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ları- Siı ne dersiniz - Şe
hir haberleri. 
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4 ünc:üde ; Galip Ataç'm " Cenevizler 
.zamanında " yazısı - Sağ
lık öğiıtleri - Sevişmeler, 
evlenmeler. 

S incide : Son haberler. 
ii mcıda : Memlekette TAN - Şat

ranç oyunları. 
'I incide : S p o r . 
8 incide : Dünya gazetelerine ' göre 

hadiseler. 
Q uncuda : Kazan Hanhğmm son gün

leri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

Yunanistanda 
Neler Oluyor? 

Yunanistandaki rejim mese
lesi son günler içinde çok karı
şık ve karışık olduğu kadar da 
tehlikeli bir safhaya girdi. Ge
çen mart isyanı üzerine ileriye 
sürülen rejim meselesi hakkın
da araya müracaat kararım ver
dikten sonra Yunan Parlamen
tosu dağılmıştı. Gerçi bu ka
rar gerek cümıhuriyetçilerin, 

gerek müfrit kral taraftarları
nın itirazlarına hedef olmuştu. 
Cümhuriyetçiler ortada bir re
jim meselesi mevcut olmadığı
nı iddia ederek araya müracaa
tin lüzumsuz olduğunu söyle · 
ırnn'cntlr aa'kralcr olan Çaldaris 
partisine ekseriyeti temin eden 
son seçimden sonra artık yeni
den araya müracaate lüzum kal 
rnadığmı ve kralın derhal tahta 
iade edilebileceğini iddia et
mişlerdi. 

Araya müracaat kararından 
sonra bir müddet sürüp giden 
bu münakaşa nihayet sükunet 
bulur gibi oldu, Cümhuriyetçi
ler araya müracaate razı oldu -
lar. Yalnız bu işin bitaraf bir 
şekilde yapılmasını istediler. 
Kral bile araya müracaat edil
meksizin Yunanistana dönmi
yeceğini söylediğine göre, kral
dan ziyade kral taraftarları da 
araya müracaat edilmemesi fik
rinde israr etmiyecekler saml
rnıştr. 

Yunanistanla beraber bütün 
dünya bu araya müracaati bek
ledi~i bir sırada uzaktan bize, 
Enver Paşanın Babıali baskmı
na benzi yen bir hadise oldu: 
ıYunan kabinesi içtima halinde 
iken, birtakım kral taraftarları 
bir baskın yaptılar ve Çaldarise 
bir beyanname neşrettirdiler. 
:Yunan başbakanı bu beyanna -
mede şimdiye kadar muhafaza 
ettiği bitarafhktan ayrılarak 
:Yunan halkına "taçlı demokra
si" için rey vermelerini tavsiye 
ıetmektedir. Bundan sonra da 
kabinede kalan bir cümhuriyet
ç~ bakanı istifa ettirerek yerine 
kralcı bir bakan tayin ettirmiş
lerdir. 

[Arkası 3 üncüde] 

A. ŞUkrO ESMER 

~--.._....... .. 
Bir dil meselesi 

Otel mi? 
Hôtel mi? 

3 üncü sayfamızda Doktor 
H. ORT AÇ'm Türk dilinin 
etimolojisi bakımından çok 

ita/ya - lngiltere ilgisinde Gerginlik 

Musolini Libiya Hududunun 
Tahkim Edildiğini Söylüyor 
İtalyan Bakanlar Kurulunun Son Bildiriği Ce
nevrede Heyecan Ve Endişe ile Karşılandı 

j - •tt~- ~T -

Mısırın korunması 
i~in tedbirler ahndı 

Son vaziyetin h ülasası 
ltalya Bakanlar kurulu tarafın· 

dan Habeş • ltalyan anlaşmamaz• 
lığının barış yolile halledilemiyece· 
ği hakkında çıkarılan bildirik, ve bu 
bildirikte Bakanlar heyetinin, ltal
yanın Uluslar Kurum.undan çıkma
sı ihtimalini tetkik ettiğine dair o
lan kayıt, Cenevrede heyecanla kar 
şılanmıştır. 

Uluslar Kurumunda barışı koru
mak için mütecavize karşı zecri 
tedbirler alınmasına dair tebellür 
eden fikir, üzerine ltalyanın artık 
sosyetede kalamıyacağı kanaati ha 

Mııssolini, Habeı İmparatoru ve Laval 

[Özel aytarımız bil,iiriyor] 
Ankar•, 15 

Kayseri kombinası
n ı n açrlma töreninde b u 1 u n a-

Bugün 
Açıll~or 

cak olan Sovyet Rusya ağır endüstri 
komiser yardrmcrsı Piatokof'un baş
kanlığıadaki heyet, bugün eksorese 

(Arkası dördüncüde) 

sıl olmuştur. @ · 
Fransız gazeteleri, ltalyanların Muahedeler değişirse 

belki de salı günü Uluslar Sosyete· 
sinden ayrılacaklarını ve bunun bir B 1 s 11 1 
gün meselesi olduğunu yazmakta. ogv az arın ue 

UYA.SABUNA Dün 8Güreşten 7siniKazandık 

~~Q]ITTlffit91mO~~ ! dırlar. · 
Laval'in kollektiF güveni koru • 

~.iWt/,F'rliıırtKU-rıfmRltrcra styıe~ 
eliği sözler, ltalyada oldukça itidal 
le karşılanmıştır. Bu itidalin sebebi 
Fransanın ltalyaya karşı alınacak 
ted'birlerdeki siddetini tahfif etme· 
si, ve mutava;sıt bir rol oynaması 
ihtimalinden ileri gelmektedir. 
Diğer taraftan ltalyanlar Habe

şistanda süel tedbirler almakta de
vam etmektedirler. Duce Bakanlar 
kurulunda, kara, deniz ~e hava kuv 
vetlerinin her ne taraftan gelirse 
gelsin her türlü tehdide mukave • 
met edecek hal ve vaziyette bulun
duğunu söylemiştir. Mussolini !tal. 
yapın Libye hududunun tahkimine 
de devam ettiğini bildirmektedir. 
Bu tahkimat haberi Habeş mesele
sinde yeni ve cok önemli bir safha
yı göstermekt""edir, Çünkü ltalyan
lar Libya vasıtasile lngiltere ile hem 
hudut bulunmaktadırlar. 

Röyter Ajansının verdiii bir tel· 
grafa göre de bir Habeş • ltalyan 
harbi çıktığı takdirde Mısırın ko • 
runması için esaslı tedbirler alın • 
mıştır. lngilterenin Akdeniz donan
ması manevralar yapmaktadır. Mı· 
sır Başvekili donanmanın Vis-Ami
rali ile konuşmuş ve Vis-Amiral 
kendisine lngili% hükumetinin Mı
sırın korunmasını sağlamağa hazır 
bulunduğunu teyit etmiştir. 

[Bu husuşta aldığımız telgraflar 
beşinci saylamı:r.dadır.] 

Sii Bakanı geliyor 
Ankara, 15 (Özel aytanırnız 

bildiriyor) - Sü Bakam Ka
zım Özalp bu akşam İstanbula 
hareket etti. 

'"' .. . ,, 
~-, • ..-.-.,-gv 

Değişmelidir 
Cenevrede Dışişler Bakanımız Bo· 
ğazların tahkimine dair söz söyledi 

Maksimos Balkan devletlerinin 
barış için düşündükle· 

rini anlattı. 

Dışişler Bakanı T evlik Rü§tÜ 
Arasın Uluslar Sosyetesi asamblesin 
de Boğazlar meselesi hakkında bir 
diyevde bulundµğunu dün kısa bir 
telgraf haberi olarak yazmıştık. 
Tevfik Rüştü Aras bilhassa demiş· 
tir ki: 

- Şayet mevcut muahedelerde 
tesbit edilen vaziyette değişiklikler 
olursa Türkiye bunları Boğazların 
askeri rejiminde icap eden tadilôtın 
icrasına vabeste kılmak zaruretin
de kalacaktır. 

Dışişleri Bakanının söylediği söz 
lerin bütünü beşinci sayiamudadır. 
Diğer taraftan Yunan Dış Bakanı 

Maksimos ta Balkan antantı adma 
bir söylevde bulunmuş ve demiştir 
ki : • 

Balkan antantı devletleri, Ulus· 
lar sosyetui konseyinin dünya barı 
§tnı kotarmak için verdiği emekleri 
içten bir ilgi ile takip etmektedir. 
Bu emeklerin barışçıl ve doğru bir 
kotarıma erişmesi dileğindedir, 

Maksimosun 
sayiamı:r.dadır. 

diyevi de beşinci 

KOY TERBiYESi ( 
Duyuyoru:ı; ki köyleri terbiye 

için, her köye, bir radyo oparlörü 
koymak kararı verilmiş, veya, ve· 
rilmek Üzere imiş; bu oparlör, her , 
gün, yarım saat, köy halkına, köy. 
lerini ve kerıdilerini ne hale koyma 
ları icap edeceğini öğretecekmiş. 
Bir oparlörün bu asırda öğretmiye
ceği, öğretemiyeceği hiçbir şey ola
mayacağına göre, en keskin bir ter- ır 
biye vasıtası tanılan oparlörü Je 
kullanmakta elbet ki fayda var· 
dır, Y alnı:z, bu haberi okuyan bir 
dostumuzun dediği gibi, derde tam 
rare bulmak için iki mü§kiilü daha 
halletmek lazımdır: 

1 - Oparlörde kim konuşacak, 
ne söyliyecek? 

2- Oparlörün susacağı ve günün 
geri kalan yirmi üç buçuk saatinde 

Dün Taksim stadyomunda yapılan Balkan güreş müsaba
kalarında sekiz maçtan yedisini kazandrk. Bu maçların tafsilatı
nı 7 inci sayfamızda okuyunuz. 

köyle kim uğrtı§acak? 
Eğer oparlörde konuşacak olan

lar, şu bizim ikide bir konferansla
r~nı <!inlediğimiz :zevat ise, açık söy 
lıyelım ki bulunan tedbirden netice 
"?"mak safdillik olabilir. Çünkü 
bı:z:de konferans verenlerin büyük 
kısmı, halka bir şey öğretmekten zi 
yade kendilerinin bir şeyler bildik
lerini ve bu arada bilhassa kendile
rini göstermek için sö:r. söylemek he 
v_,esl.isidirler, Oparlörün büyük de
gerı ve terbiye edici Faziletleri ise, 
r~e madeninde, ne ağzının büyüklük 
veya genişliğinde değil, bilgi ttı§ı· 
yan bir sesi mesafeler aşırı büyül
terek aksettirmesinde olduğuna gö
re, demek isteriz ki, önce, kime, ne
yi, kimin öğreteceğini tayin edelim 
de, sonra köyleri oparlörlerle uyan. 
dırmak tecrübesine girişelim. 

Ali Naci KARACAN 

Yunanistanda 

Parlamentoda 
Gene Bir 
Hadise Oldu 
Atina, 15 (Özel aytarrmız bildiri

yor) ...:... Parlamento kavanin encüme· 
nınin son toplantısında Kondilis ta • 
raftan bazı saylavlarla halkçı saylav
lardan Malossi arasında bir hadise ol
muştur. Pazartesi akşamı General Pa 
nayotakis aleyhine vuku bulan teca
vüz bu hadiseye sebep olmuştur. 

Genoy nisbeti 

E 
YAKINDA: 

T 
1 - Gazetemiz yakında bü· 

yük bir ev kadını müsabakası 

açacaktır. 

2 - Bu müsabakaya bütün 
kadın okuyucularmıız iştirak 
edebileceklerdir. 

3 - Müsabaka şu mevzulu 

D 
üzerinde cereyan edecektir: 

A - Ev tertibi, 
B - Dikiş, biçki, nakış. 
C - Çocuk bakımı 
D - Yemek pişirmek 

Balkan Festivalinin ikinci Ve En Parlak Günü 

Atina, 15 (Ozel) - Bütün Yunan
lılar genoya iştirak etmek hakları ol· 
duğuna dair olan karar bir beyanna
me ile ilan edilecektir. Genoydaki ço
ğunluk ı:ıisbeti yarıdan bir fazladır. 

Müsabakaya iştirak edecek olan 
genç kızlarla kadınlar, bu mevzuların 
herbirinden ayrı ayrı imtihan olarak 
mükafat alabilecekleri gibi, arzu eden 
ler, hepsine de iştirak ederek, aldık· 
lan numaraların vasatisine göre, ev 
kadınlan derecelerine göre ayrıca mü 
kafat ta kazanacaklardır. 

Çaldaris - Zaimis 
g-örüşmeleri 

Başbakan Çaldaris dün Cümurbaş
[ Arkası 3 üncüde] 

H 1 N Ç ! 
Büyük polis ve 

macera romanı 

4 - Bütün ııntihanlar ve derece
lerin tayini ile mükMatlarm dasıtıl· 
ması resmi ,.e gayriresmi yüksek 
mütehassıılardan mürekkep bir ha· 
kem heyetine havale edilmiştir. 

(l;;ijj'" Müsabakanın bütün tafsilatı 
ile mükafatlarını yakında ''Tan" sü
tunlarında okuyacaksınız. Her genç 
kız ve kadının kolayca girebileceği ve 
fayda görebileceği bu müsabakaya 
şimdiden hazırlanınız 1 . 

değerli etüdünü okuyunuz • • J!l'o"'-~•~-- , • ..._. .--.., ...... ........, • ...;.r.:.. 12 • • .. ~ ~ ... • 
tııra......._,....___. ... __. Balkan lestivalincle Yunanlılar milli danslarını yaparlarken - Efe ler Balkan geçit resminde 

Bugün başladı 
10 uncu sayfamızda okuyun 

1 E Ali 
(Festivala aid yazı ve diğer muhtelif resimler 10 uncu sayfamızdadrrl 

...... ____ _ 
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Dl1Sl1NDöl<CI; 
PEHLiVAN HEYKELi 

Önümde bir _ resim. Altında 
bir yazr: "Dördüncü Balkan gü
reşlerinde şampiyonluğu kaza
nacak takrrna verilecek hediye· 
gertç heykeltraş Bay Hüseyin 
tarafından kendi atelyesinde ha
zrrlamrken.,, 

Bu hediye bir pehlivan hey
kelidir. Velakin bu yalancı peh
livana pehlivan ve bu çikolata
dan yapılma karikatürümsü in
san şekillerini andıran heykele 
heykel diyebilmek için yüz bin 
pehlivanın ve yüz bin heykeltra
şm şahitliği lazım: Vücudün bü
tün nispetleri bozuk. Yerden ya
pı, kısacrk bir boy.Tam bir üstü
vane ölçüsünde upuzun, dim
dik bir boyun üzerine oturtul
muş küçümencik, zayıf, şapşal 
bir genç çocuk yüzü. Taze ek
mek içi gibi üstüne parmağınızı 
hafifçe basarsanız delinecek ka
dar çukurlaşacakmış ko ... :ısunu 
veren yumşacık ve sarkık pazı 
adaleleri. Bodur, mafsal.sız, hiç
bir adalesi teşekkül etmemiş, 
dümdüz, kabarık yufka gibi içi 
boş bacaklar ve her tarafı ayni 
kalınlıkta baldırlar. 

Tepeden tırnağa kadar hal
sizlik, dermansızlık, biçimsizlik 
telkin ederek Herkül'den Çoban 
Mehmede kadar gelen pehlivan
ların içimizde insan şekli alınış 
harikulade güçlü, dipdiri, ve 
sımsıkı hayallerini pelteleştiren 
bir ... Bir. .. Bir... (Ne diyeyim? 
Başka ismi yok ki!) Heykel? 

Balkan güreşlerinde şampi
yonluğu kazanacak takıma veri
lecek hediye. 

Kimdir bu heykeltraş, genç 
çocuk, Bay Hüseyin? Memle
kette başka san'atkar kalmadı 
mı? Burada da mı ahbap, dost 
hatırı? Balkanlarda Türk pehli
vanlığını ve Türk heykeltraşh
ğını lüleci çamurundan yapılma 
bir el işi vazifesine benzeyen bu 
heykel mi temsil edecek? 

Temenni edelim ki şampiyon
luk bizde kalsın ve bu çocukca 
eser dışarı çıkmasın. Böylece 
hem layxk olduğumuz ve bekle· 
diğimiz bir neticeyi kazaıumş, 
hem de Türk pehlivanlığını ve 
heykeltraşlığını puf böreği k~f
luğile elaleme te_şhir eJer. bu 
heykel bozuntusunun hudut 
haricine çıkması tehlikesinden 
kurtulmuş oluruz. 

Peyami SAFA 

Haliç gUnden gUne doluyor 
Haliçte bazı iskelelere vapur yana§• 

masr son zamanlarda tehlikeli bir hal 
almıştır. Bilhassa Defterdar ile Halı
cıoğlu arası epeyce dolmuştur. Def -
terdarla Halıcıoğlu arasında bir Ada 
meydana çıkmıştır. Halıcıoğlunda ko 
va fabrikası önünde çok tehlikeli olan 
bir taşlık vardır. Bu adacıkların üstü
ne geceleri fener konması zaruri gö
rülmektedir. 

No. 30 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 
Pühüü ... Ayol. .. Efendim nerde ben 
nerede ... Zaten bütün günah benim bu 
alık kafamda... Sana göre ne? Hic ... 
Hocanın dersini dinler gibi beni dln
ledin. sonra da hoca dersini verir gibi 
nasihat verdin. Ben nasihat almağa 
gelmedim. Senden bunu mu bekler
dim ben? Asmalarda salkım ... Arka 
üstü yat ta seyret ... Benimle ne alıp 
veremiyeceğin var? 

Selim omuzlarını büsbütün kaldı
rarak ve sesini daha fazla alçaltarak: 

- Ne yaptım, ne söyledim sana 
ben. Cemtle? dedı. 

Cemile haykırdı: 
- Sus! 
Ve birdenbire ayrılarak Seliın'den 

koşa koşa uzaklaştı. 
Koşarak yürüyordu. Ne yaptığının 

farkında değildi. Hiçbir §ey düşüne -
medi. Başında bir ağırlık, bir uğultu, 
Kulakları tıkanıp açılıyor. Beyninin 
tam ortasında sanki bir pervane var, 
hızla dönüyor ve yaptığı rtizgiirla o • 
nun bütün dÜ§Ünc:elerini savuruyor, 
harman ediyor. 

Yalnız kendisinin duyabileceği bir 
!esle söylenmeğe başladı: ''iyi var -
dım. ağzıma geleni söylerim, neden 
&usayım .. , "darılırsa darılsın,, , 
''arar mıyım onu bir daha görün • 
aem?,,, ''Aman, ay. budala, tcrelelJi!., 
~nginiz? O mu, sen mi?,. , ''o kör 

Havalarm bozuk gitmesi, 
sıhhi.! UzArinde tesir 

yapıyor 

.. ._. ·- . Ne Dersiniz? ... .. , 
GUZELLiGE ZENCiR VURAN GARYAN . 

Son günlerde havaların çok değişik 
gitmesi halkın sıhhati üzerinde tesiri
ni gösteriyor. Grip vakaları Cfeyce 
artmıştır. Son günlerde Şehrem.ni ta
ra!,la~~nda paratifoit vakaları görül
muştur. Bu vakalar arasında ölümle 
neticelenenler de vardır. Sıhhat direk 
tcirlüğü bu civarda incelemeler yap
tırtmaktadır. 

Ortaköy orta okulu 
Orta okul haline getirilecek olan 

Ortaköy İnönü yatı mektebinin tamir 
ve tadili için Kültür Bakanlığından 
251 O liralık tahsisat havalesi gelmi§
tir. İcap eden tamirata derhal başla
nacaktır. 

Yeni açılacak orta okuffar 
Şehrimizde bulunan Kültür Bakanı 

Saffet Arıkan, bugün de Kültür direk 
törlüğüne gelerek, yeni açılacak mek
tepler, açıkta kalan talebe vaziyeti ile 
meşgul olacaktır. Yeniden alınacak 
tedbirler tesbit edilmiştir. Hiç bir ta
lebenin mektepsiz kalmaması temin 
edilecektir. Ortaköyden başka, Kadı
köy ve Bakırköyde de iki orta okul 
açılması için lazımgelen binalar aran
makta~ır. 1:alebe yazılması için evvel 
cc tayın edılen mühlet uzatılmıştır. 
~-ek~e~lerde yeni açılacak şubeler 
ıçın ihtıyaç olan muallimler bulunmak 
tadır. Muallim kadrolanmn bu ay so
nunda kat'i şeklini alarak ilgili olan
lara bildirilmesi beklenmektedir. 

Reklam ve propaganda yirmin
ci asrın garnitürü olmuıtur. Ka
:anç yollarında yürürken bu vası
tadan iatilade etme•İni bilmek za
rureti vardır. Reklcim iflerinde ile. 
ri gidenlere bakarak, biz de Öze
ne be.zene afifler, ve ıaire yaptı
rıyoruz. iyi, güzel .•. 

Fakat reklamcılığımız o kadar 
garip bir vadide yürümeğe baıladı 
ki, şehrin şurasında burasında o 
kadar çirkin levhalara, aliflere 
rastgeliyoruz ki, bunlar insanda 
bir yakınlık hissi değil, bilakis bir 
nefret his•i uyandırıyor. 

Biz, bir taraftan, Y enicami anı· 
t~ ne vakit meydana çıkacak, te
mizlenecek, diye üzülüp duruyo
ruz, mahzun mahzun bu güzel abi 
deye bakıyoru:.ı;. Diğer taraftan bu 
güzel eserin etrafını saran kötü 
barakalar azmıı gibi, bir de, bu 
barakaların, eaki binalann Üzerle
rindeki kocaman kocaman levha
lar, al işler, insanın •İnirine tu:.ı; bi
ber ekiyor. 

Y enicami kubbesini seyretmek 
İsterken, bilmem hangi müene1e
nin reklamı olan bir kocaman ia
re reımi gözünüze çarpar. Gözü· 
nüzü fareden kurtarmak üterken, 
yanıbafında bir münaaebet•iz rek· 
lam levhası daha görürsünüz. Ve 
bu kötü zevkli reklam levhalan 
sıralanır, gider •.• 

Dikkat edin, şehrin bütün kala
balık meydanları, köprü üstünün 
iki taralı, apartımanlarm meydan 
larıı bakan ,yan duvarları hep bu 
lena ve çirkin levhalarla doludur. 

lstanbulluların gözüne ve sey
retmek :zevkine tahakküm eden 
bu reklcimlar, fehrin mevcut gü
zelliğine :zincir vuran, haddini bil
mez gardiyanlar olmu§tur. 

Bir taraftan şehrin güzelleftiril
mesi, yabancı gez.a-inlere iyi bir 
yüz.le gösterilmesi için çalı1ılıyor, 
giizelleıtirme cemiyetleri kurulu
yor. Muhakkak ki latanbulu güzel 
leftirmek için herkeste hüsnü ni
yet vardır. Şehrin müstakbel imar 
planının yapılmtUı için kılı kırk 
yaracak kadar ileri gidiyoruz. iyi, 
hof ••• 

Fakat diğer taraftan kötü uvk 
mahaulü reklam levhaları, salgın 
bir hastalık gibi, şehrin üstüne ka
nat germiş, gittikçe dalbudak .sa
rıyor. Herkes, her müessese, ken- 1 

disinin iki buçuk kun.ııluk çıkarı 
için, metrelerce genİ.f levhaları, 
tehrin herhangi bir yerine asmak 
hakkını haiz. midir?. Bu salahiye
ti hiçbir lstanbullu veremez. Şehre 
kirli yamalar gibi yapıfan bu lev
haları hangi, ilgili daire kaldıra
cakaa, hemen faaliyete geçmeli
dir. Biz böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 
Batan mazut yUklU şilep 
Ortaköy açıklarında mazut dolu 

hir §ilebin batması yüzünden Boğaz
içi ve liman kirlenmişti. Aradan epey
ce zaman geçtiği halde liman henüz 
temizlenememiştir. Batan şileplerin 
mazut sızıntısı elan hafifçe devam 
etmektedir. Şilebin çıkarılması için 
çalışılmaktadır. Fakat henüz muvaf
fak olunamamıştır. 

'·------•••-•-·~--11•----------·-FSf - wı-.-

SUt!ere etiket yapışttrdacak ! 
Satılan sütlerin ne cins süt olduğu 

nu bildiren küçük etiketler hazırlana 
rak bunların süt kapları üzerine yapış 
tmlması sütçülere bildirilmiştir. Sa -
trşa çıkarılan sütler, üzerindeki etike
te uymazsa. o aütü aatan esnaf fid
dctlc cczalandrrrl~aı.trr. 

Yeni Polis telefonları 
Polis noktalarmm kaldırılması ve 

yerine devriyeler konması için hazır
lıklara başlanmıştır. Noktalar kalktık 
tan sonra, devriye gezen zabıta me
murlarının merkezlerle muhabere ede 
bilmeleri i~in, sokaklarda polis tele • 
fonları tesisatı yapılacaktır. Bu tele
fonlar sütunlar üzerine tesbit edilmiş 
cam kutular içinde olacaktır. Bu tele. 
fonlardan birincisi Çapada konmuş -
tur. 

Yeni telefon makbuzlart 
Muvakkat bir müddet için kullanıl· 

makta olan eski Telefon şirketine ait 
tahsildar makbuzları bundan sonra 
kullanılmıyacaktır. Posta genel mü
dürlüğü tarafından yeniden makbuz
lar bastırılmıştır. Bundan sonra, müş
teriler eski makbuzlar mukabilinde 
para vermiyeceklerdir. 

olası hoca, münasebetsiz oğlanlar, be
ni zivanadan çıkardılar ... ., , ''amaa .. n, 
peki, ne olmuş cahibem? .. ., , ''uykum 
var, uykum..... , 'düd\i ... k !.. Ben bir 
stne ders alsam hepinizi cebimden 
çıkarırım . ., 

Gelen geçen ona bakıyordu. Cemi
le Beyazıt meydanından Veznecilere 
sapıp ta sağdaki dar kaldırım üstün -
de yolcuların durduklarını görünce 
kendini topladı: ''Ben çıldırıyorum 
galiba, dedi, deli gibi ne söyleniyo -
rum?,. bir ürperdi ve silkindi. Üstün
deki fena ağırlığı atmak ister gibi 
omuzlarını sallıyordu. Durdu, derin 
bir nefes aldı. ·•ben ondan nasihat mi 
istedim? .. diye dü~ündü. "Oyle ya 
nasihat! Danışmaya gittim ona ..... i
cinden bir ses yükseliyordu: •• hayır 1 
Damşmıya gittim amma ... Danışma -
ya da gitmedim ... Ben onun bana ho
calık. babalık, ağabeylik etmesini is· . .. . ,, . .. ' 
temedım, ıstemıyorum . ., , ne ıstıyo-

EyUp Lastik f abrikasındakl 
tahkikat 

Eyüpteki lastik fabrikasında vukua 
gelen son kaza münasebetile alSkadar 
larm başladıkları tahkikat bitirilmiş, 
hazırlanan rapor Adliyeye verilmiş
tir. Resmi tahkikat fabrika ida{esinin 
kafi emniyet tedbirleri almadığını. a
meleyi kontrolsüz vaziyette bıraktığı
nı ve teknik mütehassıslar bulundur
madrğmı tesbit etmiştir. Ayni zaman
da iktısat ve emniret gözönünde tu
tulmıyarak işçilerin ihtiyata göre ağır 
ve teh.ilJl:eb vaZl:I'Ch;• \le !fc:u19uı.l\.ut.ıa.· 
rı da anlaşılmıştır. Diğer taraftan dün 
çıkan bir sabah gazetesi son kazanın 
mesuliyetini zavallı ameleye yükle • 
mek istemiş, bu fabrikada şimdiye 
kadar topu topu üç kaza vukua geldi 
ğini kaydetmiştir. Halbuki, resmi in
celemeler 932 yılındanberi bu müesse 
sede tamam 12 kaza tesbit etmiş, ve 
bu kaza silsilesinin takip ettiği gayri 
tabii seyir karşnmda tahkikatın ge
nişletilmesine lüzum görülmü§tür. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
şehrim zcı geldi 

Genel kurmay başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak, yanında General Fah
reddin olduğu halde dün sabah saat 
9 da Hamidiye kruvazörü ile limanı
mıza gelmi~}. 19 top atımı ile selamlan 
mıştır. Fevzi Çakmak Kadıköyünde 

karaya çıkmıştır. 

!U!ll ya? ..• , birkas adım :f.u~.üdü. "N~ "beni sevseydi başka şey yapardı, ma 
1~~ıyorum?,, muntazam yuruye;~k d~ halle imamının da vereceği nasihatler 
şunmeae ralı•tı · ''Bana hep katıp ag . . . 

- " :ı • • vermezdı. Başka şeyler söylerdı . ., 
zı kullanıyor ''Aptal budala, terbı ''H" . . b "? 
yesiz al k .,, ',, 'a b u mu ıç mı sevmıyor enı .. 

kl.' ça 1., • ben on an un lşte bu •üphe Cemileyi çıldırtıyor-
be ıyorduın? "b dan ne bek • d · :ı . :: • en on . u. Bır fotoğrafçının önünden geçer-
lıyordum?., , sevmiyor benı ken daki · 1 • k · · .. • .. ,, , . cam rcsım erı seyretme ıçın 

. Durd~. Blltun m~sele burada. ' be~ değıl daha rahat dUtünmek için dur
n_ı sevm~yor.,, Ce~~e bunu hissetmiş du. Fakat resimlere gayri ihtiyari bir 
tı. Ta~hl_ edemedığı halde anlamıştı göz atarken hafifçe sıçradı: ''Selim, 
ki, Selımın kullandığı mantıki dil, gö Selimin resmi!,. 
nülden değil akılda~ gelirordu. Ce - Ne güzel de çıkmıı Eskiden de var 
mile bunu affetmedı. S~lı?'den res - mıydı bu camda? Varsa Cemile neye 
men istediği ş.ey onu~ fikır ~e~rncsiy görmedi? Aman brrak ıu musibeti yü 
di; fakat Cemıle, hakıkatte fıkır de - rü ı .. Cemile birkaç adım atmıştı, fa • 
ğil, sevgi istiyordu. kat resimden bir türlü ayrılmak iste 

"Beni sevseydi ne söylerdi, ?e ?'a - miyordu. Resimden bile .•. "Ayol, de
pardı?,, diye düşündü. Bunu bılmıyor dı kendi kendine, oğlanın canlısını 
du amma kendi kendine diyordu ki: bıraktm da resmine ne yapışıp kah • 

POLiS 

Kahvde iskambille 
Kumar oynıyorlar 

Polis memurları Kadıköy Muvak
ikthane caddesinde Yuva gazinosun
da kumar oynandığını duymuşlar ve 
gazinoyu göz hapsine almışlardır. Ne 
ticede Davit, Bapo, Mordahay, Moiz, 
pliikanm iskambil ile kumar oynadlk
ları görülmüş ve hepsi suç üstünde 
yakalanmıştır. 

l:"a·aıı a,ık 

Yeşilköyde bir fabrikada çıraklık 
yapan Moiz, ayni fabrika sahibinin 
kızı Antonyayı sokakta görmüş ve kı
za sataşmağa başlamıştır. Neticede 
Moiz bıçakla Antonyayı muhtelif yer 
)erinden yaralamıştır. Tahkikata baş
lanmıştır. 

• Balatta oturan lsak ile Mustafa 
oğlu Recep kavga etmişler, !sak Re
cebi sol bacağından çakı ile yar~lamış 
tır. 

• Tophanede Kireçkapıda oturan 
Salih Ahmet isminde biri tarafından 
bıçak ile kasığından hafif surette ya
ralanmıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl 
mrş ve suçlu yakalanmrştır. 

• 198 numaralı vatmanın kullandı· 
ğı 29 numaralr araba ile mukabil cihet 
ten gelen ve Abdu11ahın çöp arabasi
le çarpışmıştır. Neticede çöp arabası
nın tekerleği kırılmıştır. 

• Tahtakalede Kebapçı hanında o-

yorsun?,, Fakat bu suale cevap alma 
dan tekrar camın önünde durdu. ''Sa 
tarlar mı acaba? .. diye düşünüyordu. 

H u:la içeri girdi. Masa başında otu 
ran bir gence yaklaştı: 

- Camda bir resim var, ba9ta, sol
dan ikinci resim •.• Satar mısınız ba -
na? 

- Kimin, sizin resminiz mi? 
- Hayır ... Bir oğlanın, bir •.. gen-

cin remıi. .. 
- Kendisinin müsaadesi var mı? 

Ne bilelim? 
Cemile gayet derin, çok sıkıntılı 

bir nefes bıraktı. O kadar ki. burnun 
dan çıkan kuvvetli ses üzerine, dük -
kanın içindeki vitrinlerin önünde re
simleri seyreden bir müşteri hızla ba 
şınr çevirerek ona bakmıştı. Güzel 

KUÇUK HABERLER 

• İstanbul Muallimler Birliği ida. 
re heyeti bugün bir toplantı yaparak 
yeni yd çalışma programım hazırla
yacaktır. 

• Istanbul ilk tedrisat muallimle
rinden bu yıl kıdem zammı görenlere 
ait ikinci liste Bakanlık tarafından 
tasdik edilmistir. Ytıkında ilgili mual
limlere bildirilecektir. 

• İstanbul ilk tedrisat müfettişleri 
bugün Kültür Direktörlüğünde bir 
toplantı yaparak yeni ders yılı ihti
yaçları etrafında görüşeceklerdir. 

• Hukuk Fakültesinde sözlü imti
hanlara yarından itibaren başlanacak
tır. İmtihanlar ay sonunda bitecektir. 

• Bazı iskelelerde, son zamanlarda 
markasız hamallar çalıştığı görülmüş
tür. Belediye bunun önüne geçmek 
ve çalışan bütün hamalları kaydede
rek vesikalar vermek için ilgili ma
kamlara tebligat yapmıştır. 

• Bütün resmi daireler cumartesi 
günü saat 13 te kapanıyor. Yalnız, 
lstanbul İthalat gümrüğünde işlerin 
fazlalığı dolayrsile, direktörle servis 
şeflerinin saat 16 ya kadar çalışmal<M"ı 
kararlaştırılmıştır. 

• Yeni tesis edilen üçüncü mınta
ka genel müfettişliğine ait memurlar 
kadrosu tamamlanmak üzeredir. Kad
ro yapılırken en güzide memurlar se
cilmiştir. Bu memurlara haremdeki 
derecelerine göre maaş verilecektir. 

• Bu sene İstanbulda kavun kar
puz çok boldur. Fiyatlar her senekin
den daha aşağıdır. Üzüm de bu yıl 
çok ucuza satılmaktadır. Birçok ka
vun ve karpuz müşterisizlikten çürü
mekte ve denize atılmaktadır. 

• Istanbul saylavr Dr. ve Profesör 
Besim Omer dün Avrupadan gelmiş
tir. 

• Yugoelavya spor teşkilatı ba§ka
nı V olço Oridis dün sabah ekspres
le şehrimize gelmiştir. Kendisi alaka
darlar tarafından karşılanmıştır. 

• Belediye hıfzıssıhha mütehassısı 
Zeki zehirli gazlar hakkında tetkikat 
yapmak üzere yakında Alm.\nyaya gi 
decektir. 

• Yeni Türk musiki yayım kuru
mu çalışmalarına devam etmektedir. 
Aldığımız habere göre İstanbul mu
siki sanatkarlar cemiyetine kayıtlı 
mus'kişinaslar da Türk musiki yayım 
kurumuna yazılmağa başlamışlardır. 

• Tahlisiye idaresi fener olmayan 
limanlara 6 fenerin konulmasına ka
rn ve.rmiJ Vıf qupun ifİll bazı muka· 
V1"1P1ıor v;:ımlmTdTT -_'Runl:>rr1t1.Jns.aatına ve montaj arına !'.ltsan ayuıucı. ı.rı:ı:i" 

}anacaktır. 

• Polis mektebinde bugün dersle
re başlanacaktır. Bu sefer altı aylık 
tahsil müddeti için 150 talebe ka}'do
lunmuştur. 

• Kadastro meslek mektebinin im 
tihanları cumartesi günü nihayet bul
muştur. Birincitc§rinde lstanbulda 
derslere başlanacaktır. 

• üniversite Tıp tarihi doçendi 
Dr. Süheyl Unver Zl Eylülde M'<ld· 
ritte toplancak olan arsıulusal Tıp ta
rihi kongresine iştirak ederek İstan
bul Üniversitesini temsil edecektir. 
Dr. Süheyl kongrede Türk Tıp ta~ihi 
ni alakadar eden mühim raporlar oku 
yacak ve 4 tebliğ yapacaktır. Ve Bi
rinciteşrinin ilk haftaıundan sonra 
şehrimize gelecektir. 

turan sebzeci lbrahimin 50 lirasını 
çalan oda arkadaşlarından Hasan po
lıs tarafından yakalanm19tır. 

bir kız olduğunu görünce gözlerini 
Cemileden ayıramadı. Sonra masa ba 
şındaki adama dönerek: 

- Ver, Ihsan, dedi, yarın camın • 
dan bir tane daha çeker, yerine koyar 
sın. Belki sevgilisidir 1 

Fotoğrafçı hayırhah bir mana ile 
gülümsedi, önüne bakarak Cemileye 
dedi ki: 

- Doğruyu söyleyiniz bana, size 
o resmi vereceğim. Kimseye yapmam 
bu muameleyi... Sahibinin izni olma 
dan kimseye fotoğraf vermem. Fakat 
doğrusunu söylerseniz size verece -
ğim. 

Cemile hemen boşandı : 
- Doğrusunu mu söylcyim? Ben 

yalan bilmem ki, zaten ... Bilmem de
ğil. uydurursam şeytanı bile kandm
nm, fakat sevmem yalanı ben ... Doğ 
rusunu söyliyeceğim tabii... Fakat 
b~n de doğrusunu bilmiyorum. lnan 
olsun ki, bilmiyorum. 

- Siz tanımıyor musunuz o gen • 
ci? 

- Tanıyorum, nasıl tanımanı? lıi
tim kiracımız ••• 

- Kiracınız olduğu için mi resmi 
ni istiyorsunuz? 

- Hayır. 
- Niçin ya? 
- Bilmiyorum dedim ya .•• 
- Seviyor musnuz onu? 
- Bilmiyorum. Şeytan göniln yü-

zünü ... Fakat resmini istiyorum. Kav 
ga ettik demin onunla •.• Geçerken res 
mini gördüm. Iatiyorum resmini ..• 

- Hem kavga ettiniz, hem resmi 
ni istiyorsunuz, demek pişmansınız ••. 

Cemile elindeki çantayı fotoğrafçı
nın yüzüne doğru salladı: 

- Çok söylenme be adam, vere -

ÇOCUKLAR VE 
TRAMVAYLAR 

Eskiden çocuk eğlenceıi olarak 
macun, Amerikan fıahğı, uçurtma, 
topaç gibi şeyler vardı. Şimdi bun• 
)arın yerini tramvaylar tuttu. Bu 
yüzden her halde macuncular, fıs· 
tıkçılar ve oyuncakçılar sızlansalar, 
doğrusu yeridir. Geçenlerde bir gün 
Orhan Selim şu karşıki sütunda bu 
çocuklara dair bir yazı yazmıştı. 
O diyor ki: Tramvaya asılan çocuk· 
lan dövmemeli. Hakaız laf değil! 
Çünkü dayak her nekadar cennet• 
ten çıkmadır diye bir rivayet varsa 
da bu rivayetin doğru olmadığı ar
tık anla,ılmıştır. Bütün dayağın 
tadını tadanlar onda hiçbir cennet 
çeşnisi olmadığını söylemekte ağız 
birliği etmiş gibidirler. O halde da
yağın çıktığı yer hakkındaki bu sö
ze artık inanamayız. imdi ben de 
Orhan Selim gibi dayak atmamak 
taraftarıyrm. Likin gel gelelim, bir 
takım müşahedeler oluyor ki, bun· 
ların karşısında sabahtan akıama 
kadar ayakta çah,mıı, aklı ve gözü 
bilet iılerile bulanmıı ve sinirleri 
gerilmiş olan kondoktorlar ne yapa
caklarını bilmiyorlar. Bunlardan bir 
ikiıile görüştüm. Birkaç ta vak'a· 
ya şahit oldum. Onlar gibi ben de 
ıaıırdım: Çocukları dövmemek fik
rini ilk Önce ortaya atan (Orhan 
Selim) den bunu aormağa karar 
verdik. Mesela: 

Tramvay gidiyor. Arkasından bir 
sürü hırpani çocuk koşuyor. Biri 
iniyor, biri biniyor. Biletçi bağm
yor. Bunlardan birisi biletçinin 
anasından, kız kardeşinden - çok 
mahrem bir tarzda - bahsetmeğe 
başlıyor. Biletçi içerliyor, elindeki 
kutuyu savuruyor. Bu tramvay 
cambazları atik ıeylerdir, hemen 
atlıyorlar, fakat atlarken ağız do
lusu bir balgamı tramvay kapısına 
doğru yolluyor. 1 Ey Orhan Selim! 
Siz de kapıdaamız. Çoçuğun bu 
iğrenç hediyesi ıuratınıza yapışıyor. 
Hemen inip çocuğu tutuyorsunuz. 
O anda kendisine çikolata mı hedi
ye edeniniz? 

B. FELEK 

Ehli hayvan sergisi 
Ehli hayvan sergisi geçen sene ol· 

duğu gibi bu sene de Edirnekapı be
lediye temizlik ahırlarında açılacak • 
tır. Sergiye 23 Eylillde hayvan kaydı· 
na ba.ıtlanastlc vı: Eylul~n soQundaı ka
Teşrinievvelin bı'rind' gtrrro'-.ı.çu~esRI 
tır. Bu sene sergiye at, kısrak, erkek 
ve dişi tay, boğa, inek, kayıt ve kabul 
edilecektir. Sergide teşhir edilen kıs
raklar için 20 mükafat vardır. Bunun 
mikdarı 77 liradır. Taylar için 22 mü 
kafat vardır. Yekunu 720 liradır. Bo
ğalar için 12 mükafat vardır. Yekı"t
nu 220 liradır. İnekler için 16 müka· 
fat vardır. Yeknnu 290 liradır. 

MotörU batıran v<pur 
Geçenlerde Kalitarya açıklarında 

Mersin vapuru tarafından batırılan 
Oç Kardeşler motörü sahipleri De -
nizyolları işletmesi aleyhine dava aç
mışlardır. Batan motörün sahipleri 
kabahati tamamen Mersin vapurunda 
bulmaktadırlar. Buna karşılık deniz • 
yollarında kazanın vuku bulduğu ge
ce motörün fener yakmamış olduğu· 
nu iddia etmektedir. 

ceksen ver! dedi. 
Fotoğrafçı güldü ve müşteriye sor 

du: 
- Çıkarayım mı? 

- Kimin resmi? 
- Selimin galiba ... 
Fotoğrafçı Cemileye döndü: 
- Selim Beyin resmini istiyorsu 

nuz değil mi? 
- Tanıyor musun onu sen? 
Fotoğrafçı yine güldü: 
- Hayır! dedi. 
- İsmini ne biliyorsun? 
- Bilmez miyim? Kağıt yazıyoruz. 

Müşterimiz, başta, soldan ikinci re • 
sim dediniz, anladım. 

- Satacak mısın? 
- Hayır! 
Cemile çantasını masanın üstüne 

vurarak: 
- Beni bir saat ne istintağa çek • 

tin öyle ise •.• Diye bağırdı. 
- Satmıyacağım, hediye edeceğim. 
Fotoğrafçı gidip resmi camm için -

den aldı, bi: zarfın içine koydu, Cc • 
mileye uzattı. 

Kız resmi alırken düşünüyordu. 
Sordu: 

- Cam şimdi boş mu kalacak? 
- Hayır, bir tane daha hazulayıp 

boş kalan yere koyacağım. 
- Peki. •• Böyle hır resim kaç pa

raya çekilir? 
- Altı tanesi iki lira. 
- Peşin bir lira versem benim de 

resmimi ;eker misin? 
- Zaten nısfı peşindir. Bakınız .•. 

Şurada yazıyor. 

- lyi. haydi bir de benim resmimi 
çek. Amma camda Selimin resminin 
yanına koyacaksın. Olur mu? 

(Arkası varl 
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iZMiT KAC31T FABRiKASI DA AÇILIYOR 

Birinci 5 senelik endüstri 
Planı 4 senede başarılacak 

[ Ozel aytanıms bildiriyor] 
Anhrcr, ıs 

Birinci beş senelik endüstri plinmuza dahil fab~kalardan bi· 
rincisi yarın Kayseride açılıyor. Bunu s~nebaşında ışletmeğe açı
lacak Ereğli bez fabrikası takip edecektır. Pamuklu dokuyacak 
fabrikalar silsilesine dahil Nazi 1i ile Malatya ı fabrikalannuı 
da sıra ile kurulmuş bulunduğunu göreceğiz. 

İzmit kağıt fabrikası da önümüzdeki aylarda işlemeğe başla
yacaktır. Bina ikmal edilmiş, makineler kurulmuş, fabrikanın iş
lemesi için hazırlıklar başlamıştır. 

Beş Senelik Planın Esasları 
Bet ıenelik birinci plimn önemli 

e1ıaıları arasında bulunan demir ve 
kimya endüatriai gibi oldukça çetin 
endüıtrilerin de bir an evvel kurulma 
aı için Sumer Bank lhmıgelen tedbir
leri alımı, hazırlıklara batlamııtı•. De 
nıir için Avusturya ve lıveçten üç 
mütehaıaıı, kimya için de maruf bir 
Alman mütehauısı temin edilmiftir. 
Mütehaaaıslar pek yakında memleke
timize gelmiş olacaklardır. Banka bu 
iki büyük işin en kıaa zamanda bap
nlmaıını temin makaadile bu branı
lara müteallik tqkilitmı yapmaya 
bqlamıştır. Bu iki endüıtri ıubeainin 
de kurulmaıma başlanması ile birinci 
bet ıenelik endüstri plinma ikmal e
dilmiş nazarile balalabilec'tlrtir. Yapı
lan hesaplara göre kimya ve demir en 
düıtriai plinm tatbilana batlandıktan 
dört ıene aonra itler bir halde kurul
muı bulunacağından bu ıuretle bet 

ıenelik plin dört senede bqanllDlf o
luyor, demektir. Ve pliıun tatbikma 
geçildikten 22 ay 10nra Sümer ~k 
plina dahil bütün mevzuları aıra ile 
ele almıt bulunuyor. Demir !'1düat~
ai ilci buçuk senede kurulabilecektir. 

Ekonomi Bakanlıfı ikind bet ıene
lik plin üzerinde hazırlıklarına devam 
etmektedir. Onümüzdeki sene ilin e
dilecek olan bu ikinci pllnm ana hat· 
lan bilhaua au kuvvetlerinden ve kö
mürden elektrik istihsali ile madenler 
den ıenif mikyaıta iıtifade etmek ola 
caktır. Kurulacak kimya endüıtriai 
fabrikalannm yerleri önümüzdeki ay
larda tesbit edilmit olacaktır. Bu fab· 
rikalardan biri Zaçyaiı fabrikaıı, di· 
ğerleri ıüperfolfat; ıutk!'ıtik ~e k}or 
fabrikası olacaktır. Demır endüıtriai
nin kurulacafı yer iae taayyün etmiı· 
tir. Bu fabrika Ereğli mmtaka11nda 
kurulacaktır. 

Otel -Hôtel 
Bir Dil Meselesi 

Davası 
OTEL-HOTEL Davası, Yalnız Bir imla işi Değil, Dillerin 

Ana Ka.qnaiını Belirten Bir Etimoloji Meselesidir 
Yazan: Dr. Hilmi ORTAÇ 

Malatya Saylavı 
T. D. K. Terim Kolu Uyelerinden 

Cumhuriyet guetelinin 11 • IX. (Dictioanare Etymoloaique nü anlattığmız "t" ekini yapIŞ-
tarihli nüahaaında (N.) imzah biri de la Lanaue Latine, Hiatoire malım: 
(OTEL-HOTEL) b a ı 1 ı t ı al· clea Mota••) kitabım ele alıyo- Aho + t = ahot olur. Başta
tmda & i r Y a z ı ç ı k a r d ı • rum. 440 ıncı sahifede "Hoa- ki "a" kullanışta düşüyor: keliB u yazıdaki dUtüncenin 
yanlıflıtım El'cilmend Ekrem (''Otel" pea • hoapitia" kelimesini bulu· me "bot" olur. 
türkçedir) diyen yezııile ortaya attı. yonun. Bu kelimeyi izah eden Hot = Büyük, zengin, cö
Ondan aonra (N.) nin ''bilci ve uaul" bütün satırlan okuyorum. Altın· mert, keremkir olan zat demek-
tavaiye eden yazısını okuduk. Bay CI satıra girerken: tir. Bu mana, frans~ca La. 
(N.), Türk Dil Kurumuna naıihatler· "H •t b" d roua••'un "P-onne quı donne de bulunurken: oapı ua: ote, C. a. ., ce- - - • • 

"Ancak, bu kurumu teıkil eden lui quİ reçoit l'etranıer, hoatia, l'boapitalite" ifadesindeki ma
adamlann hiç olmazaa bir kımmun auaai, en raiaon aana cloate de la nanın ayni değil midir? 
sahihten dil Alimi olmaları lliundır." reciprocite dea devoin d'hoapi· Türk dilinde bildiğimiz "L" 

Dedikten aonra dil Cemiyetinin talite: hôte reçu, etranser = süfiksi _ yukarda söylediğimiz 
"muntazaman çıkardıfı kılavuzdaki (Kaenoa = yabancı, misa- sıf 
sözlerin yanına nereden geldiklerini fir" [S] "t" gibi - isim yapar ve at 
v. ı •. " göıtermeaini istiyor. yapar: "Kural, çatal, ağıl, da-

hasredilen yer. 
OtGI + an: . 
Şorca "odajılan,, = kendıne 

salaş kurmak; . . 
Teleütçe "OdUlan,, = ıstıra· 

hat için bir yerde yerleşmek; 
Yakutça "O itelee,, = Azıkla 

teçhiz eylemek, yiyecek bir nes
ne vermek. 

Otelen = Bir nesneyi yol azı
ğı olmak üzere kullanmak, bir 
şeyle kamı doyurmak. 

Oteleeççi (Utel ee+ ççi) = 
Bir nevi yazlık veya kışlık mo
ken, avcı salaşı. 

• • • L!---ı · 1l .. _.ı Bundan sonraki satırlar için ·· 1 , __ , Henüz bazı AUDM: enn mese ua, vul, gönül, çapul .... ; guze , ıuıroıa, 
ot, ud, ut" gibi bir Türk ıöz köküntin yazan diyor ki: "le aena n'eat paa yeşil ...• " isim ve sıfatlarmda gö- Yazmıızm başlığı: 
ateı manaıına da geldiğini: bu kök- daire. .... , l'etymologie n'eat pu rüldüğü gibi. Hôtel - Autel .• 
lerin de asıl, olt-ola < oğot, ofut, obot, mdente. Le peliınien a une Şimdi yukardaki Türk sözü tdi. Şüphesiz bu benim kul-
uhut) ııribi daha eaaal bir kökün mah- do b • k l" kil1 · · Bay 

.- forme, aana ute ypocona· olan "hot" a bu Tur·· k ekini" :ı~- landıgmıw e ııne şe ennı ıulü olduğunu, oda'nm, otaj'm bu ıua 
kökle alikah birer mana ifade ettiği- tique, hoapua." [6]. ve edelim: (N.) nin başlık yaptığı: 
ni bilmediklerine bakılırsa, o ''adam- Aynca "hoapitalite" ye df' Hot + el = Hotel = Zengin, . Otel - Hôtel 
lar" ın bunlara Türk dili etimolojiıi· bakıyorum: "Lib6ralite qu'on efendi, keremkir adamın meske- ile kanşıırmazsmız. Çünkü o, 
ni öğretmek için nereden batlamak eserce envera quelqu'un en le re. ni, yani: "Demeure somptueuse bir kelimeden (hôtel) ve onun 
lhmıgeleceğinde bili tereddüt et- cevant, en le loıeant _.atuite- ...... 1..... ....~ bozulmu• ol 
melrte ~ibi görünmelerini mazur gör- •· d'un haut pel"IOnnaf,e" olur. Y-&&A4fmm 5 .. ya ., • 
mek lhimgelir, kanaatindeyim. ment." [7]. "Hôtel" ve "hôte' sözlerinin duğundan bah~~~e~. Halbuki 

Hakikaten mesele samldığı kadar Hoapea, hoapitia, hoatia keli- tetkikinde bu kelimelerin daha bizim tetkik ettıgımız ayn ayn 
kolay değildir. Bahuıua bilgi ve me- melerinin "etranger" manasın· evvel "Oatel" ve "Oat" olduğu- n:analarda kullamlan iki keli-
tottan ayrılmamak prtile. ,_ dan "ennemi" manasına geçişini nu "Etymoloıie de la lanaue medir. 

Ben Türk Dili Kurumunun merAU izah eden büyük dil alimleri, ge- t--... ·iae" yazıyor. Biz de bu ke- ~imdi de 
Uyelerinedn defilim. Fakat bütün va· 'd' . I •• ~ V 
tandatlar gibi ben de Türk dilinin ne ne bu kitapta ' ou eat aortı a lime üzerinde ufak bir tetkik AUTE~, 
olduğunu ve tlimul aabaamı merakla, notion de "ennemi" dana dea yapalun: kelimesine gelelim: 
sevkle arqtıranlardan oldujum için, conditiona dont lea detaila p1'- "Oa", bu geçen kelimelerde Fransızca sandan bu kelime-

yu nanl•Standa Neler Oluyor? ıüçlüğün derecelini yakından bilirim. cia ne aont pu atteatea" diyor- kök göriimnüyor. Kelimenin ta- nin orijinini yine garp alimleri-
Meaell Bay (N.) nin ortaya attığı 1ar [8] h h 1 · lundan 
''OTEL • HOTEL" sözlerinin oriji- • mamı "Uk + oa, u + oa, nin meş ur eser en yo 

rBaı tarafı 1 incide] nini bulmak için yapılacak küçük bir Buraya kadar olan yazıları ui + oa,, tur. Kök, görüldüğü araştmnağa başlıyalun. 
çalıpıa. arzettiiim miifkülü açıkça okuyanlara ve hassaten ilk ya- gibi, "ak, uh, ut,, dur. "Autel = (lat. altare, altel) 

Gerçi Yunan başbakanmm son ilitilili bastınnak hususun- bize tanıtabilir. zısında "eğer bana ukala demez- Büyük Profesör Pekarsky'- Table pour lea aacrificea, tabla 
araya müracaate karşı bitaraf- da büyük yararlığı görülen Ge- * * • seniz, size bunun nereden geldi- nin "SlaYar YakutakaYo Yuı- conaacriıe oU l'on dit la meaae.,, 
lıktan ayrılışı araya müracaat- neral Panayotokos'u yarala - H6tel • Autel ğini de söyliyebilirim. Ldgate ka,, smda bu sözü "Uoa,, şeklin- Autel: d' Abord alter, rapide-
ten vazgeçilmesi demek değil- mak ve kabinedeki tek bir Bu iki kelimenin, etimoloji baktmı, latince hoapitalia'ten de buluyoruz. Yani "uioa,, un mmt elimine pu altel, autel, 
dir. Fakat araya müracaatin cümhuriyetçiyi de attırmak de- bakımmdan orijinini bulmak ia- çıkma imiş" diyen zata soruyo- "I,, 

81 
"o,, yu uzatmakla üade dtl l une alteration mal edair-

neticesini kabul etmek için recesine varan gayretkeşlik baş F 1 edi · · [9] tiyorurn. ransızca zanno unan liyor. cıe.,, .• 
cümhuriyetçiler bwıun bitaraf ka türlü izth edilemez. bu kelimeler için ilk müracaat ~ sözü bu eserde "aiu,, Bu fransızcaıun ne demek ol· 

jb~ir~şeJk~ilad~e~y~a~p~ıJmias~mıY~'art~~~;+~7":~~A.~ş;u~·k~rra;..;E~S~Mf:E~R~iec1;eç~e~w~·~~e~::~~=a:::16~~;;;;;;~~=:~~~1!~~~~r.~~~~;:ı~ tarak ileri sürmü letdi. Bu n a riyle bu "I,, ve on son- all'CI,, : ldStB antatil-
ze osun ır te ıfinden unan·ısfan de "hôtel" kelimesi karşısında: raki "•",birinci "a,, nm üze- mış, kötü anlaşılmış. 

anlaşılıyor: Yunan politikacısı, "(lat. hoapitale), demeure aomp. * • • rinde bir uzatma işaretiyle gös- Şimdi ayni kitabın izahına 
d .. m tb at ·· de d" w · [B ta f ı · "d ] tueuae d'un haut peraonna- terilmiştır· . devam edelıın" ·. unya a u ına gon r ıgı aı ra ı mcı e " [1] di b lıy . ahatı Yara nerede gizlidir? Müsaa- d. 1 bç • d 
açık bir mektupta rejim üzerin- ıe ye aş an ız "Uioa, aiaa,, sözünün yakut- "lat. altare, ın e eaın e; 
deki araya müracaatin Sar me- gördükten sonra, (Dictionnaire denizle ben cevap vereyim.Yara, çada minası bizim "atız" umz- alteria, kliaik lehçede. 
selesinde olduğu gibi Uluslar Etymologique de la Lanıue Türk dilinin ana dil olduğunu dır. Şimdi kelimeyi kendi meto-
Kurumu tarafından yapılması- Françaiae •)adındaki esere mü- ~~~~mek yoksulluğundadır. Gene Y.akut dili kitabında dumuza göre tetkik edelim: 
nı ileri sürmüştü. Gerçi bu tek- racaat ediyorum: "D'abord Oa. "lliut, afut,, sözlerini görü- Fransız lugatinden anladığı-
lif Y\ınanistanda bile büyük bir tel: (b) retabli d'aprea J'orto- HOTEL yoruz. Bu kelime de bizim "u.. mız minalar: "Autel,, bir yer· 
akis uy;mdınnadı. Bununla be- ırapbe du latin. Au moyen lıe kelimesinin orijinini beraberce iuık. uık,, tır. Bu kelimenin, dir ki onun üstünde Allaha dua 
raber, araya müracaatin bi- • le •ena ıWral de "demeare, anyalun. a~ lilgat kitabından bir iki ve niyaz edilir, Allaha 9lan tak· 
taraf bir şekilde yapılaca- loıia"; a'eat apeci•liae au XVll Şu Türk söz köküne baka- müştakmı alalmı: dimeler onun üstüne konur, o-
ğı temin ediliyor ve başbaka - ime •iecle au aena de "dememe lnn: . 1. Uioatal [uioat (ôat) + rada kesilir veya yakılır. Bu, 
mn bitaraflığı da bu teminatın somptueuae", deja atteate au AK = AH = AC aiJ = Beslenmeğe vermek, yüksek bir yerdir.,, 
en büyük mnaru telikki edili- moyen lse; •••• Le aena d"'hôtel- Bu kökün başlıca mefhumtan besletmek [Ömeği : bıyd kum Fransızc.ı ve !itince eserler 
yordu. Son hadiselerden sonra lerie" eat dnenu preponderant funlardır: "Günet, ate,, aahip, aüöaübün uoataabm = Bu yıl etimoloji bakmım4P izahla· 
cümhuriyetçiler, iraya müraca- au XIX. eme aikle, maia il eat efendi, Allah, kerim, cömert, kışın hayvanları beslettim] rmda "Autel,, kelimesini men-
atin lüzumsuz ve manasız bir İ§ ancien, comme le montre lea ele- eenet, eaaa, azık, öa". ıı. Utoatan = Beslenilmek, şece "Adolere,, ye yaklaştınyor 
olacağını iddia etmeğe başladı- riria.- Latin de baaae Epoque, Aka = Amca, büyük, prens geçindirilmek ve bu kelimeyi de "Alteria,, ve 
lar. Ve buna iştirak etmemek hoapitale ''chambre, locale pour Ala = Cömert, ilicenap Dl. Atu•- = Erzak ve yı·- "Altua,, la birleştirerek " ••. au 
için lwvvetli bir cereyan belir- recnoir dea hôtea" ••• (2]. . Akılık = Cömertlik, ulüvvü yecek elde e";ıek fait que lea Autela elev6a aux 
mektedir. Gerçi cümhuriyetçi- idil• etm::yli")::~lmatlılau Bundan sonraki izahatı oku- cenap IV. Aiaatık = Besleyici, Dieuz d'ea haut etaient aurele-
lerin reye iştirak etmemeleri malda beraber bu (Hôte) keli· ~= Cömert memnuniyet verici ria,, (10] diyorlar. 
neticeyi değiştirmez. Yani kral kanını ziyaret ederek uzun ıUren bir mesi üzerinde durdum. Ayni ki· Alubk = Cömertlik v. Aiaabn = Doymak Bu sözler bizim temas ettiği-
her halde geri gelecektir. Fakat konutmada bulunmuıtur. Bu konuı • tapta "H8tel" in üstünde "H&- Aia = E&ndi, büyük, seyyit VI. Aiaatai _Gıda elde et· miz "Yiibeldik,, ·ve "Allah,, 
ekalliyetin ittirakile yapılacak malarda Baıbakan hükumetin özgür te" a baktun: Aıo = Efendi, liiyük, seyyit mek. mefhumlanm ifade ediyor. 

ve hilesiz bir ıenoy yapmak için fev- "H" D h) A" Cöm" a..+ ı..--=-
iraya müracaat rejim meselesi kalide tedbirler alacağını Zaimiıe an- ote. - 'Abord Oat ; ( ıı = - .., ~we, mer- • • • YazıJannuzm başlangıcında 
gibi mühim bir meseleyi halle- lattıfı cibi Cümurbatkam da kendisi- ntabli dana l'orthoırapbe ~ap- siye, sahip, servet "Uioı,, kökü fU meOıumlan gösterdik ki: 
demez. Rejim üzerinde yapıla- nin timdiye kadar istifa arzuıunu ıcs. ria le lalin. •• " (3) Küçük bir tema: "A.i"," güneş, allah, yükaek-

b" .. ·· ıa termediiini aöylemiftir. Cimdi tekrar franmz La- Ah da ifade ediyor: "RUatlanma, 
cak ır araya muracaat par - v , ca a ( .. .. müsterih olma, rahat kalma lik, kuvvet,, anlamlarına g~ 
mento seçimine 1be~mez. Par. Mavromlhalla Londradan roua(HAae)u ~e ~orum. Orada ~ ( dinlenme, nefes alma.,,' lir. Burada ilive edelim ki "Al" 
limento seçim eı.ııuue atılan dBndU ute e ımesıne ba~orum: ~ = ( Efencli, kerim, kuv- Bunun mutan Yakutçada kökü de ayni mina1an anlatır. 
reylerin çoğunu hangi parti a· "H&te, bateaae (lat. hotpea). Alı ( vetli, comerc1, aer- "U im d "Altalamak = Mağldp et-
brsa, o parti iş batma geçer. Atina, 
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(Ozel) - Koyu kralcı- Peraomıe qui clonne l'hoapitali· Aıo ( vetli Uit---'_!t" urRaba. thk --1. mek, yani fail kuvvet tatbik et• 

.. · · ek • lardan ve eski bakanlardan Mavromi- t6. p • · h6tel, ~ 1_ u.au v~ Fakat rejim degıştınn ıçin d enonne CIUI tient an ~ ( nefes alma imkiıu vermek. mek. 
lraya müracaat edildiği takdır- haliı dün Londradan önmüttiir. une auberıe ou un cabaret. Per- 'T" "Altan = Devlet ve millet re-
de bu mesele üzerinde bütün Mavromihaliı bir ay kadar önce Lon- aonne quİ reçoit l'hoapitalite oa ' türkçede isim ve afat ya- • • • isi (Pavet de Courteille ldgati) 
ulusu toplamak Iizımdır. Şmıu draya eski kral ile görilferek Yuna - qui loıe, •i manıe dana an h&- pan bir aüfikatir: "Öğüt, geçit, Bu ufak tetkikten fU netice "Alkamak = Allaha dua et.-
da söyliyelim ki rejimler daima niatana bir gün evvel ıelmeaini temin tel ete. •• " [4] kart,umut. .. " isimleri ve "eşit, yiğit, ~loao~Oat ) = Ashk ve ra- mek(Pa-vet de Courteille ve Ra· 
Araya müracaat yolile değiş- etmek için gitmifti. DUn buraya gelir alt, üst .•• " mfatlan gibi. dlof lilgatleri) 
mez. İhtilal ile değişir. İnkilip gelmez hemen General Kondiliai bu· ~~t!':!"k bir talısi:retin nıahteeem •• ~~daki şemadan "Aho" Uhoat • Hoat ) !: d~ktir. "Alkat = Allaha dua (Rad· 
ı·ıe ..:ıegw ış• ı·r. Meclı"s kararlarite larak Kralın Yunaniatana dönmek i. C•J Par o.car BJoc1. Directear d'K- sozunu alalım, buna •'"'di rolü- Oat ) + el = karmt e ılen ve lof lAgati")'' 

a ı. çin ıiltttllü yolu ve dilfilndiiklerini tudes l l'Ecolea des H~ates-Etudes, avec .,-- Hoat ) + el = doyuru. u değişir. Fakat Yunanıstan ara- anlatmqtır. la collaboration de w. Von Wartbars, ( .. ] Par A.Brnout, Profeuear l la Fa- lan yer Demek ki.- "Al,, Türk kökü 
ya müracaat yolunu takip et- ::t/::3!1.. ~~~=.v;.~ t de Leipsic; =:ı ~ f:E:.': ~~ ":_~..«!:!: Bu Ttirk kökü sayesinde "Autel,, için gösterilen "Alter, 
miştir. On bir sene evvel, kral- [2Jönceld tekli: "Oate1., (H) harfi lltln Btadea, et A. lleillet, llembre de l'Inati- "Hoepitalite,, nin de nereden Altel,, aözlerinin mahiyetini ve 
1rktan cümlturiyete intikal de 20 llkteşrln Pazar =:::.:.:r~~=-~: ~·~ ~ ~ ~ geldili ve ne olduğu açıkça an- manaaını meydana çıkarıyor. 
böyle oldu. Ve b'• defa bu yo- numadır ... Mahtetem ibmetdb., mana- col• - Haate.-Btadea. ı--'-r. • •• .,. GE .. EL NÜFUS sa.vıMI ana XVII UD'da tabaia edilmfttir. Ba- (5) .. v; •• .ıı: _____ _, U- --- -.-ıv 
1u intihap ettikten sonra iraya " " ınm1a beraber 1ıa 1DaDa c1aba ortap1. tlJlbesis ~~-;.. • • • Ai =Yüksek, güneş. Allah; 

Sa larda bile anıtebercti. -•-'-- -m...._ - & x.- S t (D" ü 1A nıüracaati bitaraflık içinde yap- YDD yurdumusun her tara· ,...,_ .... m. maaaaı xıx •• _._ LAU- _, ı-- t ..... ._ bbal eden: 1ıa1ıa1 edi- tkametgih mAnamna olan -. .... = uu ıvan "" 
fm .. _ vUIMOUI& -- .._.... ua- len misafire de GrekGe ,..1ıaa" miM- t •t Türk) nıaktan baıka çare yoktur. uta aynı günde yapılacak ve lll1lftur. Fakat mt1ttaldarınm da söater· fir maaalanaa olarak '"Xı• ... dealr. Otel Türklerce çok eskiden ga - ı . 

Kraıcılann bir emri vaki yapa- bir Cilnde bitirilecektir. clit:f~ıltiDCeliade "'hoepltaıe• .a. (6) .. Mana ...u. dtıtllclir· BtimoloJi tanmmıf ve kuJJandm'fıık-. Pe- Aimma = Suut (lbm Mü-
rak kralı getirmek yolundaki Bunun için herkes yalnız bu- ~~ miAfir bbaltine lllabeaa ~ .. ~4ec~t.J~;-.ı1u~ ~ karaky'nin Yakut dili IQptin- [Latfen ecy#G7f poirinU] 
çalIŞmaları, Yunanistanm d~- lunduju yerde yazılacaktır. (3) "Önceki teldi: .,Oıt... (H) harfi ,.._ tekli vardır,,. de: [9] ''Kurbanlar idil masa; berinde 

lmda, araya müracaatin netı· Bapekllet iın~t :..tı::tl~~dc ıro:=:..tur. taba; aı!l ;:ır.~areti~ı. .~':..n'::ıa:~ Ota ( otutal "otak, otal, o- Mbm~.'ı.:!4k: ca= .:k:t. .-. 
cesinden doğan bir korkunun htatiatik Umum llUdilrHliil bir otel, 18hat ban..,.. bir meJbue ta- mertlik ... dai, oday, otay, odui") = ku- 1i abn11 ve kötü ımlatıbmt bir delitme 
.. eri """'i göriinmektedir. tan adam; mihnwnn&vazbtı bbal eden, (1) "Buradan, tafailltı maanen ve lübe, çadır; menzil, durak; a- ilec1"0a1utGö.ı?'~~"!~;.:•_ ;...; .. ,..pdm• oı.a 

5...., bir otelde iakiD eden ve yemek 7İJ• makbal olml)'all tartlar altnıda, "diit- awou ......- ._.. ... 
Belki de bu yanlışbr. Fakat kimse- mu,, mwaı çıkıqtır... çık havada gece istirahatine .... tel.. 1eria 'ribek nr'meımclen ,. 
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j _ Cinevizler Zamanından? Bu~~;~,.,,~?.'.!ıyor 
Büyük devrimimizin yaptığı ha· 

yırlı işlerdenbiri de ha,lka tarihini 
tanıtmak ve tarih belgelerini sevdir. 
rnek oldu. Şimdi herkes biliyor ki, 
Türkler - eski Osmanlı tarih;iıe .. 
ri nin sandıkları gibi - altı yüz ki· 
şilik bir a·oıiretten çıkı:nış bir millet 
değ i ld i r. Şimdiki Türkiye binlerce• 
ve binlerce yıllırd.,.1b•ri Auhl•· 
da yerleşmiş, orada medeniyet kur-· 
mJş, oradan Avrupaya da, taşniş, 
Türk ırkından birçok milletlerin 
mi rasçısı. medeniyetini yenilemeğe 
çalış aı.ı, fakat b•ni•n d»ll'/I otur· 
du ğ u toprakların üzerindeki eski 
rnedeniyetlerı unutm1k istemiyen 
bir ulustur. 

ğusunda Boğazköy'de bulunan Eti 
medeniyeti ıimdi arkeoi?ğları, ta
rihçileri en ziya.de me11gul eden ta
rihtir. Bunların kurdukları devlet 
en eski belgelere göre milattan' 
takriben il<'i bin yıl önce başlar ve 
yine milattan önceki on ikinci a.ıra
k.adar sürer. bu gencin istikbal yapmıya vakti var. 

••~I Hafiflik ve hoppalık iddialarında mü 
balağa olsa gerek. Çünkü tehlikeli 
ve ümitsiz bir hastalıkla maliil bir kı
zı en• acı zamanlarında seven ve bı
rakmryan bir genç nihayet yaşının i
cap ettirdiğinden fazla hafif olamaz. 
Halbuki bu gencin hayatını tehlikeye 
koyarak gösterdiği fedakarlık bü
tün kusurlarını affetmek icap 
eder ve muhakkak ki, onun gösterdi

.._ __ _..__._,, ği bu alaka, doktorların ilaçlarından 
Bir babadan aldığımz mektup bi- çok daha faydalı olmuştur. Bize mek 

Onun içindir ki, yakın ıaman.Iaraı 
gelinc~ye kadar, eski bir tarihe ba~· 
lr bir eser görüldüğü vakit halkın 
diline gelen: .. Cinevizlcr zamanına 
<iın ka~.nı .. .'' sözü a.rtrk işitilnez 
oluyor. O vakitlerde bu söz İstan
bulda, Anadoluda Osmanlı devrinden 
önceki devirlerin hemen hepsine şa· 
mildi. Üzeri.,de arap harflerile ya
zılmış bir ya·zı bulun nıyan bir ta.
rih eseri, ne olur!U olsun, Cineviz
Jerden kalmı sıyılırdı. Çocukları
mız daha ilkTıekteplerde Anadolu
nun eski tarihini öğrenm:ğe bışla
drklarındanberi, artık anaları, ba,'yı. 
la•rı da Osmanlı d:vriı:-ıjen önceki 
rım1,nlardan kalan her şeyin Cin'· 
vı:ı:lerden kalına olduğunu öğrendi· 
ler. Şimdi yaşlı olanla,rı nız da bir 
ta_rih eseri. gorunce onun Selçuk, 
Bızans, Etı yaıhut daha ba'şka bir 
devir medeniyetine ba·~lı oldug· un:ı 

Anadolunun batısında Akalar .ne
deniyeti: Omiros'un şiirlerinden do
layı ötekilerden daha öne~ tanın -
m;ş Anadolu medeniyetidir. Ça. -
nakkalenin yak1J1ında T"oyı'da, cı~
ha on dokuzuncu asırdı yapıl .nı~ 
olan toprak içinde araştırmalar, A· 
kalar medeniyetinin başlangıcını mi
lclttan önceki yirminci asra kadar çt· 
karmışlardır. Bir taraftan da bu me
deniyetin Etiler medeniyeti ile müna
scbetleri olduğu meydana çıkmakta
dır. 

Etiler'in kurdukları devlet söndü
ğü vakit onun medeniyet mirası Sa
karya vadilerinde, milattan önce, 
takriben on altıncı asırda, kurulmus 
olan Frikya devletine kalmıştı. B~ 
devletin şimdiki Beypazarı tarafla
rında bulunan merkezi, Gordium. Bü
yük İskenderin orada meşhur kördü
ğümü çözmesile pek eskidenberi bi
lindiği gibi Frikya medeniyeti en zi
yade musikinin ve ilk musiki aletle
rinin vatanı olmakla tanınmıştır. 

lstanbuldan giden heyet Haydarpaıa garında ... ze bir gencin ve ailesinin büyük fe - tup yazan baba kızını ondan ayırmak 
dakarlığını haber veriyor. Fakat bu la iki türlü ve iki kişiye fenalık yapa 
fedakarlığı hiç kale almıyan baba, ya caktır. Doğrusu bu fedakar genci de 
hancı gencin yalnız kusurlarını gör • şefkatle sevmeli ve onun istikbali ile 
mekte ve kızı ile bu genç arasındaki kendi evladının istikbali gibi meşğul 

1 • .. 
an amaga çalışıyorhr. 

Ancak şurasını eh tanını nız ıa
%ımdır ki. topraklarımızdaki ta:rih 
eser_leri brşısın :h., mektepte iken 
yenı usulde tarih kitaplarımızı oku
ma nıs olan halkın hali epeyce güç 
oluyor. Anadoluda o ka:iar çok n
y ı 11 devletler kuruhıu1. o kadaır 
Ç f. r. <Üri}etlu· geçmiş ki... 

;iımjiki halde Anadoluda en es
ki olaraı:ı;: bildiğLniz medeniyet Kay 
e . ri taraflarındaki ilk Etiler mede
niyetidir. Ondan önceki taş dev -
rbde Anadolu medeni•ıeti pek bü
yük karanlıklar içindedir. ŞimdiyC' 
ka~ar bulunmuş oJ.an eski belge
ler Kıyseriye yakın Kültepe'de, mi
lattan önce yirmi beşinci asırda 
m..ıntaıı-a·n. tarı'n v-e teci ni haylice 
ilerlemiş bir devlet bulunduğunu 
gösterirler. Bu devlette kadınların 
erkeklerle ayni ha'klara sahip olduk-
1 ırı .hele tecimenlerinin pek işlek> 
01<1.u~ları göze çarpar. Şim:liki K1y 
serılı hemıerilerimizin tecim isle -
r inde niçin ba;ka iller ada'llların
dan daıha usta oldukları da bu su
retle anla~ılı.r. 

Bunlardan sonra· Hurri ve Mit
tani medeniyetleri varsa da bunlar 
eserlerin'i daha ziyade şhn:li Suri• 
ye içinde kalan illerde bırak nı~ • 
!ardır. 

Da·h~ sonra Anadolu'!lun en ge~iş
m·denıyetı olıın asıl Etiler med•ni
yeti ge'ir. Merkezi Ankaranın do-

henna IUgati) 
• Ağut - Yüksek 
Ağdurmak, ağdırmak= is'ad 

etmek, yükseltmek. 
Oğ = Söz, sada, nale, mersi-

ye, büka, girye, matem. 
Ağıt, ağut, ağot = Büka 
Şimdi: 

Aut = ôt: ı. Yüksek yer; 2-
Dua, niyaz, mersiye 

Aut -, el = Otel: 
Ot + el = Otel: 

Yüksek bir yerdir ki o yerde 
Allaha karşı dua edilir, mersi
y~ ~kunur, ajllanır, girye dö
kulur, ona yalvarılır, onun için 
matem tutulur ona hediyeler 
takdim olunur.' 

Hulasa: ~ürk dili esas kay
naklarına gore ve Türk dilinin 
teş7~k~lünd7 esas olan iptidai, 
tabıı, fılo.ıofık anlamlara göre 
uğraşarak bulduklarımı anlat
m•ya çalıştım. Bıı araştırmala
rında takip ettiğim metot anla
şılmıştır: Tetkik olunan kelime 
hangi dilden ise evvela onun lfı
katine müracaat ettim. O lügat 
kendi kelimesinin kökünü başka 
bir dile atmış ise o dile müraca
at ettim. O dilin de etimolojisi
ni araştırdım. Bu Hôtel - Autel 
( ôtel) kelimeleri gibi, kullanıl
makta oldukları dilde, ve men
şelerini aradıkları dilde, eğer 
manasız kalıyorlarsa, biz bu ma 
nasızlığı, türkçenin mana dolu 
kökleri ile ve çok türlü ekleriy
le ve - hayrete şayandır ki - öz
lüğünü daima muhafaza eden 
dil ve ahenk kanunlariyle izah 
edebiliriz. 

Yeter ki, her işte olduğu gibi, 
bu dil işinde de, Türklüğün ev
vela görüş ve anlayışta ilkliğini 
kavrayalım . 

Dr. Hilmi ORTAÇ 
Malatya Saylavı 

T.D.K.Terim Kolu tJ"yelerindcn 

Bundan sonra, Menderes ve Gediz 
ırmakları vadilerindeki Lidya devle
tinin medeniyeti gelir. Oralarda ya
pılmış olan toprak araştırmaları bu 
medeniyeti milattan ancak yedinci 
asır evveline kadar çıkarırlar. Bu 
medeniyetin en büyük şöhreti ilk çı
karılan paranın vatanı olmak, tarih
te en büyük önemi de o zamana ka
dar Anadoluda geçmiş medeniyetle
rin unsurlarını tophyarak, yine bi
zim topraklarımızda başlamış olan 
1yonya medchiyetinin amili olmak-
tır. 

Eski tarihçilerin Yunan mucizesi 
dedikleri 1 yon ya medeniyetinin mer
kezleri olan Mileı (şimdiki Söke ka
zasında Palatya) Fuça, Efez (şimdi
ki Avasluğ) şehirleri Anadolunun 
Akdeniz kıyılarında (yalnız Milet 
şimdi pek iç"dcdir), gene bizim top
raklarıuuzdadır. Bunlardan en önem
lisi süphesiz Milet şehridir, çünkü 
şimdiki medenivetin de temeli olan 
ilk ilim felsefesi orada başlamıştır. 
Bilyiik şair Omiros'un vatanı sayı
lan İzmir. İstanköy adasındaki tıp 
mektebi ile rekabot ederek tıp ilmi
nin kurulmasına sebep olan mektebi 
ile meşhur Knidas şehirleri de hep 
Anadolu topraklarındadır. -

Daha sonralarr Elenlst!k d~vrl de
nilen zamanlarda Anadolunun gene 
pek parlak medeniyeti vardı. Berga
ma, Aywn şehirleri o vakitlerde ö
nemli birer medeniyet merkezleri 
idi. Romalılar Anadolu medeniyetine 
yeni bir şey ilave etmemişlerse de 
eski medeniyeti söndürmemişlerdi. 
Bizans medeniyetinin on asırlık 
müddrti itinde Anadolu bu devlet 
için ttikcn.:ııez bir kuvvet ve medeni .. 
yet hazinesi olmuştu. 

Selçukiler, Osmanlılar Bizans 
devletinin Anadoludaki kuvvetini 
yıkmakla beraber, Anadolu toprakla
rını daima bayındırmaya çalıştılar. 

Dört bin yıldan daha uzun bir za
mandanberi Anadoluda meydana çık
mış olan medeniyetleri anlatmak böy-
le bir betkenin sınırlarına elbette sı
ğamaz. Burada ben o medeniyetlerin 
yalnız, yalnız adlarını hatırlatabil
dim. Hepsini yazdığımı, hiçbirini 
unutmadığımı bile temin edemem. 

Zaten maksadım tarih toprakları 
olan memleketimizde halkın tarih 
esorleri karşısında çekeceği güçlüğü 
göstermektir. 

Tarih eserlerine karşı saygı gös
termek, onları muhafazaya çalışmak 
şüphesiz ulusal bir ödevdir. Ancak 
herhangi bir tarih eseri görutdüğü 
vakit, onun hangi devre bağlı oldu
ğunu anlıyabilmek için Anadoluda 
geçen medeniyetler üzerine biraz 
bilgi edinmek hiç de fazla olmaz. 
Tarih bilgisi tarihe karşı saygıyı art
tırır. 

Çocuklarımız mekteplerinde oku
dukları yeni kitaplar sayesinde top
raklarımızın tarihini bizden iyi bili
yorlar ve tarihe karşı daha iyi saygı 
gösteriyorlar. 

Öyle sanıyorum ki, çocuk olmı

yanlar için de, Anadolunun tarihini 
ta başındanberi tanıtacak, şüphesiz 

biribirinin devamı olan fakat başka 

başka adlarla anılan Anadolu mede
niyttlerinin eserlerinde herbirine 
özel olan karakterleri bildirecek bir 
kitap pek lüzumludur. Böyle bir ki
tabı Anadolu tarihi uzmanlarımızdan 
beklemek de hakkımızdır. 

G. A. 

Nikah töreni 
Ankaradaki gazeteci arka

daşlarımızdan foto Cemalle 
Yozgat defterdarı Bay Şerefin 
kızı Muall!lnın nikah törenleri 
evvelki gün Yozgat Halkevi sa
lonunda büyük bir halk huzuri
le kutlulanmıştır. Arkadaşımı
zı ve eşini tebrik eder, saadet
ler dilerix 

bağlanan özel vagonla Ankaraya 
gelmiş durakta Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar, ilbay ve şarbay ile yar
dımcıları. Sümer Bank genel direktö 
rü, Dış İsleri Bakanlığı işyarları, 
Emniyet direktörü ile başta Sovyet 
Büyük Elrisi Karahan olmak üzere 
Sovyet büvük elçilik işyarları ve ga
zeteciler tarafından karşılanmışlar· 
dır. Bir polis müfrezesi de konukları 
seıamıamışdır. Sayın konuklarımız 
Ankara Palas 'a misafir edilmişler
dir. 

Halk Komiser yardımcısı Piatokof 
Karahan ile beraber, Eknomi Bakan
lığına giderek Celiil Bayar'a bir gö
ret yapını~ ve ondan sonra Vorobi
yof ile birlikt eil ve şarbayı göre git
mişlerdir. 

Sayın misafirler şerefine bugün 
öğleyin Marmara köşkünde bir ziya
fet verilmi~tir. Ziyafetin sonunda E
konomi Bakanı Ceıaı Bayar şu söy
levde bulunmu~tur: 

- Sizi ve arkadaşlarınızı kıymeti
ni çok takdir ettiğimiz Sovyet dost
luğunun ve sevgisinin sembolü ola
rak selamlıyoruın. Ve bundan dolayı 
büyük sevinç duyuyorum. Sevincimi
zi söylemek ve derecesini anlatmak 
için yüks ~·k cesaretim vardır. Yalnız 
cesaretim bir noktada kınlıyor. Her
kes Sov,,..t misafirperverliğinden 
bahseder. Ben de memleketinizde mi 
safirliğim esnasında bunun bu tek ve 
eri~ilmez derecesini görmüştüm, ce
saretimin kırılmasının sebebi bu nok 
tada müsabakaya girişememekliğim
dir. Çünkü müsabaka ancak müsavi 
şartlarla kabul edilirse muvaffak o
lunabilir. Halbuki sizin misafirper
verlij!'iniz çok büyüktür. Bizi bu 
noktada mazur göreceğinizi ümit 
eder, sıhhat ve şerennıze 1<;wım.,. 

Bundan sonra Sovyet heyeti baş -
kanı Piatokof şu söylevi vermiştir: 
"- Türkiyede iki gündenberi bu-

Türk Tarihi Araş- ~ 
hrma kurumu 
Uyeleri 
Aydın, 15 A.A. - Türk Tari

hi Araştırma kurumu başkanı 
Bayan Afet ile Fuat Köprülü, 
profesör Yusuf Ziya, Konya 
saylavı Muzaffer Göker ve ar
kadaşları, Trakya genel ispek
teri general Kazım Dirikle be
raber hususi bir otokarla Söke
ye gelmişler ve burada ilbay, 
parti ve halkevi üyeleri ve iş
yarları tarafından karşılanmış
lardır. Heyet otomobillerle Ba
lat ve Yenihisar köylerine gide
rek buralardaki tarihsel eserleri 
ve bilhassa Millet ve Vidin ha
rabelerini incelemişlerdir. Ay
dın halkevinin gönderdiği bir 
heyet konuklara Yenihisar kö
yünde mülaki olarak Aydın hal
kevi adına kendilerini selamla
mış ve arkadaşlarının saygıları
nı sunmuşlardır. Heyet, sa.at 
19 da İzmire döıunüştür. 

Bayındırhk Bakanı 
Bayburttan 
<lümüşhaneye gitti 

Bayburt, 15 (Özel aytarunız 
bildiriyor)- Dün saat 11 de Er
zurumdan hareket eden Bayın
dırlık Bakanı Ali Çetinkaya, sa
at 3 te buraya gelmiştir. Bakan, 
sporcu, bisikletçi ve atletlerden 
başka kalabalık bir halk tara· 
fından karşılanmıştır. Ali Çe
tinkaya hükumeti, partiyi ziya
ret ettikten sonra istirahat et
mişlerdir. Akşam Halkevinde 
onur barında bir şölen verilmiş· 
tir. Şölenden sonra milli oyun
lar oynanmış, bir de temsil ve
rilmiştir. Ali Çetinkaya sabah
leyin fabrikayı gezdikten sonra 
saat 11 de Gümüşhaneye hare
ket etmiştir. Ali Çetinkaya 
Bayburtlu çok beğenmiş ve 
genclere büyük iltifat göster
miştir. 

lunmaktayım. Temsil ettiğim Sovyet 
ağır sanayii ile bu dost memleket sa
nayii eskiden beri beraber çalışmı.şlar
dır. İki memleket arasında sıkı bir 
dostluk ve çalışma vardır. Arkadaşla
rım namına bu dostça kabul için te
şekkürlerimi söyler ve Türkiyeyi ye
ni kalkınma ve yeni zaferlere götü
ren Türkiyeyi h ükümetini Ceıaı Ba
yar vasıtasile selimlar ve sıhhatinize 
içerim.,, 

lstanbuldan g· denier 
Açılış töre.nine İstanbuldan davet

li olanlar dün sabah lO u 10 geçe 
Haydarpaşadan kalkan hususi bir 
trenle Kayseriye hareket etmişler
dir. 

İstanbuldan gidenler arasında bir
çok fabrika direktörleri, saylavlar, 
gazeteciler ve diğer maruf zevat bu
lunmakta idi. 

Dün Ankara muhabirimiz telefonla 
bu heyeti hamil bulunan trenin ak
şam üstü Ankaraya vardığını ve bu
radan katılan\ula birl;!.::•e derhal 
Kayseriye hareket edildiğini bildir
miştir. 

na .... 
SAGLIK 

ÖGÜTLERi 

Mikropsuz 
Opüşme 

u u u 

Bilirsiniz ki, hekimler, çocukların 
biribirlerile, delikanlıların genÇ: kız -
ı- ·· ' - ___ ,..., ___ -· ı.. _ ı.. .. 1 .. ___ .. -v·11lrl::1 -
rile, hatta kocaların karıla.rile Opuş -
melerini hiç istemezler. Daha mikrop 
lar keşfedilmeden önce, nefesler bi -
ribirine karışır, hastalık mikropla
rı birinden ötekine geçer, derlerdi. 
Sonra mikroplar keşfedilince hekim -
lerin sözlerinde haklı oldukları büsbü 
tün meydana çıktı. 

Fakat bundan dolayı. tabiidir ki, in 
sanlar arasında öpüşme hiç azalma -
dı. Hele sinemalarda yıldızlar öpüşme 
!erin türlü türlü şekillerini gösterdik 
lerindenberi öpüşmeler daha çoğalw 
diye iddia edilse hiç kimse aksini is
bat edemez. 

Bizim gazetelerden birinin yazdığı 

sevgiden şikayet etmektedir. işte F. olmalıdır. 
K. işaretini taşıyan mektup: • 

yUzUcU 
"On sekiz yaşındaki kızımdan mc. 

muriyetim dolayısile iki senedenberi 
ayrı bulunuyordum. O Istanbulda ve 
dayısının yanında idi.Bir kollejde tah 
sil görüyordu. iki sene evvel onu bı
ı akarak cenup vilci.yetlerimize gitmiş 
tim. Kızımın ciğerlerinden hastalan -
mış olduğunu dayısı benden bir bu
çuk sene sakladı. Bu yıl lstanbula dön 
düğüm zaman kızımı Istanbul köyle
rinden birinde ve hala yatakta bul
dum. Fakat çok şükür ki, o ölüm teh
likesini atlatmış bulunuyor. Meğer 
yüksek hararet derecesinde aylarca 
yatmış, doktorlar ümidi kesmişler ve 
zaif bir ümit ile ciğerlerine hava taz
yiki tatbik ederek onu kurtarmışlar, 
bu sırada çocuğumun tanımadığım 
lığının en şiddetli zamanında onunla 
ni!anlandığını da söylediler. Hasta -
lJğının en şidetli zamanında onunla 
daha evvel tanışmış olan bu genç evi
mize gelip gitmiş, kızımı sayfiyeye 
götürdükleri zaman da bırakmamış. 
Başucunda göz yaşlarım gizliyeme -
diği günler olmuş. Onun gelmediği 
gUnler kızın da onu aradığını sakla -
mıyorlar. Fakat böyle bir hasta üze -
rinde çok fena bir tesir yapması müm 
kün olan bu rabıtayı kızımın dayısı 
müsamaha ile görmüş ve nişanlamış. 

Benim yaptığım tahkikat bu gen
cin daha hiçbir mektepten çıkmamış, 
yirmi dört yaşında hafif, hoppa bir 
cahil olduğunu gösterdi. Ne olacağı 

da belli olmıyan bu gençten ayrılma
sını nasıl temin edeyim 'i Şiddet gös
tersem kızımın tekrar ha&tala.nacağın 

~24 ·;-;;ş·;~daki b~ gencin kusuru ne

dir? Daha hiçbir şey olmaması, istik 
balinin meçhul bulunması değil mi? 
Eğer yaşı otuza yakın olsaydı bu en 
dişe ile görünmek icap ederdi. Henüz 

iki 

Karı - kocanın ayrı ayrı eğl enMe -
si, birinin eğlencesine ötekinin iştirak 
etmemesi daima birtakım ayrılıklar, 

anlaşamamazlıklar çıkarır. Fakat Mo 
dadan Süheyla imzasile bize bildiri • 
len hadise böyle bir anlaşamamazlı
ğın şüphesi gibi görünüyor: 
Komşumuz olan genç bir kadın var. 

Kocası Avrupada olan bu kadınla 
ben tanıştım ve kocama ben tanıttım. 
Çok temiz kalpli, namuslu görünen ve 
bana bütün sırlarını açan bu kadın 
her gün denize giriyor. Benim ko -
cam da arada bir denize girer. Fakat 
ben denizi sevmem. Geçende üçümüz 
kayığa binerek denize açıldık. Onlar 
suya atıldılar. Ben kürek çekmeye 
çalışarak onlardan biraz açılmışım. 
Uzaktan ikisini bir arada gördüm. 
Bir şüphe ile gözlerimi ayırma.dım. 
Nihayet denizde öpüştüklerine şahit 
oldum. Sinirden çıldırıyordum, Fakat 
bir şey söylemiyordum. Hiçbir şey ya 
pamadım. Ne yapabilirim? 

Bu kadar müphem bir JÜpheyi erke 
ğe izhar etmek iyi netice vermez. Al 
;i tahkike Çaiışıhıi': lfg~t"lfaıı~'·ıhrV";• 
vetli deliller bulursanız sevimli kom• 
şunuzu feda ediniz. Zaten sayfiye 
vakti de l(eçiyor. Bir an evvel şehre 
inseniz fena olmaz. 
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§BALKAN OYUNLARI~ - -= . = 
~ Fenerbahçe Stadında ~ 

na göre hekimler yine. bir kongrede 
toplanmışlar, öpüşmenın aleyhinde at :; 
mışlar, tutmuşlar. Sözlerinin hepsi 
haklı olduğunda hiç şüphe yoksa da : 
bu kongreden sonra da dünyada öpüş :; 
melerin sayısı azalacağını hiç sanmı- : 

E 1, · ı 21 Cumartesi saat 14,30 da 

Y U 22 Pazar ,, 15 de 
29 Pazar ,, 15 de 

= ----
= 

Üç Günlük Toplu Bilet: 
---yorum. : 

Doğrusunu isterseniz, hekimler söz 
!erinde haklı olmakla beraber, öpüşen 
!er de öpüşmelerinde haksızdır, deni
lemez. Öpü~me her türlü sevgide vi
salin ilk delili, ayrılığın son alimeti
dir. lnsan hekim &özüne uyarak, mik 
rop korkusundan, bu kadar tatlı bir 
şeyden nasıl vaz geçer? 

= 

Kimya mühendisleri, meslekleri iti 
harile, pratik adamlar olduklarından 
aşıklar arasında uyuşamamazlığa se
bep olan bu meseleyi halletmek ça -
ıesini bulmuşlar gibi görünüyor. 

Belki duymuşsunuzdur, kimya mü 
hendislerinden biri kolloit cinsinden 
bir madde bulmuş ve buna Bako adı 
nı vermiş. Bu madde hangi boyanın 
içerisine karı§tırıhrsa o boya mikrop 
ları öldürüyormuş. Bako'nun kudreti 
mikropların en zorlularından olan ve 
rem mikroplarında bile giırülüyor. Bu 
mikroplar da onun tesirile ölüyorlar
mıs. Zaten öpüşmede hekimleri en zi 
yade korkutan mikroplar da verem 
mikropları değil midir? 

Bako maddesinin büyük bir iyiliği 
her türlü boyanın içerisine karıştırda 
bilmesidir. Sulu boya, yağlı boya, la
k• boya, boya cilası, bunların hepsi 
o madde ile uzlaşabiliyorlar. Hem de 
B~ko boyaların, cilaların daha iyi ya 
pıımasını temin ediyor, boyayı daha 
ince, daha güzel yapıyor. 

Her tlirlll boyaya elverişli olan Ba
ko elbette dudak boyalarının, allıkla
rın, podraların içerisine girecektir. 
Belki girmiştir bile! Böyle olunca 
artık öpüşmelerde sağlık bakımından 
hiçbir tehlike kalmıyacak, sevgililer 
lıol bol ve mikrop korkusu olmadan 
öpüşebilecekler, hekimler de insanlar 
hayatlarında en tatlı hareketi yapar -
!arken hastalık alabileceklerini dü -
sünmek korkusundan kurtulacaklar -
dır. 

Lokman Hekim 

-= = Birinci 100, ikinci 50 kuruş -----= Satıldığı yerler: -
= = NATTA, Beyoğlu· Cialata~aray = --
: tlATTA, Karaköy ·Ziraat Bankdaı yanında 
= = -: ZEKi RIZA: Millf Spor Mağazası, lstanul -

= = Bahc;ekapı 7011 
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lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 

Çatalcadaki kıt'at ihti
yacı olan 22 ton koyun eti 
kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Beher 
kilosunun tahmin edilen 
bedeli 45 kuruş olup ihale
si 23 Eylül 935 pazartesi 
günü saat 15 tedir. Şartna
mesi Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda görülebi
lir. Eksiltmeye girecekle
rin 743 liralık ifk teminat 
makbuz veya mektubu ile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesi
kalarla birlikte teklif mek
tuplarını belli gün ve iha
le saatinden en az bir saat 
evveline kadar komisyona 
vermeleri. ( 5 3 3 7) 

6847 

*** 
!stanbul Komutanlığı 

birlikleri ihtiyacı için 7 bin 
kilo sade yağı 26 Eylül 935 
Perşembe günü saat 11 de 
açık eksiltme ile alınacak
tır. Beher kilosunun tah
min bedeli 71 kuruş olup 
ilk teminatı 3 7 3 liradır. 
Şartnamesi her ı;ün komis
yonda görülebilir. İst~kli
lerin ilk teminatı mektup 
veya makbuzlariyle birlik
te vakti muayyeninde Fın· 
dıklıda satınalma komisyo· 
n una gelmeleri. ( 5 4 5 1 ) 
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Dr Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

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

Muayenehane ve ev telefonu· 
22398. Yazlık telefonu Kanrlilli 
~8 Bevlerhevi 48 MOO 
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unan Donanması Hükü· Macaristanın 
mele Sadakatini Bildirdi Dış Siyasası 

Habeş - İtalyan İşinde Son Safha 

italyanın Sah günü Uluslar Kuru 
mundan çekilmesi muhtemel 

Atina, ıs (Ozel) - Hükumet taraftan Tipos gazetesinin 
yazdığına göre donanma genel kwnandanı amiral Sakellariu 
evvelki gün telsizle deniz kurmay başkam ile uzun boylu muha
berede bulunarak Atinadaki durum hakkında malUınat almıştır. 

Donanma kumandanı bu telgraflannda donanmada bulunan 
bütün sübaylarm ancak meşru hükiimetin kanuni emirlerine i
taat edeceklerini anormal hareketlerin meydan bulmasına da 
mani olacaklarım bildirmiştir. 

Birkaç gün daha Selanikte kalacak olan donanma ayın on do
kuzunda lstanbulda bulunacaktır. 

Demiryolu Osmaniyeye Vardı 
Ergani (Osmaniye), 15 A.A. - Doğu Anadoluyu Batıya bağlı
yan ve Cumuriyet idaresinin çelikten timsali olan demiryolu 
Ergani. Osmaniyeye ulaşmıştır. 

Yeni bir hayat müjdecisi olan bu önemli hidise bütUn halkın 
coşkun şenlikleri ile karşılanmış ve bu münasebetle büyükleri
mizin adları ıükranla anılmıştır. 

Almanyanın Bayrağı Değişti 
Nuremberg, 15 A.A. - Bugün toplanacak olan Nasyonal • 

Sosyalist Rayiştağ, gamalı haç taşıyan bayrağı üçüncü Reich'in 
tek bayrağı yapmak hususundaki hük<ittıet kararını toplulukla 
onaylayacaktır. Bu önemli hadiseden bahsetmek üzere Hitlerin 
aöz alıp almıyacağı henüz belli değildir. 

Hitlerin Cenevreden gelen rapor ve telgrafları büyük bir dik
katle incelemekte olduğu muhakkaktır. Maamafih dış siyasa 
hakkında söz söylemesi beklenmemektedir. 

Bayrak meselesinin çok büyük bir siyasal önemi vardır. Bit
ler, Bisrnark irnpuatorluğu olan ikinci Alman imparatorluğu 
ile bütün ilgilerini kesmeyi, ve gamalı haçın yeni Alman impa· 
~torluğunıun doğuşunu işaret etmesini dilemektedir. 

Bu karar, Hitler taraftarlarını daha büyük bir enerji göater
ıneğe bir davet olarak teliıkki edilmekte ve ayni zamanda rejim 
düşmanlarına, krallığm tekrar kurulması hakkında wnut bcali-
ycn aynş çevenlere yapılmış bir ihtar sanılmaktadır. . 

Siyah, beyaz, kırmızı bayrak hemen hemen bir muhalefet işa
reti olmuştu. Çünkü bütün muhalifler o bayrağı kullanıyorlardı. 

Muahedeler Değişirse 
Boğazların Askeri Reiiminde de 

Budapeşte, ıs A.A. - Hüku
met, üç senedenberi sarf etmiş 
olduğu siyasal faaiiyet hakkın
da mavi bir kitap neşretmiştir. 

Musolini, İngilizlerin idaresindeki topraklarla hem
hudut olan Libiyanın tahkim edildiğini söylüyor 

HükWrıetin programmı tel
his eden ve yakında yapılacak 
arsıulusal görüşmeleri gözönün 
de tutan bu mavi kitapta şöyle 
denilmektedir: 

Hükumet, İstikbalde yapıla
cak olan görüşmelere tamamile 
hazırlanmıştır. Bu görüşmeler 
esnasında hükftmet, Macarista· 
nın menafiini onur ile tcmsil e. 
decek ve diğer devletlerle anla
şarak Avrupa hanımın tarsini 
davasına hizmet edec• ve ayni 
zamanda Macaristan "hakkın
daki dostlukları mazide kayıt 
ve şartsız olarak tezahür etmiş 
olan diğer devletlere de istınat 
eyliyecektir. 

Macaristan hükiimeti, şu nok 
talan gözönünde tutmak ister: 
Avrupa barışının gelişmesi, 
mevcut dostluklarm korunma . 
sı, muahedelerin yeniden ~öz
den geçirilmesi meselesinin ay
dmlatılması, Macar ekalliyetle
ri hukukunun himayesi, Mac::t
riıtan hukuk müsavatmın tahak 
kuk ettirilmesi, M a c a • 
ristamn ekonomik ve finansa? 
taleplerinin arsıulusal bir kahul 
ve teyide mazhar olması. 

Roma, 15.A.A. - Bakanlar mec· j son haddine kadar götürülmüt 
liıi'_'de Duçe, B~ano i~timaın~n- bir pazarlık teşebbüsünün kar
b~rı aıke.rt ve .sıyaıt va~yettekı ın- şııında bulunulmaktadır. Bu 
kı~a müteallik etrafh ızabat ver· t -ı..b ·· belki de pek h t· 
mıştır. C§çıu us . ma ar~ 

Askeri noktainazardan İtalyanın le yapılmamıştır. Zıra, İngıl
Şarkf Afrikadaki bazırhklan, Italya- terenin muamelesindeki sertl:k 
yı ıefe~berlit\ yapılmak if:sere bulu- artmış bulunmaktadır.,, 
na~ fa~k Ha?e• kuvvetlerı!'! ~rıı Populaire diyor ki : 
emın bır vazıyete ıokmak ıçın müte- " Dü k m Cenevrede f. 
zayit bir faaliyet arzedecek ıekilde n a şa ' . ' 
yapılmaktadır. talyan Uluslar Sosyetesınden 

Duçe demi9tir ki : bilfiil aynlacağı ve bunun bel 
- Ba~ Binırazi m~cirlerin"! ~- ki de sah günü gerçekleşeceği 

har etmıt olduktan endııe. d~layıaıy· genel olarak ıanılıyordu. Her 
le Libya hududunun tahkimine de- halde bu ihtimal soğuk kanlı· 
vam olunmaktadır. • , . 

Duçe, elde etmiı oWuta etnıfb tıkla karıılanmaktadır. Tekmıl 
malômata iıtlnaden, kara, deais " dele~asyonlar, İtalyan bildiriği 
han kuvvetlerinin her ne ~ etrafında mütalealar yürütmek 
ıeline ıelain her tiirlii t~dıcle ma- tedirler. Fakat işe aklı erenler. 
lcaYemet eclecek hat ve wuı,ette bu· I 1 Ul 1 S . 
1 net x....... .. 1 • tir ta yanm us ar osyetesın-

11 11•-- IOJ' muf • den r k'l ~. . h kk k •• Siyasi noktainazarına gelince. ~u- "e .1 ecegını mu a a gor 
çe Betler komiteainin ihdası kevfı>:e· mektedırler. 
tinden ve ayni %&manda Hoan ~le Mıtırın emniyeti 
Laval'ın nutuklanndan bahsetmiştır. Londra ıs AA K h' 
8u nutuklar, olduldanndan bafka .. ' • . • • - . ~ .1r~-
türlil olamulardı dra bunun için be· den Royter &Janıma bıldınldı-
diht olan bir tabm eabab vardır ve ğine göre, Ba11bakan gazet.-le
lngil~ere ile Fran~m ~lu~lar Soı- re şu diyevde bulunmuştur : 
yeteıı kartııındaki vazıyeti malQm- " Bir İtalvan-Habes hRrbi 
dur Binaenaleyh bu nutuklar, mesut d" · d M k • h fil ile İtalyan milleti kitleleri tak ırın e ısırın orunması 
:a;ından çok büyük bir ıükün ile için alınacak tedbirler hakkında 
kartıJanmı~tır. Vis-Amiral Forbes'le aramda 

Bakanlar meclisi, Laval kin~'!- konuşmalar olmuştur.,, 
uni 1935 .tarihli İtalyan-Fransız ıtı· Amiral Forbcs de İngiliz hü-
1ifnamelerı hak~nda kullaft!lmıt o- kumetinin Mısırın korunmasını 

G • p naı.•o lan dostaT\I" tab•T'lerle bu itillfname- w ~ 
eneraı. a ,, • terin teyid etmit oldufu dostluk ~glam~i~ hazır oldugunu te 

takos hadisezi hakkındaki sözlerden dola)'i memnu- yıd etmıstır. 

K a 1mad 1 
niyetini izhar eylemi9tir. ltalya, bu Asmb an·n topr•nllsı 
dostluğu yalnız iki memleketin men- · 
faatı namına deP'il, ayni ıamanda bir Cenevre, 15.A.A. - Asamble, 

Atina, 15 (Özel) - Dün de müıtemleke iıhtiiafı veyahut Uluslar umumi müzakerata pazartesi 
Çaldaris ile Kondiliı arasında Sosyetesi a:ıa11 arasında çıkan bun- günü hitam verecek ve öğleden 
general Panayotakos meselesi dan evvelki çok daha vahim ahvalde sonra Konseyin gayri daimi •· 
için konuşmalar olmuştur. kullanılmamıt ve mahiyeti tarif edile- zasım intibah edecektir. 

memit bulunan müeyyidelerin kulla-
Batbakan ile Panayotakos a nılmaaı yüzünden haleldar olmasına Alman gazeteıeri ne 

rasındaki konuşmalara yem bi- imkin mevcud olmıyan Avrupa teş- diyorlar 
rinci kolordu kwnandam vuıta nki mesaisinin Jnenfaatı namına kuv-
olmaktadır. General panayota- vet1endirm"k arı:uıundadır. Berlin, 15. A.A. - Voelkia 

ki harp düemanıyız Harp iste
mediğimiz için mücadele edı • 
yoruz, ve şimdiki duruma barış
çıl bir ıureti hal bulmak için 
mücadeleye devam edeceğiz ... 

ltalyan halkı 
Roma. 15 A.A. - lstefanı a· 

jansı, İtalyan halkının asahı -
yete kapılmış olduğu haberıni 
tekzip etmektedir. Havat sakın 
ve asude bir surette devam ede
gelmektedir. 
NegUa'un hizmetine giren 

Be ç ka ı subaylar 
Brüksel, 15 A.A. - L'İnde

pendance Bel~e gazetchi, ııü,di-
metin, Negüaün hizmetine '' • 
ren Belçika sübaylannın duru-
munu incelemekte olduğunu 
bildirmektedir. Bunlardan s\!ki· 
.zi, henüz kırk beş yaşına girrr'e. 
miş olduklanndan, her rurttaş 
gibi, süel himıet mecburi yed 
altındadırlar. Bu sübaylar, Ne
güsün hizmetinde iki sene cah
şacaklanna dair taahhüt iınzala 
mıtlardır. 

Diğer taraftan Belçika hük<l
metinin 2 Mavıs tarihli emin.e
mesi mucibince, mecburi süel 
hizmetle mükellef olan her han
gi yurttaısın, vabancı bir orduda 
da hizmet etmesi yasaktır. 

Bu gazete. Belçikalı ıühayla· 
nn, Negüs'den ayda en az on 
bin frank aylık aldıklarını, ay • 
nca yanın milyonluk hayat si
gortasına kavıth olduklarını ·la 
ve etmektedir. 

Hava hücum arına k rşı 
tedbır.er a ınaı 

kos birinci kolordu kumandanı Bu itibarla BaJanlar meclisi, hal- cher Beobachter ve Berliner Ta 
!':,~ı...a."&l!~l:=:d~~~~~~~u.ıız:,;. ____ ~· ~.,.,~•rwMıı··lt~!·M·~·nftrct!~e;run;: uıuıtar Sos eteainde bulunma mı t ıen ı 1 an ~bi-

·'.fj c hale geleceğini tetkik etmi,terdir. 
bir ordu ispekterliğine kabul Bakanlar mecliıi, General Deba-

lldisababa, 12 A.A. - Lav• 
lin müdahalesi hükCimet çevı en 
lcri ve bilhasaa imparator üze
rinde iyi bir etki bırakmıı. fakat 
muhasamanm başJ~ası mur te 

i te~fi hakkıriua 
yapılan tahminlerin doğurdu -
ğu bedbinliği gcçirememistır. 
Hava hücunılarına karşı korun. 
mak istiven yabancılar yer altı• 
na sığınaklar yapmakta ve aıle
lerini ülkelerine göndermekte • 
dirler. Muhtemel hava bombar
dnnanlarma karşı alman tedl"ir· 
ler üzerine halkın, bozulan "ıa
nevi dunımu, timdi kuvvetlen • 
mit bulunmaktadır. Ani bir "e
ferberfik ihtivacı karşısında ıca
lmmamak için ıüel kuvvetlerin 
toplanmaıı tedrici bir tekilde 
yapılmaktadır. 

T. R. Aras Cenevrede Bo§azların tahkimi 
i~in ne düşündii§iimüzü anlattı 

Cenevre, 15. A.A. - Özel aytan· 
1llız bildiriyor : 

Dı, İtleri Bakanımız Doktor Tev
fik Riif til /uas Uluılar Soıyeteai a
aambleıinde apiıdaki diyevde bu
lunmuıtur : 

.. Umumi müakere esnasında teı
Jihat bakımından herkese qit mua
mele yapılmasından bahıedildi. Bu 
münasebetle sillhlan ualtma huıu
sunda eıitliğe vanlmak imkinı ha· 
sıl olamamasına kartı derin tee11ür
lerimi bildirmekten kendimi mene
demedim. Maamafih siWııu:lanma 
konferanv itlerinin tevakkuf halin· 
de olmasına rağmen bu huıuıtaki il· 
midimiz tamamen kayboln:ıuı değil
dir. 

Bu silih11zlaoma bahıi dolayisiyle 
ıerek Konseyde ve ıerek Silihıız· 
lanma konferanıında sırası geldikçe 
daima itaret ettiğim bir nokta var-
dır. Yükıek Aaambleni%in önünde aöz 
•htnn da, bu noktaya bir defa daha 
temas içindir. 

Bilirainis ki Lozan antla9ma11 ba
n ıUel hükümleri muhtevidir " bu 
hükümler. diğer bazı antlapsa1arda 
lnevcut hükümler kadar tlimullü ol· 
mamakla beraber milli ülkemizin bir 
kısmında müdafaa vaaıtaıanmm talı 
did edecek mahiyettedir. 

Bu hükümlerden Trakyaya ait o
lanlar, komtu üç hilk\imeti ilgiliyen 
ıilahsızlandınlmış bölgeler ihclaı et· 
mektedir. Bu bölgelerin durumu, de
diğim gibi üç hük\imeti ilgilemekte 
oldufu için onlınn muhafuaıını ka· 
rar vermek hakkı da kendilerine ait· 
tir. Bu ıebeble Lozan antlatma1m1n 
bu hükümlerinden bahıetmek niye
tinde delilim. 

Fakat, Bofazlar meselesi bu vazi
yette delildir.Ona ait olan ıilel hü· 
kUmler,Ttirkiyenin sahil mubafua11 
haklanna " memleketimin Boğaz· 
tarla &ynlrD!f olan iki bölgeıi araaın
da geçit ve tatun itlerine ağır za. 
rarlar getirmektedir. Bu hal, mevzuu 
bahiı hükümlerin kabulü 11raamdaki 
mevcud vaziyetlerde derin değitiklik 
ler buıule celmit olmaama ve bu va· 
ziyetlerin bucün bile bir çok tebed
dUllere maruz bir halde bulunmasını 
rağmen bugün devam etmektedir. 

Bu müna1ebetle qağıdaki nokta· 
yı sarih bir surette ortava ıünnek 
iıterim. 
Şayet, mevcud muahedelerle tesbit 

edilen vaziyette değitfklikler vukua 
gelirıe Türkiye bunları Bofaıların 
askeri rejiminde icapeden tadilitın 
icraama vabeıte kılmak ıaruretinde 
kalacaktır . ., 

Balkan Antantı devletlerinin fikri 
Cenevre, 15.A.A. - Yunan Dıt 1 fikrinden doğmamıştır. Bu sonuçlar 

Bakanı Maksimos asamblede Balkan ayni zamanda ve hele. uluılarınm 
Antantı adına fU söylevi vermiştir: kendi barışçıl emellerinin derin ve 

Balkan Antantının timdiki Baıka- içten olarak bağlı bulunduktan U1uı 
nı TitWeıko burada bulunmadıtın· lar 101yeteıi prensiplerini gözetmek 
dan Antantın eski Batkam ııfatiyle ıuretiyle gerçekle9ebilecefi huıuıun
bu ıenel aybfmanm verditi fırsat- da besledikleri müıterek ıüvenden 
tan iatifade et~ek .ve kısa bir diyev- doğmuıtur. Bu güven, Balkan ıntan 
de bulunmak ıatenm : tının kurulma11ndan çok daha evvel 

Balkan Antantı, kuruluıunun ikin- kendini ıöttermiıti. 
ci yılı ıonuna ıelmelr ilzereclir. An
tantın devamh tekimWlere uiraya. 
bilecek Ulıumlu bir eser oldulunu 
16ıtermektedir. Antant ile birletmif 
olan devletler arasındaki elbirlllt mil 
naıebetleri günden güne 11kıtaf11Ut 
•e ulusal yqayttlann bütün alanlan
na yayılmqtır. Bunlar antant devlet
lerinin barıt dölevlerini ve bu ıiyaial, 
ekonomik ve sovaal ilerleme ve bütün 
lromşulariyle iyi anlaşma yolunda el 
birliğiyle verilecek emeklerle gerçek 

lettirmek kararlanm kuvvetlendir
lllişlerdir. Alman sonuçlar, sadece il
illi hülrOmetlerln devamlı hareketle
tfnde mülhem oldukları dayanııma 

A n t a n t ı n Jrurulmaaını aru~ 
rt kılan da bu olmuttur.Anwıtm ilır 
Je}'iflcrini aıılatan ve ilerideki ıelif -
melini pranti eden de budur. Ve 
ne ıon günün bu •iır bldlıeleri için
de, uluıtar aoayetesi paktına her za. 
mandan futa sadık bulunduklarını 

burada aöylemek ödevini antant hUkO 
metlerine yUkliyen de gene itte bu
dur. Balkan antantı devletleri Ulus -
tar aoayet~i konseyinin dünya ban
tını kurtarmak için verdiii emekleri 
içten bir ilgi ile taldb etmektedir. 
Bu emeklerin barı~d ve doğru bir 
kotanma lritmeıi dUeğindedir. 

edemiyeceğini, ancak eski me- no'yu alkışbyan ve selimlıyan bir 
muriyetine getirildiği takdirde telgrafname &öndermeye karar ver· 
bir aylrk bir izin almağa razı o- mittir. 
lacağını bildirmişti. Başbakan lta.yamn bildirlGI Çenevrede 
da bu işin bir sonuç almasını is- heyecanla karfllandı 
tediğinden Kondilisi ziyaret e- Pariı, 15. A.A. - Gaıeteler. hal-
derek bu meseleyi halletmek is- yan bildiriğinin yayılması üzerine 
temişse de Kondilis istif asını Cenevrede huıule ıelen pfkınlık ve 
verdiğini söyliyerek bu işi ko- heyecam yazmaktadırlar. İtalyanın 
nuşmak istememi!l.tir. Ancak aon kotarma çareaine ba• vuracaiı-

y ~ nı tahmin edenler çoktul'I 
Başbakanın ısran üzerine Kon- Echo de Pariı diyor ki: 
dilis ietifaıını geri aldığından "İtalyanm Uluslar Sosyete· 
her ikiıai de ~eneral Panayota· ıiyle münasebeti kesmesi, bir 
kosun ordu iapekterliğine ta- ortak telakki etmeğe baıladiğı
yininde mutabık kalmıılard:. mız Roma hükftmetine karşı 
Faıkat aon dakikada hükCUnet seferberliğe teşebbüs edecektir. 
Panayotakosa iki ayhk bir me- B d ha 
zuniyet vererek bu müddetin u chşetli bir inkisarı yal-
h' dir.,, 
ıtammda e9ki memuriyeti <>- Petit Parisien ıöyle yazmak-

tan birinci kolordu kumandan· tadır : 
hğma gelmesine karar vermiş- " İtalya Bakanlar kurulunun 
tir. Panavotakosun bu ,ekli ka· birdiriğinin, İtalyanın Uluılar 
bul ettiği söylenmektedir. Sosyeteıinde üye kalmakta de

Orduda disiplinin yerine ge· vamının naed mümkün olacağx 
tirilmesi için generallerin yapa· tetkik edildiğinden bahis olan 
cağı teıebbüaün general Maje • cümlesi, Cenevrede sonsuz de. 
rakisin raporundan sonra &1rka- dikodular uyandırmıştır. 
sı gelmediii ve Başbakanın Bu cümlenin, ltalyanm ya. 
Kondilis ile bu mesele hakkın- kında Sosyeteden çekilecetini 
da konustuğu süel çevrenlerde ima eden örtülü bir söz olduğu 
söylenmektedir. ileri sürülmüş, hatta, bu çekili
TUrk ·Yunan ticaret mUna- şin muhakkak olduiu aöylenti-

sebah durdu si çrkmıstır. İyi haber alan çe-
Atina, 15 (Özel aytarımız venler, İtalyanın Uluslar Sos

bildiriyor) - On beş Ağustos- yeteainden aynlmaıımn önü. 
ta bitip bir ay daha uzatılmış o- müzdeki salıdan itibaren bir 
lan Türk· Yunan ticaret muka· emrivaki olacağını söyleyecek 
velesi müddeti buJ{ün bitti. Ya- kadar ileri gitmişlerdir. Bu, 
nndan it~baren iki devlet mü Cenevrenin baeı ucunda asılı, 
nasebatı duracaktır. Yapılmak· ciddi bir ihtardır. Şayet Ulus
ta olan müzakereler uzayıp git· lar Sosyetesi, bu büyük Avrupa 
mektedir. devletini kaybetmek iıtemiyor· 

Yunan au'arındakl aa, kararım vermeden evvel dü 
haıyan gemi eri ıünmeei iktiza edeı-. Nihal daki-

Atina, 15 (Örel aytanmız ka yaklatmaktadır. Fakat ne 
bildiriyor) - Laıiondaki '~ t- olacağını keatinne teklinde aöy 

-. lemek kabil delildir.,, 
talyan harp gemisi dün gece Jurnal diyor ki : 
yansı gittiler. Gemiler o civar· "Ya kat'i bir itillfgirialik 
da sondaj yapmışlardır. Hiıku- ifade eden bir kararın yahud 
met yeniden nroteıto edecektir. 
Cumurlvetçl'erın toplantıları 

menedl dl 
Atina, 15 (Ozel) - Hlirriyetper -

ver partisine mensup eaki saylav ve 
ayan üyelerinin genoyda tutacakları 
yolu kararlaıtırmık üzere yapacaktan 

toplantı ~nna kalmıttır. Bu toplantı• 
da partinin reye iftiraklne karar veri· 
lecektir. Cilmuriyetçilerin Giritte kral 
cıların da Selinikte yapmak iatedikle 
ti clSsteriler memleketin ıilkiınu için 
hükumet tarafından meneclilmiftir. 

ve son karar hakkmda fikirler 
yürütmektedirler. 

Voelkischer Beobachter di
yor ki: 

"Roma henüz Uluslar so111vc
tesi konuşmalarının gelişimini 
beklemektedir. Bundan dolayı 
ancak azami bir imtiyazdan 
memnun olacak görünmektedır. 
Eter İtalya vaktinden evvel ~-u 
mupk davramna kendisine ve. 
rilecek imtiyaz her halde daha 
önemıiz olacaktır.,, 

Berliner Tageblatt ıunluı 
yuıvor: 

"İtalya Habqiatamt iıtill et
meğe batladıtı ı.kdirde İngıl
terenin son hadde kadar hare
ket edeceğini aaıımaktayız Sır 
uzlaıtmıya vanlmadığı takdir • 
de İnıiliz hükftmetinin beklen· 
miyen hareketlerde bulunmuı 
ihtimal içindedir.,, 

lnglltere ve harp 
Londra, 15 A.A. - İngiliz 

lejiyonunun şenliklerinde bir 
söylev veren sağlık bakam de
miştir ki: 

"Biz her halde İtalyan dü& -
manı deiiliz. Fakat mulıakkak 

Kolordu komutanı Mika~J ~u 
el kuvvetlerin toplu bir şekiMe 
bulunduğu Ogadene hareket d· 
miftir. 

Avrupa mUalOmant•rı 
Cenevre, ıs A.A. - lıvıçre 

telgraf ajanm tebliğ ediyor: 
Avrupa Mtillümanlan kon -

gresi Lehistan; Macaristan "e 
Yuge>11lavya murahhaslarını 1ır 
lemiş ve kOllgrenin İtalyan . 
Habet aıılapma~hğına her tür· 
1ü müdahalede bulunmakt.1n 
imtina eylemesi muvafık olaı·a· 
ğuıa karar vermistir. 

(Bir Macar karikatürü) 

' 
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Ba h kesirde Gen el N=ü;;-:.::..w:.:::.._--::::...:: 
Erbaanın suyunu 

Sayımı için Konferans Getirmek lazımdır 
Erbaadan yazılıyor: 

Balrk,.esir, (Oz_el. aytarımız bildiriyor) - Şehrimize gelen 
Başvekal~t I~tatıstık genel direktörü yardLl!lcrsı Sabit dün saat 
17 de Şehır sınemasında önemli bir konferans vermiştir. Konf e
ranç çok kal.abalık bir halk kitlesi tarafından dinlenmiştir. 

20 Ilkt~ş~~n~e yapılacak olan sayımda işyarların vazife görür
le:k~n, gozonunde tutacakları noktalar üzerinde izahat ver
mıştır. Sabit Çanakkaleye gitmiştir. Orada da bir konferans 
verecekir. 

Karamürsel - Yalova Şosesi 
,, ~ara:n?rsel 1~, .<özel aytarımrz bildiriyor) - inşası efsane

vı hır hıkaye halını alan Yalova - Karamürsel şosesi, nihayet bi
tirilmek üzeredir. İlçemiz sının içindeki yol tamamen bitmiş 
ve Yalova sınırındaki 10 kilometrelik kısmın yapılmasına baş
lanmıştır. Taş döşenmesi işleri yakında bitirilecektir, 

Sofyadan Adanaya uçan ördek 
Adana, (Özel aytarımız bildiriyor) - Kara Ahmetlide yapı

lan bir ördek avında vurulan bir ördeğin ayağında alüminyom
dan bir halka görülmüştür. Halkanın üzerindeki yazılar oku
nunca, bu ördeğin Bulgaristandan uçarak Adanaya geldiği an
laşılmıştır. Ordeğin ayağından çık,arılan alüminyom halka, av
cılar tarafından ilgili daireye verilmiştir. Bu levhanın üzerinde 
şu yazılar vardır. 

Avertir Muse Royal Sofia Bulgarie 9446 S. 

Kütahya Silo istiyor 
Kütahya, (Ozel aytarımız bildiriyor) - Mühim bir ziraat 

merkezi olan Kütahyada yaptırılmasına geçen sene karar veri
len silonun inşaatına henüz başlanamamıştır. Kütahya çiftçileri 
bundan dolayı üzülmektedirler. Yılda 1500 .yag,,c:ın• -bJ;ı.,ğday 1000 
vagon arpa ve diğer hububat çıkaran Kütahyarun siloya büyük 
ihtiyacı vardır. 

Siirtte Kükürtlü Kaplıca 
Siirt, (Özel aytanmız bildiriyor) - Şehrimize 15 kilometre 

uzaklrkta Botan suyu kenarında bir kaplıca vardır. Buradaki su
lar kükürtlü ve ~ok sthhidir. Sıcaklığı 30 dereceden yukarı ol
rnıyan bu kaplıcaya halk çok rağbet etm · ir, Her hafta Siirt 
ve havalisinden buraya•birçok kimse gelmektedir. 

Ilbay ve şaııbay Ali Sakip Beygo bu kaplıca yerinde yeni in
şaat yaptırmış ve yıkanma yerleri vücude getirmiştir. Kaplıca

nın temizlik vesaire işlerine bakmak üzere de ayrıca bir işyar 
tutulmuştur. 
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Etem izzet BENICE 

içindeki parayı da ben kendi
min bileceğim. Nerede görül· 
müş böyle şey? Ben alık alık 
evde oturacağım, dünyayı gör
miyeceğim, bay doktor istediği 
vakit gelecek, kasasını açacak, 
bir torba altın alacak, istediği 
kadını koltuğuna takacak, eğ -
lenmeğe gidecek. B a k s a n a 
doktor gözüme baksana .. Bı!n 
de buna boyun eğecek, böyle 
katakulliye kapılacak göz var 
mı? 

Ve doktora sormadan orada
ki iş yara seslendi: 

- Baksanıza .. 
Doktora bir baş dönmesi gel

mişti. Ayakta duramıyor, zan
gır zangır titriyordu. İşyar 
geldi: 

- Buyrun bayan .. 
Güney sözlerinde gayet ke

ain~i: 
- Böyle bir kasada hemen 

ben istiyorum! 
Fazıl bir şey söyliyemiyor, 

sadece gözlerini parlata parlata 
işyann gözleri içine bakıyordu. 
Adamcağız: 

- Seralık bir kere, boş kasa-
mız var mı?. 

Dedi ,yukarıya seslendi: 
- Bay Cemal.. 
Bay CemaL 
- Ne var?. 
- Boş kasamız var mı?. 
- Nerede?. 
- Bu bölümde. 
Doktorun gözlerindeki par

laklık ve büyüme sürüyordu, ve 
Güney'e göstermemeğe çalışa
rak kaşlarını kaldırıyordu. Iş
yar yan gözle bunu gördü, o da 
Cemal'e kaşlarını yukarıya kal
dıra kaldıra: 

- Hayır de, hayır .. 
İşaretini verdi. Cemal bir ko

medya oynandığının ayırdımın
daydı. Fakat, nedir, niçin, ne 
oluyor demeden işi oluruna 
bağladı: 

- Hiç boş kasamız yok. 
O, babacan babacan böyle 

söylerken Güney yine parladı: 

Erbaanın en büyük derdi su 
meselesidir. Birçok Anadolu 
kasaba ve şehirlerinhı dertleri 
aşağı yukarı hep aynidir. Za
man zaman, Erbaa suyunun ka
sabaya getirilmesi için çalcşıl
mı;.ş, fakat buna birçok sebepler 
D?anı olmu§tur. Şehrin suya ih
tıyacı çok fazladır. Susuz, iyi 
v~ temiz suyu olmıyan bir şeh
rın halini anlatmak için fazla 
söze lüzum var mı?. Halk yıl
lardır sıkmtr içindedir. ilbay 
Recai Erbaalılar tarafından çok 
seviliyor. Ü mı"'t ediliyor ki, bir
çok güzel işler yapan ilbay Re
cai, Erbaayı suya kavuşturacak 
tır. Şimdi herkes dört gözle su 
bekliyor. 

Söğütlü nahiyesinin 
Suyu ve yolları 

Adapazarı (Özel aytarımız bildiri
yor) - Adapazarına bağlı Söğütlü 
nahiyesinin en büyük dertlerinden o
lan yol ve su işi yakında kökünden 
halledilmek üzeredir. Ferpezli ve A
karca arasındaki şose tamamlanmış
tır. Köyleri nahiyeye bağlayan yolla
rın vapılması da yakında bitecektir. 
Nahiye yakında bulunan iyi bir suyun 
merkeze akıtılması işine başlanmı::ıtrr. 
Nahiyede bir de Cümuriyet abidesi 
dikilecektir. 

Balıkesir-Edremgt 
Yolu kısalhhyor 
Balıkesir (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Balıkesir - Edremit yolunun 
Katilköprü yanındaki 3 kilometrelik 
bozuk kısmı ile Bursalı hanından Pa
lamuda kadar olan kısmın bu yıl esas
lı bir şekilde yapılması kararlaştınl· 
mıştrr. Bu bozuk yol yapıldıktan son
ra, Balıkesirden Edremide otomobille 
2,5 saatte geçirilecektir. 

Uşakta sesli sinema 
Uşak (Özel aytanmxz bildiriyor)

Şeker fabrikasının Avrupadan getir
terek muvakkaten Halkevine verdiği 
bC::bl1 blilC:: iUCl UielhlU'-->J %%'41 

kevi salonunda kurulmuştur. Uç gün 
meccanen halka sinema gösterilmiş
tir. 29 Teşrinievvelde açılacak yeni 
elektrik santralinden alınacak cere
yanla sesli sinema muntazam bir şe
kilde işleyecektir. 

KÜÇUK TELGRAF 1 
~-~ B ~ R L E R 1 I 

Niksar, (Tan) - Erbaa ile Niksar 
ovasının sulanması için, eskiden yaa 
pılan keşifler, tahsisat olmadığı için 
tatbik edilemiyordu, Bu güzel ovalaa 
nn sulanması için su bentlerinin ya
pılması bu yıl mümkün olacaktır. 

• Sıvas, (Tan)- Belediye,itfaiye 
teşkilatını kuvvetlendirmeğe karar 
vermiştir. Bunun için, büyük bir ara
zöz alınacaktır. Belediye, şehrin bü
tün ihtiyaçlarını tesbit etmiş, bunları 
birer birer gidermeğe çalışıyor. 

• Diyarıbekir,(Tan)-Halkevi spor 
şubesi, bu şubeye bağlı klüplerde can
h bir spor yaşatmak ve gençleri ça
lıştırmak için, bir antrenör temin et
miştir. Spor şubesi klüpler arasında 
bir turnuva müsabakası açmış, birin
ci~~ği kazanan Tayyare takımına gü· 
muş çerçeveli bir Atatürk portresi he 
diye etmiştir. 

- Ne demek o?. 
Koca bankada boş kasa ol

maz olur mu?. 
Ne biçim banka bu?. 
Halinde yangından mal kur

tarmağa çalışanların görünüşü 
ve durumu vardı. Kendi kendi
sine: 

- Bu işi çarçabuk bitirmeli
yim .. 

Dedi, bir kere daha sordu: 
Hiçbir yanda boş kasa yok -

mu imiş?. 
O ufak tefek, kibar yapılı, 

yavaş yavaş konuşan işyar: 
- Bütün kasalar tutulmuş, 

Boşalacaklar var amma, daha 
birkaç gün, beklemek gerek .. 

Dedi. Güney dudaklarını bük 
tü, düşünüyordu: 

- Ne yapmalıyım?. 
Fazıl, işyarların anlayışına 

sevinivor: 
- İyi dostluk yaptılar. İste 

mezler amma kendilerine bir i
yi armağan borcum olsun .. 

Diyor, beHi etmeden Güneyi 
süzüyordu: 

- Simdi ne yapacak? Kasa 
yok. Benim anahtarı alamaz. 

-29-
TEKNIK MATLAR 

Şaha karşr şah ve iki at - Çrplak 
bir şahı bir şah ve iki at ile mat et
mek kabil değildir. !ki at ve bir şah 
ile hasım şahını kenar ve hatta köse 

hanelerine kadar sürmek ve sıkıştı~
~ak imkanı varsa da orada mat yapa
bılmek için iki at kuvveti yetmez. 

(Şekil: 1) ile hareketleri ta•,_.~ edi
niz: 

f ,, 
8 

7 

6 

5 

(Şekil 1) 
1. Ag 5 - h 7 (At, f 7 hanesine geti

rilse pat olur) 
1. Şg 8 - h 8 
2. Ae 6 - g 5 (At, f 6 hanesine ge

tirilse pat olur). 
2. Şh 8 - g 8 
3. Ah 7 - f 6 {..At, f 7 hanesine geti-

rilirse pat olur) 
3. Şg 8 - f 8 
4. Şg 6 - f 5 Şf 8 - g 7 
Görülüyor ki yalnız iki at ile çıp-

lak bir şahı mat etmek imkansızdır. 
Fakat "fazladan lüzumsuza bir 

adım vardır" derler. Eğer hasım şah 
çıplak olacağına yanında bir iki pay
tağı olsa durum baştan aşağı değişir. 
Böyle bir halde atların mat kabiliyeti 
artmaz ama lüzumsuz paytak kendi 
şahlarının kaçamak yollarını kapatır
lar veyahut ta paytaklarm hareketi 
pata meydan bırakmaz. Aşağıda gös
tereceğimiz iki misal çok öğreticidir. 

(Şekil: 2) ile hareketleri takip edi
niz; 

3 

2 

1 

a b c d 
(Şekil 2) 

1 - Şd Z - c 3 Şa 1 • a 2 
2 - Şc 3 - b 4 Şa 2 - a 1 
3 - Şb 4 - a 4 Şa 1 - a 2 
4 - Ab 1 - c 3 J... Şa 2 • a ı 
5 - Aa 3 - c 2 kiş ve mat. 
Görülüyor ki burada b 2 hanesi 

kendi paytağı tarafından şaha öldürül
müştür. 

(Şekil: 3) ve hareketlerini takip 
ediniz: 

t1l~ ~~ı 4 ~$~ -~~ı ~~~ ~ ~ i ~~;; ~ 3 
,,,, ~-'/.w-:%"~ :1. 

, '/.'0 z -
--~ ~ 2 %;?,,'~ ~;l~, 

r~j~ ~. 
~~ 'İ ~% ~ 

/ 

r g h 
(Şekil 3) 

1 -Ae 4 • f 6 Şg 1 - h 1 
2-Şg 3 - f 2!1 

Böylece kalacak. 
Ve ... Hemen rahatlamıştı.Bir 

saniye içinde geçen karşılıklı 
düşünceleri yine Güneyin ke -
derleyişi güttü: 

- Kasa yoksa bu kasayı ba 
na bırakırsın olur biter. 

Ve, yine işyara döndü, bu söz 
!erini söyledi: 

- Fazıl kasasını bana veri -
yor. Hemen ne gerekse yapın. 

İşyar: 
- Bay doktor noterden tas

dikli bir senet verirlerse mese
le kalmaz. Siz de üç fotoğraf ve 
rır, mukavelenameleri ımza
larsınız, biz kasanın devrini ya 
parız. 

Dedi. Güney yine kafasının i
çinde bir hesaba başladı. Ve du 
dakları ile mırıldandı: 

- Notere gidilecek. 
Senet alınacak .. 
Fotoğraf getirilecek .. 
Mukavele yapılacak .. 
Ve .. Bu kadar şeyden birden 

sıkılmı~ gibi: 
- Oo uzun şeyler bunlar, ya

pamam .. 
Dedi. Doktor da1 

.. Avusturya geçen yıl içinde türlü\ ........_..,........_....._. 
ulkelerden 2.156.000 şilin değerinde B Q R S A 
10.804 kental fındık ithal etmiştir. 
Bu_ m~ktar bir yrl önce, 1.959.000 şilin ~~~ 
degerınde 9.192 kental idi. 14 EYLÜL CUMARTE~5f 

Geçen yılki fındık ithalatı ülke iti- -
barile aşağıda verilmiştir: P A R A L A R 

Ulke Miktar Değer Ahı 
Kental Şilin 

Satıt 

Türkiye 8.307 1.667 .000 
Ispanya l.487 297.000 
Italya 726 145.000 
İsviçre 7 1.000 
Diğer ülkeler 227 46.000 
Türkiyenin yeni mahsulünden şim-

diye kadar 20 bin çuval iç frndrk satıl 
mıştır. Ağustos teslimi Giresun fm· 
dıklan, cif Tiryeste 610-620 F. 
frangı üzerinden satılmıştır. Fakat 
Almanyanm piyasadan çekilmesi üze
rine fiyatlar düşmektedir, Alıcılar çe
kingendir. Viyana piyasası eylfil tes
limi, cif Tiryeste 500 F. frangı üze
rinden fiyat beklemekte ve ancak 0 

zaman alışa girişecekleri anlaşılmak
tadır. 

Son Istanbul teklifleri, eylCıl tesli
mi, iç fındık cif Tiryeste 510 F.fran
gı üzerindendir. !talyan teklifleri he
nüz gelmemiştir. 

lspanyol UrUnlerinin durumu 
Türk Ofis Madrit Şubesi, Ispanyada 
ihracat ürünlerinin son vaziyetini tes· 
bit eden bir rapor hazırlamıştır. Bu 
raporun memleketimizi alakadar eden 
kısımlarını alıyoruz : 

Portakal 
ispanyada normal senelik portakal 

rekoltesi 11 - 12 milyon kental kadar
dır. Son iki yıl içindeki rekolte hep 
normal rekoltenin aşağısında bulun
muştur. Bu miktar 1933 - 34 mevsi
minde 9.6, 1934 - 35 mevsiminde ise 
9 • 9,5 milyon kental olarak tahmin· 
lenmiştir. 

Onümüzdeki 1935 - 36 mevsimi 
için, ağaçların şimdiki durumlarına 
dayanarak yapılan tahminler rekolte
nin iyi olacağını göstermektedir. 

Sterlin 617,-
Dolar 124.-
20 Fransız frangı 165.-
20 Liret 192.-
20 Belçika frangı 81.-
20 Drahmi 23,-
20 İsviçre fr. 816,-
Florin 80,-
20 Çek Kuron 94.-
Avusturya şiling 22.-
Mark 38.-
Zloti 23.-
Pengo 23,-
20 Ley 14.-
Leva 23.-
20 Dinar 52.-
Yen 34.-
İsvec; Kuron 30,-
Altm 934.-
Mecidiye 52,50 
Banknot 234.-

622.-
126.-
168.-
194.-
82.-
24,-

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

935.-
53.-

235.-

ÇEKLER 

Paris üzere 
lngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
İsveç frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pecco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
lsveı; kuronu 

ESHAM 

KapanJt 

12,03 
623,50 

0,79,27,25 
9,70.94.-. 
4,69,81 
2,43,78 

63,43,44 
1,17,6() 

19,18 
4,20,45 
5,80,25 
1,97,08 
4,21,-
4 51.40 

63,77.55 
34,96,3S 

2.78.30 
10.98 

3,11,47 

İş Bankası Mii 92,-
" ,, N. 9,50 
.. ,, H. 9,60 

Anadolu 3 60 25.10 
Zeytin .. % loo 42,-

Jspanyanm son üç yıl zeytin rekol- Sirketihayriye 15,-
1 Tramvay 24,-

te eri aşağıda verilmiştir: Bomonti - Nektar 7,50 
Rekolte Terkos 15,25 

Yıl Kental Reji 2,40 
1931 - 32 18.061.032 Asan Çimento 9,45 
1932. 33 18.356.333 Merkez Bankası 58,-

0smanlı Bankası 23,50 
1933 - 34 16.471.510 Telefon 10,-
1934 - 35 yılı mevsimi pek az mah- İttihat Değirmencilik T. A. S. 8.-

sul vermiştir. Bu milfıtar 12 milvon Sark De~menleri 0,75 
n.cuuu maı a..rı. ~cuııuı ·ı cuuun.-• ..;- ı -- ..._ Eczanesi -. ,ıo 

Yeni yıl rekoltesi ise iyi bir durum çen seneki yağ istihsali 2 • 2,5 milyon 
göstermektedir. Ağaçlar şimdiki hal- kental raddesinde olan bu miktar da
de çok iyi bir mahsul Yadetmektedir. ha evvelki üç sene içinde 3 - 3,5 mil-

Zeytinyağı istihsaline gelince, ge- yon kentale çıkmakta idi. 

(Aklar burada bir at feda ediyor) ı şatranç meselesini de burada göstere• 
2. Şh 1 X Ah 2 lim. 
3 -Af 6 - g 4 + Şh 2 - h 1 Bunun icin (Şekil: 4) e bakınız. 
4 - Şf 2 - f 1 H 3 - h 2 : 
(Burada kara paytağm oynanabil- Meselenın .. konusu şudur: (Aklar 

mes · aln t g ı olm kl k 1_ oynarlar ve uç hamlede mat ederler) .. 
ı y ız pa a en e a a a ! t 1 · ·· "T" ... 

mıyor, kendi şahının bir kaçamak ha- ş e mese enın çozu uşu. 
nesini de kapıyor.) 1 - Rh 7 - d 7 !! 

5 - Ag 4. f 2 kiş ve mat. ~ (Aklar burada ruhu feda ederek 

(Şekil 4) 
Bu vesile ile çok iyi şatranç oynı

yan Alfred de Musset'nin meşhur bir 

- Oooh.. Bırakıyor .. 
Diye geniş bir nefes aldı. Fa 

kat, sevincini bulması ile kay
betmesi bir oldu. Güney kara -
rmı vermiş, bu karşılıklı cedel 
leşmede zaferini kazanmış bir 
kamutan anıtı gibi demir san
dalyenin üzerinde dimdik duru 
yor, doktora: 

- Yapacağım şeyi ben bul • 
dum!. 

Diyordu. Bu diyişinden son -
ra hemen yapacağına geçti. Ko 
lunda bir ipek kap vardı. Onu 
açtı, yere serdi. Torbaları, para 
ları, tahvilat destelerini beşer 
onar, küçümencik avuçları kaç 
torba, kaç deste, kaç paket kav 
rayabiliyorsa o kadar, yakala -
yrp yakalayıp yere serdiği ka
pın içine dolduruyordu. Doktor 
boğula boğula: 

- Ne yapıyorsun Güney?. 
beni öldürecek misin?. 

Şimdi bir yerime inme ine -
cek!. 

Diye birkaç söz söyledi. Fa
kat, Güney bu lakırdıları dinle 
medi bile : 

- Sen karısına .. 

parlak bir iş yapmaktadırlar. Uç ham· 
lede onat yapmak için bundan başka 
da yol yoktur.) 

1-Ab 8 X Rd 7 
(Karalar ak ruhu almayıp ta başka 

ne oynasa ikinci hamlede mat olur• 
lar.) 

2 - Ae 5 • c 6 
(Akların bundan evci ruhu fedadan 

maksadı kara şahın şimdi d 7 hanesin
den kaljmasma kendi atile engel ol
maktı.) 

2 -Ad 7. f 6 +· 
(Kara at başka yere de oynatıl .. 

sa üçüncü hamlede mattır.) 
3 - Ag 4 - f 6 kiş ve mat. 

Sus! 
Ses çıkarma .. 
Bırak iskanda! çıkmasın .. 
Düşmanım olan bu paralan 

eve götüreceğim! 
Dedi, kasayı boşaltmaya de· 

vam etti. Güney sel önünden ka 
çar gibi hızlı hızlı, çabuk çabuk 
işini görüyor, serin kanlılığını 
hiç bozmamaya çalışıyordu. Ka 
sa boşalınca kapın dört ucunu 
birleştirdi. Uçlar biribirine zor 
kavuşuyordu. Onları düğümle -
di. Sonra belinden entarisinin 
kemerini çıkardı, düğümün al • 
tından kemerle sıkı bir boğum 
yaptı. Koskoca bir bohça olan 
bu para yığınını kolaylıkla ye
rinden kaldıramıyordu. İkına sı 
kına bohçayı yerinden kaldır • 
dıktan sonra bir daha yere bı· 
rakmadr, 

- Haydi yürü doktor .. 
Diye seslendi ve kendisi a • 

d1mlarmı sıklaştırdı. Para boh 
çasınm ağırlığından yürüyemi
yor, adımlarını attıkça bohça 
ayaklarına çarpıyordu. Doktor, 
sanki son nefesindeymiş gibi. 

[Arkası var] 
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Balkan Güreşlerinin ikinci -Günü Yap

lığımı.z 8 Maçtan Yedisini Kazandık 
Bu Gece Yapılacak Finallerde Şampiyonaya 

En Kuvvetli Rakip Romanyadır 
Bu gece yapılacak fi na 1 

ferde şampiyonaya en kuvvetli r~· 
kip Romanyadır. Balkan güreşlerinın 
ikinci ve üçüncü devre maçları dün 
Taksim stadında altı bin seyirci önün
de yapıldı. Saat on dörtte başlayan 
bu maçlar çok heyecanlı oldu ve beş 
aaat sürdü. 

Dün yapdan 22 maçın sonuçlarım 
ışağıya yazıyoruz: 

56 kil() 
Yugoslav galip 

Bulgar Yürükof ile Yugoslav Tot 
ırasında yapılan müsabakada Yugos
lav 6 dakika 46 saniyede tuşla kazan
dı. 

Romanyalı galip 

Yunanlı Biris ile Romanyalı Tojar 
ırasmdaki güreşi de iki dakika 58 sa
niye gibi kısa bir zamanda Romanyalı 
tuşla kazandı. 

Hüseyin kazandı 

Dün Bulgan yendikten sonra kar
fısına ç.ıkan Yugoslav Totu, bizim 
küçük Hüseyin üstün bir oyunla hır
paladı. Nihayet on bir dakika 46 sani
yede güzel bir oyun ve tuşla sırtım 
yere getirdi. Küçük Hüseyinin ikinci 
defa tuşla galibiyeti :ürekli alkışlar -
la karşılandı. 

61 kilo 
Romanyalı yenildi • 
Yugoslav Vuyeviç ile Romanyalı 

Yaşar da galip 

Romanyalıyı yenen Yugoslav Vu -
yeviç bizim Yaşarın karşısına çıktı. 

Yaşar hasmım hemen altına aldı. Sır
tım yere getirirken Yugoslav köprü 
ile bundan kurtuldu. 

Fakat Yaşar işi fazla 
uzatmadı. Uç dakika üç saniyede Yu
goslavm sırtını yere getirdi. Yaşarın 
bu ikinci tusla galibiyetini de seyirci 
ler sevinçle karşıladı. 

66 kilo 
De/oka gelmedi 

Bu siklette Saimle güreşecek olan 
Yugoslav Deloka basta olduğundan 
gelmedi ve Saim bükmen kazandı. 

1 yt bir güreşçi 

Bu sikletin en iyi güreşçilerinden 
olan R°'°anyalr Borlovan karşısına 
çrkan Bulgar Todor Naydano~u çok 
üstün bir güreşten sonra 6 dakıka 28 
saniyede tuşla yendi. 

Saimin galibiyeti 

Saim, bu siklette iyi ve liuvvetli bir 
güreşçi olduğunu gösteren Yunanlı 
Vatanidis ile güreşti. tık on dakikada 
teknik güreşçimiz dört beş kere güzel 
oyunlarla hasmının sırtını yere geti
recek durumlara girdi. Fakat kuvvetli 
Yunanlı bunların hepsinden kurtuldu. 
!kinci devre Saimin isteğile ayakta 
yapıldı ve neticede Saim sayı ile k'a
zandı. 

, ..... , ... ... - -

'' ,,. 

Güre§ç1mi.z hasmıhı yen n1eden b,r saniye evvel 

Eyorgos arasındaki müsabakada Yu- ı 72 kilo 
goslav çok üstündü. Bu üstünlüğünü Romanyalı yenildi. 
hasmmm sırtını 4 dakika 31 saniyede 
yere getirerek gösterdi. 

Yunan - Bulgar 

Yunanlı Salis ile Bulgar Maşalof 

arasmdaki maç ta tuşla bitti ve Yu
nanlı 7 dakika 23 saniyede Bulgarm 
sırtını yere &etirdi. 

Evvelki gün Ankaralı Hüseyini ye
nen Romanyah Bati Valantin, dün 
Yugoslavyalı Fişer ile güreşti. Hiç bir 
güreşçimiz yenilmez iken Ankaralı 
H üseyinin sekiz dakikada bu Roman
yalıya çok üstün güreştikten sonra 
yenilmesinde meğer hikmet varmış. 
Hüseyin geçenlerde Macarlarla yapI-

L 

Mifşkül bir ~urumdcr ahhan bir enstantane 

~oban Mehmet hasmını yene;kett 

lan güreşlerde göğüs kaburga kemik
lerinde bir acı duymuş, ondan sonra
ki ma~larda birşey hissetmemiş. Ro -
manyalı ile güreşir ve yerden yere 
vururken dördüncü dakikada ayni ka 
burga kemiğinde (krak) diye birşey 
olmuş, sonra burnundan kan gelmiş, 
fakat gene güreşe devam etmiş. !~te 
Hüseyin hasmına böyle yenildi. Hü
seyin şimdi Beyoğlu erkek hastane • 
sinde tedavi edilmektedir. Kendisine 
çabuk şifalar dileriz. 

Hüseyini bu sakatlık yüzünden ye
nen Romanyalı dün Yugoslava dört 
dakika 32 saniyede tuşla yenildi. 

Hüseyin gelemedi 

Gene bu siklette Yunanlı Zahar
yas, hastanede bulunan Hüseyin ge
lemediği için tabiatile hükmen galip 1 
sayıldı. Hüseyinin hepimizi mütees
sir eden bu sakatlığı ile, bu siklettc 
§ampiyonluğa veda etmiş olduk. 

Yugoslav galip 

Ayni siklette ikinci defa güreşen 
Yugoslav Fişer, Bulgar İvanofu da 5 
dakika 14 saniyede tuşla yendi. 

79 kilo 
Sayi ile 
Yunanlı Lefakis ile Yugoslav Kis

pavle arasındaki güreş zorlu oldu ve 
Yunanlr 20 dakikada ancak sayı ile ka 
zandı. 

Romanyalı galip 

Bulgar Kiçukoyef ile Romanyalı 
Kokos arasındaki milsabakada Roman 
yalı 11 dakika 44 saniyede hasmının 
sırtım yere getirdi. 

Nur} kazandı 

goslav Begaç yirmi dakika sonunda 
hükmen galip ilan edildi. Fakat bu ka 
rar ekseriyetle verildiği için Roman
yalılar itiraz ettiler. Tabii netice de
ğişmedi. 

Hükmen galibfyet 

Yunanlı Lalas, hasmı Bulgar 'Di -
mitro hasta olduğu için hükmen galip 
ilan edildi. 

Ya§a Çoban 

Günün son maçım Çoban Mehmet 
ile Romanyalı Şuşaba yaptxlar. Çoban 
iri yarı Romanyabyı altına almakta 
ve bir dakika 30 saniyede sırtım yere 
getirmekte güçlük çekmedi. Seyirci
lerin bir kısmı, Çobanı omuz üstünde 
götürerek uzun uzun alkışladılar. 

Tasfiyeye uğrayanlar 
!ki günlük maçlardan sonra yedi 

İlk güreşi yapan ve Yugoslavi ye- Bulgar güreşçisinin hepsi tasfiyeye 
nen Yunanlı Lefakis bu sefer bizim uğramıştır. 
Nurinin karşısına çıktı. Nuri ilk dev- Yunanlılardan 56 kiloda Biris, 87 
rede üstün güreştiği gibi, ikincide de de Stamo Panoyatis; 
bu üstünlüğü sürdürdü ve sayı ile Yugoslavlardan 61 kiloda Yuyeviç, 
galip geldi. .......~~=~"'-ı 66 kilo Deloka, 79 da Kişpavle. 

AOKOZ galıp omanyairlardan agır sikletten Şu-

Bu sikletin en tehlikeli güreşçısı 
Romanyalı Kokos Yugoslav Kişpavle 
yi sayı hesabile yendi. 

87 kilo 
Romanyalı galip 
Bu siklette ilk güreşi Romanyalı 

Şvirzenbah ile Bulgar Görgiyef yaptı 
lar. Bu Bulgar da bütün arkadaştım 
gibi 6 dakika 12 saniyede tuşla yenil
di. 

Aslan Mustafa 
Arslan Mustafa, bu sikletin en kor

kulu güreşçisi Yugoslav Palkoviç ile 
güre~ti. Olimpiyatlara iştirak etmiş 
olan bu Yugoslav ikinci Balkan gü
reşlerinde Çoban Meıhmedin katego
risi olan ağır sıklette güresmiş ve i-
kinci olmustu. ~ 

Aslan M~ustafa iııte kendisinaen 
boyca uzun böyle bir güreşçiye bur
nundan ter damlayarak tam dört defa 
salto yaptı ve bir defasmda sırtmı ye
re getirirken Yugoslav Arslan güreş
çimizin ayağından tutarak kurtuldu 
ve hakemin ihtarına uğradı. Mustafa 
sağ kaşmın üstü yaralanmasına ve Yu 
goslavm boyuna bu yara üstünde ça
l:şmasına rağmen hasmmı ezerek sayı 
ile galip geldi. Halk Mustafayı çxlgm
C2. alkışladı. 

Romanyalı gene gaJJp 

tık maçta Bulgarı yenen Romanyalı 
Svirzenbah bu sefer de Stamo Pana
yotis ile karşılaştı, bunu da 9 dakika 
35 saniyede tuşla yendi. 

Ağır sıklet 
ltirazlı bir maç 

Romanyalı Şuşaba ile güreşen Yu-

1 ~ 

şaba. 
Bizden de sakatlanan Ankaralr Hü 

seyin tasfiyeye uğradılar. Anlaşılıyor 
ki bu gece yapılacak maslarda Balkan 
şampiyonluğu bizimkilerle Romanya
lılar arasında sallanmaktdır.a Bkalım 
ne tarafa gidecek? · 

icmal 
Dün yirmi üç maç yapıldı. Ulusal 

takımımız sekiz maçtan üçünü tuşla, 
dördünü sayı ile kazandı, birini hük
men kaybetti. 

Yugoslavlar yaptıkları 11 maçtan 
dördünü tuşla, birini sayı ile kazandı
lar, ikisini tuşla, dördünü de sayı ile 
kaybettiler. 

Bulgarlar yaptıkları yedi maçtan al 
tısını tuşla, birini de hükmen kaybet
tiler. 

Yunanlılar sekiz maç yaptılar. Bi
rini tuşla, üçünü sayı ile kazandılar; 
ikisini tuşla, ikisini de sayı ile kay
bettiler. 

Romanyalılar yaptıkları on maçtan 
beşini tuşla, birini sayı ile kazandı -
lar, üçünü tuşla, birini sayı ile kay ~ 
bettiler. 

Birinci ve ikinci gün sonunda u
mumi netice şudur: 

Türkiye: 14 maç - 7 tuşla, 5 sayı 
ile galibiyet - 1 tuşla ve bir sayı ile 
mağlubiyet. 

Yugoslavya: 15 maç- 7 tusla, 1 sa 
yı ile galibiyet - 3 tuşla ve 4~ sayı ile 
mağlubiyet. 

Bulgaristan: 14 maç .- 13 tuşla ve 
bir hükmen mağlı1biyet.• 

Yunanistan: 14 maç - 3 tuşla, dört 
sayı ile galibiyet - 5 tuşla ve 2 sayı 
ile mağlubiyet. 

Romanya: 15 maç - Stuşla, bir sayı 
ile galibiyet - 3 tuşla ve 3 sayı ile 
mağlubiyet. 

Sadun G. SAVCI 

DAVETLER 

BİSİKLET Y ARIŞLA~I 

T. 1. C. 1. İstanbul Bölgesi Bisiklet 
Hey'eti Başkanlığından : 

1 - İstanbul Bisiklet mukavemet bi
rinciliği yarışları 6-10-1935 pazar günü 
yapılacaktır. 

A - Yarış Mecidiyeköy, KefelikÖy, 
S~r.ıyer!. Kilyos, Sarzyer, Kefeliköy, Me
cıdı:ı.:e~oy, Kefeliköy, Bentler, Kefeliköy, 
Mecıdıyeköy olmak üzere 100 Kilometro
dur. 

B - Yarışa sabah saat tam sekizde 
başlanacaktır. 

2 - Istanbul Bisiklet Sürat yarışı 
13-10-1935 pazar günii yapılacaktır. 

A - Yarış bir kilometre olarak Be
şiktaş Şeref alanındaki bisiklet pistinde 
yapılacaktTr. 

B - Yarışa sabah saat tam dokuzda 
baslanacaktır. 

3 - Yarışa girecek bisikletciler Ji
aanslarile beraber yarışdan evvel yarrı 
yerinde hazır bulunmalıdırlar. 

4 - Yarışlarda Beynelmilel nizamname 
• tatbik olunur. 
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Dünkü güreşlerden iki görü 

Ankaralı Hüseynin kaburgası kınldı 
Evvelki gece Taksim stadyomunda 

yapılan Balkan Güreş şampiyonluğu 
maçlarında çok müessif kaza olmuş, 
kıymetli f;ilreşçilerimizden Ankaralı 
Hüsevinin kaburga kemiği kırılmış
tır. Hüseyin Romen güreşçisi Valen
tin ile güreştiği esnada zaten evelden 
kırık olan sağ kaburga kemiği fazla .. 

tazyik neticesi iki yerinden aynlmıt
tır. llk önce bunun farkında olmayan 
Hüseyin aradan yarım saat geçtikten 

sonra birdenbire bayılmış ve yardıma 
koşanlar tarafından Beyoğlu Zükilr 

hastanesine 'kaldırılmış ve tedavisine 
btıo::lanrlmıştır 

#"' .... --- -----
Heyecanlı bir ensfanfane 

Ye 1 k en Yar ı ,ş 1 arı 
Dün müsait bir hava ile Modada 

yelken yarışları yapıldı. 34 teknenin 
iştirak ettiği bu yarışlar çok güzel 
ve zevkli oldu; bilhassa Moda koyunu 
beyaz yelken bürümüştü. Bunun da 
ayrıca güzel bir görünüşü vardı. 

Çok heyecanh geçen yarışların ne
ticelerini aşağiya yazıyoruz: 

12 metre murabbaı şarpi hafif, me
safe 6 mil. Bu yarışa 8 tekne iştirak 
etti. 1 inci Çoşkun Bürhan Galatasa
ray 1.27 .34. 

2 inci Mani Soyraj 1. S. K. 1.29.23 
3üncü Toti Sadi 1.S.K. 1.34.20. 
4 üncü Karayel Sadık F.B. 1.45.59 
Olimpiyabole yarışına 2 tekne gir-

di mesafe 3 mil 1 inci Edip Deniz klü 
bü ı. 27. 25 

15 metre murabbaı bole mesafe 6 
mil. 

45 
1 inci Çoşkun Harun 1. S. K. 1.21. 

15 metre murabbaı bole B grupu 
1 inci Alaeddin Deniz klübü 1.35.58 
1 inci Enver Galatasaray 2.4.54 
Küçük şarpilerde 1 inci Fenerbah· 

çe Hayri 1.27.37 
5 metre dingide 1 icin Mara Terri I 

S. K. 1.33.46. 
Küçük bolelerde 1 inci Meşhut i · 

simli teknesile Hasan G.S. 1.29.15 
2 inci Kelebek, Hüsamettin !. S. 

K. 1.33.29. 
Küçük yatta 1 inci İnci yatile Ber

beryan !. S. K. 1.30.20 
Büyük sınıfta: , 
ı inci Denizeri Salahaddin Kara • ı 

mürsel 1,41.27. 
Bunların arasında en iyi dereceleri 

de Çoşkun I teknesile Harun l. S. K. 
ve Çoşkun II teknesile Bürhan Gala· 
tasaray almışlardtr. 

Atina, 15 (Ozel aytarımız bildiri • 
yor) - Avusturya - Yunan milli at• 
letizm maçlarında Avusturya kazan• 
ımştır. 

(TOP) un Balkan gUreşleri 
sayısı 

Memleketimizin bu büyük spor 
mecmuası, dördüncü Balkan oyunları 
münasebetile, bugün fevkalade bir 
sayı neşretmiştir. İki renkli olarak 
basılan takrmımızI kendi kırmıZI be-
yaz formasile gösteren çok güzel bir 
kapak içinde Balkan maçlarına ( 10) 
sayfa ayırmıştır. Bu on sayfada cu • 
martesi günü ve dün yapılan Balkan 
güreşlerine ait 25 ten fazla resim var 
dır. Bu suretle Balkan güreşleri, a
landan bütün canlı sahnelerile oldu· 
ğu gibi sayıfalara geçirilmiştir. Top 
en mutena sayfalarını Balkan tema· 
srna ayırmış olmasına rağmen her haf 
taki cazip münderecatına maliktir. 
Bugün muhakkak bir "Top,, mecmu• 
ası alınız 1 

Oto-Moto-V elo m Usa bakası 
Türk Hava kurumu menfaatine 22 

Eylfüde otomobil, motosiklet, bisik -
l~t yarışları yapılacaktır. Yarışlar i
çın kurum tarafından tertibat ahn
mıştır. Yarışlara İstinyc köprüsü ba
şından başlanacaktır. Otomobillerle 
seyredecekler için aynca yerler hazır 
!anacağı gibi sevirciler icin tribün de 
yapılacaktır. 

" ____ _ _.___,,.,. --· - ... l> 

Mustafanın gözü muayene edilirlen 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ALMANYADA 

H it 1 er' in 
Le journal'dan: 

Nazi kongresi Norenbergte muhte
§rm merasimle ve heyecanlar içinde 
acıldı. Hitler alkışlar arasında kon
gre salonuna girdiği zaman muzika 
kendisine mahsus olan marşı çaldı. 
Generaller, Amiraller, Bakanlar ken
disini takip ediyordu. Hitlerin söyle-

Söylevi 
ittifaktan, savaş usulleri ve savaş im
kanlarım tetkik ediyor. 
Almanyanın emniyeti anlaşmalar, 

paktlar, ile temin edilmiş değildir. O
nun emniyeti şeflerinin şuurlu idaresi 
ve milletin hakiki kuvveti ile elde e
clilmiştir. Biz ordumuz için mühim 
fedakarlıklara katlandığımız gibi ser
bestimiz için de ona katlanmak iste
-riz. 

~ Her türlü muhalefeti, nereden ge • 
J lirse gelsin boğacağız. On beş sene 

süren müca,delemiz esnasında üç düş
man tanıdık: Birincisi Yahudi Mark
sizmi ve Parlamento demokrasisi, ikin 
cisi siyasal noktasından olduğu gibi 
manen de zararlı olan merkez, 3 üncü 
SÜ de manasız ve mürteci bazı burju. 
vazi amilleri. 

Millet bu düşmanların hiç birine 
teslim olıruyacaktır. 

Partinin hıristiyanbk aleyhine mü 
cadeleye girişmek gibi bir niyeti yok
tur. Parti bilakis milli bir kilise yarat 
mağa çalışmaktadır. Katolik kilisesi
le bir konkurdato imza ederek iki ta-

• raf için faydalı surette münasebata 
• gi~meğe teşebbüs etmiştir. Fakat gü 
t nah çıkartma işinin siyasal bir alet -. 

HlTLER 
diği nutlwn başlıca noktaları şunlar
dır : 

- Bizi ihata eden hava pek karı
•ıktır. Zayıf olanların vay haline. Zi
ra neticede kuvvetli olan tarafın ser
veti zayıf olanı esaret altına almak 
için kendisine hak verecektir. Esirleri 
azat etmekle beraber yeni esirler vU
cude getiriliyor. Sımflan kaldırmak -
la yeni sınıflar meydana getiriliyor. 
Milletlerin arasını bulmak için çalı • 
tanlar dünyayi kine boğuyorlar. Sulh 

olarak kullanılmasına asla müsaade e
demez. Partinin kararlan hakkında 
kapılmağa lüzum yoktur. Parlamen -
todan siyasal papasları kovmağa mu
vaffak olduk. O zaman iktidar mev
kiinde bulunmuyorduk. Fakat bugün 
orada bulunuyoruz. 
Moskovanın Bolşevik Yahudisi ye

ni bir harp ilan ettiği esnada, biz nas 
yonal sosyalistler, eski düşmanla mü 
cadeleye karar vererek bayrağımız al
tında toplandık ve hayatımızı asla dli 
şünmiyerek, Almanyanın serbeı.-;isi 
ve saadeti ve atimizin temini için mü 
cadeleye hazırlandık. Yapsın Alman
ya ! 

·111111111 

- Bir daktiloluk münhalmiı; onun için geldim. Zannederim ki geç 
kalmaJun. 

- MaalcHf Jütündüğünü~ gibi değil. Hem de otu~ sene geç kal
mıpını:d. 

No. 130. 

KIRMIZI VE SiYAH 
odasına girmeden yakalatmağı daha 
münasip bulur." 

Etrafı askerce keşfe çıktı ve her şe
yi iyice gözden geçirdi. "Bu it benim 
bahtiyarlığım işi, dedi: dikkatsizlik 
edip de bir hataya düşersem sonra. 
dan bunu akıl etmedimdi demek bir 
ôzür sayılmaz." 

Hava inadına açık ve sakindi. Saat 
on bire doğru ay doğdu: saat yarımda, 
konağın bahçe tarafındaki cephesi 
battan bap aydınlıktı. 

J ulien: ''Bu kız çıldırmı9 !" diyor• 
du: ıaat biri vururken comte Nor • 
bert'in odaıında hala ıtık vardı. Ju
Jien ömründe bu kadar korkmamııtı; 
girittiği itin yalnız tehlikeli yönlerini 
eörüyor, hiç bir coıkunluk duymuyor
du. 

Gidip o koca merdiveni yakaladı, 
belki kız vazgeçtiğini itaret eder diye 
beı dakika daha büledi, aaat biri be§ 
geçe merdiveni Mathilde'in penceresi
ne dayadı. Elinde tabancaıı, yavaı 
yavaş çıktı; henüz bir hücuma uğra
madığına hayret ediyordu. Julien 
pencereye varırken pencere de gürül
tüsüzce açıldı. 

STENDHAL 

Mathilde haylı heyecan içinde : 
- Çok şükür geldiniz, monsieur, 

dedi; bir saatten beri hareketlerinizi 
gözetliyorum. 

Julien şaşkın bir halde idi, ne yap
mak lazım geldiğini pek bilemiyordu, 
içinde hiç de bir aşk duyduğu yoktu. 
Bu telaşı arasında cüret göstermek 
lazım geldiğini sandı, Mathilde'i ku
cak\amağa kalktı. Kız onu iterek: 

- Ne ayıp ıey 1 dedi. 
Böyle itildiğinden memnun olan 

Julien hemen etrafına bir göz gezdir
di: ay ııığı o kadar parlak.ı ki made
moiselle de La Mole'un odasında teş
kil ettiği gölgeler ıimıiyah gözilkü -
yordu. J ulien içinden: ''Oralarda be· 
nim göremediğim, gizlenmiı birtakım 
adamlar olmadığı neden belli?" dedi. 

Mathilde: 
- Setrenizin cebinde ne var? diye 

sordu. 
Böyle söz açabildiğine pek sevin -

mişti. Garip bir ıstırap içinde idi; ki
bar aileler kızlarında tabiiğ olarak bu
lunan bütün ihtiyat, çekingenlik his
leri yine ayaklanmıg, ona işkenc:e edi
yorlardı. 

ISovyet Rusya Dış Ticaret Mümes 
• 

sillikleri Kaldırılmıyacaktır 

Sovyet Rusyada bir dokuma fabrikası 

Le Journa/ de Moscou'dan: tatbik ~ilegelmektedir. Bu ko-
Birkaç haftadanberi ecnebi miserya, kendisine idare bağla

matbuatı, yeniden Sovyet Rus- rile merbut şu veya bu organ -
yanın Dış Ticaret sisteminin ları, harici ticareti teşkil eden 
tetkikile etraflıca ve yakından, muhtelif muamelatı yapmak va 
meşgul olmaktadır. zifesile mükellef kılmak huku-

Times ga~etesinin Riga mu- kunu haizdir. Zaten ithalat ve 
haqiri Sovyet 1 ttihadımn me- ihracat müesseseleri, şimdiye 
maliki ecnebiyedeki bilUmum kadar bazı muayyen hallerde, 
ticaret mümessilliklerinin kal- her defasında harici ticaret 
dırılacağını bildirmektedir. Le halk komiseryasınca tasvip ve 
Joumal des Debats ise Sovyet tasdik olunan ithal ve ihraç mu-
1ttihadınm harici ticaret siste- amelelerini görmekte sahibi sa
minde husule gelen geğişrne do lahiyet idi. Bundan böyle ise, 
layısile serdettiği atideki ifade- bu mühim müesseselerin bazı 
ler ile paradoksal bir istidlale muayyen ve münferit hallerde 
düşüyor: Bu gazetenin mevzuu haiz bulundukları hukuk, ken -
bahis vaziyeti anlayışına bakı- dilerine, ithalat ve ihracat mu
hrsa, sözde, Sosyalist Sovyetik amelatına girişebilmeleri ıçın, 
Cumuriyetler 1 ttihadı, bir taraf komiserya taraf mdan verilmiş 
tan, ecnebi dövizlerinin ithalat umumi bir salahiyet haline 
miktarını arttırmak için, ihraca- münkalip olmuştur. Tabiidir ki, 
tını münkesif bir hale getirmeyi bütün bu muameleler, yine it • 
istemekte ve sonra da, ısrarla halat ve ihracat planlarına, ec
büyük kapitafü;t :nı~lckctlcr ,. nebi dövizlerine jza.f etle vazc -
den "kredi,, t eminini araştır- dilmiş olan tahdidata "konten
maktadır. jantman,, lara ve mazhariyetler 

Bu kabil haberlerin ve düşün- rejimine uygun bir surette. yapı 
celerin aslı ve esası olmadığını lacaktır. Binaenaleyh, ticaret 
ve mantık harici yürütülmüş muameleleri böylece \'e tama -
olduğunu, Sovyetler dış ticaret men harici ticaret inhiscır siste 
sisteminde tebellür eden yem mi kadrosu dahilinde kalmış o
tezahürat tahlil edildikte, ko- lacaktır. 
!ayca meydana çıkar. İşaret etmiş olduğumuz izah-

Evvelemirde, mevzuubahis lardan da anlaşılabileceği veç-
şey, acaba, şimdiye kadar cari hile, ithalat ve ihracat müesse
olan Sovvet dış ticaret sistemi- selerinin muamelelerinde ser
nin yeniden tensiki meselesi best bırakılmaları yolunda, halk 
midir? komiserleri konseyinin komi -

Bu sistem harici ticaret inhi- seryaya selahiyet bahşeden ka
san prensipine dayanmaktadır. rarı, sosyalist sovyetik cümuri
İnhisar eskisi gihi Sovyet eko- yetler ittihadının harici ticaret 
nomisinin amir hareket vesika- sistemine hiçbir guna prensip 
sı kalıyor, ve. Sosyalist Sovye- değişikliği doğurmamış olduğu 
tik c.umuriyetler İttihadının sarahatle meydandadır. 
memaliki ecnebiye ile devam e- Mademki, ithalat ve ihracat 
degelmekte olan iktisadi müna- müesseselerini içine alan tica
sebetlerinin de yıkılmak bilmez ret sisteminin bu son sureti ten
Lemelini teşkil edivor. Bu mo- sikinde hiçbir prensip değişme
nopol, Sovyetler İttihadının si vukua gelmiş değildir. O hal
Teskilatı Esasiye kanununa de, Sosyalist. Sovyetik cumu
tevfikan Harici Ticaret Halk riyetleri 1 ttıhadımn memaliki 
komiseryası vasıtasile icra ve ecnebiyedeki ticaret mümessil-

Julien de bir şey söyliyebilmek fır
satı bulduğuna çok sevinmişti: 

- Cebimde mi? dedi: her çe_şidin-
clen silah, tabanca. 

:Mathilde 
0

: 

- Merdiveni indirmeli, dedi. 
- Çok bilyük, aşağı katın, salonun 

pencerelerini kırabilir. 
Mathilde, alelade konuşma edası 

takınmağa çalışıyordu, fakat bunu bir 
türlü başaramıyordu. 

- Pencereleri kırmak olmaz; ama. 
ne bileyim, belki ilk basamağa bir ip 
bağhyarak merdiveni indirebilirsiıtiz. 
Benim odada her vakit bir yığın ip, 
halat bylunur. . 

Julien içinden: "Aşık kadın böyle 
mi olur dedi. Bir de cüret edip sev
mek sözü ediyor! bu kadar soğuk 
kanlık, bövle akıllı, uslucaaına tedbir 
l~r açıkça gösteriyor: ben budalaca 
sandığım gibi M. de Croisenois'ya ga
lebe çalmamışım, ancak onunla halef 
selef oluyoruz. Ama bundan bana ne? 
ben bu kızı seviyor muyum ki? mar
quiı yerini kaptırdığına, hele onu ben 
kaptığıma çok kızacak; işte bu yön
den yine onu altetmiş sayılınm. Dün 
Tortoni kahvesinde bana ne kadar yu· 
karıdan bakıyordu 1 beni tanımazlık
tan geldi 1 tam göz göze gelip de ar
tık tanımamasına imkan kalmayınca 
bana ne kötü kötü bakarak selam ver· 
di." 

Julien ipi, merdivenin en üst basa. 

mağına bağlamış, merdiveni ağır ağır 
indiriyordu: camlara çarpıp kırmasın 
diye de balkondan haylı sarkmıştı. 
''Mathilde'in odasına gizlenmiş kim
se varsa işte beni öldürmenin tam za
manıdır." Fakat her taraf yine derin 
bir sükfıt içinde idi. 

Merdiven yere değdi ve Julien onu, 
duvar boyunca uzanan yabancı çiçek 
tarhına yatırdı. Mathilde: 

- Annem kıymetli çiçeklerinin 
böyle ezildiğini görünce kim bilir ne 
diyecek? .. dedi. 

Sonra tam bir soğuk kanlılıkla : 
- lpi atınız, dedi. Onun tekrar 

balkona alındığını bir gören olurs:ı ne 
olduğunu anlatmak zor olur. 

julien taka eder gibi bir halle ve 
Mathilde'in, Saint - Dominigue'de 
doşmuş Habeş hizmetçisini taklit e
derek: 

- Ya ben nasıl gider? dedi. 
Mathilde: 
- Siz, kapıdan gider, dedi. 
Onun böyle kapıdan çıkması fikri 

pek hoıuna gitmişti. İçinden: "Bu 
adamı ne kadar sevsem yeridir" diye 
düşündü. 

Mathilde ipi bahçeye atmıştı: Ma
thilde onun sıktı. Julien bir düşman 
tarafından yakalandığını sanıp bir
denbire döndü, hançerini çekti. Ma· 
thilde bir pencere açıldığını duyar gi
biıotmuştu. Bir müddet hiç kımılda
mAksızın. nefeslerini bile tutarak dur-

ITALYA VE AABESISTAN 

İngiltere Harp istemiyor 
Manchester Guardian'dan: 

Baron Aloisinin sözleri kuv
vetli bir tehdit taşıyordu. İtal
yanın Habeşistan ile müsavi 
haklar üzerinden müzakereye 
devam edilmesine razı olmıya
cağı ve lüzum hasıl olacak her 
türlü tedbirleri tatbik edebil
mek için serbestisini muhafaza 
edeceğini bildirmiştir.Bu sözler 
ile diplomatik taleplerin en aşı
rı hadlerine varılmış oluyor. Bu 
na mukabil Laval tam bir süku
netle ulusların her türlü andlaş
malara riayetle mükellef olduk
larından bahsetti. Eden ise ba
rışçı olduğu kadar sabit ve şaş
maz bir ifade ile İtalyanın hak
lı arzularını Habeşistanın tama 
miyetini haleldar etmeden hal -
lolunması çarelerinin arandığı -
nı ve İngiltere hükfunetinin, U
luslar Sosyetesi azası olarak 
uhdesine düşen mesuliyet1eri 
müdrik olduğunu bildirdi. 

Fakat dünkü toplantıdan ak
se. !n en kuvJetli ses diP.lomat
ların sesi değildir. Eğer Musso
lini tasavvur ve niyetlerinde ıs
rar edecek olursa bu lüzumsuz 
harbin ne kadar vahşice olaca
ğını gösteren deliller dün Ce
nevrede verilen söylevler de
ğil, evvelce Pariste 1 tal yaya 
yapılan teklifler ve verilen vait
lerdir. İtalyanın haklı olarak id
dia edeceği ve yine haklı ola· 
rak içtinap edeceği her şey ha
zxrlanmıştrr. Konsey programı 
İtalyanın özel menfaatleri me
selesini önemle ele almış ve ay
ni zamanda gerek 1 tal yanın ve 
gerekse Habeşistanm muvafa
kat etmeleri ihtimal dahilinde 
bulunan arazi üzerinde anlaşma 
meselesini de bir tarafa atma
mıştır. 

tikleri nehcindc de herhangi bir 
prensip deği,metıiJ1.:4en dem vur 
mak biraz hilafı mantık olur, sa 
nırız. Şuna göre, İigadan alı
nan "istihbarata,, rağmen bu 
mümessillikler hiçbir tarafta 
kaldırılacak değildir. Hatta de
nebilir ki, yeniden birçok mem
leketlerle münasebatı siyasiye 
ihya ve iade edilmiş olduğun -
dan ıbirçok mahallerde yeni ye
ni ticaret mümessillikleri ihdas 
olunacaktır; bu da, mevcut tica
ri temsil sisteminin bütün kuv
vetile mevkii tatbike devam e -
degelmekte olduğuna, ayrıca be 
lagatli bir delildir. 

Ticaret mümessilliği, harici 
ticaret misyonunu, Sosyalist 
Sovyetik Cumuriyetleri İttiha
dını temsilen görmekte oldu • 
ğundan, geçmiştel_ci gibi, o, sefa 
ret hidematından madut sayılır 
ve bu sıfatla bulunduğu mahal
lerde hariç ez memleket imtiya
zat ve hukukunflan müstefit o
lur ve mümessillik başında bu
lunan eş.has ise diplomasi ma
suniyetlerden istifade edeğelir. 

dular. Ay ışığı ikisini de aydınlatmıt· 
tı. Gürültü bir daha duyulmadığından 
endişeleri kalmadı. 

O zaman ne yapacaklarını bilme
mek tekrar başladı; her ikisi de son 
derece sıkılıyordu. Julien gidip kapı
ya baktı, kilidi kilitlenmiş, sürmesi 
sürülmüştü; karyolanın altına bak
mak da aklına geldi ama buna cesa
ret edemiyordu: oraya bir iki uşak 
konulmuş olabilirdi . Fakat bakma· 
mak da, sonra bir türlü affedemiyece
ği bir ihtiyatsızlık olurdu; eğilip 

baktı. 

Mathilde son dereceye varan çek(n. 
genlik, utangaçlığın bütün helecanla
rını geçiriyordu. Bulunduğu halden 
korkmuş. tüyleri ürpermişti. Nihayet: 

- Mektuplarımı ne yaptınız? de
di. 

julien içinden: "Bizim küçük bay
lar pusu kurmuş dinliyorsa umudla· 
nnı b<>§a çıkarmak için tam fırut!,, 
diye düşündü; sonra Mathilde'e: 

- İlk mektubunuz, dedi: proteıtan 
basması koca bir kutsal - kitap için
de saklı, dün kalkan posta arabaaın
da ... Şimdi ta uzaklardadır. 

Bu tafsilatı verirken kelimeleri ta
ne tane, belki iki büyük mahun do
lapta saklı olan kimselerin duyabilme
si için tane tane söylüyordu ;dola plan 

da açıp bakmağı gözüne alamamıştı. 
- Öbür ikisi de postada, birincinin 

gittiği yere gidiyor. 

Bu durum üz.erine efkarı u
mumiye 1 tal yanın şikayetleri i
le 1 tal yayı memnun etmek yo
lunda büyük bir gayretle temi
nine çalışılan çareleri yanyana 
koymak imkanını bulacaktır. 

Times'ten: 
Habeş topraklarında İngilte-

lngiliz Dış Bakanı Sir Samuel 
Hoare 

reyi yakinen aiakadar eden biri
cik parça Sudan ve Mısıra zen
gin teressübatını taşıyan Nil 
nehrinin membaım teşkil eden 
Tana gölü havzasıdır. Dostane 
anlaşmanın l\fısır bakımından 
ehemmiyeti Habeş gölünün su
larını kontrol işindeki kıymeti 
bu derece mubalağa etmeden 
de cwlaşılabilir. Tana gölü ki
min elinde olursa olsun, suları· 
nın büyük bir kısmının yine Nil 
vadilerine doğru yolunu bulma· 
sının önüne geçilmez; fakat göl 
sularının akışını fenni bir su
rette tanzim etmek gelen suyun 
kontrol ve tevziatını hiç şüphe
siz bugünden daha iyi bir şekle 
sokar. Her halükarda Mısırın 
Orta Şarkta önemli durumu bu 
kriz~ İtalyayı bilhasşa 
alakadar etmiştir. Ve ~cçcn 

gün İskenderiye aytarımızın da 
bildirdiği gibi son zamanlarda 
kayde değer miktarda gizli ve 
sinsi 1 tal yan propagandasının 
devam etmekte olduğu görülü· 
yor. Bununla beraber Edenin 
geçen çarşamba günü dediği gi· 
bi İngiltere ile İtalya arasında 
hiçbir politik çatışma yoktur.İn 
gilterenin teminine çalıştığı e
sas arsıulusal münazaaları şid· 
detten ziyade hakem vasıtasile 
halletme metodunun yerlesme· 
sidir. Buna misal olarak Musu
lun alınması yüzünden İngilte· 
re ile Türkiye arasında çıkan ve 
sulh yolile halledilen ihtilaf 
gösterilebilir. İngiltere, diğer 
memleketlerle beraber Uluslar 
Sosyetesi metotlarına bağlıdır 
ve bağlı kalacaktır. Cenevrede 
son birkaç gün içinde geçen mü 
zakereler göstermiştir ki arsıu
lusal düşünceler de "~eniş bir 
cephe halinde ayni sureti hal 
etrafında toplanmıştır.,, 

Mathilde hayretle: 
- Bu kadar tedbire ne lüzum var· 

dı? diye sordu. 
Julien içinden: "Ne diye yalan söy 

liyeyim ?,, dedi ve bütün şüphelerini 
olduğu gibi anlattı. 

Mathilde, sevgi, şefkatten ziyade 
delilik gösteren bir sesle bağınrcası· 
na: 

- Demek mektuplarının soğuklu· 
ğu bunun içindi 1 dedi. 

Julien o sesteki delilik edasını fıtr· 
ketmedi. Kendisine böyle "sen,, dcnil· 
mesi onu da adeta çıldırtmıştı, artık 
şüpheleri kalmadı, kendi kendine iti
barı arttı; o güzel kızı, yüreğini saygı 
ile çarptıran kızı kolları arasına alma· 
ğa cesaret etti. Bu sefer yine itildi i· 
ıe de bu itilme deminki gibi tam de
ğildi. 

Julien, Beunçon'da Amanda Bi· 
net'nin yanında olduğu gibi hafızası· 
na başvurdu ve la Nouvelle Helolse'in 
en güzel cf\nlelerinden. birkaçını, 
kendi sözleri imiı gibi okudu. Mat• 
hilde o -?zleri pek de dinlemeden: 

- Sende tam bir erkek kalbi var. 
dedi; itiraf edeyim, cesaretini ıma· 
mak iıtedim. tık şüphelerin, onlara 
rağmen yine yılmayışın senin sandı· 
ğımdan da daha pervasız olduğunu 

~österiyor. 

N . ATAÇ 
rArlrası varl 
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"i lk. Uğradığım Geceye Benzer Bir Geceydi. O 
Gecede ..• "Acaba Yanıldım Mı,, Diye Diişündüm 

18.30: Bayanlara jimnastik dersi. Ba
yan Azade Tarcan. 18.50: Dans musikisi. 
19.10: "Ayda,, birinci })4:rde. 19.50: Ro
men halk musikisi. Esteg Ac;o orkestra
sı. 20.20: Haberler. 20.30: Bayan Bedri
ye Tüzün. Türkçe sözlü eserler. Radyo 
caz ve tango orkestraları. 

21: Taksim stadyomundan nakil. Dör
düncü Balkan güreş müsabakalarL 

- Doğru .•. Bakınız, bunu ben hiç 
'düşünmemiştim. Oyle ya... Saltıkof 
Saltıkoğlu demektir ve bu ad su katıl
mamış bir Türk adıdır. 

Genç kadın bu sözleri alfabenin ilk 
hecelerini kolaylıkla sökebildiği için 
sevinen bir küçük çocuk gibi, ellerini 
bıribirine vurarak söylemiş ti. Ve son
ra birdenbire içinde kabaran bir me
raka gem takamamış gibi bir çekin
genlikle, fakat yWıüne çok tatlılık ve
ren bir çekingenlikle sordu: 

- Kazanın yirmi altı sene evvel 
tıize verdiği bu önemli ödevin ne ol
duğunu da bana söyleyeceksiniz de
ğil mi? 

- ünlü Hatunun bu buyruğu da 
başımız üs!ünde yer alır. llkin hika
yemizi sonuna erdirelim. 

,........ .. • • • • • • • .t 
- Üzerime aldığım gizli ödevi ba

!armadan gönlümün sesini dinleye
mezdim. Yahut ben dinleyemedim. 
Belki bir başkasr giderayak evlenip 
bir iki gece sevgilisi ile haşhaşa kalır 
'7e sonra Saltikofun payını vermeğe 
giderdi. 

- Demek Saltikofun babasını öl
aürmek kararı verilmişti... 

- Hatunum bundan sonra bahse
lteriz dedim ya ... 
Mamış Bırdr, ''eh artık, tıka çene

ni be kadın!" der gibi söylemişti bu 
sözleri. Fakat yine o anda cüretinin 
yükseldiği dereceyi farkederek sesini 
hafifletti ve tatlrlaştırdı: 

- Boşkamışa kızını benimle nişan
lanmış saymasını ve döner dönmez 
debdebeli bir düğün yapmak istediği
mi söylediğim zaman o uzun sakalını ı 
sıvazlayarak: 

"- Oğul! demişti. Sen beni dinle 
Öe hemencecik bu işi bitiriverelim. 
Zira kız kısmına pek güven olmaz. 
Bir de bakarsın. bir başkasına gönlü 
yatıverir" ve gülerek ilave etmişti: 
••- Kış geceleri uzundur. Yirmi yaşı
na ulaşan genç kızlar sırtlarının bir 
erkek göğsüyle ısınmasını isterler. 
Ye unutma Kı uen ÇOK zengın bır acıa-

mrm. Güzel bir kız, hele günün birin
de ihtiyar bir zenginin mirasına kona 1 

cağını bilen bir genç kız bu yaşta ba
§ıboş kalmamalıdır.,, 

- Doğru söylemiş. 
- Ben de şimdi ona hak veriyo-

:tum amma ... İş işten ve yıllar aradan 
geçtikten sonra. 

- Ve ... Ne dedise dinlemedim. Kız 
gözyaşları dökerek: ''- Beni bırak
ma ..• Ben de seninle geleyim,, derneğe 
kadar vardığı halde gene bir sabah 
atımı eğerlcyip bir ''Allaha ısmarla
dık" bastırdım ve uzaklaştım Olcadan 

Artık Kamutanın en can alacak ye
re yaklaştığı anlaşılıyordu. Hafifçe 
kaşları çatılmış, kara gözlerinde hül
yalı bir bakış belirmişti. Onun yorul
duğunu gören Hatun; 

- Fakat niçin otur muyorsunuz? 
Şöyle otursanız, daha iyi anlatırsınrz 
hikayenizi... - diye söylendi -
Mamış bu müsaadeyi işitmemiş gi

bi davranarak gene ayakta kaldı; ve 
devam etti: 

- Saltıkoğlunun işini bitirmek için 
tahminimden çok uğraşmak icap etti. 
~am iki yıl at koşturmadık ova, baş 
vurmadık olca ve atlatmadık tehlike 
bırakmadım. Fakat Kazan bana ver
diği bir işi nasıl başardığımı gördü 
ve bir daha bana bir ödev verenler 
iben sağ kaldığım takdirde o ödevin 
nıutlaka başarılmış olacağına inandı-
lar. • 

- Biz de inananlardanız Han. 
Kamutan sağ elini kalbine bastıra

rak başını eğdikten sonra: 
- Nihayet... Nihayet... • dedi • 

Boşkamışın kızını alabilecek hürriye 
ti kendimde buldum. Oyle seviniyor
dum ki, geçtiğim köylerde, olcalarda 
beni görenler hiç sebepsiz fırlattığım 
kahkahaları duydukça "acaba deli 
nıi ?" diye dönüp dönüp bakıyorlardı. 
Deli ... Deli ya ... Deli idim zahir. Ve 
tam bir deli gibi at koşturarak, koş
tura koştura atları çatlatarak günün 
birinde Boşkamısın obasına ulaştım. 

Hatun nefes aimıyor gibiydi, daha 
İyi isitmek istiyormuş gibi hafifçe 
öne doğru eğilmişti ve gözlerini kırp
madan ona bakıyordu. 
Mamış gırtlağından bir yırtıcı hay 

van hırıltısı çıkararak başına bir yum 
ruk indirdikten sonra Kazan Hatunu
nun kar:ıısında bulunduğunu unutmuş 
gibi sunturlu bir küfür savurdu. Ve 
cieminden beri istifade etmediği mü
saadeyi kullanarak durduğu yerde çö 
ıneldi. 

- Obaya mı ulaştrm? Obaya mı 
ulaştım? Koyduysan Obayı bul ye
rinde •.• 

- Ne olmuş? Göç mü etmişler? 
- Nenin göçü Hatuuun? Nenin gö-

Sü? Mahvolmuşlar, mahvedilmişler ... 

- "1 
- Hiç unutmam, ilk uğradığım ge-

.. « ... Kızı bulamaml§tım, fakat güzel hayali bir türlü hatıramdan 
silinmiyordu. 

ceye benzer bir gece idi. O gece de ... 
Her taraf kara bulanmıştı. "Acaba 
yanıldım mı?" diye düşündüm. Fakat 
yıkılmış evlerin kar yığınları altından 
sırıtan parçalan, o bol ve yüksek çam 

tarla dolu olan sırt ve nihayet yanma 
mış ağaçların dallarında asılı insan -
lar bana yanılmadığımı kolaylrkla an
lattılar. 

[Arkası var] 

VAPURCULUK= 
Türk Anonim Şirketi 

Umum Müdürlüğünden: 
Mayis 935 den itibaren satışa çıkarılan halk biletlerile 

% 20 tenzilatlı gidiş, dönüş .biletlerinden sayin yolcuları
mız lehine yapılan ucuzluk ve gün uzatılması aşağıda yazılı 
nlduğu ~~LL. aa... ola.u.a..-.-~~=---

HALK BiLETLERi 
1 - Birinci mmtıka bileti alanlar: Marmara havzasile Ça

nakkale Boğazı dahilindeki iskeleler arasında : 45 gün. 
2 - ikinci mıntıka bileti alanlar: Karadenizden Samsu-

na "Samsun dahil,, Ege denizinden Izmir iskelesine ka
dar "İzmir dahil" olan iskelelerle birinci mıntıka da
hilindeki iskeleler arasında 60 gün yani iki ay. 

3 - Üçüncü mıntıka bileti alanlar : Türkiye sahillerinde 
vapurlarımızın uğradiği bütün iskeleler arasında üç ay. 

müddetle seyahat etmek hakkını haizdir. 

Fi AT 
Birinci ll<inci Güverte 

Kam ara Kamara 

Kuruş Kuruş 

1500 1000 

4000 3200 

5500 4700 

Kuruş 

500 Birinci mıntıka iskelelerinue 45 
günlük seyahat müddeti için. 

1000 İki mıntıka iskelelerinde 60 gün

1500 

lük yani iki ay müddet için. 
üçüncü mıntıka iskelelerinde 3 
aylık müddet için. 

Yemek bedelile nakliye ücretleri, rihtim ve iskele -paraları 
ve sair rusum yolculara aittir. 

YÜZDE YiRMi TENZiLATLI GiDiŞ VE DÖNOŞ BİLETLERi. 

Muayyen iki iskele arasında yüzde yirmi tenzilatlı gidiş-dönüş bilet
lerinin müddeti 45 güne çıkarlmıştır. 45 gün zarfında dönemiyen yolcu
lar dönüş krsmının tenzil olunan % 20 farkını ödemek suretile altı ay 
içerisinde bindiği iskeleye dönmek hakkını haizdir. 

Şirketimizden gidi§ ve dönüş bileti alan yolcular dönüş biletlerile va
purlarımızdan matla Denizyolları vapurlarile de dönmek hakkını haizdir

ler. 

Bu yoldaki bilet satışları, 25 Eylül 935 tarihine müsadif carsamba 
gününden itibaren İstanbul Karaköy acentelerimizle dı:ıardaki~ iskeleler 
acentelerimiz tarafından yapılacaktır. 

Budapeşte 
18.30: Senfonik konser orkestrası. 19: 

Sözler. 20: İslanda şarkıları. 20.35: Kon
ferans. 21.05: Müzikte galan stil. 22.30: 
Duyumlar. 22.50: Çingene müziği. 23.45: 
Almanca konferans. 24: Caz. 

BUkreş 
13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo or

kestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
süreği. 20: Sözler. 20.20: Pllk. 20.50: 
Sözler. 21.15: Kuartet oda müziği. 21.45: 
Şarkılar. 22.05: Rus müziği. 22.30: Du
yumlar. 22.45: Süel müzik. 23.15: Fransız
ca ve almanca duyumlar. 23-25: Konserin 
süreği. 

Varşova 
19: Şarkılar. 19.30: Çocuk yayımL 19.40 

Sözler. 19.45: Plak - Muhtelif. 21: Süel 
program. 21.30: Plak • Duyumlar. 22: 
Müzikli şen program - Edebiyat. 23: Sen
fonik koı:ıser. 24.15: Dans plaklarL 

Stokholm 
20.30: Sözler. 20.45: Süel konser. 21.45 

Sözler. 22.15: Koro konseri. 23: Hafif 
müzik. 

Viyana 
21: Düğün havalan. 22: Mozart muzı

ği. (kilise için). 23: Duyumlar. 23.10: 
Radyo orkestrası - Sözler. 24.05: Hafü 
müzik. 24.45: Dans. 

Belgrat 
20.30: Ulusal yayım. 21: Plak. 21.30: O

peradan 'öle, 
Ber :in 

21.30: Süel konser. 22.30: Karışık ya
yım. 23.30: Duyumlar. 24: Gece müziği 
(Radyo orkestrası). 

• NÖB E TÇ .. 
ECZ AN E L E R 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Bahçekapıda Hüsnü Haydar - Alem

darda Übeyd - Lalelide Sıtkı - Küc;ük
pazarda Cemil - Aksara~da Ziya Nuri 
- Karagümrükte Arif - Fene~de Emil
yadi - Modada Faik İskender - Altıyol
da J.fahmud - $ehzadebaşmda Asaf -
Samatyada Erofilos - Bakrrköyde Mer
kez - Beşiktaşta Rıza - Şehremininde 
Kazım - Büyükadada Mehmed - Hey-

[

. ......,,,.., -D•W B...,....ıflvnda K a n B11k -
Pangaltıda Güneş - Taksimde Karakin 
Kürkc;iyan - Galatada Hidayet - Şiş
lide Pertev - Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• 
SİNEMALA R 
TiYA T RO LAR 

• Tepeb"aşr Belediye bahçesinde her 
hafta Perşembe, Cuma, Cumarte
si, Pazar akşamlan saat 22 de 
Şehir Tiyatrosu Artistlerinden 
Hazım tarafından .. Karagöz " 
oyna tılacaktır. 

• Melek: Deli kız 
• Saray: Günahun aşktır 
• İpek: İspanyol Dansözü 
• Y ıJdız ı Yaşamak istiyoruz. Ben fahi

şe miyim? 
• Alkazar : Voranzefin Esrarı - Zabit 

Namzetleri eğleniyor. 

• Aari : Ekmekçi Kadın - Petrol Mu
harebesi. 

Şık - Petersburg geceleri - Macera
lar Kralı. 

• Sümer: Senin gibi bir kadm - Çılgın 
Uçuş 

• Üsküdar Hnle : ltto. 
• Alkau.r : Batakh damrn kızı. 
• Milli : Bataklı damm km Aysel -

Esrarıengiz çiftlik. 

• 
MÜRAC AA T 
Y E R LE R i 

Deniz Yo1Ian acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iakelcsi bas m~ 

murhığu) 
$irketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Sirkcti merkez aceıı· 

teııi. Telefon 
Şark Demrivollnr1 müracaat ita• 

lemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müracaat 

kalemi Ha1darpaşa. Telefon 
e 

42362 

43732 
4470! 

22925 

23079 

42145 

i TF AiY E 
TELEFONLARl 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Fazla tafsilat için acentelerimize müracaat edilmesini saygı değer 
yolcularınuzdan dileriz. . 111 

UMUM MÜDÜRİYET -~-

Yeşil köy, Bakırköy, Biiyük
dere. Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahc;e. Kandilli. Erenköy, Kartal. 
büyükada, Heybeli. Burgaz Kınab mın
takaları kin telefon santralındaki mema· 
ra (yangın) kelimesini söylemek kafidir. 

r ··· 
Klişe Atölyesi 

Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapılır. 

Ucuzluk, cıabukluk, iyi, temiz ve 
111 güzel iş 
~~~~~~~~~ 

• H A S TAN E 
TELEF ON L ARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrabpaşa 21693 
Gureba Hastanesi. Şehremini Y eoi-
bahce. 23017 
Haseki kadmlar hastanesi Ak· 
saray Haseki cad. 32 24553 
Emr:tzı akliye ve asabiye has-
tanesi. Bakırköy Reşadiye kışlası 16 .. 60 
Beyoğlu Zükur hastanesi Firuzağa 43341 
Gülhane hastanesi. Gülhane 2051G 
Haydarpasa Nümune hastanesi 60107 
Zeynep Klmil hastanesi Ügkü-
dar Nuh kuyusu. Gün Doğum11 
caddesi 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Etfal hastanesi. Si~ll 

60179 
22142 
42426 

Soğuk Ter 

İşini çabuk bitirdi. 
İhtiyar kadının boynuna doladığı 

parmaklarım biraz sıkmış, sonra bo
gazdaki hmltıyı duymamak için da • 
ha kuvvetle sıkmıştı. Cansız kalan vü 
cut yekpare ve sert bir cisim gibi ya
tağa düştü. Eğer yorganın üstünde 
kalan elleri ihtilaçlı ve başındaki ye
menisi biraz bozulmuş olmasaydı, ih
tiyar kadının fena bir rüya gördüğü 
için yüzünü buruşturarak uyuduğuna 
hükmedilebilirdi. 

Katil, bütün gün, yapacağı işi dü
~ünerek evin etrafında dolaşmıştı. Gö 
ğüs bağır açık, gözler dönük, açlık • 
tan zayıflamış beyninin içinde, ne o
lursa ol$un para bulmanın sabit fik
rile geceyi bekledi. 

Kamburu çıkmış ihtiyar kadın, ta
vukları kümese koyduktan sonra ka
pısının eşiğinde oturmuştu. Ağır a
ğır hava kararıyordu. İhtiyar kadın 
da ağır ağır uyuştu. Çenesi göğsünün 
üstüne düşmüştü. Bunun üzerine he
rif, bitmez tükenmez ihtiyatlarla par 
maklığa yaklaştı ve kedilere mahsus 
bir çeviklikle üstünden atlayarak hah 
çeye girdi. Hiç gürültü çıkarmamış -
tı. Sonra, bir gölge gibi sessizce ih -
tiyar kadının yanır.dan kayarak eve 
girdi. \. 

Gecenin serinliği kadını erken uyan 
dırmıştı. Vücudünün tutuk azasını 
güçlükle kımıldatarak yerinden kalk 
tı ve evin içinde hem mutfak, hem de 
yatak odası işini gören bir tek odası 
na girdi. 

Korkudan ne yapacağını şaşıran he 
rif bir sandığın arkasma saklanmıştı. 
Nefes bile almıyarak olduğu yere bü
züldü ve ihtiyar kadın, yorgunluk -
tan inim inim inliyerek yatağa girin
ceye kadar kımıldamadı. 

Ondan sonra da bekledi, kadının 
uyumasını bekledi. Çünkü ilkönce o
nu öldürmek niyetinde değildi. 

Kadm şamdanı üflemiş, mumu sön 
dürmüştü. Kulübeyi derin bir sessiz
lik kapladı. Küçük dört köşe pence -
reden soluk bir ay ışığı giriyordu. 

Serseri o zaman saklandığı yerden 
çıktı. El yordamile ilerliyordu. Yata
ğın altında gördüğü ve her halde cim 
ri kadının bütün paralan içinde bu -
lunan tahta çekmeceye doğru sessiz 
birkaç adım attı, kollarım uzattı. 

Fakat çekmeceyi çekerken tahtayı 
gıcırdatmıştı. 

Bu, yataktakini uyandırmağa kafi 
geldi. 

ihtiyar kadın bağırdı: 
- Kim o? 
Bu haykırışı duyar duymaz, he

rif, bir saniye düşünmeğe lüzum gör· 
meden, imdat çağırmasından korktu
ğu bu sesi boğmak için doğruldu. 

• işini bitirdikten sonra şakaktan 
nemli, kolları sarkik, avuçları açık du 

SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN 
AŞACI: 

ı - Bir dans (5). Kafesli c;ıkmtt (5). 
2-Büyük (3). 

3 - Işık verir (3). Zannetmek (6). 
4- Bıc;aim kılıh (3). Aktörün yaptığı 

şey (3). 

5 - Be:Ynelmilel (10). 
6-ldrak etme (6). 
7 - Ruh (3). Büyük deniz (5). 
8-Vakti bildirir (4). Kırmızı (2). 
9-Meyan (3) . Hücre (3). 

10-Bir uzuv (3). Nezir (4). 
11 - Beygir (2). Sol el ile iş yapan (5). 

DUnkU Bulmacamızm halli 
SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

AŞAÔI : 
1-Kültür (6). Asab (4). 

Yazan: MI • FA 

rarak bir müddet şaşırarak kaldı. 
Kolunun tersile ve makinemsi bh 

hareketle alnını sildi. Kendine geldik 
ten sonra bir küfür savurdu, eğildi, 
bu defa rahatsız edilmiyeceğinden e
min olarak çekmeceyi odanın ortası
na çekti. 

Bahçede hava menekşe kokularile 
dolmuş, ipek gibi yumşak ve tatlıy
dı. Herif evden çıkarak yumşak ba
sışlarla büyük havuzun yanından ge
çerken makineden bir oyuncak gibi 
otların üstüne bir kurbağa sıçradı. 
Serseri korkudan adımlarını sıklaştı
rarak, fakat arada bir durup kulak ka 
bartarak yürüdü, parmaklıktan atla· 
dı, büyük yola çıktı. 
Kafasının içinde bir tek düşünce 

vardı: Bütün gece yürümek ve cina 
yetinin hem zamanından, hem de me
kanından uzaklaşmak. 

Koşuyordu. 
Epey yürüdükten sonra birdenbire 

durdu: Ağaçlıklar arasında bir ışık 
görmüş~ü. Mutlaka bir ev olacak. Ne 
yapsın? Geri dönecek değil ya, yürü 
meğe devam etti. 

Bin ihtiyatla, en hafif gürültülere 
kulak kabartarak adım atıyordu. Eve 
yaklaştı. 

, Birdenbire, sükütu delerek, çok ya 
kınında korkunç bir ses yükselmişti: 

- Katil! 
Serseri, dizlerinin bağı çözülerek, 

nefesi kesilerek olduğu yerde durdu. 
Ses devam ediyordu: 

- Hayır! Elimden kaçamazsın, kur 
tulamazsın. işin bitiktir, yakayı ele 
verdin r 

Korkudan soğuk ter döken, ayakla 
rı yere çivilenen, ne geri, ne de ileri 
gidebilen katil, yüreği çarparak bu se 
si dinliyordu. 

- Alçak! Şimdi korkudan titri • 
yorsun değil mi? Sen onu nasıl öldür
dünse ben de seni şimdi öyle öldüre· 
ceğiml 

En küçük bir krmıldamşa bile mük 
tadir olamıyacak kadar dermanı ke
silen serseri, bu titrek sesi dinlerken 
asabi mukavemetinin sonuna geldiği 
için korkudan bağırmak üzere idi; ga 
rip bir çıtırtı, bir gürültü duydu ..• 
Sonra derin bir sessizlik... Sonra, ga 
yet sakin, tane tane söyliyen başka 
bir ses yükseldi : 

- Bayanlar, Baylar ... Burası İs -
tan bul radyosu ... Biraz e\·-. el size "ka 
ranhk yüz., piyesinden bir parça tem 
sil eden aktör ... 

Deminki sesin radyo olduğunu he 
men anhyan serseı-i derin bir nefes 
aldı, soğuk bir terle viicudüne yapı -
şan gömleğinden vücudünü biraz ayır 
mak için omuzlarile küçük bir hare • 
ket yaı-~. yere tükürdü, c.eplerini şi
şiren altınları elbisesinin drşından a
vuçlarile tutup gürültü çıkarmalarına 
mani olarak yürümeğe devam etti. 

Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON {Yazı ışteri : 24319 
İdare İşleri : 24310 

TELGRAF: '1 TAN .,lstanbul 

Bir aylık 
3 
6 .. 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye için Dışarı içiD 

Lira K. Lira K. 
1 50 
4-
7 50 

14 -

i LAN 

8-
14 -
28 -

İlanlar için tıancılık Şirketlerine mü
racaat edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğrudan doğruya 
idaremizce almabilır. 

Küı;uk ilanların 5 satırhğı bir defalık 
30 kuru$tur. 5 satırdan fazlası ıc;in sa· 
tır başına 5 kuruş alınır Bir deladan 
fazla içiıı vekilndan 3 10 kurus indirilir 

2-Eski (9). 
3 - Lakırdı (7) • • 
4- İdrak (5). 
5-Riz't (4). Er (2). 

6 - Reddetmek (9). 
7 - Sır (3). Mıki (4). 
8 - Ak (2). Ek (2). Ree 3. 
9 - Sirk (4). Kir (3). 

11 - Birader (7). 
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Balkan Festiv81inin 2nci Günü1 

Büyükadada 
Büyük Balkan 
Resmi Geçidi 
Gece atış oyunları 
e§lenceler yaplldı 
Dün Balkan festivalinin ikinci ve 

en parlak günüydü. Büyükada iıkele
ıı, iskele civan, oteller ve Yat klüp, 
festivale ittirak eden uluılann bay • 
raklarile donanmııtı. Saat ondan iti • 
baren Adada kalabalık belirmiyc baı
lamıt ve nihayet saat ikiye dofru is
ktleden Yat klübe kadar cadde, bir 
gece evvelki muhte,em balo yorgunlu 
ğuna rağmen, geçilmez bir hale gel
mitti. 

Balkan ger.it resmi 
Kom1u devletlerden gelen heyetler 

tılusal kıyafetlerile öğle yemeiini ye
dikten sonra takım, takım Yat klübe 
g "ttiler ve burada alfabe sırasile dizi
lerek biraz sonra baılıyacak olan Bal· 
kım resmi geçidine hazırlandılar. Bu 
s;rada, ekserisini kadınların teıkil et· 
tiği halk, Belediye civarından Niza
mın sonuna kadar caddenin iki tarafı· 
na sıralanmış, ellerinde çiçekler, ge
~it resmini bekliyorlardı. Saat 14,30 
c!a başta bando olmak üzere gruplar 
birer birer Yat klüp bahçesinin bU -
yük kapısından çıktılar. Ulusal elbi· 

ıelerile önde Bulgar, arkasmdan Yu· 
nan, sonra Romen ve Türk grupları 
geçtiler ve bunları Yugoslavlar takip 
ettiler. Bu şekilde sıralanan gruplar 
Nizam caddesi tarikile Lilna Park yo
lunu tuttular. Halk grupları. ayn ayn 
alkışlıyor, ve yolun iki tarafından ya. 
vaı yavaş yürüyerek geçit resmine iş 
tirak ediyordu. Gruplar yürürlerken 
milli çalgılarını da çalıyorlardı. 

LOnapark alanında 
Bu ıekilde ilerleyen gruplar ve 

halk aut on beti otuza doğru Lilna 
Park alanına geldiler. Alan, yer bu
labilmek için daha evvel gelmit bin -
terce ıeyirci ile dolmuıtu. Biraz son
ra §ehir bandosunun çaldığı lstiklil 

marşile bayrak çekme törenine baılan 
dı. Her ulusun milli marşı çalınarak 
gene alfabe sırasile bayraktar çekildi. 
Bayrak çekme töreni bittikten ıonra 
evvela Bulgar grupu, alanda evvelce 
hazırlanmıg olan platforma çıktı ve 
halk tarafından alkıtlanan 10 milli 
dansı gösterdi. Bulgarları Yunanlı 
grup takip etti. Bu grupun ulusal el
biselerile oynadığı oyunlar pek müs· 
teına görünüyor, saik mütemadiyen 
onları takdirle kargılıyordu. 

Yunanlılardan sonra müzik heyeti
le birlikte Romen grupu oyunlarına 
baıladı. Romenli doıtlarnnız da güzel 
oyunlarile büyük muvaffakıyet kazan 
dılar. Daha sonra Yugoslav grupu 
platforma çıktı ve evvela t.arkı ile bat 

Dünkü Ballıan l•.tİıHJlincl• mulat• lil ulu•laro m•naup wençlerin weçit re•mİncl• ue ufcu(lf oyunlan ema
•ında alınmq raimlcri 

'"o. 1 

H 1 N Ç 
:Yazan: EDGAR WALLACE 

Yüzbaşı Mişel Biriksan'ın kafası 

birtakım batıl itikatlara saplanıp kal· 
mıştı. Hoş ... Bunlar pek o kadu teh· 
likeli ıeyler değildi. Faraza bir çayır. 
da bir karga gözüne ilişti mi hazret, 
o giın akşama kadar mutlaka bir ikin
ci karga göreceğine kanaat getirmit 
bulunuyordu. Ekı • U - Şapel istaı
yonunda gazete satılan kötklerden bi 
rinde ''baıit bir fevkallde, yahut bir 
Holivut muvaffalayeti., adını tqıyan 
bir kitap gördtltU anda da cen• bu 
batıl itikat damm tutmUf, kendi ken· 
dine sormuı ve düttlnmUttü: 

- Acaba bu fevkallde kelimesi bir 
daha nasıl bir münasebetle kulağnna 
çalınacak? On para almadan çalıtan 
hangi ehemmiyetsiz aktrisle alay et· 
mek için yanımda bu kelimeyi kulla· 
nacaklar 

Kitabı derhal Rtın aldıtını söyle • 
meğe lüzum yok tabii. Bu bir roman-
4!1. Maamafib yüzbafı Biriksan satın 
aJdıgı kitaba ancak t()yle bir gö.zattı 

ve kapayıp koltuğu altına kıstırdı. 

Sonra vakit geçirmek için Belçika 
Demiryollan idaresinin tarif esini tet
kike koyuldu. 

Canı sıkılıyordu. Amma bu can sı
lantıİı yüzbaııyı idi bir figüran iken 
birdenbire bUyilk bir 9öhret kazanan 
ve milyoner olan Aktris Rozita Lov'· 
un heyecanlı hayatını öğrenmeğe sü
rükleyecek derecede delildi. Şimdi 

yalnız fevkalade kelimeıini bugün 
içinde tekrar nerede ititebilecetini me 
rak etmekte idi. 

Evet ... Mutlaka, mutlaka bu keli • 
meyi buıiln bir daha ititecekti. 

Durınadan canilerin ve hınızlarm 
peıinden kopn bir polis memuru ol· 
madığı balde böyle ıeyler onu pek a
lakadar ediyordu. 

Birilnton Brltanya Dıt Bakanlığı· 
nın mukabil caıulluk tetkilitındalci 
memurlarırı en zekiıi sayılıyordu. Va 
zifesi icabı birçok kötü muhitlere de
vam etmeğe mecbur oluyor, ıarip ta
vırlı yabancılarla dilfüp kalkarak giz
li cereyanların Britanya uyual ka
yığını sürüklemek istedikleri meçhul 
limanları öğrenmeğe çalı9ıyordu. 

lki defa, Avrupayı kendi halinde 
bir ıeyyah tavrı takınarak dola1mı9tı. 
Tunanın birçok ayaklarında küçüclik 
bir kavık içinde aylarca dolaşmış, kih 

ıu kıyıdaki, kah bu kıyı~ki küçük 
otellerden birinde ıizli bir seferberli
ğin izlerini arayıp durmuıtu. 

Güç ve yorucu olmalarına rağmen 
bu nevi itlerden hoılanıyordu. Zaten 
can sıkıntısı da bu yüzden geliyordu. 
Aylarca dolatmı§, çalışmıt çabalamı\t" 
tı da Çekoslovakyanıfı yaptığı bir 
muahedeyi saran muammayı tam hal 
ledebileceği sırada kendisini birdenbi 
re Berline çağırmışlardı. 

Sefaretteki şefi Binbaıı Jorj Stense 
ıeyahati hakkındaki raporu verir -
ken : 

- Eğer bana daha yirmi dört saat 
müsaade etmit olaaydmız, ıize mua• 
bedenin fotof rafiıini getirebilecek -

tim .•• - demitti • 
Fakat kumandan bu sözler kaqı • 

aında en ufak bir teltt göstermeden: 
- Böyle bir muvaff akıyetinizi gör 

mek imlWuıu kaybetmif olmamıza te 
e11ilf ediyorum yüzbafı .•. - dedi • im• 
ma üzülmeyinis. Zira biz Slovakya 
Başvekili ile açıkça konu,tuk ve o bize 
muahedenin bir suretini verme4i va• 
detti. Hatta hatırladığı ıııaddeleri ken 
di elite yazıp vermekten de çekinme
di. Mühim birıey değil. DUpedUz eko 
nomik bir mukavele. 

Ve sonra birdenbire doğrularak sor 
muştu: 

ladıfı oyunlarında ıUreklc alkıtlandı• 
lar. 

Efeler 
Sıl'\I Türk gruplarına gelmişti. Ev

vela Öğretmen okulu mezun ve tale • 
belerinden mürekekp grup zeybek el
biselcrile Sarı Zeybek türküsünü söy
liyerck oyunlarını gösterdiler. Genç
ler yerlerine gittikten sonra koca a • 
landa akialer yapan şiddetli bir alkış 
·koptu; festival için gehrimize gelen 
Efeler meydana çıkmıtlardı. Efeler 
göz ahtı elbiselerile gayet vakur, plat 
formda dolattılar; sonra her biri ayrı 
ayrı oyunlarına başladılar. Efeler çe
vik hareketlerle dizlerini yere vurduk 
ça alanm dört tarafından binlerce, 
"Yata!..'' sesleri yükseliyordu. Bu a· 
rada iki büyük kama ile Alim Efenin 
oynadığı ''Köroğlu" oyunu ~ok tak· 

Dün büyiilıaclcuia ~pılan maht•lil 
•ilencelercl•n .,. claıa.lardan 

81 •ndanlan• 

dir edildi. Bunlardan sonra bayanlar
dan mürekkep bir grup (karşılama) 
ve Galatasaray lisesi talebeleri de Zey 
bek oyunları oynayarak şiddetle alkış 
landılar. En ıonra Llzlar platforma 
çıktılar. Bunlar o kadar çevik hare -
ketlerle oynuyorlardı ki, bütün seyir
cilerin gözleri hayretten büyümüttü. 
Bilhassa iki kişinin bıçaklarla oyna -
dıkları son oyun bütün halkı hayret
lere boğdu. Çünkü Lazlar bıçaklarile 
biribirlerine saldırıyorlar ve burun 
buruna geldikleri halde kendilerini bil 
yük bir malaııret urfile yaratamıyor• 
!ardı. 

Saat l 7 ye doğru oyunlar bitti ve 
gruplar dağıldılar. Saat ıekiz buçukta 
Yat klüp bahçesinde toplandılar. Saat 
dokuzda da ateş oyunları başladı. Lil· 
na Park bahçesinde yapılan bu oyun
ları halk rahatça seyredebiliyordu. A
teı oyunu me§&lelerle yapıldı ve çok 
parlak oldu. Beş binden fazla halk 
dün eşine ender tesadüf edilir ~Uzel 
Lir gün geçirdiler. Gruplar bugün A
dadan lstanbuta inerek Taksim Cü. 
muriyet abidesine çelenkler koyacak
lardır. 

·~~~~iii!i!!~iiiiiiiôii~~~· 

1 Deniz yolları 
1 

IŞLE'tMESI 
Acenteleri: Karaköy Köprtıbatı 

TeL 42362 - Sirkeci MUhUrdar- ı 
111111 nde ffan. Tel 22740. 

111111 

lskenderiye yolu 
izMIR .apuru 17 Eyl61 SALI 

rftn6 saat 11 de blrenderiye'ye 
k•dar 15576} 7099 -. 
- Elmer'i tanır mıımız Birikston? 
O zaman mukabil casusluk te§kili

tı memuru tefinin masasına oturarak 
can sıkıntısile sormuıtu: 

- Beni Berline böyle bir sual sor
mak için mi çağırdınz? Almanların 

Bavyerada milyonlarca tüfenk mermi 
ıi yapıp kalem kutuları içinde gizle
diklerini biliyorum. Elmer'e gelince ..• 
Bu bir memurdur sanırım. 

- Evet .•• Bir Finans memuruydu. 
Fakat üç haftadanberi ortadan kay • 
boldu ve defterleri tetkik edilince El
merin gayet ustalıklı bir l!ahtekirhk 
yaptığı ve emrine verilen bütçeyi so
yup ıovana çevirdiği anlatıldı. 

Birikston ıuratını buruıturmuıtu: 
- Bunu öğrendiğime canım sıkıl

dı. Elmer'I ben sakin ve uılu akıllı bir 
adam sanmı9tım. AmmL .• Sanırım kJ 
beni onun takibine memur etmezainiz. 
Bu Britanya polis genel direktlSrlUğU 
nün işidir. 

- Hayır •.. Sizi onu takibe gönder
miyeceğim. ÇünkU Elmer tutulmut • 
tur. 

Binbaşı bu sözleri yavaş bir sesle 
söylemişti. Yava9 ve boğuk bir seıle. 
Ve bir çekmeceden aldığı bir kağıdı 
Birikston'a uzattı. 

[Arkası var] 

f Radyo Duyumlar1_I 
Sovyet Radyolarında 

Neler işitilecek? 
Önümüzdeki mevsim radyo 

dinlemeğe elverişlidir. Günle
rin kısalması şimdi bile bize ak
şam pek erken saatlerde olduk
ça uzak yerleri dinletebilmekte
dir. Moskovadan önümüzdeki 
mevsim verilecek konserleri 
gösteren bir program elde ettik. 
Burada dinlenecek programın 
önemlileri bildiriliyor. 

Sovyet radyoları bu sonbahar 
mevsimile kış aylarında vere
cekleri konserlerde klasik mü
zik için oldukça fazla bir yer 
ayırmışlardır. ilk olarak Beet
hoven ile Berlioz'un eserlerin
den birkaç konser verilecektir. 
Bu meyanda "Requiem", Ro
meo et juliette" ile "Lelio" ve 
"Harold ltalyada" adlı eserler 
de p r o g r a m a konulacak
tır. Franz Luzt'in 125 inci do
ğum yılı dönümü münasebetile 
ıo Eylul akşamı Moskovada bü
yük bir Liszt konseri verilmiş· 
ti. 

Radyo idaresi de radyo için 

birçok operalar hazırlamakta
dır. Açıkta halka da dinletile
cek olan bu opera piyesleri ara· 
sında şu operaların adları yazı
lıdır: Mozart'ın "Figaro'nun 
Düğüğnü", Weber'in ''Freis
chütz" u. Bundan başka radyo 
için adapte edilen ve sırf radyo 
stüdyosunda verilecek olan ope· 
raların o.dları da şunlardır: 
Glinka'mn "Rousslan et Lud
milla", Verdi'nin "Hernani", 
Smetana'nın "Satılmış Eş" Au
ber'in ''Ambasadrice'', ve "1905 
yılı" adlı operaları. Moskovada 
bugüne kadar biraz yabancı ka
lan koro konserleri de verilme
ğe başla,nacaktır. 
Şüphe yoktur ki program re

pertuvarında popüler Rus hava· 
lan ve şarkıları için de büyük 
bir yer ayrılmıştır. Bunlara zıt 
olan Haendel ve Bach ile Gluck 
ile Mendelsschn'un senfonilc 
koro kons\!rlerine de rastlana
caktır. 

T. BLEDA 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 
• Bir Radyo Modasının . Tekerrürü 
Radyo makinaları piyasaya 

ilk çıktığı zamanlarda batarya 
ve akümülatör ile çalışırdı. Bun
dan başka h.:>parlör de radyodan 
ayrı idi. Esasen radyo makina
lannın yeni çıktığı bu sırada bir 
ev satınalmaktan farklı olmıyan 
radyo fiyatları gibi makinalar 
da gösterişli idi. Akümülatör, 
batarya, hoparlör, anten yerine 
kaim olan bir buçuk n.etre mu
rabbaında kadranten ile bir do
lap büyüklüğünde makina rad
yoyu daha esrarengiz gösteri
yordu. 

İlk merakhlardau · öyle sekiz, 
on lambalı bir makinayı satın
almak için 1500 liraya kıydıkla
rına göz birliği edilmiştir. 

Bir m~ddet sonra makinalar 
boyca küçültülmeğe ve ayn bu
lunan kısımlarının birleştirile· 
rek daha basit bir şekle konul
ması için çalışılmıştı. 

Ancak anot batarya ve akü
mülatörler yerine şehir cereya
nından istifade yollan bulun
duktan sonra makinalar basit
leştirilebilmiştir. Şöyle ki: Ma
).tinanın cereyan kısmını temin 
eden redresörler tamamile ma
kinamn gövdesine girmişti. Ay
rı kalan ve makinaya en son 
birleştirilen hoparlör olmuştur. 
Hoparlörün makinaya birleşti
rilm~i işinde epeyce durulmuş
tur. Birçok radyo mühendisle· 
ri hoparlör ile makinamn bir 
arada bulunmasına bazı teknik 
bakımlardan doğru bulmamak
ta idiler. Bir kere kuvvetli ho
par lörler yüksek sesle çalıştırı
lınca makinayı sarsarak o za
man için zayıf yapıda olan rad
yo lambalarım sarsardı. İkinci 
hata da eski makinalardaki hot
frekans lambc:.ları hoparlöıe ya
kın olunc:. mutlaka ufak bir hı
şırtı veya uğultu neşrederdi. 
Hatta bu hadise yüzünden eski
den her zaman hoparlörün yeri 
değiştirilmek icap ederdi. Bu
mın için lambaların ancak ho
parlörün makinaya yaklaştığın
<'., sesin bozulmıyacağı bir şe
kilde çıkması temin edildikten 
sonra maikna ile tek parça ola
rak monte edilebilmiştir. Bu da 
üç, dört yıllık bir .iştir. Heme-
dense bazı fabrikalar son zama
na kadar hoparlör ite makinayı 
bir arada imal etmekten çekin 
mişlerdir. Hoparlörün ayn bu
lunmasını tercih eden bu ıi: ... s· 
seseler bazı dinleyicilerin arzu
larına uygun olması için böj ·.: 
yapmışlardır. Bir arada olmı
yan hoparlör evin her tarafını, 
baıhçeye veya l:~lkona kolayh~.:
la bir tel ile götürülerek çalınır. 
Halbuki hoparlörü bir arada bu
lunan bir makinayı başka yere 
götürmek için orada mutlaka 
bir anten, toprak ve cereyan ve
ren prizin bulunması lizrmgelir. 

Evin iki üç yerinde bu tesisatı 
kunnak ta epeyce büyük bir· 
masrafa muhtaçtır. Bunun önü
ne geçmek için yeni sistem ma
kina1ann arkalarına ikinci bir 
hoparlör takılması için fiş düy· 
leri yapılmıştır. !kinci bir oda
da çalınmak icap ettiği yere da
ha bir hoparlör satınalınarak 
bir kordon ile uzatılır. Fakat 
ikinci bir hoparlör ..... tınalmak 
herkesLı harcı değildir. Amatör 
olan kimseler gerek olduğu va
kit hoparlörü başka odalara 
=atmak istediğinde hoparlörü
nü ~ ... Ikartarak bir 

ıetre mur 4r kontrplaka 
tahta üzerine monte eder ve L· 
tediği yere kadar uzatabilir. 
Yalnız şuna dikkat edilmelidiı 
ki, hoparlör makinadan 30 met· 
reden daha uzak bir yere götü· 
rülecek olursa ses boğulur. Bu· 
nun sebebi de o mesafeden daha 
ıuanan teller biribirinc ihtizaz 
eder ve koadansatör haline gi· 
rerek kalın notaları boğmağa 

başlar. Ş.ı takdirde bir trans· 
formatör konularak b ....... uı önü· 
ne geçihnclt mümkündür. 

DUYUMLAR 

lsviçre Radyosunda 
Paderevaki konseri 

Dünyaca tanınmış p i y a n o 
bestekarı piyanist ve eski Cu· 
r.ıurbakanı Paderewski 12 Bi· 
rinciteşrin günlemecinde doğ· 
duğunun yıl dönümü olmak mü· 
nasebetile kendisinin hatırlan· 
ması içi •• ısviçre r;dyosunda ay. 
ni akşau bir konser verilecek· 
tir. Bu konser lsviçrenin birin· 
ci sınıf ı ejisörlcrinden Ham 
Haug tarafından idare edile· 
cektir. 

Amerikada Bariton modas• 
Amerikadaki radyo kumpan

yalarından birinden bir grup 
radyoda konser verdirmek ve 
§arkı söyletmeğe artist angaje 
etmek için seyahate çıkmıştır. 
Mukavele yaptıkları artistlerin 
çoğu bariton sesli olanlarıdır. 

Sopran veya tenorlar tercih 
edilmemiştir. Bu itibarla bu .. 
iÜJ1 Amerikada bariton seıin 
moda olduğu anlatılıyor. 

lsveçte bir hadise 
tsveçte bir şehirde elektrik 

cereyanı kesilmiş ve bir aya ya .. 
kın halk elektriksiz kalmıştır• 
Bu zaman için radyo çalama· 
dıklarından dinleyiciler abone 
parası vermekten kaçınmışlar 
ise de radyo idaresi bunu tanı
mıyarak para vermeleri için is
rar etmiştir. Dinleyiciler mah
keme kararile ücret vermemek• 
te hak kazanmışlardır. 
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~PİRİN 
2 ve 20 lcomprimelik ambalajlarda 

6'ulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

'Uzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

~~~~~~ Şişli Ebekızı Soka§ı ~~~~~~ı 

YENi 1 ÜRKiYE OKULU 
Yatı - Güneüz - Ana, ilk, Orta 

HergUn kayıt yapılar, Yabancı dil kUçUk s1nıflardan 
•~başlar. Orta kısım yalmz kız:aradır. Telefon 43480-• 

7051 

MAKiNE, MOTÖR- ELEKTRiK 
MEKTEBi. 

1 - Tedrisata 7 Birinciteşrin 1935 
Pazartesi başlanıyor. Eski talebenin 
mektebde bulunmaları. 

2 - Ayni tarihte MOTÖRLER 
ve DİZEL şubesi ile ELEKTRİK ve 
TELSİZTELGRAF şubelerinde ted
risata başlanacaktır. 

3 - İlkmekteb mezunları için 
,,..,..-z;y~"M:I\ ın ı var ır. Bu sı-

nıfı bitirenler subelere girerler. 

4 - Ortamekteb mezunları doğ

rudan doğruya meslek şubelerine a
lınırlar. Bu şubelerin mUddctleri i
kişer senedir. 

5 - Mekteb yalnız gündüzdür. 

Kayid işlerine başlanmıştır. 

Galata'da Çinilirıhtım hanı karşı

sında Mumhane caddesinde Makine, 

Motör Elektrik mektebi. 

Yüksek Mühendis Okulu Direk
törlüğünden: 

935 - 936 ders yılı için okur yazılmasına başlanmış
dtr. Yazılma işi, 2 Eylül Pazartesinden 30 Eylül Pa~ 
zartesi akşamına kadar Cumartesi ve Pazardan başka 
her gün 9 dan 12 ye 13 den 16 ya kadar Gümüşsu
yundaki okulda yapılır. İsteklilerle daha fazla bilgi 
edineceklerin yukarıda yazılı gün ve saatlerde okula 
gelmeleri ilan olunur. ( 5178) 6711 

REVUE Saatleri 

en daltik, en huaaa. en ton modeller 

BEYOÔLU'nda ı MISIRLI. lnlklAI Caddeel 899 

OA LATA'da: SAATCI MEYER Tlınel Caddeat 29 

ISTANBUL'da: A. KEŞİŞVAN, Sultan Ha~m. 
Yeni Camı Caddeeı 4 

AN KARA' da ı RIZA TEVFiK, Bankalar Cacıcı .. 1 8 

Umumi oapoau : latant>uı, B.ıoıo• Kapı, Taf Han 19 Telefon : 2ıss1 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

1 " - 180,000 kilo arpa kapalr zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 " - Tahmin edilen bedeli (9900) liradır. 
3 " - İhalesi 27 Eylül 935 Cuma günü saat (15) 

tedir. 
4 " - Sartnamesini görmek ve almak isteyenlerin 

her gün eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı şartlar dahilinde ve muayyen gün ve saatinden 
bir' saat evvel (742) lira (50) kuruşluk teminat 
ve teklif mektublarını Fındıklıda Güzel San'atlar Aka
demisinde Yüksek Mektebler muhasebeciliğinde Pen-

dik Bakteriyolojihanei baytari Satmalma komisyonuna 
vermeleri. ( 5446) ~ 6977 

lstanbul Har•ci Askeri ı·sı· ki .A 1 L. . o· k 1 Kıtaatı ilanları ,~ 1 a ısesı ıre tör üğünden: ~, 
Pazarlığma devam edi

len 108200 kilo sığır etine 
istekli çıkmadığından pa
zarlığı 19 Eylül 935 per
şembe günü saat 16 ya bıra
kılmıştır. İlk pey parası 
1928 liradır. Bir kilosunun 
muhammen fiatı 24 kuruş
tur. Şartname eskisi gibi 
istekli Çorluda Satınalma 
Komisyonunda okuyabi
lir. Pazarlığa gireceklerin 
belli olan gün ve saatte te
minatları ve lazımgelen ve
saikle beraber Komisyonda 
bulunmaları. ( 215) 

(5301) 6780 
*,,. * 

İzmir Müstahkem mevki 
kıtaatının 66100 kilo sade 
yağı ihtiyacı kapalr zarf u
sulü ile satın alınacaktır. 
İhalesi 23-9-935 Pazartesi 
günü saat 16,30 da İzmirde 
Kışlada Müstahkem Mevki 
Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi 
258 kuruş bedel mukabilin
de Komisyondan alınabilir. 
Sade yağının tahmin edilen 
tutan 51558 liradır. Temi -
natı muvakkata akçası 3827 
lira 90 kuruştur. İstekliler 
Ticaret Odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika gös -
termek mecburiyetindedir -
ler. M ünakasasına iştirak 
edecekler 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 maddelerinden 
ve şartnamesinde yazılı ve
sika ve teminati muvakka -
ta makbuzlarının ihale saa
tından en az bir saat evve] 
Komisyona vermiş buluna -
caklardır. (216) (5341) 

6819 
* 1(. * 

Kırk1arelinde Trakya 
mahsulatından 900 ton un 
kapalı zarfla ihalesi 2 3 Ey-
1uı 9""3 pazartesı gunu ya-
pılacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale günü 
teklif mektuplarını saat 15 
e kadar Komisyon Reisine 
vermeleri ve saat 16 da ko
misyonda bulunmalıdır. 
Beher kilo un fiatı 11 ku
ruş 45 Santim tahmin edil
miştir. İlk teminat parası 
6403 liradır. Şartnamesi 
Kırklerli Satmalma Ko
misyonunda her gün göre
bilirler. (221) (5377) 

6886 * '(. 1(. 

İspartadaki kıtaat için 
250000 kilo un kapalı zarf
la 20-9-935 cuma günü 
saat 15 te İspartada Tüm 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacakdır. Muvakkat te 
minatı 1972 liradır. Temi
natın ihaleden iki saat ön
ce Muhasebecilik veznesine 
yatırılmış olması ve teklif 
mektublarının kanunda ya 
zıh formüle uygun bulun
ması zaruridir. Şartname
si her gün Komisyonda gö
rülebilir. Tahmin bedeli 
26250 liradır. (227) 

(5396) 6887 
• * • 

Süloğlu k ı t ' a s ı için 
127 500 kilo sığır eti ahna
cakdır. Tahmin edilen be
deli 388 7 5 liradır. Eksilt
me 24-9-935 sah gunu 
saat 16 da Edirnede G. HD. 
Tugayı Satmalma komis
yonu binasında olacakdır. 
Muvakkat teminatı 2466 
lıradır. Eksiltme kapalı 
zarfla olacak dır. Şartname 
si her gün komisyonda 
görülür. Teklif mektublan 
ve icabeden vesaik eksiltme 
saatinden bir saat evvel ko
misyona verilmiş olacakdır. 

Edirne Kıt'ası için 98600 

1 • llk; orta ve lise k1S1mlarına, yata Ye gündüz., kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır 

2 • Kaya\ için bergDn saat 10 dan 17 ye kadar gelinf!bilir. 

3 • latiy~nlere, kayıt şartlannr bildıren ötrenekten bir tane parasız olarak rönderilir 

•-Şehzadebaşı Polis karakolu' karşısında Teıeton: 22sa7-• 
7050 

Silifke Jandarma Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Eksiltmeve konu
lan nıevııdıu cinsi 

MıkfHrı 

Kilo 

Ekmek 210000 
Sığır eti 4E()(ı0 

Kuru fasulye 10000 
Nohut }()( 00 
Mercimek 3000 
Sadeyağ ~)()() 

Bul2ur l 5000 
Pırınç 8000 
Patates 5000 
Sabun 5000 
Zeytinyağı 1000 
Zeytin di:irıe~i 3000 
Edirrıe peyuıri }()(10 

Kuru üzüm 2000 
Kuru soğan 5000 
Arpa 15000 
Odun 3 0000 
Kömür 10000 
Saman 15Ul i() 
Çay 300 
· ı oz şekP.r St,00 
Domates &a lçası 500 

Beher kilo· 
sunun mu-
hammen fi. 
yatı Kuruş 

10 
'J 
ltı . 
7 
9 

70 
7,5 

20 
6 

30 
30 
25 
50 
9 
4 
3 
0,50 
2 
0,50 

300 
32 
25 

Muvakkat 
teminatı 

miktarı 

Lira Kr. 
1575 

337 50 
105 
52 50 
20 l5 

262 50 
112 50 
120 
22 50 

107 50 
22 50 
5625 
32 50 
13 50 
15 
33 75 

107 50 
15 
5 6S 

67 50 
120 00 

940 

Eksiltmenin yapılacağı Aan~ nsul 
gün ve saat ilt ~k.sıltıne-

nin yapılacağı 

26-9-935 perşembe s. 8 kapalı zari 

" " 
10 Açık eksiltme · 

,, 
" 12 ,, 

,, 
" 14 

" 
" 

,, 16 ,, 

" " 17 
" 27·9 935 Cuma 8 •• 

" " 9 ,, 
,, ,, 10 ,, 

" " 
11 

" 
" " 

12 •• 
" 

,, 13 ,, 
14 ' " " ' 

" ~ 
15 ,, 

,, 
" 

16 ,, 

" " 
17 " 28 9.935 Cumartesi 8 ,, 

,, 
" 9 " 

" ,, 10 " 11 . ,, ,, ,, 

" " 12 ,, 

" 
,, 13 " 

1 - Silitkı Jandarma okulunun 1· 10·935 den l 9.936 ya kadar olan ve bir sene için mu
kavel,.ye bağlanacaı.. buıunan yukarda cins Vt' miktarı yazılı mevaddı ıa~e şartnamP.de yazıh olduğu 
şel\.ilde test m olunrnak şuti~le hiuıarında gösterıldiği usul tle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ~tuhamm~n bed.-Jlerı ve muvakkat teminat miktarı hızalarmda gösterilmıştir. 

3 - lhalenın yapılacağı gün ve saat hizalarında gösterilmiştir. 
4. - İhale Silıfke jaııdarma okulunda ıop anscaıc komisyonda yapılacaktır. 
5 - Her cins çın lüzum olaıı evsal ve §artln okul salonu11da mahsus yerine asılmışhr fs· 

teklilne tasdikli birer suretı parasız verilir. 
6 - Kimya tahliline tabı olmayan mevadın numuneler• komısyonda mevcuttur. Vermıye Js

tekli olanlar bu nümunelerı her gun dilediıderi saatlerde okul komutanıığma müracaat ederek g(). 
_..J,rler 

7 - KApah zarf U"uliyle eksiltmtye konmuş olan mevadın teklif mektupları ile 2490 sayılı 
kanuna göre verıJecek muvakkat teminatların en geç ıhale saarinden bir saat önce komisyona mak
buz mukabı\ınde teslim edilml'Bİ şarttır. ~u saatten sonra veriltcek mektupların hükmü olmıyacaktır. 

8 - Açık eksiltmeye ı.onuıan mevadı1t muvakkat teminatları 2490 sayılı kanuna göre en geç 
ıhale saatınden bir saat önce makbul mukabilinde komisyoııa teslim edılmış bulunacaktır. 

9 - Her ıki suretlerde eksıltmc!ye gıreceklerin kanuni ikametgah , atııbı olduklarını tecim 
odalarında kayıtlı bulunduklarmı, ev.,.elce teahhüı işlerinde buıunmuş..;a ıeahhüt cttıği işı doğruluk· 

la yapnıı~ oldu11.la~ınll dair alakadar dairelerden ıasdiklı vesikaları ibraz etmıye mecııurdur 
10 - lşbu m.-vıdı verıniye ıstekıi o l anların evsaf \ 'C şartları öğrenmek üzere her gün 

\)kul koınutanıırı;ına ve ıhaıe ıc.;in ıayıu edııen gün ve saatle komisyona müracaatta bulunmaları 
ıüzumu ilan olunur. (5513) 7042 

kilo sığır eti almacakdrr. 
Tahmın edilen bedeli 
27608 liradır. Eksiltme 
24-9-935 salı günü saat 16 
da Edirnede G. HD. Tuğa
yı Satınalma Komisyonu 
binasında olacakdır. Mu
vakkat teminatı 2071 lira
dır. Eksiltme kapalı zarfla 
olacakdır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. 
Teklif mektubları ve icabe
den vesaik eksiltme saatin
den bir saat evvel komis
yona verilmis olacakdır. 
(237) (5460) 6970 

• * * 
Erzincan kıt'a ve mües-

sesesi için 540000 kilo Un 
kapalı eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 
70200 liradır. Muvakkat te 
minatı 5262 liradır. Sart
namesi 351 kuruş karşıhP-ın 
da Erzincanda Tümen Sa
tmalma Komisyonundan 
verilir. İhalesi 26 Eylül 935 
perşembe günü saat 15 te
dir. Şartnamenin 4 üncü 
maddesi mucibince istekli
ler teklif mektublarını ar
tırma eksiltme kanununun 
32, 33, 34 üncü maddeleri 
ahkamına tevfikan tanzim 
edilerek ihale gününden ev 
veline kadar Erzincanda 
Tümen Satınalma Komis-

yonuna vereceklerdir. ' ·~~~ ...... ~iOAliiiiiii,......., ...... ~-~· 
(234} (5462) 6973 

ılı * * 
Konyada bulunan ku

rumların idareleri ıçın 
80000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muşdur. Tahmin bedeli 
20000 lira muvakkat temi
natı l SOO liradır. İhalesi 
Konyada Kor Komutanlığı 
Sa tınalma Komisyonunda 
30 Eylül 935 pazartesi gü
nü saat 14 de yapılacakdır. 
Şartnamesi komisyonumuz
da parasız verilir. İsteklile
rin teklif mektublarmı iha
le saatinden bir saat evvel 
komisvona vermeleri. 
(229) (5436) 6968 

~- * =I 

Konyada bulunan Kıt'at 
idareleri için 135000 kilo 

Hayatin neşesi 
Din(j olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleştinr 

iKTiDARSIZLICil 
ve 

Bel Cievşekli ği ni 
gı df!nr, yaşamak ncşeıinı ıadt 

eder Eczanelerde bulunur '•· 
tanbulda fıyatı 150 kuruş Taf· 
"ılit için Galata Poıta kutuıu 

1255 

6868 

sığır eti kapalı zarf usulile •-QTQMQBil -• 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 20250 lira Amerikanın çok me4hur bir 

markası 1934 modelı 8 aihn-
muvakkat teminatı 1S19 dirli kapah radyolu Yf! yf'nı 
liradır. İhalesi Konyada denf'cek kadar n kullanıtmı ı; 

bır otomobıl aahı bınin &f'yahatı 
Kor Satınalma Komisyo- ' haa .. bıle aatalıktar 
nunda 30 Eylül 935 pazar- Takıim'de Scnıhı garajın• 

müracaat 
tesi günü saat 13 de .yapıla- • 1os~ 
cakdır. Şartnamesi Komis- ---··--·-·-............ -
yon da parasız verilir. İs-
teklilerinin ihale saatinden 
bir saat evvel tekliflerini 
Komisyona vern1eleri. 
(228\ (5435) 6967 

Umumi : · ~şriyat ve Yazı ı ·len Mü 

dürü : M ü m t az F AIK. Ga7ete
cilik ve Matbaacılık f. A. Şirkıtı ls· 

tan bul. Ankara caddesi, 100. -
Basıldı~ı ver : TAN Math:ı:ısı 
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Besler - Kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser U%abr. 

,p TROL 
NiZAM 

Tecrilbe edilmiş en iyi 

" SAÇ ilacıdır. 

6722 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme komisyonundan: 
Tıp Talebe yurdunda yeniden yapılacak bir mutf a -

ğın yapılması açık eksiltmeye konmuştur. 
1 - Keşif bedeli: "6000" liradır. 
2 - Eksiltme: 25 Eylül 935 çarşamba günü saat 14 

de Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasındaki ko -
misyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat garanti "450" liradır. 
4 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B -- Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D - Keşif cetveli 
E - Proje 
İşbu şartname ve evrak 30 kuruş bedel mukabilinde 

yurttan alınabilir isteklilerin cari seneye aid Ticaret O
dası vesikalariyle en az 5000 liralık bina işi yaptıklarına 
dair Nafıa Başmühendisliğinden tasdik edilmiş vesika 
ve bu işe yeter garanti makbuz veya banka mektuplari
le belli gün ve saatte Komisyona baş vurmaları. ( 5 3 3 6) 

6826 

• 

Orta, Doğu Avrupa 
Klağuzu 

(900 sahife istatistikler, harita ve resimler) 

Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Çe
koslovakya, Danzig, Estonya, Fenlandiya, Yu
nanistan, Macaristan, Latvya, Liechtenstein, 
Litvanya, Polonya, Romanya, Türkiye ve Yu
goslavya hakkında malllmatı havidir. 

Adı geçen memleketlerin sağlık yerlerini, si
gorta, banka, ve demiryollarmı, ekonomik vazi
yetlerini, istatistik ve tarihlerini varidat men
balarile mahsullerini, bu memleketlerde turizm 
ve seyahate ait her şeyi gösteren bu klağuzun 
herkesin elinde bulunması faydalıdır. 

Klağuzu çıkaran : 
R. P. D. Stephen Taylor 

Klağuzu Basan : 
The Central European Times 

Publishing Co. Ltd. 
Zurich 8. 

Akba ve Haşet kitap evlerinde satılır. 
Fiyatı 250 kuruştur. 

7092 

Kültür bakanlığı siyasal bilgiler 
okulu direktörlüğünden: 

2 Eylül pazartesi günü Siyasal Bilğiler okuluna nam
zet okur yazılmasına başlanacaktır. İsteklilerde Şu evsaf 
ve şartlar aranır. 

1 - Türkiye Tabiiyetinde olmak 
2 - Yaşı 18 den aşağı 2 5 ten yukarı olmamak 
3 - Hüsnühal sahibi olmak 
4 - Sağlam olmak 
5 - Liseyi bitirimiş ve olğunluk sinacıru vermiş 

olmak. 
İstekliler Nüfus cüzdanı, şehadetname sağlamlık ve 

aşı raporu a.sıllan .. ~ltı t.ane 4,5 x 6 büyüklüğünde Fo
tografı ve dılek kagıdı ıle Eylülün sonuna kadar pazar
tesi ve perşembe günleri saat ı O dan 16 ya kadar Yıl
dızda okul Direktörlüğüne baş vurmalıdırlar. Bu ta
rihten sonraki müracaatlar dinlenmez. Taşrada bulu
nanlar istenilen evrakın asıllarını posta ile gönderebt
lirler. Fakat bu bilğiler nihayet Eylülün Yirmi beşinde 
okulda bulunmalıdırlar. 

İstekliler alınacak okul sayısından fazla olursa ara
larında edebiyat, felsefe, ve İçtimaiyat, Riyaziye Ta
biiye tarih Cografya ve ecnebi lisanı derslerinden' bir 
seçme sinacı yapılır. ( 5107) 6653 

~ --NGLiSH HIGH . SCH00c 1 

Erkek mektebi: ftişantaşı Tel. 41078 
1 

M .. kt•p 25 EyJü ide açüacaktır Kayıt ve kabul 2 Eylülden itibaren, 
ptı7ardan maada hergün saat (10, 30 - 12, 30ı a kadar mektebde 

~~~~~~~~.!!!-~!"!!!~ yapılmaktadır. !!!!- ~~~~~~ııiıiiôiii~J 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf~ - -~ = = ~ Muhammen bedeli 6000 lira olan 30 dane 180 gözlü = • S 
ve 10 dane 240 gözlü bilet dolabı 10-10-1935 perşem- §§ S 
be günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada = :E 
İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek iste- =: :E 
yenlerin 450 iirahk muvakkat teminat vermeleri ve ka- §§ §§ - -nunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii ka- S =: 
nuni bulunmadığına dair beyanname ve tekHflerle ayni = == 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri ~ Satış Deposu: § 
lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Tesel- = f t b 1 M d k A b H N 5 = 
lüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme daire- § s an u ' ey ancı ' ta ey an o. 30-3 ~ 
sinde parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 5406) 6920 •mmmmı11111111111111111mm1111111111111111m1111111111111111111111mi 

Muhammen bedeli 5400 lira olan takriben 38570 
kilo galvanize oluklu saç 9 Birinci Teşrin 19 3 5 Çarşam
ba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 405 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerin ayni gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden dağıt4maktadır. (5407) 6921 

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 
alınacak dır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4250 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girıneğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni 
gün saat 14, 3 O a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 3 00 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakdadır. (5405 6937 

Muhammen bedel, isim ve eksiltme günleri aşağıda 
yazılı malzeme tayin edilen günlerde saat 15 3 O da 
Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulü il~ satın 
alınacak dır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşada yazılı muvak
kat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
eksiltme günleri saat 14,30 da kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dai
resinden ve Haydarpaşada T-esellüm ve Sevk Müdürlü
ğünden dağıtılmakdadır. (5578) 

Malzeme Muhammen Muvakkat Eksiltme 
bedel teminat günü 

1 - Perçin çivileri 16100 Lira 1207,50 Lira 14-10-1935 

2 - Vida, civata ve somunlar 16673 

3 - Ağaç vidas[, rondela 
ve gupilyalar 

4- Cebire ve travers 
bulonları 

5 - Yaylı halkalar 
7073 

4590 

474/ 

1629 

Pazartesi 
,, 1250 .. 15-10-1935 

Salr 
.. 344,25 ,, 16-10-1935 

Çarşamba .. 356 " 17-10-1935 

" 
122 

Perşembe 
,, 18-10-1935 

Cuma 

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 alrnacakdrr. 

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 ayni 
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 dağıtılmaktadır. (5408) 6938 

Muhammen bedeli 3000 lira olan Devlet Demiryol
Ian Ankara Umumi İdare binası çatı katı kalörifer tesi
satı 25-9-935 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliy
le Ankarada Umum Müdiirlük 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) 6941 

Muhammen bedeli 21808 lira olan lokomotif ve 
otomotris kazan borularile buhar huruç ve duhul boru
ları ve bagalrk çelik çekme borular 1 İkinci Teşrin 193 5 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 16 3 5, 6 O liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
nı günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler parasız olarak 
Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpaşada Tesel
lüm Müdürlüğünden verilmekdedir. ( 5494) 

HEMEN BUGÜNDEN bir tüp TURAN tıraş kremi SATJN ALiNiZ 
Memnun kalmadığınız takdirde, Sirkecide Nur Hanındaki Turan kum· 
panyası, tüpü açık olduğu halde alacak ve paranızı iade edecektir 

- --

lstanbul ithalat gümrüğü 
Direktörlüğünden: 
Müdürlüğümüzce olbaptaki keşif de"f terleri muci

bince muhtelif boyda 11 aded dosya dolabı yaptırtlacak
dır. 

Bu iş 330 lira bedel keşifli olub münakasa ve ihalat 
kanununun 46 ıncı maddesinin A fıkrasına tevfikan pa
zarlıkla yaptırılacağrndan taliplerin vesaik ve otuz 
lira teminat akçesini hamilen 26 Eylül 935 tarihine te
sadüf eden perşembe günü saat 14 de İstanbul İthalat 
Gümrüğünde müteşekkil satınalma komisyonuna mü
racaatları. ( 5 5 O O) 1001 

"' 1 

sı,, run her türlü havaya dayan• 

dığını iyi biliyorum Cildim yağlı amma, "Tokalon pud

rası,, diğer adı pudralardan 4 defa ziyade cilde yapışık 

kalır, tere deyanır ve mesamatın genişlenmesine mini 

olur. Ne yapsanız gündüz güneşinde veya gece aydın· 

lığında bulunsanız harikulade güzelliğin tabii tenini ıiz:e verebilecek 

ve parlaklık eseri bırakmıyacak yegane pudra "Tokalon Pudrası" dır. 

Kuru bir cild için " Tokalon Petaia pudrası,, nı yağla cildler için 

'' Tok alon Pero pudrası ,, nı kullanınız 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

A~ık Eksiltme ilanı 
1-Eksiltmeye konulan iş Şişli Bomonti 44 cü İlk mektep 

tamiri. Keşif bedeli 442 lira 25 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi / 

C - Nafıa işleri şeraiti umumıyesi 
F - Keşif cetveli 
G-Proje. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Levazım Müdür· 
lüğünde gorebilirler. 

3 - Eksiltme 26-9-935 tarihinde perşembe günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 34 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. En az 400 liralık bina işi yap~ 
tığına dair Nafıa Müdürlüğünde tasdik ettirilmiş ehliyet 
vesikası. (B). (5470) 


