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Habeşistanın Arsıulusal Mand 
Alt.na Ahnmasını istiyorlar 

ikmal imtihanı
na Girmiyenler 
Böylelerin yeniden 

Beşler Komitesi işini Bitirdi, Habeşistanı imtihanı kararlaştl 
Lise ve orta okul imtihan tali

matnames.ine göre, ikmal ve maze
ret imtihanlarına, her nesebeple o
lursa olsun, vaktinde girmiyen ta

Vesayet Altına Almağa Karar Verdı 

BUGÜN 
1 incide : 

1 üncüde: 

4üncüde: 

S incide : 

6 mcıda : 
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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Şüphe ve Iman " - Or
lıan Selim'in fıkrası : "Çok 
yaşamak " - Siz ne dersi
niz ? - Sehir haberleri. 
Ankara haberleri - lz
mir'in K u rt u 1 u ş gunu 
- Felek'in fıkrası : "Cum
huriyet'e cevap ". 
Bahçıvanlıkta harika yara
tan adam ...- Saglık öiüdü 
- Sevişmeler, evlenmeler. 
Son haberler - İtmal -
Matmazel Doktor. 
Memlekette TAN - Şat-
ranç. 
Güzel aan'atlar. 
Avrupa matbuatı karşısın
da hadiseler. 
Kazan Hanlıimm son gün
leri - Faydalı bilgiler 
Hikaye. 

Asamble'nin 

İçti ·ma ı 
Uluslar Kurumu asamblesi

tıin 16 ıncı içtimaı dün Cenevre
de açıldı. Yılda ancak bir defa 
toplanan asamble, nazari ola
rak, (Tluslar Kurumu teşkilatı
nın en salahiyetli uzvu olmak 
lazım gelirse de filiyatta Kuru
tt:ıun çalışması ve kararları üze
tıne en az müessir olan bir mec
listir 

Uluslar Kurumu teşkilatı, a
tağı yukarı, V ersailles barış 
ltonferansı teşkilatına benzer. 
Versailles andını hazırlayan bu 
konferansın savaşı kazanan bü
tün devletlerin iştirakile mey -
~ene~elen bir ·genel heyeti, bir 
ir:t· kj.-1 

1 ""1et delegelerinin 
~ ıra 1 e meyaan.Cl e.- - v"k • 

•ek meclisi vardı. Nazariy':tna 
"'!ti ersailles andını konferansın 
genel heyeti yapmıştır. Fakat 
~akikatte muahede yüksek mec
.. ıs, hatta denilebilir ki bu yük
•ek meclisin birkaç uzvu tara -
fından hazırlanmıştır. Pariste 
~e?el heyetin rolü, yüksek mec
a..~ın kara?arını tasdike mün -
•lilsır kalriuştır. 

Versailles konferansı teşkila
~tnın bir kopyesine benziyen U
Uslar Kurumu teşkilatında da 

f1lda ancak bir defa toplanabi
en, içtimaı kısa süren ve delef el eri biribirini tanımadan dağı
an asamble, eski barış teşkila
~nın genel heyeti kadar acizdir. 
b.ununla beraber, asamblenin 
ır davayı dünya kamoyuna du
~rtmak bakımından faydası 
~Yüktür. Bu meclise akseden 
ır dava etrafında Kurumun a-

tası olup ta Konseye ginniyen 
~evlet delegeleri nutuk!ar söy
er. Davanın müzakeresı, parla
ltıentodaki münakaşaları andı
~· Söz söyliyenler, o davanın 

alli mesuliyetini Üzerlerine al
ltıarnış kimseler olduklarından 
~Csele üzerinde açık konuşur • -:!· Bazan demagoji de yapılır. 
(! U münakaşanın neticesi belki r: davanın halline yardım et -
lr~~: Fakat şu faydası olur ki 
.:tun dünya, davanın içini dışı-

anıar. 

ır Uluslar Kurumu asamblesi -,:n 16 ıncı içtimaı, kurumun on 
b.tı Yıllık tarihinde en önemli 
b~r meselenin halline çalışıldığı 
~r sırada toplanıyor: İtalya -
Ilı a~§ davası ... İtalya Başbaka- . 
'lh._ -Ussolininin dünya kamo -
;0 meydan okurcasına ileri 
~gı iddiayı münakaşa için ku
ba} konseyinin bile fazla kala-

ık geldiği ve meseleyi ince
l Arkası 3 üncüde 1 

A. SUkrU ESMER 

Bir Taraftan da İtalyanlar Habeş 
Hududunda Toplanıyorlar 

lebe doğrudan dt>ğruya sınıfta kal
maktadır. Halbuki gerek hastalık ve 
gerekse diğer bazı önemli mazeret 
yüzünden imtihanlara yetişemiyen 
talebe çoktur. 

Bu lalebeler okumakta oldukları 
mektep direktörlüklerine mütead
d,it defalar müracaat etmiş ve du
rumlarının incelenmesi için gere
ken teşebbüslerde bulunmasını rica 
etmiş.lerdir. Bilhassa hususi okul
larda bu durumda olan talebe yüz
den fazladır. 

Kültür Bakanlığı bu talebelerin 
durumlarını inceleniş ve tatbik e
dilmekte olan imtihan talimatname
sini de bu arada gözden geçirmiş
tir. Bu inceleme sonunda Baka-;t
lık muallim mektebi ve lise, orta 
okul imtihan tali :nıtna·n:sinin 45 
ve 53 üncü maddelerini talebe le
hine değiştirmiştir. Bakanlık bu de
ğişikliği dün Külütr direktörlüğü
ne bildirmiş, direktörlük de bunu 
okullara yaymıştır. 

Talimatnamede yapılan tadilata 
göre, hastalı1t yüzün.den ikmal ve 

ı mazeret imtihanlarına imtihan gün
-- lerinıde giremiyen ve hastalığı o-

Fran••~ aabideri ltalyan manevralarında MuNolini ile beraber kul idaresince kabul edilen talebe 
Paris, 9 .A.A. - Parsi-Soir gaze- en son birinci teşrinin on beşine 

tesinin yazdığına göre, Laval, Habe- kadar imtihan olabileceklerdir. Bu 
şistan arsıulusal bir manda altına ko- suretle talebe bir ayJan fazla vakit 
nulmasına ve burada İtalya.va eko- kuanmış olmakta ve yapılmakta 

o.tan iknaı intihanhrnhn sonra nomik ve süel rüçhan verilmesine ·-
karşı durmıyacağına dair Mussolini- imtihana girebilmektedir .Bıkanlı-
den teminat almıştır. ğın bu kararı taleb:yi çok sevjndir-

Beşlcr komitesi Habeşistanın ve- miştir. 
sayet altına konulmasını ve bunun ----------
şeklinin 1906 antlaşmasını imza e-
den üç devlet tarafından kararlaştı
rılmasını tavsiye eden bir raporla iş
lerini bitirecektir. 

halyanlar ~idata b••'Cldt 
Add;s-Aht'Qa. 9.A .A. - Bu sam.h 

çıkarılan resmi bir bildiriğde, Erit-
re' de İtalyan kıtaatının bazı hareket
leri bildirilmektedir. Bu hareketle
rin Habeşistana karşı yakın bir 
taarruzu eösterdiği bildiriliyor. Muh 
telif Habeş vilayetlerinden gelen 
telgraflarda İtalyan kıtaatımn sını
rın muhtelif noktalarında tahaşşüt 
etmekte olduğu bildirilmektedir. 

o; .. rapor hazırtanscı11k 
Cenevre, ::. #> " R"yt b.ld" . - o er ı ırı-

yor: Beşler komitesı ur. .. ·-"~n sonra 
İtalyan - Habeş anlaşmazlığmı .. ..,0 _ 
tün veçhelerini tetkik etmiş ve ıq_ 
beşistana memlekette intizamı kur
mak imkimnı verebilecek tedbirler 
hakkında hukuki bir rapor edinmeyi 
kararlaştırmıştır. 

Konseyde Oc Uye deliisivor 
Cenevre, 9 A.A. - Konseyden çık

makta olan üç üyenin yeri için seçim 
16 eylülde yapılacaktır. 

Sos,,ete div:::tnt 
Cenevre, 9 A.A. - Uluslar sosye-

Herriot, Paul Boncour ve Asamble 
ba,lıanlıiıno .. filen Bene• 

teai asamblesi divanını kurmuştur: 
Fransa 46, İngiltere 41, Italya 41, İs 
panya 38, Belçika 30, Meksika 30, 
Sovyet :ausya 29 oy almıştır. . 

Asamble diğer taraftan altı büyük 
1 Arkası 7 ıncide J 

Mısır istiklaline 
Kavuşmak istiyor 

60 dan fazla İngiliz harp gemisi iki aylık 
yola çıkmak üzere Portlanda toplandı 

Cebelüttankta toplanan /ngili~ donanması ... 
Londra, 9 A.A. - Timeı gazetesi, ''Halk aksine karar vermediği tak-

Vefd fırkasının İtalyan - Habeş an- dirde, bir lngiliz • Mısır elbirliği ol
laşmazlığına karşı olan durumunu i- mıyacaktır. Bugün ile 1914 yılı ara
zah eden Nahas pqarun sözJ.uiz,\ aında büyük bir fark vardır. 
yaymaktadır. Erldnlile ft erkinlik haklarına aa-

Nahu pata demigtir Jd: 4 Arkası s ınciöe ı 

Cumartesi 

işçiler hergUn yarım saat 
fazla çahşacak 

Cumartesi yev;niyeleri hakkın
daki kanun vilayet ve belediyeye 
tebliğ edilmiştir. Resmi daire ve 
müesseselerde çalışanlar cumartesi 
günleri saat 13 den eonra çalıına
dıkları halde tam yevmiye alacak
lardır. Ancak hafta içinde m:.ıtat 
mesai haricinde günde yarım sa
at fazla çalışılacak ve bu altı giin 
sürecektir. Bu suretle işçiler gün
de yarımşar saatten altı günde liç 
pat mutat m~aiden f~la çalışa
rak cumartesi günü öğfeden sonra 
aldıkları yevmiyeyi ödemiş olacak
lardır.Hafta içinde bu §ekilde çalıt
nıayanlara cutnartesi günü saat 13 
den ıııonra için ile.ret verilmiyecek
tir. 

Hususi müessesele~de çalışanlar 
ise, hazırlanış kanununa konacak o
lan yevnıiye kaydına göre hareket 
edeceklerdir. 

izmirde depremler 
lzmir, 9 A.A. - Dün sabah saat 

dörde on kala şiddetli fakat devamsız 
b~r. ~eprem olmuştur. Bu depremi 
bınbırı ardı sıra üç hafif deorem 
daha takip etmiştir. Hiçbir hasar ol
ınaınıştır. 

Ali Çetinkaya 
Karaköse, 9 A.A. - Bayındırlık 

Bakanı Ali Çetinkaya ıehrimize gel • 
miştir. 

Ticaret odasında hava kurumuna 
üye olmak için bir toplantı yapılmıt 
birçok tecimenler sös atarak bu ö
nemli işe ticaret alemimizin de daha 
yakından ilgisi gerekli olduğunu söy
lemişler ve bu toplantı vesilesile o
rada bulunanların hemen hepsi de 
kuruma üye yazılmI§tır. 

İdare ve t.1atbaı : 24310 
=="'----==== 

Arifiyede Feci· Bir 
Tren Kazası Oldu 
iki Vagon Y aldan Çıktı, iki 

Ölü, Üç Yaralı Var 
[ Ozel aytanmız bildiriyor] 

Dün sabah Arifiye demir yolu du
rağında iki kişinin ölümü ve üç ki
şinin de ağır yaralanmasile biten bir 
tren faciası olmuştur. 

Facıa nasal oldu? 
Dün sabah saat beşte lzmite va -

ran 8 numaralı Konya treni Arifiye
ye kadar gelmiş, saat beş\ yirmi geçe 
lstanbula yaklaşırken hareket me -
murunun yanlış yol verişi yüzünden 
diğer bir makastan geçmiştir. Maki
nist, yolunu şaşırdığını farkedem~ 
miş ve katan tali yol üzerinde bulu
nan vagonlann üstüne bütün hızile 

bmit, 9 
yüklemiştir. Bu bindirme ani ve müt
hiş olmuş, şiddetle çarpan katar, ö -
nünde bulunan dolu vagonları iteme
diği için süratlc gerilemiştir. 

Büyük sarsıntı bütün tren yolcula
rını çok korkutmuş, katarın geri gc-
ri gidişi herkesi ürkütmüştür. 

Her taraftan başlıyan feryat i
çinde şaşıran makinist getiliyen 
katarı durduramamış ve lokomoti
fin arkasında bulunan furgonla 
kömür yüklü vagon tam makastan 
geçerken kenardaki hendeğe yuvu-

r ArkHı fı tncide' 

_EV KRALiÇESi. 
BÜYÜK 

l Ev Kadını 
Müsabakamız 

YAKINDA: 
Bu müsabaka genç kızlarımız ve 
kadınlarımız arasında aile ve ev 
sevgisini artırmak gibi yiiksek sos
yal bir gaye ile hazırlanmaktadır. 

1 - Gazetemiz yakında T büyük bir ev kadını müsa
bakası açacaktır. 

A 2 - Bu müsabakaya bü-
tün kadın okuyucularımız 

N iştirak edebileceklerdir. 
3 - Müsabaka şu mev-

D 
zular üzerinde cereyan ede
cektir: 

A - EV TERTiBi, 

A 9 - DiKiŞ, BiÇKi, NAKIŞ. 
C _ ÇOCUK BAKiMi 

D _ YEMEK PiŞiRMEK 

Müsabakaya iştirak edecek 
olan genç kızlarla kadınlar, bu 
mevzulann herbirinden ayn ay
rı imtihan olarak mükafat ala
bilecekleri gibi, arzu edenler, 
hepsine de iştirak ederek, aldık
tan numaraların vasatisine gö
re, ev kadınları derecelerine gö
re ayrıca mükafat ta kazana
caklardır. 

DİKKAT : Ev kadınlığı
nın bütün sahalarında en 
yüksek muvaffakıyet gös
teren genç kız veya kadm 

" Ev Kraliçesi " ilan olu
nacaktır. 

4 - Bütün imtihanlar 
ve derecelerin tayini ile mü
kafatların dağıtılması res
mi ve gayriresmi yüksek 

mütehassıslardan mürek
ken bir hakem hevetine na
va lp eoilmi~tir 
~ Müsabakanın ~ütün tafıillb 

ile mükafatlarını yakında .. Tan" sü
tunlarında okuyacakıınız. Her senç 
kız ve kadının kolayca sirebileceği ve 

tayda ıörebileceti bu miiubakaya 
,imdiden hazırlanma! 
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ŞUPhE VE iMAN 

ı Son günlerin gazetelerinde 
ve mecmualarında inanmanın 
hararetli müdafaasını yapan ar
kadaşlarımızın yazılannı oku
dum. İçlerinde şahsıma ait hiç
bir ima sezmediğim bu yazılar, 
arada bir haksız yere septik te-

• lakki edilmiş olduğum için, 
bende şüpheye ve imana ait fi
kirlerimi tasrih ve tayin hevesi 
uyandırdı. 

Eski tefekkür, bir şeye ilkön
ce inanır, onu sonra düşünmiye 
koyulurdu. Eski tefekkür iç.in 
akıl, kendinden evel doğmuş bir 
imanın her söylediğine bir man
tık düsturu uyudurarak daima 
kafa sallayan, daima "hay hay!,, 
derneğe memur bir dalkavuktu. 

Yeni tefe~ür, bir şeyi ilkön
ce düşünür, ona sonra inc~nır. 
Yeni tefekkürün esası inanmak 
değil, metodik şüphedir ve inan
mak, düşüncenin iş ve hare·kete 
dönmek üzere iradeyi kuşanmı
ya hazırlandığı son halidir. 

Bütün bugünün medeniyet 
fikri metodik şüpheden doğdu; 
fakat bu fikrin gerçekleşmesi, 
imkan aleminde bir suret ve hü
viyet alabilmesi için, duyduğu 
şüphe kadar kuvvetli bir inan -
ma şarttı. Yeni tefekkürün 
mayası şüphe, yeni iradenin ma
yası imandır. Şüphe etmezsek 
hiçbir şeyi şahsi düşünemeyiz, · 
fikirlerimiz bizden evvelkilerin 
kalıp mefhumlarından ibaret 
kalır; inanmazsak nefes bile a
lamayız, vücudümüz kalıp cese
dimizden ibaret kalır.Serçe par
mağrmızı şuurla kımıldatmak i
çin bile bu hareketimizin fayda
sına ve güzelliğine inanmış ol
ı .• amız şarttır. 

Her yaratcı şüphenin içinde 
bir inanma hazırlığı ve her ya
ratıcı imanın içinde bir şüphe 
ihtiyatı bulunmalıdır. Yüzü i
mana değil, inkara dönmüş bir 
şüphe ancak zındık ve bozgun
cu yetiştirdiği gibi, arkasını 
şüpheye çevirmiş bir iman da 
kaba sofu yetiştirir. 

Realiteye inanmıyan bir sep
tik kadar, içi boş mefhumlara 
tapan kör bir iman ehli de zi
yan getirir. Sabit sistemlere de
ğil, çeşitli vakıalara ve realite
lere inanan adam salimdir. 
Şüpheden doğmıyan iman 

piçtir. 
Peyami SAFA 

Yasak bölgelerde do:aşan 

yabancılar 

lstanbuldan Kayseriye otomobil 
ile giden Kayseri Amerikan okulu 
direktörü Nilson ile İstanbul Üs
küdar kız lcolleji öğretm~nlcrinden 
Lukalse evvelki gün, Gebı:e yolu-:ı
da, yasak bölgeden geçerlerken tu
tulmuşlardır. Bunlardan birkaç gün 
•onra bir yaba.ncı yolcu daha yaka-
lanmıştır. 

Bu yabancılar, yanlarında mun
tazam birer pasaport olduğunu ve 
memleket içinde gezi yaparlarken 
yasak bölgeleri bilmediklerini söy
lemişlerdir. 

$ 

No. 24 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Cic'nçterden biri kızlardan biri • 
ile: 

- Hani Naciye, ninniyi sen söy-
liyecektin? dedi. 

Kız kahkahalar arasmda: 
.- Ne ninnisi söyleyim? diyordu. 
- Bir tango söyle... Yahut bir 

rumba! 
- Oylc ninni olur mu? . 
- Böyle asri bebeklere başka nın 

ııi yaraşmaz. 
Batka bir kız itiraz etti: 
- Tango ile rumba ile uyumaı 

bu ÇQcuk ... Bilakis gözü açılır. 
Kahkahalar arasında Altayı salla 

mıya başladılar. HavadiBi d.ıy1n ba 
lo halkı da oraya ütüşmilştü. Gürül 
tüdcn Altay uyuyamıyor, fakat sa
lıncağı bulduğu için bağırmayı da 
bırakarak sevimli gözlerle onlara 
bakıyordu. 

Nihayet Tahsin Bey kalabalığı 
4!ağıttı ve çocuğun batında büyük 
•ncıile Şahindeyi bıraktı. Halk ba 
1o .. ıonuna girince, Şahinde çocu -
tunun üstüne eğilerek: "uyusun da 

Arasta sokağı 
Hafriyatı durdu 

Ne Dersiniz? 
Sultanahmette Arasta 5okağında TRAMVAY ŞiRKETI OTOBUSLERi 

temmuzun dördünde b:ı~lıyan ka- ipek.böceğini tanır•ını:c. Muhte- ı tur. Halbuki tramuayla bu mesa· 
zım işleri, dün tamamen durmu~- lil iatihale z.arnanlannda biz.e kah lenin bir iki mi•li uzunluğundaki 
tur. Profesör Bakster bu akşam Av- bir küçücük kurt, kah bir kele yerlere 6 kuruı on para ile gide· 
rupaya hareket edecektir. bele, kôh bir koz.a halinde görü· bilirsiniz. 

Hafriyat sıralarında mcnncrdcn 
bir Bizans döşe:nesi bulunduğu gi- nür. Fakat o, hep bildiğimiz. ipek- Otobüs acaba niçin pahalı?. Da· 
bi on dör<lüncü asır ortala:rma ait böceğidir. Muni•, güzel, kıymetli ha konlorlu telakki edildiği içirı 
bir Osmanlı evinin temeller.ine de bir hayvancıktır. mi?. Bilakis yolcuları daha la::.la 
rastlanmıştır. lstanbul Tramuay Şfrketi de sarsıyor. 

BizaM sarayına ait döş.~:nenin genişletilmesi sıralarında evvelce muhtelil i•imler ue luyaletler al- Bu hatta, otobüs seruisini ya. 
yazdığn."llız mozayıklara tesadüf e- tında bütün latanbulu tırtıllarile pan bir ba§ka küçük firket olsa, 
dilmiştir. Bu m:>zayıklar, Arasta •armııtır. Onu kah tünel, kah makul e•babı mucibeler buluna
sok:ığındaki kemerlerle biribirin- elektrik, kah otobüs ıeklinde de bilir. Birtakım masraf hesapları· 
den ayrılmış iki büyük parçadır. gÖrÜr•Ünüz. Fakat o, hep, ayni ortaya dökülebilir, İf •ahaaı müı-
Profesörün verdiği izahate göre, •ı"rLettı'r teri sayısı mahduttur, denebı'lı'r. 
birinci mozayık 6X9 metre eb'adın- ır R • 

da, ikicisi de bundan daha büyük Tramuay ücretferinde tenzilôt Fakat bu otobüsler, herkesin bil. 
bir satıhtadır. yapıldı. Halk yıllarca ödediği diği gibi, Tramuay Şirketinin Ö;rı 
Mozayıkların kenarlarında hen- / l d malıdır. Binaenaleyh aöylediği-

desi, tezyini genicı ve süslü sular a. z a .par.a an kurtuldu •. F. a .. kat :ı L b b L Ll J. miz hesapları ileri aürmek yers~-
vardır. Bunların üzerind:: g5rülcn ıırRetın ır aıRa ıerc e 'turune-

d dir. Bu otobüslerin de bilet üc-
çok kıymetli ve yük.s~k değerdeki rek görün üğü bir yer v!'rdır. Be-
şekiller şunlardır: 14 ıiktaı ile Taluim arasında iıliyen retleri indirilmelidir. Hele, bu 

D5rt tan.e köpekle yapılan bir otobüaler. seruiste bir kıt'a tak•imatı vardır 
tavşan avı, birisi bir köpek tutan Bu otobu-aler ki, bilet ücretlerinde ltırklar ya-

l 
ateı pahcuınadır. 

biribirine yas anmış iki adam, ağ- par; cuıl me•ale farhının ntuıl 
zında kocaman bir kertenkele tutan Beıiktaıla Takaim ara•ında, kim- • 
kanatlı apokaliptik bir hayvan, seciklere görünmeden, derin ho- he•ap edrlerek kıt'alann teabit 
hurma ağacına tırmanan bir may- murtular yaparak aenelerdir iıler edildiği hiç belli delildir. 
mun, iki bı:ç tavuğu güden iki ço- dururlar. Bu otobüslerle Betik- Biz böyle düıünüyoru:z. 
cuk re~i. Mozayıkın ikinci büyük kısmı da tC1ftan Taksime çıkmak 15 kuruı- Siz ne dersiniz ? 
cidden 1nytnetli'tlir. Bu kısımda bo- __ ./ 
ğuşan bir öküzle arslan, bir geyiği __ ,,,,_, ______________ ,""'"' ______ , 

parçalıyan iki kaplan, çocuğuna 
meme veren bir kadın, ağzında yı
lan tutan geyjk resimleri görülmek
tedir. 

Fakat Osmanlılar tarafından ya· 
pılan ve temcileri mozayıklardan 
daha derinlere kadar indiril:nis o
lan büyük duvar bu tarihs:l i~er
leri birçok parçalara ayınmıştır. 

Arsta sokağı,ndak.i hafriyat yeri
nin korunması için icap eden du· 
varlarla çatı da hazırlanmıştır. Pro
fesör Bakster, yemek ve yatmak 
masrafları kendi-ne ait ol n:ık üze
re avlıklı bekçi de tutmuş ve 
kendisine koru:na yolları üzerinde 
diııektifler vermiştir. Bekçi için 
kazım yerinde özel bir baraka da ha
zırlanmıştır. 

Öğrendiğimize göre, profesör ge
lecek yıl mayısta lstanbula gele
cek ve hafriyat işlerine devam e
decektir. 

Ekmek fiyatları 

Belediye narh kom.isyotıu dün 
toplanmıştır. K'Olnisyon un fiyatla
rını gözden geçirmiş ve epeyce u
zun sürC'Zl bir incelemeden sonra 
ekmek fiyatlarını eski fiyattı ipka 
etmıiştir. Komisyon gelcce1t toplan
tısını 15 gün sonra yapaıc:aktır. 

Ba'kan Festivali 
CXlümüzdeki cumartesi günü baş

lıyacak olan arsıulusal festival ha
zırlıklarına önemle devam edilmek
tedir. 23 cyl\tlde Beylcrb:yi sara
yında verilecek olan son bal'o için 
saray dahilinde ve bahçede tesisat 
yapılmakt1daur. Festival komitesi 
son defa olmak üzere Büyükadaya 
gitml~ ve ıimdiyc kadar yapılan 
hazırlıkları gözden geçirmiştir. Di
ğer taraftan Balka.n devletlerin-len 
festivale iştirak cdc.cck olanlar da 
bugün :len itibaren gel.meye ba~h
yaıcaklardır. Bugün sekiz kız ve se
kiz er'kek olmak üzere 16 kişilik 
Rc..~nen heyeti gelecektir. Bu ara
da bir çingene orkestrası da bulun
maktadır. Diğer Balkan devletle
rinden gelecek heyetler de bu haf
ta şehrL"Ilize gelmiş bulunacakla·r

dır. 

büyilsün, ninni 1,, diye mırlanmaya 
baslamıştı. 

Tahsin Beyin keyfi adamakıllı kaç
mıştı. Daha baloya geldi geleli Ce
mile ile bir dakika bile konuıamaaı. 
Yanındaki oğlana da fena içerliyor
du. /. ralarınrlaki milnas~betin sekli
ni anlamak için ikisine de ayrı ayrı 
hıo.u sevler sormaya karar verdi. 
Böylece lakırdılarının biribirini tu
tup tutmadığını kontrol etmek isti
yordu. 

Bir köeıdc durarak Ccmile'nin Se
lim'dcn ayrılacağı anı bekledi. Kız 
onun uzak'an bakışlarında bir tehli
ke sezdiği için Selim'i birkaç dakika 
bırakarak annesine doğru gitmişti. O 
zaman Tahsin Bey ağır ağır Selim'e 
doğru yaklaştı ve hem yaıından, hem 
de mevkinden aldığı cesaretle, elini 
babaca ıencin omuzuna koydu: 

- Evlat. dedi, maşallah gözel dans 
idiyonuz. Bizim Cemile Hanımı nir· 
den tanırsınız ki? 

Klavuzda bu unmıyan 
ke:imeler 

Bazı idare heyetlerinin Devlet 
Şurasına gooderdikleri ceza karar
larında. kılavuzda yeri bulun:myan 
ve ne demek isteniJ.diği anlaşılmı
yan bazı kelimelerin kanuni tabir 
ve ıstılahlar yerine kullanıldığı 
görülmüı ve bu yüzden tahkikat 
dosyaları Şudica geri gönderildiği 
tir. Cezada pe1t kuvvetli bir es1s o
lan cacele» prensipi de bu suretle 
bozulm1kta~ır. Kılavuzda yeri ol
mıyan kelimelerin kut.lanılmaması 
Devlet ŞurAsı başkrnlığınca karar
laıtırılrnıştır. Bu cihetler Tüze Ba
kanlığından İçişl~ri Baknlığın:ı 
bildirılmiş ve İçiş.leri Bakanlığı da 
alakadar dairelere yaymıştır. 

Yafovanın imarı 
Y~lovanın modern bir k-ıplıca 

şehrı haline konulma;aı iç,in _ıeliir 
mütehassa:ı M. Prost tarafıılaan ya
pılmakta olan planın es1slı nc>kta
ları tamamlanmıştır. 

Prost hazırladığı p!Snı Akay i
daresine göndermiş, ve pliin kafi 
şeklini almadan ilave edilecek kı
sımların bildirilmesini istemiştir. 

Akay idaresi planı tetkik ettik
ten sonra buna ilavesi lazım gelen 
kısımları kararla2tıracak ve Prosta 
gönderecektir. 

M. Prost' tarafmdan bazı tcfer
rüatın da il&vesi ile kat'! şeklini a
lacak olan plfin, Bakanlığın da tas
dikını mütcakıp tatbike başlanacak
tır. 

Birkaç sene tonra Avrupadaki 
e§lcııinden" her cihetçe üstün bir 
hale gelecek olan Yalovanın, meş
hur bir su şehri olacağı ve bilhas
sa ccnebller tarafından fevkalade 
rağbet göreceği umulma'kta1ır. 

Nekadar esnaf var? 
Belediyece tesçil edilen esnaf 

tnikduı 29352 yi b:.ılmuştur. Yeni 
açılan müesseselerde çalışacak o· 
lan esnafın da ceza.sız tes;il edil
mesi kararlaştırılmıştır. Tes;il 
müddeti bitmif olduğundan beledi
yeye müracaat et>niyen eski esnaf 
ceza ile tcsçil edileceklerdir. 

Okul direktörleri 
Arasında değişi~lik 

Kültür Bakanlığı lise ve orta o
kul direktörleri ansında bazı de· 
ğişiklikler yapmıştır. 

Üsküdar orta okulu direktörü 
Şchao Nazmi, Adana lisesi direktör
lüğüne; Konya il sesi başmuavini 

Arif, Üsküdar orta olc:.ılu direktör· 
lüğüne; Bursa lisesinden Cemal, 
Kantli.Jli kız lisesi direktörlüğüne, 
Diyarbekir lisesi direktörü Cemal, 
Kastamonu lisesi direktörlüğüne, 

An kara kız lisesi bı!J nuavini Yu
nus Kazıım, ayni oklll direktörlü
ğüne; Samsun lisesi direktörü Ham
di Kaya, kendi arzusile Vefa lisesi 
muallimliğine tayin edilmişlerdir. 

Direktörler önüı:nti.zdeki ders yılın
dan evvel yeni vazifelerine başla
mrı olacaklardır. 

r 

Yeni mahalle teşkilftb 
İ!tanbulun kadastrosu yapılmış ve 

bu 'kada-stroya göre yeni mahalle 
teıkilatı yapılmıştır. Öğrendiğim.i
ze göre, bu yeni teşkilata finannl 
t~~-ilat. uymamaktadır. İlbayhk. 
butun finlnsal hudutların da yeı."'1i 
komunbaylık teşlcitatına uydurul
m.aaını mu'tafık gördüğü için tcş
kılata ait hazırlık'la.r üzerinde bu· 
l~nan ~i!la~, ;8a.kanlığına düşilrı.'1-
diilderını bıldırecektir • 

Hariç•en lmlUiena__:.0fro•crnn:Jr 
Liae ve 'orta okul s~ ıınıf im

tihanlarına iştirilk edecekler hak· 
kında Kültür B:ıltanlığı yeni karar
lar vermiştir. Bu gibiler üç buçuk 
yıl içinde 7 d~fa i.ntihana girebi
liyorlardı. Bakanlığın kararına gö
re bunlar askerlik vaktine kadar 
rrotihana girebileceklerdir. • 

ismet lnönUnU ziyaret 
Tüze Bakanı Şükrü Saraçoğlu dün 

Heybeliadada oturmakta olan Baş
baka~. la~et lnönünU ziyaret etmi;t
tir. Şukru Saraçoğlu bugünlerde An
karaya gidecektir. 

" 
KUÇUK HABERLER 

• İstanbul güven ikinci şube di
rektörlüğüne atanar.1 eski Aı<iadağ 
İl~ebayı Necati, din sı.>1 .1 ş: ıri
mıze gelmiş ve yeni vazifesine baş
lamıştır. 

• 1 eylfılde başhyan Cümhuri
yet Halk Partisi ocak kongreleri 
ayın sonunda bitecektir. Nahiye 
'kongrelerine 1 teşrinicvvelde baş
lanacak ve 15 teşrinievvelde son bu
lacaktır. 

Bugün Bakırköy, Çatalca, Siliv
ri, Yalova kazalarile Fatih kaza
sının Ayvansaray ocağı kongreleri· 
ni yapacaklardır. 

• Vakıf paralar direktörlüğüne 
atanan Samsun hususi muhasebe di
rektörü Kemal, yeni vazifesine baş
lamıştır. 

• Evkaf genel yardirektörü Fah
ri Turhan şehrimize gel!.niş ve dün 
EV'kaf direktörluğü•t.de meşgul ol
muş ve ilgililerden idareye ait iza
hat almıştır. 

• Evkaf memurlarının eylfıl ma
aşı ile hayrat hade.nelcrirun ağus
tos aylıklarının verilmesine dünden 
itibaren başlanmıştır. İdareye men
sup mütekait ve yetim üç aylıkla
rının yakında verileceği anlaşılmış
tır. 

• Ankarada düıerck ölen Holan
dalı tayyarecinin cenazesi, dün sa
bahleyin saat on birde özel bi.r u
çakla lstanbula getirilmiş ve Yeşil
köyde durma.dan Bulgarıstan yoli
lc Hcrlinc gönderilmiştir. 

• Hava Kurı.wnu htanbul merke
zi tarafından bir tamhnle istenen 
ve bütün ilçe ve ko.nU\lbıylık kol
larından uçak haftası içinde yaıpı
lan fadiyeti gösteren raporların 
göndrilmcsine baş.lanmııtır. Hafta 
içinde edinilen yardı.n paralarile 
kollardan gelecek ra.por hülisaları 
htanbul merkezince ıncelenecek ve 
sonra genel merkeze bildirilecektir. 

ÇOK YAŞAMAK 
Elazizin en yaşlı adamı Der

viş Dayı adında bir ihtiyarmış. 
Yaşı 123 e varmış. Omrüniın 
altmış üç yılını dağda çobanlık 
ederek geçirmiş. 

• Bana sorsalar; 
- ÇQ.k yaşamak ister miydin 

diye? 
Ben sorardım: 
- Hangi şartlar içinde? 
Çünkü ne Zaro ağa gibi, ne 

Elazizli Derviş dayı gibi, aşağı 
yukarı güçlü bir nebat ömrü 
sürerek bir buçuk asır nefes al
mayı, su ıçıp yemek yemeği 
istemezdim. 63 yıl dağda ço
banlık ettikten sonra 63 yıl da
ha bir küçük şehirde bir taŞ 
p:ırçası gibi yaşamaktansa, 50 
yıl kafamın dikine giderek ö
mür tükettikten sonra toprak 
oluvermeği tercih ederdim. 

Ne Rokfeller olmak isterdirn; 
ne de telleri kopuk zavallı bir 
telgraf direği gibi bir Zaro Ağa
nın,bir Derviş dayının uzun Öill" 
rünü sürmek. 

Orhan SELiM 

Liman tarifesi 
Bakanlıkça tıasdik edilen yeni li

man tarifesi bugünlerde alakadar
lara bildirilecektir. 

Yeni tarifede bilhassa liman a
melesin de şikAyetleri gözönün~e 
tutularak yü'kleme ve boşaltma fı
yatları üzerintle csa.slı değ~iklik" 
le.r yapılmıştır. Yeni fior.nüllerle 
kararaştırılan ta.I'lifenin liman ha· 
reketlcrini de ~ğaltacağı umul• 
maktadır. • Mezunen memleketine giden 

Roman.yanın Ankara elçisi M. l<'lot-
ti dıin §ebrimise gelmiştir. Burada pılmlSı gereken dükkanları kendi 
bir müddet istirahatten aonn An- hesabına kiraya v~rdiği görül!'tliit 
karaya gidecektir. ve belediye sosyeteye bunların kıl• 

• Bu yıl yük&ek deniz ticaret dmlmasını müteaddit kereler bil• 
mektebinin ka;>ta.n ve makinist 
kısmına girmek istiyen 180 ki~inin dirmişti. Dün sosyeteden bu h\J• 
müsabaka imtiha.1ları bitirilmiştir. susta gelen son cevaba göre rckliiırl1 
İmtihan evrakları yakında tetkik levhalarının ve dllkkBnlarm mı.ıka• 
edilecektir. vele müddeti bittikten s?"\ra le\'• 

• Sayım bürosu bugün g~ncl top- baların kaldırılacağı ve dükkanl•• 
tantı yapacaktır. Büro, b.itün bina rın boş~ltıla~ağı bildirilmektedir. i 
listelerini bitirmiş ve yerlerine gön- . • Ü~ıv~rsıtede tn~ılap dersler. 
dezımi~tir. Bunda.n sonra uyım?f •. ıkmal ımtıhanlarına dun başlanını~f 
çilışaca~ memurllfi yapacakları iş- tır. Edebfya-t" fakilitcsinin .. m.uht:li 
ler gösterilecektir. sınıflarmöa yapılan dünku ımtıh~ 

• Finanı Bakanlığı tashilat di- na 200 talebe girmiştir. Sonuç bıt 
rektörü Nazif .. hr' · 1 · t' haftaya ka.dar anlaşılacaktır. , :re ı.nıze ge mış ır. . .. .. . . . . eC 
Direktör dün Istanbul mıntakası • Tıcaret mudurıyetının, tıcar 
finans t~hsil direktörü Ali Rıza ve kalemi de Ankaraya kaldırılmıştır· 
muavini ile göruş.nili ve ta.tsil iş- B~ daire ile işi ola~lıı~. A vilayete 
terini güçleştiren, geciktiren se- muracaat edere.~ m.uşkulatla ~.'i 
bepler üz::rinde izahat almı§tır. tılaştıkl~rını L 

50Y!~ffitÜl'nı iste.nif 
Umulduğuna göre, direktör tet· ~a ~~. bır .... 

kikleri sonucunu bir raporla B:ıı~ • Meyva ve sebzelerimizin tar 
kanlığa bildirecektir. yarelcrle Orta Avrupaya n3kli i9il1 

• Moskov11~-· ~nmgratta topla.. dün ticaret odasr;d1 t;> >l:ı ll 'l lcO" 
nan ,._.uıusal Fiziyoloji kongresine mite bazı enslaır üzerfnde kon\J• 
qtırak ettikten e::>nra Alınanyımın şarak nakliyatın ne suretle yapıla" 
Dresden şehrind6 toplanan Alman cağını kararlaştırmıştır. . 
emrazı asabiye kongresine iştirak r k F h · • Yelkenci zade Lutfi Tan ı, 
eden profesör do tor a rettrn Ke- minde 4200 tonluk yeni bir vapu• 
rim şehrimize dönmüştür. Dr. Fah- almıştır. Bir İngiliz kumpanyas.ı~· 
rettin Keri n Dres:len e nrııı an- dan alınan bu vapur dün ~ehriınıJI 
biye kongresinde Türkiyedc ve 
dünya üzerinde aı görtilen Trid- gelmiştiT. 
rayh hastalığı hakkın·Ja tebliğde Duyduğumuza göre Yelkenci ı•; 
bulunmuş ve kongrenin üçüncü gü- 'de Lutfi gelecek seneye bir vapLl 
nü konuşulan frengi cinneti üze- daha alarak Avrupaya seferler yar 
rinde söz alarak memleketimizdeki lmağı düşünmktcdir. 
bu hastalıkların hus·.ısiyetleri ve • Japonyadan birkaç firın:ı t\1~ 
Türkiyedeki e nrazı akliye müesse- ıatmak üzere tacirleıri nize m:irac~ 
teri hakkında izahat verilliştir. atta bulunmuJlardrr. İnhisar ide~ 

• Şirketi Hayri yenin muhtelif ei ile Türkofis ihracatçılara 1;za et• 
iskelelerine rcklflı:n levhaları koy- kolaylığı göstermeği vaadetmıtl 
duğu, iskelelerde yolcu salonu ya- dir. 

- Sen benim kim olduğumu bili
yon mu? 

- Bilmediğim için sizinle konuşa
.marn. 

Tahsin Bey tekrar bir elini Sclim'in 
omuzuna koyarak öteki elile cebinden 
bir kartvizit çıkardı: 

- Ben sana kim olduğumu göste
ririm, delihanlı ... Al ıu hartı da bir 
göz atıvirl 

Selim, okuduktan ıonra bir daha 
omuzlarını silkerek kartı yere attı: 

- Bana vızl7t'Jir beyefendi 1 dedi. 
O zaman, Tahsin Bey, kollarını 

göğsü üs ünde kavuşturarak doğrul· 
mu§, haykırmağa batlamıttı: 

- Vay! .. Bana hagaret idiyon ha .. 
Bana ve sıfatım hagaret. .. 

Etrafına döntrck halka hitap etti: 
- Şahitıiniz ya ... Hagaret var. şa

hitsiniz ya •.• Çabulr .. Bir puliı çağı
rın... Pulia... Pulis ... 

vurarak, bütün balo salonunu çın;:;; 
öttüren, cazbandı susmağa nıec 
eden bir haykmıla haykırdı: di• 

- Kendine gel beycf endi! .. gen .11 
ne gel bakayım 1 .. Ben adamı clalcf11' 

•• if11"" 
ortasında ı;ınati maskara ya çevırır 1'•' 
Neden polis çağırıyormuşsun J:0 gi 
lım? Bu çocuk sana ne yaptı? rt•• 
arkalarına güvenip tc burada afıı ·rı' . sı . 
fur ediyorsun? Ne yapabillrınıŞ ytP 
Şimdi bir bir kirli çamaşırlarını sa""' 
dökeyim mi? Açayım mı ağzımı? ur 
mayım m ı ~ ö z U m U , EY b•• 
ı;ultan'daki c ı ki ka fa 1 1 

.,, •• 0 

nım hikfiyesinl burada ~
anlatayım mı? Kesene mi gü.\'cnı;ııl'I' 
sun? Otomobiline mi gUvcnıY0~1rıt• 
Şimdi bu üstümdeki esvabı. çırsu"? 
ağzına tıkarım. Bunu mu i.stıY0 otiıi? 
Çağır bakayım da görcyitn P1 
Haydi! .. Ne sustun? Çağırsana "f"". 

Selim birdenbire omurunu Tahsin 
Beyin elinin altından çekerek dimdik 
durdu: 

- Affedersiniz. dedi, ben sizi ta· 
nunıyorum, ne sıfatla bunu bana ıo
ruyorsunuz? Cemile Hanımın akraba
sı mısınız? 

mahremiyetine ait marnmat iııtemeğc 
hakkınız yoktur. Burada Avrupa mu
aıcreti hiklm olmak lbımgclir. Pre
zante olmadığınız kimselerıc konu~
mazsınız. 

- Prezente, prezcnte ... Sen kim· 
sin. sıfatın nedir ki ıana prezcntc ola
cahmııım ••• 

Batile kapıdakilere doğru itaret 
ederek ıesini yükseltti: 

- Oradan bir puliı ıönderin, pu· 
liı yok mu? 

Fakat polisten evvel, kavgayı uzak
tan farkcdcn Cemile koşup gelmişti. 
Selim'e meselenin ne olduğunu sordu. 
Cicnç kısa cUmlelerle izah etmişti. 
Cemile katlarını çatarak, ellerini ar· 
kasına koyarak ve iskarpinio ucile 
Tahsin Beyin dizkapağına tiddctle . 

Tahsin Bey sahiden kaşıarın~il 
karı kaldırarak, ağzı yarı açıl<, ş .ı· 
hareket halinde iker.. kalıbı alınını cW 
çıdan bir maske gibi donınu§. •0~u
rece ıaşkın ve iradesiz duruY

0
.r ·de" 

- Gibi bir şey ... O cihetin sizinle 
elagası yoktur. 

- Sizin de tanımadığını adama hi
tap etrneğe, busuılle bir genç kınn 

Selim Tahsin Beye arkasını dön
dü. Zaten keyfi yerinde olmıyan 

Tahsin Bey, neye uğradığını bilmi
yerek ilk önce afallamıı. sonra da 
kızmıştı: 

Selim başını yarı çevirerek ve bir 
omuzunu silkerek: 

- Kim olduğunu bilmediğin ada
ma ne söz söylüyorsunuz? 

Tahsin Bey Selim'e yal• aşarak ve 
onun omuzundan başını uzatarak sor
du: 

Cemile'nin daha :ıiyadc i}crt gı 
bileceğini dütünerck: aıııs'1' 

- Suı, rica iderim, Cemile ll 
dcdL J 

[Arkası "'r 
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ANKARADAKi UÇAK KAZASI 

Ceset Dün Holandadan 
Gelen Uçakla Gönderildi 

[Ozel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 9 

Ankara uçak alanında, bir tecrübe uçuşunda düşüp ölen Ho
landalı tayyarecinin ölü töreni bugün yapıldı. 

Töreude Hava müsteşarı General Cemal, Genel Kurmay Ha
~a danışmanı Mecit, Milli Mü~afaa hava fen danışmanı Stefan, 
liolanda maslahatgüzarı Hoopıyed, Dışişlerinden bir murahhas, 
askeri ve sivil uçmanlarımız, bir bölük asker hazır bulundu. 

Saat dokuzda Nümune hastanesinde bulunan ölüyü asker uç
hıanlarrmız bahçeye çıkardılar ve tabutu bahçenin çiçekleri ara
&ına konmuş olan bir masanın üzerine yerleştirdiler. 

Törene Hoschpiyed'in bir söylevile başlandı, Hoschpiyed 
)urddaşına karşı gösterilen candan ata.kaya teşekkür ettikten 
sonra, ibir İrlanda sübayı olan Holandah pilotun uçakçıhğa kar
şı duyduğu yüksek sevgiyi uçuşlarının meraklı taraflarını anlat
mış ve ölüye son döşeğinde ebedi istirahat temenni etmiş ve 
8Öztinü kesmiştir. 

Hoschpiyed'den sonra, Holandah danışman Stefan bir söy
levde bulunmuş ve ölünün havacılığa olan bağhlığmı, zevkini 
\'e şevkini anlatmış, bir gün evvel lzmirde düşen yüzbaşı Alaad
dini hürmetle anmıştır. 

Bundan sonra Genel Kurmay Hava Danışmanı Mecit, bir söy
~ev vererek, orada bulunanları son defa olarak ölüyü selamlama
ga ve herkesi bir dakika sükuta davet etmiştir. 

Bundan sonra uçmanlarımız tabutu kaldırdılar, ölü otomobili
ile koydular ve alay Samanpazan yolu ile şehirden geçerek uçak 
ilanına vardı. 

1 
Burada tabut, Holandadan gelen uçağa konuldu, üzeri çelenk. 

erle örtüldü ve uçak bir manganın son hürmet ateşinden sonra, 
llıızıkanın Marche Funebre'i arasında havalandı. 

Küçük Kibrit Kutuları 
Ankara, 9 (Özel aytanrnız bildiriyor) - Küçük kibrit kutu

J~~nın piyasadan çekilmesi üzerine, yapılan şikayetleri gözö
tıunc alan Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı, Kibrit İnhisarı şir
!~tine tebliı?atta bulunmak için mukaveleyi tetkik ettirmekte-
"ı • 

İşçilere Ucuz Yolculuk 
•. J\n:~ara, 9 (Özel aytarımız bildiriyor) - 'IS EyHU tarihinden 
lttbaren beş kişiden mürekkep olmak veya beş kişi ocreti ver
lnck şartile Aydın hattı (dahil), Erzurum • Sarıkamış, Bursa -
ldudanya, Samsun sahil hatları hariç olmak üzere, istasyonların 
herhangi birinden diğerine iş bulmak veya işten dönmek üzere 
•e"ahat edecek amele için devlet demiryolları idaresi yüzde 
~~iş nisbetinde tenzilat yapmağa karar vermiştir. 
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Yulicinistanda Genoy 
.. ilkteşrinde Vapıhyor 

\i· Atına, 9 (Özel aytanmız bildiriyor) - Çaldaris bu sabah gel
f 1 

Ve Gorinthe'de karaya çıktı. Tezahürlerin önüne geçmek için 
'""kalide tedbirler alınmıştı. 

ttı Başbakan, Kiyefisyaya gelir gelmez, derhal birinci kolordu ku 
lndanı Panayotakos ve general Demestikas'ı kabul etti. 

rı Sa~~ on birde Kondilisle başlayan mülakat bir saat sürdü. Bu
t.!:. nıuteakıp Bakanlar·meclisi toplandı. Kondilis ve Rodopulos 
-vplantının sonlarına doğru çıkıp gittiler. -
Ilı Ç.~ldar~s gazetecilere genoyun ilkteşrinde mutlaka yapılacağı-

soyledı. • 
ltıiNazırlar mc;disinin yarın için beklenilen toplantısı, geciktiril
Q Yerck. ~lle~a~ele bu akşam yapılmış ve vaziyet etraflıca göz. 
en geçırılmıştır. 

<lo k.?ndilisin istifası bu toplantının sonucunda belli olacaktır. 
llişmeler devam etmektedir. . 

. Garnizon ve Polis Hazır 
ı· Atina, 9 <'?zel aytarımız.bildiriyor) - Atina garnizonu ve po
Ql& kuvvetlen Panayotakos un emri üzerine intizar haline konul
~· Altı zabit istifa etti. 

Ölçüler İçin 
L ~rılrara, 9.A.A. - Ekonomi Ba
~lığından : 
te~günün ekonomik ve teknik ge
.. t lerine uygun olmadıklarından 
'i:ı• drt ülkelere çıkarılmak erge
cıı e özensi ve kontrolsuz yapılnuş 
4;:;alan yüzünden yapıldıkları ülke
~c ~~tılmıyan aşa~ı malların bun
~U bovle ülkemizde sürülmesinin 
it. ne geçilmek üzere Ekonomi Ba
~lı~ı. ölçüler tüzüğünüfı 30 uncu 
t~ıddesine ve buna dayanarak resmiğ 
ler:te .. ile de basılmış olan öğrenek
)t t~re elektrik, havaguı ve su sa
'~la.rıyle ölçü yaraçlarının ve tak
ı.,~tlerin tip ve sistemlerinin onay 
>1iru aı iılerini önemli bir it olarak 
>1ilr hnektedir. Ölçüler kanununun 
dı1'-Uınseı olarak yeritilmeğe batlan-

5' 1934 yılındanberi birçok tanın-

Bir Tebliğ 
nuı vaduyru firmalar ekonomi Ba
kanlı~na başvurarak Türkiyede sat
mak ısted~kleri bu gibi sayaç ve ya
raçların tıp ve sistemlerini onaylat
mışlardır. _Ekonomi Bakanlığı ölr.üler 
ve ayar direktörlüğünde tip vi sis
temi onaylanmış ölçü. ve yaraçlar
lardan alınan örneklerle kurulmuş 
olan kolleksivon herkese acık bulun
durulmaktadır. Bundan böyle tip ve 
sit;temleri onaylanan sayaç ve yaraç
larm listesi resmiğ gazete ile biliti
lecektir. Bunların listelerle istenilen 
her türlü aydınlatıcı bilgi ve belge
ler Ankarada ölçüler ve ayar direk
törlüğünden ve merkezleri İstanbul, 
İzmir, Samsun ve Merain'de bulunan 
bölge ölçWer ve ayar bat ispekter
liklerinden alınabilir. 

Giimrüklerde güçlüklerle karşı-

T A N===================================================== 

Zqnguldakla 
Telefon 
Dün Açtldı 
Ankara, 9 (Özel aytarrrmz bildi

riyor) - Zonguldak - Ankara te
lefonu bugün işlemeğe açılmıştır. 
Bu münasebetle, Ankara telefon 
direktörlüğünde bir tören yapılmış
tır. Törende posta, telgraf ve tele
fon genel direktörü Hayri ile ida
renin ileri gelenleri ve gazetelerin 
mümessilleri hazır bulunmuşlardn. 

Ankara telefon direktör vekili 
Sadi, telefonla Zonguldağı bularak, 
idare müfettişlerıinden Rüştü Gür
sel'le görüşmüş ve sonra sıra ile 
Zonguldak - İmnir, Zonguldak -
İstanbul şehirleri arasında görüş
meler temin olunmuştur. 

Bu görüşmelerde sesler her iki 
taraftan gayet iyi işitilmiştir. 

Şehirler arasındııki ~örüş:nı:ler 
bittikten aonr~-.eiircnde bulunan 
gazete mümessilleri Zonguldak 
şarbayı ile görüşmü§ler ve kendi
sinden ihtisaslarını sormuşlardır. 
Şarbay Hilmi şunları aöylemiş

tir: 
- Cümhuriyete kalpten bağlı o

lan Zonguldaıkhlar memleketl·~rinin 
bir yandan demiryolile, bir yandan 
demir telle hükfımet merkezine 
bağlandıklarını gördükleri b:ıgün
de Cümuriyet bilyüklerine olan min 
net ve şükranlarını ödev bihrler. 
Sevincimizi anlatmak için kelime 
bulamıyorum. Sevincimizin diğer 
bir aehebi de ,Zonguldağın ayni za· 
manda bir endUstri merkezi halini 
almış olmasıdır. 

Bundan sonra Zongulchlr santra
lında bulunan "Zonguıdak" gazetesi 
nıhibi Kara Oğuz yakında açılacak 
o.~an ~ömike>k fabrika.sının açılı~ 
t~re~ınde bulunmaları için gazete
oılerı davet etnıiştir. 

Yeni te:eton hatları 
Bayındırlık Bakanlığı posta, tel· 

graf ve telefon genel direktörlüğü 
memleketimizin hcT tarafını tele
fon ağlarile biribirine bağlamak il· 
zere hazırladığı programı tatbik et· 
meğe başlamıştır. 

Dün bir törenle açılış resmi ya· 
pılan Ankara - Zonguldak telefon 
hattı bu yolda atılmış adımlardan 
biridir. Programın asıl geniş kıs."llı
nı teşkil eden Konya - Adana -
Mersin, Ankara - Konya, Ankara 
- Kayseri, Kayserü - Adana, Kay· 
seri - Sıvas hatları da pek yakın
da yapılmağa başla·nacaktır. Şimdi 
İzmir civarında tetkik seyahatinde 
bulunan posta, telgraf, telefon ge
nel direktörü Naz.if bir iki güne 
kadar Ankaray dönecek ve bu hat· 
lara ait malzeme derhal sipariş e
dilecektir. 

Bu kısımların da yapılması bit
tikten sonra, hazırlanacak diğer bir 
programla Türkiyenin diğer şehir
leri arasında da yeni hatlar yapıl
masına başlanacak ve pek kısı bir 
zamanda bütün memleket, demir
yollarile olduğu gibi, telefon hatla· 
rile de biribirine bağlanmış bulu
nacaktır. 

laşmama'k ve zarara uğraını n:ık i
çin, dış ülkeleI\den elektrik, hava
gazı ve su sayaç ve ölçü yaraçlari
le taksimetre getirtmek istiyen sa
tıcıların sayaç ve yaraçlarının tip 
ve sistemlerini tüzük ve öğrenek

lerine göre önceden Ekono:ni Bı
kanlığına onaylatmalaıı ve ahcıla· 
rın siparişlerinde tip ve sistemleri 
onaylatılmıt sayaç ve ölçü yaraçla
rı verilmesini şart ko§maları tavsi
ye olunmaktadır. 

ÖNEMLi BiR YILDÖNÜMÜ 

İzmirliler Dü.n Kurtuluş 
Günlerini Kutluladılar ( CUMt-'URIYET) E CEVAP 

İzmir, 9 A.A, - İzmir kurtuluş 1 rada lise ÖGretmenlerinden Mitat A- Azizim Cumhuriyet! 
bayramı olmak dolayısile şehir bir • ı vukan bir söylev vermiştir. Bu söy - Size böyle hitap ettiğim için özür 
kaç gündenberi donatılmaya, süslen· levden sonra Atatül"kün heykeline Iz- dilerim. Çünkü yazılarınızda harıl 
miye başlanmış, yakın il ve ilçelerden mirlilerin sonsuz ve derin saygı ve harıl benden bahsediyorsunuz da 
halk trenlerle, kamyonlarla ve ele ge- sevgilerini ifade eden çelenkler ko - altına İmza koymuyorsunuz. Bu bi· 
çen bütün nakil vasıtalarıle akın akın nulmuş ve böylece törene son veri!- ra7 tuh::ıf oluvor; kime cevao VP.T· 

şehrimize gelmiye başlamıştı. lki gün miştir. Gece Birinci Kordoı;ıda d_eni7.- diğimi bilemiyorum. Onun için sizi 
denberi otellerde ve hususi yatı yer- de Fener alayları ~e şehnn b.rçok böyle çağırdım. 
lerinde yer bulunmuyordu. yt>rlerinde genel eglenceler yapılaca- • Futbol bir ur oldu diye yazdı• 

Bugün, biri sabahleyin, diğeri de ğı gibi Halkevi!'de d~ bugünün adına i!ıl""~M "'OCU'"Til'"n ı acet )lok. Bır· 
öğleden sonra olmak üzere iki tören bir konser verileccktır. leştiğimiz noktalıır var: 
yapılmıştır. Sabahleyin yapılan tören İzmir 9. A.A. _ İzmir şarbay1 ı _ G::ı e' ıe .. ~ f ''-olden de--
saat sekizde başlamıştır. Resmi daire- Doktor 'Behçet Uz İzmir Kurtuluş ğerinden fazla bahsediliyor. 
lerle parti ve özel ~urumlardan d~ • bayramı şenlikleri' münasebetiyle İz- 2 - Atletizmden de çok az ba~
vetli olanlar Cumurıyet Halk Partı • mirin ve İzmirle beraber bütün yur- scdiliyor. Bunlan siz de itiraf edı· 
sinin merkezinde toplanmışlardır. Bu dun kurtarıcısı Reisicümhur Kama) yorsunuz ama bu iıte Cumhuriyet 
radan Halkapınardaki şehitliğe gidil- Atatürk ile onun aziz yardımcıları en az kusurlu imiş te benim gaze· 
miştir. K.ahraman o~d~~uz lz~ire __ gi Başbakan İsmet İnönü ve Genel Kur tem fazla suçlu imit. Ben ilk ya• 
r7.r_~~n bırkaç neferı~ızın. ş.ehıt ?ı:ş- may Başkanı Mareşal Fevzi Çakma- z•'!:°rhı ,..'\7Ctf' "~'" :::rncd:!'" ""''J
t~ı'ı! Ha1k~nın~rd.a~ı şehıthğe gıdıl- ğa eğelilerin minnet ve şükran duy: mı raz~.un. Cetırdı~ım ;mı!lnl Cum· 
mıştır. Şehıtlerımızın mezarları ba • gularma terced\an olan aşağıdakı hunyet ın son yazdıgı bır uzun fut· 
şında Halkevi a~ına .. öğretrneı:ı ~ar_a- telgrafları göndermiştir : bol "~~kale'' si idiae bu kusur ben• 
han tarafından hır soylev verılmıştır. K fıl A .. k T"' k' C de degıl, o kadar uzun yu:dı~ını 
Bu söyleve şehitler abidesi karşısın - am t~ur kanı ur ıye umur kendi de itiraf eden imzasız Cum· 
da yer alan atlı müfreze kom~ta_m a§ huriyet muharririnde idi. 
veciz bir ifade ile cevap vermıştır. 1 ı t a n b u 1 Doğruyu söylemek lazım ise ~on 
Söylevler bittikten sonra mızıka er - 922 Eylülünde İzmir semasında atletizm hareketlerinden diğer ga-
kinlik marşı çalmış ve süel müfreze parlattığınız ve Türk ulusunun Türk zetelere nisbetle en fazla bahseden 
havaya silah atarak saygı ödevini ye- yurdundanki e~emenliğini acuna ya- gerçi Cumhuriyet olmuştur ama 
rine getirmiştir. yan güneşin meyyaz ışığ1 altında !"iindelik futbolde verdiği yerle, 

Bu törenden sonra üc koldan Iz - bayram yapıyoruz. Mucize kuvvetini ıt,.ıı, .... ,. ... ,nı,.---.. hn··'----
mire giren yiğit askerlerimizin hükı1- taşıyan direktiflcrinizle kısa zaman- Ii atlPtlerin adeta seçmeleri olan 
met ve kışla önünde tam saat onda da modern acunun karşısında, her son Türkiye birinciliğine verd'<>i 
yer almışlardır. Saat onu on beş geçe yenden açık ve kusursuz kabiliyetler- yer ölçülürse şu münakaşamızda 
Kadifekaleden atılan topla müfreze le çıkmayı öğrenen bu ulus, hakiki kimin haklı olduğu derhal me~•da
komutanı tarafından kışla ve bükü • büyüklerini içten ve riyasız sevme- na çıkar. Yine söylüyorum. Ben 
emt konağına bayrağımız çekilmiştir. yi, onlara hududsuz bir kuvvetle J.,:,.--ı, "'ı .... ··-··'.,,. ı::ih; F .. ıı.. ... 1;;,. ... _ 

Bayrak çekme töreninde bando, san- bağlanmayı da kavramıştır. Yalnız zetelerde ölcüsiiz ve manuız bir 
cak marşı çalmış•ır. Bu törenden ön- lzmirlilC'rin değil, sehrimize bütün t~nislikte yer aldığını ve bunun ne· 
ce C. H. P. il baskanı Yozgat sayla- Eğe bölgesinden akın akın gelen ticesi olarak kendi!.inde de hayr .. lr 
vı Avni Doğan bir söylev vermiştir. halkın Akdeniz inciirinin kurtuluşu- bir inkişaf belirmediği gibi bu yüz. 
Bayrak çekme töreninden sonra kah- nu el briliğiyle kutladığı bu günde, den diğer sporlar da ihmal edildi
raman ordumuz birinci Kordondan içimizde sönmez bir atc;ş gibi yanan ~ini ve ~por nesriyatr hal1<a IA=!rm 
yürüyerek Atatürkün heyk~ı:ni setam büyük sev~ilerimizi minnet, saygı ve olan (doae) larda veri1mediğini ıtÖ• 
lamışlardır. Saat on buçukta iki top bağlılık duygularımızı yüksek varlı- rüvonım. Bunun sebebi yine tekr?.r 
atılmıştır. Birinci topta şehir içinde lığınıza ulaştırırım yuce şefim. ediyorum: Çoğu spor muharrirleri. 
ve limanda bütün halk ve nakil vası- Dr. Behçet Uz r,:- r,.th"ldt',, ııs..ı.... •nv .,.,ı;t-tt-
taları bir dakika bulunduklan yerler- İzmir Şarbayı malannda ve m1tale5ef yalnız bu 
de kalmışlar ve ikinci topta fabrika- General ismet lnönü Sayın Başbakan işi spor addeder• di.hr şubelerde 
lar. lokomo!ifler, vapurlar düdükleri- t s t a n b u 1 geliı1mei?:e calr•mamalanndadır. 
ni calarak ordunun lzmire girdiğini Bütün İzmirlilerin ve şehrimize (Cumhuriyet) in benden Balkan 
mü}deleme suretile genel sevince ka- ,,.-.... ı..... t. .. lr!.·-""" --.ı: .... ,., :-4 

... 

tılmıslardır. Eğe bölgesinden akın akın gelen hal- d;c;; ve bıonim bu mRliimah verme-
0 ·1 d t 5 30 d 'k' · kın el birliğiyle bayram yaptı~ı şu dil'Fim iddiasma oe1ince hu tama· g e en sonra saat , a ı ıncı günde garn cephesi ve İnönü Kahra- ı; " 

t .. b la t men ftl!lrlııızdır. Zira atletizmde ve oren aş mış ır. manı ve Türk Cumuriyetinin biricik 
Karşıyakada Atatürkün anasının Başbakanı gözbebeg·imiz İsmet İnö- Balkıtn hazırlrklannda k:m ne gj. 

'd'l · b k d bi malumat istedise kendİ!İne ve• mezarına gı 1 mış ve u ço saygı e- nüne içimizi dolduran minnet ve sev-
• · anaya çelenkler konulmak rilmi• ve- hirbir •ev. reddr-dil'Dİ• de· ger eşsız gi duygularını ulaştırmakla saadeti- "' T " " 
suretile ruhu taziz ve takdis edilmiş- ğildir. Bunu en iyi, Cumhuriyet 

mb: artıyor. h • · · b'I · • tir. Saat 16,30 da Kadifekalesinden Dr. BEHÇET UZ spor mu arrırının ı eceğını san· 
atılan bir topla E-asmahane istasyonu T"1'.~l'l.vtm ll-·nı ki i ı. ...... .ı-- , ... e 
brpıwıdaJU alan4a )'U alan ıra!er a- Marepl Fevzi Çalanak .z,aman ne wenip te reddtıttifüni 
layı yürfiyüşe başlamıştır. Alay, Bas- ,, o...ı Kul"m91' Baflauu ba""" yazuak yflzüıne YUnarlar. 
mahane, Tilkili, Mezarlıkbaşı, Ba~ - 1 s t a n b -;ı Gazetelerin atletizme ve Balkan 
durak, Kemeraltı, Kışla ve Birinci Bütün Eğelilerin İzmirin kurtulu- ,.. .... -•-... -... "i".P""'''·'•ri " k,..J"'" 
Kordonu gt>çerek Atatürkün heykeli şunu el birliğiyle kutladığı bu kutsal ileridir ki; bu oyunll\nn hemen he· 
önüne gelmiştir. Bu güzergahın her i- günde yi2it ordumuza karşı besledi- men seçmesi olan Türkive birinci
ki tarafında ve Kordon ile Atatürk ğimiz şükran sevgi ve güven hisle- tikleri müs111bakalannın ikinci günü 
heykeli önünde iki yüz bine yakın rimizi yüksek katınıza saygılarımla Fener Stadında bir tek spor muh· 
h~lk ver a1'11ıştı. Atatürk hevkeli ö- sunarım. biri ve gazete fotoğrafçısı yoktu. 
nünde çelenk ve buket taşıyanlar hey Dr. BEH<:ET UZ O fot"<1ı-11rrYlıt:r ı.;. 'RAlkan "'"·-'=1-
kelin etrafında halka olmuşlardı. Bu- tzmi; Şarbayı rma giremiyeceğiz diye makaleler 

Asamble' nin İçtimaı 
[Baş tarafı 1 incide] 

!emek için hususi bir komisyon tedir. Bu vaziyette Uluslar Ku
teşkil edildiği bir sırada asam- rumunun elindeki en kuvvetli 
b~enin toplanması bu işin halli- müeyyide dünya kamoyundan 
nı omuzlarına almış olanları te- ibaret kalıyor. Belki bu, bugün 
Iaşa düşürmüştür. İtalya - Ha- için müessir bir siJah değildir. 
bt~ davası asamblenin ruzna - Fakat daha müessir bir müey -
mesi içine alınmamıştır. Fakat yidenin bulunmadığı bir arsıu
asamble, kendisine bağlı olan ulusal düzende nihayet bu da 
bir meclisin tetkik mevzuunu kuvvetli bir silahtır. Mussolini, 
teşkil eden meseleyi müzakere Uluslar Kurumu Konseyinin iç
edebilir. Ve eğer ltalya - Habeş timaı açılmazdan birkaç hafta 
davası asambleye intikal ede- önce, Italyanın "mümkünse U
cek olursa, bu mevzu üzerinde luslar Kurumile birlikte, müm
söz söyliyecek olanların ltal- kün değilse, Uluslar Kurumu 
vayı şiddetle tenkit edecek- dışında ve hatta Uluslar Kuru
İeri muhakkaktır. Bu vaziyette n;una rağ~n~n,_.Habe~is.tanı isti
esasen Uluslar Kurumu teşkila- la edecegını soylemıştı. Anla
tma karşı hislerini gizlemiyen şılan Şi!D?i Cene

1
vrede Kuru_m 

Mussolininin ltalyayı kurum _ Konsey.ı~ın. yapmıya. _çahştıgı, 
dan çekmesi ihtimali vardır. Bu- Mussolınıyı Kurum ıçınde he • 
nqp içindir ki davanın asamble- define götürüp te dünyaya gö
ye intikal etmemesine çalışıl- türmedi gibi göstermektir. Bu 
maktadır. başarılırsa ne ala. Fakat Musso-

ltalya - Habeş davasının müs lini Adowa. zaferini kaza.nmak -
pet bir neticeye vardırılmasını ta ısrar edıp .:~ her ~evı uzlaş
istiyenler bakımından bunun mayı reddettıgı takdırde çıka -
manası açık olmakla beraber e- cak olan İtalya • Ha.beş savaşı 
ğer dava halledilmeyip te It~l _ kısa bir .. müca?ele o~mıyacaktır. 
ya eninde sonunda Uluslar Ku- Uzun s~r~~ bır ~ogu~mada da 
rumundan çekilecek ise, bu çe- ~us.~olınının bugun hıçe ~ay~~
kilme davayı hiç asambleye ak- gı ?uny~ ~.a~?y~nun, _ı_ıetı~e U· 

settirmeden vukubulacak yerde, zerıne buyu~ olçude muessır ol
meselenin asamblede müzakere- ması beklenı:r. 
sinden sonra vukubulması mü- A. ŞUkrU ESMER 
reccahtır. O zaman hiç olmaz -
sa, dünya kamoyuna, l talyanın 
Habeşistan hakkındaki tecavüz 
emellerini tasvip etmediğini i
fade etmek vesilesi verilmiş c
lur. 

Gün geçtikçe anlaşılmaktadır 
ki, Uluslar Kurumu misakının 
on altıncı maddesindeki müey
yideler büyük devletlerden hiç
birine karşı tatbik edilememek-

r ~ 

~ 20 ilkteşrin Pazar 
GENEL NUFUS SAYIMI 

Bütün soyı,a} yücelikler nüfusla 
başarılır .••••• 

Başvekalet 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

\... J 

yazmışlardı • 
Dahası var: Türkiye atletizm bi· 

rinciliklerinin re•mi neticeleri her 
gazeteye gönderildiği h,_Jtle bu ne
ticeler benimki de dahil olduğu 
halde gazetelere dercedilmemietir. 
Bu da mı malômat eksikliğinden 
"'""? ft~ R.!\lk"" 0Vlt.,Jll1'1 1..ı..ı• •• ., 
da documente yazı yazmam bahsi
ne gelince; burada biraz durmak 
~erektir. Ben &'Dor muharriri deği. 
lim. Gazetecilik ahçılık gibi her 
ı,--....,a k•rıt'e il""'"" ı.ir 7enaat <!e
ğildir. Her muharrir her v":l!JVJ va. 
zarmaz ve yazmamalıdır. Kaldı ki; 
ben bir muharrir sıfatile bir müsa
hede yaptım. Spordaki mevkiim bu 
mütahec:lemi tesadüfen kuvvetlen· 
.ı; ... ~: r. ... --.. -IWt" R•''-·--. n•·•,nları ha'c 
kında halka yanyabilecek yazı ya· 
zanlarm federasyon reisi, (o reisin 
içe ve dıfa kal'fl olan vaz:feleri do
layısile) en aon gelenidir. Bizim 
matbuat alemi, benden başka docu
mente atletizm yazısı yazan kimse 
bı·•---111,..lr t-.ı.ll,. fakirleşti mi? 

Hulasa edelim: 
Gazeteler ve o arada Cumhurİ· 

VPt VA "'•
4 \,o)e "'lk rJ.ı~...,j··et V"I'• 

miş, öteki sporlan ihmal etmiştir, 
ya etmemiştir. Etmemİfse benim 
yazımı ahnm1.ğa değmez. Balkan 
"·ıı•n)Jıı ... ,n•- ~ ... j sonu ":..,;~ _._.a ..ı~. 
ki vazivetimiz ve saire hakkmda 
tetkikti yazılanna devam eder, ya• 
L.,,. c ... +hnlp rrA, , •• :ı...-,....,j .... rt v--........ =s-
tir. Bunu kendisi için daha do~ 
bulur. Bu fikri müdafaa eder. Yok· 
aa hem' dördüncü derece bir maç 
için - hem de ne mac! - üc ko
lon yazı yazıp ta aütunlarmda Tür
kiye atletizm birinciliklerinin res· 
mi neticelerini koyacak yer bula· 
m"mak, sonra da kabahati "gaze· 
telere malumat vermiyor" diye ~por 
teııkilatma yüklemek kuvvetli bir 
münakata sistemi değildir. Kaldı 
ki; federasyonlar, gazetelere ma· 
lumat göndermekle değil 2azeteler 
kendilerine lüzumlu mırlumatı ne
rede ise bulup buluıturmakla mü· 
kelleftirler. 

Sırası gelince bize: 
- Neden Yunanlılar atletizmde 

bu kadar ileride ve biz onlardan 
gerideyiz? diye aoranlara hele fu 
günlerde Atina sazeteleri De bi· 
:ıimkH .. ri J.•1 viizden bir -··~ye
se ettirmelerini ta·ni:re ederim. 

B. FELEK 
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Siberyada Armut Ve Çiçek 
Yetiştirmek kabil Olur mU ? 

__ ... _ 
Kokain Merakı 

Fransızların büyük edibi Pierre 
Louys,sigara dumanlan arasında yaz 
dığı o ölmez hikayesini tütünü. ö_v~r
ken onu eski Yunanlılardan bırı ın
sanİarın bulabildikleri bir tek keyif 
diye tavsif etmişti. Şarabı icat eden 
Yunanlılar olmadığı gibi, afyon me
rakı o nefis hikayenin yazıldığı za
manda da tarunmı~ olduğundan, tü
tüne o payeyi vermek tarihsel ba
kımdan haklı olmamakla beraber, 
Louys'in sözü Avrupa medeniyeti
nin onuruna dokunmuş olacak ki, ye
ni medeniyet tam o sözün arkasın
dan, keyif verici kokaini meydana çı
kardı ve kokain keyfi öteki keyifle

Çıtkırıldım erkek şeydir. İhtirasın söndüğü zaman ~a
yatın da söneceğine inanmak bıle 
mümkündür. Fakat ihtiras yaınıı 
sevişmekte mi vardır? Bir gayeye 
varmak, bir işi başarmaktaki ihti:a• 
da ayni zevki temin eder. Hatta. ih· 
tirası yalnız sevgide aramak, nıh~· 
yet bu ihtirası da kaybetmek ve bı· 
naenaleyh yaşamak zevkinden m~h
rum kalmak yoluna çıkar. İşte Beşık· 
taşlı okuyucumuz bu haldedir.Anlaşı 
lıyor ki anadan, ba~adan bir servete 
sahip olarak doğan bu talihli arkad~t 
ömrünü sevmek ve sevişmekle geçır• 
mck istemiş: 

Bir Rus bah~ıvanı 
iklimleri bile kendi . 
isteğine uydura· 

biliyor 
Orta Rusya topraklarında 1854 yı

lında doğan İvan Miclıurin, tabiati; 
bahçıvan.tğı kendı arzularına göre 
çevirmiş, yolundan döndürmüş bir 
auamdır. • 

Dogudıı yetişen ağaçları da batıda 
yttişnrmiş, meyvelerini almıştır. 
Evvela mevcut otnuyan ağaçları ya
ratmış: a§ı vasıtasile yeni yetti cins
ler meydana getirmiştir. Yabani ot
ları kendilerine mahsus usullerle 
bahçelerde yetiştirerek şimJiye ka
dar kimsenin muvaffak olamadığı 
işleri başarmıştır. 

Yetiştirmeğe muvaffak olduğu 
üç yüz çeşit meyve şimdi Rusyanın 
her tarafında, soğuk ve sıcak kısım
larında muvaffakıyetle büyütülmek 
tedir. 

Sıcak yerlerde büyüyen ağaçla
rın soğuk yerlerdeki kuvvetli fi
danlarla aşılana aşılana, nihayet vü
cuda gelecek ağacın yemiş vermek 
şartile iklim şartlarına uyacağını 
keşfeden Michurin aşılamak için en 
yabani ağaçları intihap etmiştir. 

Michurin yirmi bir yaşındayken 
Moskovadan 400 kilometre uzak 
K o z l o v şimendifer istasyonuna 
memur tayin edilmiştir. Burada ar· 
lığının bir kısmı ile küçük, boş bır 
tarla tutarak bilahare kendisini yer 
yüzünde tanıtan bahçıvanlık işi~e 
başlamıştır. Hiç tahsil görmem~ş 
bir kadınla evlenen Michurin vaktı
nin yarısmı istasyondaki işine, ya
rısını da bahçec:kki mesaisine has
retmiştir. 
Rusyanın her tarafından tohum 

~e fidan getirten bu meraklı bahçı
vanı soğuk bir iklimde, sıcak mem
leketlerin yemişlerini yetiştirmekle 
meşgul görenler, evvela onun za
rarsız bir meczup olduğunu zannet
mişler ve bu itibarla da kendi halin
de çalışmasına kimse ses çıkarmaz 
olmuştu. 

1888 yılında Michurin otuz dö
nüm kadar arazi aatmahnağa muvaf
fak olJllUŞ ve kiıçük bahçelerinde 

ny.&tiştirdikleri fidanları karısiyle 
bı rlikte nadir billur kaseler gibi bi
rer birer bu yeni baheçye naklet
mişlerdir. 

Fakat burada da küçük bahçele
rinde olduğu gibi ya.ptıkları tecrü
beler çok iyi neticeler vermediği 
ıçın yıllar geçtikçe Michurin ve ka
rısı ümidi kesmeğe; kırılmağa baş
lamışlardır. Buna rağmen tecrübe
lerinde hiç kusur etmiyerek çalış
mışlar : herkes te onlara meczup 
nazarile bakmıya devam etmiştir. 

1892 yılında Michurin bahçıvan
lık hakkındaki bilgisini ilerletmek 
üzere Rusya içinde bir ı;eyahate 
ç ı ktı. Şurada burada aylarca dolaş· 
tıktan sonra Ko.zlov'a avdet ettiği 
.zaman malftmatı hiç ilerlcmemiştı. 
Rusyada bu iş son derece ihmal o
lunmuş bir halde bulunuyordu. Tec
rübelerine yalmz başına devam et· 
mekten başka çare bulamıya~ Mi
churin bundan sonra Koı:lov ıstas
yonunu bir daha terketmemi~tir. 

Bahçıvanlık hakkındaki yazdığı 
yazılar zamanının .ziraat nezaretıni 
aıakadar etmemiş, hatta bazı maka
leleri: "Biz ıhakiki olmıyan şeyleri 
tabı ve neşredemeyiz,, kaydile ken
dıne iade olunmuştur. 

Tecrlibelcri hakkında Micburin 
Amerika ziraat vekaletine yazdığı 
yazılara cevap aldığı için son dere
ce sevinmiştir. Hatta kendisini A· 
merikaya kadar davet eden kadirşi· 
nas insanlara sonuna kadar minnet
tar olduğunu bildirmiş, fakat Koz· 
lov'dan ayrılmıyacağını da ilave et· 
meği unutma.nıştır. 

Michurin büyük harbi hissetme
miş gibidir. TaI? bu esnalarda tec
rubeleri iyi netıceler vermekte ol
duğundan dünyada olup biteni bir 
tarafa bırakarak bah~ıvanlıktan baş
ka bir şey düşihlmemıştir. 

İhtilat zavallıyı hayli şaşırtmıştır. 
Bunca yıldır emek verdiği bahçe
sindeki meyve ağaçlarını keser.ek 
bunun yerine lihana ve .P~.tate~ dık
mek için yapılan teşebbu::.u ak~m .b!· 
raktırma.k için zavallı ihtiyar, ıht~~al 
rei:.leri nezdinde göz yaşları dok
mUşı ür. Ha~ta bahçesinin önüne .g~
le-n askerleri içeri sokm3ma~ _ı~~n 
kapısının önüne yatarak, kendısı ol· 
medikçe bu kapıdan içeri girip bah
çesini altüst ettirmiyeceğini ağlıya 
ağlıya ilil.n etmiştir. 

1921 de Bol§evik hilkfuneti Vovi
lov'u Amerikadaki meyve bahçeleri· 
ni tetkik etmek üzere oraya yolla
dığı zaman Amerika bahçıvanlık ve 
bağcılık usulleri kendisini 'iOn dere
ce atakadar ettiği için evvelce karar
laştırdığmdan uzunca bir ~Udd~t 
Amerikada kalmıştır. lvan Mıchurı
ain istnini ilk önce orada işiten 
Vavilo\.' sıkılarak böyle bir Rus ali
minin mevıcıtdiyetinden haberdar 

olmadığını itirafa mecbur kdlmıştır. 
Buna mukabil Amerika ziraat mü
tehassıslarının kendisine muhtelif 
yemiş ağacı ve üzUmler gösterer~k 
bunları Michurin tarafından yetı~· 
tirildiğini söyledikleri zaman hem 
sevinmiş, hem de son derece utan
mı,tır. 

lşte 68 yaşındayken İvan Michu
rini kendi vatandaşları bu suretle 
keşfetmi~lerdir. Bundan sonra ken
disine her türlü yardımlar esirgen
memiştir. Tecrübelerini öğrenmek, 
bilgisinden istifade etmek üzere 
maiyyetine birçok mUtehassıslar ta
yin edilmiş. ite hususi bir ehemmi
yet verilmiştir. 

tirebilmek için Michurin tecrübele
rinde kırk bin kökten fazla kütilk 
dikmiştir. 

Şimdi Michurin çok ihtiyardır. 
Buna rağmen bağ ve bahçesini kat
iyyen ihmal etmez. Günde bir saat 
kadar istirahatten sonra genct ne
batları, fidanları arasında e !inde 
çakı ve makas dola~ır; keser, biçer 
ve budar. Yatağına yattığı zaman 
on dakika içinde bir çocuk gibi uy
kuya dalar. En büyük düşmanı bah
çesine musallat olan haşarat ve ser
çelerdir. Bunlara karşı son derece 
iyi bir usul keşfetmiştir. Meyvele· 
. rine dokunmasınlar diye onları meb
zul surette besler ve doyurur. 

rin hepsinden üstün geldi. 

Kokainin afyondan ve morfinden 
üstün gelmesine sebep, şüphesiz, o- Tuvaletinden, süsünden ve buna 
nun koklanmasından, enfiye gibi ko- sarfettiği parayla zamandan şikayet 
layca - ve gizlice - çekilebilmesin- edilen erkek işittiniz mi? Pek azdır. 
den il'"ri gelir. Keyif bulmak için bu İşte biri Talimhaneden A . Yıldız. 
kadar kolaylık üzerine, kokaini mor- Bu veni evli kadın da onu sorarak 
in ~ibi şırınga edenler pek az görü- diyor ki: 

lür. Birçok kadınlardan kocala~. şika-
Bir de kokain kevfi ile morfin yet eder. Çünkü bu kadınlar butç~Ie-

keyfi araeında büyük bir fark var- ri dışına çıkacak kadar tuvaletlenne 
dır: Morfinin verdi~i keyif onu kul- siislerine dü~kündürler. Bütün v_~r
lananın kendisinde kalır. Morfin kul- larını yoklarını ve zamanlarını suse 
lanan kimse, zrhirlenen her adam gi- verirler. Aile bu yüzden sıkıntı çc
bi, ziyade sinirli, işlerinde hesapsız ker. Fakat bir kadının kocasından bu 
olmakla beraber, kendisinde büyük sebeplerden dolayı şikayet ettiği işi
bir kudret ve kuvvet hisseder. Baş- tilmiş bir şey midir? Ben evleneli bir 
kalarile buluşmak, kudretini gfüter- sene oldu, daha gencim ve süse dü§
mek ve denemek ister. Onun için, kün olmam pek de ayıp sayılmaz sa
kokain merakı daha ziyade kabada- nırım. Fakat zevcimin karşısında tu
yılarda görüli.ir ve kabadayıların a- valetle meşgul olmayı unuttum .. İm· 
rasrnda birçok kavgaların, yaraların kan da bulamıyorum. Çünkü bütçe
sebebi de o olur. miz bu hususta yans etmeye müsait 

Artistlerde, fikirle çalışanlarda, e- değil. Uzun saçlarının ondülasyon?n· 
li kalem tutanlarda kokain merakının dan parmaklarının manikürüne, cil • 
tesiri gene ayni suretledir. Şu farkla dinin kremlerine, çeşit çeşit iskarpin 
ki, fikir adamı başkalarına yumruk- ve kostümlerine sarfettiği parayı ve 
la, bıçakla çatamıyacağından kalemi- zamanı ben ömrümde sarfedemedim. 
le çatar, kokladığı kokain kendisi'1e Bereket ki memur değildir. Yoksa 
deha sahibi olduğu duygusunu verir. hiçbir zaman işine öğleden evvel gi
Kokain meraklısı kendisini herkesin demivecekti. Bir yere çıkacağımız za
üstünde sanır. man benden evvel ha;zırlanmıya baş-

Fakat her kimde olursa olsun, ko- lar ve ben daima: "Daha tuvaletin 
kainin böyle keyif devri pek kısadır. bitmedi? Ayol, vapuru kaçıracağız. 
Ancak, on iki saat kadar sürer. On- Ayol akşam oldu,, diyerek mütema-
dan sonra yeniden keyif bulmak için diyen üzülilrlim. . 
tekrar koklamak lazım olur. Kendisini biraz tanıttığım zevcı-

Bir daha, bir daha derken kokain min bu hallerini anlattıktan sonra 
iptilası pek çabuk yerleşir. O vakit sizden sormak istedi~im başka şey
kokainin türlü türlü zararları da mey dir. Ben hayatımda kimseyi sevme
dana çıkar. Meraklı ilk zamanlarda dim. Biraz tanıyarak, doğru, zarif ve 
üzerine altın tozlan dökültiyormuş kendi halinde bir adam olarak seve
gibi hissederken biraz sonra derisi- ceğimi ümit ettiğim kocamı da bir 
nin arasında böcekler, bitler, iğne senedenberi -hiç sevmedim. Acaba bu 

"Bence hayat da bundan ibaret de· 
ğil midir? diyor. Geriye ne kalıyor 
ki? •. Otuz beş yatına geldim. öın· 
rümde bircok fırtınalar, gönül mace• 
raları geçti. Bunlardan yorulduğumu 
söylemem, ihtiyarladığımı kabul de· 
mektir. Hayır, yorulmadım. Fakat 
bir bezginlik geldi. Sinema:ıın i~ıkr· 
yım. Beyaz perdede gördüğüm aşk 
sahnelerini bayata nakletmek sene· 
lerce en bUyük zevkimdi. Nedense 
artık buna muktedir olamıyorum. 
Daha doğrusu muktedir olsam da es: 
ki zevki bulamıyorum. Acaba ben ını 
deği,tim, hayat mı? •. ,, 

Hani şu, bir zamanlar İstanbul 
gençlerini çıldırtan sinema yıldıtı 
bir Mari Bel vardır. Anlaşılan onun 

bu sözünü okuyucumuz hayatının bit 
programı olarak almış: . . 

"Hayat bir öpücükle tatlı bir ıh~ı
rasın kaynaştığı zamandan ibarettır· 

İhtiras bitti mi hayat da bitti, d~· 
mektir. Onun için hemen başka bıt 
öpücü aramalı .. ,. . 

Evet ama, hayat böyle iki öpücO· 
ğün arasına takılıp kalırsa, heıneıı 
monotonlaşır ve tatsızlaşır ve aşkı b& 
yatta yemek arası içilen buzlu şarap 
veya bira gibi değil de, yemeğin ~e~ .. 
disi sananlar sonunda bu canım ıçki· 
nin tadını kaybederler. İşte Beşiktaşkırıktan, cam parçalan geziyorlar- bir gönül noksanından mı ileri g eli-

mış P.İbi f;elir. Kaşınır, kaşınır, en yor? Yani ben sevmek iktidarında • 
sonunda derisini yırtar ... Bazıları da değil miyim? Evlenmeden evvel bana 

lı bu haldedir . 

Michurin şerefine bugün Rusyada 
her sene bir bayram yapılmakt3dır. 
İlk merasime onu bir otomobil ile !111111 T A K S İ M 111111• 

gözlerinin önünde korkunç havvan- beni sevdiğini söyliyen kimseye ras- Gazete ilanı ile sevgi 1 
1 d 'b' · ı .. 1 ah t gelmemiş, belki sevmek fırsatını da 
ar, ev gı ı ınran ar, cuce er y u Ö k İzmir, Kordondan F. Ayni yaa-
ardı arası kesilmiyen korkulu sinema bulamamıstım. mrüm me tepte geç 

1 ·· 1 ti. Fakat bugün neden sevemiyo- yor: , 
levha arı ı:rörur er. Fransı'7 mecmualarından birisinııı rum? Bir zevcin süse düşkünlüğü sc- .. 

götürmek istediklc:ri vakit kat'i ola- : B ELE ÜI · y E : 
rak reddetmiş ve bastonunu alarak E : 
yürüye yürüye gitmiştir. : : 

Bu haller kokain meraklısını, pek vilmesine mani olacak kusurlardan ilanına bakarak bir Fransız kadını 
de yava§ olmıyarak, deliliğe kadar ile mektuplaşmıya ba!tladrm. B_i_r.,,hı.t.:' •· ·· 1 B' f d ·· sayılır mr?,, :ı .w-
goturür er. ır tara tan a zaten vu- çuk senedir mektupJ~sbvÜİnektupla~ 
cutça zayıflar küçülür. kokain kok- Süse düşkünlüğil, hele bize anla- lerim_.i,z,i.r"s .. o"n .. de-r-ec' e hararetli bir .saf· 

bi;9~;m~~ıı;i~~n~i~~?:1ra~ a~~t!~~~n~ S BAHÇESİ E 
beleri sonunda çiçek açmış fakat E Bu akşam E 
verdiği yemiı son derece tatsız 01-1: SU--REYYA OPERET·ı -
muştur. Halbuki nevmit olmadan : : 

lamaktan burun kemiğinin delinmesi tılan derecede aşın olan bir erkek, , "' 
de avrı bir tarar. pek cıtkınldım, pek ince, lüzu~l\~ haya girdi. Adeta biribirimizi sevıyO" 

dan fazla ince bir mahlut.. "'e-rk"'ekle: ruz ve evlenmeyi bile düşünüyoruı-uğraşan Michurin bugün bu armudu = KIRK YILDA s·ıR = 
dünyada bir misli daha bulunmıyan : : En sonund, bir gün, başkalarına B 1 b·ı .. Mumlar, Bu kadın virmi ~şmda dul kaldığın•• 
güzel bir meyve haline getirmiş bu· : Operd 3 perd.. -
lunuyor. ; 1111 Yazan: YUSUF SÜRURi nu• 

hiç bir zarar vermiyecek hafif bir "e~n fear~~~:~afr~"Hani §U . a~agars?n şimdi yirmi aekız yaşında old~ğun~ 
bulaşık hastalıktan vahut sar'a has- :,.,~_, e, Earları, kıyafetlerı, ıskarpın- R • d b k dar bıle gv 

Michurin kış armudu ismini ta
şıyan bu yemiş kar ve buz alt~da 
sulu, tatlı meyvesini vennekte?ır· 

Beyaz ağaç çileği de gene ~~ch~
rin tarafından vücuda getırılmış 
büyük cinsten bir ağaç çileğidir ki, 
yer yüzünde emsalsizdir. 

Senelerdenberi bahçesinde limon 
ağacı yetiştirmeğe uğraşan ihtiyar 
bahçıvan buna muvaffak olamamışsa 
da yetiştirdiği limon ağaçlarının 
yaprakları sıkıldığı vakit yüzde beş 
nispetinde limon &uyu çıktığına b~
kıhrsa, buzlar altında bir gün gehp 
limonların olgunlaııtığını idrak ede
ceği günlerin çok uzak olmadığına 
inanmak lazımgeliyor. Ona .sorarsa
nız: "Allah bana yirmi be:l sene da
ha ömür verirse, bu ağaçlardan ta· 
ze limon koparmak mümkün olacak
tır,, diyor. 
Soğuk iklimde yetişmemesi ıa. 

zımgelen kaysı ağaçlarına geline'! 
bunlar, artık bütün Rusyada meş· 
hur olmuş cinslerdendir. Michurın 
yalnı.z kaysı değil, son de~ec.e sulu 
ve büyük bir kiraz da yetıştırmeğe 
muvaffak olmuştur. Bunları Sibir
yada To.nsk gibi şehirlerde mebzu· 
len bulmak kabildir. t 

Amerikadan getirdiği badem fı
dımlarını ıslah ede ede Rusyanııı 
en soğuk yerlerinde badem ~ğacı 
yetiştirmeğe muvaffak olan Mıchu
rin, ayni zamanda kar ve buz altın· 
da üzüm veren asma kütükleri ya
ratmı~ .. 

Bütün bu harikaların fevkinde 
Michurin'in bihakkin iftihar ede
ceği yemiş Actinidia'dir. Bu nebat 
Çhıin insan girmedik ormanların
dan getirilmigtir. Asırlarca bilindi
ği halde, bumı ehlileştirmek kimse
nin aklına gelmemi§tir. Çinliler 
bunun suyunu: bizim bal sürdüğU
müz gibi ekmeklerine sürerek yer
lermi~. 

Çardak üzümilne benziyen bu ü
züm bizdeki çardak üzümüne ben
zer 'fakat salkım halinde değil, tek 
tek' olur ve ağza konduğu va.kit çiğ
nemeğe hacet kalmadan er~_r. Son 
derece güzel kokulu ve dunyanın 
hiçbir yerinde bu kada: i_ri ~e tatlı 
bir meyve yoktur. Bu ilzumü yetiş-

~ - . . ... :ı yazıyor. esmın e u a 
1
• tahğından, eı;et talihi varsa k;;ılr leri, vürüvüşleri, sesleri, tavırları ;r- rünmemektedir. Mektuplarından ço" 

durmasından giô.er. keklerinkine benzivenler.. Hulas.a ahlaklı terbiyeli ve kibar olduğun~ 
~lllllUlllllllllllllllllll11111111111116 Çocuk bırakırsa en büyük felaket gayritabii ve hastalıklı olan bu çeşıt anlıyo;um. O buraya ge~e~e~ti, fak~. 
: RONA L D : onların ba§ına gelir, çünkü bütün erkeklerden gene gayritabii, hasta- benim gitmemi ve kendısı!1ı ~ıp. g 
: _ ömürlerince kötü •inirli, sakat kalır- lıkh kadınların hoşlanması kabildir. tirmemi istiyor. Böyle bır ızdıyaÇ 
§ COLMAH ..... E tar. A. Yıldız'm sevmeyişi, kendisinde mümkün müdür? ., 
: ANC.S : Kokainin bütün bu zararlarından sevmek kabiliyeti bulunmamasından Mümkün ama muvafık değildi· 
t: KAY f R 1 ..... : kurtulmak pek de kolaydır. Onu bir- değil, kocasında aradığı bazı ~vsafı Daha doğrusu bu mcktuplasrn•>" 
C Bu Pmsalıi'l ik• yıldız : denbire bırakmak insana higbir za- bulamayışından ileri ııtelmektedır. Ya ancak bir takdim mu~melesi far:~ 
:: 12 Eylül Perşembe ak• : rar vermez. Morfin ı!"ibi derece dere- onu bu çıtkırıldım, züppe, kadın .hal- dip onunla tanışmak lazımdır. Gaz :aıı 
-=- •amından ı"tlbaren ~- cyeoktauzra. ltarak unutturmağa lüzum lerinden vazgeçirmeli, ya sevgıden il!nlanna aldanmamak lazımdırd ğt 

,. vazgeçmeli. ilanlarla öirçok oyunlar oynan 1 ,: 

§SARAY SINEMASINDA § • birçok hileler vapıldığı ve bazı sa\1. lokman Hek:m 
E • • 5 Ağuslosböceği gibl.. ların aldatıldığı olmu!tur. Oku~~e-
G U N A H 1 M :C _____ __,_'=-__ .,...,__ __ --ı muzun gelen mektuplara ve res~\J" 

E_ ' E_ OPERATÖR Bazı insanlar hayatı yalnız sev- re bakarak derin b~r _aş~a ~~tuldugdi· 
OKT mek ve sevişmekten, bütün zevkleri na ihtimal vermedığımız ıçın kenbll' : A Ş K D 1 R ~ D OR NiMET de yalnız bunlardan ibaret sanırlar. sine hemen evlenmek vaadind~tıııı' 

:::: Franı zca ıöılü emsalsiz filmind.- : Ankara caddesi Zorlu apart· Ağustorböceği gibi .. Vakıa sevişme.k l~!'m~.masmı tavsiyeye bile lu 
; ' llllllll göruneceklerdir. llllllllim man No. 21. Pazardan maa bir ihtirastır. İhtiras da güzel hır gormuyoruz. ~ 

da hergün saat 2-6 ha ,i-alarmı • 11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111110 111 ~ ----·------------------------Eyüp İcra Dairesinden : 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi 
mukarrer bulunan berber ayna ve 

konsol vesaire 13-9-935 tarihine nıü
sadif cuma günü saat 13 ten 1 S e ka
dar Büyükadada İEkele caddesinde 

açık arttırma suretite paraya çevrile

ceğinden isteyenlerin yüzde iki bu

çuk tellaliye müşteriye ait olmak ü
zere mezkür gün ve saatte yerinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(14345) 

~~~~~~~~~· 

Deniz yolları 1 

ISLETME~l 
Acenteleri: Karaköv KöprDba,ı 

fel 42362 - Sirkeci Milhürdar 

1111111 zade Han. Tel. 27740 llllll 

Trabzon yolu 

kabul eder. 4932 ~ 

_____ 6_611 i ~ i 11 i HAD 1 M i L L i ~ 
Dr. A. KUTiEL ~ Türk Sigorta Şirketi . 1 

N = ı ı · · terı~· "" Karaköy Topçular caddesi .3~ : Harik ve hayat üzerine sigorta muame e erı ıcra ey. ! 
-----------
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7
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4 

: Sigortaları halk için müsait şeraiti havidır. ~ = ~ Buhran kelepü rü ~ Merkezi idaresi: Galatada Vnyon Hanında s 
Bevoğlunda Altıncı Daire yanında 

Kardova hanı arkasında Şimal soka· 

ğtnda 5-7 No. lı Abuaf apartımanı 

ı 2 daireli müceddet ve modern bir 

apartıman Emlak Bankası tarafın

dan İstanbul DördUncU İcra Daire

sinin 93/972, 973 No. h dosyasile 

artırma ile müzayedeye vazedilmiş

tir. Yevmi ihalesi 11 Eylül 935 çar

şamba günU saat 14 den 16 ya ka

dar işbu gayri menkul mükemmel 

olup bu buhranın düşük fiatlerinden 

hakikaten istifade edilecek büyük 

6905 

§ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktad;eo' ! 
: Telefon : 4.4887. ıı• 
... 1111111 
; - 11111111111111111111111m111111111111111111ıııı1111111111111111111111~ 
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E Mekteb D~ft_e~lerı 1 
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:= yeri yalnız Marpu~~ularda Boyacı hanı altı ~ 
:= 44 numarah ma~azadır. tlll~ 
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KOMiSYONUN RAPORU 
Dokuz aydnnberi dünya barı§ını 

tehdit eden ltalya • Habe§ davası· 
nm ~~· ..... ıc~ Valvnl kuyuhrı va
nında Italyn ve Habe§ askerleri 
P~ .. ··'iki ç:ırnış:n"" irr Geren Bi· 
rinciltanun ayının be;inci gÜnÜ vu· 
Jrn bulan bu çarpışmadan dolayı 
ltalya Habe§İstan'm suçlu olduğu· 
nu iadia etmişti. Habeşistan bu ııu
çu kabul etmediği içindir ki ltalya· 
Habeş davası dallandı, budak19:ndı. 

Italya'nın Habeşistan üzerınde 
beslediği emellerin mahiyeti açığa 
uruJduktnn sonra ltalya'nm, Vclval 
k u v u J a r ' etrnfındR1<İ • carnı5!1'!"· 
ğı, bu emelleri gerçekle§t!.r.:nek ıç~n 
vesile ittihaz ettiğine tuphe edıl
nıemekle beraber, htıdiaeden dola
vı. hu ~ileri P.',.,...,.ek'Po:tirrrek İrin 
lecek bir mesele idi. Hnbeşistan'ın 
şikayeti üzerine Uluslar Kurumu 
Konseyi tarafından tayin edilen 
dört azalı komisyon, ıınırm da ta
yinine salahiyeti var mı, yok mu 
nıeşeJcsi üzerinde çıkan ihtilaf yÜ· 
:z:ünden bir karara varamamıştı. 
Geçen temmuzda bu ihtilaf nokta· 
ısı tefsir için Konseye geldi ve Kon· 
ısey de komisyonun smır meselesi
ni araıtırmıyarnk yalnız çarpııma
nın mes'uliyetlerini tesbit etmelHe 
iktifa etmesini kararlaştırmıftı. Bu
nun üzerine komisyona beıinci bir 
ii·•e seçilerek çnlıpnaya devam edil. 
di. 

Bu komisyon çalıımasını bitir
ıni§ ve raporunu Kurum Konseyine 
vermİ§tİr. Montngna, Abdrovan
di, De la Pradelle, Potter ve Polİ· 
tis imzalarını taşıyan bu rapor, 
• 181 ÇP.rn•'"'m""' ~nl~vtsile "" 
llalya'yı, ne de Habeşistan'• mes'ul 
tutma.maktadır. Jtalya'yr temsil 
eden delegeden biri olan Montagna 
Türk kamoyuna yabancı bir sima 
değildir. Bu zat Lozan Konferan
ısmda Italya'yı temsil etmiş ve son
ı-ndıın kısa bir zaman için ltalva
nın Ankara aefirliğini yapmı§tı. Ra
porun dikkate layık olan noktası, 
Hnbe§İatan'rn suçsuzluğu hakkın
daki bu karann Italya delegeleri 
de dahli olduğu halde ittifakı ara 
ile verilmiş olmasmdadll'. 

ltalvan'lar, Habeşistan'ı temsil 
eden iki delc~r. ve hakem vaziye· 
tine olan Politis, §U noktada mu· 
t.,. '· ı,."'1 ..... • .. -.ı.,.: Vaı. ... 1 k···rııl3'
rı etrafındaki çarpl'!lma, kötü birta
knn tc:ıadüfler silsilesinden çıkmı~-

R··-·'an (\••: .. ;; '"'e f •-1-·i\, ne .1e 
Habeşistan mes'ul hıtulamaz. Bu 
nnntakada ltalyan'lar ile Habes'ler 
arasında geçimııizlik vardır. Her 
iki devlet le biribirinin niyetlerin
:U~ıctPJ?.he_leniyor. Biribirinin taa~-

d. A -,. hazırlanmış vazı· 
Yelle ır. sa om gt:• 0 • -ld ğ b. 
%amnnda ihtimal ki ansızmu .. '! ... ır 
bir silah kimsenin mes'ul tutulamı· 
'\'acağı bu hadiseyi doğurmuştur. 

Eğer ltalya • Habeı davası, Mus. 
aolini'nin önce iddia ettiği gibi, 
''-'··~1 ı.::. ~;.e .. ;-.ı .. " tl"bm··~ o'«:Av
dı, iki Italya delegesinin de iıtira
kile yapılan İncelemelerin bu neti
cesi knr§ısında ortada dava deni • 
len bir §ey kalmamalı idi. Fakat 
k--;···--··~ .. .,._"..,~1 ..... ,,.1,,, ... 1 m"- • 
leııi halledildiği halde ltalya - Ha. 
heı davası, guya bu meseleden doğ. 
tnamıı gibi sürüp ıridiyor. A. Ş. E. 

Bir otel odasında 
Bağı ceset 

Viyana, 9 A.A. - Bir otel odasm
da bir ya··ağın üstünde elleri bağlı 
olarak uzanmış bir ceset bulunmuş • 
tur. 

Olünün boynunda sıkılma izleri, al 
nınrta. kö-.i.irle va.,ılmış (ihanetin 
intikamı) ibaresi vardır. 

Almanyanın . 
Dış siyasası 

Berlin, 9 A.A. - Yakında toplana. 
tak olan Nasyonal • Sosyalist kon • 
gresi ilgisi ile (Kölnische Zt:itung) 
gazetesi diyor ki: 

"Almanya. dış siyasa meselelerine 
karşı olan durumunu, birçok defa in. 
~eden inceye izah etmi§tir. Hitlerin 
21 mayısta vermiş olduğu söylevde 
bunlann b'r tekrarından ibare ti. 

Biz şerefli bir barış ve öteki ulus
larla hukuk eşitliği içinde yaşar:ıak 
istiyoruz . ., 

'\Jure..,br,.a'de V'"rilecek olan ııöv
lcvler, §İmdiye kadar yapılmıt olanı 
izah ettikten başka, kotarılması gerr
kcn meseleleri de hatırlatacaktır. Her 
halde bUtUn uluıs:ıl kuvvetlerin tonlu 
b'r halde bulunmasını icap ettiren ·bu 
tncselelerin ba~ardması için derh::ıl 
harekete geçmek lbımdır. 

Kongre bu ulusal kuvvetlerin sem
bolü olacaktır 

Uçakla 12020 metre 
Moskova, 9 A.A. - Uçakçı Evsev 

bir avcı uçağı ile 12020 m;:trc yüksel 
•eğe muvaffak olmuştur. 

... 
T ~ N=======--:============================================ s 

HÜKÜMET TARAFTARI BiR GAZETEDE 

Genoyu Bitaraf Bir Kabine
nin Yapması isteniliyor 

Atina, 9 (Özel aytarımızdan) - Hükumet taraftarı gazetele
rin en ağır başlısı ve kabine ile de en ziyade münasebattar bulu
nan Proiya gazetesi şimdiki kabinenin yerini m.uvak~aten bita
raf bir iş kabinesine terkederek genoyun bu yenı kabıne tarafın. 
dan yapılmasını teklif etmektedir. 

Proiyanın bu teklifi Çaldarisin verdiği direktifle yapıldığı 
zannedilmektedir. Ayrışrk partiler ile hükun:ıet taraf t~ı mute
diller genoy yapılması için en doğru hareketın bu oldugunu söy
lüyorlar. Hükumet çevrenleri rejim işinden dolay~ Çaldaris ile 
Kondilisin aralarının açılacağını tahmin etmektedırler. 

Lehisfanda Kanlı Bir Seçim 
Varşova, 9 A.A. - Seçimin ilk sonuçları, müstenkiflerin çok 

olduğunu teyit etmektedir. • . . . 
Varşovanm bazı seçim bölgelerınde, oylar, kaydedılen seçıcı

lerin yüzde 30 una muadil bulunmaktadır. 
Bilhassa Pozmanda birtakım hadiseler olmuş fakat Ukrayna 

azınlık bölgelerinde ciddi hicbir vaka çıkmamıştır. 
İki ölü, birkaç yaralı olduğu ve birçok kimselerin tevkif edil

diği l\aber verilmektedir. 

~---------------------------------
AMERiKADA KARIŞIKLIK 

luiziyana Devleti Diktatö
Karnından Vurdular •• •• runu 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKI 

Doktor'un 
ESRARI 

Jenny Bir Taksiye Atladı Arkasından Bir 
Taksi Daha Geliyor, Kendisini Takip ~d,tgorda 

-45-

J enny eski dostunun ve yeni 
amirinin sözlerini. sükunetle din 
liyordu. 

Persy: 
- Ne susuyorsun? dedi. Söy

lesene, becerebilecek misin bu 
işleri, yoksa burada kal. Hiç te-

bb.. 1 
şe us etme ... 

- ... 

Jenny'nin yüzünde müthiş bir 
ıstırabın çizgileri belinneğe baş- ~ 
1amıştı: 

- Derhal, dedi, elbette bece
ririm; Matmazel Doktor nasıl 
çalışıyorsa ben de öyle çahşma
ğa mecburum. Yal":ız bir tek 
korktuğum şey var. Ö da !ngi- • 
tiz olmam, almanca bilmemem
dir. Alman'lar, beni lngiliz ol
duğumu bile bile nasıl içlerine 
alırlar? .• 

- Örası artrk senin dirayeti
ne .ve vaziyetin icabına bağlı bir 
şey. Şimdiden tezi yok. Derh.ıl 
almanca dersi almağa başla. Bu 
bugün için belki sana bir fayda 
temin etmez. Fakat ilerisi için 
mühim bir kazançtır. 

Casuslar meclisi geç zamana 
kadar devam etti. Örada bulu-

. 
Sarışın adam Jenny'nin karşısına geçmişti. 

- Siz de Nevyorka mı? 1 sözlerini ve zevklerini öğrene
} enny g~yet soğuk bir tarzda bilir, belki de kimin nesi oldu-

cevap verdı? • ğunu anlardı .. 
- Evet... - Ev..!t, dedi. Çok sıcak .. 
- Bugün ele hava biraz sı

cak ... 

Baton Ruj (Birleşik Amerika) A. 
A.- Luiziyana diktatörü Hueylang, 
sı-rıAt,, koridorlar•nıia dolastığı sıra
da bllinmiyen bir kimse tarafından ü
zerine iki el ruvelver atılmıştır. 

Long, diktatörlüğünü kuvvetlendi
recek mahiyette bir _projenin senato 
tarafından kabulünü istemi~ olduğu 
için senatonun bu sebeple yapacağı 
toplantıya gitmekte idi. 

cıkarmamıstır. Bu suikast, New Or- nanlarrn hepsi J enny'ye vazife
leans'da bfr otelde hazırlanmış, fakat sini kolaylaştırmak için ne bili
suikastçilerin konuştukları şeyler, o yorlarsa hepsini söylediler. J en
odaya bir senatörün kfitibi tarafından ny, saf bir genç kız ahklığile 
gizl~nen gramofon plakı üzerine kay- gözlerini açarak, suratını oyna
ded lerek mesele meydjna çık.ı:nıştı. , tarak, bütün söylenenleri me -
New Orleans şarbayı Wahsbey ın de kl d' l' d 
hu muhavereye istirak etmiş olduğu ra a ın ıyor u. 

- N evyorka kadar bu ha va· 
ya nasıl tahammül edeceğiz bil· 
mi yorum. 

J enny konuşmak lüzumunu 
hissetmişti. Lakırdı cihetinden 
kendisine bu kadar avans yapan 
bir adamın sözlerine kulak as
mamak olmazdı. Hiç olma;.:sa 

Bu sıcak lakırdısı, sıcak bir 
muhavereye yol açtı ... Genç a
damın söylediklerine bakılm:;a, 
kendisi bir sivi fabrikatörü imiş, 
N evyorkta bir münakasa açıl -
mış ta ona iştirak etmek için 
gidiyormuş .• 

J enny ise ayni şekilde yalan
lar kıvırmağa başladı: 

[Arkası var] 

Karnına iki kurşun isabet eden 
Huglong, hastaneve kaldırılmıştır. 
Durumu pek ağırdır. Suikastçi, hug
long'un yanında bulunan iki kiti ta· 
rafından kuruşunla delik deşik edil
miş~ir. 

Suikast nasıl hazır'andı? 
Baton Rouge, 9 A.A. - Kan ver

me am::liyesindcn bir saat sonra,Hug 
LonP'a operasyon yaoılmıstır. 

Katil, 30 ya~ındadır. Pavy adlı bir 
Mkimin damadıdır. 

Yapılan inceleme, bu tecavüzün 
Hıu• T "tıP"'uıı az bir z~..,,an evv~l 
bahsettiği suikast hazırlığının sonu
cu olup olmadığım henüz meydana 

ispanyol Faşistleri 
Bomba attalar 

Santaı.e... Q A.A. - Senedo kasa· 
basında aol. çenaı. ~"'--•ıriyetçilerinin 
yaptıkları sıyasal b.r topfaı.\uia ı. . 
panyol Faşist teşkilAtına mensup Us 
kişi tarafından bombalarla yapılan 
bir tecavUz üzerine, içişleri bakanlığı, 
İspanyol Faşist teşkilatının ildeki tek 
mil ocaklarının kapatılmaımı emret
miştir. 

Birçok kimselerin yaralanmasına 
sebep olan bu suikaıti yapanlar yaka
lanmıştır. 

Barcelona, 9 A.A. - Buraya gel
miş olan baıbakan Lerroux'nm şere
fine hükumet konağıpda bir kabul 
resmi yapılmıştır. 

Başbakan konağından halka yaptı
ğı söylevde Katalonyada örfi idareyi 
kaldırmak fikrinde olduğunu ve ah
val imkiirı verirse İkinciterrin beledi
ye seçiminin bütün İspanyada olduğu 
gibi Katalonyada da yapılacağını bil
dirmio;tir. Hiçbir hadise olmamıştır. 
Bazı Katalonyalılar protesto yerinde 
Macianın mezarına çl;ek koymuşlar
dır. 

Mısır I stiklôl 
istiyor 

rBaıp 1 incide 1 
hip olmak istiyoruz. E~it bir durum
da olmadığımız takdirde, geleçek bir 
harbe iştirak ctmiyeceğiz.,, 

60 Harp gemisi 
hazırlanıyor 

Londra, 9 A.A. - Ayın 17 sinde 
başlayacak olan deniz m.nıevralarına 
iştirakleri muhtemel, 150 dan fazla 
harp gemisi timdi Por land'dn ve 
Weynouth körfezinde toplanmış bu
lunmaktadırlar, 

Daily Tetegraph gazetesinin tasrih 
ettiğine göre, bu gemiler, iki aydan 
fazla açık denizde bulunab:lcc:ek §e • 
kilde kömür ve su yükleyeceklerdir. 

lngiliz donanması faaliyette 
Hayfa. 9 A.A. - Bilinmiyen bir 

istikamete doğru hareket eden 7 tor
pido yerine lngilteredcn buraya 9 
torpido gelmiştir. 

söylenmektedir. New - York yofunda 
Yaralanın sıhhi vaziyeti iyi 

Baton Rouge, 9 A.A. - Hug Long
un tedavi edilmekte olduğu hastane 
sefi, kurşunların esaslı uzuvlardan 
hiçbirisine dokunmadığı ve Hug 
Long'un bütün zekasına sahip bulun
duğunu söylemiştir. 

Doktor Bird, mütecavizi, Batan 
Rouğe'da prefesörlük eden burun ve 
boğaz hastalıkları uzmanı '.Dr. Wcls 
olarak teşhis ettiğini söylemiştir. 

Baton • Rouge dofiru'a 
Baton. Rouge, 9 A.A. - New Or

leans'da toplanmış olan ulusal muha
faza kıtaları Baton • Rouğe'a doğru 
gitmektedirler. 

Motörsüz u~akla 
Alpları ge~en adam 

Cerı,.vre 9.A.A. - İsviçreıi uc
man Schriber, ilk defa olmak Üze"l'e 
Alplan motörsü• bir uçakla aşmıştır. 
Ten len ''2 000 karlemlik bir vüksek· 
likte ve iki saat kadar uçarak Alple· 
ri aşan Scbreiber, bundan sonra 
Simplon geçidi Uzerinden 9600 ka -
demlik bir yükseklikte uçmuştur. 

Se 3nlk panaııırı 
Atina, 9 (A.A.) - Onuncu Sela· 

nik arsıulusal panayırı bilyUk bir 
kalablık önünde açılmıştır. 

Türkiye 2S, Yugoslavya 58, İta!· 
ya 63, Mıaır 32, Arnavutluk 105, 
l"enlandiya 22, sergici ile panayıra 
katılmaktadır. Biitün yabancı ser
ı:!'ilerin ~avısı 600 ve Yunanlılarınki 
de 4000 dir. 

TUrk .Pavyonu 
Se!anik. 9 (A.A.) - Atinada he

yetimizle ticaret konuşmaları yapan 
iktısat nazırı Stefanopulos, panayı
rı hU:kt1:net namına açı'lnğa m::rnJr 
olduğundan çabuk bitirilmesine iki 
tarafça ç.ıılışılan müzakereye yolda 
da devam icin murahhaslarımızdan 
beraberce SeLaniğe gelip beraber 
dönmelerini rica etmi tir, Sefirimiz 
ile Faik Kurtoğlu Selaniğe gelip 
dönmüşlerdir. 

Yunan iktısatcısı Türk pavivo
nundaki nutkunda huna işaretle dü
~ünillen yeni esuhrrn iki memleket 
ticer-et münas•betlerine !Uzu'lllu o
lan inkişafa daha iyi yardım ede
ce~ini ısöylemiııtir. Pavivondaki 
Tiirk malları cok takdir edil-nioıtir. 
" 'R'Jradı. müzak"reye yolda d,.v.,rn 
e-dil:niş olm'lsı rr.üvıkere tarihinde 
orijinal sayılm1ktadır. 

Moskova • Vo'ga kanalı 
Mosk.ova, 9 (A.A.) - Moskova 

-Volga kanalının inşutı için ye
niden bir milyar 400 milyon ruble 
tahsisat kab1J 1 edi lrniıtir. 

1932 yılında bıışhvan kanalın in
şaatı 1937 de bitecektir. 

Basrada ne var 
Londra 9 (A.A.) - Reuter ajan

sının Cebelüttarıktan aldığı bir ha· 
bere göre, üç İngiliz deniz uçağı 
Buraya gitmek üzere Plymouth'· 
dan Cebelü:tarık'a srclmiştir. 

Genç kadın ertesi gün erken
den bavullarım hazırladı. Bu 
şaşkaloz, musibet, kakavan he • 
rifin evinde aylardanberi süren 
mahpus hayatı bugün nihayet 
sona eriyordu. Bugün hürriye
tine kavuşuyordu. 

Mutat veda merasiminden 
sonra apartmandan çıktı. Kapı
nın önünde duran bir taksiye at
ladı ve: 

- Çek gara! dedi. 
Onun maksadı, evvela gidip 

Karl'ı ve arkadaşlarını bulmak, 
vaziyeti kendilerine anlatmaktı. 
Fakat tesadüf en kapının önün
de duran . taksinin şoföründen 
korkmuştu. A m e r i k a ' 1 ı -
lamı kendisine bir OY,.Un oyna • 
malan ihtimal dahilinde idi. 
Taksideki şoför yerine pek ata 
kendi adamlarından birini koy
muş olabilirlerdi. 

Nitekim tahmini de kısmen 
doğru çrktı. Taksi yerinden sar
sılır sarsılmaz. arkada bir baska 
otomobil daha peyda olmuŞtu. 
Şoförün arkasındaki camda göl
gede hasıl olan parlaklıkta o 
başka otomobilin kendisini ta
kip ettiğini pek ala görüyordu. 

Demek Amerikan casusları 
ihtiyatlı davranmışlar arkasına 
adam takmıştı. Öyle ya. ilk de
fa casusluk için yola çıkan bir 
genç kadını yalnız Jaşma bıra
k ... amazlardı. J enny'nin ilk evve
la düşüncesi, Şikagodaki Al -
man casuslarile temas etmek •. e 
bilhassa Karl'i bulmaktı .. 

Fakat bir otomobilin kendisi
ni takip ettığini görünce doğru. 
dcın doğruya N evyork yolunu 
tutmaktaki isabetini anladı ... 

Bilet almak icin gişeye yak
laştığı sırada ıarı~ın bir adamın 
da arkasından geldiğini gördü. 
~u. adam, .otomobildenberi pe
şını bır:lkmıyordu. 

Trene bindikleri zaman ayni 
adam, J enny'nin bulunduau 
~;ımpartimanda yer almrş~ı 

.<.rşısına oturuyor ve mütema
diyen onu süzüyorlardı. 

J enny genç adamın bu bakış
larını başka türlü tefsir etmek 
"l'le,.hııriuetinde idi: Guya o. 
kendisinin güzelliğine kaprlmrş· 
tı da onun icin l!fü~lerini üzerin
den ayıramıyordu. Fakat çok ta 
mii'7'iç bakıyordu. 

Genç kadın bac;mı pencere 
den tarafa çevirdi. Oradan da 
yüzünün aksini seyrediyordu nu 
adam ... 

Nihayet ilk sözü açtr: 

Arif iyede Feci Bir Tren Kazası 
!Baş tarafı ı ınci:lel 

lanmı§trr. 

De mirler altında 
Bu devrilmedc paramparça olan 

f urgonda.n. can korkusile kapılara 
f!rhyan şeftrenle dört yolcu, büyUk 
demir parçası altında kalmıılarcb . 
Katarının ugradığı çok muthiş 

ve tüyler ürpertici halini görüp her 
türlü kazanın önüne geç;nek için 

, bağıran zavallı şeftren, başından, 
kollarından ve vfü:.udünün muhte
lif yerlerinden çok ağır yaralar al
mış olduğu halde enkaz altından 
çıkarılmıştır. 

Kendilerini furgondan aşağı at
mak için acele eden iki kişi de 
cansız bir halde bulunmuş, diğer 
iki ki~i de baş ve kollarından, ba· 
caklarından aldıkları yaralarla bi· 
tap bir halde kurtarıl.nıltır. 

Arifiye istasyonuna getirilen Ö· 
lü ve yaralılar tesbit olunurken, 
çok acıklı facia İzmite, İstanbula, 
Eskişehire haber verilmi§tir. Kaza
yı öğrenen Hay.darpa~a garı me
murları idareye maliimat vermiJler 
ve hazırlanan özel bir trenle cer baı
eopekteri Mazhar, i§letme başes • 
pekteri Abdullah ve işletmerektörü 
Muammer hemen Arifiyeye gitmiş
lerdir. 

Yol kapalı 
Devlet demiryolları teftiş kuru

lu, Arifiyeye varmadan evvel, An
karadan evvelki akfam kalkan eks 
pres gelmiş ve yolun kapalı oldu
ğunu görerek beklcmiye mecbur 
kalmıştır. Bu sırada faciadan ha
berdar olan Adapazarı genel sava
manı da Arifiyeye yetişmiş ve kd· 
za tahkikatına e 1 koymuştur. 

Büyük bir korku içinde bulunan 
yolcuların hepsi teskin edilmiş, o· 
raya gelen fen heyeti ile genel sa
vaman tarafından emniyet temın O· 

lunmuştur. 

Yolun açılması ıçın çok çalışıl
mış, devrilen ve parçalanan va~on 
ve furgonun yıkıntıları kaldırılmı~. 
hususi bir lokomotifle katar, a •;ık 
olan esas hatta çekilmiştir. Yığın 
halinde bütün yolu kaplıyan kömür
lerle vagon parçalarının kaldırılma
sı hayli gUç olmuş ve yol hldise
den üç saat sonra açılabilmiıtir. 

Tahkıkat yapıhyor 
Adapaz:arı genel savamanı tah

kikatını derinleştirmiştir. B~ ara
da icap eden bütün fenni ve teknik 
zabıtlar da tutulmuştur. 

lncelemeler, istasyon ha:reket me
murunun yanlı~ yol verdiği sonu· 
cunu göstermiştir. Maaınafih . ha
disede diğer ihmal ve lfıkaydileri 
görülenler olup olmadığı da araş
tırılmaktadır. 
Hay.<Jarpaşadan özel bir trenle 

vak'a yerine giden fen kurulu, dün 
akşam geç vakte kadar tetkiklerle 
mcf}ul olmu tur. Espekterlerden 
müteşekkil olan kurul, bugiln İstan
bul& dönecek ve hadise üzerindeki 

1 fenni rapor ve keşfini genel direk· 

törlüğe verecektir. 

Is asyon memuru, 
mak nist ne oiyor? 

İstasyon memuru, bu faciada ken· 
disinin suçu olmadığını ileri sür· 
muş ve trenin kapalı makaatan °e
çerek ilerlediğini ve bunun pek ça
buk olduğunu iddia etmiştir. 

Sorguya çekilen makinist. yolun 
kapalı oımauığmı, makasın açık bu· 
lunduğunu söylemektedir. Gerek 
fen kurulu, gerek genel s:ııva n1n 
bu müthiş kaza hakkında ö.1:clen 
şeftrenin malu.natını almak iste· 
mişlerse de biçare me nJrun söz 
ıöyliyemiyecek derecede tehlikeli 
yaralar almt§ olınası buna imkan 
vermemiştir. 

Ölen er yaı ala
nan ar k m.erdi r 

Şeftrenle diğer iki ağır yaralı
nın orada ilk bakımları yapılmış ve 
Arif iyeye yatırılmıştır. Ölçn ı ki 
gencin cenazeleri Adapazarma gö
türülmüşlerdir. Ölen ve yaralana.1-
ların kim olduğu henüz anlaşılama
mıştır. 

Faciaya uOrayan tren 
Faoeiaya uğrayan 8 numaralı Kon

ya trC'lli de makinisti değiştirild ı k
ten sonra yoluna devam ettirilm!i 
ve Arifiyeden saat dokuzda ayrıl
mıştır. Ondeki vagonlara çarpan 
lokomotifin tamponları kırılıp bazı 
lüzumlu kısımları hasara uğradıgı 
için, katar, Adapazarından istenen 
diğer bir makineye takılmıştır. 

Sonuc 
Tecimen ve yolcu e yalarına bir 

şey olmamıştır. Zarar ,bugün ha· 
zırlanan keşfe göre, te5bit oluna
caktır. 

Ankara ekspresi kaza yüzünden 
dün Haydarpaşaya ancak saat on 
üçte gelebilmiştir • 

Valı vek ıin n !e yazısı 
Kaza hakkında İzmit v.ıliskıden 

dün telar:tflıo ..,,,1.-,...,,. ,.:,.ıı •ttik, 
vali muavini Hasip Koylan ıu ce• 
vabı gönderdiler: 

İzmit, 9 - Arifiye hareket me· 
murunun yanlış yol vermesi üzerme 
istasyonda bulunan va?:nluın b.ı· 
lunduğu hata girm trenin hu 1a
gonlara çarpmasile, bazı vagonlar 
devrilmiştir. 

lki ölü. iki yaralı ve iki hafif ya· 
ralı vardır. 

Dev:et dem ryollarınınteb i~i 
İstanbul, 9 (A.A.) - D. D. yol· 

tarı Haydarpa,a itletme mUfettİ§· 
liğinden: Bugün 68 nu'Tiaralı vük 
katarı Arifiye istasyonuna ~irece'ti 
sıra~a yanlışlıkla serbest ol-n ı y'ln 
yola alınarak iolu vag-~rılar verine 
girmiş ve bu yüzden bir furgon 
ve bir kö~Ur vagonu devrilmiştir. 

Uç hafif yaralı vardır t~; ~isi 
ölmü tür. 



--6 

EMLEKETTE TA 
HAKYERLERi 

Kunduracının 
Bonosunu kırdırmış 

-·---- o 
s·vas - Erzurum Treni 937 
Haz·ranında Divriğe Varacak 

-- Kunduraıcı Davudun yanında çr
raık olaraık .çalışan 17 yaşlarında 
Antuvaın isminde bici ya·kııa.1Hl .( 
~dliyeye verilmiştir. Antuvanın a
sıl ismi Antuvan olduğunu söyle
diği halde nüfus kağıdında Kle
man Mi.şet yazılıdır. Suçlu, kendi-
6inin babası Ohanes, anneshin adı 
Ojeni oduğunu fakat sonra.da·n ana 
ve bJbasını kaqb::ttiğini, Atam Vf' 

HaV'il isimlerinde bir ka-rı koca ta
rafından darülacezeden evlatlığa a
.Jındığını söylemclttedİT. Kendi id
diasına göde altı dil bilen Antuva
nın asıl suçuna geli.nce: Bu 17 ya
şındaki delika~h, yaınında çalıştığı 
kunduracının b:molarmı krrdırma·k 
üzere almış ve bir daha getirme
miştir. Bundan başka, daha bazı u
fak tefek yolsuzluklar yap nıkla 

Sıvas, (Özel aytarımız bildiriyor) - Sıvas - Erzurum demir
yolunda büyük bir çalışma ile işlere devam ediliyor. Divrik 
cephesinde faaliyette bulunan 8 - 9 uncu kısımlar gündengüne 
calısmasını arttırmaktadır. Trenin 937 Haziranında Divriğe 
varacağı söylenmektedir. 

Yo a V k'a arı 
Divrikten verilen bir habere göre Sıvas - Erzurum yolunda 

sekizinci kısımda çalışan amele arasında tifoya tesadüf edildi
ği ve bundan dolayı da Hizımgelen sıhhi tedbirlerin alındığı 
bildirilmektedir. Bu hususta yaptığım araştırmaya göre Divrik 
srhhiye memuru taraf mdan şimdiye kadar 800 kişiye ti.fo aşısı 
yapılmıştır. 

Yozgat Uray;n~n Faa iye i 
Yozgat, (Özel aytarımız bildiriyor) - Çamlık ve Yerköy is

tasiyonuna giden şehir içindeki yollar cok dar ve bir otomobilin 
zor geçebileceği derecede idi. Bu yüzden arasıra bazı kazalar 
da oluyordu. Urayımız bu tehlikeleri görerek Saathane cadde
sinin· genişletilmesine karar vermiş ve yol üzerinde biçimsiz 
manzaralarile kentin intizamını bozan oteller, hanlar, binalar, 
dükkanlar tamamen kaldırılarak yollar geniş~etilmeğe başlan
mıştır. 

Aydında Tayyare Haftası 
Aydın, (Özel aytarırnız bildiriyor) - Uçak haftası bu yıl Ay

dında çok zengin bir program tatbik edilerek geçirildi. Eylu
lun ilk günü parkta eğlenceler yapıldı. Pehlivanlar güreştirildi, 
dün akşam da 7 eyllıl ilk okula bahçesinde eğlence ve güreşlere 
devam edildi. 

Kurum asığma yapılan bu güreş ve eğlencelere Halkevi mı
zıkası iştirak etti, fişek ve patlayıcı maddeler atıldı ve çok ka
labalık halk geldi. 

Bigada Yollar Ve Şoseler 
Biga, (Özel aytarımız bildiriyor) - Yollar, yepyeni şoseler 

mesafeleri azaltıyor. Ömrü uzatıyor. Daha çok yakın mazide 
Çanakkaleden Bigaya gitmek. lstanbuldan Berline gitmek ka
dar kiilfetli ve masraflı idi. Şimdi yeni yollarda otobüsler sizi 
Bigaya kadar ucuzca taşıyor. Karabigadan !stanbula vapur 
günü beklemeği Çanakkaleye gelip İstanbula bu yoldan gitme
ğe tercih edenler var. 

Biga vilayetin en büyük kazasıdır. Merkezinde 10.000 kişi ve 
biitün ilçe çevresinde 80.000 nüfus yaşamaktadır. 160 köy ve 
3 kamundan müteşekkildir. Bu büyük kazada devlet makinesi
nir '"'aşında bulunan İlçebay Y. H. Yavuz çok çalışkan ve de
ğt. idare memurlarımızdandır. 

Trakyada gö~men 
Yer&eşUrme evleri 

Trakyada göçmen yerleıtirme iş
leri hararetle sürmektedir. Yeni 
genel enspektör Kazım Dirik, göç
men evlerinin yapılmakta olduğu 
ilçe ve illeri gezmektedir. Genel 
enspcktör, eldeki planlara göre 
yaptırılmakta olan bu evleri ayrı 
ayrı gözden geçirmekte ve değiş -
tirilmesi gerehli olan noktalar üze-
1 inde direktifler ııermehtedir. 

Mıntaha içindeki bu telti§ler çok 
rııhı surette yapılmaktadır. Evlerin 
çok sıhhi ve modern şartlara tama
men u;ygun olması için çalışılmak
tadır. 

Aydın ta ebe eri 
Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) 

- Aydın ve Nazilli orta okullarına 
namzet talebe yazısına ağustosun 
yirmisinden itibaren başlanmış ve 
eyli'ılün birine kadar Aydın orta oku
lasının ikinci ve üçüncü sınıflarına 
beşerden on ve birinci sınıfına 183 
talebe yazılmıştır. Okul direktörlüğü 
durumu kültür bakanlığına yazar~k 
kadrodan fazla talclu!.r için emir is
temiştir. 
İkmal ve engel smaçlarına da dUn

den itib •ren ha lanmıcıt~r. Başlanca 
durumu muvaffakıyetli ve çok ümit
li göriilmektedir. 

Lise ve orta okulalara girecek pa
rasız talebe smaçlarına eylfılün 23 de 
baş1anacak 25 te sonu alınacaktır. 

Bugün Aydın böle;esi endüstri o
kulası böle;eye dahil olan Aydın, Sey
han, Muğla, Denizli, İsparta, Bur
dur ve Manisa illerind"n talebe alın
maktadır. Aydından 6 talebe alına
caktır. Diğer illerde nüfus kalabalı
ğına göre alınacak talebe sayısı ba
kanlıkça oralara bildirilmiştir. 

Yozgat lises'nde ikmal 
smamaçları 

Yozgat, (Özel aytanmız bildiri
yor) - Kentimiz lisesinde iki eylül
uen itibaren ikmal sınaçlan başlamış
tır. Kayıt için ilk okullardan müra
caat eden talebe çoktur. Bu yüzden 
lise mevcudu p-eç•n seneye nispetle 
bu sene daha kabarık bir yekun teş
kil etmektedir. Aynca lise kısmına 
da civar vilayetlerden birçok talebe
ler gelmektedir. 

[
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HABERLERi 

• Sinop, (Tan) - Sonbahar at ko
şusu yapıldı. Koşuya yerli kan ve ya
rım kan hayvanlar girtni§tir. Bir.nci 
ve ikincilere ikramiyeler verilmiştir. 

• Bolu, (Tan) - Bolu panayırı 
dün açıldı. Bu münasebetle büyiık 
pehlivan güreşleri yapıldı. Tekirdağ-
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Saatli parti - Maç ve turnuva gi
bi ciddi karşılaşmalarda partilerin 
alabildiğine uzamaması için oyuncu
lara düşünmek üzere yeter ve denk 
bir zaman verilir. Her oyuncunun 
düşünme müddeti özel bir saatle kon
trol edilir. Böyle partilere "saatli 
parti,, denilir. Ciddi karşılaşmalarda 
seçilen had, çokluk saatte 15 hamle
dir. Su halde her oyuncunun her 
hamle için vasati dört dakika düşün
mesi lazımdır. Ancak kontrol, 15 
hamleden 15 hamleye yapıldığı için 
her oyuncu eksik düsündüğü hamle
lerin dakikalarını başka bir hamlenin 
düşünme müddetine ekliyebilir. Bu
na mukabil, kontrol zamanında 15 
hamleyi yapmak için bir saati geçir
mi'i olan taraf yenik sayılır. 
Dokunulmuş taş, oynanmıştır -

Oynamak sırası kendisinde olan 
oyuncu, "diizeltiyorum,. demeden 
herhangi bir taşa dokunursa, o taşı 
oynamak mechuriyetindndir. Arsıu
lusal şatranç dilinde "düzeltiyorum,, 
un fransızcası olan 'j'adoube" teri
mi kabul edilmiştir. Bir taş oynan
dıktan sonra asla geri alınmaz. Da
ha kısacası "Dokunulan taş oynan
malıdır, bırakılan tas oynanmıştır.,. 

Avni suretle, "düzeltivorum,. de
meden hasmın herhangi bir taşına 
dokunan oyuncu, o taşı, eğ .... r imkan 
dahilinde ise, mutlaka almak mecbu
riyc>tindcdir. 

Sıralanmıs paytaklar - Avni renk 
ten iki veya ile paytak ayni sütun üs
tünde bir sıraya gelirlerse buna "sı
ralanmış paytaklar,, denilir. (Şekil 
1) 

Şekil 1 Ş.ekil 2 

Şatranca yeni başlıyanlarm en faz
la dikkat edecekleri noktalardan bi
ri paytaklarm ayni sütun üstünde 
bir sıraya getirmemek. Tam tersine 
yan yana sütunlarda biribirine yar
dım edecek duruma sokmaktır. 

Tek paytak - Yanındaki sütun
lard Jc•ndi ini koruyacak ayni 
renkten başka bir paytak bulunmı
yan, daha açıkçası yalnız kalan pay
tağa denilir. (Şekil 2) de görüleceği 
üzere kara paytak "tek., kalmıştır. 
Şatrançta "tek paytak,. da, "sıralan
mış paytaklar" gibi bir zaaf teşkil 
eder. Çünkü böyle "tek,. kalını§ bir 
paytağı ancak at, fil, ruh, ferz gibi 
büyük ve kuvvetli taşlarla koru..'l'lak 
kabil olabilir. 

zan altında.dır. "' 
Antuva.n, dün birinci sulh .ceza 

ma·hlcemesinde ıforguya çekilmiştir. 
Hakim Reşit, suçlunun mevkuf tu
tulmasını icap eden bir sebep .~öre
mediğinden kendisini serbest bı
rakmıştır. 
Duruşmasına gayri mevkuf ola -

r.ak devam edilecektir. 
• Otel def1ter.inin bir sayfasını 

kcpa.rıp yeoniden yapıştırdığı için 
1704 numaralı kaı.1una n ı 'ulif ha
reket etmek suçile otelci Haklo 
.isminde biri, ikinci sulh cezada 
sorguya çekilmiş. mahkome suçunu 
sabit görmediğinden Hakkırlın be
raatine karar ver·niştir. 

• Süel mütekaitlerini-'.1 Rışide 
aıit maaş cüzdanını Ç311 nı 'ct.u suç
lu hizımetçıi ve çama.şıreı Fatma ile 
kocası Hüseyinin duruşması dün 
birinci cezada bitirilmiştir. 

Ha.kim Reşit, Fatma ile Hüseyi
nin beraatine karar ver.niştir. 

• Hasenenin 300 lirasını çalmak
tan suçlu kabzımal olduğunu söy
liyen Abdullah isminde birisi ikin
ci cezada sorguya çekil niş, şahit
lerin çağrılması için duruşma başka 
güne kalmıştır. 

• Şeker kaçakçılığından sustu 
Kara Bekir ve ark;ıdaşlarının du
ruşmasına dün 8 inci ihtisas hak
yerinde devam edildi. Duruşma, ka
rar verilmek üzere, başka güne kal
dı. 

• Kocası Kamile eroin götürür
ken yakalanan Zişanın duruşması, 
dün 9 uncu ihtisas hakyerinde bit
ti. Zişan, 17 pakette bulunan 13 
gram 3 desigram eroin için 8 ay 
hapse ve 133 lira para cezasına mah
kum oldu. 

Kabzımallar toplantısı 
lstifa oden idaıre heyeti yerine 

ye.nisini seçmek üzere dün toplan
mak istiyen kabzımallar cemiyeti 
üyeleri, belediyenin müsaade et
memesi üzerine bu t'oplantılarını 
yaıpamamışla0rdır. Kongreden ya
rım saat evvel belediye ekonomi i~-

.,.eri direktörü Asımla hal direktör 
muavini toplantı yerine gelerek 
ileride hal dahilinde bir birlik ku
ru la.cag~ ından bahsetmisler, ve k:>r' 

Eselediye bütçesi 40.000 liradır. Kasabanın büyüklüğüne ve 
ihtiyaçlarına göre bu kadar para çok azdır. Şehrin muntazam 
elektrik tesisatı vardu. 

{ 
lı Hüseyin pehlivan başı kazandı. Pa
nayır iyi geçiyor. Yarın b:tecektir. 
Ayın onunda Mudurnu, 24 ünde Düz-

Aşmış paytak - Damaya çıkması
na artık paytaklarla engel olunamı
yacak paytağa denilir. Gene (şekil 
2) de (h3) hancsil\deki ak paytak 
"aşmış bir paytak,. tır. Bu paytağm 
damaya gitmesine artık kara pavtak
lar engel olamazlar, bunun a .. une 
ancak at, fil, ruh ve lerz gibi büyük 
ve kuvvetli ıa,ıarla geçmek kabil 
olabilir. 

• rııse gre toplanıp da yeni he~· . ... es 
bile kabzımal\aır .... uıyetının bun
dan SOP.,...FO-C ediye tarafın~an ta
.. - .. ınyacağını bildinnişlerd.ır. Bu
nun üzerine bu hususta bır zabıt 
tutularak kongreden vaz geçilmiş
tir. 

Güzel Bigadan bir görü ... 

No. 115 

1 

Güney de ağlamasına, hüngür
============= demesine devam ediyordu: 
~ Q (C:;! MJ A O - Aldandım! 
V ~ i:2) a Gençliğimi yok ettim .. 

Etem izzet BENiCE 

yahut ta en boş vakti ko11arıp 
o zaman bir yere tıksaydın .. Şım
di nasıl ayıklıyacaksın bu piri~
cin taşını bakalım? Hem de, bı
zim bayanı bu kadar kızgın, gü
cengin hiç görmemiştim. Guhı
runa, benliğine çok düşkün bir 
kadın. Böyle olması çok ta ho
şuma gidiyor ama bugün balta
yı taşa vurduk. Şimdi ben bunu 
nasıl yatıştıracağım, ne yapaca
ğım? 

Fazıl, güne ve güneşe çıkar
r.1aktan korktuğu bu lakırdıları
nı ağzının bosluğu içinde evirip 
cevirirken birden aklına bağış -
ladığı son apartmanlar geliyor, 
o saniyede buzdan bir kılıf içine 
girmiş gibi tir tir titriyor, soğuk 
terler çıkarıyordu. O böyleyken 

Boş yere sevdim! 
Artık her şey bitti! 
Oturamam .. 
Dayanamam!. 
Yaşıyamam .. 
Ve genç kadın birden karyo

ladan kalktı, eline takılan pa
ketleri de elile yere itti, dağıttı, 
doktorun hiç yüzüne bakmadan 
gard.rob~~ baş:na gitti, bir rop 
çektı, gıyınmege başladı. Dok
tor tek kelime söylemeden onun 
bu giyinişine ve gözlerinden 
akan yaşa bakıyor, ne yapacağı
nı bilmiyor, sadece ellerini 
uğuşturuyor<lu. Güne~ giyindi, 
şapkasını başına, eldıvenlerini 
eline geçirdi, kapıya doğru yü
rüdü. Fazıl putlaşmış bir adam 
gibi, yahut ta bütün duygularını 
kaptıran bir budala aşık gibi 
suspus olmuş, onun kapıya doğ-

ce panayırları açılacaktır. Bu ı·ana
yırlar üçer gün süre::ektir. Bu yıl pa
nayırlar daha rağbetlidir. 

• Sinop, (Tan) - Sinop panayırı 
açılmıştır. Panayır üç gün sürecek
tir. illerden, ilçelerden panayıra yüz
lerce tecimenler gelmiştir, panayır çok 
kalabalıktır. 

• Biga, (Tan? - Her sahada, 
sporda, musikide, temsilde birer 
varlık olarak kendini gösteren Biga 
gençliği bir güzel kütüphaneye 
de maliktir. Gönül arzu eder ki, bu 
varlık partinin bakımı altında bir 
Halkcvi çatısı altında toplansın ve 
çevresine daha verimli olsun. Birçok 
eski tesirlerin altında pek ileri gide
memiş olan bu güzel ve kalabalık 
yurt köşesi altı okun gölgesi altın
da yucalsın. 

Görülüyor ki şatrançta paytakla
nn ve bunlann iyi oynanabilmesinin 
önemi büyüktür. 

İşaretli paytak - Avantalı partiler 
yalnız taş çıkarmakla oynanmaz, ba
zı zamanlarda matın evvelden 
gösterilen bir paytakla yapılması 
şart koşulur. B~ suretle mat edecek 
paytağa "itaretlı paytak,. denilir. 

Gererken alıs - Bunu evvelki ya
zılarımızda anlatmıştık. "Geçerken 
alış., tamamile ihtiyaridir. 

Çıplak şah - "Bütün bendeganı,. 
alınmış bir şatranç tahtasında tek 
başına kalmış şah. 

D .. ğişik hamleler (Variante) -
Her hamlede yapılması kabil oyun-

lar. 
Oyuna başlarken ilk oyuncunun 

oynıvabileceği yalnız yirmi variante 
vardır. 

Her sonraki hamlede variante'larrn 
sayısı akılları şaşırtacak kadar artar. 
İngiliz şatranç yazıcılarından James 
Mason'a göre ilk dört hamledeki va
riante sayısı aşağı yukarı: 
318,979,584,000 

Ve ilk on hamlede ise : 
169,518,829, 100,544,000,000,000, 
000, 000 
dır. Fakat telaşa lüzum yok: Zeka 
tecrübe ve bilgi bu kadar variente 
arasından en iyilerini bulur ve çıka
rır. 

ru gidişine bakarken birden ate- ı - Artık hen seninle otura- ı me içinde dili tutula tutula: 
se oturmuş gibi verinden fırJa- marn. - Sen gidersen Güney benim 
dı, odanın içinde koştu, Güne - Deyip yol~. çıkışı karşısında burada ölümü bulurlar. Acı h~-
yin bileğinden yakaladı: ne söyliyecegıni, ne yapacağını na karıcığım. Artık sinirlen· 

- Nereye? bilmiyor, gerçekten bir kriz ge- rnin dayanıklığı kalmadı. 
Genç kadın bu tablo içinde bir çiriyor: .. Dedi, bu deyişle beraber yere 

kere daha hıçkırdı, bir kere da- - Karıcığım acı bana. Düşüp diz çöktü, karısının iskarpinli 
ha gözlerindeki yaşı boşalttı: öleceğim. ayağına sarıldı: 

- Gidiyorum. . Gel, geç, otur yerine.. - Ayağını öpeyim beni ba-
- Niçin? Diye ya lvarryordu. Güney: ğışla ! 
- Seninle yüz yüze gelemem - İmkanı yok.. Bana kıyma Güney .. 

artık! Gideceğim! Ve bunlar sanki son sözleri 
- Ne yaptım ben sana yavru- Hırsız bir kadınla senin otur- oJuyormu~ gibi olduğu yere 

cuğum ?. rnan da ayıp. çöktü kaldı. Fazıl gerçekten ha-
- Daha ne yapacaksın? Dernek en sonunda bana bunu yılmıştı. Tıpkı tıpkısına yurtta 
Genç kadın bunu söyler söy- yapacaktın?. bayıldığı gibi. Hem de daha kö-

lemez yeniden hüngür hüngür Kırk yıl düşünsem aklına tü, daha ağır. Ağzından salya· 
ağlamağa başladı: gelmezdi! lar geliyor; kollarım, bacakları-

- Ne dünyaya gelseydim, ne Yazık.. 1 m gere gere yerde çırpmyordu. 
seninle evlenseydim, ne de bu- Cok yazrk !. Güney Fazıl'ı böyle görür gör-
günü görseydim. Bir kadına Diye kapıdan çıkmak istiyor- mez korktu, kendi gitmesini, şı-
bundan daha ağır ne yapılabi- du. Fazıl'ın yalvarması, Giin;!- marmasmı bir. yana bıraktı, he-
lirdi?. yin: men şapkasınr, eldivenlerini çı-

Fazıl, karısının bu ağlaması- - Hayır. kardı, soğukkanlılığına o her 
na, bu içliliğine dayanamazken Demesi dakikalarca sürdü. vakitki Güney'liğine döndü: 
bir de onun: Fazıl en son bir ürperme, titre- - Adamcağız kötüleşti .. 
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POLıS 

Kıskan~hk yüzün· 
den kanlı bır vak'a 

Evvelki gün, Beşiktaşta bir ka
dının agır yarala .1 nuile biten bır 
kıskançıık vakası oı.nııştur. 

Bcşiktaşta oturan Şaoa.n adında 
bir adam, Siranoş i9.ninde bir ka
dınla yaşa.naktadır. Kadının sık 
sık evden ayrıl.nısı, gcı:.n.:si Şa
banı iyice asabile~tırmiş .,t! evvelki 
akşam da geç vakit eve geld iği sı
rada Siranoşu gö~neyince şiddetli 
bir kin duy..'Du§tur. Nihayet, geç 
vakit eve gelen kadını yA .tılı/lO 
Şaban, kadına ağzını açtır·nıJln, 
söylediklerini dinlemeden bıç.ıgile 
üzerine saldırmış v~ onu yüzünden, 
omuzundan, karnından ve sırtından 
tehlikeli surette yarahyırak yere 
sermiştir. 
~ iraınoş, hastaneye kaldırılmış, 

Şaban yakalan.nıştır. Polis, tahki
katına devam etmektedir. 

• Sultanahmette San'atlar okulu 
talebesinden Ramazan, Feriköyün
de matra fabrikasında çalışırken 
dikkatsizlik yüzünden elinı maki
neye kaptırmıştır. Zavallı çocuğun 
dört parmağı kl!silmi§, hastaneye 
kaldırılmıştır. Tahkiat sürmekte
dir. 

• Beyazıtta Cumhuriyet cadde
sinde kaçak köylü sigarası satan 
Mustafa ile arkadışı Hasan, bir a
h§veri§ yüzlinden dün kavga etmiş
lerdir. Neticede Mustafa, H:lsanı 
taşıdığı kunduracı bıçağile ağır su
rette yaralamış ve yakalanmıştır. 
Hasanın yarası tehlikelidir. Cer

rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 
Tc@lkikat yapılmal.ltadır. 

• Aksarayda Yeniçeş;ne soka-
ğında oturan Mehmetle arkada~ı 
Sait, Topkapı dı§rnda Halidin ga
zinosunda rakı içerlerken Mchme
din elinde çakı Saidin sağ eline 
çarpmıştır. Tahkikat yapılmakta
dır. 

• Sultanahmette Bozkurt lokan
tasında bula§ıkçı Alişan ile Fahri 
dün kavga etmişlerdir. Dövüşte 
Fahri Alişanı başından ya.ralamıı 
ve yakalanmıştır. 

• Karagümrükte Dervişali ma
hallesinde oturan marangoz İbra
him Etemin annesi Asiye, sofanııt 
penceresini açarken düşmüş ve ba
şından yaralanmıştır. 

• Mecidiyeköyünde oturan maki
nist Nedim ile kunduracı Meh,net 
Ali, Büyükdere caddesinde kavga 
etmisler, biribirini bıçaklamış

lardır. İki kavgacı arkadaş tutul
muştur. Tahkikat devaın et.nekte
dir. 

• Fatihte Hafız!laşa caddesinde 
oturan bakkal Galip, üç arkadaşile 
beraber Eminönüne gezmeğe gelir
ken aralarında çıkan kavga yüzün
den Nedim tarafından gözünden 
yaralanmıştır. 

• Şişlide Halaskargazi caddesin
de oturan şoför Misakın 1872 nu
maralı otomobili, Artin adında biri
sine çarpmış ve yarala·nıştır. Ya
ralı hastaneye kaldırıl nıştır. 

• Birkaç gün evvel yıka\l~ir'"t~-
d . l::ı· J.. • .,. ..... 

zere cmze_ a}crz'lınden ağır yara a-
!.~ı ç~51'ikçı İbrahim, Cerrahpaşa 
hastanesinde dün ölmüştür. 

• Şişlide Halaskargazi caddesin
de do'ktor Hikmete ait evde çalışan 
işçilerden Nuri, dün müvazenesini 
kaybederek üst kattan düş-nüş, ya
ralanarak Beyoğlu hastanesine kal
dırılmıştır. 

Su tarifesi 
Kadıköy Su Şirketinin tenrnuz· 

dan itibaren ikinci altı aylık tari
fesi, 14,85 kuruş olan eski fiyatta 
ipka edilmi§tir. 

Klişe Atölyesi 
Renkli, tire, ototipi her türlü 

klite yapılır. 

Ucuzluk, çabukluk, iyi, temiz 
ve güzel iş 

.. 
Diye hem garson zilini çaldı, 

hem hemen Fazıl'ın başına geç
ti, onu uğuşturmağa, yüzüne su 
dökmeğe, yakasını, gömleğinin 
içliğinin düğmelerini çözmeğe 
başladı. Garson geldiği vakitte 
de: 

- Koş bana hemen bir dok· 
+-or çağır .. 

Emrini verdi. Kollarına ve 
göğsüne masaj yaptıkça Fazı! 
biraz açılıyor, Güney de kendı 
kendisine: 

- A .. Bay Fazıl. Paranı pulu· 
nu benden ne saklıyorsun?. Ben 
onları öğrenmek için az mı ban
ka tarı dolaştım. Sana yakışan 
onları kasana götürüp saklarnnk 
değil, bana getirmek: N ern var, 
nem yok, hepsi senin Güney de· 
mek değil mi?. Bu kadar kısa 
yol dururken ne diye hem ken: 
dini üzüyorsun, hem de benı 
bekletiyor, bütün bu davanın ar
dında koşturuyorsun?. 

[Arkası var l 
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GUZEL SAN' ATLAR 
Müzemizin 

Hamdi 
Yıldönümü 

Merhum 
Ve 

' 

Hamdi 
Yann eylfılün on biri. 
11 eylGl 1881 merhum müze mü

?iri Hamdinin müze müdiri olarak 
1§e ba§ladığı tarihtir. İki sene evvel 
11 eylulde Merhum Hamdi için Geb
Zcd~ki mezarında bir ihtifal yapılmış
;ı. Türk müzeciliği Hamdi ile baş
ar. Bu itibarla bu tarih, müzeleri-

tnizin kuruluşunun yıldönümü ol
nıak lazımgelir. 

Bu sene hatırlanmıyan büyük ada
tnı hatırlatmak için birkaç söz söyle
tnek ve merhumun tercümeihalinden 
bahsetmek isteriz. 

Hamdi merhum, Türklerin iftihar 
~dceeği büyük adamlardan biridir. O 
ıyük insan ki bugün bütün dünya 

~~zel~ri içersinde zenginliğiyle bü
Wk bır değer ve ~öhret kazanmış 
?lan müzemizin banisidir. O büyük 
ınsan ki ilmini takdir eden birçok 
ecnebi memleketleri tarafından ma
dalyalarla taltif edilmiş ve birçok 
<lkademilerde kendisine fahri azalık 
"erilmiş bir alim, tabloları büyük 
~vrupa müzelerinde yer bulmuş de
ierli bir ressam, bir san'atkardı. 

1258 de İstanbulda doğmuştur. 
~abası sadrazam Ethem paşadır. 
1~73 te Parise hukuk tahsili için 
iıtti, orada on dört sene hukuk ve 
tcsme çalıştı. Paristen geldiği za-
l:tıan Mithat paşa merhumla beraber 
l.ırrıuru siyasiye müdiri olarak Bağ
dat vilayetine memur edilmiş. 1294 
tc Viyana sergisine Türk murabba
'' olarak gönderilmiştir. 

Hamdi merhumun tabloları 1886 
da Roma sergisinde diploma kazan
mış, 1891 de Berlin Sanayiinefise 
•ergisinde iftihar madalyası almı§tır. 
~unlardan başka 1893 te Amerika
da Kolombia sergisinde,1909 da Mü
tıib salonunda altın madalyalar ka
zanmıştır. Ayni zamanda 1867 ve 
1889 senelerinde Parisin büyük bey
tıelmilel resim sergilerinde üç tane, 
Viyana sergisinde 1873 te altı tane 
llıadalya almıştır. 

1908 de Berlinde Fredikmüzeum
lln kuruluşu münasebetile Hamdi 
ll'ıcrhuma da bir madayla gönderil
llliştir Şark ilmi asarıatika cemiyeti
nin Almanya imparatoru Kayzere 
Verdiği madalyayı da Kayzer Vil-

merhum 
helm, bu madalyayı liyakati basebi
le Hamdi merhuma hediye etmiştir. 

Hamdi merhum enstitü dö Frans 
azalığı sıfatını iktisap etmiş olduğu 
gibi Berlin, Londra, Viyana, Boston, 
Filadelfia ve Atina ilmi asarıatika 
enstitülerinde de azalığı vardı. 

1908 senesinde de kendisine Oks
ford darülfünununda doktor payesi 
verilmişti ki o zamana kadar bu un
van Hamdi merhumdan bıfka bir 
de Roma asanatika araştırma müdi
ri Mösyö Boniye verilmiş ve bir baş
kası bu unvanı ihraz edememişti. 

Fransız akademisi tarafından su
reti mahsusada kendisi için imal e
dilmis olan ve üzerinde: 

"L' Academie deı inacriptionı et 
belles lettrea S. E. Hamdy Bey. Di
recteur du muzee imperial de Cons
tanfanople 1881 - 1906.,, 
yazılı bulunan bir madayla daha ka
zanmıştır. 

Bütün bu unvan ve madalyalar 
Hamdi merhumun garp ilim sahasın
da kazandığı değeri ispat için kafi 
delillerdir sanırız. 

Hamdi merhum 1881 eylulünün 
11 inci günü müze müdiriyetinde işe 
başladığı zaman müzede (650} parça 
eski eser vardı. Hamdi meriıum ça
lışmaktan yılmıyan bir adamdı. Me
muriyetinin ikinci senesi Çinili köşk
te "Sanayiinefise,. mektebini kurdu. 
Ve seyahate çıkarak hafriyata baş
ladı. Memleketin ötesini berisini kaz
dı ve bugün müzemizi dolduran zen
gin eserleri meydana çıkardı. İlk o
larak yaptığı iş Nemrud dağındaki 

Kral Antiohos'un büyük mezarına 

gitmek oldu. Oradan Zincirliye geç
ti, bir!jok hazineler meydana çıkar
dı. 

Hamdi merhumun bütün dünya 
tarafından tanınmasına vesile olan 
en büyük işi bugün müzemizin en de 
ğerli eserlerinden biri olan "Büyük 
İskender,, in mezarını Saydada top
rak altından çıkarmasıdır. "İskende
rin mezarı,. namile şöhret bulan lah
din toprak altından tahribat yapıl

maksızın meydana çıkarı}ması için 
merhum bizzat bu ameliyata nezaret 
etmiş ve muvaffakıyetle lahdi elde 
ederek bir harp gemisine yükliyerek 

Müzenin eaki haU 

TOKATTA ES Ki i.ZERLER 

Takyedler camii Selçuk izeri 
Ayaklarımızı bastığımız her yerin. 

de eski devirlerin bir izerini taşıyan 
Tokat ili, bunu iklimin güzelliğine ve 
ürünlerinin çokluğuna borçludur. 

Küçük bir araştırma bizi büyük ve 
tarihsel varlıklarla karşılaştırabilir. 
Şehirlerdeki Osmanlı ve Selçuk de -
virlerini yaşatan birçok izerleri söy -
lemeğC"hacet yoktur. Bunlar az, çok 
üzerinde işlenmiş canlılıklardır. 

Fakat Kazovada sayısı elliyi bulan 
irili, ufaklı dökme tepeler (büyük 
sulu sarayda açığa çıkan çok eski sur 
bakayası ve bir geyik heykeli kaza-
ların bazı köylerinde çıkan Bizans 
mozayikleri ve daha sonra belli yollar 
üzerine aıralanmıı birçok kaleler, ta
rih sevenleri çok uğraştıracak dere -
cede sırlarını saklamaktadırlar. 

Beş altı sene evvel buraları gezen 
Prağ Üniversitesi Profesörü Dr. 
Hrozniy Gümenek harabelerini ince
lemiş, Şikago Universitesi Profesörle
rinden Fon der Osten bazı kaleleri 
gezmiş ve yine Paris ve 1atrazburg 
Universitoeleri pr9feiıörleri de ayrıca 
dolaşmışlardır. Bunlar Tokat ve ci -
varını çalışmağa değer bulmuşlar ve 
eski izerleri bol bir yer olarak kabul 
etmişlerdir. 

Çok eski devirlerde, bilhassa Eti
ler zamanında pek canlı yürüyüşlerin 
yolu ve yeri olan Tokat daha pek çok 
araıtrnbnafa muhtaçtır. 

Güdek minare. Selçuk izeri 
Takyecller camii Selçuk izeri 

Bir müdclettenberi fehrimiz.cle bulunan Romanyalı ressam Matmazel 
Ernestin memleketine döndü. lstanbulda çalıfhiı eserlerden orada bir 
resim aergisi açacaktır. Resmimiz. Matmazel Erneatin'in bu sergide 

teşhir edeceği eserlerden biridir. 

lstanbula, yeni inşa olunan müze bi
nasına getirmiştır. 

O zamana kadar topraklarımızda 
ecnebiler tarafından yapılan taharri
yat neticesinde çıkarılan eserler 
kimseye sorulmaksızın ve müsaade 
bile alınmasına lüzum görülmeksi
zin ecnebi memleketlerine kaçırılır
dı. Hamdi merhum o tarihlerde bir 
nizamname neşretti. Bu nizamname
de bizim topraKıarımızda çıkan asa
rıatika müsaadesiz hiçbir yere çıka
rılamıyacağı yazılı idi. Bu nizamna
meden sonra Suriyede biroçk kazı
lar vapıldı. Ve çıkarılan eserler İs
tanbul müzesine F.etirildi. Hamdi 
Bey merhum yirmibeş sene zarfında 
Türklere büyük ve kıymetli bir mll
ze kazandırmıştı. Müzeciliğinin yir-

mi beşinci senesinde bütün dünya 
alimleri ve hükümdarları tarafından 
tebriknameler aldı. 

Almanya imnar:ıtoru, sefir Baron 
Marı~al vasıtasile Hamdi merhumu 
bizzat tebrike gelmişti. Böyle bir 
günde dünyanın her tarafından bü
yük imzalarla yüzlerce telgrafname 
alması ve Alman sefirinin bizzat onu 
ziyarete ~elmesi Ab<lülhamidi fena 
halde kızdırmıştı. Hatta Aydın civa
rında yapacağı hir h~friy;ıt lrirı "' -
disine seyahat izni bile verilmemişti. 
Hamdi merhum müze müdiri ve da
inler vekili olarak 1908 de vefat et-
ti. Yerine biraderi Halil Ethem geç
ti ve kardeşinin açtığı çığırda sene
lerce çalıştı. İşte biz, müzemizi bu 
gayretli iki kardeş medyunuz. 

• 

italyanlar Habeş Hududu
na Vığılmağa Başladılar 

[B .... ; tarafı 1 incide J 
komisyonun da başkanlarını seçmiş
tir. 

Cenevre, 9.A.A. - Uluslar Sosye
tesi asamblesinin yıllık toplantıları
nın 16 mcısı bugün açılacaktır. Ar
jantin delegesi Ruiz Quinazu, açılı§ 
söylevini verecektir .. 

Başkanın seçilmesi - ki Benes'in 
gösterilmesi muhtemeldir, - 12 ikin 
ci Başkan ile Komite üyelerinin se
çilmesi ve Sosyetenin türlü faaliyet
leri hakkında bir genel görüşme ya
pılması ruznameye geçirilen mesele
ler arasındadır. 

Delegelerin, İtalyan-Habeş an
la~mazlığı hakkında hükumetlcrinir_ı 
fikirlerini bildirmeleri muhtemeldır. 
Sir Samuel Hoare da İngiliz görüş
lerini izah edecektir. 

Bundan başka Polonya, Çekoslo
vakya ve Meksika'nın yerine üç ye
ni Konsey üyesi seçilecek ve Adat
ci'nin yerine de arsıulusal adalet di
vanına bir hakim atanacaktır. 

Nagoka'nın bu makamı işgal ede
ceği tahrrlin edilmektedir. 

Konseyin Polonya dele~esinin tek 
rar seçileceği muhtemel görünmekte 
ve Kolombia ile Romanyanın Çekos
lovakya ile Meksika'nın yerine üye 
olmaları beklenmektedir. 

Bütün dünya gazetecileri, herhal
de çok önemli olan bu açılma töre
ninde bulunmak üzere bugün bura
da buluşacaklardır. 

Benes Başkan 
Cenevre, 9.A. A. - Benes, Uluslar 

Sosyetesi asamble başkanlığına seçil
miştir. 

iş asambleye intikal 
edecek mi ? 

Paris, 9.A.A. - Cenevrede sükun 
içinde geçen bir günden sonra, gaze
teler, dikkatlerini, komitenin çalış
malarından ziyade asamblenin yıllık 
toplantısına çevirmişlerdir. 

Basın, ezcümle, Habeş meselesi 
her ne kadar komiteye verilmiş ise 
de asamblede ayni işin görüşülüp 
görüsülmiyeceğini sormaktadır. 

Petit Journal diyor ki : 
"Şayed, anlaşmazlık, asamble cel

selerinde, fazla heyecanlı şartlar i
çinde ortaya sürülecek olursa, bir 
müzakere cereyanının önüne geçme
ğe Beşler komitesinin faaliyette bu
lunduğu hatırlatılarak, ruznamede ya 
zılı normal meseleler üzerinde çalı
şılmağa gayret edilecektir. Habeş me 
selesinin düzeltilmesi etrafında, Kon 
ıey mümessillerinin muhtaç oldukla
n sükun havasını vücude getirmek 
belki de güç olacaktır_ 

Excelsiyor diyor ki : 
" Habeş işinin Asambleye gelme

sinin önüne geçilemiyecek gibi gö
rünmektedir. Sir Samuel Hoare'in ilk 
i§inin, Laval döner dönmez, onunla 
görüsmek olacağı İngilizler tarafın
dan söylenmekte idi. 

Müzakere açıldığı takdirde, Sir Sa 
muel Hoare, kürsüde bizzat sö:t ala
caktır.,, 

Journal şunu yazmaktadır: 
" Bu işte ihtisası olmayan bir kim

se: "Son derece ateşli olarak olan 
şu müzakereleri gidip dinleyelim" di 
yeceği şüphesizdir. Fakat bu belki 
de bir hatadır. 

Şül)hesiz ki, dayanışmaya davet 
birçolc sözler eşideceğiz. Büyük pren 
siplerin coştuğunu ve empervaliz
min takbih edildiğini göreceğiz. Ta
bii, bugün hadiseler söylevlere ilham 
verecek, fakat imalarla iktifa mec
buriyeti hasıl olacaktır. Hadisenin 
canlı tarafına girişmek yasaktır.,, 

lngiltere sUe1 işgali 
kabul etmiyecek 

Londra, 9.A.A. - Daily Teleg
raph, 5 ler komisyonu üyelerinden 
birkaçının, bir anlaşma vücude geti
rebilmek üzere Habeşistan'da, İngil
tere ile Irak arasında yapılan 1930 
tarihli anlaşmaya benzer bir himaye 
formülü düşündüklerini ve fakat Ha
beş İmparatorunun böyle bir anlaş
mayı kabul hususunda ne bir niyete 
!:'ahib ne de imkana malik olmamasın 
dan korkulduğunu sanmaktadır. 

Bu gazete, İngiltere'nin, bugünkü 
buhranı, Habeşistan'ın İtalya tara
fından süel bir işgal altına alınması 
suretile kotarmağa matuf bir teklifi 
kabul etmiyeceğini söylemektedir. 

Herriot ve Boncour 
Cenevrede 

Cenevre, 9. A.A. - Uluslar Sosye 
tesi daimi delegelerinden Herriot ve 
Paul Boncour, dün İtalyadan bura
ya gelmişlerdir. 

Bu iki eksi Fransız Başbakanı.La
va! ile beraber Sosyetenin 16 ıncı 
devresinin çalışmalarına iştirak ede
ceklerdir. 

Senato ve savlavlar kurulu dıs iş
leri komisvonu başkanları olan sena
to üvelerinden Berenger ile savlav 
Baı:ıtid de Cenevre'ye geleceklerdir. 

Laval Cenevreye geliyor 
Paris, 9.A.A. - !yi haber a-

lan çevenlerin bildirdiğine göre, 
Lava] salı yerine pazartesi ak~amı 
Cenevreye hareket etmek niyetin
dedir. 

Birkaç gemi 
Napoli, 9. A.A. - Birkaç Jemi 

Massoua'ya hareket etmek uzere 
hazır bulunmaktadır. 4.000 cSiyah 
gömlekli> taşıyan cSaturnia> 1.500 

nefer taşıyan cLeonardo de Vincb, 
1.350 nefer yüklü olan cCesare Bat
tirti> gemileri bunların arasında 
dır. 

Cephane ve gereç taşıyan Eutel
lio ve Jozeph gemileri dün akşam 
Massoua'ya hareket etmişlerdir. 

1.000 ton et taşıyan Asmara va
puru da limandan ayrılmıştır. 

Habeşistandaki ltalyanlar 
Adisababa, 9 (A.A.) - İtalyan 

elçiliği, Habeşistan içlerinde otu· 
ran İtalyan tab:ıasmın, durumun ve
hameti sebebile, muvakkaten Adis
ababaya gelmelerini tavsiye etmek 
hususunda konsoloslara izin ver
miştir. 

Kaffa ili misyonerleri, bu bölge
de sükunet mevcut olduğundan, mu 
vakktC11 oldukları yerde kalacak· 
!ardır. 

işçi partisi parlamento 
şefi çekildi 

Londra, 9 (A.A.) - Gazetelerir. 
çoğu, Lansbury'nin işç4 partisi par• 
lamento şefliğinden istifasını yaz· 
maktadır. 

Herhangi ahvalde kuvvet kullan· 
mağa karşı yaptığı itirazın, Habeş 
işinde zecri tedbirlerin tatbikini 
istiyen partinin resmi siyasasına 
karşı kendisimi güç bir durumda bı
raktığı, genel olarak söylenmekte
dir. 
As~mble'nin yeni başkanı 

Cenevre, 9 (A.A.) - Asamble ceı 
sesi kaparıırken, İrlanda Başbaka
nı Bay Dövalera Asamble başkan
lığı namzetliğini geri almıştır. 

Bay Benes, başkanlık mevkiine 
geçerken alkışlanmıştır. Benes te
şekkür etmiş ve Asambleyi «Ulus
lar Sosyetesinin tehlikeleri yenebi
leceği ve feHiketlerıin önüne geçe· 
bilecği hakkında dünyaya emniyet 
ve kanaat vermeye> davet etmiştir. 

izmit kadınlarının 
U~ak gecesi 
İzmit, 9 A.A. - Kendi adlarına 

bir uçak almaya karar veren kadın -
hırımız akşam Hava kurumu menfa
atine şarbay parkında bir ucak gece
si tertip etmişlerdir. Eğlence çok ka
labalık ve güzel olmuş sabahın ikisi 
ne kadar devam etmiştir. 

Uçakla Türkiye turu 
Bütün uçak .filolarunızın büyük bir 

Türkiye turu yapmalarına karar ve-
rilıniştir. Bu tur, bir müsabaka sek
linde yapılacak, süel uçaklar da bö -
lükler halinde tura katı acakJardır. 
Tur, bir iki gijne kadar başlayacak· 
tır. 

Parlamentolar Birliği 
murahhası 

Cenevre, 9 A.A. - Uluslar Kuru· 
mu eyHH genel toplantısı ve komis • 
yonlarının faaliyet ve müzakerelerini 
takip ve incelemek üzere Arsıulusal 
parlamentolar birliği adına bu yıl 
Konya saylavı Ali Rıza Türel davet 
edilmiştir. Ali Rıza 'l'i.ırel buraya gel
miş, temas ve tetkiklerine ba~laını§
tır. 

Memel'de vaziyet 
Tilsitt, 9 A.A. - Tilsitt yakının • 

da Memonieu'de vermiş olduğu bir 
söylevde Goering, Memel bölgesin • 
deki Almanlara karşı ihdas edilen ta
hamülsüz durumu protesto etmiştir. 
Goering, statüyü imza eden devletle
rin, bugünku durumun statünün ayak 
altına alınması demek olduğuna ka
naat getirecekleri umudunu izhar et· 
miştir. 

----------------~ 
Piri Reisin 
Haritası 

Türk tarihi araştır n:ı k .ı ru n ı.o 
15 - 16 cı asırda yetişmış buyuk 
Türk coğrafyacısı Piri Reisin iki 
önemli eseri olan Amerika haritası 
ile kitabı bahriye adlı büyük coğ· 
rafi eserini Devlet matbusında aS9 
lının ayni olarak çok güzel bir şo 
kilde bastırmıştır. 

Piri Reis haritası malU...-n olan A
merika haritalarının en esle.isidir. 
Bu harita 1513 yılında yapıl nıştır 
ki, Kristof Kolomb'un Amerikayı 
keşfinden pek az biz zaman sonra
dır. 

Harita orijinal ve çok kıymetli 
bir eserdir. Şimdiye kadar ilim a
leminin tetkikinden uzak kalan bu 
hartayı orijinalinin ayni olarak bas
mak suretile Türk tarihi araştırma 
kurumu ilme büyük hizmet etmiş o
luyor. 

Kitabı Bahriye ise, yine Piri Re
is tarafından yazılmış Akdenize a· 
it coğrafi ve çok önemli bir eser
dir. Bu eser kısTDen vaktile profe
sör Kahle tarafından =ıeşredilmi~ 
ise de Türk Tarihi Ar.aştırma Ku
rumunun neşrettiği nüsha daha mü
kermnel olan Ayasofya nüshasıdır. 
Kitabı Bahriye de büyük bir itina 
ile ve faksimile olarak Devlet m:ıt
baasmda basılmıstır . 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
HAVA HARPLERİ HAKKINDA 1 

Meşhur Fokker Ne Diyor? 
. _______________ ,

1 
kıymeti kalmamıştı. Fakat kazan-

Anthony Fohker 
Poris - Soir'dan: 

Amerika ayanından Nye, meş • 
hur Holandalı tayyare f.a!>rikatôrü 
Anthony Fokker'in silah ticareti 
ıi.'le meşgul olan k.G.--nisyon tarafın
dan dinlenmesini istemişti. Bu 
Rickett'in Habeşistanda a1dığı im
tiyazın Vaşingtonda husule getir
'diği heyecanın bir neticesidir. Çün
lcü Amerikanın Habeşistan m esele
liinde bitaraf kalacajma dıir olan 
'kanunun kabulünde ayan ilk te
i§ebbüsünde bulunduğu gibi, Arm~
ri kayı, ecnebi bir meınlckette çıka· 
cak .bir karışı'klığa sürukleyehılm~
ai muhtemel olan her türJü tecim· 
acl ve sıyasal muameleye karşı koy· 
mağa karar vermiştir. 

41) 

Het"kes Fokker'i, ilk defa olara'k 
1914 de iş.itım:ğe baglamıştı. O za
mJndanbcrıi 21 sene geçti. Nomıan
dic v•t?urunun güverıte~i'ne dayana
rak uzaklara bakıyordum. Vapurun 
ko:niscr:i yanı..-na geldi ve vapurda 
bulunan tanm:nış şahsiyetleri say -
mağa başla.:iı. Bu meyanda ,papas
far, dansörler, siy.asal şahsiyetler 
bulunyordu. Nillar, Foiç_kcr de va
purdadır, dedi. 

- Savaş zamanında Alman uçak
larını inşa eden ada..n cl'an yaşıyor 
mu? • 

NiJlar elile ıişaret etti : - İşte, 
dedi. Biraz ötede yüzü güneşten 
yanmış, üzerine a.çık yakalı bir 
gömlc'k giymi~ olan bir adam, ga • 
yet ıı;üzcl bir kadınla güvertede sık 
adımlarla dolaşıyordu. Ancak kırk 
yaşında kadar görünüyordu. Bana 
hakiki ya~mı söylediler. Hesap et
tim. Bu adam büyük harpte ancak 
yirmi dört yaşında idi. 

Kendisile vapurun sakin bir kö
ıe.sindc görüşil'yoruz. 

- Ha.rp esnasındaki Alman u • 
çalclarını inşa eden siz misiniz? 

- Eveıt, 14000 uçak yaptım. Hiç 
bundan bJhsedildıiğini işittiniz mi? 

Sonra gülerek ilave etti: 
- Ben HoHindalıyım. Anam, 

babam b:ni tahsil için Almanyaya 
gönder.diler. Fa.kat hiçbir şey tah
•i l ctırncdim. Ben yalnız uça·k yap· 
m1kla eğlen~yo11jum. Sonra Alman 
aüel makamları bu uçaklarla ala
kadar odular. Nihayet ... 

dığım paraının muhafazasile çok 
meşgul olmadığım için hepsini mar
kın sukutunda kaybettim. 

- Fakat Holaandada fabrikala
rınız vardır. Büyük nakliyat uçak
ları yapıyorsunuz değil mi? 

Ben <nakliyat> kelimesini mak
sadı <mahsusla kullanmıştım. Mu
hatabım sözümü tamamladı: 

- Nakliyat ve bombardıman u
çakları. Bugün 36 modeli Fokkcr
ler vardır ki tecins~l nakliyat ve 
daha birçok i§ler için elverişlidir. 

- Bir hava savaşı ola.cağını zan
nediyor musunuz? 

O gilldü. Ve: 
- Almanya yakında dünyanın en 

lruvvetli süel uçağına malik ~Ja
caktır, dedi. 

- Hava hücumlarına karşı mü
essir bir miada.faa çaret>i var mıılır? 

- Hava hücumlarına kaqı mü
dafa.a manasız bir şeydtr. Yalnız 
bir müdafaa va.sıtası vrdır o da düş
manın hava üslerini tahrip etmek
tir. 

- Ani bir hava hücumu. birkaç 
gün içinde: mutaarrızın n.t'.ızıffer 
olmasını temin edebilir mi ? 

- Zannetmem. Bir hava hücu
munda biri mühim noktalan tahrip 
ederken diğeri de diğer mühim nok
taları tahrip etmek '>U·retile muka
bele edecektir. D5vüşen yengeçle
ri gördünüz mü? 

Dövüşürken, karşılıklı olarak 
biribirlcrindcın ayakla-rmı söknler 
ve yine dövüşme'ktc devam edcr!er. 

Ucakhğığa rağmen savaş uzun o
labiHr. Nihai .zafer, karada olacak
tır . 

Fokkcr bundan sonra bir mecmua 
alarak Normandie'nin rcsimlninc 
bakmağa başladı: 

- Güzel vapur, dedi. Bu vapur 
Piramadan. Avrupa - Ncvv:>rk ha
va seferini yirmi dört saatte }'apa
cak recim uçakları olacaıktrr. 

- Sovyet uçakçılığı hakkındca 
fikriniz nedir? 

-Sovyet uçakçılığı mükemmeldir. 
Avrupanın şarkında uçakçılıga kar
şı bir uyanıklık vardr. Tür:Ciycde, 
Hindistanda. Jaıponyada uçakiıiı~ 
gelişiyor. Asya tchli.kc&i belki de 
havadadır .. 

Mısırda ingiltere! ---...... - · 

Mısır Kralı Fuat 
Le Journal'den: 

Amerika Birleşik hükumetinin ken
di tebaasını Habcşistanda alınan pet
rol imtiyazım fcshctmeğc mecbur et
tiği sırada, Mısır hükumetinin Tana 
gölü sularını işletme işini takip et -
mekte olduğunu haber veriyor. Fil -
hakika burada görülen tezat bir ha
kikattir. Petrol imtiyarı 1ngiltcrcnin 
İtalyaya karşı olan taahhüdüne karşı 
açıkça bir tecavüzdür. Buna muka
bil 1906, 1925 andlaşmaları İngil· e
re ve Mısır hükumetlerinin Nil neh
rine su veren büyük Habeş 'gölünün 
sularını kontrol ctmeğc hakları oldu
ğunu tanımıştır. 

Bu meselede mühim olan nokta in 
gil:zlcrin, Habeş manevrasını Mısırla 
olan sıkı bir tesanüde istinat ettir • 
mel eridir. 

lngiltcrenin her ihtimale karşı Mı
sır ordusunun yardımını temin etmek 
çarelerini aradığına dair şayi olan ha
berler doğru ise, bu endişe daha ba
riz b '.r şel:il almış olur. 

Mısır kralı 1talyaya müsaittir ve 
ağır surette hastadır. Mısırda çok ka
labalık ve çalışkan bir İtalyan kolo
nisi vardır. İngiltere Mısırın Uluslar 
Kurumuna g:rmesine daima muhale
fet etmiştir. Mısırlılar için de Uluslar 
Kurumuna ait işlerle alakadar olma· 
ğı icap ettirecek bir sebep yok•ur. 
Buna mukabil Mısırlılarla Habeşliler 
arasında dini bir yakınlık ve ulusal e
mellcrde bir iştirak.. vardır. Her iki 

Vesikaları 
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italyan Fabrikalar yapı ırıyor 
Sovyet hükümeti yakında Tahran 

civarında yiyecek maddeleri imal 
eden büyük fabrikalar İnfasını ta
ahhüt edecektir. Bu meyanda 63 j 
ton buğday alabilecek bir depo, bir 
un depoıu, bir ekmek labrikası, bir 
hamurlu maddeler fabrikası ve 
2400 beygir kuvvetinde bir santral 
;>·apılacaktır. 
• Sovyet Exportatroy teıkilcitı /. 
randa yirmi kadar buğday silosu 
ve elektrik santralları infası için 
emir almııtır. Bu inıaat, Sovyet 
mütehcusıdan tarafından yapıla • 
caktır. 

Bu iıler için açılacak eksiltmede 
Sovyetlere rakip olmak üzere bir
çok Amerikan ve Avrupa firmaları 
da bulunuyordu. ---------,,. . 

- Zırhlı bir ıemaiyeni:ı: var mı1 
Yağmur mevsimi bittiğinden bu e
linizdeki ıemsiye artık ifini:ı:e )'a• 
ramıyacaktır. ( Setebello} 

millet tc her türlü zincirden kurtula
rak serbest olmak istiyorlar. Bu se • 
heple Mısır ulusseverleri • ve İngiliz 
hakimivetinin en h"raretli düsmanla
rı, Habeşistanı müdafaa etmekte olan 
lngiltcrcyc karşı ilk defa olarak sa • 
mimi bir muhabbet beslemeğe başla
mışlardır. Bu sebeple İngilizlerin, Nil 
sahillerinde durumunu kuvvetlendir
mek için Mısrr ulusscverlerinin mÜ· 
zc;here:inc güvenmek için müsait bir 
fırsattan istifad,. ctmeği ihmal ctme
d .I.:erindcn hayret etmemelidir. 

1 
?,?:::: J ""'7 --;:;;-. 

• 

Uluslar Kurumunda Habef;tJtanı itham için ha:ı:rrladıfi• 
mevcut resimlerden : Adisababada Sait Georges mt1ydll' 

nında asılan eıirler ••• 

Paris • Soir'Jen: 
ltalyanın Cencvrcyc gönderdiği 

sekiz sandık vesaik içinde, Habeşis
tan cinayetleri hakkında en iyi silah 
olan lngilizce bir rapor vardır. Böy
le: ciddi durumlarda gülümsemek ca
iz ise denilebilir ki bu dosya had'se
lerin bir istihzasından ibarettir. Çün
kü İtalyanın bugün Ccnevrcye Habc· 
şistanı itham etmek için gönderdiği 
dosya 1923 senesinde lngilterenin, 
llabesistanın Uluslar Kurumuna ka
bul edilmemesi için kullandığı dosya
dır. Bu tarihin bir tekerrürü ve siya• 
sa ~ıe ..... inin hir oyundur. 

Bu dosyada mevcut başlıca vesika, 
lngiltercnin kime ait olduğunu inkar 
edemiycceği bir metinden ibarettir. 
Bu metin Baldvin kabinesi bakanla • 
rından Simonun C§i Lady Simonun 
eseridir. Lady Simon çok ateşli ve 
cesur bir kadındır. İnsanları sefaleti 
bu kadının uykusuna mani olur ve 
insanlığın ıerefini alçaltan şeyler a
rasında en ziyade nefret ettiği şey 
kölel'ktir. Yani insanı bir mal ve 
mülk gibi alıp satılan bir eşya, avla· 
nabilen bir av, işletilen bir hayvan 
addettiren sosyal sistemdir. Bu has
talık bugün zannedildiğinden daha 
ziyade kök salmıştır. 

Köleliğinin bulunduğu memleket • 
!erde Lady Simon vesaikc müstenit 
bir harita vlicude getirmek için yir
mi sene çalışmıştır. 1929 senesinde 
neşrettiği kitap yeniden basılmıştır . 
Bu kitapta Habcşiatana ait olan kı· 
sım en korkunç kısmıdır. 

O dağlarda yaşayan insanların ve 
Amhara ve Tigrc'nin müthit dere • 
beylerinin insan avlamaktan başka 
bir işleri yoktur. Bu, onlar için hem 
bir spor, hem de bir tecimdir. Akın
c•"k ve esir ticareti onları yaşatan ye 
ganc vasıtadır. 

Habeşistan Hicaz haremlerinin ve 
Arabistan ve Kırmızı denizin insan 
alınıp satılan yerlerinin bir esir mü
teahhidir. Lady Simon vesikasında 
diyor ki: ''Esir ticareti tahrip husu
sunda çekirgenin aynidir.,. 

name imzalamıştı. Esir ticareti köl<• 
leşmiş fena itiyatlardır. Bir fenatı1' 
bir kalem darbcsiic kaldırılamaz. P.• 
disababada bile serbest insanlardaıt 
ziyade köleler vardır. Artık meınle
ketln diğer yerlerinde neler otduğ~ 
düşünülsün. Mağrur bir Habeşli b~f 
eün, ahlakıvunu müdafaa eden bıf 
Avrupalıya diyordu ki: 

- Esirlerimiz mi? Onlardan vaı· 
geçmekten ise ölmek müreccahtır. • 

İşte Lady S 'monun ittihanmarnesJ 
bundan ibarettir. Lady Simon Habe' 
şistanın, büyük bir devletin yardıf111 
olmadan bu hastalıktan kurtulamır11; 
cağını yazıyordu. Bu hastalık anc:" 
bir ameliyei cerrahiye ile iyileşebı • 
lir. 

İtalya Avrupanın vekaletini ve ıt•· 
bctistanı medenileşfnnek emrini al: 
malıdır. Yalnız, Habeşistan, sebebi 
malfım olmamakla beraber, elan uıus· 
tar Kurumu azasındandır. işte rnett" 
lenin fecaati de buradadır. 
======================~ 
Romanya bisiklet 
Turu ~ bitti 
Bükrcş, 9 A.A. - Romanya bisW 

lct turu, 11 etapta 1715 kilomeır' 
katedilmek suretile dün bitmiştir. d• 

Dün Barsov ile Bükreş arasın 
17 S kilometre üzerinden koşulan so1' 
etapın ncticelcl".İ §Unlardır: • 

Türk Kirkor S saat 4 dak'ka 20 9' 
niye, Romanyalı Gogan 5 saat 4' ~· 
kika 20 saniye. Romanyalı GcorgC: 
ku 5 saat 5 dakika, Lehistanlı u;· 
pinski S saat S dakika, Roman)'' 

1 

Grigoriu 5 saat 5 dakika 50 sanit~ 
Romanyalı Savanof 5 saat 6 dakt , 
10 saniye, Romanyalı Nitzcsco 5 <JS 
at 9 dakika, Romanyalı Tudesc 5 s1: 
at 9 dak'ka, Romanyalı Niculici S t'1 
at 9 dakika, Romanyalı Diun 5 saıı 
9 dakika. 

Genel tasnif: 

Savaş zamaımnda öyle zamanla
rrrn oldu, ki her şeyden bıktım ve 
usandım. Artık m'!meıleketimc gi
deceğimi söyledim. .Bana hududu 
geçmeme mani olacaklarını söyle
di lcr. Bunun üzerine Almanyada 
'ka.ldım ve uçak yap.nıkta devam 
ettim. Çok para kazandım. O ka
dar ki artık nazarımda paranın bir Uluslar Kurumu Konseyi toplantı halinde ... 

1sil" l'Yario tarafr b" esir scvkıvatt
nın ekseriyetle İngiliz toprağında 
yapılmakta olmasıdır. İngiliz Sudanı 
ve Kenya büyük insan avcılarının 

av toolad•l(ları birer hazinerHr. Ni
~in bu avdan mahrum kalsınlar? Çün 
kü onu hiçbir ceza görmeden yapı • 
yorlar. Habeş imparatoru 1924 sene
sinde köleliğin ilgasına dair bir emir-

Lehistanlı Daniel 66 saat 45 da~ 
ka 40 saniye, Romanyalı Ferdi Tza 

11 
67 saat S dakika 3 saniye, Lehistall 
Lipinski 67 saat 36 dakika l 9 sani~'; 
Romanyalı Tudesc 67 saat 45 da1cı1' 1 
56 saniye. Romanyalı Dinu 67 sı•, 
50 dakika, Romanyalı Dobrin 67 9' 
at 50 dakika 18 saniye, Romanr'1' 
Savanof 67 saat 59 dakika 45 saniYe' 
Romanyalı Geergcscu 68 saat 6 dS S 
kika 4 saniye, Romanyalı Suller 6

11 
sa~t ~4. dakika 12 saniye. Romanf8e. 
Nıcuhcı 68 saat 29 dakika 17 sanı)' 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

yı açtı ve yarı karanlığın içinde, y.ı 
kası kalkık bir zabitin içeriye gır -
diğini gördük. 

De Soliers birden doğruldu. Mt:i
hul zabit kapıda durmuştu, Boyle 
kalablık bir zeminliğc düşmüş ol
ınaktan çekinir bir vaziyet almıştı. 

De Solicrs deli gibi, lambanın üs 
tündeki yeşil karton abajuru çekip 
fırlatır attı. 

- Lauffen 1 diye bağırdı. 
Birden yüzü ışıklanan ya-

bancı adam, bir iki adım ilerledi, S•' 
1iın verdi: 

- Evet, dedi, benim yaptığım işin 
ne büyilk bir çılgınlık olduğunu bi
liyorum. 
~zlcri yerde öyle konu~uyordu. 

Tıtreyen ellerile acemi aıcemi ka -
putunun düğmelerini çözmeğe uğ
:raşıyordu. Uçüncü düğme deliğin -
de demir salip nişanının siyah, be
yaz şeridi görünmüştü ki, De la Fou 
gue•un sesi yükseldi: 

- O şerefli kaputu çıkarmayı -
Jllz efendi, buraya herkes her istc
ciği zaman girebilir. 
Lau!f~n doiruldu. Tekrar selam 

vaziyetine geçerek kendi.sini tak • 
dim etti: 

- Rittmeister Baron Von Lauf
fen, beşinci Pomeranya piyade ala· 
yında böliik kumandanı. 

Sambardicr ! 
- Anladık, dedi, kim olduğunu -

zu biliyoruz. 
- Öyle mi? Dernek beni tanı -

yorsunuz? 
De la Fougue yavaşça elini kal -

dırdı~ 
- Yoetişir, dedi, evet, sizi, hem de 

fazlasile tanıyoruz .. Bütün gece hep 
sizden bahsettik. 

- Bütün gece mi? O halde aipc
rc attığım mektubu aldınız mı? 

- Aldık, herşeyi biliyoruz, her 
şeyi öğrendik. 

De Solicrs tekrar oturmuş, çene 
sini iki ellerinin arasına almıştı: 

- Lauffcn, Lauffen, sen şimdi 
karşımdasın ha, olur şey mi bu? 

Rittmeister başmı açtı, ilk şaşkın 
hğ.ı geçmişe benziyordu. 

- Evet. karşmızdayim dedi, bu
raya kadar gel n~k için her tehlike 
yi göte aldım. Şimdi elinizdeyim. 
Kendimi namusunuza ve şerefinize 
b!rakmış bir vaziyetteyim. Eğer az 
sonra va:.dfemin başına dönmezsem. 
beni firari sayarlar. Elb: t b:11i tek 
rar geri bırakacaksınız. değil mi? 

Bu sual, zcminliğin içine ağır bir 
taş gibi düştü. Kimse cevap vermi 

yordu. 
Lauffcn sarardı, dedi ki: 
- Sizin zabit şerefiniz, benim za 

bit şeref.ime .saygı göateTmcği emre 
der. 

Terrairc birden Lauffcn'in ilzcri 
ne doğru yürüdü: 

- Bize şart mı koşuyorsun herif? 
S e n b u k Ü s t a h 1 t ğ ı ner
detı öğrendin? Şuna bak 1 Efendiyi 
firari sayacaklarmış. Fournier ite 
Heurtel'i diri diri mezara soktuğu
nuz zaman, böyle dUşünmiyor du -
nuz. 

- Doğrusu, ne söylediğinizi an
lamıyorum. 

De Solicrs yavaşça Tcrrairc'i ye
rine oturttu: 

- Bırak, bırak Tcrraire, dedi, sen 
unutuyorsun. Hakikaten bu adam hiç 
bir tcylcr bilmiyor. 

Yüzbaşı De la Fouguc ycııil göz
lerini Lauffen'in gözlerinin içine 
dikti. Dedi ki: 

- Sizden bir fCY soracağım. Bu
raya gelirken mülazim De Soliers ile 
konuşmaktan başka bir maksat güt
mcdiğinizi bize ispat edebilir misi
niz? 

- Bir Alman zabitinin namusu 
üzerine söz veririm ki ... 

Tcrrairc gene atıldı: 
- O söz para etmez. Louvain•i ne 

çabuk unuttun? 

Lauffcn bembeyaz kesildi. Gözle
rinden ateş çıkıyordu: 

- Niçin bana bövlc hakaret edi
yorsunuz? dedi. Üniformasını taşıdı
ğım altı milyon askerden birkaçı, 
eğer biraz ileri gitmişlerse, bundan 
beni mi mes'ul tutacaksınız? Muha
rcbedir bu 1 İstenilmiycn çok $eyler 
olur, önüne geçilemez. Fakat sizden 
rica edeceğim. Dakikalar geciyor. 
Gilncş neredeyse doğmak üzere .. Bu 
bahsi kapatalım. De Solicrs'ye söyli
yccd!im şeyleri söyliycyim. Yalnız 
beni geri göndercc:k misiniz, gön
dermiyccck misiniz, orasını öğren
mek isterim. 

Yüzbaşı De la FouO'UC ayağa kalk
tı, kollarını kavuşturdu. Gözleri 
dimdik Alman zabitinin gözleri için
de .. Yavas, sakin, hatta azametli bir 
sesle ile dedi ki : 

- Böyle can kıyasıya bir muhare
be içinde, bir düşman zabitini burada 
kabul etmek mes'uliyetinin ne demek 
olduğunu bir sanife olsun, düşündü
nüz mü? 

Sambardicr ilave etti: 
- Hem de ne kıyasıya? .. 
- ... Ve sonra sizi buradan bıra-

kalım, elinizi, kolunuzu sallıyarak gi
diniz. Fakat biz kısa bir zaman için, 
aramızdaki harbi kaldırdık. Güle gü
le gideceksiniz, kimse kılınıza · do
kunmıyacak. Söyliyeccklcrini.zi söy-

lcyiniz. Bitirdikten sonra, serefli 
kaputunuzun düğmelerini ilikler ve 
buradan çıkarsınız. De Soliers size 
yolunuzu gösterir. Siperleri gcçcrsi· 
niz. Arkanızdan ateş etmeyiz. Bir 
Fransız zabiti verdiği sözü tutar. 

• De la Fougue takım zabitine emir 
verdi : 

- Ferrairc. sen kapının yanında 
otur, kim olursa olsun, içeriye sok-
ma! • 

Laufefn uzatılan odun sandalye 
yi aldı, oturdu ve basladı: 

- Mösyö De Soliers, dedi, sizi 
tekrar gördü~üm için, nasıl bir he
yecan duyduğumu tasavvur edemez
Eini.z. Harp arifesinin son günlerini 
birlikte geçirdiğimiz insanları hatır
larsınız. Bunların arasında bir de kız 
vardı : Maryse .. 

Yirmi avdır siı'i arıyorum. Ozeri
me mukaddes bir vazife almış olma
saydım, kendimi böyle tchlik~lere 
atmazdım. Geldim, sizi bulcJum. Şim
di içim rahattır. 

Birden durakladı: 
De Soliers !apsarı kesilmişti. Göz

leri büyUmilf, Lauffcn'in sol bileği
ne bakıyordu. 

Kaputun kol altından bu bileğe 
doğru siyah bir bilezik, abanoz bir 
çember kayıp düşmilştii. Bir asker 
koluna hic yakışmıyan, sade olduğu 
kadar zarif bir kadın ziyneti! 

Lauffen ~ene mülazimin bu dik-

~ 

katli bakısını sezdi. Sağ elite, öte~ 
elindeki bileziği yavaşça çıkarttı " 
:masanın kenarına koydu: 

- Bu bileziği tanır mısınız? de' 
di. 

Acı acı gülümsedi : tıiÇ 
- Elbet tanırsınız. Gözlerinize a· 

aldanmıyorsunuz. İşte benim asıl " 
zifem de burada bitiyor. dl 

İki yıldır beni yiyen derde şl~at 
siz de ortak olacaksınız. O k~ ti 
hakaret gören, o kadar haysı)'~i 
çiğnenen ben, harp başlıyalıdanb\' 
her ~ün, her saat cephede "bilıne ~ 
gibi müthiş bir azaba katlanıp d~9, 
dum. Maryse'in sizi eevdiğinı ~n 0J 
mıştım. Siz gene mcs'utsunuz;BıÇ da' 
mazsa. iki yıl kalbiniz bir Uınıt ~1 

sı ile 1.:slendi, durdu. 

De Solicrı doğruldu: ~ır• 
- Çabuk söv le herif 1 diye .. ba 1 dı, ne söyliyccekscn, çabuk soyl~ rl' 
- Çok dca ederim, bira.z 5~ ~ıll· 

olunuz. Bir defa şu bileziğı " ı811e 
Bu bilezik sizindir .İki yıldır 0 • 

getirebilmek için üzerimde taşı)' 
rum. 

- Bana mı? ddef 
- Evet, ısizc 1 Bu gece ınuka 

bir miras ~etirdim. 

D S 1
. • . .• .. de bir adıııe 

c o ıcrs nın yuzun ô' 
dahi oynamadı. Düşman karşısın 
zayıf görünmek, ne feci şey 1 ,.pr ı 

IAr.!....ı.-
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' Nizamettin NAZiF 

''-Kinyaz Saltıkof'un Esir Edilmesinden 
istifade Ederek Gönüllü Toplamalıyız. lvan 
Nihayet Bunuıı intikamını Almak lstigecektir 
işte Batır Han bunım üzerine ve Kazan şehirlileri üzerinde ne büyiik ki iki hadımla seldz on del'.kanh ve 

o iki esir Moskofun gösterdikleri yol- bir h'sir yapacaktı. kadını bağlattıktan sonra Kinyaz ce-
lardan Saltikof karargahına doğru Baytoğan ile arkada§larının ze!ıir- naplarını da bir yorgana sıkı sıkı sa-
)'Ürümüştü. !edikleri Kazan kalabalığına Moskof rıp bir ata yüklcıliler. Batır Han ka-

Kazanlı kumandan Moskof Kinya- Çan Korkunç lvan'm sağ kolu sanı- rargahta ne varsa hepsini yağma et
tının bu kadar ihtiyatsızlık edeceği- lan bir general ve asılzadenin, ordusu tirdi ve esirleri önüne sürere:k orman
ni ummadığı için baskın planını çok mahvedildıkten sonra esir edildigini dan son sür'atle uzaklaştı. 
inice düşünerek hazırlamıştı. Esirle- göstermek korku içinde bunalan ba· Bir iki fersah ötede yanındaki genç 
~n tarif ett'kleri ormana iki fersah zı Kazanlıları da birdenbire diğerleri beyzadelerden birini çağırdı. 
kadar yaklaşınca yayaların terkiler- gibi yani Süyun Bike taraftarları gibi Bu Çalım kalesinde kalan kuvvetin 
den inmelerini emretmi,, sonra atlı· ashınlaftınverecekti. amiri olan Selim Hanın oğlu idi. Ona 
lan yüzer kişilik on gruba ayırmıştı. Bunun icin kendisi en toolu kuv- su emri verdi: 
~unlar derhal yayılmışlar ve ormanı vetin başın~ ve çadırlara e~ yakın ~ - Yirmi atlı ile ve son sür'atle Ka
larnuşlardı. olan tarafta yer almış ve bir ağacın zana gideceksin. Y2nma alacağın at-

Batır Han yayalarla beraber kal- üzerinde çartırlan gözetlemişti. Ve ltlann bütün ağırlıklarını buradald 
Ttlıstı. Bnnları da onar. virmiser kisı- hücuma kalkmış olan atlı kollan or arkada lara dağıt! Hiç durmadan ça
lik gruplara parçaladıktan sonra or- manı taraya taraya oraya yaklaşınca Jakamçı yollanınalısın. 
inanın üç yüz adım ötesine kadar iler- yanındakileri derhal taarruza kaldır - J=hı;üstii"e han. 
lemis ve oradan kırk elli fedavi or- dı. Fakat bunların hepsi çadırın iliin - Süyun Hatuna ellerinden öptii-
tnanı tarassut etmeleri için öne sür- de bulunanları diri diri yakalamnk ğüm_üzü ve düşman generalleıinden 
tnüıtü. Ve doğrusu onların kar kü- emrini de almış bulunuyorlardı. SaltJı:of'u esir ettiğimizi söyle. Biz 
bıcleri üzerinden sürtüne sürtüne Hunlar altlıkları emri yerine getir senin oraya vanşınılan bir hafta son
'1zaklaştıklannı epey helecanla takip mesini bildiler. lşte bundan tam üç ra ulaşacağı?.. Saltıkof'un Kazana gi· 
etmişti. Dedik ya ... Batır karşısında- yüz seksen beş yıl evvel Moskof Çar rişinden azı:ımi istifade etmeliyiz. H~
lti ~üşmanın bu kadar ihtiyatsızlık Korkunç Ivan'ın gözbebcği olan Kin- tun bu kazancımızı bütün halka bil-
tdeceğini kat'iyyen ummamıştı. yaz Boris Saltikof kumanda ettiği Bi- dirmeli ve bizi karşılamak için şehir-

D 
rinci Nümune Ordusunun kararga de büyük hazırlıklar yapılmalıdır. 

akikalann herbiri bir yıl kadar hında böyle bir baskından sonra 
'llzayarak geçmişlerdi. Nihayet gi- ölüm halinde aandrğı Kazanın bir - 'Rı:tsüstüne han. 
denlerden bir ikisi geriye dönerek avuç kahramanı tarafından böyle esir - Yine ona söyle ki Birinci Mos-
lttoskof kararg!hının boş avlanacağı- edilmişti. kof Ordusunu mahvet•iğimizi ve ~e-
b! bildirmişlerdi. O zaman yanında- • nerallerini esir ettiğimizi Kefe Pa"a-
lti atlılardan dördünü sağdan, dördiı- sile Nogay Beyine ve Kınm Hanına 
!lü soldan atlı gruplara yollamış ve Saltıkof'un çadırı önünde müdafa resmen bildirmek doğru olur. Ivan 
bu atlılar ulaştıkları gruplara katıla- aya hazırlananlar içlerinden birini ça- bunun acısını bizden cıkarmak istiye
tak dörtnala düşman karargahına sal- aıra sokup onu beyhude yere uyan- cektir. Kinyaz Saltikof'un Ka::ana 
drrnıışlardı. Kendisi yayalarla bera- dırmağa çalışmıslardı. Kinyaz riyie girişinden gönüllü toplamak için İS· 
~er ormana sokulmuş, fakat hücuma sızmıştı ki... Batır Hanın yayaları ~a- tifacle etmeliyiz. Nihayet bir ay için
l§tirak etmem!şti. dırın önündekileri kısa bir kavgadan de lvan kalemizin surları önünde he
Jt··Atlılar için rastladıkları Moskof sonra esir edip ~adıra girdikleri za- lirecektir sanırım. O gün bugünkü;-ı-

urnelerini temizlemek güç bir iş ol· man bile uyandırılamadı. den daha kuvvetli olamazsak harbi 
rtıarnıştı. Baskına uğnyanlar arasın- Akın kolunun başı öldi.irülen Ka kaybederiz. 
dan kaçanlar darmadağınık bir suret- sım Hanlığı murahhasının çadırında f Arkası var l 
tc gerileyince ormanın yalnız üç ta- ================= 
rafından çevrilmiş bulunduğunu san- ..... B ... O ... R ____ S __ A____ Bu 1 maca m iZ I 
!tuşlar ve tam Batır'm pusuda yattı· ------·--------
fı taraftan canlarını kurtarınağa kal- ...._._.. ~ 
ısmışlardı. 9 EYLÜL PAZARTESi 
Bu taraf, General Saltikof'un sız-

dığı çadırın bulunduğu taraftı. P A R .A L A R 
Dağınık kuvvetlerden küçük bir 

kısmı ise kendilerini bir an hücum
dan kurtulmuı bulunca derhal ıililıa 
~rılarak generalin çadırını korumad: çalıtmışlardı. Tabii Batır yanın-

. n. geçmek istiyenleri olmuş armut 
tıbı birer birer toplamış ve silihlan
llı aldırıp bağlatıvermişti. 

1 
kazanlı kumandanın maksadı su 

~: ~ 

General Saltikof'u aağ olarak ele 
tcçirmek. 
~ Aah ... Çar Ivan'a vurulacak bun
an büyük bir darbe olamıyac!ğıru 

biliyordu. 

lf ele Kazanlı atlıların arasında Ka· 
~~. kapılarından girecek bir e!irler 
~ilesi i inde onu da bulundurmak 

Bawayelin cına11 
,...,_ 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransa: franırı 
20 Liret 
20 Belçika franıp 
20 Drahmi 

20 laviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıilinı 
Mark 
Zloti 
Penco 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İıveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Alıt 

618.-
124.-
166,-
192,-
81.-
23.-

816.-
ao.-
94.-
22.-
38.-
23.-
23.-
14.-
23.-
52.-
34.-
30.-

934.-
52.-

234.-

Satıt 

623.-
126.-
169.-
194.-
82.-
24.-

820.-
81.-
98.-
23.-
40.-
24.-
24.50 
15.-
24.-
56.-
35.-
31.-

936.-
53.-

236.-

ÇEKLER 

Pariı üzere 
lnciliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belca 
lsveç francı 
Leva 
Florin 
Cekoılovak kuf>nU 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penco 
[.ey 
Dinar 
Yen 
Cerno•eta 
lıveç kuronu 

ESHAM 

lı Bankası Mü. 
.. • N. 
.. .. H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoa . 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Banb.aı 
Telefon 
İttihat Deiirmencilik T.A.$. 
Sark Definnenleri 
$ark Merkez Eczaneli 

Kapanıt 

12,03,50 
621,75 

0,79.30,25 
9,72,94 
4,71,50 
2,43,83 

63,46 
1,17,32 

19,16,80 
4,20,12 
5,80,25 
1,97,11 
4.21.-
4 ~ 1.40 

63.77.55 
34.96.33 
2.71.30 

10.98 
3,11,60 

92,-
9,50 
9,60 

24,45 
42,-
15,-
24,-
7.50 

15.50 
2,40 

10.-
51,05 
23,50 
10,-

8.25 
0,75 
4,10 

iSTiKRAZLAR 

Türk borca I 
.. .. II 

III 

TAHViLAT 
Rıhtnn 
Anadolu I ve il .. m 
Anadolu MiimealD 

27,30 
27,25 
25,60 
95.-
94.25 

10,80 
45,25 
46.-
45,65 

SOLDAN SAOA VE YUKARDAN 
AŞAÔI: 

1-Acele (5). Sakat (5). 
2-Cari (4). Su taşıyan ("1). 
3 - Bey (3). Dem (3). Çıngırak (3). 
4- Dakik (2). Baı (3). Bir hece (2). 
5 - B!'şkaaı delil (5). Garaz (3). 
6 - Bır çiçek (8), 
7- N!lkus (3). Yuva (2). Bir irk (4). 
8-Tır (2). Elbisenin boyun tarafı ( 4). 
9-Trab~onlu (3). Siyah (4). Duman 

lekesı (2). 
10 - Bilyük (3). Dahil (2). 
11 - İnce değil (5). Kirli (3). 

DUnkU bu'macamızrn halli 
SOLDAN SAÔA VE YUKARDAN 

ASAGI : 
1-Katık (5). Kli.rlı (5). 
2-Ara (3). iç (2). 
3-Tanıai (5), Aka (3). 
4-Rasgcl (6). Ek (2). 
5-lıı (2). Emek (4). 
6-Gcmi (4). Ard (3). 
7 - Kiremit (7). 
8-Aç (2). Le (2). 
9-Kııra (4). Mi (2). 
10- Leke (4). Mi (2). 
11 - Akademi (7), 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30 Almanca ders. 18,50 Orkestra 

mus;kisi. 19,45 Ege caz. 20,15 Konferans. 
20,SO Stüdyo orkestrası, 21,- Radyo caz 
ve tango orkcstralarL 21,35 Son haber
ler, borsalar, 21.50 Şehir tiyatrosu artist
lerinden t Galip Arcan, konuşuyor. 
22.05 Plak ne:JriyatL 

Bükreş 
13: Duyumlar. 13.05: Orkestra - Du

yumlar. 13.55: Konserin süreği. 14.15: 
Duvumlar. 14.35: Konserin süreğt 18: 
Pllk. - Duyumlar. 19.15: Plak. 20: Söz
ler. 20.20: Senfonik valsler (Plak) 21-10 
Sözler. 21.30: Bııdapeşteden röle. Genel 
Avrupa konseri. 22.35: Dayumlar. 22.50: 
Röle konser. 23.15: Duyumlar. 23.25: 
Konserin süreii. 24: Romen müiiği. 

Budapeşte 
20: Plak. 21.10: Sözler. 21.20: Verilecek 

konsere dair fransızca birkaç söz. 21.30: 
Genci Avrupa konseri. Opera orkestrası 
(Emest Dohanyi idaresinde). 1: Tasııo· 
Senfonik poem. 2 - Totı.-ntanz (Bartok) 
3 - Macar şarkıları. 4 - On dördüncü 
Macar rapsodisi. 23.35: Çingene muziği. 
23.30: Duyumlar. 23.30: Duyumlar. 23.55 
Caz. 

Moskova 
18.30: Popüler Rus şnrkılan. 19.15: 

Piyes. 20.30: Orkestra ve dans. 22: Al· 
man1..a yayım. 22.55: Röle. 23.05: Fran
sızca. 

MUnih 
20.30: Richard Vagner'in "Die Mci!tcr

singer von Nürnherg., operasL 21.55: 
Karışık yaynn. 23: Duyumlar. 23.45: O
peranın ıilreği. 

Hamburg 
20.30: Münihten röle. 

Breslav . 
20.30: Munih'tcn naklen opera piyesi. 

• 
Ll M AN 
HAREKETLERİ 

Bugün limanmuzdan gidecek vapurlar : 

Saat 

9.-
9.-

11.-
20.-
21.-

İzmite Ayten 
Mudanyaya Tayyar 
1skenderyeye Eğe 
Karadenize Erzurum. 
Bandırmaya Giılnihal 

• 
Bugün limanımıza gelecek vapurlar 

Saat 

6.-
9..30 

13.-
17.-

Karabigadan Bartm 
.A.,,,,,.blrtan Bandırma 
Bartmdan Antalya 
Mudanyada.n Kocaeli. 

o 
Si NEMALAR 
TİYATROLAR 

• Tepebası Belediye bahçesinde her 
hafta Perşembe, Cuma, Cumarte
si, Pazar akşamlan saat 22 de 
Şehir Tiyatrosu Artistlerinden 
Hazım tarafından " Karagöz " 
oynatılacaktır. 

• lpek: Kız kadın olunca 
•Sara;, : Fırtmadan sonra. 
• Yıldız : Yaşamak istiyoruz. Ben fahi

şe miyim? 
• AIJ.ııızar : Ayşcl - Sarlok Jfolms. 
• Aeri : Ekmekçi Kadın - Petrol Mu

harebesi. 
• Melek: Gönül acısı 
• Sık ı A~ka kim inantr ve 20 b:n sene

lik kürek mahkOmları. 
• Sümer: Senin gibi bir kadm - Çılgın 
uçuş 

• Oaküdıu Hnle : İtto. 
• Alkazıı.r : Bataklı damm kııo:t. 
• Milli ı «;ılım kan - İntikam. 

• MÜRACAAT 
YERLERİ 

O~iz VnTian ıccntc!li Telcfnn 
Aka., (Kıııtıköy iskelesi ba• me

mıırlufu) 
Sirketl Havrive Telefon 
Vuıurcıılıılr Sirketi merkez accn

te1'1 Telefon 
Sark D"nırivnll:ın mUracaat ka

lemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Dernirvnlları m!Jrııcaat 

kalemi Haydarpap. Telefon 

• 

42362 

43732 
44703 

2292~ 

23079 

42145 

HASTANE 
TElEFONLARI 

Cerrahpaııa hastaneııi Ccrrahpa$a 21693 
Gareba Hastanesi. Şehremini Yeni· 
bahc:e. 
Haseki kadmlar h:ıstanesl Ak
saray Has.,ki cad 32 
Emrııızı aklin vr asabiye has
tanesi. Bakırköy Re$adiye kııılas1 
Bevotlu ZilkQr hııstıınesl Firuzafa 
Gülh:ıne hııııtıınesı Glilhanr 
Havdıırn:>~ıı Nümunr tıa~ııınesi 
Zeynep KAmil haııtanesı OııkO· 

23017 

24553 

16. 60 
43341 
2om:; 
60107 

Azgın Deli 'HiKAYE 1 
_... __________ _,.. ____ ....,__,==.,,,..-

Yazan 

Fahri Kazım, kansını öldürdiiğü
ne çok pişman olmuştu, çünkü ihti
lafın bu kadar ileri gideceğini hiç 
tahmin etmemişti. Bir yumruk, ne 
kadar dehşetli olursa olsun nadiren 
adam öldürür. Nebahat yumruğu 
yer yemez arka üstü yuvarlanmış, 
kafası parc;alanmıştı. Bir iki dakika
danberi, yerde, soluk almadan yatı
yordu. 

Şüphesiz, kocasının başına daima 
kan çıkaran, tahammül edilmez bir 
kadındı bu; fakat işin doğrusu Fah
ri Kazımın niyeti de onu öldürmek 
değildi. Hatta ondan bo~anarak ayrıl
mıya bile niyeti yoktu. Ne yaparsın 
ki o ak11am Nebahat, Fahriyi sarhoş
lukla itham ederek bütün hudutları 
aşmıs bulunuyordu. Sudan ba~ka içki 
kullanmıyan bir adama sarhoşluk is
nat etmek, en ağır hakaret gibi ge
liyor. 

Fahri cevap vermiş, Neb<ıhat küf
retmişti. Hatta kocanna bir tokat 
savurmaya da kalktı. Fahrinin yum
rukla yaptığı hafif bir protesto, ba
sit bir ev kavgasını faciaya çevirmiş
ti. 

Şimdi erkek, cesedin karşısında, 
kolları aşağı sarkık, hareketsiz du
ruyordu. Korkusu merhametinden 
fazla idi. Ne haltetmeli şimdi? Bu 
işin içinden nasıl yakayı sıyırmalı? 

Kaçmak? Cebinde iki üç liradan 
fazla para yoktu; böyle hazin bir 
servetle uzaklara gitmek mümkün 
olmadığını düşünürken ka,p,ı çalındı 
ve lıavagazi kumpanyaıuam kontrol 
memuru geldi. Nebahatin cesedini a
çık duran oda kapısının eşiğinden 
görmüştü. Fahri Kazım ona büyük 
bir soğukkanlılık içinde dedi ki: 

- Ben Kanuni Sultan Süleyma
mm. Hurrem sultanı seviyorum, fa
kat kahpe beni aldatıyor. Nasıl ta
hammül edeyim, söyle! 

Bu nutku dinler dinlemez gaz me
muru evden çıktı ve biraz sonra 
dört kuvvetli polis gelerek Fahriyi 

Nöşan Töreni 
Feyzi Paşa torunu bayan Rebia 

Aksoy ile KayEeri saylavı Salih 
Turgay'ın 819/935 pazar günü 
Çengelköyünde Feyzi Paşa konağın
da nişanları yapılmıştır. Her iki ta
rafın akraba ve birçok güzide dost
larının ve İstanbulda bulunan bazı 
sayla~ların hazır bulunduğu bu tö
ren cok samimi olmuş ve gec" geç 
vakte k:tdar deva'tl etni~tir. Her i
ki tarafa saadetler dileriz. 

bağladı, alıp götürdü. 

• Birkaç gün sonra, Fahri Kazım, 
vazivetinin pek parlak olmadığını 
iarketmeğe başlamıştı. Padişahlığını 
iddia etm-sine rağmen onu deliğe 
tıkmışlar, zatı şahanenin gururuna 
metelik vermemişlerdi. 

Gene de Fahri, olanca zekasile de
li rolü yaomıya devam ediyordu: 
Tahtından bir türlü inmek istemiyor, 
herkese rütbeler, nitanlar, ihsanlar 
dağıtıyordu. 

Tıbbı adlide on beş günden fazla 
müşahede altında kaldı. Doktornn 
cebine mürekkep hokkasını boşalttı
ğı halde gene tababeti kandırama
mıştı. 

Muhakemesi başlamadan evvel 
resmi avukat tevkifhaneye geldi: 

- Benden hakikati gizleme .. Ara
mızda kalsın.. Ni.çin kannı öldür
dün? Diye sordu 

- Bugün Fransız sefiri M. Lö 
Şövalye dö Ufore ile sadrazam İb
rahimi temasa getirdim. Franumın 
istediği hukuk ve imtiyazları müza
kere ediyoruz 1 Dedi. 

Avukat başını sallamıştı: 
- Nafile 1 Bu gidişle iş sarpa sara· 

cak. 
Fahri sordu: 
- Asarlar mı dersin? 
- Belki . 
- Ne yapayım? 
- Gene deli rolü yapmıya devam 

et ama böyle tarih alimi gibi sözler 
söyleme. lnandıramaznn. Daha azılı 
deli rqlü vapf 

- TeşekkDr ederim, Üstat 1 
Fahri Kazım bütün gec" düşündU. 

Gardiyan kapı gibi bir adamdı; bo
ğazına sarılmak imkansızdı. Ba§ka 
bir çare buldu. 

Ertesi gün, Fahri Kazım, azgın 
deli rolü yapmasını tavsiye eden 
avu~atını soğukkanlılıkla boğdu, öl
dürdü . 

Fakat gene tababetle adaleti kan
dıramamış, üç ay süren muhakeme
den sonra. bir ~afak vakti, soluğu 
daraE!acında almıştı ! 

MektepJerde kayit va kabu 
İlk okullarda kaydi kabul mua

melesi bu akc;aı'.11 bitecektir. Okul
lara mti.racaat çok fazladır. Bilhas
sa dün okullar ç-ok ka.lablhk olmuş, 
baz ıtalebe velileri çocuk'annı yaz
dıracak sıra bulanı nışlardır. Bu 
durum karşısında l>ir yazma işinin 
daha çabuk görülm!si ve hiçbır mı.i
racaatın geri çevril:n::n'.!si okulla
ra emredilmiştir. Kayit muamelesi 
bittikten sonra on gün içinde ne ka
dar talebe kaydedildiği okul başmu-

• o.iiiiiiiiiıiiiiiiii-..iiiiiiiiiiiii--...iııİiılıİİiiiiiııoiiiiiiiiiö~i!!iiii• a.llimleri tarafından kültür idaresi-
• ne bildirecektir . 

VAPURCULUK 
Türk Anonnr. Şirketi 
lstanbul Acentahğı 
Liman Han. Telefon· 2292.5 

Trabzon yolu 
Tarı vapuru 12 eylul PER 

ŞEMBE günü saat 20 de Hopa
ya kadar 

izmir sür'at yolu 
S A K A R Y A vapuru her 

hafta PERŞEMBE wünleri ... 
at 16 da latanbuldan İZMİRE 
ve PAZAR wünlerı de IZMlR
DEN latanbula kalkar. 

İlk tedriıut müfettişleri yarın 
Kültür direktörliiğünde bir toplan
tı yapacak ve ilk okullara k ydedi
len ~emel ttleb topluluğu üzerin
de görüşeceklerdir. Müf tti er şe
hirde yen~den açılm1sı gerek~ ılk 
okul adedıle, okullara ilave edilecek 
fUbe mikdarını te,,bıt edecektir. 

YENi NEŞRiYAT 

Hafta çıkh 
Haıftanın bu sayısında günün 

v~k'alarına ait biçok tafsılat ve re
~ıml<:r vardır. Başta Sı.iv-=yş kanalı 
ıle Cebelüttarık kapanıru? .. Yazı
sı, Peyami S1hnın Nan le .h n1i1 
fıkrası ve kendisine ait ıddialara 
cevabı, Arnavutluk haiiselerine ve 
kralına bir bakış, 124 neferli, dört 

Mersin yolu subaylı ordu, Scm>et Mubtuın Ka-
DUMLU PtNAR vapuru 13 yışdağında bir alem. Enver Behn"l-

c!ıı• Nuh kuvusu Gün Dotuma 
1.ıııdc!rıi 
Kucht7 haııtancııi Caı:ıa 
Etlal hastanesı, Sieli 

Eylul CUMA günü saat 11 d~ 1 nın Atillinın aşkı yaııları var:lır. 
Bunlardan başka dah;ı b rç">k ~tize] 

61)179 Mf'rs Df' kadar yazıları ihtiva eden bu dolgun mec-
!~!~~ • ...-.!"m."ıiiiiio""'!"'----~~~~!!~~!!!i!ıi!!ii~6 muayı okurlarımıza tavı;iye ederiz. 

• 
İstanbul itfaiyesi 
Beyoila ıtfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

iTFAİYE 
TELEFONLARI 

24222 
44644 
60020 

YC1ilköy B .. kırköy. Büyük
dere Osküdar ltfaiyel!I 60625 
Pasabahc;e Kandilli Erenköy, Kartal 
ı.üyükada Heybeli . Burgaz Kınalı mm. 
takalan M;in telefon santralmdakl memu
ra (yancm) kelimesini söylemek klfidir. 

Ankara Otobüsleri 
lüğünden · 

Direktör -

Otobüsler için şoför, Biletçi alınacaktır. İsteklilerin 
vesika ve bonservisleriyle birlikte 15 Eylül 935 guuu
ne kadar Otobüs Direktörlüğüne gelmeleri. (2492) 

(5418) 
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Kültür Di rektörlüğünden : ~11111111111m 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
§ Türk Hava Kurumu 2 

ilk mekteblerde talebe· kaydına = . . . . . = 
eylülün birinde başlanacaktır. sırıncı ~ Buyuk Pıyangosu ~ 
sınıflara bu sene 928 dogv umlularla ~Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir§ 

5 19. cu tertip 5. el Keşide 11 EylUI 935 dedir = 
daha evvel ki ~o§umlulardan arta kalanlar ahnacakbr. 2 B • • • • k • k • § 
Kültür Dırektörü 10 Eylüle kadar bu· 5 u Y U 1 r ~ m 1 Ye ~ 
•unduk•ara yere en yakın okula, c;ocuklar1n• kaydet- 53 35 000 Lı rad 1 r ~ 
tlrmelerlnl velilerden rica eder. (S01S) 8844 E • = 
- --------------------------------------------- ..... A --:: yraca : 15,000, 12,000, 10,000 Llrahk ikrami· 5 
Kültür Bakanllğı Arttırma Eksiltme= yelerle 20,000 Llrahk bir müklfat vardır. s 
k 

. d ;JJ11111111111111111111!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ~ 
omısyonun an: 6609 

Eksiltmeye konulan iş san'at okulları için makina 
avadanlık ve malzeme! · 

Tahmin edi- Muvaklı::at 

1 -·Elektrik Jaburatuvar 
alat, makirıa ve 

len bedel teminat 

malzem•~sı. 13.lGO 1.137.-
2 - Tesviye, demir ve 

ağaç işleri için 3 2 adcd 
muhtelif cins makina 40 9·10 3.067.05 

3 -Tesviye, demir, döküm ve 
ağaç işleri için avadanlık 
ve muhtelif cins ve mik .. 
darda malzeıne... 1 3 ~ 7:.60 1.017 /J5 

San'at okulları için satın alınacak olan ve yukarıda 
ya.7.ılr bulunan elektdk alat ve m1!z~mesi, tesviye, demir 
ve ağaç işleri için rnak1n=ilar ve tC~\·ıve, demir, ağaç1 
döküm işleri için c:.vadanlrk ve ma1zeme kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuşdur. 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi 
25-9-935 çarşamba giinü saat 14 dt!, 2 numarada 
gösteriien ihtiyaçların eksiltmesi ayn1 tarihde saat 15 
de, 3 numarada gösterilen ihtiyac;larm eksiltmesi aym 
tarihde saat l 5 da Kultüı Bakanlığı bınasında Arttır
ma Eksiltme Komisyonunda yav·bc."akdır. 

lTer üç numarada gösterilen eksiltmelere aid teklif 
mektubları aynı tarihde saat 13 dı! l{ emisyon Reisli~
ne verilecekdir. Eksiltmeye girmek isteyenler eksilt
meye konulan eşyaya aid sartna1nl~Jt~ri Ankarada Kül
tür Bakanlığı Gereç Direktörlüğünclen parasız alabile
cekleri gibi lstanbuJda Sultanahm<.<lde San'at Okulu 
Direktörlüğünde de görebilirler. (2498} (5422) 

Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 

Sayın Halka ilan 
Anadolu ciheti ile Büyük Ada ve Heybeli Ada elekt

riği hakkında Hükumetle Türk Anonim Elektrik Şir
keti arasında aktedilen 2 5 Nisan 1931 tarihli mukave
lename1 yukarda sözü geçen havaliye aydınlatma ve ev 
ihtiyaçları için verilen elektriğin fiatini, 50.000 liralık 
bir meblağ toplanıncaya kadar, İstanbul tarifesine nis
\)etle yüzde S arttırmasına Elektrik Şirketini mezun 
kılmıştı. 

Bu şart şimdi yerine getirilmiş olduğundan bundan 
sonra Anadolu ciheti ile Büyük Ada ve Heybeli Ada 
elektrik sarfiyatına Rumeli cihetindeki fiatler tatbik 
edilecektir ki bu da, aydınlatma fiatinin kilovat saat 
başına aşağı yukan O, 7 5 kuru§ inmesini temin edecek-
ti~ DİREKTÖRLÜK: 

6883 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve ma101iyetin 
ac1larmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyetl de Temin Eden Senelik Te
mettQlü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden : 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile bayat ıigortalarında mühim bir lnkılAp yapmıştır. 

Çünki bu sigort• ile : • 
Ölüm ve maluliyet temin olunur - her tene nakdi temettU verilir -

vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - 111ulo;avelenamenin hitı· 
mında ıieortah hayatta bulunurı.ı ve maluliyete utr•mamıt iıe müem· .. 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malüliyet 
müddetınce Ucret alınmaz - daimi maHlliyet halinde müemr.ıen meblağın 
% lO u senelik irat olarak verilir ve vefattı ve ya mukavelenamenin bita· 
ınında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. , 

Diğerlerinden çok üstün faide]eri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncli Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi accntalığı : Galata, Unyon han. Telefon: 44888. 
6607 

Satıhk Gülyağı 
Türkiye Ziraat Bankasından : 
Bir Borca teminat olarak Bankamıza verilmiş olan 

1 kilo 923 gram stkletindeki Gül yağı 19-9-935 ~er
şembe giinü saat 15 de 1697 numaralı Bankamız kanu· 
nunun hükümleri altında Şubemizde açık arttırma su
retiyle satılacaktır. Teminat akçesi mektuan 20 lira
dır. (5415) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Amele için °/o 70 Tenzilat 
15 Eylül 935 tarihinden itibaren beş kişiden mürek

keb olmak veya beş kişi ücreti vermek şartile Aydın 
hattı dahil ve Erzurum - Sarıkamış, Bursa - Mudanya, 
Samsun - Sahil hatları hariç olmak üzere bitişik şebeke
deki istasyonların herhangi birinden diğerine iş bulmak 
veya işten dönmek üzere seyahat edecek amele için yüz
de 70 tenzilat yapılır. 

Bu tenzilattan istifade etmek isteyen amelenin bu
lundukları yerin en büyük mülkiye memurundan ve bu 
memurun bulunmadığı yerlerde köy ihtiyar meclisle
rinden birer vesika alıb istasyonlara göstermeleri la
zımdır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(2515) (5416) 

Muhammen bedeli 3000 lira olan Devlet Demiryol
ları Ankara Umumi İdare binası çatı katı kaıörifer tesi
satı 25-9-935 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliy
le Ankarada Umum Müdürlük binasında ihale edile
cektir. Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair Beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar Cer dairesi Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden parasız olarak alınabilir. 

(2511) (5417) 

Muhammen bedeli 60 bin lira olan 1200 ton katran 
yağı 25 Birinci Teşrin 1935 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacakdır. 

, 

Bu işe girmek isteyenlerin 4250 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 300 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakdadır. ( 5 40 5) . 

Muhammen bedeli 427 5 lira olan 19000 kilo muhtelif 
eb'atta çinko levha 11 Birinci Teşrin 1935 cuma günü 
saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı zarf usu
lü ile satın ahnacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 320 liralık · muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri ' 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
müdürlüğünden dğıtılmaktadır. (5408) 

Aydın hattı da dahil olmak üzere şebekenin her han
gi bir İstasyonundan İzmir, Karşıyaka, Bandırma. 
Haydarpaşa, Derince, Samsun ve Mersin İstasyonları
na en az On tonluk tam vağon yükü teşkil etmek veya 
bu ağırlık üzerinden ücret vermek üzere taşınacak 
palamut ve çam kabukları için Aydin hattında 1 Eylül 
935 den ve Şebekenin diğer mmtakalarinda 1 Birinci 
Teşrin 935 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere 
D.D./39 numaralı yeni ve tenzilli bir tarife ihdas edil
miştir. Ücret ve şartlar hakkındaki tafsilat için İstas-
yonlara müracaat edilmelidir. (2467) (5326) 

6890 

lstanbul Telefonu 
idare Heyeti Riyasetinden : 

Telefon ücretlerine tmukabil tahsildarlara verilecek 
çeklet bundan sonra "İstanbul Telefon Direktörlüğü'' 
adına tanzim edilecekdir. Hamili namına kesilen çekle
rin ziyaı veya muhteviyatının başkası tarafından Ban
kadan çekilmesi halinde borç kaydı kapatılmıyacakdır. 
Alakadarların nazarı dikkatine konulur. (5429) 

lstanbul 3 ncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
950 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 

paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 3600 li
ra kıymet takdir edilen Kadıköyde Caf erağa mahalle· 
sinde Bahariye Sakız sokağında eski 3 5 m. yeni 2 8 nu· 
maralarla murakkam ma bahçe ev tamamı açık arttır
maya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iş· 
tirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin yüz· 
de 7 ,5 · nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mütera· 
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçlu· 
ya aittir.Arttırma şartnamesi 25-9-935 tarihine müsadif 
çarşamba günü Dairede mahalli mahsusuna talik edile
cektir. Birinci arttırması 10-10·935 tarihine müsadif 
perşembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra, 
edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamme· 
nenin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü bakı kalmak 
üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 
25-10-935 tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesin• 
de en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 nu· 
maralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfın· 
da evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit ol· 
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Daha fazl~malfımat almak istiyenlerin34-2223 No.h doS 
yada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (5426) -

I~.hisarlar Umum Müdürlüğünden : ] 
-

Çamaltı Tuzlasında yapılacak ince tuz tesisatında 
kullanılmak üzere şartname ve listesi mucibince ka• 
yışlar pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin pazarlığa 
iştirak etmek üzere 24-9-935 tarihine rastlayan salı gü• 
nü saat 14 de yüzde 7,50 teminat paralariyle KabataŞ" 
da Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nuna müracaatları. (5228) 

100 Ton Biyosulfat 
Askeri Fabrikalar Satınalma 

komisyonundan: 
Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton BiyO

sulfat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü İstanbul 
Satmalma Komisyonunca 27 Eylül 935 tarihinde CU" 
ma günii saat 14 de Salıpazannda Yollama binasında 
açık arttırma ile satılacaktır. Tahmin edilen bedeli 21 S 
lira ve muvakkat teminatı 16 lira 35 kuruştur. Biyosul
fat nümunesi her gün komisyonda görülebilir İstekli
lerin muvakkat teminatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne 
yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanunda yazılı 
vesikalarla o gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 

(5370) 

Askeri Fabrikalar Satınaıma 
komisyonundan 

Cinsi Aded Cinsi Aded 
Flüt Do 1 Küçük bas 1 
Klarenet Mi. B.1 Kontro bas Mi. B. 1 
Klarenet Si. B. 2 Kontro bas Si. B. 1 
Kornet Si. B. 2 Davul ve zil 1 
Büylü Si. B.2 Trampet 1 
Alto ML B.2 Sehpa 20 
Trombon Si. B.2 Metodlar 20 
Bari ton Si. B 1 -
Yukarıda yazılı on beş kalem musiki alatı Askerı 

Fabrikalar İstanbul Satınalma Komisyonunca ac;ık e1ıcsiltmeye konulmuşdur. Şartnamesi yokdur. Çek05 "' 

vakyanın Jozef Clasal Hüller mamulatlan ayarında O: 
. lacakdır. Tahmin edilen bedeli ( 172 3) lira ve nıuva:7 
kat teminatı (129) lira (23) kuruştur. Eksiltnıe r
Eylül 935 cuma günü saat 14 de yapılacakdır. İste~ 'e 
lerin muvakkat teminatı Beyoğlu Malmüdürlüğıın e 
yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanunun ~~1 
3 üncü maddelerindeki vesaikla o gün ve saatte 
Pazarında Yollama binasında Askeri Fabrikalar Satıt1" 
alma Komısyonunda bulunmalan. (5369) l 
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Osmanlı Bankası 
Türk Anonrm Şirk.eti,. Tesis Tarih1:1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

TUrklyenln başhra 'ehlrlerile 

Parls, Marsllya, "Is, Londra ve Man~esterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. 6606 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

lstanbul üniversitesi A. E. P. 
Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Muhammen Tutan Teminat İhale Saati 
Fiatı tarihi 

Maden kömlirü 1125 Ton 17 Lira 19,125 L. 1434,37.5 11-9-935 14 
Kok kömürü 1172 .. 19 ,, 22,268 L. 1670,10 ,, .. ,. ıs 
Odun 1366 Çeki 2,5 ,, 3,415 L. 256,12,5 ,, ., ,, 1 6 
Man2al kömilrU 2200 Kilo 3,5 Krı. 77 L. 5,77.5 K • ., •• •• 17 

İstanbul Üniversitesi Merkez binasiyle Fakülte ve 
müştemilatının yukarıda yazılı mahrukatı 11-9-935 
Çarşamba günü Üniversite binasında ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. İsteklilerin verecekleri zarf, teminat ve vesikaları 
2490 sayılı ihalat kanununun maddelerine uygun olmal: 
dır. Yukarıda yazılı mahrukatın ayrı ayn olan şartna
meleri her gün Üniversite komisyon katibinden okuna
bilir. Mektuplar ihale tarihi olan 11-9-935 günü saat 
~13,30 a kadar Rektörli.iğe makbuz mukabilinde veril-
miş olması lazımdır. ( 4932) 6646 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, 
Baytar Fakültesine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine 
yalnız Erkek parasız Leyli paralı Leyli ve nihari talebe 
almacakdır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şart
lara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryası
nı yapmış veya Lise Olgunluk diplomasını almış olmak 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını 
almamış Enstitüye alınamaz) ve Tilrk Tabiyetinde bu
lunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden nak
len gelecek olanlar orada okudukları sömestrelerden. 
muvaffak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Baytar. 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömestrelerine 
alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu Fa
kültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Ana
tomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakül
tesine girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı 
ve 25 den yukarı olamaz. Nihari talebe yüksek yaş 
kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyli talebeden mesleklerinin lüzum 
gösterdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkındcs 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden 
sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertikle
rinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini gösteremeyen
lerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

6 -- Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Or
man ç;ftliğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. 
Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak yer Çiftlikde parasız sağlanır. ( Stajiyer talebenin 
yemesi ve içmesi de Enstitüce sağlandığı takdirde ken
dilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma dev
resi içinde, sonradan meydana gelen mucbir haller dı
şında olmak üzere, kendiliğinden stajını veya okumasını 
bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılanlardan Hüku
metçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında verile
cek nümuneye göre Notelikden tasdikli bir kefaletname 
ahnır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı ra
poı dan başka nüfus kağıdını, aşı kaadım. polis veya 
Urbaylardan alacakları Uzgidim kağıdını. Orta mekteb 
ve liselerde görmüş oldukları süeJ dersler hakkındaki 
ehllyetnameleri iliştirerek el yazıları ile yazacakları 
pul1u bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlik de 
doğTuca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör1ü
ftinc başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıdların 
ihşik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

1 O - Vaktinde tam kağıtlarile başvuranlar arasın
dan kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvur
ma tarihlerine göre seçilirler. 

11 - Cevab isteyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı Temmuzun on beşinci gü

niinden Eylülün 30 uncu günü akşamına kadardır. 
Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( 1 7 5 7 ) 

(4080) 6637 
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htanbul Harici. Askeri Kıtaatı ilanları 

Cinsi Miktarı Tahmin İlk te-
Kilo Fiyatı minatı İhale tarihi Günü Saati 

Kuruş San Lira 
Un 418000 12 15 3777 23-9-935 Pazartesi 15 
Un 444000 12 15 3948 24-9-935 Salı 15 
Un 561000 12 15 4658 25-9-935 Çarşamba 15 
Sadeyağı 717 5 77 50 417 24-9-935 Sair 16 
Sadeyağı 8100 77 50 471 25-9-935 Çarşamba 16 
Sadeyağı 9172 77 50 534 26-9-935 Perşembe 16 
Sadeyağı 10180 77 ,50 584 27-9-935 Cuma 16 

. . ~ 
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TORK·TiCARET•SANKAJI -Bayramıç Garnizonu için yukarıda yazılı Un ve sade ·~--~----..-...--~~..iiiiiio....,."-!---.oiıııİİİİİİiiiiiııiiio.....,.....,iiiOııııiioi ..... ....,.--.-- • 
yağının mikdar, tahmin fiat, ihale tarih1eri. hizaların
da gösterildiği üzere Bayramıçde Tümen Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Şerait ve evsafı 
İstanbul Levazım amirliği Satınalma komisyonunda 
göriilebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle tekliflerini belli saatten bir 
saat evvel Bayramıçta Satmalma Komisvonuna verme
leri. (212) (5280) 6775 

* • • 
Konyadaki kıt'at ıçtn 

676000 kilo kuru Ot kanalı 
zarf usuliyle eksiltmeye kon 
muştur. Tahmin bedeli 
20280 lira muvakkat temi
natı 1521 liradır. İhalesi 
Konyada Kor Komutanlığı 
binasındaki Satınalma Ko
misyonunda 18 Eylül 935 
Çarşamba günü saat 13 de 
yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyona teslim 
etmeleri lazımdır. Şartna
mesi alakadarlara parasız 
verilir. ( 2 O 7 ) ( 5191 ) 

6702 . . .. 
2 Eylül 935 te kapalı 

zarfla alınacak olan İzmitin 
160 ton ekmeklik ununa is
tekli çıkmadığından ~~r-
hkla alınacaktır. Pazarlığı 

26 Eylül 935 perşembe gü
nü saat 16 da İzmitte Tü
men binasındaki Satınalma 
Komisyonda yapılacaktır. 
Tutarı 19200 liradır. Mu
vakkat teminatı 1440 lira
dır. İsteklilerin belli gun 
ve saatte Komisyona gel
meleri. ( 2 31 ) ( 5 4 3 3) 

• * • 
Bursa ,Mudanya ve Ban-

dırma garnizonları ıçın 
1007 ton tüvenan maden 
kömürü satın alınacakdır. 
Tahmin edilen bedeli 15544 
liradır., Şartnameler· Ko
misyondan bedelsiz alınır. 
Eksiltme 12 Eylül 935 
perşembe günü saat 15 de 
Bursada Tophanede As
keri Satınalma Komisyo
nunda olacakdır. Eksiltme 
kapalı zarf usuliledir. Mu
vakkat teminat 1165 lira 
80 kuruşdur. Teklif mek· 
tubları saat 14 de kadar 
Satınalma Komisyonu Reis 
liğine verilmiş olacakdır. 
(203) (5098) 6697 

• * * 
Bursa, Mudanya ve Ban-

dırma garnizonları ıçın 
23300 kilo sade yağı satın 
alınacakdır. Tahmin edilen 
beher kilosu 85 kuruşdan 
bedeli 19805 liradır. Şart
name komisyondan bedel
siz alınır. Eksiltme 16 Ey
lül 935 pazartesi günü saat 
15 de Borsada Tophanede 
Askeri Satınalma Komis
yonunda olacakdır. Eksilt
me kapalı zarf usuliledir. 
Muvakkat Teminatı 1485 
lira 38 kuruştur. Teklif 
mektublan 16 Eylül saat 
14 te kadar Satmalma Ko
misyonu Reisliğine veril
mis bulunacakdır. (202) 
(5102) 6698 

Demirköyündeki kıt'atın 
ihtiyacı için 500 'ton Un 
11-9-935 çarşamba gunu 
saat 1 O da kapalı zarfla De
mirköyündeki Satınalma 
Komisyon un da alınacaktır. 
İlk teminatı 6 3 7 5 liradır. 
İstekliler şartnan1esini pos 
ta ücretini göndermek sure
tiyle Komisyondan alabi
lirler. İsteklilerin mektup
ları ile istenilen vesaikle 
belli saatten bir saat evvel 
Demirköyündeki komisyo
na vermeleri. ( 195 ) 
(5042) 6692 . *. 

2232 ton Linyit kömürü 
18 Eylül 935 çarşamba gü
nü saat 11 de Ankarada Le
vazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf 
la alınacakdır. Tahmin be
aeli soo 16 fıradır. tık te-
minatı 2251 ira 20 kuruş
tur. İsteklilenn belli saat
tan bir saat evvel teklif mek 
tublarını Komisyona verme 
leri. ( 2 3 3 ) ( 5 4 3 1 ) 

• *. 
Kor Merkez Kıt'atr için 

400,000 kilo Buğday unu 
11 Eylül 935 çarşamba gü
nü saat 1 5 de ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Şart
namesi Levazım A. Satın
alma Komisyonunda gö
rülür. Muvakkat teminatı 
2850 liradır. Tahmin be
deli 38000 liradır. İstekli
lerin belli saatten bir saat 
evvel tekliflerini Bahkesir
de Kor Satınalma Komis
yontına vermeleri. ( 197) 
(5101) 6696 

• • • 
İzmir Müstahkem Mev

ki Kon1utanlığının 45260 
lira bedel keşifli muhabere 
şebekesi kapalı zarf usu
liyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 27-9-935 
cuma günü saat 16,30 da 
İzmirde kışlada Müstah
kem mevki Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşifname şekil 
ve resimleri her gün komis
yonda görülebilir. Temi
natı muvakkate akçesi 
3 3 9 4 lira 5 O kuruştur. İs
teklilerin Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburi
yetindedirler. M ünakasasr
na iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla tek
lif mektuplarım ihale saa
tinden bir saat· evvel Ko
misyona vermiş bulunacak
lardır. (232) (5434) 

Tarsus Ar:nerican College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedr.sat 1 Birinci Teşrinde başlar. 
Tam devreli lıae o!du~u Kültür bakanhtınca taadik edilmi,tir 
Türkçe, lnırilızce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır 
Leylt Ucret 220 ~ira, nehari Ucret 4 l liradır 

Faz.la malumat ıçin direktörlüge müracaat 
Kayıt muamelea yapalmu:tadır 

6617 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Deniz vesaitinin muayenei fenniyelerinin icra edileceği tari-
hi gösterir cetveldir. . . 

Plaka N. sı Cınsı 
Eylfıl 10-11 301-450 Makinalı buharlı vesait ve mo-

tör 
1: 901-950 Hususi motörler. 
13 6001-6100 Hususi sandallar 
14-16 2901-3000 Taksi sandalları 
17 6100-6200 Hususi sandallar 
18-19 3001-3100 Taksi sandalları 
20 6200-6300 Hususı sandallar 
21-23 3100--3200 Taksi sandalları 
24 6300-6400 Hususi sandallar 
25-26 3200-3300 Taksi sandalları 
27--28 6400-6500 Hususi sandallar 
30-1 3300-3400 Taksi sandallarr 

ı. ci Teşrin 2 6500-6600 Hususi sandallar 
3-4 3400-3500 Taksi sandalları 
5-7 3500-36 .. O Taksi sandallan 
8-9 1101-1200 Mavna ve saire 

10--11 3600-3700 Taksi sandalları 
JZ!-"14 1200-1"300 Mavna'nat "9esmre 
15-16 1300--1400 ,, ,, 
17-18 3700-3800 Taksi sandalları 
19-21 3800-3900 Taksi sandalları 
22-23 1401-1500 Mavnalar vesaire 
24-25 3900-4000 Taksi sandalları 
26-28 1500-1650 Mavnalar vesaire 

,- 29-30 4000--4200 Taksi sandalları 
31 4200-4700 Taksi sandalları 

Belediye kanununun 15 inci maddesine 9 uncu fıkrası hiiHi"1-
lerince deniz küçük vesaiti nakliyesinden motör,mavna,su kayığı 
varka sandalların 10 Eylı11 935 gününden itibaren muayenei ıeu
niyeleri icra edileceğinden listede günlerde alakadarların me.n
sup oldu~ları Maliye şubelerinden alacakları kazanç karnelenl~ 
birlikte Emniyet 6 mcı şube müdüriyetine müracaat eylemelerı. 

(B) (5439) 

Beykoz Anadoluhisar; Kadıköy merkez, Kızıltoprak, Eren
köy, Eyü~ nahiyelerinden gayri lstanbulun bütün diğer nahiye
lerinde yapılan umumi nümerotajdan noksan.J<alan. numar~~ar 
tamamlandığından her ne suretle olursa olsun evlerınde ve duk
kanlarmda numara bulunmıyan ev ve dükkan sahip ve müstecir
lerinin, evlerinin veya dükkanlarının bulunduğu sokak ismi ve 
kendilerinden bir evvel ve sonraki bina veva dükkan numarala
rım tasrih etmek suretile Belediye Harita Şubesine müracaat et· 
meleri ve noksan kalan numaralarım takmak üzere almaları e-
hemmiyetle ilan olunur. (B) (5441) 

Karaağaç müessesatı dahilinde olup müddeti bitmek üzere o
lan paça ve işkembe temizleme mahallinin yeniden 3 sene müd
detle bir müteahhide ihalesi kararlaştırılmıştır. Tarife mucibin
ce alınmakta olan belediye hissesi aynen alınmak ve ayrıca se
nevi 2500 lira bedeli icar verilmek şartile paça ve işkembelerin 
temizlenmesi için müteahhidin mal sahiple~inden alacağı temiz
leme ücreti üzerinden ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 23-9-935 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. istek
liler şartnameyi parasız olarak levazım müdürlüğünden alabilir
ler. Eksiltmeye girmekiçin 362 lira 60 kuruşluk teminat makbuz 
veya mektubile teklif mektubunu havi zarflannı yukarda yazılı 
günde saat 15 te daimi encümene vermelidir. (5343) 

ı - Belediye muhasebesinde 60 liradan 100 liraya kadar ilc
retli dört memur alınacaktır. 

2 - Seçme imtihanına girebilmek için en aşağı lise mezunu 
olmak, 35 yaşından yukarı olmamak ve askerliğini bitirmiş bu
lunmak şarttır. Yüksek mektep mezunlan tercih olunur. 

3 - 100 lira alabilmek için aynca Fransızcayı da iyi bilmek 
lazımdır. Bu lisandan başka lisan daha bilenler tercih olunur. 
. 4 - İmtihan, umumi bilgiyi yoklayacak suallerle, hesap ve 

bılhassa mali mevzuat ve kanunlardan yapılacaktır. Sualler "Be
lediye, Muhasebei Umumiye, Kazanç, Muvazene, Buhran, maaş 
memurin, barem, damga,, kanunlarına temas eder. 

5 - Bu şartları haiz olup ta halen belediyede müstahdem me
murlanclan da istiyenler imtihana girebilirler. 

6 - !mtihan 20-9-935 Cuma günü saat on dörtte belediyede ya 
pılacaktır. 

7 - İsteklilerin daha evvel vesika ve fotoğraflarile Belediye 
reisliğine resmen müracaat etmeleri. (B) (5440) 
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'NA.ZIM HİKME~ 
Yakında iki Kitabı Çıkıyor 

1-iTALYADA 
BiR HABEŞ 
DELiKANLISI 

50 Kuruş 

2-PORTRELER 
40kuruş 

Bu iki kitab mahdud miktarda basıl· 
maktadır. Şimdiden siparişlerinizi ve
rebilir ve abone olablllrsinız. Taşra 
i~in posta ücreti dahildir. 

ANKARA CADDESi 

YENi KiTABC' 

Diyarbekir Şarbayhğından: 

lstanbul Komutanhgı 
Sabnalma Komlayonu 

lllnları 

İstanbul Komutanlığı 
Birlikleri ihtiyacı olan 2 3 7 
ton lavemarin kömürü 2 O 
Eylül 935 cuma günü saat 
on dörtte açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
3436 lira elli kuruş olup ilk 
teminatı 2 5 8 liradır. Şart
namesi her gün Komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat veya makbuz
lariyle teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 5 2 9 7) 

6777 

• •• 
İstanbul Komutanlığı 

Birlikleri ihtiyacı olan 51 O 
ton Tüvenan kömürünün 
20 Eylül 935 cuma gunu 
saat 15,30 da kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5 3 5 5 lira o
lup ilk teminatı 402 lira
dır. Şartnamesi her gün ko
misyonda g·örülebilir. 

İsteklilerin teminat 
mektup veya makbuzlariy
le teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline 
kadar Fındıklıda Komutan 
lık satmalma komisyonu
na vermeleri. ( 5 29 8) 

6778 

••• 
2. Kor. Birlikleri ıçın 

5-9-935 de almaca~~ 
ce ilan edilmiş olan 3 2 adet 

6755 arpa ezme m~nesinin şart 
________ Le_r_n_v_e_n_e_h_a_r_I________ namesinde 'a.eğişiklik ya-

!!!!!!!!!iii!ii!!i!!!!!i!i!i!ii!!!ii!i!!!i!!!!i!!!!!!i!• pılnuş olduğundan evvelki 

Diyarbelrir Uray Elektrik fabrika bina, kanal ve 
transformatörlerinde yapılacak (31976) lira yetmiş 
iki kuruş bedeli keşifli inşaat bugünden itibaren otuz bir 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. İhale 23-9-935 pazartesi günü saat onda Diyar
bekir Uray Encümeninde yapılacaktır. Muvakkat temi
nat (2398) lira yirmi altı kuruştur. İstekliler arttırma 
ve eksiltme kanununda ya.zıh hükümler dairesinde 
tekliflerini ihale günü olan 23-9.-.935 saat onda Belediye 
Encümenine veı ıneleri ve bu saatten sonra verilecek 
tekliflerin 1Cal>ü1 edilmiyeceği ilan olunur. (5257) 

B O gv a z .
1 
ç ; L 

1
. s e I 

0 
r .
1 

ilandan sarfı nazar edilmiş-
• tir. Bu 32 adet arpa ezme 

makinesi 20 Eylül 935 cu-
Eaki F E y z ı A T ı Liaeai ma günü saat ıs de açık 

llolazh;lnde: Arnavutk6,Unde: Çifte S.raylarda eksiltme ile alınacaktır. 
Ku n Erk•lder için api Wlülderde kurulmut. ana •nıfı, ilk lamu, Tahmin bedeli 3120 lira 

Orta okul " Uee •mflanm luıYi uı...ı bir mleaweedir olup ilk teminat 2 34 lira-
Ytllardaabni kaaacb1t muHffakiyetle tanımm• olan mektep dır. Şartname ve evsafı her 

1ra,.t1ara ba,Jamıftır. Kayıt ieia berrin •at ondan on alt.ya gün komisyonda görülebi-
lradar ••ktep Jlll•tffai• ba•nralabilir l.te,.alere mektep lir. İsteklilerin vakti muay-

·----• taritu ..... p.derilir Telefoa 1 36 210 i!!!!!!i!l!ll!!l!!!!i!!!!!!!!iii yeninde ilk teminat mak-
6619• buz veya mektuplanyle bir 

tikte Fındıklıda Komutan

I' MERZiFON lık arttırma eksiltme ko
!!!!!!!!!!!!!!!I._~, misyonuna gelmeleri. 

(5299) 6779 

Amerikan Kız Hayat Mektebi ı 
Lisan - Ticaret - Ev idaresi Kuraları 
28 E,IUlde a~llııor. Kayıd ba9lam19tır. 

Le1ll ficret : 200 bra • Nebarl Ocret : 2S hn 

Orta dereeed•dlr Buradan diploma alanlar OakBdar • Amerikan 
Kaa Lue.iae imtihan•& abnırlar 

6620 

RADIO SALTS 

ihtira ilanı 
" Sefine tekili" hakkında ittihul 

olunan 21 Eylül 1927 gilnlemeç ve 
662 sayılı ihtira beratı bu defa mev
kii file konmak üzere abere devrti
feral veya icar edDeceiinden talip 
olanlann Galata'da, İktiaat hanında 
Robert Perri'ye müracaattan ilin o
lunur. 

tat. : Oçilncii icra 'Memurlutun
dan : 

nıpnta91nda 

Geceıı ve 9UndUzlU ISllL bici LiSESi 
Tlr•i::İDV: :;::... 5-ldW. ~ '~ ;~ ~~XID~ehl;. ..... bQlkleri nrdrr 
Y etl,tird•ti talebelerin muyaffakıyeb H çok yükaek bir tabm be1etine malikiyetite ıe.iaç duyan 
mOeueee bir •cnebl Huna a,ıetmek için euah tedbirler almıfbr. Talebe kaycbna deHm edilmektedir. 

Her ,On m6racaat ecldebilir. Mektep tarifnallM'li iat:PJiaiz Telefom 44039 

6805 

IST AN BUL AMERiKAN KOLEC 
Amerikan Kts Koleci Robert Kolec, 

KIZ KISMI: Arnavutk6y, Tel 36160 l=RKEK l<fSMI: Bebek. Tel 36 • .3 
Mektep, lnfilb:eeyi en iyi Bfretea bir mlieue.edir. Aı:..anca yeya -'W:nazca ihtiyari olarak mOtelıau11 
muallimler tarafından Bfretilir. Aile bayab ya .. bbr. UlueaJ terbiye n kittin eoaclereee ehemmiyet 
.erilir. KOt6pbaneleri m6kemmeldsr Kaz Ye erkek beden terbi1Hi n ıporlar talebenin becleal tekem. 
miiJiinB temin eder. LiH lamu deraleriae munzam olarak ticaret denleri pterilir. 

1 

U il 1-1 s:' N O i C:: &< 1SM1 : =~~~ n-;rt :ktri,':ti;-~ .. 
ROB~A1'1.bf~Ef:lll1K'a'frlllflNL'E\, ı ft:S.;.an aaat 9 daa 1~ ,:nkadar. nr. 
AMERiKAN ıuz KOLECINOE KAYIT GÜNLERi: HerıOn aaat 9 elan 12,. kadar. Fada malOmat 

için mektupla mOracaat etmelidir. 6612 

Rotbart SGperfiae tarq blçalt 10 taani 100 Ku,..a • Moad Extra pJd bnf bıpfl 
10 taneai 7S kuru .. Her 1erde aabhr. 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan : 
D. No. Semti vo mahalleli Sokap Em1ik No. 

3129 Topkapı Merkez Ef. 'Merkez Ef. E. 46 Y.50 

3556 Balat Hunami Muhid- saptın E. l 
din bakkal Y. 3 

3590 Kanclilli Yeoimahılle Yeni E. 75 Y.51 

3938 Erenkay Boa~cı Çatalçepe E. US KIL 
Harita 10 

4426 ÇengelkiSy Suyolcu E. 3-5 
Y. 5-7 

4996 Tarabya E. Suyolcu E. 40 
Y. Kalaycı Y. 14 

5646 KuzPDGak E. Arnavut E. 50-52 
Y. Balcı n •Y. 32 ve6 

Beyoilu HUıeyinağa 
Tomrubia 

5859 Tarlabqı E. 37.39 
Y. 37 

6180 Ulldlctar Sepu•i• E. Çıkmf'z Bo"° E. 24 
tan Y. Bostan Y. 35 

6317 Beyoflu Y enifebir E. Bilecik dereal E. H 
Y .Küçük A1carca Y. 4 

6339 .. Htlaeyinalı E. Jılaear E 45 
Y.Tui'an Y. 43 

6456 ltuanpap Hacı Ahmed E. Uamyot E.313 
Y. Pir Hüsameddin Y. 65-67-69 

6549 Beyoflu Panpltı E. Hacı Mibak E. 10-12 
Y.Silleyman Y. 20 
Nazif 

6743 Divanyotu Molla Bayant Jt. 76 
Penart Y.70 

7262 Topkapı Merkez Ef. Mevlevihane E.veY. 6 

Cinli ve hiuell 

150 metre ananın 
maıf His. 
Kicir hanenin 
6/20 His. 
Bafçeli abpp 
hanenin muf Hla. 
155 metre ana 

45 Açık 
arttırma 

415 • 

175 .. 
110 .. 

6433 metre Boltaa 225 
ve kulubeai!C 

• 
/.ld'Hia. 

195 metre ar.- &7 • 
nm 1/ 3Hia. 
Ahpp halle ve ana 950 

54,lZ metre ana 

Uattınde odalı 
olan dU»lnm 

3/4 His. 
26 metre ...... 
nm maıf HiL 
184 Metre ana 

1275 Kapah 
zarf 

500 Açık 
arttırma 

H • 

465 • 

• 
2760 Kapah 

art 

Uattıade odMı oJaa 222 As* 
dükklnm arttırma 
3/12 His. 
141 metre ana
nın Nısıf His. 

45 • 

Yukarda evaa& yanlı pyrimen1riıller on giln müddetle 11tı'8 çıkanlmıttır. thaıeleri 23-9-935 tarihine teaadUf 
--den pazarteıf ırilnü saat 14 tedir. Satıı münhallt'an 1ravrimübadil bol)(>ıiladır. 

ile çabucak ~~ktir 

Hemen burtndea bar kutu 
abaıa ye ak .. mlan dena
nana klfi miktarda keya
cajlms Radio Salta U. bir 
a1alr ban1oau 1ap1ms. 
Kat'I bir tecla.; buluaa-

Bir borçtan dolayı ve mahcuz ve 
satılmauna karar verilmit olan biT 
adet Remiııgton ,an makinaaı bira- -----------------------------------

eak. ayaklarıau bafıfli

JMek aaaee " tifkinlik· 
ler sail olaeakbr BitOa 
~.-..~a.n. .. tılt" 

-Asipin Kenan· 
Sızı .otuk •lstnbflndan. llUledea. friptea. ltq ye di• afnlataadaD 

koraYfflık ea syi ille budar' lamlu clildrat buyaralma• 

det oortmanto, bir adet veralfuvar, 
masa, sandalye, mut mu .. mba per- •~!!iii!!!i!! 
de, bir adet Efgan balnı, seccade Sümer Bank 

Genel Direktörlüğünde 
hah bir adet yazıhane, bir adet kol-
tuk, bir adet Efgan balm, bir adet 
Anadolu vol bahar, bir adet Acem 
babu, bir adet karyola, b'1' adet 
B•ra aeccadeai, bir adet yi.tle bü
yük Efpn halısı ve 35 metre mu
rabbamda mutımba 11-9-935 tari· 
bine mU..dH çarpmba Rilnil ... t 
dörtten bqe kadar birinci açık art
tırma ile ve arttırma yolu muham
men kıymet bulmıdıiı takdirde 
13-9-935 tarihine müsadif cuma gU
nU uat d8rtten saat bqe kadar ildn
d acık arttırma ile Beyotlu tıtiklil 
caddesi Samibev apartmwu altıncı 
katta satılacalmdan talip olanların 
o ci1n ve saatte mabalinde buluna-
cak memurine mUracaatlan ilin ota. 
nur '14354) 

Bu sene Bankamız nam ve hesabına tah
sil için ecl)8bi memleketlere gönderilecek 

talebenin seçim imtihanlar1 görülen lüzum 

üzerine talik edilmiştir. 

6873 

lfl'l'lltA iLANI 
.. ~ uaturabiçaiı " bak

...,... istihsal olunan 4-2-930 caoıe
ve 195 sayılı ihtira beratı b1I cl9j 

me•ldl Usre altef9 
._""''eni edilecelidclell 

olaalarm ta'da, fk$at ba-
iimda Jtobert ırerrr,e mUracaada" 
na oıanar. (67•> 

~;ı Sandıiı MtıdilrlU~ae: 
FerlldSy Bahar aobk No. ıs M....

tafa :otıu Halil'ln 19 Had1an tt!f 
tarihlıde untlıtnmsa bıraktıtı para 
için verilen 66520 n....ank bo~ 
bybettilinl .avJemittir. Yenill ,...-.
teceiinden eülalnln haıamt oımıya
cap Ula olunur. 


