin 1ÇU1deki ~ 4. a..üıcli 5. 

DUnltU Bulmacamızın halli 
SOLDAN SACA VE YU~ARDAN 

AIA~ 
1 - ICaJabalılr 9. 
2 - Akademi 7. 
3 - Lif 3. Dar 2 
4 - Ad 2. Ab 2. 'l'an 3. 
5 - Bedbin 5. 
6-Ama3. 
7 - Lira 4. Poto 4. 
1 -Tanca 5. 
9 - K .. tamona 9. 
10 - Av 2. El 2. 
il - Kanarya 7. La 2. 

Kat'"i alika 
Tkii4!than~cte Utiplilr yapmak

ta -.ıunmut olan Bay Süleyman E
min 1 Birincitetrin 935 tarihinden 
itibaren vuifeainden çeldlmif oldu
iundan mUeucsemizle hiçbir cUna 
münasebet ve irtibatı kalmadığı muh· 
terem mUıterilerimWıı ve diğer aıt
kadarlarm malumu olmak llNr• ilin 
olunur· 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kanık&y Köprlblıp 

Tel 42362 - Sirkeci MOhllrdar· 

ıwıade Han. Tel 22740. Wlll 

Mersin yolu 
ANAF ARTA ••puna 4 Birin

ei tetrin CUMA pal aaat t lde 
MERSIN'e kadar .. 6090., 

Trabzon yolu 
CUMHURiYET Hpuru 3 Birin· 

ci tefrin PERŞEMBE pi Aat 
20 de HOPA'ya kadar .. 6091,, 

lmroz Yolu 
KOCAELi npuru S Birinci 

tetrıa PERŞEMBE sGnG uat 
16 da IMaoz·a kadar. ..6092,, 

Ayvallk yolu 
BM&DIRMA npuıa 2 Biriaeitet
ria ÇAR~~A ıtat aat t9da 
A YV ALIGA ır fA•2) 7698 

latanbuJ Aslire Mablı:emeai ~ 
Tıcaret Dairesmden : 

Hainı Eskenui ile dava olunan ı. 
tanbulda Asmaltında 39 No. da Ebu• 
ıali Zade Ahmed arasında mevcud 
alacak davası yenilenerek yapılan mll 
bakemeainde: Dava olunan Ahmedin 
mahkemede mevcud ikamet&ihrna ya 
prlaa tebHğatlarda flaunetglJnnı ter(; 
ile elan nerede bulundugu meçhul 
bulunmakla bu kerre mahkemece gı• 

yabmda 11111hakemenin devamına karat 
verilmif •c milddea kendiame yem• .. 
teklif ettiiinden ua&Ywı 402 inci mad• 
desi milcibince 20 gun mlıddctlc gı 
yap karan ittibu kıhnmıt olmak 
muhakeme ıünll olan 29·11-935 cu 
ma CÜDU IUt 14 de yemini eda ey) 
mek Ye keyfiyet malQmu bulunma 
llzere il1n olunur. (15060) 

uwruum 
Ha ri k 
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H a ~ a t K a z a ve O t o m o b i 1 

Sigorta1armm Galatada Onyon Hanında Klio 
UNYON SiGORTASINA pptmna. 

§ Türkiyede bilifaaııa icrayı muamele etmekte olan 

; .. 
i K!J~~YdmQyap~m. 
İ Telefon : 4.4888. 7603 
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- Ooh Ferit'çiğimmmm ! .. 
Ferit pşmnıştL Kendisini bir 

ril1'ada sanıyor, gözlerini sanki 
daha iyi görmek için açıyor, bü
tün dikkatile bakıyor, Nesnn'i 
görüyor, sonra yine birden şüp
heye düşüyor, ürküyor: 

- Deli mi oldum ben?. 
Diyor, bir görümsüyü kucak

lıyormuş gibi bunalıyordu! 
Bu hakikatle hayal, tereddüt

le gerçeklik arasındaki çırpın
ma Ferid'in sinirlerinde epey 
sürdü ve en ıon inandı ki ya
nmdakiNesrin'dir ve onun kol
lan arasında sıkılıyor. O zaman 
kendisinin bir budala, bir hasta, 
Kerem benzeri bir Atık gibi ken
disini Nelrin'e yakalatmasına 
UzüldU, ondan utandı. Nesrin: 

- Neydi o halin Ferit?. 
Diye sordukça delikanlı Işık 

bütüa bütün utanıyor, kıvranı

yor, eziliyor, büzülüyor, ter dö
küyor, sevgilisine cevap vermek 
için dilinin ağız bofluğu içinde 
çevrilemiyecek kadar hantallaş
tığını hissediyordu! 

Yarım saat sonra 

Yarım saat sonraydL ikisi de 
karyolanın üzerinde oturuyor• 
lar ve ateşli ateşli konU§uyor 
tardı. Ferit: 

- Görüyorsun artık halimi 
Nesrin neye döndüm?. Bitsin s 
iş, kurtulalım!. 

Diyordu. Nesrin: 
- BU.in sevgilim, fakat, ev 

lendiğimiz zaman da biribirimı 
zi bu kadar çılgınlıkla sevebile 
cek miyi• bakalun?. 

Dedi, devam etti: 
- Geldiğim vakit ıeni mek 

tuplarmun üzerine kapanını 
ailıyor buldwn. Nesrin, Nes 
rin.. diye haykmyordun. Evle 
mek buıunJdi sahip olmak iddi 
aamdan çıkan geniı, hayaller 
bile aıtmıyan ihtirası öldürece 
diye korkuyorum. O vakit ağ 
lamıyacakım. haykmmyacak 
sm, bugün içinde yaşadığ 

ateıten kılıf soğuyacak. bizi bi 
n'birimize bağlıyan fırtınalı, k 
ıırgalı acı ve tatlı aık humma 

rAra.r warl 



• 

MUAHEDE BA~LARINA RA&MEN 

[ __ ıc_ ... _M_A_L __ 1, Macaristan,Süel Uçakçıhğı 
p~ı;~~~~:ı~ lanzim Etmeğe Çahşıyor 
fiaeİ maddeli hüldb:nleriıai tatbik et Budapeşte, 1 A.A. - Alman hava bakanlığı ytinetgeri Gene
m•ie bqladıiı malWndur. Dün ba ral Mitcb, .Macar havacılık merkulerine yaptığı göretle, Macar 
•Utunda anle=,· çahftıinmz si- havacıhfınm fimdiki durumu baklanda bir fıkir edinmek fırsatını hi, .....ıeyi t ' eden konsey, 'bir -: • • 
teklif yapacak, bu teklif ya ittifak- elde eıı.&&&69tir· 
la, 1ahut ta ekseriyetle yapılır. Ek· Trianon andlaşmaaı mucibince Macaristan bir ıllel havacılığa 
aeriy.ıle yapıldığı takdirde müeni sahip olmak hakkuu haiz değildk. Maamafih, Tecim Bakanlığı 
deJerin tatbilo mecburi detudir. na bağlı ve işyarlan üniformalı ıüel terbiye görmüş bir havacılık 
ft::C:: .=!:~~ ~b~ap= ;. ofi!° mevcuttur. Macaristan, ilerde kendisine bilfilk bir hava dev-
Habetiatana kup taarruza ıeçene, letı ~lmak imkinnu veren bir teşkillt kurmuftur. . . 
on altmcı maddede tasrih dn•• Suel uçaklar çok az olduğundan, ofise bağlı olan birçok pilotlar 
müenidelerin tatbBa lbma selir. antrenmanlarım spor uçakları ilzerinde yapmaktadırlar. 
Bu müeyYideler nedir?. Macaristan kuvvetli bir havactbk kurmak 6zgiirlüğünii elde 

16 1DCJ maddede iki 8"i müeni· edince önemli miktarda süel uçaklar satın alınmam meselesi orta-
d• tauih ediliyorı ya çıkacaktır. Bu takdirde Macaristan, müsait aiyaaal ve ekono -

1 - Ekonomik müe:nideler. mik ilgilerde bulunduğu ülkelere müracaat edecek ve böylelikle 
2 - Aakeri müenicleler. ulusal ekonomisinin tahammül edebileceği tediye .-rtlan elde 
Aıkeri mienidelerin tatbilmaa edebilecektir. 

Liçbir cWYleda taraftar olnwlıiı 
anlapbyor. Afribda bir harbe mi.
ni olacatns d17e. Avnapada bir har· 
ı,. Ntfamenm mantıkaızlıp da mey 
daadadır. Fakat acaba elronomik 
müe;niclelerin talbikı bir hat'M çı· 
fır açmaz mı?. Ekonomik müeni
cleler f1I ıekli alabilir: 

1 - ltalya ile mali miinaaebetle. 
ri k .... k. 

2 - ltalrara harp malaenıeai aat 
lnamak. 

Manevrada Çarpışan Uçaklar 
Berlin, ı A.A. - Geçen hafta Vamemünde'de yap~ manev

ralar esnasında bir ava uçağı ile bir bombardJnwı ucaguun çar
PIŞllllf olduklan bugün öğreııiJ.nlitaiı'. 

içlerinde bulunan 5 ~üştür. 
Gene siıten ö~ na avcı uçağı da, havada çarpıpış ve pilot-

ların her ~ de telef ollllttştur. 

c1e! ~~eli~:.. "::;.~!i.-::1: Tecim Konferansı Açıldı 
mak. ..:. . _,,,,,,,,.., . k f 

Leridra. ı A.A. - Amutusal parlimentolar tecun on eransı-
.ı~.-;.tt.1, ...... her nm ına1.m -ıiin aç.ıhflllda aöz alan Newille Ch~berlain, ~~mişti~ ~: .. 

. . "Avrupa itlerinin bugünkü gergın şartlan ıçınde, ıstıkrar ıçın 
air 8:.:::T.:f.:':i~~ı:ı~-= yapılacak her teşebbüs tamamile mantıksız bir hareket olacaktır • ., 

euYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Kastello, Genç Kadının Birtlenbire Bu Kadar 
Uysal Olmasına Çok Hayret Etmişti 
-61-

Zekbı, dirayeti ve anlayıp bu 
ev sahibesinden her halde iia
tündü. Elbet günün birinde onu 
mat edecekti. 

Önce yine namuslu göriinme
ği muvafık buldu: 

- Niçin, dedi, bu paralan ba
na veriyorsunuz? Ben ıize mu
kabilinde bir ıey vermedim ki. 
İstemiyorum. Paralarmız ela si
zin olsun ... 

Ev sahibesi israr ediyordu: 
- Kmm, yabancı yerdesiniz. 

Paranm lüzumu olmu olur mu? 
Daha ilk gCS~e Bize kalbim 
ısindı. Sm bir ana gibi aevmeie 
başladmı. Niçin reddediyonu
nuz1 

Bunun üzerine yq1ı kadın . 
elindeki küçük bir çantadan 
ufak bir yiizllk çıkardı. 

- Hiç olmana. dedi, bunu 
bir hattra olarak kabul edin. 

Genç kadın sanki ilk defa böy
le bir vaziyetle karşılaşmış gibi 
alık alık kal'§ıam<lakine bakı
yordu. 

Ev sahibesi artJk iti laübali
tiğe dökerek israra batlamıttı: 

- Uzat bakayım kmm par
mağını... Uzat ta kendi elceği
zimle takayım. 

~· m•iaf sl6i iJei A,.,, .ıw ~ 
vardı ..•. 

Dolores'e güzel bir yatak oda 
sı ve bir salon tahsis edilmişti. 
Z~en evde daha bir atlrii laz -
lar vardı. Bunlarm hepsine de 
böyle daireler aynhmştı. 

Evde her cece müthiş bir a -
hmk vardi. 

Bir akşam odaamda yabuz ba 
şma otururken ev sahibesi Sa. 
şo Giza içeri girdi : 

- Canın sıkılıyor galiba kı 
mn, dedi. Bu gece birtakım 'da
vetlilerimiz gelecek... Gayet ki· 
bar insanlar. tıtenen sen de bu 
lun. Biraz eglenir IÇl1ıram.. 

Dolorea derhal IOIDurttu: Mtltemadiyen cazbant çalı • 
yar, mlltemadiyen dana edili -= H~y· di uzat elini... yordu. Fakat DOlorea ilk zaman 

mn Jola ıeleceji fiiphaizdir. Fa. 
kat yalnq Nnain •eyalaut ikiain · 
tat~ikı !t.r.Jyayı yola setinneie kafi Memelde diyet 

S~lml bafladı 

1arda bunlarm yanma çıkanlmı-izmlr •Kasaba Sonra bir harekette bulunma- yordu. Ev sahibinin gayesi, genç 

I• ama meydan venneden Dolore- kadım biraz daha buraya alıştır· 

- Hayır, dedi. ben ejienee & 
lin istemiyorum. Burada oturıı
rum daha iyi ... 

- Niçin kızım? Y uık değil 
mi gençlitine .•• .......... ? 

Mali müıuueb.Oeri k...aek ele • 
inek, ltalyaya para Uau •bnenıek 
ve kredi •enn ..... k demektir. f.aa. 
aen bir samandan lteri ltal7' dıta· 
l'ıdan •tın •lclrfı mallum paraımı 
Peıin olarak ffl'IDelcte olduğundan 
yalnıa hu mali müeyyidenin kafi 
aelmiyeceti itikirclır. Mhnidele
rin tatbikına mecburiyet hbl olur
aa, l"raa.a yalasa bu müeyyide ile 
ildif6' .......... ~...,ariiaü • 
Yor. Ve._ mienfde hlninde ln
silt..,. ile Frama al'aallM:laki ihtilaf 
..... .___biri •• baclm-. 

-.... = "' mwrJ'llllJ -
......- miiınWl..m. ••lince; •ier 
Jıa!:P malzemesi, imal edilmit ınaı. 
zeme demek iae, lna da miieaeir bir 
müeyyide olamaa. Cünkü ltalya da 
ıandan iptidai maddeleri aatın aı: 
dıkça falm1cal&l"I •a•ıtuile iatediii 
kadar aili.h " malaeane imal ed .. 
bilir. 

Aaeak ikinci mhnfcleden içiia. 
cü mienideye seçince it-~ .. 
ltaJ,.aya harp m~ ba.: 
ka cliier efY• da Mtmamak ~ 
bütia Ulular Kurumu aaaluauD 
ltal1a ile ticaret müauehetlerini 
tı._.leri demektir. ltalya 7alnq 
~. balur. pamuk, petrol' sibi 
~7ÜD ·-- için ..... olaa ip tsdai aaaddeleri cletil, yiyecefinia 
nıülaina bir knmmr bile d.atandaıa 
celbetmete meclnu-dur. Böyle W,ir 
~enidenba müeuir olarak tatbi
•• derhal ltal~ JOla getirir. 

Ancak. l'UIU liltırda tutmak la
snndır in )'Ufcan kaydettiiimiz ... 
r~dan ~ ~ina iıadikçe. müey
yıdelera .. n tatbiki ela dçlefir. ltalya 
ile mala mhu .. ette lndanmamak 
zor bir it detllclir. Belki ele pPcli• 
dea mali müneı .. etı_. .......... . 
JtalpJ&..,.. _.. ıai ..... .... 
ta ailaayet ~ ri1aelc ..... ti 
memleketteki bİlbf ~ i.ti-
dir. Fakat balya,. Wt -' ..... . 
mak .. Jtalpdaa laif .. ...... 
ma1r, kolay ltir it •ei86. Bir .._ 
fa 1tu ticareti k.-.ld• W ...._ 
ayni ct..cede ~oh WJw. 
Ba:aı c1 .. ıet1...m ltalJa ile tieuet. 
leri u, ltuı dnletlerin çoktur. Ba
zı de•letleria ltalya ile ticareti ır..., 
ımeleri ltalpdan siyade kendileri. 
ne sarar .,.tlrebiDr. Bu zararı ldrm 
tanain edecek? 

Soma IMuadaa '-tka daha tehli· 
••U Wr tarafı ela lllClv ld ltalya 
keacliaile ita yolda ticareti lu•..ı 
harp ;pa ....... aclcla .... __. 
o ...... kawP .......... e. 
dm.t....._ ..... "'4 ...... 
... kup Qlll ........ --- et .. 
liJclir. v.u. ......... olaa ~ 
~clel..m tatln1a allbd• cleYlet • 
ı..ı Wblk .................... 
m,.o...._ld....._.~ 
7icl.ı., ukerl mlenfdelerden a:r
nlamu l»b- tekil alıyor. Bunun için
dir ki n müenicle bahainde it .... 
lip ]qiliz donanmaaına dayamy.or. 
JasifteN ltaıp,. kart• donamnan• 
nı laıllaamap haınr mı, delil nü! 
I'.....- İl9.hma aalatbjı sün DlİİeJ'• 
~e tatWlımaa ilama bil• blmu. 

A. Ş. E. 

Hattının bede 1 sin elini yakaladı ve dediği gibi 

Xlalpeda. (Memel) ı. A.A. - Se- Londra, 1 A.A. - "Ottoman yuk~nzüğ~i :1:Ftı."le üzeri pırlantalı ~rlıalde koca konakta müt· 
çim dUn aut 20 de bltnıittir. Kayıd- Railway Hölding Company Li- hi' bir &lem vardı. Dolorea ip 

- Hayır istemiyorum. Bini 
ne kötil makaatlara alet etmek 
istediğinizi bilmiyor mu)'\lm 

1ı ıeçmenlerin yUade 95 l oy vermiı· mited tirketi, İzmir-Kasaba de- Kaıtello doğrusu hayret için- bir an evvel bu ilemi öğrenmek 
terdir. Yeniden hiçbir bldiıe sıkma- miryollan kumpanyası ile Tür- de idi. Yolda kendisine tabanca anlamak arzusunda idi ... , [Arlratı •ar) 

ıanki? 

mııtır. kiye hlildUneti araamda yaft•1.... çeken, onu ölüme kadar •iiriik· =-===--------===--=ı-=-ı::ıı::=----=--======-*~ Köniılberı radyosu, her iki aaat· .,_..... liyebilecek ~- • d malilc 
te bir. ıcçmenlcre yalan haberler ve anlaşmaya göre Türkiye Cumu- uu- ıra eye VUNANISTANDA GENOY MESELESı 
tehdicllerlc kanp öğücllerde bulun- riyeti HükUıneti tarafından sa- olan bu kız bu kadar uysal 
muıtur· tm alına kıymeti olarak tediye olsun? Doğrusu buna akıl er-

B" radyo iltaa.J!>nu, seçimin sonu- edilecek paranın bir lmtm olan dinnenin imkinı yoktu. 
cu ne olu~ olsun. .Meme!-- mukaClr 1935 tarih ve yüzde yedi biıçiılÇ. ~~W•Mllt.-.P.1'f _.andır 
deratınm deiipüyeceiinJ haber ftl'- faizli Türk bonolu 707.950 J..,..lllll"'tiC!tlfM:rn kjifft1fwi~qııtdu-a•
miftlr. • • Jin•m~mı vAuahut iıt~·ın .... 
--e.~ıı-.:~;mrıımn:~-.--mfili'-&ıflıiiil"'1fu iD&k, elinde tut .. ıı. kAh tcı hatıraları vardı. Elin

Kralın Meclis Kararile 

bildirilecell tahmin edilmcıkteclir. 

Alman çojwılufu 
Londra, LA.A. - Memel MÇimhı· 

den babaeden Taymis paeteai, aeçlm 
eonuçlan her ne olursa olıun bitaraf 
ı~zcUlerbı oralardan Alman çoğunluır 
ğunu ıarmuı olduklarını 7aamaırt.· 
dır. 

lkiıaci IÜD 
llemel, ı. A.A. - Sesimleıia i

kinci ıOnll birinci ıtlniinlriinden daha 
fazla ıükilnetle ıesmiftir. Seçim bl
rolan IUt 18 de kapa1UmJSlr. Jle
zııel'Jn bemeıı dıpftda bulunu 
Scbeı. phriAde MÇD bOroamnm ka
panmaundan aonra.. büro in ... 100 
kiti toplanarak birçok teçmenlerin 
oya lttirü edememelerinden ftklyet 
etmiflerdir. Bundan tiqka biçbar hl
diae olmaJmttlr, 

Haber verildllfne r&re, evvelki 
gihıkü hidiıelerin cereyan ettiği juJr. 
nac:iai böl&nhıd11 celecek pUar &ü· 
ntı ayn bir aeçim yapılacaktır. .............. 

IDapeWa, 1. A-A. - P9aar aW 
Fba bldill1er ............... 
JOb1I Ju""cial lllgilıi1ti'lsd liOlma,a 
karar Yermiftir. 

ICaMne deiifd DIİ? 
Loa4ra. 1.A.A. - Bqka cuete

ler. J..itftnya kabinethıin çekilmeli 
haberinin doiru olmadıp bildir· 
dikleri b&lde De71l Me,U pıetetinin 
Memet aytan. bu baberin dotru oldu 
luııu " yeni bqbaklnm K09fto 
.-bayı llerlda oldupnu bildirmek
tedir. 

• 1 -AA - idare 
mahkemell am.,...'nin Ce • 
nup mmt1b"Qm on mebul1a • 
tunu iptale -. vermiftir ve 
yeni intihap ~ eftÜ1" vermiftir. 
Bunun aebebi leçim komitesinin 
iki partiyi seçime iştirakten men 
etmit olmasıdır. 

• Buenoa-Airea. 1 A.A. - Ba 
n ıüel kuvutler, durumun çok 
gergin bulwıdup Roeario'ya ha 
reket emrini alnuelanhr. 

n r 
mak ve nihayet realize etmek dert ~t çeşit m geçmiıti. Fa ... 
üzıere tescil ettinniftir. kat o, timdi ye qdar Dotores 

Şirketin nominal kapitali, bir g~bi bir çeyrek içinde ıahsiyeti
filinlik akaiyonlara aynlmış nı defittiren birisine hiç raat-

Atina, ı (özel aytannuzdan) Bunlar memleketin lfikQaama 
- Bu ayın onunda toplanacak bo.anak bbüa~e aynı 1 sinde: 
olan parlAmentoya venlmek il- ~eme edileceklerdir 

22.000 incilis liruı olarak ka • gelmemişti. 
yıtlıdır. Deminki tiddet ne idi, ıimdi-

&ere kralcılann bir takrir ham l)Ulakü Bakanlar Kurulu S6o 
ladıklan •yyüt etaıektedir. Bu llnikteki hlditelerin tekertfir et 
takrirde Yuııaniıtanda tekrar memeli için açık yedetde ~ .. 
krallığın kunıbn4aı için pnoy lan~ meııetmi,tir. 

-Krlalof Kolombun 
Elyazıaı bulundu 

Parla, 1 A.A. - Londra'dan 
Katin ı~etesine bildiriliyor: 

'"MOlkova'dan alınan bir tel
grafa r&'e, oradaki müzenin ev
rakı arumda, Kriıtof Kolornb'
un ôzel bir nunamesi balunmut 
tur. Bunun ilk yaprağında şu ya 
n vardir: 

"Of 1um Diyego i~in, kendi e
limle yazılmıttır. 3 Aluatoa 
1492." • 

Kuırsa felaketi 
Nasaau-Babımu, 1 A-A. -

Bimini admdaki küçük fngiliz 
adamnda bir kasırga binaJann 
dörtte ilçiinü ydmuftır. Adaya 
tayyare ile yiyecek ve iliç göıı
derilmiftir. 

Y aliudilerle nlenen Abnanlar 
Bertin, 1 A.A. - Alman kan 

ve onorunun himayesi haklan • 
da Nurenbergtde 15 Eylülde Ra 
yiftag tarafmduı kabul edilen 
kanun veaileaile Yahudilerle Al
ma ırkı veya bu gibi ırklar ara
amda evlenme yuakbinun da. • 
ha evvel yapdmq olan evlenme
lere de flmi1 olchWu haklmda 
fildder ileri IUrtilmelmdir. Bu 
fikir yanhftlr. Bu kanua ha ka· 
bil daha evvel yapılDJlf 09lenmo 
lere tlmil delildir. 

Feci hir ttell kuuı 
Madrid, 1 A.A. - Valans ya· 

lcinlerinde yolcu ile dolu IJir mo
törlü vagon dij;p bir vagorı1a 
çarpJŞm!Ş ve bir çoğu altt ol • 
mak ü.ıere 45 kiti yaralammf -
tır. Yaralılardan biri hastaneye 
gtitdrWilrken ölmfletir· 

ki ıWdbıet ne idi? 
Bu mınza.raya afat afal bakı

yapdmaauta dair veribnif olan Gen ........ 1 K±:'illl Llriada 
karamı iptalile buna yalmı far vnu GUU 

yordu. 
l>olorea maıum bir genç ım 

ıibi batını büktü. Gizlerini ._. 
fr dofnı ıüzdii. Yüzüklü elini 
biraz ,yukan dofru kaldırdı. Bef 
parmafmı ~ pırlantasına 

ltmentonun karar venıMllH ve venliii 16ylevde abalbıin kraJ... 
kralbpı bu suretle kutulmaaı bktan 1U& rey YermelİDi ..._~ 
iattnmeJctedir. ,. etmiftir. 

baktı. 
Pırlanta pek sahte idi. Sahte. 

lifi evveli ıundan anlqdıyor
du: Bu kaduun bu kadat iri bir 
~ kendisine hediye etmesi 
ıçm mutlaka deli olmuı ıiamn
cb. Çünkü eter hakiki olsa bu 
tq su içinde 2.000 dolar ederdL 

Söyleadijine ıöre ..W knllıa ıc..ım ııllameei lçia 31 "7 .._. 
karan kabul etmiyerek Yunaıaia Aan., 1 AA - ~ p.rı. 
tana d&mıek ~ ıi 91YlaYlan........, ~ 1).11 
korkan Ba,hakan bu teklifi ka- biaittea evvel ~ .._. 
bul etmek taraftarı dejildfr Hii ai için pı.-ıar pttllaçe art "' 
kOaıeı tatafnıdan ~rdan bir maktadır. Daha ~ 120 
teblitde Ahali partisi ile Radi· saylav bu harekete ifliftk etmlt 
kal partileri ahaliye krallığın letdit. Kra1Ja c1anobilmeaı ~ 
tekrar kurulması içm genoy yap 15 ı aaylavm reyi lbmıdır 
tu'mak taahhüdünde bulunanq _________ .._.._..-. 
olduğundan bu partiler parla • 
mento kararile krallığın la&tw • 
IDaBlllJ kabul etmtyecektir. 

önce uzattıfl peçe~ bir 
dolaptı. Genç kadının b1111lan 
derhal kabul etmiyecefini bili
yordu. Nitekim fazla iarar da et
nıenıif ve Doloıw: 

- A1'nıamı dediği zaman 
derhal 6wılan giğaüne koyup 
çantuuıdan bu yibüğü çıkar
mıştı. 

Bu ev aahibeıi kendisinden 
nekadar istifade edecekti de 
böyle 2.000 dolarlık bir yüzüğe 
kıyıyordu? 

Buna ihtimal ve imkln Yok ,. 
tu. Demek bu da kadm ticareti 
ile uir.qanJaım hir dolabı idi . 

Sellailr Ç&l'plflll& -
UDcla yaralananlar 

Atına, ı (Ozel aytannmdan) 
- Pazar gOnkü Selinik çarpış. 
malarmda 89 kitınin yaralan -
DUf oJc:lujmıu Yazmaktadırlar. 

SelAnikteki cumuriyetçi ku -
rulfar Makedonya ilbayı ile Se
llnik polis direktörünün tebdi -
lliıi iııemi,lerdir. 

HUriyetpenw partisi lideri 
Safulia ,.........._ bulundulu 
butaneye ...... hatlrlarmı 

10r•Ulf ve batla ~.:J: 
tileri liderim .. 

Dotorea her fef9 tab•11unUJ 
etmefi ga.e a1ımftı. ÇUnk6 bfr
CX)J&: yabana c:Qaalarm 8rallya 80Dl'a da cumuriyet iSlll •~ 
1bı ve blJbı• Rio da ~da. balvnec:ak••nm ~ 
~ biliyordu. .... Blld °" ...... 
kendiaf için bayii ekmek C1ka 1o1 diler ~ 
billnU- JIO(llltOlara fttiNt .. 

.. ....... ,., memleketi ............... .. 
Dotore., bu ~pah a8tl ... ,...... .. , ......... . 

ha)'atma pbuk ~ti. • .. l'&l'i ile ~ daha dojrtı 
hibeai kendiline pyet nazildne 0~ 1111:lillll*· 
ve iyi muaaıeıe ediYotdQ. Pabt Afllt ,.,_. toplab 
buna raimen Dk cih:ıil vldedil • ,. a • • • • i l d i 
elifi cibi wbeat defildi. Kapı .Atiaat 1 (&ol) ... Geı. da 
~ çıkamıyordu. Çiinkü ka - tevkif edilm cmnmiyet PMlai 
prda izbandut gıbi iki taıie arap fl18leri kefaletle bırakrlnufta. 

E.upen ve 
d oe ıenoı • 



iPAR YOLCULARI ! . 
Yazan: Mahmut BALER_j 

Yazılan Telgraflar Islanmasın Diye Boş Bir 
Şişenin I çine Konarak Kapatıldı 

-9-
Öfle yemeğinden aonra aca -

ha rüzglra ve bu akmtıya karşı 
devrilmeden botla chfanya çıkı
lıp çıkılamaz mı münakaşası bq 
1adı. Aktam üzeri rüzgirm kal -
maı ihtimalini dilfünerek bir 
kasaya meydan vermemek için 
bu itten vu geçildi. Akşam ol
du; riizgir yine ayni şiddetle esi
yordu. Gece yansı belki kalır, 
dendi. Gece yansı oldu; yine de
ğişmedi. Ertesi sabah daha şid
detlendi. Arkadqlarda ya bir 
hafta on gün karaya çıkamadan 
burada kalırsak telifi başladı· 
Öfle yemeği eanasmda küçük bo 
ta motör takma, motöre Hüae -
yin reisi, kürece de kuvvetli bir 
muavin oturtarak karaya çıkar
..-i• teşebbüs edilmeai karan 
vbilcti. Çünkü Sakızdan hareke
timizdenberi latanbula bir haber 
gönderilmemifti. Yemekten aon 
ra güvertede toplanarak botun 
arkamıa motör takıldı; ve bet 
indirildi. Hüseyin reisle muavin 
Necmi soyunarak, kucaklarma 
can kurtaran yeleklerini almış 
olcfuldan halde botun içinde de
nize indiler. 

y uıJan telırafJann da Jllan. 
,,,.,,, •• için bot bir fifeDİn içi • 
ae konarak ağzı mantarla tıkan 
dı, ve Bileyin reise talim edil
di. Botun denize ilk temalPDda 
çullayan kocaman bir dalganm 
dörtte biri bota doluverdi. Tek -
rar yukarı çekerek denize dal -
maamı korumak için botun bur
nuna muşamba aanldı. Ve yine 
denize indirildi. Hiileyin motö
rü işletti. Necmi de küreğe o -
turdu. Küçük bot bir denizaltı 
cemiai gibi suya dala dala sahi
le doğru yol aldı. Bu ilk fedaile
rin reaimleri çekildi. Biraz son
ra hiçbir kazaya uğramadan sa
hile varmqlardı. Bu ilk kara ile 
tema tecrübesi muvaffakiyetle 
neticeJendikten IODI'& endişemiz 
laneü ail oldu. 

O gün' arkadqlar yine bezik 
oynamakla, kitap okumakla va
kit ıeçirdiler. Rilqlruı tidde -
tinden güvertede kimse otura -
nuyordu· Hepimiz mecburi alt 
ulonda toplaruyordUk. 

- Hiileyin geliyor 1 
Diye güvertede bir aea dııyul

h. Hepimiz yukarı fırladık. Su 
Jar açıla doğru aktığı için bot 
denir.e dala dala ve kolaylıkla 
bize dotru gelebiliyordu. Bir -
kaç dakika IODl'a kotraya yu&f 

tllm;. Attıfmm halatı tutarak 
bot6 bailadilar, ve yukan çıktı
lar. 

Hflleyin reiale Necmiyi ilk 
it olarak derhal qatı indirip ku 
nıttuktan ..,. Ho.eyine tehir 
deki yaptddanm tonluk. Necmi 
llhilde botu beklerken kendisi -
'.dl gid... telgraftan 

. fakat telpafbane Jl-
1-flerile tllp'af flabul etme 

c1iii ltba Yunan hmıifatile ~ -
JllP ftl\tilbli anlattı: - llfıaı 

rMlileli 6ir,,.,.... ,.,,..._ iti 
dilğ6mlemedm flrtınaya daii' mi cak~ ..ıa eda 
dığı havadisi de ekliyerek, dışa- büyük botun içindeki ~alar 
nda karpuz yüklü ve büyük bir tahliye edildi. Motör takıldı. 
yelkenlinin devrildiğini, bütün Küreği iki çifte yaparak arkam
karpazlarmm denize döküldüğü da Necmi olduğu halde hamle
nü; yine bir yelkenlinin de yel - ye ben motöre de yine Hüseyin 
kenleri parçalanarak bin miifkü geçti. Mayolarmuzı giydi~ El
litla limana iltica edebildiğini biaeleri, papuçlan. ve pasaportu 
kendisine mahıua ahenkli hava- mu bir bohçaya sararak muşam
lile •itire tifire anlattı. ba çuval içine koyduktan aonra 

Dinlediifmiz bu tatsız bava - botun arkasına istif ettik. Ga -
clialerden IOIU'I o geceyi de oldu zeteye ve klübe yazdığımız taf • 
iumm yerde ümitsiz ve cansız ailith telgraftan yine şişeye ko 
geçirdik. yarak ağzım mantarladık. Bo -

Sabahı ettik. Bu, (TlNOS)da tun boyu biraz uzun olduğu için 
geçen üçüncü ıünümüzün saba- yapm narindi. Tabii devrilme 
hı idi. Orhan mütemadiyen in • tehlikesi de o niabette fazla idi. 
&ilizce kitabmdan fırtına bakkm Fam da bizimle beraber '°yun 
da okuduklarmı bize tereilme e- du. Sağlı lollu ince uzun iplerle 
diyor; akşam. grup dumansız bir ucu kotraya bağlanan can 
ve net oluna havanın dinece • kurtaran simitlerini bir tehlike 
ğine, dağ tepelerinden bulutlar zuhurunda, yani undalm devril 
ekailc olmana rilzginn kesilmi- mesi anında kaptığı gibi denize 
yeceğine dair havadialer veriyor athyacak, ve ileriye doğru yüze 
du. rek bizi açığa doğru atacak olan 

Hüseyinin bir gün evvelki ge- ve dere gibi akan dalgalı deniz
tirdiii malGmat bizi tatmin ede de bizi önliyecekti. Bu vazife 
memifti. Adada liman reisini bu söylendiği kadar kolay bir it 
larak burada esen deli rüzgir delildi. Amma Fazıl için o ka -
baklanda mufusal malGmat al- dar mühim bir bldise aayılmaz
mak ve gemide eksilen su, buz, dı. 
et. ekmek ve aaireyi dışarıdan Tehlike teıtı'batmı tamamla
mutlak temin etmek Jlznnd:ı. Dı- cbktan IOnr& bot denize ipdiril -
tarı çıkma ameliyesinin tekrar- di. Birer birer his de içine girdik. 
lanmaama karar verildi. Bu se- Sular birdenbire botu kotradan 
fer piyango bana düştü· Uç kişi uzaklaftırdı· Hüaeyin acele mo
olacqmıız için küçük botla çık- törün kayıflD& sarıldı, ve üç dört 
mak müşkül olacaktı. kere çektiği halde motör çalış -

Derhal harekete geçilerek san madı. (Arka11 var) 

Deniz Tutma
sına Karşı 

1 ... 

r 
Geçen gün çıkan hafif bir lodoı 

rüzgin yazlık için adalara gidenlerin 
birçoğunu, Adaların en güzel mevsi
mi olan ıonbahan görmeden, kaçır • 
dı. Kadıköyünde Anadolu demiryolu 
boyundaki o güzel köylerde oturanlar 
araamda da, lodoslu günlerde o kadar 
kısacık yolda sallanmaktan korkanlar 
vardır. En hafif lodoslu havalarda bi
le Erenköyilne gitmek için lstanbul
dan Uıkddara ceçerek oradan Hay -

Oveg Kardeş Değil, Metres! 

darpafay• gidenleri tanırım. 
Franaızlann yeni yaptıldan Nor

mandi vapurunda deniz tutmasına Bir kadın bapndan ceçen macera
kartı çare bulunmut diyorlar. Bu va- yı anlatıyor. Bunu okuduktan sonra 
pur daima birçok dalgalar üzerinde insan acaba roman mı? diye dütünü
cidecek kadar büyük olduğu için de- yor. Bugün romanlarda bile insanın 
niz ne kadar kabarmı, olsa vapur hiç inanamıyacatı vak'alar dütünüle
aallanmıyormu,. Belki bizde de bir me.ı. O halde bu bir hayal mi? 
gün Kadıköyüne, Adalara gitmek için Zeyrekten z. A.. nm mektubu ıu • 
o kadar büyük vapurlar yapılır da o- dur: 
ralarda oturanlar lodos havalarda aal- .. Beni tanımadı~, görmedi~ 
lanmak korkusundan kurtulurlar. ..... • ..... 

O vakte kadar... Deniz tutmaımı bir adama on yedi )'ltımda iken ver• 
yenmek için türlü türlü çareler tavsi- diler. B.u iki defa evlenmif, ild kansı 
ye edilir. Deniz tutmaaına iyi gelen da ölmilf, otuz bet Y•tmda bir ayap 
hekim iliçlan da vardır. Amerikalılar aakatlandıiı için tekaüt edilmit sert 
Avrupaya relirken kimisi on bet gün bir adamdı. On senedir onunla yqı-
üıtüıte müshil, ilaç alır, karnını iyice ;:'1:U ~°r:~ı~:: :~ Cn: 
bofalttıktan IOlll'a kendılerini aed.iye · d 
içinde vapura taşırlar, kimisi de bu- tine de phit olma un. Fakat iki aene-
nun tenine trkabaaa yerlermit. denberi müthif bir fllpk içinde )'iti• 

Böyle biribirinin tersi olan tedbir- yordum. Evimize evlendliimdenberi 
Jer gösterir ki. deniz tutmaaı gerçek- ı.Up cidcn ~ kumral bir muallim 
ten olmaktan zivade kuruntu ve kor• kı.ı vardı. .,Bu kı.ir zevcim üveyi kar
ku neticeısile ıelir. Vikıa insan de • defi olarak '-ıtmıttı. Ailesinden 
niz tutacağtndan hiç korkmasa bile, kimseyi b~1im itin bu ima e-

li vimi açtım. O r ve g~ bera-
ta antılı bir deniz üzerinde vapur b 
korkunç çatırtılar çıkanrken, meseli er geçirdik. O f.Ödaaf.1n önlbM!e ko-
d cama aanlıyor: 'Ağabe~ .. diye 

eniz kJUbünÜ" Peni~ bir ko)tufunıfa öpüyor: cözilmün Önünde HV~ • 
oturuvormu, gibi rahat oturmu. Az tardı. Bana naaıl büyüdüklerini, -ılu
c;ok bir rahataızlrk duyar, fakat kor- ıulde naaıl analanm kaybettiklerini 
ku o rahatsızlığı büyüterek deniz tut- anlatıyorlardı. Zevcim .Muaullu oJdu-
maaı •ekline kadar götilrtir. i · · aileai. 

laviçreli. doktor lbindea admda bir u ıçuı, onun baklanda hiçbir 
h mal\ımat alamudım. latanbulda hiç-

gCSrimiin önünde ıevİfmltlerdi. Bu 
~iyette kocamdan aynhnannn iste
dim. Her !eyi inlW' eden bu adam 
benden de aJl'l)mak niyetinde değil 
gibi. hiç sesini çıkarmıyor. Teklimlıe 
cevap bile vermiyor. Bu vaziyette ne 
yapabilirim? .. 

Mahkemeye bapurarak bu garip 
macerayı anlatır, ayn)mak istediiini.d 
.ciylersiniz, Uvey kardef olmadrldan 
çocufun ikiıine ait oldutu aabit olu~ 
ca kocanız hapis cenu bile görür. O
nun mi bırakmamak iıtemeıi de muh 
temeldir. Belki ıenelerdenberi biri ni
Jrjbb, 8teki ni.Jrihaız Ud kadını idare 
etmit olan adam, ayni vuiyetin deva
mını kendi zevkine daha uyrun bulu
yor. Bir zamanlar mqru olarak mu • 
~faza edilebilen bu vaziyeti timcll 
guli )'lpanlara •fır cealar vardır. Sis 
kanunun bu himayesinden istifade e
derek lbe •iv ıelen vuı-en kur-
tulabilirainb. 1 

.... 

• 
Gizil doJDUJan ni9ınh 

ekimi. Hamburı'tan Amerikaya gi- bir alcrabaaı yoktur ve ben oaı...aa il-
den vapurlardan birine gemi hekimi vey kardeı olduklanndan serre kadar Jratilıten HL Gak bin ""iunt.
yaparlar. Bu doktor o vakte kadar filpbelenmedim. Bir cüıı bu genç im- dan tiklyet ediyor: ~--
denizi hiç gannemi,, yalnız deniz da ı~rip haller cörmiye batladım. Ba-
tutma11 diye bir fey olduğunu ititmit na bir nitanhu oldutunu ve yakında ••çok aenıin defilim ;diyor. Fa'h. 
olduiundan memleketinden Hambur- evlenecetini söylüyordu. Kendiıile fakir bir kula nipa11andun. Altı ay 
ga gidince hemen kaınaruına yerle- son derece ıevifiyorduk. Adeta kar· ıilren bu nifan lll'aaında bir saman
tir ~e bir aralık gürUJttıyle ifliyen det gibi idik. Böyle birdenbire nişan- Jar yırtık çorapla ıuen, Utltti hafi 
makine aesleri duyar. Bunun üzerine h b ~ . d ,,__ . 0 hiç de dtugiln olmryan ba lmın garip 
midesi kazınır, ba .. d6ner. Bu .. tün 1 • a n e uÇnı ptırtmıftı. zam&• bir ıurette ıU. be•eline, lüb tuvale• 
1 r na kadar beni haberdar etmemesine • 
ametJeriJe kendisini deniz tutar. Ha- adeta kımuftmı. Hele niklhlandıkla- merakına dUfttlfünU ıardüm. .Kendi-

va almak için, baflnı kaldırarak pen- rmı duyduium uman pJ)rmhpn line bir iki kUçilk hediye ~ 
ceresini açtıtı vakit ı5riir ki. ' gemi eon dereceyi buldu. Nud olur da be- Bu hediyelerin devamını benden ... 
~~n~z. nhtrma baflı duruyor. Mefer ni haberdar etmes, evine ~"---- di· rarla iatemiye bqladı. Dayan.._. 
~ittip_ 19ı:Ol~\l JD!Ci•elcJ ,uç ~ 4~ u *-'-- dam ve enel& peripnhktu--... 
~-~· J)ft~ n.,WMcm ~ ~ iji~m:.~;.~ cak bir tuıa• eılııtwa. Abt1M ... 
run~dan ffttf reiclilfnf a~yan bu cam da bir teY aByJmdyOrdu. i~ •_ lf' .. kiıjlMle biri ealdmeden bafka bir 
gemı doktorunu, sonradan büyük •· bir ~ün artık üvey karde,ile konuı- l8lrarJdİI. yulık manto IRlne ım.
çık den~~ en Mt.elr daleatn nze • mll,.,~.,,1 • cünkU ıeTaeri bir adama tOm tayyör iatedi •e tereddidllmtl el 
rinde ..U.ndıiı halde, bir daha deniz vardı.ıh.o• MSyledi. ••-m .... bir de ço • .-... "- u .., '2~ Cw-•$:tll'-
tutma ..... •-- her iltedilfnl yaptım. llıiidf ben ar-

B z.d b cutu olmut t,. dedi. Ben bir kardeı ci· tık ,devam edemivecek bir Jaaldc • . 
en e u doktorun kitabını oku- bi aevdiır.;- bu Jmı dört ay gCSrme • 1 .iıie 

kada d izd ..... Halbuki onu kaybetmekten uc ""-l: 

yuncaya r en e en küçük aal- dim. Nihayet bundan birkaç ıUn ev- kuyorum. ÇUnk9 .:ddetle 1ndi""-: 
lantdardan rahmrz olurdum. O kita- vel haberini aldım. Mefer bu kız bir r •-
bı okuduktan aonra, Akdenizde Ka- ihtiyar kadının yanında tek bqma ya anlıyorum, ne yapayımP,. 
radenizde pek fırtınalı havalard~ yol- ftYOr ve iki ay evvel doprdup so- Fakir bir kızın altı ay lilkle alıt
culuk yaptığım halde hiç deniz tut - cufu bilyıütUyormUf. Kocamın her masma Hbep ohnut. ilteditJni ,..... 
madı •• Siz de denizden korkananu ve ıUn ifinden çıktrlnan tonra onu ıi - rak ona hllammlllilnden fazla yer 
bana manına.nanız adını yukarda yaz · ·ı· · d babe dikleri 
dıiun doktorun :.Conseils aux ner- • yarete :;~:.:'1 da e dU ~ 1 ::.:..n ka vemdpinbı, Daha nipnh iken .. bana 
veux" isimli kitabını okuyUDuz ve on- aman ~·:-- n · z e • iltedijimi yapmıyor" diye kaçmamn
den sonra kq yu Adaların birinde. rardıpn ıu.ettim. Bqımdaıı btlJUk dan korktutunus imi fimdiden ida
yahut Anadolu demiryolu üzerindeki feWretJer ceçtltini derin bir pPhe re edlnis ve ona kaenize ve haline 
o ıüzeJ havalı ktiylerden birinde otu· halinde duydum. Hallaa derin alı • uyrun hediyeler ıhnakla iktifa edi
runm. itikat sonunda onların kardeı ft1ln ol- niz. Sizden ytb çffirmesbıe aldmna-

lokman Hekim madıldlınnı. aenelerdenberi HYiftik - ymuı. Şimdi biru canmı• akı1u bile 
terini ötrendim. Çocuk ta kocamm ço tahammtll ederek bir cUn daha bil· 

ytlk felüetlerd~ kurtalmllf olacü-l ııın~. ~ K H~kt~ Ozal 
1 

=cutu=d=ur.=Be:::ıi=ni ==-sen-elerc---=-at=datmq=lar=, =unu=. ========m=~=-=-
' Samsunda Uçak Töreni Galataarayda Kanzulr ecsahaneaı 

lcal'flSl!lda Sahne aolcalmda 3 ma
marab apartnnanda l nwnara. 

G6z Doktoru 
$UKRU ERTAN 
Bırine1 Sınıf MflteltımR 

CBabld) Aakan cacldemi No." 
Telefon ı 22566 

TAN 
GUndellk Siy-al Gazete 

TELEFON { lc:'. 'CC.'ı ~ro. 
TELGRAF: •TANwlataabal 

Bir.,.. 
1 • • • 1 ,.. 

ABONE 
'l'lrld" .. o.n .. 

Ura il. Lira il. 
150 - -

4- ·' so 14 -
14- ·-

iLAN 
blalar lcbl blncd• ltrbtlerlae ..... 

racaat edllmelidlr 
Kic6 illalu ..,.._ ...,.. ·dar-- almabilit 
Klleü UlolanD 1 aetırbll bir defa1* 

JO ln11·•11r 1 •brdu fulal tela .. 
tir ..... 1 bnq ..... Bir clefaclıalt 
fala lda ,...... .. 10 lıar11a ledlr0ir 

Samsun 30, (özel aytanmız bildiriyor) - Samaan1alann al
dığı üç yeni uçata ad konulduğunu bildinni•tim. G&ıderdiğim 
reaimler, yeni uçaklan göstermektedir. Uçaldarm pilot ve maki
nistlerine Samaun tehri namma altı balı hedive edilmiftir. 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidisele 
YENi FABRIKALARIMIZ 

lürkiyede 
Berliner T qe6Latt'dan: 

l 6 Eylillde Ekonomi Bakam 
Celil Bayann huzurile ve büyük 
törenle açılış merasimi yapılan 
Kayserideki devlet tekstil kom
bi~ Türkiyede devlet eli ile 
idare olunmaya başhyan ekono
minin inkişafı yolunda mühim 
bir tutak teşkil eder. Bu yeni 
fabrika, beş yıllık endüstri prog 
ramı ile kurulması kararlaştm • 

Elronomi Baltanı Celal Bayar 

lan dört tekstil fabrikasının ilki 
ve en büyüğüdür. Bu fabrikanın 
gündüz ve gece çalıştıracağı a
mele 3 bini bulmaktadır, yılda 
30 milyon metre bez dokuyacak 
tır. Beş yıllık plinla kurulması 
derpiş edilmiş olan diğer üç fab 
rikanm da ikmalinden sonra ki, 
b~ardan birisinin yeri Konya 
Erqlisi, ikincisinin yeri İzmir 
civarındaki Nazilli kasabası ve 
üçüncüsünün yeri de Malatya o
lacaktır. - Bu yeni fabrikalarla 
Hereke, Feshane ve Bakırköyün 
deki eski fabrikalar - ki bunlar 
dahi son zamanda genişletilmiş 
tir. - imalitınm memleketin yün 
lü ve pamuklu kumaşa olan ih -

Devletçilik 
tiyaçlanna kifayet edeceği umul 
maktadır.,, 

Mektupta bundan sonra beş 
yıllık plana dahil fabrikalardan 
hangilerinin inşaatı bitmiş oldu 
ğu ve hangilerinin ne vakit bi • 
teceği hakkında tafsilat ve ma
lumat verilmiş ve milli bankala 
nn bu plana iştirak hisseleri ve 
kendilerinin finansal durumlan 
mevzu bahsedilmiş ve şunlar ya 
zdmıştır: 

.. Sümer Bankla birlikte it 
Bankası Geçiborludaki kükürt 
madenlerini işletmekte ve Erga 
nideki bakır madeni de işletme
ğe hazırlanmaktadır. iş Banka
sı .. itibarı Milli Bankası., nn 
halefi sıfatile Ergani imtiyazını 
haiz ve Sümer Bank dahi şimdi 
bu imtiyazda hükftmetin 1 mil -
yon liralık hissesine sahiptir. Er 
ganiye giden demiryolu inşaatı 
malGm olduğu üzere hemen ik
mal edilmiş gibidir. 

Ziraat Bankasının beş yıllık 
plandaki iştirak hissesi, 1ş Ban
kasının hissesi kadar büyük de
ğilse de, yine ehemmiyetlidir, bu 
nunla beraber Ziraat BankaSI 
geçen yıl blinçosunu henüz neş 
retmemiştir. Sanayileşme faali
yetinin beslendiği üçüncü bir 
kaynak da kredi operaayonlan • 
dır. Bu operasyonlar öyle müsa
it şartlar altmda wku bulmak -
tadır ki, mutat i' Transaktiyon 
lan bu şartlan temin edememek 
tedir. 1934 yılında Ankarada 
protokolu imzalanan 8 milyon 
altın dolarlık Sovyet Rus}'a kre 
disi, Türkiyenin bq yıllık sana
yilepe programmm tatbikine 
başlanmasında başlıca Amil ol
muştur. Başka bu finansal yar
dıma teknik yardnnlar dahi tef· 
rik edilmiş ve bütün bunlar her 
iki tarafın aralanndaki dostluğa 
dayanmaktadır. Bu dostluk her 
iki memleketin devlet adamlan 
taralından her fırsatta ve şimdi 
de Kayseri fabrikasının açılışı 
münasebetile izhar ve teyid e
dilmektedir. Bu dostluk teza-

Kayseri labrilıamJan bir manaara ••• 
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1 KIRMIZI V~,~~!~~ 
bakıp ondan bir emır bekliyordu ama 
marquia onu çoktan unutmuıtu. 

Julien bir taraftan kalem yontup 
bir taraftan i~nden aoyleniyordu : 
''Benim bu yaptığım gülünç bir it 
ama bu kadar bayağı suratlı, batka
lannın emn veya kendi arzuları ile 
bu kadar buyük iıler yüklenmit adam 
lar elbette çabuk ku9kulanır kimse
lerdir. Bakıınna aorar, anlamak ister 
cibi bir hal vermekten kurtulamıyo
rum iri, bu aayıısızlrlc onlann fena
aına cider. Gözlerimi biıabütün öne 
etsem o zaman da eözlerini topluyo
rum gibi olacalr . ., 
Sıkmtnı ton denceyi bulınuttu; o 

ulonda çok carip ıeyler duyuyordu. 

Sölom XXll 
AYTIŞMA 

Cmnhari7et - buciin 'kamaian 
(l•meain) i)'iliii alnına her ıe
)"lni •ft'eceic adam bir ise keyıf. 
leriaden beabenl lderiaden baıka 
bir te7 diitiinmi7enler binlerc:e. 
taun Paria't• fuıleti •ar cli7e 

a_rabuı nr di7e aa111 ıo-

Upk içeriye atılırcasına girip ha
ber verdı: Monsıeur le du de c•••) 

Duc girerken : 
- Susun, siz budalanın binainiz, 

dedi. 
Hem bu eözil öyle gilzel, öyle bat

metle söyledi iri julien, ııtemiye ıa
temiye, o zatın biltiln bilgiainin bır 
u13ğa kııabılmek olduğunu aklmdan 
geçirdi. Gözlerini bir kaldırdı ama 
hemen indirdL Yeni gelen zatm öne
mini o kadar kavram11tı ki böyle ıöz· 
)erini bldınp bakmumm bir sayeı
sızhk olınumdan korktu. 

Bu duc ellilik bir adamdı ama ha· 
la bir züppe hali ftrdı n sembuek
ll bir oyunc.alc cibi garilnilyordu. Ka
faaı 'dar, bumu büyük, yüd koyun 
auratı gibi ane dotru idi; bir inea· 
nın onunkinden daha aıilc:e •• daha 
manasız bir hali olmaaı hayh zor it
lerdencli. Onun gelıncsi üzerine cel
se hemen açıldı. 

Çehreleri mceden inceye okumaf a 
dalmıt olan Julien birden bire lııl de 
La Mole un aeaı ile kendine celdi. 
Marquiı: 

Kıskançlık Yüzünden Bir Sürü 
Cinaqet lşliqen Zorlu Bir Aşık 

Framı~ wa:utelerinden: 
İnsan öldürme ve yangın sah 

neleri sakin Ligny-les Aires, 
Saint • Hilaire köylerini bir ka
nal meydanı haline getirmiştir. 
24 ya!Jlannda Polonyalı Nestor 
Wladislav adında bir amele u -
zun müddettenberi bir çiftlikte 
çalışmakta idi. Nestor Wladis
lav burada 24 yaşında Maria 
Vadurya adında genç bir Lehli 
kız ile taruşmışur. 

iki genç bir müddet sonra 
evlenmeye karar vermişlerdir. 
Fakat ayni zamanda genç kızm 
Rene Varlet adında genç bir de 
aşıkı vartiır. 

deşinin evine gitmiş ve işlediği 
cinayeti anlatmış ve bundan son 
ra benden çok bahsedilecektir. 
Çünkü bütün Varlet ailesıni öl
düreceğim. Demiştir. 

Katil bunun üzerine tekrar bi 
sikletine binerek yakında bir çift 
likte oturan Varlet'in evine git
miş ve bahçede babası ile konuş 
makta olan rakibi Varlet ile kar 
şılaşmıştır. 

Wladislav rüvelverini çıkara
rak birkaç defa oaba ile oğlu ü
zerine ateş etmiştir. Kurşunlar 
baba ile oğlu sıyırarak geçmiş 
ve her ikisini de hafif surette ya 
ralamıştır. 

Wladislav tekrar bisiklete bi
nerek kaçmağa başlamış ise de 
yolda caniyane fikirleri yeniden 
baş göstermiş ve hemen geriye 
dönmüştür. Rakibinin babasına 
ait olan çiftliğin etrafından ge -

GÖMBOŞ VE HITLER 

Yeni ittifaklara Doğru 
Le Mtıtin'Jen: 

En iyi malOmat alan Almanlann 
bile Macar batYekili Gömböfün mem
leketlerine yaptıtı aeyahatten evvel
den haberdar olduklan iddia edile
mez. Muhakkak olan bir teY vana 
o da bu seyahatin Nuremberc kon
gresinin ilk pnlerinde beyhude ad
dedilmekte olmasıdır. Habepatan 
mcacleıinin ba9langıcmdanberi Al
manyanm muhafaza ettiği aiikilt bir 
bekleme ~ükutundan ibaretti. 

Fakat Cenevrede cereyan eden 
müzakerelerde devletler arasında bir 
rahne açılınca Almanya aükUtuna ni
hayet nrmiıtir. Almanya, İtalyanın 
bulunduiu yeni vaziyet hue.bile bü
tün Avrupa aıyaaalllllll yeniden tet
kiki meaeleaini ileriye atabilirdL 

Hitlerin en nüfuzlu meui arlı:a
daf1anndan biri dedi ki: .. Muaolini 
hem Brenner de hem de Habqiatan
da bir cephe kurabilirdi. Habefiıtan
daki tetebbüaU bırakmak kabil ola
mryacağmdan ttaıya Brenner de uz
lasma sıyasaıı takip edebilirdi. Ce
nevrede alman tedbirler ne olursa tai na:ı:anna muhalefet 

Maria Vaduyra günün birin -
de vutandaşından aynlarak Re
ne v arlet ile evlenmeye karar 
vermiştir. Genç kız nişanlısını 
bu karanndan haberdar edince 
Wladislav'da intikam almak he 
vesine düşmüştür. Bunun üze
rine genç kız çiftliği terkedince 
o civarda Ligny - les-Aircs köyü 
ne gitmiş ve orada yeni nişanlı
sı ile sık sık görüşmeye başlamış 
tır. 

çerken çiftliğin ambanru ve ci - .... ------------. l>aşlamııtır. 
Bu basit görüt: 1918 han tasın 
harpsiz değiıtınlmesı imkanları 

daır arasıra Berhnde ı ıtılen so.zle 
manasını anlatmış oluyor. Şurası ın 
hakkalrtır ki, orta Avrupada böyl 
bir grup tcıekkuJ ettigı takdırde bu 
dan Avuaturya Ye Çekoslovakya t 
dit edilmif olacaklardır. Hiç olmaz 
lnciltere, birle§J'Deıine yardım edec 
ii lruvvetkri vakit ve .zaınanıle öl 
melidir. Ati, 1ngilterenın Uluıl 
Sosyetesi misakına ne ıuretle hurmc 
edilmesi lazımgeldıgıne daır olan t 

Günün birinde Nester Wla -
diılav elinde otomatik bir löver
ver bulunduğu halde kendilerini 
aramağa çıkmış ve nihayet iki 
işıka yolda biribirile konuşmak 
ta iken rastgelmiştir: 

İntikam hissile çırpman Wla
dislav bir kelime söylemeden ev 
veli genç kız üzerine ateş etmiş 
tir. Kızcağız isabet eden birkaç 
kurşunla ani surette ölmüştür. 
Nişanlısı Varlet ise kolundan 
yaralanmış ve Varlet hemen bi
sikletine binerek babasının evi
ne gitmiştir. 

Ayni zamanda bisikletli olan 
katil de o civarda bulunan kar -

hürleri yalnız sözle değil, bütün 
harekat ve muamelitla teyid o
lunmaktadır· Nitekim Kayseri 
tekstil kombinaınun açılış nı~a 
simine iştirak için gelen ağır sa
nayi komiser vekili Pjatakow'un 
başkanlığı altındaki heyetin bu-
rada gördüğü iyi kabul zikre de 
ğer. Her iki tarafın memnun ol
duğu görünüyor. Sovyet Rusya, 
Türk sanayiinin Sovyet Rus sa-
nayiine bağlanmasını kendisi i
çin bir muvaffakiyet saymakta
dır. Türk gençleri Sovyet Rus 
fabrikalannda yetiştirilmek üze 
re Rusyaya gönderilmiştir. Rus 
mütehassis amelesi de şimdi ka
rarlaştmldığı veçhile Rus plan 
1anna göre ve Rus makineleri 
ile kurulmu, olan Türk fabrika
larına gönderilecektir. Türkiye 
müsait şartlar altında bir Teks
til endüstrisi kazandığından 
memnundur ve kendini bu yolda 
husulü mühtemel bazı ideolojik 
tesirlerden izade saymaktadır. 

Türk ekonomi bakanının iza
hına göre devlet dile idare edi -

fızası var; ben kendisine ıerefli bir 
hizmet verileceğini aöyliyeli daha bir 
aaat oldu; hafızanın kuvvetini ispat 
için bu bir saat içinde Quotidienne'in 
birinci uyıfasını ezbcrleyiverdi. 

Ev ıahibi: 
- Ha 1 1u N .•. zavallısının dq ha

berleri, dedi. 
Sonra canatarcaama bir tavurla ve 

Julien'e, önemli ıözükmek iıtiye ia
tıye gülünçlqeu bır ea ıle bakaradk: 

- Buyrun, Monaieur, dedı. 
Odayı denn bir auk<lt kapladı, bil· 

tiin gözler Julien'e dikılmitti; o ka
dar iyi ezbcrlemi!ti ki, yirmi satır o
Jmdu, okumadı duc: 

- Yeter, dedi. 
Kıaa boylu, yabandomuzu bakı§b 

adam oturdu. Onun bu toplantıya 
ba9kanhk edeceti belli. çlnkQ oturur 
oturmaz Julien'e bir oyun mauu 
&6aterdi Ye alıp yanma CetinDCIİni 
ipret etti. Jullen kalem, klfıd da 
alarak yerleıti. Yetil örtWU maaanm 
bapncla toplanan on iJd lrifiyi bir aüz
dti. Duc: 

- Monıieur Sorel, dedi, siz içeri 
odaya gidin, sizi çalmrlar. 

Ev aahlbi pek f!killi bir bale ıirdi: 
yanmdalri yava!Ç&: "Pancurlar kapa
lı degıl,, dedi, sonra julien'e dönüp 
alık alık: 

- Pencereden bakmasanız da O• 

lur f diye bağırdı. 
· · inden: "Tamam, dedi, ıi-

varda bulunan mahsulleri ateş -
lemiştir. Çiftlik ateş almış ve 
her tarafı yandıktan başka ateş 
civarda diğer bir çiftliğe de si -
rayet etmiştir . 

Katil köy sokaklarında serse
ri bir tavır ile bir müddet dolaş
tıktan sonra bisikletle karşıdan 
gelmekte olan Andre Patinier 
adında bir maden amelesini gör 
müştür. Wladislav rakibi ile kar 
şi karşıy~ bulunduğunu zanne -
derek hemen rövelverine sanı -
mış ve birkaç kurşunla bu za -
valhyı da öldürmüştür. 

Katil kardeşinin evine dön -
müş ve orada yapuklannı kimi 
len anlatmıştır. Vak'a az zaman 
zarfında köy ve civarına akıet
tiğinden jandarmalar bu azılı ka 
tili yakalamışlardır. 

len ekonomi dirije sistemi, Sos
yalist Maksimler ile bir değildir. 
Tür pvJetçiliği'14e şahsi ve hu 
BUSİ bbül eıtoımrni bünyesi
nin hakiki asabasını teşkil eder. 
Bununla beraber bu teşebbüs 
noksan yahut zayıf olduğu müd 
detçe devletin müdahalesi la -
znndır. Daha henüz pek zayıf 
olan ·Türk şahsi teşebbüs filizi
nin devletçilik sayesinde hakika 
ten müsait bir inkişafa mazhar 
olup olmıyacağı burada bir çok 
lanna irat edilen bir sualdir. 
Türk tekstil endüstrisirun kuru 
luşu işi, şimdiye kadar Sovyet 
Rusyaca inhisar altına alınmış
tır. denebilir. Türk tekstil fabri
kaları, Türk ekonomi bakanının 
Kayseride söylediği gibi, "her 
gün daha ziyade samimileşen 
Türk - Sovyet dostluğunun bi
rer abidesi., dir. Diger sanayi şu 
helerinin kuruluşunda diğer 
memleketlerde iştirak etmiştir, 
bilhassa Almanya için bu saha
da daha geniş bir faaliyet sahne 
si açılmıştır· 

lan içine düttüm. Ç~k tiıkür ki in· 
sanı Greve meydanına (dar agacrna) 
ıotilren çef1dinden degil. Bir tehlü
ke olsa bıle marquia bana az iyılik 
mi etti? onun yüzuoden daha fulaıı· 
nı da go.ze alsam çok mu? Delilıkle
rımın bır gün onun başına a~caiJ 
derdi, böyle bir ıeyle tamir edebılaem 
daba ne isterim? .. 

Bır taraftan çılgınlıklarını, baiıtlız 
lıtını diışilnuyor, bir taraftan da bu
lunduiu yere, bir daha unutmamak 
üzere dikkatli dikaktli bakıyordu. 
Marquıa'nin upğı, sokağın adını aöy
lemediiine ve o zamana kadar hiç 
yapmadıtı halde kıra arabasına bin
ditini ancak o vakit hatırladı. 

Julien uzun müddet dUl'.ınceleri ile 
yalııız bırakıldı. Kırın.ısı kadffeai ıe
nit 11rma zırhlı bir aalonda idi. 
Konsolun il.zerinde filditi bir baç. 
f&nınenin üzcrinc.e de M de Maiatre 
in llrtı yaldızlı, çok ıu 1 ciltlenmif 
da Pape'ı duı yordu. J .n, dinliyor 
&il>i ıözükm ıek ıçin kitabı açtı. 
[çerilri odada araııra çok yüksek 
aeale konutulduğu oluyordu. Nihayet 
kapı açıldı. Julien'i çatırdılar. 

Batkan: 
- Unutmayın kı, baylar, diyordu, 

bu andan ıtibaren biz duc de ( ••• ) 
un huzurunda konuıuyoruz. 

Sonra Juhen"in göstererek ila•e 
etti: 

.-:- ~onıi~u~ _S~rcJ_. ded~. ~enç bir 

likkisuıe bağlıdır ... 
Alman matbuatı Macar vckı 

Gömbo1un Berhn seyahati hakkınd 
tefııratta bulunmaktan çekinmekt 
dir. Bununla beraber Macar meb'u 
lanndan RaJniss'in bır Macar gazet 
sinde neıredilcn bır makalesi büti.ı 

Alman matbuatı tarafından alınm 
hr. Doktor Rajni• Avrupa meıe 
lerınin halli içın Ulu&lar Sosyetesı ta 
rafından aarfedilen gayretlerıo boş 
na gittiğini kaydettiktt;n ıonra Avr 
pa ıtatüsünun yemden tanzımı l 
zımıeldieini ve ancak bu 'Suretle 
ntın uzun muddet tcmını kabıl ola 
cağını kaydetmektedir. Bu makale 

~~~··•lli..ı dennryot kf. 

olsun İtalya ve Mu11olini bugünle
rin unutulması güç olan hatıralarım 
muhafaza edecekler ve bu hatıralar 
belki de onlan yeni dostluklar veya 
yenile9tirilmiş olan doıtluklan dü
tünmeğe teYkedecektir.,. 

Büyük bir Almanın itiraf ettifi bu 
hulyalar henüz gerçeklcımemittir. 
Fakat Gömboıün Hıtlcr ile vaki olan 
mülikatı ile bu hulyaya dogru bi.ıvük 
bir adım atılabilir • 

Macar • Alman müzakerelerine Le
histan da ittirak edecektir. Bu mü
lakatlarda Almanyayı Lehistan ve 
Macanstana baglıyan bagların kuv
vetle9tirilmesi mcvzuubahı olabilir. 

Bu suretle birlqecek olan ilç dev
let, Roma. ile daima iyi munaaebette 
bulunan Macariıtanın taY•Hutu ile 
ltalya ile kolay bir müzakere vasıta
sı elde etmi' olacaktır. 

Böyle bir yakmlığm huıulüne ça
lışacak olan Macaristan ber •eyden 
evvel Saint • Germain ve Trianon 
andlatmaJarından kurtulmak için 
çalıtmıt olacaktır. İtalya, Cenevrede 
beşler komıtcainin tekliflerini reddet· 
tikten aonra, Macarıı~nın muabede
lerin yeniden tetkikine dair olan nok-

candan. gönülden. bağlıdır, hayrete 
pyan hafızası sayesinde o, burada 
aoylcnecek en kuçiik terleri bile 
duc'e kolaylıkla tekrar edecektir. 

Arkasına iki üç yelek gıymıı. ba
baca bir tavur takmmıf zatı ıpret 
ederek: 

- Söz bayındırı, dedi. 
j ulien ıçinden, yelekli bayın adı 

aoylenıe daha tabiiğ olurdu diye dü
ıundiı· Hemen kaleme aanldı ve bay
lı ya:cdı. 

(Yazar, buraya bir uyıfa nokta 
koymağı daha doena buluyordu. An
cak kitabi basan, bayle bir aayıfa 
noktanın tataıa olacatmı. hiklye ka
bilinden yazılar için de tataızb&m 
ölüm demek oldutunu ileri ıilrdü. 

Bunun üaerine yuar: 
- Politika, edebiyatın boynıuıa 

takı•mıt bir tqtır, altı ay ıeçmeı; 
onu batırıverir, dedi. Hayalin yarat· 
tıiı pJua1ann hiüerindcn. hallerin
den bahacderlren politika .ad apnak. 
bir konaer ortaamda tabanca patlat· 
mata benaer. O aea Jlfbcı bir 1ntir 
ama enerjili yoktur. Polltilca tözil 
okurların yan1m1 CSldllreaiye ıGun· 
dirir; bu bandiai sabahleyin ıuete· 
de okuyunca bambqka ve kunetli 
bulan öbür yanaını İle ukar .. 

Kitabı basan iae buna cevap ola
rak: 

- Romanınızdaki phıalar politika 
sözü etmuae 1830 yılı Ftanauların· 

"Almanya, kahramanca bir ıayr 
aarfederclı: galıp ile mağlUp arasın 
ki farkı ortadan kaldırın ga muvaf 
fak oldu. Avrupa itlerının ye.nıdell 
tanziminde al kadar olan butun dev
letlerin yem bir çalı ma bırliğı et .. 
fında çalışmalan lizımdır. 

Franaanın hiç dcgışmiyen pakt sı• 
yasası kartıımda Almanya. İtalya, 
Lehistan Ye A vuıturya ve Macarı 
tan araımda vucude ıeurilecek bı 

birlik orta Avrupada faydalı bir ça 
lıpna birlığı teaıs edebılccektır. 

Devletlcrın bu tarzda bir gru 
te9kiJ etmeleri alakadar butun de 
letler için hayatı bır ihtıyaçtır Dev 
Jetler arasında vilcude getırılecek 
lan bu teıekkul vücude getırece 

birlik ve kuvvet aayeıındc bıtar 

devletleri temın edecek ve lngılter 
ye de Avrupada barıtrn muhafaza 
için lbımıelen temınatı vcrmi~ ola 
caktır. 

Macarıstan bu yenı ıtt1fak ıçın mu 
cadcle etmek vazifeıuni Uzerınc almı 
ur. Avruparun mukadderatı bu 
bağlıdır.,, 

tabımız da iddia ettıgını.z gibı bir a 
na olmaz .•. 

Juben'in tutul1a11 (zabıtname 
yırmı altı aayıCalık oldu, bu pek 
luk bır ozettı (hulilaa ıdı), çunk 
her .zaman oldugu gıbı, onun da, fa 
lası pelr çırlun gozukecek veya ın 
nılmıyacak ıülunç yerleri atlama 
lazım geldi (la Gazette de. Trib 
aaux"ya 'bakınız) 

Kat kat yelekh ve babaca bakı 
adam (belki bir paskapostu) baz 
pıümaiyor ve o zaman, boyuna 
pırdanan kapaklarla çevrelenmıı go 
lerinde ganp bır parıldama belmy 
her vakitkinden daha u bir kar 
hk gözüküyordu. Duc un huzurun 
(Julien ıçinden: ·•Ama bu duc 
kim?., diyordu) berkeıten once 
Atın töz almuı, ıöriinute göre. 
nutleri anlatmak ve bir genel aa11 
maıı (müddeiumumf) vazıfcaı &iS 
mek içindi; Jullen onu dinlerken. 
nman1ann çoğu gıbı bu da bir t 
lil kararaızlıktan kurtulamıyor, .a 
terinden bir hiıkıne bağlanacak 9 
nuçlar çıkaramıyor dıye du und 
Aytıpna başladıktan sonra duc 
kuıuru o adamcağızın yüzüne v 
mata kadar ilen gıtti. 

insanın kıymetı hakkında hoşgo 
cil fikirler yiirüdukten ıonra o 
kat yelekli adam: 

- Bir buyuk adamın, ölmez Pitt' 
1 A ricası aı 
., .. "T" .. ,. 

Bu 
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Nızamettın NAZıF 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbuı 

ra. tuğlızBike IleSüyün Bike Birbirlerine Benzi
ror ~ardı. Aynı Engin Bakışlı Yemyeşil Gözler ... 

Bunun . ~nlılar İdili ge-

18: Dans musikisi (plıik). 19: Konfe
rans. Ordu saylavı Selim Sırrı Taı·can. 
19.30: Hafif musıki (plak). 20: Ooldc:n
berg koro heyeti. 20.30: R:ıdyo caz ve 
tango orkestraları ve Gavin kardeşler. 21. 
35: Son haberler, borsalar. 21.50; Plak 
ne$rİyatL 

ÇELEBİNİN KONFERANSI 
Bu ak~am saat 21,SO de İstanbul rad

yosunda Sait Çelebı tarafından Balkan 
atletizm oyunlarmm neticesi ve gelecek 
oyunlara nasıl hu.ırlanmnk icabedeceği 
mevzulu çolı: dıkkııte değer bir konferans 
verilecektir. 

rek Ta üzerilletarıflndaki Moskof 
'ylerine, 8ryagı ,, da saldınnağa 
şladılar. 1 şato!' JJPlı kendini bil
z bir h J{a~ olan !vanı sır
da taşıy, ılde ~a bindirdi. Kos
ca bir or _ıralr ıııı Jı'Ş~nda bir devleti 
rihten silt jurı .,rarırıe yola çıkan 
an, bir bö ~~ ,vvarınin arasında 

~~:t:llt dörtnala st •1 yedi atın uçur-
ğu kızağı iç ;11de harp sahasından 
aklaştmldı. 

c. 
Batır han ile A~ Ekrem ban top
Moskof kuvvetii'!i imha ettikten 

:>nra kuvvetlerini yayarak 1van or
usunun bütün yürüyü~ mıntakasmı 

emeğ'ıradtlar. Yorgun argın bir halde ras
ıdıkları bölükler, müfrezeler, erzak 

tasmıılolları da doğranmaktan kurtulama
ların•aıar. 

özlerııs Kazan kuvvetleri ancak on beş 
sı mU'(inlük bir didinmeden sonra vaz~fe
böyl•ırini bitmiş addedebilmişlerdi. Biri· 

e bun•ailin sağ keçesine geçip Kuzeye 
a teh• oğru çıkan ve diğeri güneyde büyük 

lmaz::>l.Jr çarh vurup etrafı taradıktan son
edece-oı ayni istikamete yollanan iki akın
le ölÇ'ı kolu Zebo ırmağı kıyısında bir
luslatııtikleri zaman coşkun bir sevinçle 
ürmet,u·gılannı, kılıçlarını ve çakmaklıları 
an t~;avaya kaldırarak bağrışmışlardı: 

- Yaşa Kazaaaan 1 
-Yaşaaa.~ 

• ekte• 
eb'u5"' Ma.mış Bırdı Han ... Betbaht kamu-
gazetıln 1 Dostlarının çılgın bir zafer bay
bütuıı•ını içinde mes'ut dakikalar geçir
nmış-likleri şu sırada öyle kötü bir vazi-

ette bulunuyordu ki... 
esek:• Kefe paşası Kasını onu fena bir 

esi ta•tüzle karıılamıştı. Lakin Mamış han 
boş il"' ığzxm açıp da; 
vn.ı• - Paşa ... Beni Kazan hatunu ünlü 

i ıaJUyün Bike eize gunu söylemek için 
e ba·'ö~de;miştir ki, M?skof çan !vanın 

1 
mıncı ordusunu ıdare eden kinyez 

0 3'ioris Saltıkof bütün ordusu imha e-
aled~ildikten sonra esir edilmiştir. Şimdi 

tazanda bulunmaktadır. 
ayreı Deyince Kasım paşa ona yan göz

cıı• e şöyle bir bakmış ve alaylı bir kah-
uvaf· !aha atmı~tı: 
. - Ne dedin? Ne dedin? Saltıkofu 
ıderı ıir ettiniz ha? Behey han bu kışta, 
dev· ,ıyamette Kazandan Kefeye böyle 
etra· psallar için mi zahmet ettiniz? Biz 

'8ha birkaç gün evvel bu adamdan 
t sı· ıir name aldık. Sakın sizinkiler. ken
l lisini bu nameyi yazar yazmaz esir 

a ~3'ttmiş olmasınlar? 
rıs- Ve Mamış Bmlt ne söylediyse 
bir nanmamıştı. 
ça· • 

Gene bu sırada, ordusunun büyük 

gru zançları karşısında deli gibi bir se
dev<tince düşmüş olan Süyün Bike fil
Dev.o!işi tahtında otururken, büyük mera· 

ek ~ salonunun ce•ııt kapıları açılmış 
ceğlte kara papakh, yeşil gözlü bir adam 

tara ıoşa koşa yaklaşarak ayaklarına ka
tere-panmıştı: 

Sf - Hatunum .••. Ünlü hatunum! 
aza Güzel kadın şaşkın şaşkın doğrul-

ola• nuş ve onu omuzlarından tutarak 
kaldırınca avazı çıktığı kadar hay

miı nrmıştı: 
mış· _ Taytuğlu ! Taytuğlu 1 Sen mi-
unllJin? Sen misin? 

Ve yeşil gözlü adamı kucaklıyarak 
&öğsü üzerinde. s~kmıştı. .. .. 

Salonda bir ıkı ak sakal, uç dort 
aY-logay ve hadım bulunuyordu. Bunlar 

ıayretle bu laubaliliğe baka kalauş
me) ıardı. 

so- Taytuğlu 1 . N' kim 
kllf Ru bir erkek adr değildi. ıte 
faz•.,_ nra güzel kadın onu kolları a-
. • ...... so h t 
ına asından bırakıp tekrar ta ~ın~ •0 U• 

. as':unca herkes, bu erkek k~lıgı .. ıçınde 
bıı• ,cı. güzel bir genç kı:ı: vücudu saklı 

~lduğunu anlamış bulunuyordu. Hele 
ışlıııadımlar onu derhal tanımışlardı. 
za~ Süyün Bike gözlerinde beliren. s~
kJ_rinç göz yaşlarını yumuk ellerının 
oı tersler ile silerek: 
otı _ Oh... Kız, hiç ümit etmiyor-
ıı~lum. Döneceğini biç ummuyordum. 
na~ diye mırıldandı - . . 

d Sonra bir hadıma ışaret ederek: 
b - Taytuğlu Bikeyi oda~ına götü

ka Jiinüz, istırahat etsin • d_e~ı - ~ . . 
"..' Taytuğlu bir erkek gı~ı sag elını 
or' albi üzerine basarak hafıfse baş kes
s~ ve geri geri çekilerek bir hadımın 
u )rkasmda odadan çıktı. 
ôl Bu, Kuşoğlanla ovada karşrlaşan, 
5<'.küçük hanseri düşüren, İvanın ve 
dil kasım hanının yanında İstanbul sa· 
bl>raymda Moskof arzusu için çahşm~ 
ur" vaadinde bulunan ve nihayet İdıl 

ıırtmdaki buzları keserler, burgular 
ril,ve künklerle delikdeşik ederek topçu 
kll kızaklarının mahvına sebep olan es· 
,. rarengiz insandı· 
'" Fakat Süyün Bikeye nekadar ben

i piyordul 

Hele birkaç saat geçince, yani sı
(.ak bir hamamdan çıkıp dinlendik
t'!n, saçlarını tarayıp temiz ve zarif 
kadın elbiseleri giydikten sonra Sü
yün Bike'nin bir eşi gibi gözüktü. 

Ayni yeşil ve bakışları engin göz
ler, ayni endam, ayni dar bel, ayni 
yuvarlak omuzlar, yüksek topuklu 
çizmelerle atılan her adımda batlan-

nm güzelliğini göze vuran kalçalar. 
Ve gece, Ali Ekremle Batır Kaza

na döndükleri için Süyiin Bike han 
sarayında verdiği büyük sölende bu 
güzel eşini sağ tarafına oturtmuştu. 
Batır Han ona bakarak: 

-Bike .•.• dedi • Bize çok sıkın
tılı dakikalar gesirttiniz. 

[Arkası var] 

Ha .. 11van Ser_gisi Dün Açıldı 

. 
• 

Açılıı töreninde bulunanlar ve sergide teşhır edılen bır oku~ 

Vilayet Baytar müdiriyetince ter- ı miş. mükafat kazanan hayvanlar çağı 
tip edilen ehli hayvan sergisi~in do- nklılara gösterilmiştir. Sergiye kayıt
kuzuncusu dün saat 14 de Edırneka. h 104 hayvandan 19 kısrağa mükafat 
pıda belediye temizlik ahırlarında açıl verilmiştir. Kazanan hayvanların sa
mıştır. Direktör Etem Eleveli bir söy hiplcrile aldıkları mükafatlar şunlar
lev vermiş ve ezcümle demiştir ki: dır: Kısraklardan birinci: General 
"- Cümuriyet hükumetimiz Türk Şemseddinin (lfakat) i 70 lira, ikinci 

vatanı~ın her alanda en soysal ulus- Yalova Ziraat işyan Zekinin kısrağı 
la.:ıa .?'~.hizaya ~erişmek için geceli SO lira. Taylardan: Birinciler: Şeref 
gunduzlu çalıştıgı, yüz yılda yapıla- Yaşarın tayı 60 lira, Yalovalı Osma
cak çok büyük devrim ve ilcrlı::meleri nm tayı 60 lira. lkincil~r: Sadullahın 
on iki yıl içinde başardı. Bu önemli Arap tayı 45 lira, 'Kasımpaşalı Izzetin 
işler arasında hayvan cinslerinin art- tayı 45 lira. Boğalardan birinciler: 
tmlması ve çoğaltılması ile meşgul Kalitaryadan Mustafanın boğası ile 
oldu:,, .. .. . Çat~lcah Nakkaş Hasamn boğası 30 

Dırektor, hukflmet10 halka hayvan az lıra. lkincilikler: Avcılar köyünden 
yetiştirme sevgi. ve ilgisini vermek Zekeriya ve Yalovalı Musanın boğa
için her yıl sergıler asarak birçok mü lan 20 şer lira. Ineklerden birinciler: 
kafatlar dağıttığını anlattı. Şimdiye Mestanm ve Silivriden Asımın inek
kadar açılan sergilerden 927 senesin- lt'ri otuzar lira. lkinciler: Bakırköy
de 176, 928 senesinde 247, 929 sene- den İsmail Hakkı ile Yalovadan Ka
sinde 148, 930 senesin 267, 931 sene- dirin inekleri 20 şer lira. Sergi per
sinde 191, 932 senesinde 186, 933 se- şeır.be akşamına kadar açık olacaktır. 
nesinde 175,934 senesinde 69ve 935 se Mükafatlar o gün bir heyet karşısın~ 
nesinde de 104 hayvan kaydedildiği- da verilecektir. 
ni söyliyerek bu seneki noksanın se
bebini izah etti. 

Direktöriın söylevinden sonra şar
bay sergiyi açmış ve 9 uncu serginin 
muvaffakıyetli olmasını dilemiştir. 
Açıhı töreninden sonra sergi gezil-

Vebayi bakariye çare bulundu 
Londra, 1 (A.A.) - İsviçreli bil

gin Hcnry Spathlinger'in çalışmaları 
sayesinde vebaibakadye artık bir ça· 
re bulunmuş demektir. Spathinger, 

BU kreş 
13-15: Plak ve duyumlar scrvısı. 18: 

Radyo orkestrası. l9: Sözler. 19.20: Kon. 
serin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: Ptak. 
21: Söıler. 21.IS: Kem,ın kon~eri. 22.0S; 
Radyo salon orkestra~•. 22.30: Duy11mlar. 
22.45: Konserin surcği. 23.45: Fr. ve 
Alm. dillerle duyumlar. 

Varşova 
19: İspanyol şarkıları. 19.15: Plak. 18.30 

Duyumlar. 19.40: Sozler. 21: Hafif müzik. 
21.45: Duyumlar. 21.SS: Sözler. 22: Cho
pin'in eserlerinden konser. 22.35: Şiir. 
22.50: Sözler. 23: Dans. 24: Sözler. 24.0S: 
Plak. 

Budapa,te 
18: Çingene milzifi. 19.30: Piyano • 

şarkı. 20: Şen yayım. 21.45: Budapeşte 
konser orkestrası .. 24: Caz. 

Prag 
19: İşçi yayımı. 19.10: Almanca prog. 

ram. 19.4S: Oyunlar, plak. 20.2S: Karışık 
müzikli radyo popurisi. 21.4S: Koro kon
seri. 22: Sözler. 22. 10: Radyo orkestraSL 
23: Duyumlar - Söılcr. 23.45: Fr. duyum
lar. 

Belgrat 
20: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu

sal yayım. 21: Viyanadan röle. 22.SO: 
Dans müziği. 

Bresi av 
18: Hafif müzik.- Sözler. 20: Eğlence

li müzik. 21: Kısa duyumlar. 21.15: Genç. 
lere ulusal yayını. 21.45: Aktüalite. 22: 
Yeni (Avusturya müziği) şarkılı. 23: Du
yumlar. 23.20: Aylık siyasal yayım. 23.40 
Gece müziği. 

Berlin - Tegel 
20.20: Reportaj. (Piit:ımer koaseri). 21: 

Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım. Radyo. 
21.4S: Orkestra. 23: Duyumlar. 23.30: 
Gece müziği. 

• 
NÖ BETÇi 
ECZANELER 

Bu ie<:e ııöbc~;i eczaneler §unlaıdrr: 
Sirkecide Ali Rıza - Alemdarda U. 

beyd - Lalelide Sıtkı - KU~kpazarda 
Cemil - Aksarayda :1.iya Nııri - Kara
gümrükte Arif - Fenerde F.milyadi -
Modada Faik İsi.tender - .\hıyolda Mah
mud - ŞehzadeDaşında O'niversite - Sa
mat'Y!ida Teofilos - B:ıkırkôyunde t 
T~r~yan - Be:;iktaşta Pecep - Sehre
nunınde Nizmı - Haaköyde Yeni Türki
ye - K~s~paşada Yeni Turan - Büyiık
adada Sınası Rıza - H~ybelide Tanaş -
Galatada Karaköy - Tak'5imde Della Su
da - Taksimde Ertuğrul - Yeııişehirde 
S. BarunakyllJl - Şif$\ide Feyzi - Eyiipte 
Hikmet eczaneleri. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Butin limanmnzdan iİdecelc vapurlar: 
Saat 

19.- Bandrrma Ayvalığı 
9.- Ayten Izmite 

19.- Antalya Bartma 
9.- Asya Mudanyaya 

• Bucün limammıza ıclecek vapurlar: 

• 

Saat 

9.- lnöni.i Mersinden 
6,30 Saadet Bandırmadan 

16,lS Güzel Bandırma İzmittcn 
17.- Kocaeli Mudanyadan 
17 ,30 Aksu Kara denizden 

SİNEMALAR 
TIYA TR OLAR 

İST ANBUL ŞEHİR TİYATROSU 
HAFTALIK PROGR~M: 

Birincitetria ı Salı saat 20 de Ölçüye 
ölçü, Z Çarşamba 20 de Ölçüye ölc;!1, 3 Per 
şcmbe 20 de Ölçilye olçil, .. cuma 20 de 
Ölçüye ölçiı, S Cumartesi ıs de Çoçuk 
Tiyatrosu, S Cumartesi 20 de Yarasa. 6 
Pazar sabah 10 da Çocuk Tiyatrosu. 6 
Pazar ıs de Yarasa, 6 Pazar 20 de Ya
rasa. 
• Melekı l-lataşa (Rus aııkı) 
• Saray : Son Volı. 
• Sümer : İki ıenç kan. 
• ipek : Monte Kristo Koateııi. 
• Türk: Gece biılbıilü. 
• Alkazar : Şandu - Sihirli Ada. 
• Yıldız. : Pagenini. 
• Şık : Çalınm15 A~klar. 
• Aari ı Ekmek'1 Kadrn - Petrol Mu

harebesi 
• Milli : Çalmmıı; Aşk - Dertsiz arka

da~lar. 
• Üaküdar Hile ı Prens Ahmed. 

1922 yılında inekleri veremden koru
yan bir serum bulmuştu. O yıldaobe
ri ULster'de yapılan 32 tecrübe müs
bet sonuçlar vermişlerdir, 6 aydanbe
ri aşılı bulunan ineklere kuvvetli mik 
darda mikrop enjeksiyonu yapıldığı 
halde hiç tesir etmemiş ve aşılanmı
y:an hayvanlar 42 gün içinde ölmüş
lerdir. Bu tecrübeler, lsuzey Irlanda 
tarım bakanlığının teşkil ettiği bir ko 
misyon tarafından yapılmıftır. 

• 
HiKAYE DÖNÜŞ 

Yazan . MI - FA 

Bu dünyada her şeyin bir sonu var- Neriman ir· si •ah gözl ri'e oc'.,vı 
dır. Reşit te, mezuniyet miıddetinin şöyle bir taradıktan sonra : "Vallnhi 
nihayete erdiğini duşünmek mecbu - Reşitciğim. yarın kuzenım ge cc; 1<, 

riyetinde kalınca çehresi birdenbire onunla terziye gideceğiz.. 01.ıür gün 
oeğişiverdi. Dönmek, her günkü sı- annemın çay ziyafetı var, ·vden ir 
kmtılı işe dönmek icap ediyordu. Hal yere kımıldavamam . Daha obur an 
buki yaz henüz bitmemışti. Günts in- de bir arkadaşımla. eskı bir mektep 
sana bir dost kadar sıcak ve yakın- arkadasımla sin ma;:a g dece~~ lvi· 
dı. si mi, seninle haftava hulusa) rn ol -

Hala. Havvanın torunları, hala kız- maz mı şekerim . ., dedi ve Re id; ku
gm kum döşeklerini terke memiş. de- caklıvarak hızla odadan cıkıp gitti. .• 
niz banyolarını bırakmamışlardı. Plaj Reşit, sevgilisinin bu kad r '"'>k 
Jar halii güzel ve ayartıcı kadınlarla meşguliyeti olmasma fena halde k•z
dolup taşıyordu. dı. canı sık•ldı. Anladı ki Adada ge-

Reşit, bu dönüşün bütün manasını j çird ği bir ay bir daha JCriye gelmı-z, 
kavramış, vehamctini hir bıç.ak yarası hisoıPtti ı,.; hay.ıl ı.;tmi ı,,, irile·• 11ir 
gibi yüreğinde duyma~a başlamıştı. celHi. merhamet>aizliğile karı-.ıı;ıııcla sı• 
Nerimandan ayrılmak kolay bir şey rıtıyor. ...................... 

BORSA 

değildi. Nerimanla bmıber ge_çirdiği 
bir ayı düQündüğü vakit, bu hır ayın 
hayatının altın çağı olduğuna hükme· 
deceği geliyor ve bu kadar çabuk geç 
tiği için de cemiyetin icaplarına. ken· 
di içtimai vaziyetinin müsaadesizli • 
ğine, bir kelime ile, talisizliğine küf
redip duruyordu. 

1 Bırinciteşrin SALI 

PARALAR 
Neriman miitf'A'i'ltp bir aileve men 

sup değildi. Bilakis küçük Bayan, 
mektepte olduğu gibi, çayda, baloda, 
plajda da arkadaşlarını intihap etmek· Sterlin 

k k Dolar 
te ve istediğile düşüp kal ma ta tam 20 Fransız frangı 
bir serbestiye malikti ... Reşit, Neri - 20 Liret 
manr mezuniyetini geçirmek üzere 20 Belçika frangı 
~ittiği Biiyükadada görmüş, kızın 20 Drahmi 
bukleli, parlak siyah sadarını. karan- 20 1ııvçire fr. 

:r Florin 
lrk ve esrarh koridorlann kazara açık 20 Çek Kuron 
kalmış kapıları gibi gizli ve tahrik e- Avusturya ıilin 
dici ışıklarla yanan iri siyah gözleri· Mark 
ni, korseye t~nezzül etmediği ilk ba- Zloti 

Pengo 
kışta anlaşılan dik ve iştah dolu göğ- 20 Ley 
sünü. pürüzsüz baultlarını pek be - Leva 
ğenmiş ve gözlerini ondan ayırama· 20 Dı.n.ar 
mıştı. Bir kaç gün sonra da ta:uşmrş- Yen 

İsveç Kuroa 
lardı. Neriman çok uysaldı. R~idin Altın 
her bir arzusunu yerine getiriyat R.;-- Mecidiye 

Al1' 

616.-
124.-
165.-
184.-
80.-
22.-

814.-
83.-
93.-
22.-
36.-
22.50 
23.
HıSD 
22.-
52.-
33.
so.-

939-
53.-

232.-

620.-
126.-
168-
187.-
82.-
24.-

818.-
85.-
97.-
24.-
38.-
23. o 
25.
lS.SO 
24-
56-
35-
31-

941-
53 50 

233-şit: "Filan yere gidelim!., dedffi -.. ı Banknot 
man küçük başını Reşidin omuzlarma \--------------
dayayarak ve gözlerinin içine baka- Ç E K L E R 
rak: "Peki Reşitciğim, nereye ister-
sen oraya gidelim!,, diyordu. 

• Reşit, Ada vapurunda hep bir ayın 
panoramasını gözlerinin önünden ge
çiriyor, bu bir ayın plançosunu, zevk 
ve lcnet plAncosunu yapıyordu • 

işine ba§lad!gı ilk Uç gün kendisine 
pek uzun görUndü. Yarabbi 1 Burada 
günler bile ordakilerdcn daha uzun. 
Halbuki o güzel,o canım günler ne ça 
buk geçmişti 1 

Reşit, her eğlenceden feragat et -
miş, bütün vaktini sevgili ve biricik 
Nerimanına mektuplar yazmağa inhi· 
Ear ettiriyordu. Neriman da Rcşidin 
ateşli mektuplarını cevapsız bırakmı
yor, nasıl vakit geçirdigini genç kız
lara mahsus o çıtır pıtır lisanile anla
tıyor, Rcşidin yüregini ferahlatıyor .. 
du. 

Artık Reşit bu ayrılığa dayanamaz 
olmuştu... Son yazdığı mektuplarda 
mütemadiyen Nerimana ne vakit Is
tanbula ineceklerini ısrarla soruyor 
ve Neriman da: "Gününü ben sana 
bildiririm.,. gibi kaçamaklı cevaplar 
veriyordu ... Nihayet o gün, o bekle -
nen, o özlenen, 

0

0 sevgili ve mutlu gün 
geldi ... Bir akşam Reşit, işinden çık -
mış, yemeğini yedikten sonra pansi
yonuna gelmiş, soyunarak yatağına 
atlamış, Nerimanın eski mektuplarını 
okuyorken, birdenbire kapı çalındı ... 
Mektuplan yorganın altma sokmasi
le yerinden fırlaması ve kapıya koş
ması bir oldu •. Reşit, az daha bir çığ
lık koparacaktır.Ru c1ıı nesı 7 .Karşıııın 
da gayet şık giyinmi bir bayan duru
yor ve bu Nerimanın t kendisi .. Re· 
şit Ncrimanı çıplak k Hu, açık göğüs
lü, çıplak bacaklı go e e alıştığı i
çin birdenbire bu eJI eri bu şıklığı, 
bu sakhlığı yadırgad F t Nerima
run: 
"- Ah Reşitciğim, bilsen seni o 

kadar özlemiştim ki I,. 
Diye boynuna sarılmasile Reşidin 

hızı ve ürkekliği zail oldu. 

Paris üzeri .. : 
lnıUiz lirası 
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Bclga 
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Leva 
Flodn 
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İsveç kuronu 
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Yanm saat kadar dudak dudağa, 
doya doya konuştular .. Saate gözü i- l 
lişen Neriman yerinden fırlayarak: Adem 1 1 k ti d a r 
"Artık kaçayım ... Sekiz buçukta ye-
mek yiyoruz ... Evde beni beklerler.... ve 
dedi. Reşit, ne yapacağını şaşırıver • B 1 k 1. ğ. mişti .. Adada bütün gün saatlerce kol e gevşe 1 1 Ot i 

~~~~~~ley=~~" ::~~!::s~ t~nd:i;r~: TaHfailoit 1 RGalMata opoataBkiuNtua" lj Reşit, sevgilisini kendine doğru çe-
kerek ve dudaklarını dudaklarite ısı-
rarak: "Bir daha ne vakit buluşaca • • 1255 - • 
ğız?., diye aordll., 6801 
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Harp Akademisinde 

Dün 52 Sübaya Büyük 
1 örenle Diplomaları Verildi 
Bunlardan 5 i deniz, 28 i kara ve hava 

kurmay sübayı, 19 u levazımcıdır 

Dünkü törende Orgeneral F ahredclin diplomalan dağıtırken 

(Baş taro:tfı 1 incide] 

generallerden Fuat, Pertev ve Esat 
ta bulunmuşlar, merasime General 
Mürsel, Akademinin ilk direktörü 
Halil ve en eski profesörü Hieri, ls
tanbul Deniz filosu komutanı Amiral 
Şilkrü, Yarbay Bilal, Filotila komu
<ioru Albay Sait, Deniz komutam Yar 
bay Ta at, Albay Rasih, Harbiye oku
lu komutan vekili Albay Mehmet, 
Süel lise komu;.anları, Rektör Cemil, 
Dil Tetk.k Kurumu Sekreteri İbra
him Necmi ve Akademinin kumanda 
ve tedris heyetleri de iştirak etmişler· 
dır. Yeni kurmaylar (erkanı harpler) 
hazırlanan salonda yerlerini almıı ve 
törene saat on beşte Deniz bandosu· 
nun çaldığı ve bütün kurmay ve nam· 
.zetlerinin beraberce söylediği Istik il 
marşile başlanmıstır. Orgeneral Fah
reddin genç kurmay sübaylara ayrı 
ayrı diplomalarım vermiş ve bütün 
mezunlara yeni gidecekleri vazifeler
de başarıkhklar dilemiş ve kendileri
ni kutlulamıştır. Türk Dili Tetkik Ku 
rumu, g.cnç kurmay sübaylara birer 
tane yeni dil kılavuzu armağan et
miş. bunlar da kendilerine verilmiş.ir. 
Crgeneral Fahreddin, çağınklılar ara 
6tnda bulunan mütekait generallerden 
Fuat, Pertev ve Esadı takdim etmiş, 
onların Genel savaşla lstiklal S<lvaş
lanndaki hızmetler1\'ıi anlatmıştır. 
Bundan sonra, Akademi komutam 
Korgeneral 1/uat, mezunlara kendi'c
rinden nele{ beklendi~i ve bir kur -
ın:ıy si yın (erkanı harp zabitinin) 
neleri baprması gerektiği hakkında 
~ ·~ önemli ve değerli oir söylev ver· 
mişt: 

Akademi komutanının söylevi 
•·Arl:<!d~_1 ar, 

hizmetler ve basanlar dilerim. Bu 
yıl kara harp akademisinden çıkanlar
la harp akademisi mezunlarınm ade
di 493 oldu. Stajınızı bitirdikten son
ra siz de Türk kunnayına katılacak· 
sınız. 

Türk kurmayı 1 Yüz ytla yakın za
mandan beri Avrupada, Asyacia, Af
rikada sayısız harplerde , Plevneden 
Dumlupınara kadar uzanan kanlı mer 
ha· e boyunca Türk kurmayının adı ya 
zılıdır. Türk kurmay sübaylan güzel 
ve tinel vasıflarının özlerini bu okul
daki derslerden aldılar. Her sınıftan 
genç sübaylar, sonradan, komutan O· 

runlarında veya kurmay hizmetlerin
de harbin güç veya feci durumlannda 
onları hakim yapan doğru düşünceyi, 
inlsyativi, soğukkanlılığı ve cüret has 
salarım bu akademide öğrendiler. A
teş ve deneç okulunda tahsilini tamam 
layan Türk kurmayı lstikJal harbin
de Başbuğ Atatürkün emri altında bil 
tün erkinJ:ğini gösterdi. Istiklal sava· 
şına yüzbaşı giren genç kurmay nes· 
Ji yetişti ve bu nesil geçen ve bu yıl 
lar içinde orta komutayı filen eline 
aldı. Kara ve deniz kurmay sübayları t 
Ordu ve donanma size güvenebilir. si
zi kutlularım. Feragat ve yararlrk:a 
gece. g.Hndüz c;alışan de,ğerli öğret -
menlerinizi saygı ile tebrik ederim. 
Yüksek levazım okulundan çıkanlar 1 
Akademi camiasında siz, hem levaıım 
meslek uzmanı, hem geri işlerinde 
kurmayın kıymetli yardımc1sı olmak 
jçin yetiştiniz. Geri hizmetin önemli 
kısmı ıizin üzerinizde bulunacaktır. 

Modern harpte geri hizmetin ne ka -
dar nazik ve güç olduğunu biliyorsu· 

nuz. Siz bu zor ödevlere yetiştirildi· 
niz, başanlar dilerim. 

Genç kurmay sübaylan l Yukan 
karşı danışman, aşcığıya doğru yönet· 
gersiniz. Bir kurmay sübayın değeri, 
yapacağı onergelcrlc ölçülür. Bu i:>ncr 
geler, gerçeğe ve gerçekt:ğe, kuvvet
li sebeplere dayanmalıdır ve bir kur
may subay içinde bulunduğu hali. 
ozlük ve irilik ile gormelidir. Heeap 
yanlış ığı. hesap eksikliği veya bır 
tarafhhk abl<ı affedilmez. K:.ırnıay su
bay, yalnız ateş karşısmda değil, a}'
ni zamanda meı:.leki bir cesarete de 
sııh:p olmalıdır. Güçlüğiı komutandan 
sağlamak veya komutanm hoşuna gitJ 
miyecek şeyi ondan gizlemek ve ko
mutana müdahcne etmek ihanettir. 

Kurmay sübaylan ! Çok çalı~ıp bir 
teviye erginleşmdisiniz:. Kurmay, yal 
nız kendi yerini doldurmak a degil, 
ıist basamaga da manen bakim olma
ğa çalışmalıdır. Kurmay sübayda bir 
dereceye kadar ambitlon'da gerektir. 
Fakat bu, dejenere olmamalıdır. 

Harpte en ziyade tesir yapan etge, 
ktırakterdir. Karakter, ruh ve kalp 
meziyetlerile irade kuvvetidir. 

Cüretli olun, önce iyi dlişünmek 
ve iyi hesap elınek şartile ... 

Sebatlı olun, sabit :fikirli olmamak, 
inatçı olmamak ve cevval olmak şar· 
ti e ... 

Metin olun. sert ve katı olmıyarak. 
Kurmay, devam eden bir oluştur. 

Kurmayta yüce örnek, Mareşaldir. 
Ordunun güdem doktrinleri:lin ilham 
kaynağı nasıl o ise, kurmay karakter 
ve erdemlerinin şahıslanmışı da o • 
dur. Biiyiık örneğe benzemeğe çalış
mak. Genç kurmay sübaylarının ama
cı, ülküsü olmalıdır. 

Arkadaşlar 1 Siz bahtiyarsımz: Çün 
kü, Tiırk kurmay sübayısınız. Çi.ın • 
kü, Atatürke intisap eden mesleğe 
mensupsunuz. Çünkü, Atattirkün çağ 
daşı ve Atatürkün kurmay sübayları· 
smız. 

Atatürk yalnız 20 milyon Türkün, 
çağdaş Türk acununun atası degil, 
mazideki, haldeki ve istikbaldeki Türk 
ulusu ve camiasının atas1dır. 

Atatürk, serdarlar, dahiler yetişti
ren Tiırk ırkının hayat enerjisinin, ze 
kasının, cevherinin siyasal, sücl ve 
kültürel dehasının en yüce §ahislan • 
mışıdır. 

Geçmiş. gelmiş ve gelecek çağlan 
derin ve bi.ıyük tarih çehresile kapla
yan Atatürk, Türk ırkının özüdür. 
Uarp tarihinde bir benzeri olmayan 
Türk İstiklal davasının başarılmasın -
daki sır, Türk milletinin siyasanın gil· 
demine.ihtilalin güdemine ayni kud -
re tJe hakim, sivil ve siiel ve haklan 
miısavi kemalde bir şefe kavuşmasın
dadır. 

Başbakanımızın da menşei, kültürü 
nün temeli kurmay mesleğidir. Kur
may sübay,, serdar, ı:>,ı,Ş Bakanı ve 
Başbakan olan General ismet Inö:ıü, 
bugün, yeniden kurulan vatanın ev
rim ve gelişim amaçlarının sabit mih· 
rakıdır, bütün kurmay nesillerine kı
vanç ve övünç anıtıdır. 

Kurmay stajiyerleri ! Yüksek leva
zım mezunlan ! Sizin için Cümıtriyet 
ordu ve donanmasında, sevgili Ba~
buğumuz Atatfükün izinde ve uğu .. , 

nındı mutlu hizmetler, §etener, yilk· 
seliıler ve büyük başanlar diliyo-
rum.,. 

Söylevden sonra 
Akademi komutanı Korgeneral Fu· 

adin çok hiiyük bir dikkat ve önemle 
dinlenilen söylevinden sonra bando, 
Cümuriyet marşını çalmış ve çağmk
ıı;ar bah5ede hazırlanan ö.zel bir yer
de limonata ve pasta ile ağırlan:nı§ -
!ardır. Bu arada ordu ispekteri Or
general Fahreddin, bahçeye çıkarken 
Akademinin ilk direktörü Bay Hali
lin fotoğrafisini görmi.ış, diğer gene
rallere de göstererek eski arkatla~lık 
hatıralarını anmışlardır. 

Akademiden mezun olanlar 
Akademiden bu sene besi deniz, 

yirmi sekizi kara (üçu hava ~übayı), 
19 u levazım olmak üzere 52 sübay 
mezun olmuştur. Mezun kurmay su
baylar, yeni kıt'alarına tayin edi miş
lerdir. Gidecekleri vazifelerde altı 
aylık bir stajdan sonra Büyük Genel 
Kurmay Başkanhğı emrinde çalışacak 
!ardır. Kara Harp Akademisinden 
diploma alan sübayla -nız şunlardır: 
Hava yüzbaşısı Azmi, piyade yüzba
şısı Namık, süvari yüzbaşısı Edip, 
Topçu yüzbaıısı Ali, piyade yiizbaşı
sı Emin, muhabere yüzba§ısı Hüsnü, 
piyade yüzbaşısı Rahmi, tOp($U yüzba 
şııııı Cemal, istihkam yüzbaşısı Şeref, 
topçu yüzbaşısı Ziya, piyade yüzba~ı
sı Fehmi, piyade Teğmen Nami, piy~· 
de teğmen Niyazi, piyade teğmC'n 
Hayri, piyade teğmen Abdürrahim, 
piyade yüzbaşısı Mehmet Fu:\t, top
çu yijzba§ıaı Abdülkadir, piyade yüz
başısı Kadri, Hava yüzbaşısı Ham • 
dul'ah, topçu yüzbaşısı İrfan, toxu 
yüzbaşısı Ali, hava yüzbaşısı Tekin, 
piyade yüzbaşısı Refik, piyade teğ
men Emin, Vedat Ali, Sezai, Ahmet 
Kemal ve Arif. 

Efganlı bir sübay 
Akademide 735 numara ile kayıtlr 

bulunan piyade teğmenlerinden Arif 
Efganlıdır. Akademiyi bitirdiği isin 
Efgan ordusunda hizmet görmek üze 
tc Türkiyedcn ayrılacaktır. 

Deniz kurmay sübayları 
Deniz Harp Akademisinden mezun 

denizcilerimiz şunlardır: Binbaşı Nu
reddin Tokgöz, Binbaşı Nuri Günegc, 
On Yüzbaşı Refet Artam, On Yüzba
şı Süruri Akalın ve Yüzbaşı Siret 
Çakır. 

Levazım uzmanlan 
Yüksek levazım okulunu bitirenler 

şunlardır: 

Levazım binbaşısı Haydar, topsu 
binbaşrlarından Suphi, Muhtar, Ke· 
mal, Nazım, topçu yüzbaşılarından 
Kamil, Irfan, M. Aliu piyade yüzba· 
-şdanndan lhnn, Nihat, Arif, Osman, 
Abdülkadir, Ihsan, Hasan Fehmi, Ta
hir, Edip, Nureddin ve Şükrü. 

Fırtına iki motör 
Daha batlrdı 

Giresun, 1 (Özel aytanmız 
bildiriyor) - Dün geceki şid -
detli fırtına, henüz dinmemiş -
tir. Yeniden iki motör daha bat
mış, limanda batacak deniz va
sıtası kalmamıştır. 

Her tarafta 
Bol yağmurlar 

Niksar, 1 (Özel aytarımız bil
diriyor) - Erbaa ve Niksar bÖl 
gesine üç gündür bereketli yağ
murlar yağmış, güz ekimine baş 
lanmıştır. 

Karahiaarda kar yağıyor 
Ş. Karahisar, 1 A.A. - iki 

gündenberi devam eden ~,ağmur 

Sizi heyccarJa sel!mlarım. Bugün 
Deni ··arp Akademisinin ~rkard.ğı 
i.:;.ıncü sınıfla kara harp akademiııinin 
17 inci ve yüksek levazım okulunun 
8 inci sınıfları diploma aldı. Altı yıJ 
G ! :a: .ılan deniz harp akademisi 
kend':inden beklenen ödevi hakkiyle 
başardı. Bu yıl çıkar.· ·la deniz kur
m .. yla ••• / olacaktır. Bu sayı az, fa. 
kat çok kıymetlidir. D. harp aka
demisinin ilk sınıfı olarak çıkan arka 
<!a~larınız bugiln harp filo5u kurmay 
başkanıdır, genel kurmay deniz hare
kat ıubcsi dircktörildür, ihtiyat filo 
kurmay başkanıdır, ataıenavaldir. Ge 
çen yıl çıkanlar da deniz kurmay o
runlarrna geçtiler. Deniz harp akade
misi gittikçe erginleşiyor. Her yıl da
ha ergin o'uyor. Deniz harp akademi
gİnin erkmen komutanı sayın Tuğbay 
Fclhri Engini kutlular, size de şerefli Dünkü mercuimde bulunan generaller 1 

dan sonra sabaha karşı dağlara 
ve kasabaya kar yağmıştır. 
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EDGAR WALLACE 

- Ne bugün, ne yarın l Sen de 
kukla biçimi oğlan istediğin yere gi
debiHrsfo. Şunu da söyliycyim ki, bu· 
radan sıktıktan sonra sar.a va\lahi 
başka hi!ibir stüdyoda hiçbir İ§ ver
mezler. 

Hiddetten köpürmüş bir halde tek· 
rar büroya girdi. Bıraı: sükünet bul • 
duktan sonra. Brixan'a sordu: 

- Ne den;iniz bu heriflere? Tam 
filmin orta yerine geldiğimiz bir za
manda beni terkedecekmif. Zaten bun 
lar hep böyle oyun oynarlar. Ku~wn 
Brixan, benim küçük kızla ıen oy • 
na... Her halde öteki herüten daha i
yi oynarsın. Bir taraf tan Boğazkeaeni 
de ararken vakit geçirmiş olurıun. 

- Hayır, teşekkür ederim, bu be· 
ııim mesleğim değil. 

Ve bir sigara yakıp, dumanını yu~ 
karıya doğru savurduktan sonra: 

- "Boğazkesen.,e gelince, §İmdi 
ben bu adamı tanıyorum. Ne zaman 
lstersem, elim ensesindedir. 

-14-
STELLA HARP !LAN EDIYOR 

Knebvorth hayretle muhatabın& 

baktı. 

- Latife ediyorsun, dedi. .. 
- Bilakis gayet ciddi ... Fakat "Bo 

ğazkeııen .. i tanımakla, su~larını iıbat 
etmek iki ayn şeylerdir. 

Knebvorth iki elleri cebinde, yazı • 
hanenin kenarına oturarak, inanını -
yor gib! detektife baktı: 

- Sakın benim truptan birisi olma 
sın? dedi. 

Brixan güldü ve diplomatça bir ce· 
vtp verdi: 

- Henüz bütün trupunuı:ı.ı' tanımak 
la müşerrcE olmadım. Fakat bununla 
kafanızı yorup durmayınız. Şimdi Co
nolly'yi ne yapacaksınız? 

Direktör omuzlarını silkti: 
- Ne söylediğinin bir kelimesinin 

bile farkında değil. Ben de lüzum • 
suz yere hiddete kapıldım. Bu ~e§it 
adamla.r ne söylediklerini, ne yaptık
lannı dü§Unmezler. Stella'ya gelince, 
o da ... 

Fakat Stella Mendoıa öyle kolay 
kolay ric'at edeçeğe ~nzemiyordu. 
Çetin bir mücadeleden sonra, sinema 
lleminde kendisine bir yer edinmisti. 
Bu yeri kolay kolay bırakmak iste -
mi yordu. 

Vaziyeti iyiceydi, sonra parası var
dı. Hatta isterse artık çalışmıyabilir
di. Yüksek i'!ylığından başka, burada 
kaynağını yakından tetkik etmek ih
tiyacında olmadrğtmız geliri vardı. 

Stella'nın ilk işi trupta kendi ye· 

rini almış olduğunu işittiği Adele'i 
arayıp bulmak oldu. 

Adele evvelce kendisine tahsis e -
dilmiş olan baş yıldız locasında idi. 
Stella bunu görünce, evini bir yaban· 
cı işgal etmiş gibi sinirlendi. Fakat 
bütün hiddetine ve sinirine rağmen, 
zahiren soğukkanlılıı?ını muhafazaya 
çalışarak, kapıyt vurdu. 

Adele, tuvalet masasının önüne o
turmus. kendisine devredilen locada· 
ki avnalara, sii~lere bakıyordu. 

Stella'yı göıi.ince kızardı. 
Stclla sesini mümkün mertebe tat• 

lılaştırmağa çalışarak sordu: 
- Mis Adele L-eamington !öizsiniz 

değil mi? Biraz girebilir miyim? 
- Rica ederim, buyurunuz. 
Adcle hemen yerini terketti. 
- Oturunuz, o\urunuz, rica ede • 

dm, rahat bir sandalye değildir, bi· 
lirim. Zaten burada bütUn sandalye• 
ler öyle.. Işittiğime göre, beni ıhı 
duble ediyormtı§sunuz? 

Adete şaşırdı: 
- Siz:i mi duble ediyonım? 
- Elbet, Knebvorth sizi duble et· 

mek için aldığını bana söyledi. Bu • 
nun ne demek olduğunu bilirsiniz, 
değil mi? Bir artist manii firkar da. 
rolünü çevirmcğe gelemezse, onun ye· 
rine ikinci derecelik sahnelerde .Ogü
rantlardan birini dublür olarak alır
lar. 

Genç kız müstehziyane: 

- Fakat Knebvorth bana birinci 
derecelik sahneler de çevirtti. Ancak 
bir tane ikinci derecelilC plan çevir • 
dim. 

Stella hiddetini yenmeğe çalışıyor
du: 

- Vallahi Knebvorth. biraz canını 
sıktım, hana darıldı. Kabahat te ben
de ya .. Fakat yarın geliyorum, bili -
yorııunuz ya? 

Adele earardı· 
- Bu belki sizin için haysiyet kı· 

rıcı bir vaziyettir. I..:ikin biz hepimiz 
de o yallardan geçtik. 

- Nasıl olur Knebvorth bana bu 
filmi baştan aşağı çevireçeğimi söy • 
lemiJti. 

Stella gülUmsiyerek', başını salla· 
dı: 

- Sahi, ıen çok saf kımıışgın, bu 
adamlann ipleri ile kuyuya inilir mi? 
Yarın sabah ite gelmek için bana ta· 
Jlmat verdi. South Downs'a gidece • 
ğiz. 

Adele'in kalbi kopacakmıı gibi çar
pıyordu. 

Genç kız ertesi gün oraya gidile • 
çeğini biliyordu, fakat bu rnaliımatın 
sadık Conolly tarafından Stella'ya ve
rildiğini bilmiyordu. 

Stella düşünür gibi bir vaziyet al
dı: 

- Sahi. bu vaziyet, sizin için pek 
haysiyete dokunur bir ~~y ... Ben sizin 
yerinizde olsaydım, giderdim, tehre 

... 
Kam ut ay Açıldı• 

(Baş tarafı 1 incide] 

Divanı Muhasebat encümeni namı· 
na mazbata muharriri Mitat Aydın 
(Trabzon): 

- Kaplan arkadaşımızm bahis bu
yurduğu şey memurlar hakkında va
rittir. Herhangi bir memur çok maaş 
alırken, dün bir dereceye tayin edilse 
bile, bilyuk maas ahrken küçük maa
şa düsse bile, büyük maaş üzerinden 
tekaüt edilir. Herhangi bir tesirle bü
yük maaşından düşmüş olan memur
ların hakkı nasd korunuyorsa, me -
busların da hakkı aynen müdafaa edli 
melidir. 

Mazhar Müfit Kansu (Denizli) -
Divanı Muhasebatın okunan bu maz
batası tefsir mahiyetinde bir mazbata 
değildir. Zannederim ki Divanı Mu· 
hascbat tefsir istemiyor. 

Mitat Aydın - Tefsir değil, bütün 
dür. 

Mazhar Müfit (devamla) - O hal 
de bu meselenin esasen tefsire taham 
mülU yoktur. Kanunda mevcut olma
yan birşey hakkında tefsir yapıla -
maz. Mebus iken tekaüt müddetini 
dolduranlımn nasıl tekaüde sevkedi
lecekleri kanunda gösterilmiştir. Uzc
rinde bulunduğumuz vaziyet ise baş· 
kadır. Mebusluğu terke~iyor, arzusu 
ile başka bir memuriyete giriyor ve 
aldığı maaş ta mebusluk tahsisatın • 
dan az bu'unuyor. Şimdi bu mebus· 
luk tahsisatı üzerinden nasıl tekaücle 
sevkedilebilir? Kanunda böyle birşey 
yoktur, bu hükmü kabul edebilmek 
için bir maddei kanuniye tedvin et • 
mek lazımdır. Hüküm sizdedir. Fa -
kat böyle bir madde olmadıkça, bu 
şekilde bir tekaüt muamelesi yapıla • 
ma.z .• 

lhsan - Mazhar' Müfit arkadaşı -
mmn fikrine iştirak ediyorum, doğ
rudur. Eğer kanunda noksan görü • 
lüyorsa ve lazımsa bir kanun yapılma 
lıdır. 

Abdülmuttalip (Malatya) - Me -
busluk hiç bir zaman memurlar ıçin 
bir imtiyaz teşkil edemez. Askeri ve 
mülki tekaüt kanununun genel hU
kümleri vardır. !ster mebus olsun, is
terse her ne sebeple baremin hangi 
derecesine düşerse düşsün. herkes son 
iki sene aldığı maaş üzerinden tekaü
de sevkolunur. Mebusluktan çıkan za 
tın ııon tekaütlilğil mebusluk üzerin
den yaprlacaksa, iki sene mebusluk 
tahsisatı alması lazımdır. Memurlar 
maaıı olduğu halde mebusluktan te
kaüt olmak istense, bu, doğru olamaz. 
Binaenaleyh bu meselenin tekrar BUt 
çc encümeninde tetkikini rica ederim. 

Bundan sonra Ziya Gevher (Çanak 
kale) nin, meselenin Maliye ve Bütçe 
encümenlerine h,valesini isteyen tak 
riri okunarak kabul edilmiştir. 

Ölüm cezasına sarpHma hakkında· 
ki iki mazbata okunduktan ııonn, 
Ziya' Gevher (Çanakkale) tekrar söz 
a'arak bu r.1azbataların birinde geçen 
(Asi Kürtler) köyünün ismine iş.net 
~tmiş ve demiıtir ki : 

- Sözüm ne bu hükümler, ne de 
mazbatalar hakkındadır. Ne de Adli
yeye taallClk eder. Söyliyeceğim, bil
hassa lç Bakanlığı alakadar etmekte
dir. Mazbatada (Aai Kürtler) köyil 
denilmektedir. Hayret ettim. Dahili· 
ye vekaletinin bu kadar umuru dahi
liye, umuru hariciye ve sair namlarla 

anılan birçok müdllrlük1erf 
valileri, vardır, kaymakamlaı 
dır, nahiye müdürleri vardı~ 
bu "Asi Kürt" köyü ısmi nedıt 
kikaten şayanı hayret bir §fY l 

lç Bakanı Şilkrü Kaya yer 
cevap verdi: 

- Köyün ismi Asidir, Asi Y 
ta olduğu gibi... 

Mita.t Ayciın (Trabzon) - B 
alelade bir köydilr. lçinde Kür t 
tur. Asi burada ancak isim olar ak 
mektedir. 

Ziya Gevher - Kanunda bun• 
vaz yoktur, (Asi Yozgat) isır ıi d• 
ğişmi§tir. 

Celsenin sonunda, ruznar nede)( 
yihalarm görüşülmesine 11 ıra gel
vakit başkan dedi ki: 

- Sıra bundan sonra 
geliyor, arkadaşlanmızm.. çoğı.ı 
ve bugün geldi er. Onları tamaıtı 
kumağa vakit bulamamhlardır. 
him liiyihalardır. lyicretkik edf 
meleri için, toplantıyı · i gün so:ıf 
bırakıyorum. 

Cuma günti saat .ıon beşte to?'. 
mak üzere toplant/ya nihayet vt 

Ankara, 1 (A.A.) - Kamud 
bugünkU topl.--.ntısmda Düı:cf 
Nuhviran köyünden Mustafa oğl 
li, Akyazı Bc.ynerit köyünden 
tafa oğlu Z~keriyanın, SökC"nin Q 
çi mahall~sindcn Yusuf oğullan' 
Hacı Şerif oğlu Cambaz Süle~ 
vuş iJ e Koçarlı nahiyesinin Tekoa 
yün~en Kor Ali oğullarmdan S 
m'i-n oğlu Hüseyinin öllim cezali 
ç_arpılmaları hakkındaki komi' 
mazbataları tasvip olunmuştur. 

Tarım Bakanı dönüyor 
Bafra, 1 A.A. - Tanm f 

kanı ve yanındakiler, Samsul 
hayı ve Parti Başkanı ile b' 
te bu akşam şehrimiz'! gclrıf 
ler ve ilçemizin tanın işl&i b 
kında incelemelerde bulund 
]ardır. 

Gömböt Berlinden hareket 
Berlin, 1 A.A. - Macar 1 

bakam Gömböş, 48 saat Bet 
de kaldıktan sonra bugün I 
13 de Manfred Von RichthO 
adındaki tayyare ile hareket 
miştir. 

ZA Yl - İstanbul Oniversitesi 
lıcuk Fakültesınde 1302 numara) 
yıtlı huviyet vara}tamı kaybeı 
Yen isini alacağımdan eskisinin ..ı 
mil yoktur. İsmail Haıııı 

Dr Hafız Cem~ 
Dahiliye mütehassı' 

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

Muayenehane ve ev telef~ 
22398. Yazhk telefonu Kan 
38 Beylerbeyi 48 

Klişe Atölyesi 
Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapılır. 

Ucuzluk, ~abukluk, iyi, tem iz ve 
gQzel iş 

giderdim, film çevrilinceye kadar on 
beş gün görünmezdim. 

Sözüne hafif bir fasıla verdi: 
-Beyki de sizin paraya ihtiyacınız 

olabilir. Eğer onu düşünüyorsanız, 
hiç merak etmeyin. 

El çantasını açtı, bir deste banknot 
çıkardı ve dört tanesini masanın üze· 
rine koydu. 

- Adete sordu: 
- Bu para nedir? 
- Kızım, masrafımz için paraya 

ihtiyacınız olur elbet .• 
- Eğer Knebvorth'u görmeden 

ve sizin doğru söyleyip s<Sylemediğini 
zl anlamadan, Londraya gidcçeğ'mi 
zannederseniz, pek aldanıyorsunuz. 

Stella'mn yüzünü kan bUrUdU: 
- Size yalan mı söylüyorum &&ru· 

yorsunuz? 
Deminki dostane vaziyetini unuttu, 

gözlerinden atetler fııkırarık, iki eli 
kalçalarında Adele'in karıısına dikil
di. Adele dedi ki: 

- Yalan mı söylUyorsunuz, yoksa 
yanılıyor musunuz, bilmiyorum. Be -
nim emin olduğum bir şey varsa, o 
da §U dakika bu locanın bana ait ol
duğudur, rica ederim. buradan çıkı -
nız. 

Kapıyı açtı. Bir an. dişi kaplana 
dönen Stella'nın kendisini tokatlama
sı ihtimalinden de korktu. Fakat bU
tUn bu sahneyi ses.-;izce uzaktan sey· 
reden iri yarı İrlandalı bir kadın, 

stildyonun kostümcüsil iki rakit' 
arasına girdi ve hırsından dud•• 
nı ısıran başartisti tatlılıkla kaP 
şarı itti. 

Stella Irlandah kadının orn1' 
üzerinden bağırdı: 

- Bak, görUrsün, ben seni b 
dan nasıl kovdururum. Senin P 
vorth dediğin adam, bi.ıti.in bu. 
panyanın sahibi değildir. Benı~ 
ntifuzum var. Onu bile kapı dı§• 
mesinı bilirim. 

Bu tehdidin arkasını bazı ktl 
takip etti. Fakat Adele kliHlrleri' 
birine cevap vermedi. Bu hiddet 
kınlığınm bir m!naaı vardı. Ged 
bu m§nayı anladı. Stella yalan 
ICiyordu. 

Birkaç dakika iıittiği sözler· 
hakikat olabilmesine ihtfmaJ ve;'I 
ÇUnkU Knebvorth aklını estı 
man, kendisini müdafaa etmiyed 
damlardan değildi. 

F.ski başartistin tekrar gel 
haber verdikleri zaman Kneb' 
kabul etmemek niyetindeydi, faJ 
daha kararını verinciye kadar 
kapıda görUndii. 

Karşı karş•va kaldıklan ' 
Knebvorth ded iti: 

- Sizde hayr,.t ve takdirle 
Jadığrm birçok mr.:ziyetler vat· 
böyle dimdik d4"U unuz da onll 
hiri .. Yalnız sb.:e hir şey söyliytt' 

[Arka5 
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Umum Müdürlüğünden: 
1 - lzmit kağıt ve karton fabrikası için evsafı afağıda yazılı 

tomruk halinde 7000 m3 odun satın alrnacalctrr. 
1 - Beyaz köknar olacak 

2 - Ağaçlar düzgün olacak 

3 - Uzunlukları 1,10 veya 2,20 metre olacak 

I 4 - Kuturları 8 aantimden az ohnıyacak 
1 5 - Ağaçların üst kabukları gömleğine kadar yontulmu• 
olacak 

6 - Ağaçlar az budaklı olacak 

7 - Ağaçlar sağlam olacak ve ağacın ortasında çürük bulun-
mıyacaktır. 

8 -Ağaçlar mümkün mertebe reçinasız olacaktır. 
9 - Ağaçların rütubet miktarı azami 3 20 yi geçmiyecektir· 

Bu ağaçları teslime talip olanların 10.10.1935 tarihine kadar 
Ankara'd s·· B nk · · a umer a merkezıne müracaat ederek, mal denız-

i den geldiğin~ göre Cif Derince, karadan geldiğine göre lzmitte 1 

vagonaa teılım fiatı teklif etmeleri lazımdır. 1 

1 2-Ayrıca 1000 ton köknar kapak tahtası alınacaktır. Buka
paklan satmağa talip olanların 10.10.1935 tarihine kadar fabri - 1 

kaya nümune göndermeleri lizımd 
•-- _ _ ır. 

lk\.ptUO.U 

Maliye Vekaletinden: 
21X32 Eb'adında ve beher Kutusu Yüz adet ki on 

bin kutu Karbon kağıdı açık eksiltme ile satın alına
caktır. Muhammen kıymeti 9500 liradır. İsteklilerin 
712 lira 50 kuruş muvakkat teminatları ile 18-10-935 
tarihine müsadif cuma günü saat on beşte Maliye Ve
kaleti Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona 
müracaatları. ( 2819) ( 6030) 

..L3A N !.;( A .S' 

Avrupaya Talebe Gönderilecek 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünden: 

1.- Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere AvruT'a· 
va müsabaka ile sekiz talebe gönderilecekdir. 1stt_y ... 11-

ierin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır. 

,
1

~~~~~~~~~~~!!!!!ii!!~~~'\ 1 lstanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonu ilanlar1 j 

itfaiyenin on üçüncü 

A.L- Türk olmak, 
B.- Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak, "Sıhhi muayene Ankara' da yaptırı
lc..-akdır.,, 

YILDÖNÜMÜ TÖRENi 
itfaiyenin geri bırakllan on Ut;UncU yll dönUmU 
töreninin 4 Birinci teşrin 935 Cuma gUnU saat 

• 15 de yapllaca§ı bildirlllr. " 6102 ,, --- • 

ı ISTANBUL BELEDiYESi 11.:ANLARI 

Karaağaç müessesatı İfkembehanesine lüzum olan sekiz tane 
d.ekovil 3:çık ~ksiltmeye konulmuştur. Hepsine 920 lira değer bi
ç~len bu ı.şe aıt. şartname levazım müdürlüğünde görülebilir ek -
sıltmeye ısteklı olanlar 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika ve 69 li
r~lı~ mu~akkat teminat makbuz veya mektubile beraber ı 6 bi -
nncı teşrın 935 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende bu
lunmalıdırlar. (6107) 

Yüzün parlaklığını izale ve 

didin güzelliğini idame için 
tekrar tekrar pudralannu. 

ya lüzum yoktur. Son bir 

keşif, •İze yalnız bir defa pudra

lanmağı ve bununla teninizin taze

.iğini ve yumu§aklığ,nı 7 saat koru. 

yacağ1na emin olabilirsiniz. ''Krem 

köpUğü" tabir edilen bu ıayanı hay

ret cevher, şimdi imtiyazlı bir usul 

dairesinde Tokalon pudrasile karıştı· 
rılnuştır. Bu suretle Tokalon pudrası 
diğer adi pudralardan be§ defa daha 
uzun milddet sabit kalır, en sıcak 
havalarda, en yorucu tenis maçların-

İstanbul Birinci İflas Memurlu
ğundan : 

Müflis Kirupe Viradoryan işinin 
yenilenmesi i!Sin alacaklıların ellerin
deki vesikaları ve evrakları ve vekil 
olanların vekaletnamelerile birlikte 
10·10-935 perşembe günü saat 10 da 
Memuriyctimize gelerek toplanmala
rı lazımdır. M ünisin dahi nerede ise 
ogiın ve saatte müracaatı mecburi
dir. (15072) 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALAHMAYA LUZÜM 
GÖRMEDi. 8üTÜN GECE..,, 
DAN~fTMİŞ. OLMA51NA RA<T 
MEN BURNU Hly MRLAMNORDU. 

dan uzun danı süvarelerinden sonra, 

bıle kat'iyyen bir parlaklık izi bı

rakmaz. Tokalon pudrası bin genç 

kızın nermin ve taze tenini temp, 

hiçbir erkeğin mukavemet edemiye
ceği ıehhar bir güzellik bahşeder. 

Hemen bugünden bir kutu alıp tec

riibe ediniz. Sair birçok pudralardan 

ne kadar farklı olduğunu ğörecek
ıiniz. ÇUnkü terkibinde .. Krem kö

püğü" bulunan yegane pudra, Toka
lon pudratıdır. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun
dan : 

Mahcuz. olup. bir borçtan dolayı pa
raya çcvrılmesıne karar verilen Tri
kotaj makinaları ve mamul yün eşya
sı 8-10-~35 salı günü saat 10-12 ye 
kadar Fıncancılar Yeni han zemin 
kat 14 No. da ikinci arttırma ile sa· 
tılacaktır. Taliplerin o gün o yerde 
bulunmaları ve memuruna müracaat
ları ilan olunur. (15073) 

Beher adedinin tahmin 
edilen bedeli 7 O kuruş olan 
1 O O O adet bel kemeri açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. İhalesi 4 Birinci Teşrin 
935 cuma günü saa~ 15 te
dir. Şartnamesi ve nümune
si Fındıklıda Satınalma Ko 
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 5 3 
liralık ilk teminat mak
buziyle l:tırlikte vaktinden 
evvel Komisyonda hazır bu 
lunmaları. ( 5651) 

7633 
* • • 

İstarıbul Komutanlığı i
çin 4000 kilo gaz yağı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
Beher kilosunun tahmin edi 
len bedeli 26 kuruş olup i
halesi 4-10-935 cuma günü 
saat 15,30 dadır. Şartna
mesi Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda görülebi
lir. Eksiltmeye gidecekle
rin 11 liralık ilk teminat 
makbuzlarını birlikte ola
rak vaktinden evvel komis
yonda hazır bulunmalan. 
(5652) 7634 

• • * 
İstanbul Komutanlı~ı bir

likleri ihtiyacı olan 5 8 ton 
sade yağa istekli oJmadınn
dan tekrar pazarlıkla eksilt 
meye konulmuştur. 

Beher kilosuna tahmin e
dilen bedel 7 8 kuruş olup i
halesi 12 Birinci teşrin 9 3 5 
cumartesi günü saat 11 de
dir. Şartnamesi Fındıklı
da Satınalma Komisyonun 
da görülebilir. · 

Eksiltmeye gireceklerin 
3394 liralık İlk teminat 
mektubu veya makbuzu ile 
birlikte vakt ;'t'Jden evvel Sa
tınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (5968) 

7670 

••• 
Muhammen bedeli ( 4401) 

dört bin dört yüz bir lira 1 

olan Rontken malzemesi a
çık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 17 Birinciteş
rin 935 perşembe günü saat 
15,30 dadır. Şartnamesi 
her gün öğ-Jeden evvel Fm-

dıklıda Komutanlık Satın
alma Komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin ( 3 3 O) üç yüz otuz li
ralık ilk teminat mektubu 
veya makbuzu ile birlikde 
vaktinden evvel satmalma 
komisyonunda hazır bulun
maları. ( 6 084) ...... 

Beher kilosunun La.uınin 
edilen bedeli (9) kuruş o
lan ( 15000) kilo nal demi
ri açık eksiltme ile satın a
lınacakl ı. İhalesi 1 7 Bi
rinciteşrin 935 perşembe 
günü saat 15 dedir. Şartna
mesi Fındıklıda Satınal
ma Komisyonunda her gün 
öğleden evvel görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
( 102) liralık ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ile 
birlikde vaktinden evvel 
Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (6086) 

ŞARK DEMIRYOLLARI 

1 Birincite§rİn 1935 den itibaren 
perakende suretile taze balık, taze 
et, taze meyva ve süt nakliyatı icin 
seyriseriye mahsus S sayılı hususi 
tarife meriyetc konulacaktır. 

Bu tarife yukarıda yazılı mevadda 
muntazaman tatbik edilegelen ücre
te nisbetle % 50 tenzilatı haizdir. 

Jıtanbul, 30 EylUI 1935 

MUDtRtYET: 

J.stiyorum 

C. Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce 
dillerinden birisini okuyup yazabilmek, 

D. Yaşı on sekizden ~şağı ve yirmi beşden yukarı ol· 
mdmak. 

2 .- Müsabaka imtihanı Ankarada Maden Tetkik A
rama Enstitüsünde 9 Teşrinievvel 935 tari.hinde yapı
lacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında muvaffak ol
malda beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri 
derece itibarile ilk sekiz arasında m.evki almaları lazım
dır. 

3.- Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müd
detleri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu 
hususda vesair mükellefiyetleri hakkında bir teahhüt
name verecek ve bunun icin TT'i1•(>l)er hir kefil P-i'istere
cekdir. 

4 .- İsteyenlerin : 
Nı.ifus hüviyet cüzdanını husniıhaJ varakasını mektetı 

şah~detnamesini veya bunların tasdikli suretlerini ve 
dört kıt'a fotoğrafı ile dilekçelerini 7 Teşrinievvel 935 
aksamına kadar Ankara 'da Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermiş olmaları 
ve Teşrinievvel 935 tarihinde yapılacak sıhhi muayene
Je hazır bulunmaları lazımdır. (2795) (6033) 

7694 

Manısa Şarbayllğından: 
Manisa Şehrinde tesis olunacak Elektrik Santralı ve 

tevzi şebekesinin 500 lira bedel mukabilinde yapılacak 
proje ve keşifnameleri açık eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme müddeti 24 Eylill 935 giinünden itibaren on beş 
gündür. İhale 8 Teşrinievvel 935 sah günü saat on altı
da Manisa uraymdaki Komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin. diğer Şehirlerin projelerini yapmış ve bu 
projeleri Bayındırlık Bakanlığınca tasdik ettirilmiş bu
lunmaları ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerini yatır
maları şarttır. 

Şebekeye aid Proje ve keşif nameler hakkında ur ayımız 
dan malumat istendiği takdirde parasız olarak isteklilere 
gönderilir. ( 5925) 7625 

Eskişehir Memleket Hastanesi 
Baştabibliğinden: 

Hastanemıze lüzumu olan 1 100 lira muhammen kıy
metli OriJınal Heidelberg modeli teferruatı ile beraber 
bir aded amelıyat masası 1-10-935 tarihinden itibaren 
yirmi bir gün müddetle eksiltmeye konulmuşdur. Ek
siltmeye aid şerait ve liste İstanbul sağlık ve Soysal Yar
dnn Direktörlüğü ile Eskişehir Memleket Hastanesi 
baştabibliğinden istenebilinir. İhale 22 Teşrinievvel :R,IJ 76emli 

GIBBS 
! 935 salı günü saat onbeşte Eskişehir llbaylığı Daimi 

(!aş .sahu.nunu 
l.stiyozum 

Encümeninde yapılacağından isteklilerin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde teminat akçaları ile usuluna göre müra-
caatları. ( 6063) 1100 • 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz F AIK 
Gazetec.1lik ve matbaacılık T A. Şırketi, tstanhul. Ankara ::at' 

de~i. 100.- 8a51ldıiı ver · TAN rrıatbaaaı 
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• - 1 • BAK ER • 
• 
• • 
il 

• 
ARAS Hi 

• •ı 
ı : 
• 
• 

Yangından Kork-• 
• 

:zelzeleden, 
• 

mağazaları kadar ucuz 
ve her keseye elverişli 
fiyatlarla en iyi lngiliz 

marka 

MUŞAMBA 
ve 

T rench-Coat' 

Topoğraf ve Ressam Ahnacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden: 
Tecrübeli topoğrafla harita ressamları aranıyor. İs-· 

teklilerin Ankara Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
t!tÜracaatlarr. (2796) (6032) 7693 

=maz; Azalması, 

Masrafsız 

Eksilmesi Yok;: 
larm zengin çeşitlerini 
takdim edemez. Fiyat
lar hakkında bir fikir 
edinmek için vitrinleri

·~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!ii~~· 

Harbiye'de B E L V Ü Bahçesi salonunda 1 
Ar~avutköyündeki Bay Faruk'un iftirakile 

1 gazıooda okuyucu her akşam 

• Saz devam ediyor Telefon : 49091 =---- • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 

• 
ır 

Elde Edilir, 

Gelir a 
ADAPAZARI 

D 

• 

mize lütfen bir göz 
gezdiriniz 

Beyoğlu istiklal caddesi • 'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllll llUlllH• ..__ ________ _. § Bütün Eczanelerden 3 

------------------ == == -
lstanbul Har~ci Askeri ı § ~ 

Kıtaatı ilanları = =: -- -- -- -• Samsunda bulunan kıt'at == =: 
ve müessesat eratınm ihti- = • =: 

• vacı olan 110000 kilo s1fu :: 1 § 
eti kapalı zarfla eksiltme- =: § 

• • ye konulmuşdur. Tahmin 2 = - -== bedeli 22000 liradır. Şart- § iste,iniz. § 
İi namesi Tüm Satınalma Ko := Baş ağr.sı .. Diş ağr.sı ·Grip· Romatizma· Kırgınhk := 

misyonundadır. İhalesi 4 •lllUlllllllllJlllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllUlll l lllllHlllllllllllii 
il Birinci teşrin 9 3 5 cuma gü-

• Türk Ti cart Bankası nü saat 15 de Samsunda jiF--.iiiiiimiii~~~~~~~~~iliiiiıiiiiiii~~~~iiiiii!!!!!~~-
- • Satınalma Komisyonunda ŞU MARKAYI HATIRDA TUTUttUZ 
• -. yapılacakdır. İsteklilerin 

_ 2490 sayılı kanunun 2 mad ı 
a il desinde yazılı vesaikle bir-
= = likde gelmeleri. Muvakkat 
• Her aqın birinci ~ünü faizleri ödene,, 1<:uDonlu • teminatı 1650 liradır. Ka-
• • pah zarflarını "teminatla-

d l d l .l b ~ rını havi banka mektub ve-

• 
IJ 

• 

VQ e l mev Uaf USU l e unu temın etfı • ya vezne makbuzlarını " i-
haleden bir saat evvel Ko

llj misyona vermeleri. ( 2 6 6) 
{5669) 7635 

* :[. :[. 
1936 senesi Nisan niha

yetine kadar Üç taksitte Af 

~=-En dakik 
En sağlam 

En hassas 
En ucuz 
En zarif 

ER 

En terninathdır • 

Son modeller gelmiştir. lttCE • ZARiF 
Kromdan 22 

EmıaJı gibi 15 ıene teminathdır. GUmUşten 27 
Taşraya bede) karşılık• gönderilir Lira 

SinCiER SAATLERİ 
ISTAttBUL • EMlttött<l 

i1J 
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lstanbul Gümrükleri Satış Komisyonu Reisliğinden: 
lim edilmek şartile 80000 
adet boz keçeden yapılmış 
matra kılıfı Kor Satınalma 
Komisyonunca kapalı zarf E M.K.N. 

1849 
1828 
1817 
1816 
1762 
1736 
1786 
1836 

462 

825 
1843 
1022 
1023 
4630 
1865 
1901 
1900 
1899 

1898 
1897 
1896 
1895 
1894 
1895 
1906 

Ağırlığı 

K. G. 
8,750 
3,860 

1278 
1557, 

0,460 
150, 
294,500 

75, 
205 

2176 
92 

1121 
400 
677 

15,900 
1916, 
540, 
518, 

9287 
1889 

567, 
421, 

4039 
209, 

1351 

İhale günü: 4-10-935 
Kıymeti 

L. K. 
630, 
277 
127,80 

70,70 
57 5, 

24, 
322,85 

Cinsi eşya 

İpek mensücat. 

" " Paslr kullanılmış gaz tenekesi. 
Boş ağaç gaz sandığı. (tahta) 
Deve kuşu tüyü. (Paket 3) . 
Vişi made nsuyu. 
Otomobil şasi aksamı. 
Krem podra riz. 

820, Yün mensucat. 
İhale günü: 8-10-935 
141,45 Adi boş şişe. 

89 Fosfat döşü. 
112, 1 O Boyalı müstamel demir fıçr. 

32. ,.\ ,, " " 
5 O 7. 7 5 Tayyare için iç ve dış lastiği. 

95,40 Deri sun'i çiçek. 
11,50 Kafes damaçana mahfazası. (Demir). 
24.30 Biçilmiş yazılmış Köknar (Kereste) 
7 7, 7 O Yapıştırmaya mahsus dikistirin. 

İhale günü: 12-10-935 
167,1 7 Siyah saç levha. (Kısmen paslı). 
151 Boyasız demir fıçı. (Kısmen delik). 

21 ,26 Benzol. 
156.38 Müstahzaratı tıbiyeden (Silüans). 
908, 7 7 Berber yağı. 

47,03 ,, " 
765,50 Hamızati şahmiye ile karışık senayiye 

mahsus nebati araşit yağı. (5695) 

lstanbul Gayrimübadi.ller Komisyonundan: 

la eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 21-10-935 pa
zartesi günü saat 16 da Af
yonda Kor Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 24000 lira 
ve muvakkat teminatı 1800 • 
liradır. Şartnamesi ve mü
hürlü nümunesi Kor Satrn
alma Komisyonunda her , 
gün öğleden evvel görülebi
lir. İstekli olanların muvak
kat teminatlariyle birlikte 
ihale saatinden bir saat ev
vel Kor Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 31 O) 
(6009) 7674 

* * * Denizli Garnizonu için 

Ali 
Dünyanan en meşhur şeker ticarethane.i 

Bahcekapu, Beyoğlu, Paogalb, Karaköy, Kadıköv 

- Ankara'da şubesi vardır. 

CAGLAYAN 
ESKi MULEft RUJ 

5 Birinci Teşrin Cumartesi Akşamı A~ıhyor 

E.FTALYA SADi Bestekar BIMEl'i 

• 

' 

137000 kilo Un satın alına
caktır. Teminatı 1223 lira 
tahmin bedeli 16440 lira
dır. İhalesi 17-10-935 per
şembe günü saat 16 da İs
partada Ttimen binası için
de kapalı zarfla yapılacak-

Bayan EFTAL YA tarafından DANSLI ZEYBEK TÜRKÜLERi 

San'atklr: H A L 1 D E B () Y 0 K G A L A 
tır. Şartnamesi Komisyon- Bestekar BıMEN taraf odan kendi eserlen 

Saz: Şebrım z n en maruf v~ ı~vimli artıat ve san'atkadan 
da mevcuttur. İsteklilerin ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~iıı!!- ~iil"i!ii!• 
ihaleden bir saat evvel Tü
men binasında Satınalma 
Komisyonuna mürrıraatla -

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

= Türk Hava Kurumu ~ rı. (312) (6011) - -7675 - -

IzmirMü:;:hhm mevki~ Büyük Piyangosu ~ 
için 7-10-935 de kapalı ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
zarfla eksiltmesi yaptlacak =: 19.cu tertip 6.cı Keşide 11 1. el Te,rin 935 dedir§ 
141800 kilo bulgurun alın- - • -
masından sarfınazar edildi- § B ü y ü k i k r a m ı y e § 

Bucada Halk sokağında 4 eski 23 yeni No lu ev 10500 ği. (274) (6096 ) ~ 00 000 L• d :: 
Darağaç Topuz sokağmda 29 eıkı 27 yeni No lu ev 4500 - 2 1 ra 1 r S 
Duağaç Paralı köprü caddesinde 69, 53 No kahvehane 5010 ' ZAYİ- Galata İthalat gümrüğünün • § 
Burnova Çıngene meıarhtında on dokuz dekar bağın beşde dört hisseıi 3920 3294 numerolu beyanamcye aid olan ~ Ayrıca 

4 
30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10,000 ~ 

Yukarda yazılı Yunanlı emvaJinin bedelleri Gayrimübadil bonosıle ödenmek üzere mülkiyetlerı 3025 numerolu mapuzunu kazaen --= Lirahk ikramiyelerle beheri (50,000) Lirala.. 5_ 
kapalı zarf usuliyle İzmir Defterdarlığı marifetiyle sattırmağa konulmuştur 7-10-935 tarihıne müsadif 
Pazartesi günü saat 1) de talih olanlann lzmir Milli emlak Sabş Komisyonuna müracaat eylemeleri zayi ettiğimden yenisini çıkaracağım- S: iki mUklfat vardar E 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• dan zayiin hükmü olmadığı ilan olu- iiJllllllllll llllllllllllll il lllllll lllllll llllll llllllll l lll llllllll l lll llllll llJ~ 

mır. Hüsnü. 7609 


