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Dil Bayramımızı 
Beşler Komitesi Habeş işinden Elçekti ı özdil bayramı 

1 - Atatürkün gösterdiği özdil 
ı, amacına da varacağız 

Bugün biitQn yurtta Türk ulusuna kendi 
özdilini veren atıllşın bayramı yapıhyor . . 

ffaL-ı ı'p'nı' ·--ca baflıyamıvnn Beılerin aon toplant---J- a.:.. • uc _,._. ,,_ ....... _. .... reaım.-

BUGÜN 
2 incide l 

S üncUde: 

it üncüde: 
5 mcide : 

6 mcıda : 

8 incide : 

9uncuda: 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
"Bir t•llme ıuiiıtimali" -
Orhan Selim'in fıkraıı : 
" Bir kdıç yedim " - Siz 
ne derainiz ? - Nüfuı ,a. 
ymu lıazırlıldarL 
Ankara telcrafları - iki 
kız erkek oluyor - Ali Ri
za Erem'in süel yazısı -
Felek'in fıkrası : "Saatin 
kahabati ". 
Memlekette TAN. 
Son haberler - İcmal -
Matmazel Doktor. 
"lpar" la Pireye cidip ıe
lit - Saflık öiüdü - Se
vipneler, evlenmeler. 
Dünya ıuetelerine ıöre 
hidiıeler. 
Faydalı bilciler - Hikiye. 

İtalya - Habeş 
Davasın1n 
~Halline Doğru 

• 
Uluslar kurumu konseyi namına 

Jtalya - Habet davasını inceliyen 
Betler Komisyonunun raporu neıre
dildi. Komisyonun raporu dava etra
fı~dald anlataınazhğın hiç olmazsa 
bır safhasını hallediyor demektir: 
Habeıistan müstakil devletlere teret
liip eden vecibeleri y91>abilecek bir 
'.Vazirette değildir. Yardıma muhtaç
tır. talya da dokuz aydanberi bunu 
iddia edip ~uruyordu. Binaenaleyh 
Betler Komısyonunun teklifi bu nok
tadaki İtalya bakımını kabul mahiye· 
tindedir. 

Bundan sonra Habc§istanın müsta
kil bir devlet sayılıp sayılamıyacağı 
ancak devletler hukuku ulemasını a
llkadar edecek akademik bir mesele
dir. Habcıiıtan etrafındaki görüıme
!er bize Osmanlı imparatorluğunun 
ınbitat ve inkıraz tarihinin safhaları
n~. hatır~.ttı. "Padiphın hukuku hü
kumranısı baki kalmak prtile impa· 
ratorluğun ıu ye bu parçau hakkında 
nekadar . ka~ık araıulusal vaziyetler 
ibdaı edı~ıti. Osmanlı toprağı kal
mak prtile Kıbns adasının idaresi 
lnpıtereye verilmİfti. Bosna Hersek 
mu~~t kaydile ~vusturyaya ter-
kedilmıtti· Osmanb ımparatorluğunun 
bir parçası olan Mısır, Mehmet Ali 
ailesine bırakılmıf, fakat lngilterenin 
-eline ceçmitti. Makedonyada ıslahat 
yapmak behanesile nevi pbaına mün
haur bir idare sistemi kuruımuıtu. 
Bu vaziyetlerden hiçbirinin devletler 
hukukunda yeri yoktu. Her mesele 
çıktıkça, ıimdiki konseye benziyen 
:Avrupa konseri, devletler hukuku 
~tabına yeni bir yaprak ilave ederek, 

(Arkası 7 incide J 
A. ŞUkrU ESMER 

Yunan ve Türk 
Manevraları 
Tekzip Ediliyor 

Atina, 25 A.A. -Atina ajan 
aı, Türkiye ile Yunani-stan'm iı 
tirakile yakmda Çanakkale'de 
hava ve deniz manevraları yapı
laeağma dair Alınan kaynağın
dan çıkan bir haberi yalanla -
maktadır. 

Bu haber, Yıman amirali Sa
kellariou'nun idaresi altında ya . 

-
Uluslar Konseyi Şimdi Meseleyi Dar 

Bir Komiteye Bırakmıya Çahşıyor 
~---------..-------------tt--N ____________________ _,) 

Bu takdirde konsey 
da§llacak, hldise
ıere g6zcii kalacak 

Vaziyet 
[Dün alınan hahrlere •Örw ltal

)'CI • ffabeı meael..U.in aon ouiye
ti fUdur: 

Beıler Komileainin, raporunu oe 
bu rapora IHıllı üç mektubu Kon
Nye oamai iiMrine herlıeain c:lilı
ltati fiındi U...,_. Soayeteai Konse. 
)'İlle Prnilınİf 6alana.10r. KonH)'İn 
a'-la .......,_ laaltlanda üç ihtİ· 

Vç yrl önce lrurulc:luiu pn Türlı ulum için c:lil bayramı olan Birinci 
Büyiik Kurultayda Atatürk toplantulalri diyeuleri c:linli.10rl• 

Bucün, dil bayramıdır. ~ 
Dil bayramı, Türklüğe bütün var- ~ 4 

lıitnı yeniden duyuran en büyük Tür ~ 
kün, Türke dilini de özleıtirmelıc yo • ~ 
lunu açtıtı ıündür. & 

Uç yıl önce bucün. Atatürkün ö- • -ı 
nünde, Dolmabahçe sarayında topla- /J A ti 
nan Birinci Türk Dili Kurultayı, 26 Z,~OJ;. 
eylUlü bütün dilcilerin bayramı ola • . ~ 
rak acçmiıti. Dil bayramı bugün, yur· a~ 
dun her bucağında büyük bir sevinç· 1 
le kutlulanacaktır. Halkevleri, birer ~ 
kutlulama programı hazırlamıtlardır. ...J 

Buıün, saat 16,30 da tcbrimiz hal- • • 
kevinde büyük bir toplantı yapılacak· A ./ _ ~ ~ 
tır. Bu toplantıya bütün yurttatlar .? c/_.(,; ~ '-- # 
davetlidir. ' · 

mnJ ,!!!~"Ei:ı."'ed'r: _ 
feri Meri lfıd&irleri tetlrilr •lm•lı, 

2 - T oplanhaını ileri,.. alaralt 
muhtuamalın baılamuuu belıle· 
mek, 

Hazırlanan procrama göre, evveli ,/;;J t j(. {. 
~&...lilıMlii~· iJ:..wı...söY.levi ver~~~ ~~ 

ceki. -.--... ,;thdü p· ~-• ... _, 

3 - Yeni bir rapor hldlrla)'CI• 
cak dar bir komite kuraralt m•N• 
leyi ona halHlle etmek ue dafılaralt 
hôdiaelerin cereyanını BÖutlemek, 

Ceneure aekrcterlik mahalilin
dcn alınmıf hahrlere iatinaden ile
ri aürülen bu ıonuncu likir, timdi· 
lilt ooai~tin inlrifa/ iatikametini en 
iyi •Nt•renidir. Jngilterenin aldıiı 
lıat'i uaai~t ue ln6ifg lrabinainin 
dünltü toplantıando l..Pt•• • 
Franaa anfaımcuının hemen lrat'i 
,.lrle .um..i, ltal)'CIYI B•O,.lmİf 
.,. anlGf1lı.10r Jri ıimdİ, )'a""f JIQ• 

llGf İfl•rin cae,,,.nı bir lnwilter• • 
Franatı • ltalya konferansına c:loiru 
•eolrec:libn.fe 6a,lannuflır. 

Yalnıa Uçl.r ltonleransuun bu 

lacağı lstikW ve Kurultay mar§lan • ,-V'l/~ 
takip edecektir. Marşlardan sonra, T. 
D. T. C. ıenel sekreteri lbrahim Nec
mi Dilmen Türk dili hakkında bir 
söylev verecek, Faruk Nafiz ve Or -
han Seyfi tarafından özttirkçe şiirler 
okunacaktır. Daha sonra talebeler ta
rafından .söylevler ve konser verile • 
cektir, cece de Arattırma Kurumu 
radyoda neıriyat yapacaktır. 

Gece 
Dil bayramı münaaebctile Univer

sitcde de bir tören yapılacaktır. Saat 
15 te Tıp fakültesinin birinci deraba
ncsinde toplanılacak, profesör Ragıp 

Ac:lüa6a6-ra Hahf impcındoranan aaroy lrapranc:la Hahılilerin he-
1 

Hulusi Türk dili hakkında bir söylev 
ysconlı bir toplont.., verecektir. Bunu talebelerin söylevle-

ri takip edecektir. 
pir~·- hir toJJ!!!"tıaı Ulualtu Soa- miilii 6alunamamalrtadır.] Dil bayramı münasebetile yapıla -
>'~~'!' PNatiıı balnrrundan ~r- cak törenler radyo vasıtasile yapıla· 

?~ -
~t;cxi~ 

J 

cav&e: __ 

!'~ •!ru"!'üiü .,. lrolay olmadığı Habef meselesine ait dijer bütün ha- caktır. htanbul Halkevinde yapılacak 
ıçindır Jrı •,.an bir toplanma lor· berler 7 inci 1a:yfM111Zclacbr. tören 16,30 dan itibaren radyolarda 

-:~---------------------........ ---------~...:====~_J dinlenebilecektir. 

Fransa Ve İngiltere Anlaştılar .1 ~:r:!17e ~:uı:cc~!~~~~~yoaö~:;; 
Atatürltün Türlr aluama c:lil "" harl 
deurimlerini uerdikleri pnde bı· 

ralrtıltlan bir hatıra 

lngiliz Kabinesi Alınan Bütün 
Tedbirleri Yerinde Buldu 
Kuwetli bir lngillz filosu Yunan 

sularında Bekliyor 
Londra, 25. A A. - Reuter ajan

amın bildirclifine ıöre dünkü kabine 
toplantıaında. lnıilterenin siyasasına 
ait hiç bir yeni karar verilmemiftir. 

Sir Samuel Hoare Eden tarafın
dan 22 • 8 tarihindeki kabine top
lantıaındanberi, Cenevrede İtalyan • 
Habq buhranı ile ilcili yapılmıt olan 
bütün itler, taıvip edilmiftir· 

Edenden batka kabinenin biltün ü
yeleri, Bakanlar kurulunun dilnkU 
toplantı11na iftirai etmiflerdir. 

[Arkası 3 üncüde] 

' • 

[Arkası 7 incide] 

Üç Tayyare.11e Ad Konuldu 
----- ·il 

Bu Gökler Yalnız Türk 
Uçaklarının Hür Alanıdır 

Ve Öyle Kalacakbr 1 
A. n. Demira§ın aldı§ı ü~ tayyareye ad 
konma töreni dün Yeşilköyde yapıldı 

Türk havasına üç uçak armağan e
den Abdürrahman Naci adına alınan 
uçaklara ad konma töreni dün Yetil
köy alanında yapılmqtır. 

Törende Orıeneral Fahrettin ile 
ıehrimiz devlet, parti, prbaylık, Ha-

va kurumu Jniimeuilleri ve uçakçı 
sübaylar, kesif bir halk bulun
muş, Abdürraluaan Naci ile annesine, 
babasına ve qine de özel bir yer ay
rılmıttır. 



' 
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Dlj)LiNDtJKC ı; 
BiR KELiME SUllST iMALi 

Tristan Bernard'a sorarsa -
nız, "ben karar verdim!., sözü -
nü dillerine dolayarak ikide bir 
tekrarlıyanlar, en kararsız a -
damlardır. Bunlar karar verme
ğe bile karar veremiyecek ka -
dar iradesiz oldukları halde hep 
lakırdıda ve tasarlama safha -
smda kalan sonsuz kararlarını 

ilan ederek hazan başkalarını, 
hazan da kendilerini aldatmıya 
çalışırlar. 

Dikkat ediniz, yalnız bu "ka
rar,, sözünü değil, herhangibir 
tabiri lüzumundan fazla kulla -
nanlar, onun delalet ettiği kali
teden mahrwn insanlardır: "Şu 
ur,. , "cevher,, , "ideal,, , ''tek -
nik,, , "ihtısas,, ilah ... Sözlerini 
israfla harciyanlarm şuurların -
dan, cevherlerinden, ideallerin
den, tekniklerinden, ihtısasla -
rından şüphe edebilirsiniz. 

Bizde en çok spekülasyon ya
pılan sözlerden biri de "ilmi,, 
tabiridir. Bu kelimeyi alelade 
pratik bilgilerle karıştırarak 
ilimle hiç alakası olmıyan yer -
lerde kullanıp duranlarımız çok 
tur. Ufak tefek meleke, müma
rese, dikkat istiyen işleri, basit 
bir teşkilat zekasına muhtaç 
faaliyetleri tenkit eden muhar
rir "ilmi,, olmamalarından şika 
yetçidir. Nerede ise kasaptan 
ilmi kıyma, bakkaldan ihni pey 
nir, zerzevatçıdan ilmi şalgam 

istiyecektir. Onun görüşüne gö
re çöpçü yolları ilmi süpürmez, 
aşçı yemeği ilmi pişirmez1 hiz
metçi örümcek ağlarını Hmi al
maz. Gerçi bütün bu işler ken -
dilerine göre bilgi, teknik ve u
sul istiyen şeylerdir; fakat ilim, 
pratik marifetler veren ve pra -
tik gayelere göre, bize yol gös
teren bir rehber değil, hadise -
ler arasındaki münasebetleri ve 
kanunları arayan, gayesi yalnız 
hakikatten ibaret bir araştınna
dır. 

"İlmi,, tabirini sokak süpür -
gesile çöpler arasındaki hare -
li .!tin tenkidinde kullanacak 'ka 
~ar hakiki manasından uzağa 
götürenlerin ilimlerinden şüp -
he etmek .gerektir. Ayni soğuk 
kanlılıkla iptizale götürdüğü -

•• u k 'k u lt:. "k.' lt"' muı te nı ,, , p ön,, , u ur,, 
ila... sözlerinden de bahsetmek 
için bir sıra düşürmek isterdim. 

Peyami SAFA 

Demir ve Kimya Endüıtrisi 
Birkaç gündenberi şehrimizde tet

kiklerde bulunan Sümer Bank genel 
direktöril Nurullah Esat Ankaraya 
gitmiştir. Oğrendiğimize göre Banka, 
beş senelik programda yer alan de
mır ve kimya endüstrisi üzerinde e
saalı ıurctte çalışmalara başlayacak
tır. 

Demir Fabrikası Safranboluda ku· 
rulacak ve burada çrkarılacak olan 
lienevi yü • .t bin ton demirle memleke
tin iateği karşılanmış olacaktır. 

Elektrik ve maden itleri Eti Bank 
tarafından idare edilecek, Nazillide 
pamuklu mensucat ve Malatyada da 
bir bez fabrikası kurulacaktır. Fabri
kaların projeleri hazırlanmaktadır. 
Ereğli bez fabrikası sene başında işe 
ha lıyac:aktır. 

No. 40 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Daima başını dik tutara.k lakırdı 
söylemeye alışmış olan Selım, bu ha· 
diııcden sonra hep kafasını önüne iği
yordu. Fakat bu tavır ona y~kı~ma
dığı için başı ommlarının üstun~e 
kırılıp da sonradan yapı tırılmı' ~ır 
heykel kafası gibi duruyordu. Cemıle 
bir parmağı ile onun çenesini altın
dan iterek ba ını yukarı kaldırdı: 

- Şöyle dur da anlat bakayım, de
di, haydi, ylirefim çarpıyor. 

Selim, gözlerinin içindeki bUyUk 
teesıür uçurumunu göstermemek için 
Cemilenin yüzüne bakamıyordu. Ba· 
şı yukarı kalktığı halde gözle.rini ö
nüne iğ erek cevap verdi: 

- Şirketten hiç hayır yok. Hemen 
yerine bir batkaaını bulup oturtmuı
lar. Babamın aylığını ona verecekler. 
:MildUr dedi ki: "Oğlum, zaten uııu· 
Je mugayir olarak, sırf emektar ol
duğu için, mnhkemenin birinci kara
nna kadar biz Nail beyi mevkiinde 
tuttuk. Fakat mahkeme tevkif kara
n verdikten sonra artık hiçbir şey 
yapamayız. Maalesef ihtilas sabittir. 

ÖLU GOMULMiYEN 

Ne Dersiniz? 
MEZARLIKLAR 

Derslere Birinci l 
Teşrinde başlanıyor r 

KUÇUK HABERLER 
-----------------------• Yunan elçiliği başJ.dıtibi Liano

pulos eıhhi sebeplerden dolayı Yuna
nbtanın Varna konsolosluğuna tayin 
edilmittir. 

Uz.ak mahalleleri, bir yana bı- ı taflarınan tarihsel bir önemi olan· 
rakıyoruz. Fakat ıehrin en gö:u lar varsa, bunlara ait tarları hcr
çarpan kö~clerinde öyle birtakım hangi bir müzeye kaldırmak güç 
me:zarlık ishel~tleri var ki, bu za- bir iı olmasa gerektir. 
mana kadar nasıl olup ta kuldırıl
madıhlarına ıa§mamak elden gel-
mi yor. 

Bu iskeletlerin bir 
ğaloiluna çıkan dar 
tındadır. 

tanesi, Ca. 
yohufun ba-

Biz., ölü gömı.ilrnı)en bütün bu 
mezarlıkları gezginci yalağı yap-

mak İ.stediğimiz I.stanbula yahı§lr• 
ramamakta kendimiz.i haklı 6Örü

yor ve böyle düfünüyoruz.. Bil-

• Kalı:ımallar cemiyetinin yıllık 
toplantısı ayın 30 unda yapılacaktır. 

• Vapurculuk sosyeteıi genel di
rektörü Mus.afa, Sosyetenin acente
lerini teftiş etmek üzere Aksu vapuri 
le Karadeni.ze gitmiştir. 

Yeni açılan ortaokullara talebe 
yerleştirilmesine başlanmı~tır. Açık
ta kalan talebenin 500 kadarı Kumka
pı Sen Jandark mektebi binasında a
çılan ortaokula verilmektedir. İnönü 
mektebinde açılan Ortaköy okuluna 
da, kayıt zamanı okulsuzluk yüzün • 
den bulundukları semtlerden uzak o
kullara yazılmış olan 350 talebe nak
ledilecektir. Kadıköy ve havaliai ta· 
raflarında bulunan açıktaki talebenin 
diğerleri de tedrisata daha geç başla
vacak olan Kadıköyünde Sentefcmi o 
kulu binasında yeni açılacak ortaoku- Bu nıczarlıkta yatanlar 
la ;yerleştirileceklerdir. ıahsiyctleri bakımından, 

içindi! 
nı•.aar 

mem, • 

Siz ne dersiniz 7 j 

• Peştede toplanan turizm kongre
sine iştirak eden gümrükler genci <li
ıektörü Mahmut Nedim, şehrimize 
dönmü~tür. 

• 28 Eylulde Koşçyusko adında 
bir Polonya vapuru '480 seyyah ile li
manımıza gelecektir. C.ı vapur Leh 
hiikumeti tarafından yeni aatın alın
mış ve ilk defa olarak ıefcre çıkarıl
mıştır. 

İstanbul tarafında yerleştirme ışı 
birkaç güne kadar bitirilecek ve bun
dan sonra Kabataştaki Gazi Osman 
Pa§a ortaokulile Ortaköy okulu yek
üiğerinin binasına taşınacaklardır. Bu 
işlerle me gul olan ilk ted~ilat ~il
f ettişleri yeni okulların dahıll tesı -
satlarile de uğraşmaktadırlar. Dersle
re Bir'' eitesrinin ilk haftasında baş
lanmış olacaktır. 

Dit Hekimleri Cemiyeti 

Dispanseri 

Diş hekimleri cemiyeti tarafından 
Cağaloğlunda Çocuk Eairgeme Kuru
mu merkezinde açılan diş dispanseri
ni kuranları. Sıhhat Bakanlığı takdir 
ile karşılamış ve idare heyetini tebrik 
etmiştir. 

O sküdar ve Kadıköy 
Kanalizasyonu 

lstanbulun muhtelif yerlerine ait 
kanalizasyon projesini yapan müte
hassıs Vild §Chrimize gelmiştir.tlskü 
dar ve Kadıköy tarafının kanalizas 
yon planını yaptırmak üzere mtitehas 
sısı belediye çağırm·:tır.Bu sebeple 
Vitd derhal Kadıköy ve havalisinde in 
celemrlcre baıılayacakt1r.Bu arada ev 
\•eUi Kurbağalıdere kanalizasyonunu 
ele alacak ve i e buradan başlayacak
tır. Mütehassıs bunlardan başka 1s -
tanbulun henüz kanaı::ıasyon yapıl • 
mıyan diğer semtlerini de gözden ge· 
çirecektir. Vild'in .Oylediğine ı;örc 
bütün lstanbulun kanalizasyon inşaatı 
25 yılda bitecektir. Ancak bunun İ· 
cin 50 milyon lira sarfetmek icap e· 
diyor. 

Bin• Yergileri UZArinde :Y .cani 
Tedbirler Alınması Bekleniyor 

Finans Bakanlığı müsteıı~m Faik 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. Faik. 
bina vergisi tatbikatı ve aon yapılan 
c:mlak tahririne ait olan itirazların 
tctk 'kini bitirmiştir. itirazlar pek çok 
olduğundan yeni bazı tedbirler alın
ması çok muhtemeldir. 

Af yon lnhiaarı Genel Direktörü 
Ankaraya Gidiyor 

Uyuşturucu maddeler inhisarı ge
nel direktörü Ali Sami, Ekonomi Ba
kanlığı ile temas etmek Ü.zere dün ak
şam Ankaraya gitmiştir, 

Ali Sami, hareketinden evvel ken
disi ile görüşen bir muharririmiıe 
~unları söylemiştir: 
''- Afyon işi tam bir nizam ve 

muvazene altına girmek üzeredir. Bu 
nun için düşündüğümüz tedbirleri E· 
konomi Bakanlığına izah edeceğit. 
Tedbirlerimizi başarabilecek vaziyet· 
te olduğumuz için. afyon durumunun 
ciddi bir salaha gitmesi zamanı çok 
yakın addedilebilir... · 

Diğer taraftan. Afyonların inhisar 
depolarına kabulü işi en geç birinci· 
tegrinin başlangıcına kadar bitirilmi§ 
olacaktır. Bu yıl, inhisara teslim edi
lecek afyonların 2500 sandığı bulaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Parayı bulup yerine koysaydı,· biz 
davayı kapatacaktık. Söz verdi, bek
ledik, yapamadı. Şimdi benim elim· 
den hiçbir şey gelmez. Beyhude va
itlerle seni aldatmıyayım ... O zaman 
ben dedim ki: "Beyefendi, vaziyeti· 
mizin ne elim olduğunu tasavvur e
dersiniz. Babam ve ben şirketten alı· 
nan bu aylıkla geçiniyorduk. Ben Uni 
versite talebesiyim. o tevkifhanede, 
ben dışarda açlığa mahktlmuz. Siz
den usul ve kanun haricinde bir mü
rüvvet bekliyemem. Fakat bana baş
ka bir iyilik yapabilirsiniz. Şirkete 
beni memur olarak alınız. Sabahlara 
kadar çalışırım. Üniversitede dersim 
olmadığı zamanlar, gündüz de geli
rim, ıize on memurun yaptığı iııi ya· 
parırn. Gencim, yüksek tahsilim var, 
on aınıftayım, benden istifade eder• 

siniz, ayni zamanda bir adamın haya
tını, bir gencin de iıtfkbalini kurtar
mt§ olursunuz.,, 

"Direktör dUşUndü: 
"- Bu teklifiniz makul ... dedi, fa

kat imkan meıelesi... blliydr muıu
nuz?. Krizden sonra biz iki defa kad
royu daralttık. Hala bile memur çı
karmayı dil§Unüyoruz. Hele it iıti· 
yenlerin sayısını size ıöyleraem ıaşar 
kalırsınız. Bunların içinde ağır ilti· 
maslılar da var. Faraza . bir yer bo
şansa da onları bırakıp ai.ıi alsam kı· 
yametler kopar, kalkar. Siz münev· 
ver bir genç olduğunuz için hakikati 
size olduğu gibi söylüyorum. Yoksa 

Nüfus Sayımı 

Başba ~tan Ha 1 kın 
Dikkatini Çeküyor ! 

• Ogün için herkes !cerrtd sina yazdırmayı 
en b~yüOc yur~ öcO~vö biDmeUc:lür 

Genel nüfus eayırn günü yaklaş
maktadır. Sayım bürosu, nümerotaj 
da görülen eksiklerin hemen bitiril -
mesini ilçebaylıklara bildirmiştir. 20 
b'irinciteşdn pazar günü yapılacak sa
yımın o giln sabah aaat 8 de başlıya
rak bğleden sonra saat on be te biti
rilmesine ~lışılacak ır. Sayımın ça
buk biterek herkesin çabuk evinden . 
çıkabllmeııine halkımızın çok yardımı 
olacaktır. Bunun için halktmı.zın şim
diden nUfue gününe hazırlıklı bulun
ması lbımdır. Sayımın bitt1 ği büvük 
şehirlerde top atılarak ilan edilecek, 
kUçUk yerlerde davullar çalınacak ve 
tellllllar bağırtılacaktır. 

sa.bakanın bildiriği 
Ba b~kan General hmet tnönü sa

yımın önemi bakında devlet fUbeleri
ne hlr bih1ir!P erö ... t!•rm: tir "" • ~ 
kanlık genel i tatistik direktörlUğü, 
bu bildirl~i halka vaymaktadır. 

Ba hakan diyor ki: 
BütUn ıUbaylara. devlet i yarlanna 

ve bUtUn yurtta§lara: 
OnUmUtdeki 20 tlktcşrin pazar gü 

n,U Yurdul"luıd• lltll'\,.; ren,.ı nllfn~ 
sayımı yapılacaktır. Sayım. devlet ve 
ulu11 için en önemli ve en faydalı iş
lerden biridir, Sayım giinU yurdumu· 
zun· içinde yaııyan inııanların ekıik -

Yeni izci Talimatnameıi 
Hazırlanıyor 

KilltUr Bakanlığı yeni bir ir.ci tali
matnamesi hazırlamaktadır. Verilen. 
malumata göre, Türkiyenin her tara
fında izciler ayni tekilde ~iyineeek -
terdir . .l.ncak elbiıenin •ekli. çorabın 
rengi henU.ı teıbit edilmem!stir. Bu
nunla beraber elbiıede fazla şatafat 
bulunmaması kararlaştırılmıştır. Ye -
ni talimP.tnameye aykırı hareket e
denler de, talimatnamede göıterile • 
cek şekilde czalandırılac~klardır. 

siz yazılıp sayılabilmesi için hükumet 
bütün tedbirleri almış bulunmaktadır. 
Bu i~in dileğimize uygun olarak başa
rılmaarnı her~eyden önce il, ilçe ve 
knmonbaylardan beklemekle beraber 
üzerlerine sayım memurluğu ödevini 
alacak olan bütün sübayların. işyarla
rın. öğretmenlerin ve yurttaşların da 
bu ödevi canla başla yapmaları gerek
li olduğunu hatırlatmak is· erim. 

Sayım gününe kndar hepimixe dü
§en bnşka bir ödev de bUtUn yurttaş
lara sayımın faydalarını ve bu işin u· 
lus menfaati için yapıldığını anlat -
m ktır. 

Cok önem verilme i gerekli olan 
bir nokta da şudur: ı 

Savım, yurdun her tarafında bir 
günde başlayıp. bir günde bitirilecek 1 
ve her verde, yalnız o gün hnzır bu- 1 
lunanlar kaydedilecektir. Bu sebeple, 
bir yerin ahalisinden olup ta o gün 
orada buluıımıyanlar sayım defterine 
yavlmıvacaklardır. 

Çocukların en kücUklerinin bile sa
yım defterine yazılmaları da asla u
nutulmamalıdır. 

Amı:ır:ırnır. ne. bir ek.!lik.n~ hir ı:ır ık 
TUrk ulusunun sayımını ve ne halde 
olduğunu doğru olarak öğrenmektir. 
P •· ı·,.~i,, h .. .,..,.l\,.t gerçekleştirmeğe 
çalı§maarnı dilerim.,, 

Kızılayın Çatı,ma•! 
Genit et'liyor 

Kmlay mUmeaeili General Ali Ça
lıml·nın başkanlı/tında ve kaza baş
kanlarının iştinıl-ile bir toplantı ya
pılmış ve bu toplnntıda Kızılay tara· 
fından bcslrnen ilkmck,.. · •rı1eki gı· 
dasu: coe11kların doyun JSı işi gö
rüşillmllştUr, 

Ehli Hayvftn S"'rgiai Ac•hyor 
Vilayet bcıvtar direktörlüğü tara -

fından tertip edilen ehli hayvan 11er
gi i törenle l Birinciteşrinde açıla -

• Haseki hastanesine ilave edilmek 
te olan intaniye pavyonu yıpıaı bit • 
mi!}tfr. Bu bina üç katlı olarak mo· 
dcrn bir şekilde inşa edilmistir. Ya
kında boyanmasına başlanacaktır. 

Bundan başka hastaneye mutfak 
ve ~maşırhane yapılmaktadır. 

• Univeraitede derelere ilkteşrinin 
birinci gUnUnden itibaren başlanacak 
t1r. Bu münasebetle bir açılış töreni 
yapılacaktır. Törene rektörün söyle • 
vile başlanacak, bunu profesör Akil 
M uh arın açı;} dersi takip edecektir. 
B·ırdan sonra bütün' fakültelerde ted
risat baslavacaktır. 

• Belediye kışın yaklaJması dola
yısile givecek ve yiyecek gibi §eyleri 
!\ıkı kontrola karar vermiştir. Bilhas. 
sa boza, helva ve kestane gibi mad. 
delerin mikrop yuvası olmamaama 
riikkat e~öt"eek•ir.B•ınrlım ba!ka mU!\ 
tamel palto ve kışlık elbiseler de iyi
ce iitii1enmcden sattırılmıyacaktır. 

• Uae ve ortaokullara parasız ya· 
tılı •alebc imtihanı dün aksam bit
mi~tlr. Jmtihanlara giren tOÖO ne ya
kın talebenin evr?.kı incelenmek üze· 
rr l{lllti\r Rakanhğına göndcrilmistir. 

• DUn Universltede fakülte dekan
ları rektörün ba'lkanlığında toplan • 
m1sl11r, veni den vılının yaklaşması 
dnlıwıcıile hım tedriı i~lcri etrafında 
görüşmüşlerdir. 

• Il' .... , ... sı'• i•t:,.,.I( Pcle" ~ulP'ıu ka 
fileai. diln ak!lam Sofv11ya dönmü tür. 
Komite kendilerini uğurlamıstır. Bu
gün rl,. ~omcnler gideceklerdir. 

• Lise ve ortaokullarda denılere 
30 h'r:,.r; eşri"de bulanacaktır. 

• F.tihba odası intih.ahı ,jci~ 1'.iirlr 
oı!\ "uK1mıcrı cemıyetı tar-atınaan CV• 

\'elki ııecimlere riayet edilen teamUle 
tevfikıın idare hevetince reis vekili 
dis tahibi Oıman °İhırhaneddin havai· 
yet flivıınına ve Mehmet Rifat da ida
r" hr,·etine ittifakla namzet t;eçilmi~-
ıe~Air. , 

• Mliııhaı olan lstanbul Emniyet 
üç'lncU şube yardirektörlüğtine Koca
eli Emniyet direktör vekili Ihaan a
taıımı!ltır. 

• Evkaf gentl direktörU Fahri Ki
P"r. ht11ııbuld11ki tetkiklerini bitir • 
mi .ı\ıık.-rııya dönmüştür. 

• Kumkıtpr F:mnivet birinci komi. 
ter' M •hl'T'et Ali 'Fatih merkezi birin· 
cı komi t>rli~i..,e. lımir Emnivet bi • 
r"nci kcımiat-ri Miin•r K11rık•~ı birin· 
ci 'ccım'•r~liğine naklen tayin edil
mi~lerdir. 

caktır. Seq~inin kayıt müdde i dUn Adliy"' ~arayanın EJ'\kazı ,Sebzeleri lmha Edilen 

Boıtanlar akşam son bulmuştur. Seq~iye bu ıe- Kaldırılamadı 
Bostanların lağım ıularile yıkanma ne diğe~ senelere ni~petle daha fazla . ~dliye ııarayının yanması üzerine 

ms aaı ~.ıalkaddarblara b tctbliğı edbilmti~tbi. rağbet gösterilmiş ve fazla hayvan bır ken enkaz, aradan yıllar ge.-tiği 
on aun er e azı oı an arın u e - . . . . . ı halde hala k ld 1 ı 

Hoata rağmen yine aebzelerl lig·ım ıu- kaydettırılm ştır. Bugün saat 10.5 ta ıı ırı mamıttır. Buradaki 
• k d ı topraklar satıla bilec:eii cihetle deni-

larile ıuladıkları ıörtılmüıtür. Bu a- , ıergiye ay o unan hayvanların vllfı· ze de dökülr.memektedir. Yanan bi _ 
rada Harbiye okulu arkuındaki bir vet baytar dir'"'ktörü Etem Elevlinin nenrn yıkılmasını üç bin liraya üzeri
bostandaki aebı:elerln plı ıularla yı- İ,aşkanlığındaki 8 ki~iden mlirckkep "~ ,.ı,," .,.,ii•,.sıı.,ı.;.ı de toonıkla-ı oMu 
kanmasını devam edilmlttlr. Bunun bir heyet tarafından puvantaj ameli ğu gibi bırakarak tatil yapmıştır. En· 
Uzerlne boıtanın sebzeleri mUsadere ycsine başlanacak ve puvan aj işi 30 ka1.1n kaldırılmaıı için münasip bir 
edllmit ve k8.mllen imha edilmııtir. eylüle kadar devam edecektir. · 1 yer aranmaktadır. 

yarım ağızla, yarım vaitlerle sizi at
latabilirim. Maamafih ümidinizi kes
mek de iıtemiyorum. ÇUnkU ben Na· 
ili çok severdim. Çok çalııkan adam
dı babanız ... Sonra zavallı hem ireni· 
zin hayatını kurtarmak için babalık 
ı:ifiylc bu yolsuzluğu yapmıya mec
bur olduğunu biliyorum ve ona ncı· 
yorum. Size bir hizmette bulunmak 
isterim. Emin olunuz, samimt söylU· 
yorum. Atlatmak için değil. Mcs'ııli-

yeti üzerime alarak ıize tirkctte bir 
f§ bulmıya çalı aeajım. Fakat şu 
gUnlerde olmaz. Ha.dlıenin der1 1\.o •• · 

ıu yatışmalı. O kadar talip durur
ken muhtelis bir memurun oğlunu 
lrkete kayırdım diye aleyhime ecre· 

yan olur. Bir idare adamı bunliJfı he
sap etmcğe mecburdur, değil mi? 
"- Şüphesiz, dedim, ben güç va· 

ziyetimizde babam hakkında göstcr
diğiniı..; teveccüh ve bana karşı yap-

mıya hazırlandığınız fedakarlık, a· 
mell neticesi ne olursa olsun, beni 
size minnettar etmeğe kafidir. Size 
nckadar zaman sonra müracaat ede· 
yim? 
"- En aşa~ı bir ay ıonra, oğlum. 
"İ§tc mUdürle konuıtuklarrm bun

lar. Bir ay ıonr ~ir~ettc bir işe geç
mek için zayıl I Umit. Olacağı şüp. 
heli. Baı:>am dö söylerdi: Şirkette 
boyuna adam çıkarmayı dlitUnUyor· 
lar, adam almayı de~U. Yoksa babam 
benim ıirkete girmeme çoktan tavaı
ıut edecekti. Bence bUyUk bir Umit 
yok. 

Selim tekrar batını önüne iğdi. 
Belki de kendisini biraz dinlendiren 
bu meyus jesti yaptnıya o kadar 
muhtaç aörUnUyordu ki Cemile tek
rar çenesini iterek onup batını kal
dırmıya cesaret edemedi. llkönce· çok 
tereddilt ettifi halde, ona ümit ve te
ıclli vermek için aaat biklyeaini ol
duğu gibi anlattı: 

- Eğer nhlden bu ıaat antika ise 
paraaını hemen sana vereceğim ve 
babamızı kurtaracakııın 1 dedi. 

Cemilenin "babanı., diyeceği yer
de "babmrzı,. deyiıl Setimin gözlerini 
ya artmııtı. Bir elini dizine vurarak: 

- Ah... diye bağırdı, ıu feliket 
olmaaaydı da bir daha o Tahslnin 
yilzUnü hiç görmeseydin 1 Fakat be
ni korkutan nedir, biliyor musun? 
H~rif seni elden kaçırmamak için bu 

llJM0illQ!ll 
BiR KllıÇ YEDiM 
Camın balık istedi: Lokanta

ya girer girmez, listedeki pa
rasına bakmağı bile ihmal ede
rek : 

- Bana bir balık, dedim. 
Bir çeyrek bekledikten so·ıı· 

ra, önüme üstü salatadan yem 
yeşil kesilmiş bir tabak geti:di
lcr. Sordum: 

- Bu ne balığı ? 
- Kılıç şiş kebabı, dediler. 
Salataları birkıyıya çektik

ten sonra dört parça kılıç ba
lığı "tini bulabildim. Dört kü
çük parça kılıç eti. Bu azlık ak
lımı başıma getirdi. Listetyi 
aldım ve baktım. 30 kuruş ... 

Dört küçük parça balık eti 
30 kuruş .. Bana öyle geliyor kı, 
insan Adisabebada balık yese 
bundan daha pahalı olmaz. 

Bir kılıç yedim Hala acısı 
yüreğimde. Diyeceksiniz ki: 
" Ne diye balıkların en lüksü
nü seçtin?" 
Haklısınız amma İstanbul gi

bi bir deniz şehrinde balıklan~ 
arasında da böyle bir "mevkı1 
içtimai" farkı olduğunu düşü
nememiştim doğrusu ... 

Orhan SELiM 

Tecimenler ge~ 
Haber allyorlar 
Şehrimiz tecimenleri, piyasayı al~

kadar eden birçok tebliğlerin kendı
lerine geç bildirildiğini öne sürerek 
!İki.yete baılamışlardır. 'l'ecimenl~r, 
Tccin ve Endüstri odasının bu gecık
mede amil olduğunu söylemektedir -
ler. Nitekim. Ağustoıun 4 dünde Var 
nada bir panayır açılacağını ha~~r 
veren tebliğ. oda mecmuasının 3 gun 
evvel ctkan nüshaaında ilan edilebil
miştir. - Panayır kapandıktan sonra 
malUnıattar olan tecimenler bu fır -
uttan iıtifade edememişlerdir. Teci
menler. odanın bu gibi tebliğleri da
ha kıııa ıamanda bildirmesini istiye
eeklerdir. 

Fran•ız Süel Hey'eti Gidiyor 

tuna gitmekte olan General Le
gcndrc'in başkanlığı altındaki Fran· 

~re •pih>ln\~tda~ fJln1:J~11~-
Heyete mensup Favre Contiffel ve 

Rob•nean adında iki zabit diln Paris
ten gehrimize gelmiştir. 

POLiS 

Bir kadın pencere
den dü$tü, öldü! 

GUlhane hastanesinde tedavi altın
da bulunan Zabel isminde bir kadın. 
henüz anla§ılamıyan bir şekilde pen
cereden diişerek ağır surette yaralan
mıt ve biraz aonra da ölmüştür. Adli
ye tabibi Enver, Zabelin cesedini mu
ayene ederek gömülmesine izin ver • 
miştir. 

• Y edikule - Sirkeci hattına işli -
yen vatman Hasanın idaresindeki 
tramvay arabaaı, Divanyolundan ge -
cerken, henüz ismi anla§rlamıyan bir 
agkere çarparak ağır ıurette yarala -
mı§tır. Yaralı asker, GUlhane bastane
ıine kaldırılmııtır. 

• 1atanbuldan 'etirilen santral Be 
yollu telefon merkezinde yerine ko
nurken amelelerden Ali oğlu Musta
fanın ıol eli il.zerine dilten dinamo ile 
ağır ıurette yaralanmııtır. 

Mnstafanın baıparmağı yarııından 
kopmuı ve tedavi için Beyoğlu haa
taneıine kaldınlmıgtır. Tahkikat de
vam etmektedir. 

antika hikayesini uydurdu galiba ... 
Cemile bir aıçrayışta dikildi: 
- Yarm belli olacak bu... dedı, 

Antikacılara gideceğiz. Onlar da ya. 
lan söylemezler ya ... 

Selim dudağını l>ı.i~erck susuyor. 
du. 

Cemile devam etti: 
- Olmazsa ya bu evdeki hisııemi 

satarım, yahut da evi yakarım. Ben 
Nail beyi hapiıte yatırmam. Yoksa 
benim Ccmilcliğim nerede kaldı? 

ScJim mırıldandı: 
- Ne güzel, fakat ne garip bir 

itimadı nefsin var 1 
- Nı demek o? 
- Kendine ne tuhaf ve ne gUıe.1 

güveniyorsun! 
Cemile hiçbir kahramanlık edaaı ta 

kınmadan: 
.- Tuttuğumu koparırım ben 1 de· 

dl. 
Bu göateriııiz iddiasında hakiki 

bir kuvvet ıuuru vardı. Selim titre
di: 

- Beni utandırıyorsun 1 dedi. Ben 
erkek olduğum halde ... 

- Seni mektep lapalaştırıyor. ben 
de mektep görseydim yapamazdım 
istemediğimi. .. 

Selim gUIUmıedi. ıonra içini çeke.· 
rek: 

- Hani pek de yala.- değil! diye 
mırıldandı 

l Arkası vıu~ 

\ 
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DOGUDA . BAYINDIR L IK 

Atatürk Doğu illerini 
Dolaşmıya Çıkacaklar 

[ Ozel aytanmız bildiriyor] 

Ankara, 25 
Birinci Genel Enspektör Abidin Ozmen şehrimizde Bakanlık

larla temaslarına devam et~ektedir. 
Cumurbaşkam Atatürk tarafından kabul edilen Genel Ens -

pektör Doğu halkının büyük şefe olan tahassürünü kendilerine 
arzetmiş ve Atatürk te ilk fırsatta Doğu illerini ziyaret arzu -
sunda-bulunduğunu tebşir etmiştir. 

Bu ziyaretin Fevzipaşa - Diyarbekir hattının işletıne~e açıla
cağı günlere tesadüf etmesi kuvvetle muhtemldir. 

Ufi önemli 
Demiryolu a~ıltyor 

Ankara 25 (Özel aytarımız ' . . 
bildiriyor) - İkincıteşrın ayı 
içinde işlemeğe açılacak olan 
1rmak - Kilyos, Fevzi Paşa -
Diyarbekir, Afyon - Antalya 
hattının İspartaya kadar olan 
ıkısmı gibi üç önemli demiryo -
lunun açılma töreni için geniş 
l::ıir program hazırlanmaktadır. 
Bu programa göre, iki yüz kişi
lik bir kurul Ankaradan hare -
iketle' önce Irmak - Kilyos hat
tının sonuna kadar giderek, a
çılma törenini yapacak, oradan 
Kayseri - Adana yolile Diyar -
bekire geçecektir. Bu münase
betle Diyarbekirin büyük teza -
hürlere sahne olacağı anlaşıl -
maktadır. 

Doğu illerinden gelecek ku
rullarla doğunun önemli bir te
cim merkezi olan geniş bir böl
geden Diyarbekire akın edecek 
binlerce insanın, cumuriyetin 
en büyük başarılarından biri o
lan bu ölmez eserin açrlışmda 
hazır bulunacağı anlaşılmakta
dır. 

Tören için Ankaradan gide -
cek kurul, Diyarbekirden sonra 

.-~-....___, __ + " • J - i _, ,_ .__ .l.__ ,.:t,,,_. t_ 
mire geçecektir • 

Ankara Otobüsleri 
Ankara, 25 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Uray otobüs direk 
törlüğü önümüzdeki ayın başın 
da işlemeğe açılacak olan şe -
bir otobüsleri için hazırlıkları -
nı bitirmiştir. Muhtelif durak -
larda bekleme yerleri yaptırıla
caktır. Otobüsler her mahallin 
hususiyetine göre saatle hare -
ket edecektir. Önümüzdeki se
ne otobüs direktörlüğü muay -
yen şehirlere de servisler yapa
caktır. 

italyaya kömür 
Satışımız artıyor 

Ankara 25 (Özel aytarıımz ' . 
bildiriyor) - Italyaya maden 
kömürü satışı durmadan art -
maktadır. Bu yılın birinci ayma 
nisbetle, temmuz ayında satış 
yedi misline yaklaşmıştır. 

İkincikanunda 9500 ton olan 
satışlar, Haziranda 61900 tonu 
bulmuştur. ----

Trende Bir ölüm 
Ankara, 25 .<Özel aytarımız 

bildiriyor) - Is tan bul dan şeh -
rimize gelmekte olan binbaşı 
doktor kimyager Hadi, İstan -
bul ekspresi bu sabah Kavaklı
dan geçerken trende bir fen alık 
geçirmiş ve alman tedbirlere 
rağmen kalp sektesinden ölmüş 
tür. 

Genç doktorun bir müddet -
tenberi damar hastalığından 
muztarip bulunduğu anlaşılmış 
tır. Hadinin cenazesi şehrimize 
getirilmiştir, yarın törenle def
nedilecektir. 

Orta Tedrisat Kadroları 
Hazırlandı 

Ankara, 25 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Kültür Bakanlığı 
orta tedrisat kadrolan üzerin -

e çalL ınaıarını bttlrnııştır. ıs-

tanbul kadroları yarın mahalli 
ne bildirilecektir. İstanbulda 
yeni açılacak üç ortaokul kadro 
ları diğer bazı okul muallimleri 
ne ders ilavesi suretile tanzim 
edilmiştir. ----

Recep Peker Ankarada 
Ankara, 25 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Cumuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri Recep 
Peker bu sabah şehrimize geldi. 
Durakta Bakanlar, saylavlar ve 
dostları taraf mdan karşılandı. 

Parti yeni kurulu üyeleri de 
yarın geleceklerdir. 

2000 Lira 

Ev Kadınhgı ve 
Ev Kraliçeliği 
Müsabaka
mız Yakında 

Başhyor 

Ev 

3- dört mev

iki Kız 
Erkek Oluyor 
Birisine ameliyat 
yaplldı, öbürüne de 

yapıhyor 

Erkek kızlar bir arada: Kurtu
luş, Cemile 

Bundan iki ay evvel Malatyadan 
getirilen ve kendisine yapılan ameli
yatla erkek olan Cemile ismindeki kız 
henüz hastanededir. Öğrendiğimize 
göre, Haseki hastanesinde yatmakta 
olan Cemile, ancak yakında yapıla -
cak ikinci bir ameliyatla tam bir er
kek olacaktır. 

Cemilenin yattığı koğuşa geçenler
de getirilen Kurtuluş adında bir kız 
da bazı arnmetler görülmüş ve ameli
yat yapılarak onun da erkek olabile
ceği anlaşılmıştır. 

Jnhisarlar Bakanhğı Müsteşarı 
_ __ _...,..o E;-.&7c. CiJiJ' u~ 

Ankara, 25 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Gümrük ve İnhi
sarlar Bakanlığı müsteşarı Adil 
yarın doğu illerinde bir tetkik 
seyahatine çıkacak ve bu arada 
başka bir yere nakledilecek o -
lan Kızıldize gümrüğü işlerile 
mahallinde meşgul olacaktır. 

Maliye Müsteşarı Mezuniyetini 
Bitirdi 

Ankara, 25 (Özel aytarımrz 
bildiriyor) - Mezuniyetini bitir 
miş olan maliye müsteşarı Faik 
yarın şehrimize dönerek vazi -
fesine başhyacaktır . 

1· Müsabakamız, şu mev
zular üzerinde cereyan 
edecektir: 

ayrı ayrı mü- ı Mükafatlar : 
cektir. 

girerek 4- Müsabakamıza girecek olanların 
1 unvanını kazana _ fotoğrafları gazetemizde neşredile

cektir. 
n okuyucumuzla, kendi-

ı tak ip edecek ikinci, üçüncü 
ve diğer ev kadınlarına yine mü 
k alatlar verilecektir. 

ŞARTLAR: 

' lm!ihanlar, kız san'at mektepleri 
muallımlerinden seçilmiş tfr heyet ta
rafından ve herkesin gözü önünde 
yaP.dacaktırs 

5 • Müsabakaya girme şartların ı dağltı
lacak mükafatları ve müsabakanın ne 
zaman başlayacağını yakında i ı i n 
edeceğiz. 

ASKERLiK 

italyan-Habeş Meselesine 
Süel Bir Bakış 

Bu meseleyi, evvelsi günkü ilk ya· 
zımızda, genel siyasa bakımından in
celemiş ve sonunda da, İtalyanın ge
nel siyasanın bugünkü tutumu önün
de Habe§lilerle ciddiğ bir harbe giri
şemiyeceği kanaatine varmıştık .. 

Bugün de, bu meseleyi istrateji 
yönünden incelemeğe çalışacağız ... 

!strateji yönünden dedik. !strateji 
ne demektir. Bunu da kısaca özenle
mek Iazımgelirse, diyebiliriz ki "Bir 
ulusun erginliğini korumak veya kur
tarmak gibi ulusal ve büyük bir öde
vi başarabilmek için, büyük ölçüde, 
nekadar ve hangi kuvvetlerin, ne va
kit ve nerede nasıl ve niçin kullan
mak gerek olduğunu araştırıp sapta· 
yan bir ilimdir.,, 

Bunun için de genel ve temel ola
rak başlıca üç elemanı, üç unsuru 
araştırıp didikler: 

1 - İki taraf ordularının çarpışa
cakları toprağın coğrailk biçimi, eko
nomik şartları, baymdırsal durumu; 

2 - iki taraf uluslarının tarihsel 
iralan, sosyal ve soysal gidişleri. 

3 - İki taraf ordularının, kuvvet
leri, silahları, maddiğ ve ruhiğ özgü
leri (hassaları). 

• 
Şimdi, bu sıra ve esasları birer bi-

rer ve kısaca araştırmağa çalışalım: 
1 - İki taraf ordularının çaı:prş

mak imkanı olan Habeşistanın coğra
fik biçimi ve 1 talya ordusunun geris.i: 
Habeşistan; denizle ve dünya ile 
bağları kesilmiş olarak Afrikanın do
ğusunda ergin kalmış biricik bir im
parator 1 uktur. 

Dört yam, A vrupanrn en kuvvetli 
sömürgeci devletlerinin sömürgeleri
le çevrilmiştir: 

(Batı) dan, İngilizlerin Mısır Su
danı ile; 

(Güney) den, İngilizlerin doğu af
rikası (Gine) ile ; 
(Doğu) dan, İtalyan, İngiliz, Fran 

sız Somalileri ile ; 
(Kuzey) den, İtalyan Eritresi ile 

kuşaddmıştır .. 
Onu denize bağlıyan biricik yol, 

Fransız Somalisinin iskelesi olan (Ci
buti) den, Habeşistanm merkezi olan 
Addis Abebaya uzanmış olan 800 ki
lometrelik Fransız demiryoludur .• 

İtalya, Habeşle harbe tutuştuğunu 
kabul edersek, Habeşistam, biri KıJ
zeyde (Eritre) den öteki doğu güne• 
yinde İtalyan Somalisinden, olmak 
üzere ikı yerden kuşatmış durumda
dır ... 

- İtalyanın bunlardan (Eritre) 
nin iskelesi olan (Massaua) ya uzak
lığı, şöyle böyle 5000 kilometreye 
yakındır. İtalyan Somalisinin iskele
sine de: 8000 kilometreden çoktur ... 
Demek ki doğu Afrikasmda döğüşe
cek İtalyan ordusunun gerek t9p
lanması ve gerek geriden beslenmesi 
ve bezenmesi işleri bu 5000 ve 8000 
kilometrelik dertiz yolu ile yapılmak 
zorundadır •. Bundan daha kısa bir 
yol yoktur .. 

Ve bu yol da Akdenizde 1 ngilizle
rin barrması altındaki Süveyş kanalm 
dan geçer .• 

İtalyanların, Habeşistan seferini, 
başarabilmeleri, ilk ağızda, bu deniz 
yolunun hiç aksaklık vermeden işle
mesine bağlıdır .. 

Bunun için, bu yolun savaşın deva
mınca güvenilir bir halde kalması, 
İtalyan ordusu için ilk istiratejik 
şarttır. Bu şart sağlanmadıkça, sağ
lamlaştmlmadıkça, İtalyanın doğu 
Afrikasında nekadar devam edeceği 
belli olmıyan esaslı bir işe girişmesi
ne, hele harbe, savaşa başlamasma 
imkan yoktur. 

Çünkü harpte, savaşta bahta (şan
sa) güvenilmez, hesaba dayanılır. Ve 
bu hesaplar da, ancak ilk çatış anına 
kadar yürütülebilir. Ondan sonraki 

II (1) 

hareketler, ancak hergünün yeni du
rumuna göre, yeni kararlar vererek, 
yeni tedbirler alarak, yeni hareketler 
yaparak yürütülebilir •. Bu kararların 
verilebilmesi, bu tedbirlerin alınabil
mesi ve bu hareketlerin yapılabilme· 
si için ele, doğu Afrikasmda hareket 
eden ordunun, kendisini, ana yurda 
bağlıyan hu biricik volun, 5 000 kilo
metrelik deniz yolunun aksamadan 
işleveceğine güvenmesi ::ıarttır. 

Buna imkan var mıdır? 
Bugünkü genel siyasa tutumuna ve 

coğrafya durumuna bakınca, buna 
imkan görmek cok zordur. Cünkü 
İtalyanın do~rudan doğruya Habeşis
tana saldırmasını açıktan acxğa redde
den ve saldıracak olursa. filjğ tedbir
lere baş vuraca ğrnı da açık söyliyen, 
ortada bir İngiltere vardır. lnı:ı;iltere· 
nin, alabileceği, zorlayıcı tedbirlerin 
en başında da, kendi elinde ve harı
ması altında bulundurduğu Süvcyş 
kanalını kapamak gelir .. İtalyayı bu 
işten vazgeçirmek için de, bizce, bu 
kaôarı b:le yetebilir. 

Bazı Avrupa Eazetelerinde, §Öyle 
bir fikir yürütüldüğünü gördük: 

İtalyanlar da, !ngilterenfo böyle 
bir hareketine karşı, (Sicilya) adası 
ile (Tıınııc:; '\ arasm~::ı 150 kilometre 
genisliğinclcki geçidi kaparlar ve In
gilizlerin (Malta) ile, (Mısır) ile ve 
( Süveyş kanalı) ile olan deniz yolu
nu kesebilirlermi~. İtalyanların bu ge
çidi kapıya bilecek kadar deniz ku\•· 
vetleri varmx~ ... 

Peki, ltalyanlann bu geçidi deniz 
kuvvetlerile, lngilizlerden önce nasıl 
kapıyabildiklerini, İngiliz donanması
nın da bu geçidi açamadığını, bir an 
için kabul edelim. 

Ancak, doğu Afrikasında, Habe
şistanda savaşa giri~mek istiyen, bu
gün için, İngiltere değil İtalyadır. 

O halde kim kimi ereğinden (mak
sadından), varağından (hedetinden) 
alakovmuş olacak? .. Acaba, (Sicilya) 
ile (Tunus) geçidini tıkayabilmiş 
ama, Akdenize tıkılıp kalmış olacak 
olan, İtalyanlar mı, lngilizler mi? 
Yoksa (Cebelüttarik) ve (Süveyş) 
kanallarını tıkamış, (Atlas) ve (Ose· 
an) denizleri kendisine açık kalmış, 
ve velev uzak ta olsa, yine deniz yo
lu ile Mısırla kendisini bağlryabilecek 
olan lngilizler mi, ltalyanlar mı?! •. 

Kaldı ki, (Cebelüttarik) ve (Sü
veyş) boğazları, İngilizlerce tıkanır, 
ve buna karşı İtalyanlar da Sicilya -
Tutıus arasıni ktpatırlarsa. iş tama
mile rengini değiştirmi_ş, bir İtalyan -
İngiliz harbi başlamış olur. 

Böyle olunca da, İtalya deniz ordu
su ile, lngili:ı: deniz ordusu arasında 
geçecek bir deniz harbi, meseleyi hal
leder. Sonuç ne olur? Bunun cevabı
m verebilmek için, İngiliz deniz ordu
sunun, İtalyan deniz ordusundan tam 
iiç buçuk kere daha üstün c,lduğunu 
scylemek yeter. 

Bundan sonraki yazımız da.bundan 
başka İtalyanın Habeşistan seferinde 
uğrayabileceği zorluklarla, Habeşlile: 
rin yapabilecekleri işler üzerinde ola
eaktır. 

A. Rıza EREM 

Düzeltme: 1 - llk yazıda: Ya7.lnın 
ilk sütununda 2 inci maddede evvel
ki satırda: "Fransa da. son dakikada 
onun yanında yer almış bulunuyor" 
olacak yerde 'ayrılmış bulunuyor" di
zilmiştir'' şeklinde doğrulturuz. 

imla düzeltmeleri: 
2 - Sergüzeştin öz türkçesi olan 

serüven kelimesi sıröven seklinde di-
zilmiş .. düzeltiriz. ~ 

3 - Yazının ikinci maddesindeki 
(dü?ya barışı) sözü (dünya yanşı) 
şeklınde basılmış, düzeltiriz. 

(1) I inci yazı 24 Eyhll saynnızdadır. 

Fransa Ve İngiltere Anlaştılar 
(Baş tarafı 1 incide J 

İngiliz gazeteleri an
latm adan memnun ) 

Londra, 25. A.A. - Dünkü kabine 
toplantısında Fransa ile İngiltere ara 
sında bir anlaşmanın belirmiş olma~ 
smı gazeteler, gerçek bir memnuni
yetle karşılamışlardır. Gazeteler, 
İ~giltere tarafından Fransız Drşişle
rı Bakanlığının sor;ılarına verilen uy 
g.':r.1 ~evapların bu anlaşmayı teyid et 
tıgını yazmaktadırlar. 

Nevs-Chronicle diyor ki : 
.. "~ugünkü gibi güç bir durumda, 

g_oru§melerin muvaffakiyete erişme
sı, Fransa ile İngiltere arasındaki an 
laşmanın sağlam olduğunu ispat et
mektedir. 
Fransız teşebbüsüne karşı İngilte

re'nin verdiği cevap metninin, Ulus~ 
lar Sosyetesi nizamnamesine lngilte
renin ne dereceye kadar arka olacağı 
hakkındaki Franstz endişelerini dağı
tacağından eminiz.,, 

sa arasında tam bir anlaşma elde e
dilmiştir ve yapılacak müşterek ha
rekette yalnız Fransanın değil, Yu
goslavya ve Çekoslavkyanın da ted
birlerine güvenilmektedir. 

Cenevreden l talyayı Hah2ş sınır
larındaki kuvvetlerini geri çekmeğe 
sevk edecek bir önenmenin çıkması 
imkansız gözüküyor. Bununla bera
ber lngiliz kabinesi parlamentoyu za 
manrndan evvel toplantıya çağınnayı 
lüzumlu gönnemiştir. Hiikı1metin ka· 
naati, harbin daha önceden çıkınıya
cağıdır. 

Yunaniatanla T eciın Anlaşması 
. ~~ara, 25 (Özel aytarımız 

bıldırıyor) - Yunanistanla te
cim anlaşması için Ankarada 
devam eden görüşmelerin ay 
sonuna kadar iyi bir sonuca bağ 
lanacağı umulmaktadır. 

SAATiN KABAHATi 
Bir saatim var. iyi bir saat. Mar• 

lı.ası meşhurdur. Çizgileri güzel ve 
madeni kıymetli. Lakin arada bir 
duraklıyor. Geri kalıyor ..• Bu yüz
den işimi sekteye uğratıyor. Saatçi· 
ye veriyorum.Evirip çeviriyor ve ba
na, pandülün kenanna bir çöp srkış
mış olduğunu, yahut saniye dişlisi
ııin mihverine yağ toplandığını söy
Jüyor. Saatimin duraklamasının .se
bebini öğreniyorum. Bu yandan kim 
seye şikayetim yok... Lakin eğer 
tedbirsiz olur da saatimin geri kal
dığını unutursam vapuru kaçırıyo
rum, randevüme gecikiyorum ve 
i,lerim bozuluyor, başlıyorum söy
lenmiye: 

- Allah cezasını versin bu saa
tin?. diye. 

Lilkin saatte kabahat yok, çünkü 
saat bin bir dişlisi, pandülü, akre
bi, ye:k.,vam. kadranı, zembereği 
•fe camile gül gibi duruyor. Bu bin 
bir çarkın içinden birine bir toz 
parçası iJiştiği için saat bozuk gi
diyor. Bu bir küçük çarkın yüz di
~inden birinin arasına bir toz kaçtı 
diye bütün saate hor bakmak reva 
mıdır? 

Şimdi bu saati cebime koyup iş
lerİmİ7.e bakıyorum. Onların da sa• 
al gibi, iyi bir saat gibi islemesini 
istiyoruz. Böyle oluyor mu? Her za• 
man değil. işlemediği zamanlar bü
tün makineye çatıyoruz. Haksızlık 
oluyor. Bir ufak dişli ya eskimiş, 
ya paıı.lanmış olduğundan yürümü
yor, bütün makine o yüzden duru .. 
yer. 

Nasıl, saatimizin hususiyetlerine 
göre vaktimizi ölçüyorsak maki· 
nemizin hususiyetlerine göre de işi-
6-ıizi ölçmeliyiz. Boyle yapmaz da 
onu yepyeni bir saat gibi kullanmı· 
ya kalkarsak vapuru kaçırır, ran• 
devüye geç kalır, işimizi tedirgin 
etmiş oluruz. 

B. FELEK 

Romen Tayya
releri Geliyor 

Romen tayyarecileri bugün geliyor• 
lar. Bükreşten kalktıktan sonra Ye
şilköy hava merkezine inecek olan u
çaklar buradan doğruca Ankaraya gi
deceklerdir, 

Uçaklar, bugün saat beşte Bükreş
ten ayrılacak ve altı buçukla yedi a
rasında Istanbula gelmiş bulunacak· 
tır. 

Romen uçakçılarmı Yeşilköyde Ha 
va Kurumu namına başkan Ismail 
Hakkı Başak, ilbaylık adına Bakır -
köy kaymakamı, ordu namına da a
lay komutanlarından Sefik ve okul ko 
mutam binbaşı Naim 'karşılayacaktır. 
. U çakçılara alana inince bir çay ve

rılecektir. Saat 9 da lstanbuldan ay
rılması kararlaşan Romen ucaklan 
öğleye kadar Ankaraya vara~k ve 
Romen uçakçılan öğle yemeğini ora
da yiyeceklerdir. 

Uçaklar Negresco Gheorghe'nin 
kumandası altında bulunmaktadır. 

Uçakların hepsi Romanyada yapıl
mış, Set 31 serisindeki uçaklardır. Ro 
men dostlarımız bilhassa kendi mem
leketlerinde yapılmış olan uçaklarla 
Türkiyeyi ziyaret etmek istemişlerdir. 
Bu seriden Set 31, Set ıo. Set 41, Set 
X, Set W, Set 7 K tipleri vardır. 

Set 31 uçağı. Salmson sisteminde 
230 beygir kuvvetinde motör ile mü
cehhezdir. A~ırlığı 1120 kilo, sürati 
215 kilometredir. Bu tayyare çift sa
tıhlı, iki kişilik mektep uçağıdır. 

Set 10 talim, akrobasi ve turizm u· 
çağıdır. Motörü 250 beygir kuvvetin
de, ağırlığı 830 kilo, sürati saatte 170 
kilometredir. 

Set 41 pilot yetiştirmeğe mahsu 
bir tarassut uçağıdır. 

Motörü 250 beygir kuvvetinde sii· 
rati saatte 266 kilometre ve ağırlıılı 
1312 kilodur. .. 

Set X çift satıhlı avcı uçağıdır. Mo
törü Y.aguar sisteminde 365 beygir 
kuvvetınde ve sürati 260 kilometre .. 
dir. 

Set xv hafif avcı uçağıdrr. Motoru 
Gnome Rhone tipinde 500 beygir 
kuvvetinde, sürati 340 kilometredir. 
. Set 7 K. çift satıhlı ve iki kişilik • 

tır. Ağırlığı 1450 kilo, sürati 251 ki
lomtredir. 

Bu uçakların teçhizatı kamilen mo
derndir. Hepsinde fotoğraf ve telsiz 
elektrik ve bomba atma aletleri vardır 

r ----"""'=-_,,,_-
20 llkteşrin Pazar günU 

Genel Nüfus sayımı 
Sayımın bütün yurtta bir gün

de başarılması soysal birlik ve 

çalışmanın en güzel bir belgesi o

lacaktır. 

Daily Hera]d gazetesi de: "lngiliz 
cevabının, " kesin bir evet" demek 
olduğunu yazmaktadır.,, 

Londra, 25.A.A. - Daily Teleg
raph gazetesinin öğrendiğine göre, 
Uluslar Sos etesi r nsi le · e k ' 

Romanya hükümeti ile bir 
tecim ve klering anlaşmasına 
varmak için cereyan eden gö -
rü melerde son safha a elmis ı 

Bu büyük günde devletin buy
ruklarına hepimiz uymalıyız .... 

Başvekalet 

Istatistik Umum Müdürlüğü 
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M E M L E K E T T E T A N Giresundaki =_§ BU AKŞAM M E L E K Sinemasında 1 
incelemeleri ::s 

• ....._. o p •• o An ... - = o~ • ...,...a:r • .._....._ ..... n -· = •• n Giresun, 25 A.A. - Sehrimiz § JEAN TOULOUT .. ALiCE F(ELD ANIRE BRUGERE ~ 
Yeni Telefon Hatları Yapıhyorı~---....... ~ de incelemelerine devim et - §gibi Uç büyük Fransız artisti tarafından yaratllan § 

!Kandıra /zmıf mektebulunan Tarım Bakanı: NA TAŞA RLJS = Ka~dıra 25, (Ozel aytarımız bildiriyor) - llçenin bütün tele- - Muhlis Erkmen, bugün tecim § • · AŞKI § 
fon tesısatı tamamlanmak üzeredir. Akçaova nahiyesi köylerinin f::OSQSl }'; J ve endüstri odasına gelerek fın E • : 
telefonları bitirilmiştir. Merkezle Salmanlı ve Seyhler arasında- V 1 apı - dık ihraçatçıları ve kırıcılariyle E Nefis bir film - enfes bir musiki = 
ki köylerin tesisatı yapıldıktan sonra Kandı;anm telefonu ta- k ? üç saat kadar görüşmüş, fındık : : 
mamlanmış olacaktır. mtgQCQ ml. fiyatlarının ucuz olmasındakı· : Harpt~n 1011ra "Fran•aya "tınan tur Ruı kadınının bat döndü- : 

: rücü macerası : 

Seyhanda Bir Genç Boğuldu 
A?ana 3s. (Ozcl aytarımız bildiriyor) - Evvelki gün Seyhan

da hır bogulma vak'ası olmuştur. Yıkanmak üzere nchin~ giren 
Süleyman isminde bir genç, suların cereyanına kapılmış ve boğu
lacağını anlayınca bağırmağa başlamıştır. Kenardaki bahçenin 
garsonları yetişrnişlerse de zavallıyı kurtarmak mümkün olama
mıstrr. Bu çeşit vak'alar çoğaldığı için, açıkta nehire girilmesi 
sıkı bir kontrol altına alınacaktır. 

Elaziz Hastanesi Tamamlandı 
Elaziz 25, (Ozcl aytarımız bildiriyor) - Yeni hastane ile do

ğum. evinin.~nşa~tt bitirilmek üzeredir. Ilbayhk, ayrıca bir sergi 
ve bır ele muze bınası yaptırmağa karar vermiştir. Bu iki yapıya 
~a~mda. başlanacaktır. Yeni hastanenin 29 Birinciteşrine yetiş· 
~mlmesıne çalışılmaktadır. 

idman Yurdu Şampiyon Oldu 

Kandıra aytarımu: yaz;ıyor: 
llfeyi lr.mite bağlıyan 47 kilo. 

metrelik Kandıra • bmit §OSHİ he
nüz; lciyikile tamir edilmentİffİr. 

Geçen yıl, baz;ı kıaımlarmda ya. 
pılan ulak leleh düzeltmeler. ihti
yacı kar~ılamaktan uz;aktır. Sene -
nin çalışma mevsimi de geçmek Ü· 
.zere olduğu halele, henüz; lıiçbir ha
reket başlamamıftır, 

işin dikkaıe deier tarafı, yol mü 
kellefiyetini bedenen çalı.şarcılı Ö· 
deyece~lerini bildiren ilçelilerin, bu 
bo.zuk yol dururken claha cu: ehem
miyeti olan Derbent - Sapanca yo
luna sevkedilmeleridir. Halbulu, 
şosenin ta~ları kırılmış ve hmırlan
mış bir haldedir. 

500 liro harcanarak bu .vrl ba1a· 
rılması, 6elecek sene 5000 liraldı 
masraf kapısı açılmasını da önliye
cektir. 

Yeni h:.mit ilbaymın, vilciytlt en· 
cümeninin ve nafia başmüht?ndisli
ğinin dikkatini çek~riz.. 

sebepleri, fiyatların yükseltil - : : 
mesi için alınması gerekli görü S AYRICA: Paramount dünya haberleri: Be,ler komiteıi r~iıinin E 
len tedbirler ve ürctmenlerin fi- : beyanata . Habf'~ictan haberl~ri. Miali görü memi4 bir bok• maçı E 
yatlara müessir olan durumları :-ı m1111111111111111111111111111111111111111111ıu11111ım111111 11111111111111 Hlli 

hakkında incelemelerde bulun- • 11 111 TAKS"M BAHÇES"NDE 
muş ve te-cim ve endüstri odası _ 11111 1 1 llUllllllH! 

başkanının ista~istiklere aa~a. - ı E S O R E Y Y A O P E R E T I taraf mdan bu akşam E 
nan ve fındrk fıyatlarınm nıçın : - : 
düşerek ucuz satıldığını açıkça 8JllllllllllllllLEBLEBıCi HORHOR11111111111111:j 
bildiren sözlerini dinliyerek not 1 
almıştır. ~111111 Bu akşam mm! r ·· · ..., ...... 

E TÜRK sineması~ Gündelik Siyasal Gazete Şüpheli görülen 
Bir ölüm 

Pcrat'alas otelinde cıturmakta o
lan miralaylıktan mütekait Aziz mi· 
safir olduğu Perapalas otelinin husu
si banyo dairesinde ölü olarak bulun· 
mtıştur. Aziz. 7 5 yaşlarında idi ve u
ıun ısenelcrdenbcri kanser haıtalı&t 
sekmekte idi. 

: Baştan başa yaniJeşmış olarak : 
E yeni mevs mıne ;:: 

§ Gece Bülbülü § - -§ f raosızca ıötlü çok heyeeanb § 
: f Jmıle başlı yor : 
E Oynayanlar~ HENRY GARAT = = MONıQUE ROLAND - EDıTH : 

TELEFON { Vazı ııJeri: 24319 
İdare isleri: 24310 

TEL.GRAF: .. TAN .. tatanbu• 

lhr Uh~ 
3 

ABONE 
Turti7c ıçiD Dışarı ıçırı 

.Lira K. Linı K. 
ı so 
4-

Adapazarı 25, (Ozel aytanmız bildiriyor) - Idman Yurdu ile 
Sakarya kulüplerinin berabere kalınası üzerine, hava kupası maç
Iarma bu hafta da devam edilmiştir. Neticede1 ldman Yurdu Sa
kc;ryayı 3 - O yenmiş ve Hava Kurumunun bu maç için koyduğu 
Atatürk büstünü kazanmıştır. 

Aıdzin ölümü şüpheli görülerek c;e. __ .. M, LRA • PAULEY HENRY GA- __ .. 
...._.~....,...,, ...-~ sedi morga kaldmlmı§tır. ı:. 

E RAT bu filmde en aon şarkı- ! 
: Jarım söylıyecek ve aiıi eğlen- : 

6 ... 
l 'Jlllık 

, so 
14 -

s-
14 -
ıa-

Cam Kınğı ile Öldü
rülen Gemici ! 

Hem öldürdü, Hem de Cesedin 
Başında Sabaha Kadar Ağladı 
İzmir, 25 (Özel aytarımıı 

bildiriyor) - Liınanunızdet de
mirli bulunan Alman bandıralı 
l tuari vapurunda dün gece yarı 
sı bir cinayet olmuş, biı tayfa 
arkadaşını şişe ile yarcıhyarak 

öldürmüştüt. Hadisenin teı.fsıla
tı şudur: 

Vapur mürettebatından Al -
man tebaalı Haten, gece y~r~sı 
na doğru bira içerek kafayt tüt 
süledikten sonra, ateçi Fol:eyi 
vapurun kıç kamarasına çağır -
mış: 

- ''Sen nedc_n herkese çatı -
yorsun. İki gün önce de bir baş
ka arkadaşımı dövdün. Haydi 
beni de döv .. ,, 

' 'Demiştir. Bunun üzerine 

kavga başlamış, Haten, elinde 
hazır bulundurduğu keskin bir 
şişe parçasmı arkadaşının yü -
züne ve boğazına var kuvvetile 
saplamıştır. 

Fokcy. yaraların tesirile on 
dakika sonra- ölmüştür. Cinayet 
derhal adliyeye haber verilmiş, 
katil müddeiumumiye gelinciye 
kadar cenazenin başından ayrıl 
mıyarak beklemiştir. Suçlu sor 
guya çekildiği zaman cinayeti 
itiraf etmiş, "maksadım öldür -
mek değildi. Arkadaşlara çat • 
manın cezası olarak yüzünde 
bir iz bırakmak istedim. Öldür 
mek isteseydim başka şekilde 
lrareket ederdim.,, demiştir. 

Cı'nayetin işlendiği ltuaıi vapuru ve katil Haten 
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VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

Bugün yurda da gitmiyece-
ğim .. 

Evde kalacağım! 
Dinleneceğim .. 
Yemekten sonra uyuyacağım. 
Bu kararla yeniden oda kap1-

~mm önünden çekildi, salona 
gitti, doktor Ramiz'e telefon 
etti: 

- Ben bugün gelıniyeceğim. 
Sen işleri yönetiver kardeşim!. 

Sonra, çalışma odasına geçti, 
en veni bir hekimlik gazetesini 
atdi. "Güneşte Verem!,, adlı bir 
yazıyı okumağa daldı. Gazete
nin sahifelerini çevirdikçe biribi
ri ardına biribirinden üstün bul
duğu yazıları okuyordu: Kara
ciğer l<anseri, mide çıbanlarının 
röntgenle iyi edilmesi, sinir fren
gi sinde yeni bir gösteri .. gibi 
birçok etütler. Fazıl büttin bt•n
Jarı okuduktan sonra saatine 
baktı: 

- Hooo, on bire gtliyor ! 
Nekadar dalmn;ım .. 
Güney uyanmıştır. 
Hemen yerinden fırlarlı, yine 

önceki gibi Güney'in kapıQI önü
ne gitti, oyle vurdu, öyle ses
lendi: 

- Güney .. 
Güney .. 
Karıcıgım !. 
!çerden yine hiçbir ses a1ma

dı. Bu böyle olunca: 
- Allah Allah, ne oldu huna? 
Diye üzülmeğc başladı. Ak-

lından birçok şeyler geçiyor<lll; 
- Hastalandı mı? 
Öldü mü?. 
Boğuldu mu?. 
İçine sinen vehmi birden 

kuyruğuna basılmış bir yılan gi
bi tepretti, en kara ihtimaller, en 
korkunç uranlar biribirlerini ko
vahyarak kafasının içinden ve 
gözlerinin önünden şimşek hızi
le geçiyorlardı. Kapıyı daha çok 
sarstı. daha yüksek sesle hay
kırdı: 

- Günev .. Güney !. 
Ve Marika'yı çağırdı. 
- Gel, cabuk söyle. Ne oldu 

Uşakta yeni bir okul 
daha açıhyor 

Uşak, 25 (Özel aytanmız bil 
diriyor) - Çocuk çokluğu yü -
zünden geçen yıl şarımız ilko
kullarmm birinci kurlarında 
yarım gün ders yapılıyordu. Bu 
yr.ı yeni bir okul daha açıldığı 
ıçın yarım günlük okunmaya lü 
zum kalmıyacaktır. Öğrendiği
mize göre ilçe merkezindeki altr 
aylık okullarda bu yıl geçen yıl 
dan 300 fazlasiyle 2107 çocuk 
okuyacak ve okullardan daha 
önemli randıman alınmasına 
çalışrlacaktır. Yeni okulun ya -
pısı ve bütün aygıtları hazırlan 
mıştır. 

Botuda ~ahire fiyatları 
yükseldi 

Bolu, z:, (Özel aytarnnrz mı
diriyor) - Mayısın yirmi be -
şindenberi beş aydır Bolu ve 
çevresine ya~mur düşmediğin -
den birçok sular kesilmiştir. Çif 
çi ekim yapamadığından zahire 
her haf ta birer kuruş yüksel -
mektedir. Havalar temmuz gibi 
sı:cak gidiyor. 

• Akdağ Madeni, (Tan) - Zehirli 
gazler kurumuna İ§tİrak eden şarbay 
Hasan Keleş, burada birkaç konfe
rans verecektir. 

• M. Kemalpaşa. (Tan) - Yeni 
rneurlığa giden yollara parke döşen· 
mesi kararlaşmıştrr. Bu suretle kışın 
çamurdan c;ekilen müşkülat ortadan 
kalkmış olaC'aktır. 

• Siirt, (Tan - Genel nüfus 
sayımım yapacak işyarlara bu 
saynnın şekillerini öğretmek 
için ilbaym başkanlığında Hal
kevinde bir kurs açılmıştır. Ders 
lere her gün birer saat devam 
edilecektir. 

1 
bu kadına. Bu kapıya uyan baş
ka anahtar yok mu? 

Marika şaşırmış bir haldeydı; 
- Hiç böyle yapmazdı. Bil

mem ki, ne oldu?. 
Diye kendi kendisine söylenı

yordu. Fazıl emretti: 
- Çabuk bütün odaların 

anahtarlarını topla getir buraya. 
Belki birinden birisi acar!. 

Marika ağırdan ala~ak anah· 
tarları toplamağa giderken so· 
kak akpısı çalındı. Marika'dan 
önce Fazıl kapıya koştu. Ve ka· 
pıyı açmasilc donup kalm~sı bır 
oldu: 

- A .. Öyle ne tuhaf §eyler 
Kapıda duran Güney'di •l da 

şaşırmıştı: 

- A .. a .. Sen yurda gitmedin 
mi?. 

Fakat, bu şaşkınlığı hemen 
giderdi, kendisini toparladı, san
ki hiçbir şey yokmuş gibi: 

- Ooof yoruldum. 
Diye kapıdan i~eriye gireli. 

Doktor aciz. şaşkınltk. sinir, 
korku, heyecanın birlik olup ver
diği bir sarkaklıkla genç kadının 
önünü kesti: 

Semiye Cahil iyi•eşiyor § dneccktır İlaveten FOı< DÜN. E iLAN 
Samiye Cahit dUndcnberi iyileş

mektedir. Şişli Çocuk Hastanesinde 
kendisini gören bir muharririmiz haa
tilnın vaziyetini pek iyi bulmuştur. 
Kendisini hastane Operatörü Hamdi 
Rıfat. Bayan Suat ve Gıyas ve Halit 
Ziya hcrgün göz altında tutmaktadır
lar. Bundan başka kendisinin aile 
dostu olan Operatör Mim Kemal de 
alakadar olmaktadrr. Samiye Cahidin 
kolundaki kmkhk hiçbir arıza bırak
madan tedavi edilebilecektir. 

HA.-<YERLE~i 

• Feriköyünde seyyar bir cambaı
hanedt ~ =t11cı;:ı ·ı ~ ~ .• : .. ~ ; , " le bir ? r. 

tist !azı kaçırmağa teşebbiisten suçlu 
!!:.mail. Fethi, Bayram ve Veyselin 
duruşmaları dün ilçUncü cezada biti· 
rildi. 

Suçlulardan Ismail suçlarının dere
cesine göre 6 ay 16 giln. Fethi 5 ay, 
'2 gun. ı:sayramıa v eyaeı o ş-ar ay uı
rer giln hapis cezasına mahkum oldu
lar. 

• Sıraservilerdeki Alman lfastane
sinde, tedavi altına ahnan Mehmet A
li isminde bir hastanın ihmalleri yü-
zünden ölümüne sebep olan haıtaba· 
kıcı Duda ve Yohanna'nın duruşma· 
lan dün üçüncü cezada bitirildi. Mah
keme. her iki hastabakıcının da bera
i!.tlerine karar verdi. 

.. Göz Doktoru 
ŞUKAU EATArt 
t:hrmcı Sınıt Müteha~sı~ 

ı&bıaJi> Ankara caddea• No 60 
Telefon : 22566 

Hasta Bakıcı 
Aranıyor 

659~ 

Diplomalı, ikinci sınıf bir has 
ta bakıcı kadm aranıyor. istek
liler Sirkecide Beşir KemaJ ec
zahanesi sırasında Dişçi Bay 
Nersisi görsünler. 

7061 

- Demek bu gece sen evde 
yoktun? .. 

Dedi. Bu söyleniş dik, hoyrat. 
sert bir söyleniş değil, korkak. 
ürkek bir soruştu. Güney'in yü
zünde en önce bir renk çekilişi, 
solukluk oldu, sonra kendi ren
gini bulan bir batım kızıllığı gel
di, çok soğukkanlı: 

- A .. Öyle ne tuhaf şeyler 
söylüyorsun. Gece evde olmıya
caktnn da nerede olacaktım?. 

Dedi
1 

ilave etti: 
- Ayol sen aklmı mr kaçırdın 

ne oldun. Sabahleyin çıktım, mi
mara gittim. 

Doktor aklının başında olup 
olmadığından şüpheye düşecek 
kadar garip bir duruma girmişti. 
Güney9e karşılık vermeden 3nce 
kendi kendisine bir saniye dü
şündü: 

- Bunadım mı ben?. 
Rüyada mıynn?. 
Deli mi oldum?. 
Malihulya hastası mıyım?. 
Ve birden bütün bunları ed-

deden bir sinir ayaklannıası ile 
köpürdü: 

- Ne diyorsun Güney, sab1th-

• .11111 YA HA81:.RU.Rl 11111,i blnlar lçir.ı llinc:ılık Sirtetlertne mil· 
racut edilmelidir 

YENi NEŞRIY AT 

Çöl Aşkı 
Bu heyecanlı ve meraklı roman A

nadolu Tlirk kitap deposu tarafından 
satışa çıkarılmıştır. 

Per,embc Gazeteıi 
Perşembenin 26 ıncı sayısı renkli 

olarak çıktı. Mündericatı arasında Er 
cüment Ekremin Habeşistanda bir 
Türk tefrikası. Halide Nusret Zorlu
tunanrn bir 'iiri, Ziya Şakirin Os • 
manlı tarihinde maktul kadınlar isim
li tarihi romanı, Suat Dervişin Sos· 
yal bir röportajı, Kemal Ongi>renin 
Usküdardan Anadoluya silah ve cep
haneler nasıl kaçınldı ısimli tefrikası, 
Mahmut Yesarinin hikayesi gibi ya
zılar vardır. 

KüçillJ Ul.nlaı dotrudaı> dotruJa 
tdaxemısce almabilır 

Ktiçtilı ilblarm s umlıtı bir defa! .. 
30 kuru•tllr S eatırdao fazlall ıçio K· 
tır başma 5 kuruş aJmır Bir dcfıdan 

(ula lcin nktndaıt 94 tO lcllrus \ndiritiı 

--.:=-··- .. ---·---- _.) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 va) kadar lstanbu1 
Divanvo1u No J 18. 

Muavenehane ve ev telefonu! 
22398. Yazhk telefonu Kandilli 
38 Beylerbeyi 48 6600 

Türk Hava Kurumu Alrm ve Sa
tım Komisyonundan : 

19 3 6 Yılbaşı Piyangosu için ( 15 O) bin el ve ( 1 O) bin 
dıvar planı ( 1 O) bin resimli afiş bastırılacakdır. 

Açık eksiltme ile 30-9-1935 pazartesi günü saat 15 
de münakasa ve ihalesi yapılacaktır. İstekli olanların 
Piyango Direktörlüğü Muhasebesinde şartnamesini her 
gün görebilirler. ( 5909) 

125 Ton Çimento 
Askeri Fabrikalar lstanbul Sa-
tınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2 7 50 lira olan 125 ton Çimento 
Salı Pazarında Askeri Fabrikalar yollamasında top.ı.a
nan Satınalma Komisyonunca 11 Birinci Teşrin 935 
Cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Arslan ve Yunus Marka olacak ve Haydarpaşa veya Kar
talda vagon içinde teslim edilecektir. 

İsteklilerin 206 lira 2 5 kuruşluk muvakkat teminatla· 
rını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuz ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
saikle o gün ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 5916) 

tanberi kapının önünde bekliyo
rum. Gece de geldim. Kapın ki
litli idi ve sen odadan çıkmadın. 
şimdi sokak kapısından içeriye 
giriyorsun! 

Güney: 
-Hakikaten tuhaflacşıyorsun 

Fazıl. Sen artık iyiden iyiye ZJ• 

vanadan çıktın. Ben saat dokuz
da evden çıktım. Mimarla ko
nuştum, şimdi de geliyorum. 

Dedi ve yürüdü. Söyleniyor-
du: , 

- Her halde akhna bir sakat
lık geldi. Kapnntn önünde be\· 
lemiş olsaydın beni görecektin. 
Saat dokuzda ~ıktığnn için sen 
yurda gitmişsindir .• diye kimse
ye görünmeden gittim. Ne bile
yim ben senin burada olduğuı11. 
Sana yaranmak için bu kadar iş
ler becermeğe kalkışıyor Jm, 
dünyanın parmak ısıracağı bü
yük bir işin altından kalkmağa 

uğraşıyorum, hali da lakırdı işi 
tiyorum. Aman ne kötü bahtnn 
varmış. Yap, et, didin, tınnan, 
yine de istintaka tutulmuşlar gi
bi her şey için hesap ver! 

Doktor dudaklarını büle bü.·.e 

hayretten hayrete düşe düşe uü· 
tiln bu sözleri dinliyor, pamıak· 
larmı saçları arasında dolaştırı
yor, kasık bakışlarile Güney'i 
süzüyor: sonra ellerini uğuşturu
yordu. Güney lakırdısını bitirin
ce, Fazıl dalgm bir bakışın arka. 
sına kaptırdığı kelimelerle nu· 
rıldandı: 

- Ben birkaç yaıt okumağa 
dalmıştım. Belki o vakit gitmiş. 
sindir. 

Bu böyle bir saniye gitti. Fa· 
kat, sonradan yine ona bir :iyık
lık gelmiş gibi boğazım yırtan 
bir sesle: 

- iyi. Güzel. Sabahleyin gör· 
medim. Ama gece de odanda 
yoktun ki. setimi sana duyura
madmı !. 

Dedi ve hemen arka!Ulldan 
sözüne ekledi : 

- Bak rengin de soluk. Göı 
lerin içeriye içeriye kaymış. Uy .. 
kusuzs\\n. Yorgunsun 1 

Güney bu lakırdıların hiçhin· 
sine kızmadı. Tersine çok şen
lendi, yüzünde bin bir alımlılı
ğın gülücükleri toplandı. o her 

1 Arkası var l 
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iCMAL 
ULUSLAR KURUMUNDA 
f\ESTURiLER ME.SELESI 

Dünya bantrnı tehdit eden İtalya· 
Habe§ davasının görüşmeleri arasın· 
da Uluslar K'\lrumu konseyi Nestu· 
Tiler meseleaile de meşgul olmak için 
vakit bulabildi. Nesturiler meselesi 
nedir? Nesturiler, genel savaştan Ön· 
ee Hakkari, Van ve Urwnye tar~l~
rmda 1ak.in brristiyanlardı. Hll'ııti· 
yanlrğın Asya ve Afrikada yayılması 
hususunda büyük yardmnları olan 
Nesturiler, son asırlar içinde diğer 
lnristiyanlık dünyası ile temaslarınJ 
keımitler ve kendi alemlerinde yasa
makta idiler. 

Geçen asrın sonlarına doiru, 1886 
71hnda, lngiliz ba§piıkoposu Nestu
riler ile yakından aüııkadar oluyor ve 
iki kilise arasında teması temin et
mek için bir misyoner heyeti ııönde
rİyOC". lngili.z hükiameti de İran, Rus
ya ve Osmanlı lsparatorluiu arasına 
yerlepniı olan bu hıristiyanlardan 
jatifadeyi düıünüyor •• Bİı' taraftan 
)qiJiz kilisesi, diğer taraftan lntel
lijena Servis teşkilata Nesturileri ln
siltereye kazandınmya çalıııyorlar. 
Ve buna muvaffak da oluyorlar. 
Coirafya vaziyetlerinin zorluiuna, 
nüfuslannın azlriına bakmıyarak 
Neıturiler, Osmanlı fmparatorluiu· 
nun doğu vilayetlerinde 1 nıiliz İm· 
paratorluiunun bir aleti oluyorlar 

Genel .. vat patlaymca, l1ıgiltere 
Nesturılerden vazifelerini yapıriaları· 
nı taMıp ediyor.Ve Hindiıtandan altın 
akın edip pliyor. Esaaen silihlı olan 
Nesturiterin ailablan daha ziyade 
arttırılıyor ve ıWıüıı birinde bu bir 
avuç iman, büyük düımanlaria bo
iutan 0.manlı imparatorluğuna ar
kadan bıçak aaplumya brar veri· 
:yor. Nestürilere karıı tedip kuvvetle
n ıönd.-iliyor. Ve nibavet bunJar 
lnıilterenin itıali albna ıeçen lraka 
kaçıyorlar. 

Burada da rahat durmuyorlar. Bir 
defa lrakta kendilerine fatih İngiliz· 
lerin müttefakleı"İ ıiiıünü veriyorlar. 
J ngili:zler de ilk yıllar içinde polis ~e 
jandarma işlerin~ Nesturilerden ıs· 
tiıade ediyorlar. lıtanbulun itsali sı
ralarında Ermenilerden istifade et
tikleri gibi. lşgal yıllarını yaııyanlar 
ihatrrlıırlar: lpgi\iz üniformasını gi
J"t:rı uu ıaıudı J..t .1\.rlu.Z::, cı\J'ııunu.u."'d. 
caka satarlar ve Tiir4dere muaaHat 
oıurlardı. Nesturiler de iltica ettikle
ri memlekette öyle hareket ettiler. 
Sanki lrakı kendiieri tethetmitler 
aibi. 

Bu durumun lrakta uyandırdığı iğ
birar ve inaial, nioayet 1932 Y•lında 
lnık İngiltere mandasından kurtul
duldan ıonra Nesturilere karıı birta· 
lu:m hareketler §eklinde tec&i.li etti. 
Dıtardan yapl1an ta..'ırikat neticesinde 
ele Nesturiller kıyam ettiler ve lrakh 
far kıranı tenkil etmek mecburiyetin
de kalddar.Bir kısmı Nesturiler Suri
yeye iltica etti. O günden sonra ar· 
tık Nesturilerin Irakta ltalamıyacak· 
lan anlaşıldı. Fakat nereye nakledi
lecekler? Bu gürültücü ve şımarık 
unsuru hangi devlet ımırları içine al· 
mıya muvafakat edecekti? Brezilya· 
<la yerleştirilmeleri dütünüldü. lngi
lizler Cini sömürgelerinde kendileri
ne yer teklif ettiler .Afrikanın bir ye· 
rine r-leımeleri imkanlan ara!lırrldı. 
Fakat bir veya diğer sebeple bu pro
jeler )'Üriimedi. Nihayet ft-ansa Nes
turilere Suriyede Lübnan'a yakın bir 
yerde toprak venneği teklif etti. 

Bu teklif yapdırken Dıı Bakanı 
Bay Tevfik Rüttü Aru'ın Türk:ye 
hududuna Yakın bir yere yerleştiı İl· 
melerine Türkiyenin itiraz edeceğini 
eöylediii b.tırllll'dadır. Şimdi budut
bırnnıaa .va.kın Y•lere yerleıtirilme
diklerini Ö I mmekle sevinç duyuyo
ruz. Fakat yerleşme masrafı olarak 
altı ile st:kiz yüz bin İngiliz lirası 
arasmda bir masraf liznn olduğu an
laııbyor. Uluslar Kurumu Konseyin
deki son görüşmeler sıra11nda lngil
terenin iki yÜz elli bin lira venneğe 
hazır olduğu bildirilmiştir. lrakın 
da beladan kurtulm&k için ayni mik
tar parayı vereceği söyleniyor. Fakat 
aeri kalan paranın Uluslar Kurumu 
tarafmdan verilmesi ileri sürülmek
tedir. Bizce bu maırafı Ulu._.. Kuru 
muna yükletrnd< için hiçbir sebep 
yoktur. Nesturil~rin felaketine se
bep lngilteredir. Onları sıyaıasına 
i.let olanrk kullanın~ istemiş ve ken· 
dilerini bu akıb?te sürüklemiıtir. ln
ailterenin şimdi !-.'.lftlan yerleıtir.mek 
tnMrafrna batka devletleri de İştirak 
ettirmeğe çah~ması, kendi kaba' ati
nin mes'uliyetlerine ba§kalannı da 
teıtik etmeğe uğraıması demek olur. 

A· Ş. E. 

Standardize Ozüm 
İmir, 25 (Özel aytarımız bil

diriyor) - Üzüm standardizas
yon işlerini tetkik etmek için, 
Ekonomi Bakanlığınca şehrimi 
ze bir Alman mütehassısı gön
derilmiştir. Mütehassısın göste 
receği bir tipe Türkiye milli 
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Yugoslavya Uçak lsn1arlıyor 
Londra, 25 A.A. - Yugoslavya hükumeti Hawker uçak fabri

kasına son model fury sisteminde 10 avcı uçağı ısmarlamış ve 
fabrikadan bir lisans satın alarak ayni modelleri kendi fabrika
larında da yapbilmek için lazımgelen tertipleri almıştır. Yugos
lavya hükumeti Rolles - Royeo fabrikasına da avcı tavvareleri 
için 75 motör ısmarlamıştır. 

Bir Yunan T ayyarecisi Kayıp! 
Atina, 25 (Ozel) - Cumartesi günü Tatoy tayyare merkezin 

den Larisaya gitmek üzere uçan yü?.Jbaşr Apladas ile uçağı kay
bolmuştur. Kaybolan tayyareci ve tayyareyi aramak için uçaklar 
çıkarılmış ve her tarafa telgraflar çekilmiştir. Fakat şimdiye 
kadar tayyareciden hiçbir haber alınamamıştır. 

Üç Tayyareye Ad Konuldu 
[B .. i tarafı 1 incideJ 

Tören batlarken 
Merasime başlanmadan evvel bu 

mutlu günde duyduğu sevinci soran 
gazetecilere Abdürrahman Naci De • 
mirağ, heyecan içinde olduğunu ıöy
liyerek demiştir ki: 

•·- Memleketime karşı ifa edebil
diğim ufak bir hizmetin verdiği tatlı 
hazzı timdi içimde hissediyorum. 

Bu memlekette doğmuş, bu mem
lekette bü>:ümüt ve bütün ıervetlni 
ou nu;;m!c ttı: A.44;cıUWJı!f urr .ı uıx ev• 
liidı sıfatile aöylüyôlum, vazifemin 
bu suretle bitmiş olduğuna kani deği
lim. Ulu Onderin işaret ve kuman • 
dası altında bülün servetimi, hatta i
cap ederse, canımı bile memleket uğ
runa feda etmekten çckinmi~ceğim. 
Bu yalnız benim değil, her Türk ev-
15.drnın ulusal bir ödevidir. Biz Balkan 
harbinde, Umumi harpte istiklalsiı 
yaşamanın ne elemli ve acı bir hayat 
olduğunu tatmış nesiliz. Onun için, 
kavuştuğumuz istiklalin korunması 
her Tiirke düşen milli bir vicdan bor
cudur.,, 

lamail Hakkının söylevi 
Törene tam saat on üçte siiel ban

donun çaldığı istiklal mar~ile baslan
mış, Hava kurumu lstanbul başkanı 
lsmail Hakkı Başak kürsüye gelerek 
Kurum adına bir söylev vermiştir. 

hmail Hakkı Basak demiştir ki: 
"~~iz yurtta,ıarıin, 
~ılıyorsunuz ki, bugtin öz Türk ço· 

cugu Abdurrahman Nacinin şanlı or
dumuza .~rmağan ettiği uçaklarrn ad 
konma torenini yapacağız. Bu büyük 
Tilrk çocuğu yalnız ı 20 bin lira ver
mekle iktifa etmemiş. bu üç uçağın 
diğer masraflarını da yükenmiştir. 
(Alkışlar). 

Bugün Ba~bakanımızın hava tehli· 
kesi üzerinde işaret buyurdukları teh· 
likenin önemli bir ku;mı atlatılmıştır. 
Vatandaşlar, bu hususta çok candan 
alakadar olmakta ve borçlarını öde
mektedirler. 
Abdürrah~an . Nacinin adı yalnız 

uçaklarımız uzetınde değil, Hava ku
rumu a.:umı~da _d~ima ya§ayacaktır. 

Büyük mılle~ımız, kendiaine tehli
keli zamanlarda yardım edenleri u· 
nutmamış ve unutmıyacaktır. Aramız
da Türk ordusuna kurtuluş eava§ında 
ilk defa 3 uçak armağan eden Erzu
rumlu Nafizin adını da burada an • 
mak bir ödevdir. 

Bu büyük milltt, bu mert evlitla
rile her ıamcın ve daima yaşayacaktır. 
Yaşasın Büyük Atatürk, yaşasın Ba~
bakan Ismet Inönü ve yaıaııın ordu
muz, milletimiz.,, 

Yüzbatı Kemalin söylevi 
Hava Kurumu başkanından sonra 

ucakçı yilzbaşı Keınal. çağrıklılara a· 
teşli duygularım anlatmış ve: 

''Saygı değer yurttaşlarım, demiş· 
tir, Türk havalarında uçan bir uçak· 
çı sıfatile bugün size buradaki duy • 
gularımı anlatmak istiyorum. 

Ordumuza, Türk evladı Abdürrah
man Nacinin verdiği üç uçağın ad 
konma tbreninde en büyük vazife bi
ze düşüyor.,, 

Genç sübay. bu vesile ile Abdür· 
rahman Nadnin adını anmıs ve sözü
ııe eklemiştir: ~ i 

''- Biz Türk havacıları, biz Türk 

bile dönmiy~eğiz ve bu uçaklara la
yık bir uçakçr olmıya çalışacağız ... 

Abdürrahman Naci küraüde 
Genç ıübaydan sonra, Abdilrrah -

man Naci Demirağ da kürsüye çık • 
mı9, duygularını açık bir dille söyle· 
mi§ ve henüz vazifesinin bitmediğini 
tekrarlamııtır. 

Şehir m~lisinden Ismail Şevket te 
önce Onder Atatürkün adını saygile 
annııJ, Abdürrahman Naciden bahaet
.ı.uJıt ıt4; uuuu uumıa.ı«U),j -ynu~tır. 

Orgeneral söylüyor 
Orgeneral Fahrettin de Abdü:nh· 

man Naciyi kutlulamış ve onu halka 
tanıtmak istemiştir. 

Orgeneral demiştir ki: 
••- Abdürrahman Naciyi ben de 

size tanıtmak isterim. Onun memte -
kete yaptığı hizmet yeni değildir. O, 
Harbı Umumide yedek sübay olarak 
sah1m1ş ve r.üksek kafasile cephenin 
en U7ak köşelerinde bizimle beraber 
uğraşmıştır. 
Döğüş zamanında olduğu ~ibi, ba

ntta da kendisini bütün yurtaevcr 
h~reketlerin başında buluyoruz. Onu 
sızc takdim eder ve takdir etmenizi 
dilerim • ., 

Bundan sonra ilbay Muhittin Us
tündağ us;aklardan birinin kurdelesini 
kesmiş, diğerlerini de sıra ile latan. 
bul Halk Partisi teşkilat şefi Ali Rı
za Erem ve Abdürrahrnan Naci uğur
lamışlardır. 

Bu~_dan sonra, çağrıklılara hazırla
nan bufede limonata ikram edilmiş ve 
yüzbaşı Nuri kumandasında teğmen 
~ecdet ve usta çavuş lrfanın idare -
sınde Uc yeni uçak uçurulmuştur. 

Filo, havada çok heyecanlı, merak
lı akrobatik hareketler yapmış ve bil
haaaa bütün fi1onun hep beraber göıt· 
terdiği akrobatik hareketler orada bu
lu~a~lar tarafından çok takdir edil -
mıgtır. 

.Kahraman uçakçdardelı altısına u
cnştan sonra Abdürrahman Naci ta
rafından altın ve ~ümüş saatler hedi
ye edilmiş ve filo Ankaraya gönde
rılmiştir. 

Samsundaki tören 
Samsun, 25.A.A. - Samsun, Ka

vak, Fatsa ve Alaçamlılar tarafından 
ahnmıt olan altı uçağa bugün ad kon 
mı töreni yapıldı. Halkın ilgisi çok 
derin oldu. Uçmanlar onuruna Bele
diyede bir şölen verildi. Yarın uçak
lar yerlerine döneceklerdir. 

lzmirdeki Cinayet 

İmir, 25 (Özel aytarımız bil
diriyor) - Muallim Haydarla 
katili Reşat öldüler. Haydar 
törenle gömüldü. Mezarı başın 
da İlbay Fazlı ve talebe tarafın 
dan söylevler verildi. 

Kömür l9çileri Grevi 
Vaşington, 25. A.A. - Kömür iş

çileri grevine son vermek üzere yapı 
lan görüşmelerin ilerlemiş olduğuna 
dair hiçbir haber alınmamı~tır· 

laveç Kralı Bir At Kazası 
Geçirdi 

Stokholm, 25. A. A. - Kral Güs
tav avdan dönerken attan düsmilş-

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

Dolores Derhal 1 elsiz Dairesine Koştu Ve 
Annesine Bir Telsiz Telgraf Çekti 
-55-

Amerikalı mütemadiyen genç 
kadını seyretmekle meşguldü. 
sonra Kastello'ya hitap ederek: 

- Bu akşam, benimle barda 
bir viski almaz mısınız? 

Sonra Dolores'e döndü: 
. - Sinyorina da bize şeref ve. 

rır sanırım ... 
Jenny Amerikalı diplomatı 

canevinden yakalamıştı ... Bu il
tifat Kastello'ya değil kendisi
ne idi. Derhal arzı itizar etti: 

- Af buyurunuz. Ömrümde 
hiç içki kullanmadım. 

- Ziyanı yok .. Bir limonata 
içersiniz .. 

- Fakat bu akşam biraz er
ken yatmak istiyorum ... 

- Bir limonata erken yatma
nıza mani değil ki Sinyorina? 

Tekrar tekrar affinizi rica 
ederim ... 

Amerikalı diplomat fazla is· 
rar etmedi. Fakat genç kadmın 
bu israrına da mim koydu. Öy
le bir bakış baktı ki bununla 
sanki: 

- Dur, ben senin hakkından 
gelirim, demek istiyordu. 

Fakat onu böyle bırakmak ta 
doğru değildi. Çünkü Dolores 
eğer münasebeti derhal keser
se, belki adamın kinini kazanır
dı. 

Bir sürpriz yapmak istedi. 
Ve akşam Kastello ile, Ame

rikan konsolosu beraberce bar
da otururlarken onları birden 
bastırdı. 

lki aşığın da sevincinden 
ağızları kulaklarına varmıştı. 

Kastello: 
- Ne iyi yaptınız da geldiniz 

sinyorina ! Ah ne iyi kalplisiniz 
sinyorina ! Ne iyi kızsınız sinyo
.. .u .... ,!-4.l.o""" Jw. 

Amerikalı diplomata gelince 
o da bir yandan seviniyor, fakat 
bir yandan kızıyordu. Sevindiği 
nokta genç kızm gelmesi, kız
dığı nokta ise İspanyolun sulu
luğu idi. Fakat o her şeyi hallet
mişe benziyordu. Nitekim so
nunda da İspanyolu mat edip 
muzaffer oldu. 

Mesele gayet basitti: İspan
yola bol bol viski ikram etmek, 
işi kökünden halledebilirdi. 

Sevinciden boyuna viski ka
dehlerini deviriyordu. Dört beş 
bardaktan sonra tamam oldu. 
Daha bü&bütün cıvımağa başla
dı. O zaman Amerikalı diplo
mat derhal zile bastı ve bir gar
son çağırarak dedi ki: 

- Bu zat biru fazla rahatsız 
oldu. Kendisini alm, kabinesine 
götürün, istirahat etsin! .. 
Şimdi yalnız kalmışlardı. 

Bafbaşa idiler. Amerikalı iki 
viski içmişti. Genç kadın ise, 
önündeki bir bardak limonatayı, 
saman çöpü ile mütemadiyen 
emip duruyordu. 

Amerikalı sordu: 
- Mütemadiyen limonata mı 

içeceksiniz? 
- Ne içmemi istiyorsunuf .. 
- Mesela, bir viski .. 
- Hiç içmedim ... 
- Hic. içmemeniz, ilelebet iç-

miyeceğinize delalet etmez ki ... 
- Peki şimdi içmemi ıni İsti

yorsunuz? 
Velhasıl muhavere bu şekilde 

devam etti. Ve ondan sonra Do
lores bir kadeh viski içmeğe ra
zı oldu. 

Genç kadın doğru söylüyor
du: J enny içkiye alışkındı. Fa
kat Dolores içki nedir bilmiyor
du. 

llk yudumda ağzını buru~tur
du. Kadeh yarıya geldiği za
man neş'elenmeğe başladı. Ka
deh bitince kahkahaları koyu
verdi. 

- İkinci bir kadeh daha? •. 
- Yooo ... 
- Neden? .. 
- Haydi peki ... Fakat siz de 

içerseniz? 
Neden içmiyeyim? .. Gar-

• Dolores sarhoştu fakat Jenny müthiş surette ayıktı 
Mısıra gönderilen askerler 

Amerikalı diplomat artık fazla müteessir etti. 
viskiye soda katmıyordu. Dolores sordu: 

Dolores'e gelince, o hayli ol- - Artık yatsak ... 
muştu. Fakat Do~res'in şahsi- - Eveet ... Fakat ... be be he-
yeti altında gizh olan J enny ni bırakmayaym ... 
müthiş bir şekilde ayıktı. Hatta Genç kadın Amerikalr diplo
iki kadeh viski kafasına biraz matın koluna girdi. İkisi bera-
daha fazla cila vermişti. berce kabineye girdiler. 

Jenny, Amerikalı diplomatın, Joni'nin etrafını görecek hali 
sulu İspanyolu başından sav- yoktu. Yürürken kabinenin 
mak için tuttuğu usulü, bizzat uzunlamasına mı, yoksa yanla
ona tatbik ediyordu. masma nr olduğunu bilmiyor· 

Vakit gece yansına hayli du. Hemen karyolaya uzandı. 
yaklaşmıştı. Ustelik ~iddetli Dolores'in elleri elinde idi. 
bir fırtına da kopmuştu. Gemi Bırakmryor, ve sade bırakm:ı· 
iki tarafına yalpa yapıyor, ,sal- makta kalmıyor, boyuna öpü
lanıyordu. Bu sallanış Amerıka· yordu. 
nm Brezilya konsolosunu daha r Arkaııı varl 

YUNANıSTANDA ıÇ SiYASA 

Kabinede Bir Değişiklik 
Olacağı Yalanlanıyor 

Atina, 25 (Özel) - Genoya 
ait bazı meseleleri kararlaştır • 
mak üzere Başbakan ile gorüşe 
cek olan hüriyetperver parti li
deri Sofulis eski seçim teftiş 
hey'etlerinin işbaşına getirilme 
si ve seçim esnasında her iki 
partiden de kimsenin bulundu -
rulmamasım istiyecektir. 

General Kondilis cumartesi 
günü Larisada Yunanistanda 
krallığın tekrar kurulması le -
hinde bir söylev verecektir. 
Kondiliıin hafta içinde saylav
lara da bir söylev söylemesi 
muhtemeldir. 

Hüriyetperver partisi lideri 
Sofuliı pazar günü Selinikte 
cmnuriyet rejimi lehinde konu
şacaktır. Sonra Sereze gidip Ch 

rada da söylev verecektir. 
Kabinede Deği9iklik Yok 

Atina, 25 (Ozeı) - .Başba -
kanlık müsteşarlığına eski Trak 
ya genel ilbayı Londos tayin e
dilmiştir.· 

Cumurbaşkanı Zaimis'in is -
tif a edeceği hakkında ikıde bir 
de gazetelerde görülen haberle
rin doğru olmadığı resmen teb 
liğ edilmiştir. 

Kabinede değişıklik yapıla · 
cağı yayıntılanna karşı Başba

kan gazetecilere böyle bir şey 
olmadığını ve hlr gün bakan • 
ları değiştirmenin kabil olma • 
<lığını söylemiştir. 

Krallık Bir Cürümdür! 
Atina. 25 (ÖzeJ) - Eski 

Dış Bakanı ve muhafazakar cu -
muriyetçi partisi lideri Mihala
kopulos gazetecilere "krallığın 
geri getirilmesi müthi~ bir cü
rümdür,, demiştir. Başbakan 
Çaldaris buna cevap vererek 
krallığın tekrar kurulması mem 
leketin menfaati icabıdu. Eğer 
Mihalakopulos bunun zıddını dü 
şünüyorsa ahaliye müracaat e
dince lazımgelen cevabı alacak· 
tır.,. demi,tir. 

Kondiliıin Açtığı Dava 
Atma, 25 ( Ozel) - Lieneral 

Kondilisin Metaksasın organı 
olan gazete ve direktörü ale} • 
hine açtığı zem davası dün Pi • 
re cinayet mahkemesinde gorü
lecekti. General Metaksas ile ga 
zetenin direktörü mahkemeye 
gemişler ise de Kondilis ve ·a
hitleri gelmediklerinden muha
keme talik edilmiştir. 

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

Beklenen Büyük Maç 
Nevyork, 25 A. A. - Joe Luiı, ı Benjamin King, 4'876 metre yüksel· 

Max Baer'i dördüncü ravuntta naka- mek suretile deniz uçaklar dünya 
vutla yenmiştir. ı yük~elme rekorunu kırmıştır. 

Birinci ve ikinci ravutları . daha r.ıı. _ 

buk yumruk salladığı için, Joe Luiı Hava Hücum1anna Karşı Lon• 
kaza~mış~ır:. Ilirin.cı. 1 

"· u Lt ..... " ·:-: -" dra N aaıl Korunmalı 
Baer'ın yuzu kan ıçınde kalmıE, uçun-
cü ravuntta yere yuvarlanarak dokuı 
saniye kalmıştır. 

Baer kalktıktan sonra tekrar yu -
varlanmı! ve dört saniye yerde kal • 
mıştır. 

Dördüncü ravunttun başından iti· 
haren~ Max Baer bir yumruk yağmu
ru altında kalmıt ve mağlup olmuş -
tur. 

Bu kadar vahşi ve bu kadar hızlı 
bir mücadele timdiye kadar görülmüş 
değildir. 

Maçtan üç saat evvel Joc Luis. 
zenci stenograf Marva Trotter ıle ı:v
lenrr.iştir. 

Deniz Uçağı lle Yükselme 
Rekoru 

Londra, 25. A.A. - lç .öakanlığı 
Hava koruma dairesi asbakan yardım 
cısı binba§ı Hodıoll şarbayhkta ha
va koruma komitesi üyelerine hava 
tehlikesi hakkında izahat vermiştir. 
Bu izahattan sonra Londranın hava 
hücumlarından korunması için ha 
zırlanmaaı lizrmgelen plan üzerind 
konuşmalar vapılmıştır. 

lzmirde Şiddetli Y ağmu~ar 
İmir, 25 (Özel aytarımız bi} 

diriyor) - Aylardanberi bek · 
lenen yağmur öğleden sonr 
ba~ladı ve siddetini artıdı. Yol 
tarı ve bazı evleri selleı hastı 
Molozlardan tramvaylar hir 
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H TlJlllllfırl•F - ilWaıUQ!!i:ı»W Yazan: Mahmut BALER Gençlik I çin 
Rü~gôr öyle Zevkli Bir Hale Geldi ki, Arzumuza Masaj 

Rag"' men Midilliye uğramadık Yüz üç yıl yaşadıktan sonra, ge-

-4-
Deniz kotrayr allakbullak et

meğe başladığı zaman ben içer
de yatak yapmakla meşguldüm. 
Sallantile beraber havasızlık bir
denbire beynimi döndürdü. Gö
zümde dumanlı yıldızlar UÇ'..IŞ

mağa başladı. Kendimi güver
teye dar attım. O anda imdadı
ma yetişen Refi : 

- Sen yürü, ben yatağını yu
karı getiriyorum, dedi. 

Yatakla ben yere serildikten 
sonra tehlikenin önü alınmış ol
du. 

O esnada benim gibi ıçkrıka 
davranan bir iki arkadaş ta gö
züme ilişir gibi oldu, ama kafa
yı yastığa acele bağladığım için 
kimler olduğunu seçemedim. 

Bu tatsız sallantı Bozcaada. 
istikametine kadar ayni şiddet
le devam etti. Ölü deniz oldu
ğu için güvertede çırpıntısız ya 
tılabiliyordu. Kendilerini güver 
tenin serin havasında uykuya 
verenler salıncak rüyası içinde 
sallantıyı tükettiler. 

Bozcaadaya geldiğimiz za -
man deniz düzelmiş, sallantı da 
kesilmişti. Yolumuza devam e
diyorduk. Sabah güneşle bera -
her karsrmızda Midilli adasını 
gördük.~ Rüzgar o kadar müsait 
esiyordu ki bu keyifli havadan 
ayrılarak bir yerde kalmayı hiç 
düşünmüyordu!{. Arkadaşların 
bazıları Midilliye uğramaklığı
rnızı istedilerse de rüzgarın zev
ki bu arzuyu da önledi. 

Midillinin batısında transit 
kömür limanı haline gelen Sığ
rı kasabası önlerine geldiğimiz 
zaman saat on bir olmuştu. Sığ
rmm küçük, çıplak adalarla çev
rilen tabii limanına girdik. Li
manın içinde bir tur yaparak es
ki kaleleri, kômür depolarını 
gördük ve durmadan yolumuza 
devam ettik. 
Pupamızdan gelen rüzgar 

1 para azami yolunu veriyordu. 
Attığımız parakete sekiz dokuz 
mil sür'at gösteriyordu. 

Sığrı limanından çıktıktan 
bir saat sonra deniz üstünde yü
zen karlı dağlar gibi iki muaz
zan İtalyan gemisi gördük. Bun 
lar aralarında üç dört mil mesa
fe ile sancağımızdan top talim
leri yaparak tam arma ile geçti
ler. Tam yolla aksi istikametle
re gittiğimiz için bu koca gemi
ler bir müddet sonra gözümüz
de küçüle küçüle kayboldular. 

Arkadaşlar güvertede öğle 
yemeğini yedikten sonra mayo
larını giyerek oraya buraya ya
yıldılar. Kimisi söküklerini di
kiyor, kimisi kitap okuyor, ki -
misi de. başını gölgeye getirip uy 
ku çekıyordu. On, on iki mil ka
dar uzaklarda. adalar arasında 
seyreden bir iki küçük yelkenli

A tina körfezine girerken arkadaşların neş' eli bir sabahı 

resini alarak limanın en iyi bir 
yerine bizi yanaştırdı. Limana 
kıçtan yanaşarak, dışarıya iske 
le uzattık. Bu sayede sandal zah 
meti olmadan kolayca dışarı çı
kabilecektik. Biraz sonra liman 
memuru geldi. Kısa bir merasim 
le pasaportlarımızı aldı. "Hare
ketinizde pasaportlarınızı biz -
den alırsınız,, diyerek muamele· 
nin b i t t i ğ i n i ve serbest
çe dışarı çıkabileceğimizi haber 
verdi. İlk sahile çıkış şerefine 
yolda tıraş olup kendilerine çe
ki düzen veren arkadaşlar uzat
tığımız dar iskelenin ahenkli es 
nemesine ayaklarını uydurarak 
teker teker dışarı çıktılar. Kot
ramızr sahile yanaştıran ve ls -
tanbulda doğduğu için türkçeyi 
mükemmel konuşan kılavuz kap 
tan bize karada da kılavuzluk 
etti. Burunda çalgılı bir gazioo
yu göstererek: - "Burada otor 
mak biraz masraflıdrr, ama bir 
gece: için zarar yok. Arzu ederse 
niz sizi oraya götüreyim dedi. 
Masrafın adını sorduk, "mese
la bir bardak bira, bc~dıA1 ıful,, 

dedi. Drah,niyi kuruşa vurduk 
altı buçuk kuruş tutuyordu. 

- "Yıkım mı yıkım dostum. 
Bu bizim için büyük fedakarlık 
olacak ama, bir gece olduğu için 
kıyacağız; yürü bakalım.,, diye 
adamın peşine düştük. 

Rıhtımın biribirine eklenmiş 
gazinoları önünden geçerek iki 
yüz metre kadar yürüdükten 
sonra kaptanın dediği kazinoya 
geldik.Düzgün bir kafile halinde 
gelen bu yabancı ziyaretçill!ri 

~ 

gören Yunanlı gazino sahibi. 
- "Kalos oriste Kiriyi !" diye
rek bulunduğu yerden kıvılcım 
gibi sıçramasile, üç dört masayı 
biribirine eklemesi bir oldu. Bi
ralar maiyetlerile beraber geldi. 
Müzik te başladı. Eline yarım 
bir megafon alarak gözünün si
yahlarını kapaklarının altında 

bir anda yok eden bir şarkıcı 
müziğe sesini uydurarak tera
sımsı bir sahneye başını çevirdi. 

Tinosta dışarıya çıkış 

- Haydi, bekliyoruz! gibi bir 
hal aldı. Yarım dakika sonra 
mütebessim çehrelerle saç ve 
kıravat düzeltenlerin sahneye 
başlarını çevirdiği bir anda kı
sık sesli, çıplak bacaklı bir yos
ma alkışlar arasında sahnede gö 
ründü. Yosma söyledi, herif sus
tu. Herif söyledi, yosma eustu. 

[Arkası v</ı 

ye daha tesadüf ettik. Yelken 
yolculuklarında hemen hemen 
çok az tesadüf edilen bu uygun 
rüzgarın sürekli keyfini yelken
li~erle beraber biz dt: sürerek ye 

Dışarıda fırtına devam ederken limana ilticadan sonra dı saatte Sakız adası boğazına 
sokulduk. Boğaza girdiğimiz 
zaman hava batı karayelden şid ~ 
detli sağnaklaryapmağa basla- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ffi 
dı. Yüksek~ dağlardan kopan~ bu T A,_ r'llllli 
kuvvetli sağnaklar İparı adam-
akıllı yana yıkı?or ve iskele kü 
peştesini tamamile suya daldı
rıyordu. 

Y etli kırk beşte yelkenlerimi
zi indirdik ve motör işleterek 
Sakız limanına girdik. Birgün 
evvelki fırtınadan Vardiya nö -
beti alan arkadaşlarla mürette -
bat epeyce yorulmuşlardı. Bun
ları bir gece olsun sarsıntısız 
ve deliksiz uyutmak lazımdı. Bu 
istirahati yaptıktan sonra yolu
muza devam etmek üzere Sa -
kızda bir gece kalmağa karar 
vermiştik. Y ok~a esmekte de
vam eden bu keyifli rüzgarı 
başka türlü feda edemezdik. 

Limana girdikten sonra iki 
cifte bir sandalla liman kılavu
zu bizi karşıladı ve selfımlıya -
rak kotraya cıktı. Dümenin ida-

Renkli, tire, 

Ucuzluk, 

Kl işe Atölyesi 
ototipi, her türlü kl işe yapı lı r. 

~abukluk, iyi, temiz ve 
güzel iş 

REVUE Saatleri 

en dakik, en huaaa, en ton modeller 
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Yalnız Gönüllerde Kalan Bir Ya-çenlerde - hem de ihtiyarlamadan - ö
len Parilsli doktor Gueniot'nun adını 
elbette unutmamışsınızdır. Bu kadar 
çok yaşıyan adamın hekim olması büs 
bütün dikkate değer bir şeydi. Bazı 
kimseler : 

kın/ık Duy R:su~:~buı.!:~~~~~.:~:.!~ 
- İbrahim peygamber, demişlerdi, 

çok yaşamanın sırrım her gece iki 
genç kız arasında yatarak uyumakta 
bulmustu. Aca ha bu doktor da .. mun 
gibi mi yapıyor Her gece Parisli iki 
dilber arasında yatıp uyuyorsa bu, 
herkesin yapmasr pek kolay olmamak 
la beraber, büsbütün imkansız bir 
şey de değil... 

Halbuki, ihtiyarlamadan ölen dok
torun kitabında anlattığına göre, genç 
kalmanın sırrı, İbrahim peygamberin 
bulduğu çareden daha, pek çok daha 
kolav. Doktor Gueniot'nun ihtiyarla
mamak için bulduğu şey, günde iki 
defa sabahları ve aksamları bütün vlı
cudüne kıldan bir fırça ile friksiyon 
ve masaj yapmakmış. Doktor yüz ya
şında iken genç kalmasını, hiç d ur -
madan, iki kilometre yolu birden yü
rüyebilmesini hep bu tedbirinin fay
dalarına bağlryor. 

Doktorun tavsiyesine göre, genç 
kalmak için friksiyon yapmak isti • 
yenler, başlangıçta bunu yalnız belle
ri üzerinde, dizleri ü~erinde, omuzla
rı üzerinde, fırça ile deri üzerine ç:ok 
basmadan yapmalıdırlar. llk günleri 
böylece hafif surette yapılan frikııi -
yondan insana keyif gelir. Masaj ya
pılacak yerler gittikce artırılır, en so
nunda bütün vücudün derisi ü~erine 
sabah ve akşam friksiyon yapılır. 

İnsan genç kalmıya niyet etmekle 
beraber, yaşının ilerlediğini unutmak 
doğru olamaz. Onun için frik-;iyon 
yaparken üşümemeye dikkat etmek 
pek önemlidir. Bunun için de ilkin 
yarı belin yukarısından, sonra da ya
rı belin aşağısından soyunmak yeti • 
şir. 

Kollara, bacaklara, vücudün ön ta
rafına fırça ile friksiyon yapmak ko· 
!aysa da, insanın sırtına kendi kendi
ne masaj yapması - bizim alaturka 
hamamda arkayı keselemek gibi • 
pek kolay bir iş değildir. Fransız dok 
toru eski usulde Şarklı olsaydı, sırtı
na masaj yaptırmak için genç bir o
dalık satın almayı tavsiye ederdi. Fa-
ı ... 4. . , :. .. ·----··· t...- .:."rj ~- t .. ..... ..,1. t\.Jı •• .1,. 

görmesini ister ve biraz gayretle, bi
raz da jimnastikle bu alışıklığın gele
ceğini söyler. 

Böylece kendi kendine bütün vü
cude masaj yapmak ayni zamanda gü
zel bir jimnastik te olur. Onun .icin 
doktorun verdiği izahata, friksiyon
lar ve jimnastikle bütün vücutte ka
nın daha iyi döndüğüne, deriden ne
fes almanın daha işlek olacağına, ka· 
raciğerin, böbreklerin daha iyi işliye
reklerine pek kolayca inanılır. 

Şu kadar ki, friksiyonla, masaj in
sanın ihtiyarlamıyacağına, yüz yaşm
dan ziyade yaşayacağına gelince, bu
rası herkes için doğru mudur, değil 
midir? Ancak tecrübe ile anlaşılır. 

Çok yaşamıya niyetiniz ve ... Vak
tiniz varsa doktor Gueniot'nun usu • 
lünü tecrübe ediniz. · 

lokman Hekim 

-™ Dr
0
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ilave ederse aylardanberi beklediği 
konuşmıya da başlangıç olur. 

• 
Sinirferi bozuk kadm 

Bazı sinir hastası kadınlar vardır 
ki, bütün bir aile halkı seferber olur, 
doktor doktor koşar; oğlu semt semt 
gezdirir, dururlar; felakete çare bu
lamazlar. Fakat birçok kadınlardaki 
sinir bozukluğunun sebebi basittir. 

Günler, aylar, hatta yıllarca itiraf Adapazarından Ba. Ozel imzasilc 
edilmemiş, gönülden dile dökülme- gelen şu mektubu okuyalım: 
miş sevgi kimlerde bulunur? Elbet '' ... Uç senedenberi evliyiz. Mem• 
pek genç olanlarda. Biribi~ini .. s:ver~ leketin büyük üç şehrinclen sonra şim 
ler, fakat söyliyemezler. Bır turlu ce- di Adapazarına geldik. Beni asıl >!ndi
saret edip duygularını anlatamazlar. şe burada aldı. Çünkü bu üç senenin 
Kız, kendisini uzaktan takip eden ilk bir senesi biraz rahat geçtiği hal
gencin bir kelimesini, bir sözünü be~- de ondan sonra eşim dehşetli sinir 
!er. Gence sorarsanız o da küçük bır buhranlarr geçirdi. Bunlar için bir -
cesaret everecek hareket bekler, ~u- çok dokt•orlara başvurduk. Hepsinin 
rur. Böyle vaziyetlerde kıskançtı~:n tavsiyeleri ve ilaçları her zaman de
da yeri olduğunu duymadınızsa og- ğişiyordu ve az çok, geçici bir zaman 
reniniz. Usküdardan K. Ş. yazıyor: l için faydalı oluyordu. Fakat ~imdi ne 

''O günü hiç unutmam. Nazarları- yapacağımrzı düşünüyorum. İkide tır 
mız karşılaştığı anda, tuhaf bir irkil- lstanbula tedaviye mi koşacağız?. Si
me ile uzaklaşmak istediğini, sonra ,.,;,. J.,:ı.,J;f> l:>n ;:_;., t:\.vc:; ... ~ enilı>n _,:2re
cayarak tekrar olduğu yerde durdu -
ğunu görmüştüm. 

işte o anda ona. biraz daha yaklaş· 
'nıış bulunuyordum ki, bir ikinci defa 
bakışlarımız karşılaşmıştı, o vakit o- • 
nun binbir mana ifade eden, yeşil 
gözlerine bakmış ve içinde kendi ha
yalimi görmüştüm. 

Bu kızı son derece sevmiye başla
dım. 

Geçenlerde bir gündü, evimize kız 
yeğenim birkaç gece için misafir gel· 
mişti. 

Nezaket icabı ona, küçük bir gez· 
me teklif ettim. Evden çıktık, ağır a~ 
ğrr geziyorduk. 

Bir müddet yürümüştük ki, sevdi • 
ğim kıza rastladık. 

İlkönce, hayret dolu gözlerle bize 
baktığını gördüm. Sonra bu yeşil göz 
!er bulutlandı. Onun gözyaşlarını içi
ne akıttığını görür gibi oldum. 

Çok, hatta pek çok müteessir ola
rak eve döndüm. Şimdi onu yine gö
rüyor ve yine seviyorum, fakat, o 
""-··- . _. ..... . . .... ""......... ...... ..=ı:b &• .... ~ ..... ... 

dar nazarlarla bakıyor. 
Sanki onun deniz rengi gözlerinde 

binbir fırtına kopuyor ve bu anda o
nun yanında her zamanki esmer deli· 
kanlı var: Ne yapıp ta kendimi ona 
affettirebileyim ?,, 

Görülüyor ya... Daha aralarında 
sevgiye dair bir söz geçmemiş. Fa
kat konuşmıyan, görüşmiyen, tanışını 
yan bu sevgililer darılmışlar bile. 

Zaten sevginin dili ayrıdır. Ne ko
nuşup tanışanlar var ki anlaşamamış
lar; sevgiye ait bir kelime konuşmı
yan niceleri var ki biribirlerini gayet 
yakından tanımışlardır. Bize mektup 
yazan bu gençle sevgilisi de öyle. Fa
kat bu dargınlıktan sonra da dilsiz o· 
yununa, konuşmadan sevişmiye de -
vam etmeleri kabil olsa bile kolay de· 
ğildir. Evvela darılan sevgiliye izahat 
vermek, K. Ş . le beraber gezen kızın 
bir yeğen olduğunu anlatmak ııazım. 
İmzasız bile olsa, üç beş satırlık bir 
mektupla: ''Aldanıyorsunuz, benim 
yanımdaki yeğenimdi. Birkaç gün i
çin misafirimiz bulunuyordu.,. demek 
kafi. Fakat K. Ş. bir muhabere kapı: 
sı açmak için: ''ya sizin yanını~dakı 
esmer genç kim olduğunu bana lutfen 
şu adrese iki satırla bildirmek zahme-

terin başında seyahat gelir. Biz he " 
men srksrk seyahatteyiz. Fakat ancak 
birtakım ilaçlar çare olabiliyor. Yal
nız bir doktor onu bir evladın bu ıi
nirden kurtarabileceğini söyledi. Co
cuk sahibi olmrya da biz çare bulama
dık. Buraya geleli daha üç hafta oldu. 
Buhranlar başladı. Ne yapmalıyım?., 

y ,...r, ... ı .... a...~r· ı...-ı-... , .. =--,.-.,.. 
bebı bır tane aegı . Oınoır taneaır . .r,a.-
kat çoğuna bir doğumun çare olduğu 
da yüz binlerce defa tecrübe edilmi~
tir. Şu mektuptaki bir doktorun ic;a
reti yine bu noktaya dikkat edilmek 
lazım geldiğini gösteriyor. Kadmla r 
da çocuk uzvi bir ihtiyaçtır. Hatta 
bazr alim adamlar hasta olmıyan her 
kadının sekiz senede bir çocuk do -
ğurması, beden ihtiyaçları icabından 
olduğunu söylerler. 

''Kadın ve Ekonomi., ismi aİtında 
büyük bir eıer yazmış olan Misis 
Stetsen diyor ki: 

"Kadının annelik hissi, yalnız cinst 
arzuları başka alakalar zararına ola
rak taskın bir hale gelen kadınlarda 
söner. ~Bazı kibar salon kadınlarında 
bu taşkınlık yüzünden zevkler anne
lik vazife ve zevklerinden yüksek tu· 
tul ur •. , 

Bundan anlaşılıyor ki, normal ~a· 
dınlarda anne olmak önüne geçilmez 
bir ihtiyaç, zarurettir. Sinir ihtilfüleri 
en çok buna muktedir olamıyan kadın 
!arda görülmüştür. 

Karısının bozulan sinirlerine çare 
arayan okuyucumuz bu devayı tavl'İ
ye eden doktorun sözünü dinlerse ba· 
nmz, muvakkat değil, devamlı bir 
ilaç bulmuş olacaktır. 

1 
pek tesirli ve taze aşıdır. Diva~o-
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Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 
karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartımanda 1 numara. 
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Pendik Bakteriyoloj i 
Müdürlüğünden : 

Enstitüsü 

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

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

tedir. 

TiCARET MEKTEPLERi iÇiN 

4 " - Şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin 
her gün eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı şartlar dahilinde ve muayyen gün ve saati~den 
bir saat evvel (742) lira (50) kuruşluk temınat 
ve teklif mektublarını Fındıklıda Güze San'atlar Aka
demisinde Yüksek Mektebler muhasebeciliğinde Pen-

dik Bakteriyolojihanei baytari Satınalma komisyonuna 
Müderris K. Kömürcüyanm mühim 

ders kitapları 

Yeni harflerle:- tenzilli bedelli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malı'.'ımat ve bankacılık 105 

lktisad ilmi 87,5 
İhtisas muhasebeleri 17 5 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesab 70 
Lugaritma cetvelleri 
yeni rakamlarla 
Satış yeri: İkbal kütübhanesi 

56 

6765 1 

vermeleri. ( 5446) 6977 

Süel Basım Evi Di rektö rl üğünden 
Ayda 90 : 98 lira ücretle bir düzeltici (Musahhih) 

alınacağınd:ın lise mezunlarından askerliğini yapmış ve 
35 yaşını geçınemiş ve Türkçeyi iyi bilenerden arzu e
denlerin imtihan gününü ve diğer şartları öğrenmek 
üzere 7 İlk teşrin 9 3 5 günlemecine kadar Süleymaniye
de Basım evi direktörlüğüne baş vurmaları. ( 2 81 ) 

(5848) 7360 
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At atürkün Gösterdiği Özdil 
Amacına da Varacağız 

f Baş tarafı l incide] 

ıaat 20 den itibaren de Beyoğlu Halk
evinde yapılacak töreni verecektir. 

Dil değişimine bir bakı~ 
Dil değişiminin kısa tarihçesi şu -

efor: 
Dil savaşr, rakamların yazılışını de

ğiştirmekle bundan yedi buçuk yıl 
önce başlamrştır. Bunu takip ederek 
Atatürk 9 ağustos 1928 te Topkapı 
parkında verdiği söylev, harflerin de
ğiştirilmesi lehindeki denemelere e
sash bir istikamet vermiştir. Şimşek 
parıltısı ile ortaya çıkan yeni Türk 
yazısı, bütün memlekette çarçabuk 
benimsenmiş, yayılmış ve öğrenilmiş
tir. Dil savaşının filen başlangıç tari
hi budur. 

Yazımızı değiştirmek için han~i 
yoldan yürüneceğini araştıran ilk d.ıı 
kurumu, çalışmaları sonucunda . bır 
gramer ve bir alfabe raporu ile bır de 
Devlet alfabesi hazırlamıştır. ~ 

Bu kurum, yeni yazı yasaya bag -
Jandıktan sonra daha iki buçuk yıl dil 
üzerinde çalışmalarına devam .etmi§ -
tir. Türlü yollardan derlenen sözler, 
Türkçe sözlük yapılması için bir ara
ya getirilmiş, fransızca Larus'un bir
çok parçaları yaz~rlara dağıtılarak 
türkçeye çevrirnlerı alınmıştır. 

Fakat, iki buçuk yıl süren bu çalış
malar istenen sonuçları vermemiştir. 
En küçük bir eksiğe ve yanlışlığa bi
le göz yummamak istiyen bu titiz ça
lışma yolJ.ı, bütün gayretlere rağmen 
kurumun kapanması ile bir yıl kadar 
aksamıştır. 

Türk tarihinin bakımsızlığı karşı
f;ında Ulu Onderin T. T. T. C. adı 
ile yeni bir kurum kurması, dil çalış
malarına bir senelik fasıladan sonra 
yeni bir hız vermiştir. 

T. T. T. C., Avrupa ve Amerikanın 
~n ileri gelen tarihcilerine ait buluş
ları bir araya getirmiş ve yeni Türk 
tarihi tezini ortaya atmıştır. On bin
lerce yıl önce Orta Asyada yaşıyan 
bir alisefaJ Türklerinin fert kültürü
ne ana kaynak olduğunu ortaya ko
yan bu tez, dillerin kuruluşlarını a -
raştırmak fırsatını ele vermiştir. Türk 
dilinin, diğer dillerin teşekkülünde 
mühim roller oynadığını gerekleştiren 
bu araştırmalar üzerinedir ki, Tem
muz 1932 de Ulu Onder yeni bir ku
rum yaratmıştır. T. T. T. C. ne öz 
kardeş olarak meydana çıkan bu ku
ruma T. D. T. C. adı verilmiştir. 

Atatürk, dil cemiyetinin kuruldu -
ğu yaz, lstanbulda ve Yalovada hep 
dil işleri ile uğra_şmıştır. Nihayet, ilk 
Türk DilLKurultayı 26 Eyl!l 1932 
tarihinde Dolmabahçe sarayında top
lanmıştır. 10 gün süren eı.'kı bir çalış
madan sonra, umumi bir murahhas 
lıeyeti seçilmiş, bu heyet Samih Rifa
tin başkanlığına işe başlamıştır. Sa
mih Rifatin ölümü üzerine, 18 Ağus
tos 1932 de açılan !kinci Türk Dili 
Kurultayına kadar yeni bir başkan 
seçilmemiş, sırasile Kültür Baka~lı -
ğında vazife alan Reşit Galip, Refik, 
Hikmet ve Abidin heyetin mesaisine 
iştirak etmişlerdir. En son olarak, 
şimdiki Kültür.Bakanı Saffet Anka -
nın başkanlığında yeni bir murahhas 
heyeti ayrılmış ve Ç.alışmalara ayni 
yoldan devam edilmiştir. 

1933 yılı başlangıcına doğru faali
yete geçen T. D. T. C., Kurultayın 
çizdiği program üzerinde sıkı ve sü
rekli çalışmalara devam etmektedir. 
Şimdiye kadar başarılan işler şöyle 
hulasa edilebilir: 

1 - Ülke içinde söz derleme işi 
130 bin fiş getirmiştir. 

2 - 7 binden fazla yabancı söze 
ıkarş.~hk olabilecek 30 bine yakın türk
çe soz taranmış, 1300 sayf~rk bir Ta 
rama Dergisi çıkarılmıştır. 

4 - 7 Bülten ve iki gramer anketi 
kitabı neşredilmiştir. 

Kurum, bu }"ıl içinde de çalışmala
rına devam etmiş, dil cep klavuzunun 
hazırlanma~ını tamamlamıştır. Cep 
klavuzu, dıl bayramı münasebetile 
bugün dağıtılmıya çıkarılacaktır. 

Cep Klavuzu 
ç 1 ktı ----
Türk dili kurumu-

nun bildiriği 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreter

liğinden : 
Türk Dil Kurumu, bugün savın 

Türk yurddaşlarına (Osmanlıcadan 
Türkçeye Cep Kılavuzu) nu su?mak
la sevinç duymaktadır. Bunun ındek
&İ olarak hazırlanan (Türkçeden Os
manlıcaya Cep Kılavuzu) da basıl
maktadır ve pek yakında ortaya ko
nacaktır. 

(Cep Kılavuzları), 1933 martından
beri sürüp giden bir çalışmanın veri
midir. Bu çalışmanın amacı da, yazı 
dilimizde kullanılan, fakat halkın ko
nuşma dilinde yeri olmadığı için ya
bancı sayılan sözlere öz türkçe karşı
lıklar bulmaktır. 

Dil devriminin gidişini ilgi ile göz 
önünde tutanlar, bu iki küçük kita-
bın ne büyük emeklerle yapılmış ol
duğunu nek ivi bilirler : 

Türk Dili Kurumu, 1933 martında 
açtığı dil anketi ile bu işe el koymuş
tu. Bu anketin verimleri bir araya g:-

(Karşılıklar Kılavuzu) hazırlığma da 
başlanmıştı. 

Ancak, yalnız ankete gelen cevap-
larla bu işin eksi~ ~alacağı. ~ö.rü~erek 
geniş bir tarama ışıne de gırışıldı. El
de bulunan 120.000 kadar derleme fi
si ile ı so kadar kitap, arapça ve fars· 
Ça sanılan sözlere karşılık olabilecek 
karışmamış türkçe sözler bulmak ba
kımından taratıldı. Bu çalışmadan dıı 
1934 yazında ortaya konulan (Tara
ma Dergisi) çıktı. 

Tarama Dergisi üzerine gelen dü
ı;;ünceler, anketin verimleri, Kuru
:Oun elinde bulunan ve bu işe yarar
lığı umulan bütün belgeler, bir ara
ya getirilerek 1934 yılx sonlarında ye
niden kılavuz hazırlığına el konuldu. 
Kurum Genel Merkez 
Kurulu üyelerinden 
başka yurdun yazı ve dil ile uğraşır 
secmelerinden 16 kişiyi de içine alan 
Kıiavuz Çalısma Kolu, aylarca süren 
çalışmalardan sonra (Osmanlıcadan 
Türkçeye Karşılıklar_ Kılavuzu) adlı 
altında hazırladığı bır taslağı bütün 
aazete ve mecmualarla halkın gözü 
Önüne koydu ve herkesten önerge is
tedi. Gelen önergeler ile Kılavuzda 
eksik kalmış söz listeleri ve şekil bi:
liği sağhyacak etütler bir araya g~~ı
rilerek son bir defa daha Kılavuz soz
leri gözden geçirildi. 

lşte bugün ilk kısmı ortaya konu
lan (Cep Kılavuzları) bu kadar uzun 
ve özenli çalışmaların ürünüdür. 

Uç senedenberi dil işinin türlü yön
leri üzerinde çalışmış ve çalışmakta 
olan Türk Dil Kurumu.Kılavuzu or
taya koyarken herkese aç~~ç~ bildi:
meği borç bilir ki, Türk dılının gemş 
ve zengin varlxğr. ne (Tarama Dergi
si) nde, ne de (Cep Kılavuzu) nda 
tam olarak gösterilebilmiş değildir. 
Dilimizin öz kaynaklarına doğru giril
dikçe, türkçede ana söz köklerinin 
varlığı, bunlardan türlü: türlü sözler 
üretmeğe yarıyan eklerm zenginliği, 
köklerle eklerin birleşmesindeki dil 
sisteminin genişliği kendini göster
mektedir. Bu yönden yapılan araştır
maların verimi, akıl şaşırtıcı bir de
ğerde ve henüz dünya lengüistlerinin 
sezemediği bir enginliktedir. 

(Cep Kılavuzu) nda öz türkçe kar· 
şrhğı gösterilen sö.z~er de, etimoloji 
bakımından Türk dılıne yabancı söz
ler değildir. Bir yandan türkçenin en 
eski ve el değmemiş varlıkları, öte
yandan lndo-Oropeen ve Hamite Se
mitik denilen dil familyalarının etimo
lojisi üzerinde yapılan derinlestirme -
ler, türkçeden p~şka denilen -dillı:rin 
de aynen Türk kaynağından olduğu
nu, günden güne daha kuvvetlenen ve 
daha sarsılmaz bir inan haline gelen 
bir gerçek olarak ortaya koymakta
dır. Hele Türk olduğuna şüphemiz 
kalmamış olan Sümerlerin dili hakkın
da iki, üç senedenberi alimler tara
fından ortaya konulan ince araştırma 
eserleri gözönüne ahmrsa, işaret etti
ğimiz büyük hakikatin az zamanda gü
neş parlaklığı ile kendini göıterece~i· 
ne şüphe edilemez. 

Türk köklerinden geldiği anlasılan 
sözlerden pek az bir kısmı Kılav~zda 
gösterilmiştir. Ancak türkçe.nin başka 
iıJkelerde söylenip yazılan dıllere ver
gisi bu kadarcık değildir. 

Kılavuzu yaparken, türkçenin tari
hini, hatta tarihten öncesini derinles
tiren bir ilim eseri ortaya koymak dÜ
şı.iniilmemiştir. Daha çok pratik ola
rak, bugünkü halkın anhyabileceği 
açık, sade, canlı bir dile yer vermek 
düşüncesine bağlanılmıştır. . 

(C~p .Kılavuzu), halk için yazı yaz
mak ıstıyen Türk yazarlarının alış -
tıklan osmanhca yazıdan türkçe ya
zıya geçme lcrini kolaylaştırmak iste
ği!f: yapılmıştır. Büyük Türk Sözlüğü 
üzeri_nd.eki ~a~rşrnalar, dilimizin geniş 
zengınlıklerını ortaya dökmek umu
duyla, sürüp gitmektedir. Bundan bas 
ka dilimizin en ilkel varlıklarını bul: 
mak ve bunları yabancı denilen dille
rin söz köklerile karşılaştırmak yo
lundaki çalışmalar da durmanustır. 
Kurum, o yoldaki çalışmaların verlm
lerin i de avrıca ortaya kovacaktır. 

(Cep Kılavuzu), ne dilimizin zen
gin kaynaklarını daraltmak, ne de ko
nuşan ve yazanları zora sokmak kas
dile ortaya konmuyor. Onun amacı 
halk için yazılan yazıların, yalnız oku: 
ma yazma öğrenmiş olanların da ko
layca anhyabileceği bir dille yazılma~ 
sına yol göstericilik edebilmektedir. 

Bütün yazar ve okurların bu mak
sadımızı gözönüne alarak Kılavuzu 
iyi karsılxyacaklarını umarız. 

Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri 
1. Necmi DİLMEN 

1stanbuldaki Halkevleı·inin 
Programları 

Bütün Halkevlerinde törene Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti adma o gün 26 EylUlde 
&aat 18 le 18,50 arasında Ankara Radyo
sile verilecek söylevle başlanacaktır. 

BEŞİKTAŞ HALKEVİ 
1.- Radyo ile verilecek söylevin din· 

lenmesi, 
2.- İstiklal Marşı, Piyano ve kemanla 

beraber, 
3.- Kurultay marşı, Dumlupmar şehir 

yatı okulu öğretmeni Hamdi ve öğ
renicileri tarafından. 

4.- ATATÜRK (Şiir), Dumlupınar öğ
renicileri tarafrndan. 

5.- Türk dili (Söylev) Orta okul öğ
retmenlerinden Şakir tarafından. 

6.- Soyumuz, dilimiz (Siir), Dumlupı· 
nar öğrenicileri tarafından. 

7.- Beyaz Kahraman (Piyes), Beşiktaş 
Halkevi gösterit grupu tarafıandan. 

BEYOôLUHALKEVt: 

Beşler Kqmitesi işten Elçekti ! italya - Habeş 
[Başı 1 incide] Davasın 1 n 

Beşler Komitesinin Kon
seye v e r d i ğ i rapor 

C e n e v r e , 25 ( A. A. ) -
Beşler Komitesinin Uluslar Sosye· 

tesi Konseyine verdiği rapor çok kı
sadır. Bu raporda komitenin kurulu
şu ile çalışmasının tarihçesi yapıl -
makta, fakat hiçbir hüküm veya ne
tice kaydedilmemektedir. 

Rapora üç ayrı mektup bağlıdır. 
Bunlardan biri, Beşler Komitesinin 
malum olan teklifleri, ötekisi Habe
şistanın cevabı. üçüncüsü de İtalyan 
delegesi Aloisinin Beşler Komitesi 
Başkanı Madariaga'ya söylediği dü -
süncelerin hulasasıdır. 
- Raporun, şimdiye kadar bilinmiyen 
kısmım teşkil eden bu düşünceler hu
Iasasında Aloisi şunları tebarüz ettir
mektedir: 

Beşler Komitesi ltalya tarafından 
Habeşistan hakkında ileri :1ıürülen sa
rih ithamları nazarı itibara almamış 
ve Haıbeşistanm Uluslar Sosyetesi ü
yesi olmaya layik kalıp kalmadığım 
tetkik etmiştir. ltalya, Habeşistanı 
Sosyeteye girerken üzerine almış ol
duğu vecibeleri yapmamakla itiham 
etmektedir. Sonra Habeşistan, Sosye
te üyesi olarak kabul edilmesi için la
zım olan taahhütleri de yine yerine 
getirmemiş ·r. 

İtalyan muhtırasında, anlaşmazlı -
ğın hallinin Habeşistan etrafında bu
lunan bOlgelerin Habeş tahakkümün
den kurtarılma1ıından ibaret bulun -
duğu ehemmiyetle kaydedilmekte ve 
Habeşlilerin bu bölgeleri merhamet -
sizce istismar ettikleri ilave olunmak
tadır. 

ltalyaya göre, arsıulusal kontrol 
bir hal sureti olamaz, çünkü ortada 
çok kuvvetli, modern silahlarla teç -
hiz edilmiş barbar bir memleket var
dır. 

Paris gazetelerine göre 
Konsey ne vaziyet alacak? 

Paris, 25 A.A. - Paris basını, bu 
sabah, Konseyin nasıl bir durum ala· 

mesi, 
2.- Istiklal Marşı (KORO). 
3.- Konferans, dil devrimi Bay Hıfzı 

Tevfik tarafından. 
4.- Halk türküleri (KORO "Sunayar". 
5.- ,, ,. (SOLO) ben yaylada_n 

6.- • 
7.- • 

8.- .. 
9.- • 

10.-

geldim (Bayan Nı
gogosyan). 

• (KORO) "Parlak ya
rim". 

., (SOLO) Ne vereyim 
ben (Bayan Nigogos
yan). 

., (KORO) " Yaylada 
bağım vardır". 

.., (SOLO) Karaca dai 
(Bay Koncegül). 

., (SOLO) Nazanmı 
(Bayan Nigogosyan). 

ıı.- Cumuriyet Marşı (KORO). 
12.- Şiir (Bay Tevfik Fikret) . 
13.- Gösterit. (İstikıa!) Bay Reşat Nurı 

Piyes 1 perde. 
EMİNÖNÜ HALKEV1 : 

ı.- Radyo ile verilecek söylevin dinlen-
mesi, A 

2.- A<;ma sözü, Halkevi Başkanı Agah 
Sırrı Levent tarafından. 

3.- lstiklll ve Kurultay marşları: (Halk 
evi Koro Heyeti ve Şehir bandosun
dan ayrılacak bir Heyet tarafından). 

4.- Dil hakkında söylevi, (Dil araştırma 
Kurumu Başkanı Bay İb.rahim Nec· 
mi tarafından. Ancak kendisi başka 
bir vazife alırsa: Dil edebiyat ve 
tarih şuğbemizden Bay Halit Bayrı 
tarafından). . 

5.- Öz Türkçe şiirler: (Faruk ~a{ız, 
Orhan Seyfi veya İlhami Bekır ta
raflarından). 

6.- Öz Türkçe nesirler : (İstiklal Lise
si talebesi tarafından). 

7.- Konser: (Şehir bandosundan ayrıla
cak heyet tarafından). 

KADIKÖY HALKEVİ : 
1.- Radyo ile verilecek söylevin dinlen

mesi, 
2.- İstikial marşı, Halkevi kuralı sesli 

piyano beraberile (50) kişi bay -
Bayan birlikte. 

3.- Dil Kurulayr marşı : Erenköy lise
sinden 20 kız okur tarafından. 

4.- Türk dilinin enğinliği (söylev) Ka: 
bataş lisesi tarih öğretmeni Niyazı 
Tevfik Yükselen tarafından. 

5.- En eski Türk Higatı (Divanı (l~on
ferans) Haydarpaşa lisesi edebıyat 
öğretmeni Behçet Yaşar t.araf1!1da!1 
(bu arada bin yıl önceki dızilerı
mi:zden ömekler okunacaktır.) 

6.- Ayın on dördü (Halkevi kuralı) 
dört sesli Halk türküsü. 

7.- Bayrak (Halkevi kuralı) dört sesli 
piyano ile beraber, . 

8.- Şiir Öz Türkçe yazılmış: Gazı mek-
tebi talebeleri tarafından. . 

9.- Mandolin konseri ; öğretmen Zıya 
ve talebeleri tarafından. 

10.- Ulusal çalım (Halkevi kuralı tara
fından) eser Mustafa Fuat. 
ŞEHREMIN1 HALKEVİ. : . 

ı.- Radyo ile verilecek söylevın dınlcn-
mesi, 

2.- İstiklal marş: (Musiki). 
3.- Kurultay mar~ı: Gençler tarafından, 
4.- Dil, Tarih, Edebiyat Hasene İigaz 

tarafından, 
5.- Türk dili,, çalışmaları ve çalısına 

teknijiimiz hakkında Öz Türkçe soy
lev. 

6.- Şiir, soyumuz ve dilimiz, Şinasi ta-
rafından, 

1.- Osmanlı Türk dillerinin mukayese
si, Nevzat tarafından, 

8.- Halkle temas, güçlüklerin izalesi i
c;in kolun yapacafı yardım. (Genel 
konuşma). 

ŞİŞLİ HALKEVİ : 
1.- Radyo ile verilecek söylevin dinlen

mesi, 
2.- öylev, (Türk Kültür ve Dilinin es

kiliii ve kıymeti) Methi tarafından, 
3.- Şiir (Öz Türkçe) İsmail tarafından, 
4.- Söylev (Türk dili hakkında) İs

mail Hikmet tuafından, 
s.K Şiir (Öı Türkçe) Turhan tarafından 
6.- Müzik (Musiki kolu tarafından). 

0K0DAR HALKEVİ : 
ı.- Radyo ile verilecek söylevin dinlen-

mesi, 
2.- Dil ve Tarih (Söylev), 
3.- ~;ir (Halkevi ıi:.ı-.;;.leri tarafından) 
4.- Söylev (Öz Türkçe (Halkevi üyele-. -

cağını soruşturmaktadır. Bütün gaze- ı temişti~. . 
teler faraziyeler yürütüyorl.ar. Birta- ltalya_ya 740 milyor kre_dı afıl~ı 
kımı, konseyin, zecri tedbırler alın- Parıs, 25 A.A. - Teyıt edılmı-
masım istiyen teklifleri inceleyeceği- yen yayıntdara göre, Parisli banker
ni, birtakımı da, toplantısını erteye ler tarafından kurulan küçük bir sen
atrp muhasematın başlamasını bekli- dika, İtalyaya 710 milyon franklık bir 
yeceğini tahmin ediyorlar. kredi açmıştır. 

Matin gazetesi: "En çok taraf. Bir lngili:.z filosu !unan 
tar bulmuş g;bi gör·ünen metot, kon . adalarında be.klıyec_e~ 
seyin yeni bir rapor hazırlamakla Atına, 25 A.A. - Akdenız lngılız 
mükellef dar bir komite kurması- donanmasına mensup 4 zırhlı, 2 uçak 
dır, diyor. O .zaman, konsey, top· gemisi, 8 kr.uv~zör ve -~6 torpi~odan 
lantrsrnı başka vakte atmaksızın mürek.kep hır fılo, .bugun Navann, .t:-· 
clağılır ve hadiselerin sonucunu postolı ve Korf~ ~ım_anla:ında demır
bekler.,, liyecek ve 25 Bırıncıteşrıne kadar o· 

Juornal de diyor ki: "Şöyle bir ko- rala~~a kalacaktır. . . . 
tarma yoluna varmak mümkündür: Dıger taraftan, ltalyan ıhtıyat fı -
Konsey, hafta aonunda toplanmak ü- losund~n bir k~uvazörün de ~o~fuy~ 
zere dağılır ve Italya ile Habesistan- gelmesı beklenıyor. ltalya hukumetı 
dan gayri, Uluslar Sosyetesin; üye bu gemi için .hus~~s·i mü~aade a~ışn.r. 
bıılunan bütün devletler mümessille- Yunan amırallıgı denız askerlık hız 
rinden kurulu, bir komite teşkil eder. metinin 14 aydan 18 aya çıkarılması
Bir rapor yapmakla mükellef olacak nı teklif etmiştir. 
olan bu komite, haısaten, bağlılığı A.disaba~ada modern 
korumak ve durumu gözönünde bu - . bır hapıshan~ açıldı 
lundurmak içindir . ., Adısababa, 25 A.A. - Dun yaban-

Pertinax, Echo de Paris gazetesin- er elçilikler erkanının önünde, en mo
de, Konseyin tavsiyelere girişmesini dem Amerikan hapishanelerine ben -
ve fakat bir rapor hazırlamağa me - zer bir örnek bapisha~~sin~n, impara
mur olan Komitenin işini. ancak iki tor tarafından açılış torenı yapılmış-
üç hafta içinde bitirmiş olacağını muh tır. . _. .. . . 
temel görmektedir. lç Bakanı, verdıgı soylevde, hrıstı-

Pertinax, o zamana kadar, birçok yan duygularla mütehassis bulunan 
hadiselerin meydana gelebileceğini, imparatorun, mahpusların durumunu 
fakat yine o zamana kadar müsait bir hafifletmek istediğini ifade etmiştir. 
fırsat çıktığı takdirde uzlaşmanın ya· Hapishanenin içinde bir kilise ile 
pılabileceğini ileri sürmektedir. mahpusların sanat öğrenmeleri için 

Oeuvre gazetesi ayni mütaleayı yü- atölyeler vardır. 
rütüyor ve on beşinci maddenin der· Adisababa ilbayı, hayvanların hi -
hal tatbiki hususundaki Ingiliz isteği mayesi hakkında bir nizamname ne~
üzerinde ısrar ederek diyor ki: retmiştir. Bütün bu gösterişler, Ha -

''İtalyanın isteklerini azaltmasına beşistamn soysal ülkelerin düzenine 
son dakikaya kadar imkan bırakmış benzer bir düzen sahibi olmak dile -
olmak için, Lavalin, bu usulü müza- ğini göstermektedir. . . . 
kereye aheste bir surette girişmesini İmparator, Habeşıs~anda bırleşik 
kabul ettirmeğe teşebbüs etmesi ihti- yemen arabalarından bır heyet kabul 
mali vardır. Hulasa, 15 Birinciteşrin etmiştir. Bu heyet, Habeş davasına 
olarak tesbit ediİdiği sanılan muhase- karşı yurttaşlarının besledikleri ilgi 
matın başlangıcına kadar işlerin uza- ile beraber, kendilerine konuksever -
tılması istenilmektedir.,, lik gösteren ülkenin müdafaası uğ -

Petit Parisien, buna mukabil, bazı runda kanlarım dökmeğe hazır bu -
çevenlerde ve bilhassa, sekreterliğe lunduklarını imparatora bildirmiştir. 
yakın olan' mahfellerde, çok fazla e- Uluslar Sosyetesine bir teklif 
nerjik olmakla beraber, Italyayı Ulus- Cenevre, 25 A.A. - Bütün siyasal, 
lar Sosyetesinden çekilmeğe sevkede- dinsd sosyal kurumları ve bu arada 
bilecek mahiyette tavsiyelere giriş - Uluslar Sosyetesini de içine alan ar
meğe pek az mütemayil bulunduğunu sıulusal iş komitesi dünya karışıklık
yazarak diyor ki: • lan hakkında verdiği bir karan bildir 

"ltalyanın Uluslar Sosyetesinden miştir. Bu kararda Uluslar Sosyetesi 
çekilmeıine meydan verilmemek is- Konseyine şu tavsiyelerde bulunmak
teniyorsa, uzlaşma te§ebbüsünün a- tadır: 
kim kaldığını kabul ederek, Be§· ''Sömürgesi olmıyan devletlerin 
ler Komiteıinin mesaisine devam kendi yakacakları ve ham maddeler 
ödevini milletlerden mürekkep kü- ihtiyaçlarını temin etmek üzere müs-

..çiik bir ıruRa ıevdi etmek te mu • temleke pi~salarına müsavi haklarla 
vafık tarz i>Jia gerektir. Bu suretle, iştirak etmeleri ıçin bütün sömürge 
bugünkü çıkmau/an sıyrılmağa ça- ve manda altında bulunan topraklar 
lışmak üzere, Fransa ve Jngiltere- (Açık kapı) prensipine tabi tutula -
r.in iştirak edeceği bir Uçler göriiş- caklardır. Her memleketin ihtiyaçları 
mesi yapmak belki mümkün olabi- muvafık usullerle 1ıespit edilmelidir. 
lecektir. Her§ey hala askıdadır. Bu Göçmenlikte müvazene temini için de 
nunla beraber, hava, bir gün ev· yine öyle hareket olunmalıdır • ., 
velkinden daha az umutsuzdur. Rikket imtiy~ını kim yazmış 
Son bir umut ı§ığı belirir gibi olu- Kahire, 25 A.A. - Reuter ajansı-
yor. Bu ı§ık, henüz pek zayıftır ve mn haber verdiğıne göre eski bakan
Ccnevre semasından başka bir ae• lardan Tevfik Doss paşa, bugün ''E
ma ar.ar gibi görünmektedir.,, lehram., gazetesine verdiği diyevde, 

İngilizlere göre i~tiyazı Rikkette veren ves~anın ~.en 

Cenevre, 25 A.A. - Ingiliz çeven
lerinde söylendiğine göre, ıtalyan ka
binesinin dünkü içtimaına ait olan 
resmi tebliğ mutedilcedir. Ingilizle:: 
icap eden kararların çok acele etmek
sizin, fakat pek te gecikmeksizin U
luslar Soayetesince alınmasına azmet
mişlerdir. lngiliz hükumetinin yeni 
konuşmalara Cenevreden başka bir 
yerde girişmeği kabul etmesi imkan
sız gözüküyor. 

Lavalin zecri tedbirlerin basit bir
takım ekonomik tedbirlere inhisar et
tirilmesini teklif ettiği yalanlanmak
ta.dır. 

Ingiliz çevenlerinde kanaat §U· 

dur ki, takip olunan usulde yakın
da bir değişiklik haııl olacak ve 
bunun tef errüatı bugün Lav al ile 
Eden arasında tetkik olunacakbr. 

İtalyanlara göre 
Roma, 25 A.A. - Giornale d'Italia 

diyor ki: "Uluslar Sosyetesi paktmm 
hükümleri hakkında birtakım usulle
re bağlı kalındıkça ve Habe~istan U
luslar Sosyetesi üyelerinden diğer 
herhangi biri derecesinde telakki O· 

lundukça Cenevrede anlaşmazlığa bir 
!(are bulunması imkansızdır.,, 

lngili.zler /talyan ordu
suna kundura vermiyecek 

Londra, 25 A.A. - Kunduracılar 
Birliği dün bütün üyelerine Italya 
hesabına çalışmayı yasak etmiştir. Bu 
husuıta söylendiğine göre, bazı tecim 
acenteleri lngiliz piyasasına önemli 
kundura siparişlerinde bulunmak ni
yetindedir. 

Şimdilik hiçbir kesin uzlaşma ya
pılmamıştır. Fakat sanıldığına göre, 
biri 150 bin, öteki 500 bin çift kun
dura üzerinden iki sipariş yapılacak
tır. Bu siparişler, ltalyan ordusu he
&abma olacaktır. 

Habeşistan bir komisyon 
gönderilmesini i s t e d i 

Adisababa, 25 A.A. - Habeş hü
kumeti, Habeşistanın tecavüzi tedbir
ler alıp almadığını görmek ve muha
samaya hangi tarafın başlayacağını 
tesbit etmek üzere, Habe~istana der
hal hava yolu ile ve icap ederse, mas
rafı Habeşistan tarafından ödenmek 
suretile arsıulusal bir komisyon gön-

dı tarafından yazılmış oldugunu soy
lemiştir. 

Tevfik paşa, on milyon liradan faz
la bir sermaye ile, münhasıran Ame
rikalı ve İngilizlerden ibaret bir kum
panya teşekkülüne dair olan kısmın 
bu kontratın en önemli maddesi oldu
ğunu söylemi~tir. 

Hastalanan ltalyanlar 
Napoli, 25 A.A. - Kontratları bi

ten 100 işçiyi ve hastalık dolayısile 
Eritreden ayrılmak zorunda kalan 
takriben 100 neferi taşıyan "Tevere., 
adlı hastane gemisi Musavva'dan bu
raya gelmiştir. 

Konsey yeni bir rapor bekliyor 

Cenevre, 25. A.A. - İtalaynm Beş 
Ier Komitesi önergelerini kabulden 
çekinmesi üzerine şimdi bir karar 
vermek Uluslar Sosyetesi Konseyine 
aid bulunmaktadır. Binaenaleyh İtal
yanın Habeşistan aleyhindeki şikayet 
lerini incelemek ve Habeşistandan İ
talyanın 6 eylül tarihli muhtırasına 
karşı bir cevap almak icap edecektir. 

Her iki tarafın hazır bulunmıyaca
ğı bir komite, bu vesikalara dayana
rak bir rapor tanzim etmeye memur 
edilecektir. Bu kararlar alındıktan 
11onra Konsey, halta sonuna yani tcs 
vit komitesinin en son tavsiyelerini 
kaleme alacağı güne kadar top1ant_ı
larınr geri bırakacaktır. Asamblenın 
mesaisi belki cumartesi günü sona e
recektir. 

Habeşler askerlerini 30 
Kilometre geri aldılar 

Cenevre, 25. A. A. - Habeşistan, 
Uluslar Kurumuna bir nota vermiş
tir. Bu notada Habeş kıtaatının sınır
dan 30 kilometre geri çekilmek em
rıni tamamiyle yerine getirmiş olduk 
tarı beyan edilmektedir. 

lngiliz Dış Bakanının 
M ussoliniye mektubu 

Roma, 25. A.A. - Mussolini, Ve
nedik saraymda İngiliz büyük elçisi 
Sir Eric Drumond'u kabul etmi~tir. 
Elçi, kendisine İngiliz Dış Bakanı Sir 
Samuel Hoare'ın şahsi bir mektubu
nu vermiştir. Samuel Hoare, bu mek
tubunda eski bir dost ve müttefik sr
fatiyle mütenasip bir lisan kullana
rak, iki memleket arasında faydasız 
bir suitefehhümün önüne ~eçmevi 
bilhassa arzuetmekte olduğunu beyan 

sefirin-

Halline Doğru 
[Baş tarafı 1 incide] 

yeni vaziyetler ihdas ediyordu. 
Şimdi de Habeş meselesi için yenl 

bir arsıulusal durum ihdas ediliyor. 
Habeşistana uluslar kurumu komiser
leri tayin edilecek. Bunlar şu ve bu 
ıslahatı yapacaklar. Fakat Habeş im
paratorunun memurları sayılacak. 
Habes imparatorunun "hukuku hü
kümr;nisi,, de tabii eskisi gib1 baki 
kalacak. 

Habeşistan için ileri sürülmüş tek
lifin Habes istiklfili ile ne dereceye 
kadar telif. kabul ettiğini araştırmak
ta bir fayda yoktur. Şimdi İtalya ile 
uluslar kurumu; daha doğrusu İtal
ya ile İngiltere arasındaki ihtilafın 
halli çarelerini aramak lazımdır. İtal
ya diyor ki, Habeşistanın yardıma 
muhtaç olduğu Jsabul edildiğine" göre 
bu yardımı biz yapalım· İngiltere bu
nu uluslar kurumunun yapmasını ilt_i 
zam ediyor. ingilterenin güddüğü 
gaye, Habeşi~t~n üzerinde bir nevi 
arsıulusal idare kurarak bu ülkeyi 
İtalyanın eline düşmekten kurtar
maktır. Bu da Habeş istiklaline veri
len önemden ziyade, doğu Afrikadaki 
sömürge vaziyetini tehlikeye düş
mekten kurtarmak endişesinden do
ğuyor. İngilterenin bu mmtakadaki 
sömürge vaziyeti, başka yerlerde ol· 
duğu gibi, çok ince hesaplanmış bir 
muvazeneye dayanmaktadır. Bu mın
takada ltalyaya azacık toprak ve 
ufaktefek menfaatler vermekle mu
va~ene bozulmaz. Fakat İtalya Habe
şistanda yerleşecek olursa, Ingiltere
nin Mısırdaki vaziyeti zayıflxyacağı 
gibi, Aden ve Somali'nin İngiliz elin· 
de bulunmasına rağmen, Kırmızı de
nizin mahreci tehlikeye düşebilir. Bu 
da İngiliz sömürge siyasasının en 
hassas bir noktasıdır· 

İngilterenin Habeş meselesinde ı~ 
rar etmesinin Avrupadaki muvazene 
siyasası bakımından da ayrı bir se
bebi vardır: Malı1mdur ki İtalya, 
Habesistan macerasına Fransa ile an
laştıktan sonra girişmiştir. İtalya
Fransa anlaşması İngilterede ve Al
manyada iyi karşılanmamıştır. Bina
enaleyh İngiltere, Habeş meselesinde 
dayatmakla dolayısile, İtalya - Fran
sa ittifakım da yürütmemeğe çalışı
yor demektir . 

1904 yılında İngiltere ile Fransa 
Fas üzerinde mutabık kaldıkları za· 
man, Almanyanm bu pazarlığı yürüt
memeğe çalışması, dolayrsile yeni 
İngiliz - Fransız antantına karşı alın
mış bir cephe i?i· Fransa nih~yet bu, 
pazarlığı kendı namına muzakere 
eden Delcasse'yi feda ederek buhranı 
önliyebilmişti. Kimbilir belki şimdi 
de Fransa Laval'i feda ederek buh
ranı önliyebilecektir. Çünkü Roma 
görüşmelerinde Mussolini'ye Habeş 
meselesinde yardım vadeden Lava
lin bu aralık son derece sıkışık bir 
vaziyette olduğu 3:,.Çlk bir sırdır. 

Sözün kısası, İtalya - Habeş me
selesi, hangi cepheden ba~rsa ~a: 
kılsın, bir İngiltere meselesı şeklın~ 
almıştır. İngilterenin sömürgelerdekı 
vaziyeti meselesi, İngilterenin. d~
rninyonlarile muvasalasının emnıyetı: 
meselesi, İngilterenin Avrupadakı 
muvazene siyasası meselesi. Bunun 
içindir ki İngilizler bu işe o kadar 
önem vermişlerdir. Yakın zamanlara 
kadar İn<>'ilterenin bu işe verdiği ö
nem, İngiliz devlet ad.aml~n s~z
lerine münhasırken, şımdı Akdenız
de deniz kuvvetlerinin toplanması 
şeklini almıştu. İngiltere. Hood ve 
Renown gibi en kuvvetlı zıhlılarını 
Akdenize geçirdi. İki üç hafta zarfın 
da İngilterenin Akden!.z do?anm~sı 
iki misline çıkmıştır. Boyle hır vazı -
yette Mussolininin Habeşistanda bir 
savaşa girişmeğe cesaret edeceği şüp
helidir. Fakat şimdi büyük devletle • 
rin diplomasisi. İtalyanın prestijini 
koruyarak Mussoliniyi içine atıldığı 
teşebbüsten kurtarmak noktasında 
toplanmıştır. Beşler komitesi gfı~a 
Habesistanın istiklalini koruyan bır 
şekil ·buldu. Şimdi de Mussolini'nin 
prestijini koruyan bir şekil bulunur
sa meseleyi lngilterenin siyasal a
m~çlarına uygun şekilde halletmek 
için bütün engeller ortadan kalkmış 
olur. 

A. ŞUkrU ESMER 

fıen lngiliz Dış. Baka!'1nm bu tebli
gatının öneıninı takdır ve kabul et
mekte oldugunun mumaileyhe iblağ 
edilmesini rica etmiştir. 

Giornale d'İtalia, bu münasebetle 
yazıyor : 

" Birçok defalar gerek resmt ve 
gerek yarı resmi surette beyan edil
mis olduğu veçhile İtalyanın İngilte
re ile bir guna anlaşmazlığı olamaz 
ve İtalya böyle bir anlaşmazlığın 
çıkmasını istemez. . 

Mevcud anlaşma:z1ık. İtalya iie 'Ha· 
beşistan arasında.dır. Öyle ki, akhse· 
lim sahibi olan hiçbir kimse için bu 
anlaşmazlığı Avrupa alanına naklet
mek ve bu yüzden İtalyan • İngiliz 
münasebatını bozmak istemek imkanı 
yoktur, ve hatta böyle bir hareket 
abestir . ., ~ 

Bu gazete netice olaraK diyor ki: 
"Herhalde böyle bir şeye meydan 

verecek olan ilk devlet İtalya olmı
yacaktır. İngiliz efkarı umumiyesi! 

buna kani olmalı ve bunu kııydetmeli 
dir ... 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
HAVA REKABETi 

rndJtere imparatoru be~inci Jorj bir hava manevrasında 
tayyareleri selamlıyor, 

Pester Lloyd' den: bombaların isabetini tahkik et
mek üzere kullanıldığı için sa
vaş kuvvetlerine dahil değil -
dirler. Siyasal bakımdan çok 
gergin olan şu son günlerde ve 

!Meşhur Bir Fransız Muharriri 
Romanın Halini Nasıl Anlatıyor 

Paris Soir gazetesinin Roma- ı istiyor,, serlevhası altında şu 
ya gönderdiği hususi muhabiri, cümleyi yazmıştı: 
]~les Sa~verwein son politika "İngilterenin bu tehdidi, ya. 
hadiselerıne rağmen Romanm ni İtalyaya saldmnak meselesi 
~~yük bir sükun içinde bulundu karşısında, Amerika işi bile 
gunu hayretle kaydettikten son ikinci plana geçmiştir. 
ra şunları yazmaktadır: Bopoli di Roma'da, "gayret
Ne k\llaklarıma ne gözlerime i- keşlik,. serlevhası altında şu id 
namyordum. Bu sükutun altın - dialan gördüm. 
d.a .ne vardı: Lakayıtlık mı- sep Makalenin muharriri M. del 
tısızm mi, yoksa i~lerin daha fe Valle hülasa olarak gayet garip 
naya varacağına dair bir emni- bir manzaraya şahit oluyoruz. 
yet mi? yoksa bu sabahki gaze- Diyordu. Harp yoktur. Paktın 
telcrin bahsettikleri kadar gra- bozulması, ihtilaf çıkması mev
nite benziyen bir sakinlik mi? zuubahis değildir. Ne Uluslar 

Kendi tahassüslcrimi kon - Kurumu Konseyi, ne de Assamb 
trol etmek i-stedim. Arano kah les, fikirlerini söylemediler. Ve 
vesinin taraçasına gittim. Bu buna rağmen. şimıiiyc kadar 

Mısır garnizonlarını takviye 

kahve, eskiden ~er saatte insa
nın kaynadığı, kolona meydana 
ile, Sen - Sil.vcstr posta müdü -
riyetinin arasında idi. Bu sefer, 
geceki havadisleri gazetelerde 
dikkatle gözden geçiren birkaç 
kimse vardı. Baktım: bunların 

hepsi aşağı yukarı gelip geçici 
ecnebilerdi. 

Merakla, vilayet gazeteleri -
ni ve bu sabah çıkan Roma ga -
zetelerini bekliyordum. Bu ga
zetelerde yeni bir ton gördüm. 

için gönderilen lngNiz neferleri 

pakta mügayir hareketlere kar
şı gayet lakayt davranın İngil
terenin, şimdiye kadar yapıl -
mamış şekilde büyük bahr1 gös 
terilere başvurdu~unu görüyo -
ruz. Acaba Habesistana yard1m 
mı etmek icin mi?. O Habesis
tan ki, beşl~r komitesi bile, ~ve
sayat ve hatta manda altına al
ma& istiyerek, aczini kabul et -
ti. 

Bugünkü yazımızda da İngil 
terenin ve 1 tal yanın Akdeniz -
deki ha va kuvvetlerini tahlil 
edelim. Umumiyetle bunlardan 
beklenen muvaffakıyetin pek 
fazla mübalagalı olduğu muhak 
kaktır. Zehirli ·gazlar yasaktır. 
Fakat bu yasağın herkes tara -
fından tutulup tutulmıyacağı . 
belli değildir. Evvelce Avustur
ya • Macaristana ait olan Polo 
limanı büyük savaş esnasında 
ekseriyetle ağır kalibrede (50 \ 
Kg.) 2000 bomba ile bombardı
man edilmiştir. Fakat hakikat
te elde edilen zararın değeri st
iıra müsavidi. Hava silahının o ' 
zamandanberi inkisaf ettiği mu 1 
hakkaktır; nitekim isabet imka
nı fazlalaşmış, bombaların tah
rip ve infilak kuvveti önemli bir 
miktarda artmıştır. Fakat bu -
na mukabil müdafaa tedbirleri 
de ilerletilmiş ve bu yüzden 
düşman uçakları ancak 2500 - 1 

4000 metreden hücum etmeğe \ 
mecbur olmuşlardır. Bununla ' 
beraber çok şiÇdetli çarpışma -
lar olacaktır. Ancak gazlı bom
balar, rüzgarların, hiç dinmedi
ği kış mevsiminde, rüzgarların l 
çok sakin olduğu yaz mevsimin 

1 
İçlerinde hayretimi mucip olan 
serlevhalar satırlar vardı. 

1 Bilhassa, Turin'de çıkan Ga-

Birçok Fransız gazetelerini 
zikreden makalenin muharriri, 
netice olarak şunu çıkarıyor: 

Hayır, diyor, İngilterenin is
tediği Akdenizdeki üstünlüğü -
nü ve dünyadaki prestijini ko
rumak için, İtalyanın tehdidini 
daha henüz rejim halinde iken 
öldüm1ektedir. İşte bunun için 
dünyayı ateşe ve kana bulamak 
istiyor. 

den çok daha az tehlikelidir. 1 

Bugün 1 tal ya, Akdeniz hava
larına hakimdir, İngiltere ise an 
cak tayyare gemileri vasıtasile' 
avcı ve bombardıman uçakları - , 
nı getirebilir. Bu gün 191 uçağı , 
taşıyabilecek altı büyük uçak 
gemisine maliktir. Sade en bü- 1 

yük uçak gemilerinden olan 1 
"Glorisus19 ve "Courğeous., elli 
ikişer uçak taşıyabilirler. 

Ceıbelüttarik ve Malta'da bu
gün 10 ve 15 uçaklık iki veya 
üç filo vardır. Bazı gemiler de 
uçakların inme_ii veya hareket 
etmesine elverişli bir şekilde 
hazırlanmıştır. Fakat bunlar, 

No. 138. 

MAREŞAL BALBU 
en büyük devlet adamlarının 
sanksiyonlardan açıkça bahset
tikleri bir sırada, insanın aklına 

KIRMIZI VE SiYAH 
üstün çıktı, gün doğarken derin bir 
uykuya daldı. 

Yemek zili onu güçlükle uyandır
dı: yemek salonuna gitti. Biraz son
ra Mathilde de içeri girdi· O pek gü
zel ve herkesten saygı, cemile gören 
kızın gözlerinde parlıyan aşk Julien'i 
göğstinü kabartarak, bir an bahti~1ar 
etti; fakat biraz sonra ihtiyatlılık 
biasi bir ürktil. 

Mathilde, iyice düzeltmek için V'Bk
ti olmadığı bahaneaile ıaçlannı. bir 

1 gece önce onları kesmekle yaptığı fe· 
dakarlığı Julien'in ilk bakışta görme
einl temin edecek bir surette taramış
tı. Bu kadar güze\, bir yüzün herhan
gi bir ~eyle bozulmaıına imkan ol· 
saydı, Mathildc buna ermiş denebi
lirdi; o güzelim lepiska saçların bir 
yanı, etten yarım parmak uzunlukta, 
kcıilmİ§ti. 

Mathildc'in sofradaki bütün hare
keti de, ihtiyatsızlıkta o saç kesme
den aşağı kalmıyordu. Julienri deli
ce sevdiğini sanki herkese bildirmek 
istiyordu. Çok şükür ki o gün M. de 
La Mole ile marquise'in zihnini işgal 
~den baska bir iş vardı : yakında da-

STENDHAL 

ğıtılacak olan birinci rütbe nişanlar 
cetvelinde M. de Chaulnes'in adını 
görememirlerdi. Yemeğin sonuna ka
dar Mathilde birdenbire Julien'e söz 
söylerken : benim efendim dedi. Juli· 
en gözlerinin akına kadar kıpkırmı
zı oldu. 

Belki sırf tesadüf eseri olarak. bel
ki de mahsus, madame de La ~ • 1e o 
gün akşama kadar bir an bile yalnız 
bıraktırmadı. Ama yine de Mathilde, 
aksam, yemek salonundan salona 
geçilirken bir yolunu bulup Julien'e: 

- Bütün tasarlarım altüst oldu, 
dedi. Sakın bunu benim bir düzenim 
sanmayın, annem hizmetçilerden bi
rinin gece benim dairemde yatmasına 
karar vermi,. 

O gün bir şimşek gibi geçti. Juli
en bahtiyarhğın son derecesine var
mıştı. Ertesi gün sabahın yedisinde 
kitap-odasına gidip yerleşti: made
moiı:elle de La Mole'un orada bir gö
zükmeğe tenezzül edeceğini .ımuyor
du ; ona uzun, bitmez tükenmez bir 
mektup yazmıştı. 

Mathilde'i ancak birkac saat son· 
ra, öğle yemeğinde görebhdi. Kız o 

zetta del Popolo'da iyi haber 
alan ve meseleleri adam akıllı 
bilen bir saylav, "İngiltere harp 

bu sanksiyonların nasıl bir şe -
kil alabileceği suali geliyor. Ev 
veli kimyevi maddeler1 gaz mas 
keleri, konserve, kömür gibi sa
vaşa yarayacak bütün maddele 
rin satışı durdurulacak, sonra 
yazının başında adı geçen bari
katlar yapılacaktır. Fakat hal· 
ya, herhangibir sanksiyona baş 
vuruldufu takdirde bunun harp 
etmek için bir sebep telakki olu 
nacağını bildirmiştir. 

Bunun için yukarıda denizci
lik bakımından izah edilmeye 
çalışılan bu meselenin en aktüel 
tarafı, mevzuubahis devletle -
rin, hangi noktadan daha ko -
layca zaif düşürülebileceğidir. 

gün saçlarını son derece ihtimamla 
düzeltmişti; kesik ıaçlann yerini bü
yük bir meharetle kapatmıştı. Juli
en'e bir iki kere baktt ama terbiyeli 
ve sakin gözlerle baktı: "benim efen
dim,, falan derneğe de kalkmadı. 

Julicn hayretinden adeta nefes ala
mıyordu .. Matbilde ona yaptığı he
men her şeye pişman olmuştu. 

Şöyle ilersini gerisini düşündükten 
sonra Julien'in. büsbütün bayağt de· 
ğilse de, uğrunda o kadar da deliliğe 
kalkmağa dcğmiyecek. aleladeden 
pek uzaklatımryan bir adam olduğu
na karar vermisti. Hasılı a~kı hic de 
dü~Undili~ü yoktu; o gün sevmekten 
yorgundu. 

Julien'e gelince onun hisleri, heye
canları on altı yaşında bir çocuğunki
lerden farklr değildi. Bir asır kadar 
uzun bulduğu o öğle yemeği esna· 
sında kalbi tahammül edilmez bir 
şüphe, umudıuzluk, hayret hisleri 
ile kıvrandı durdu. 
Ayıp olur diye o sofradan kalka

mıyordu, böyle ayıp etmek korkusu 
kalmayınca hemen ahıra koştu; daha 
doğrusu koştu değil atıldı~ atına eğe· 
rini kendi eli ile vurdu ve hayV"anı 
dört nala kosturup çıktı gitti: bir 
zaaf gösterip unurunu kırmaktan 
korkuyordu. M evdon korusunda at 
koııtururken: "Ben vücudUmü yora
rak kalbimi öldürmeliyim, diyordu. 
Ben böyle gözden düsecek kadar ne 

Messaggcri'de ayni endişeli 
hayret vardır: 

İngiltere, İtalyan şehirlerini 
bombardıman etmek, ve 1915 
de kendilerile beraber harbe -
denlerin çocuklarını ve kanla -
rım öldürmek istiyor. 

· lngilterenin elinde bulunan 
yerleri tehdit eden kimse yok -
tur. Mussolini tekrar tekrar İtal 
ya - Habeş meselesinin, büyük 
devletlerin müstemleke tarihle
rinden bir sayfa olduğunu söyle 
miştir. Bu şerait dahilinde İn -
gilterenin müthiş surette tazyik 
yapması kat'iyen doğru değil -

yaptım. ne söyledim?,. 
Konağa dönünce: "Bugün bir şey 

yapmamalı. söylememeli, diye düşün· 
dü; ruhum nasıl ölü ise vücudümü 
de öyle ölü gibi göstermeli. Julien 
artık yaşamıyor, böyle krmı!Çadığı 
"örülen onun kadavrasıdır·., 

Bölüm XX 
JAPON SAKSISI 

önce kalbi felaketinin ne kadar 
nkın olduiiunu kavramıyor; te· 
essürdcn çok şaşkınlık içinde. 
Fakat aklını toparladıkça, uiradı
i• bahtsızhiın derinliğini de sezi
yor. Artık onun ic;in hayatta hic; 
bir :ıevk, nete kalmadı, içini 
parçalıyan umudsuzluğun bıçak 
ıibi batmasından başka bir tCY 
hissedemiyor. Et acısı aözü et
mtk de neye iyi? Yalnıı vücu
dun duyduiu hanri acı vardır ki 
o acıya benzesin? 

JEAN-PAUL 

Akşam yemeği zili çalıyordu, Juli
en darı darına kalkıp giyindi; salona 
girince Mathilde'in orada, kardeşi ile 
M. Croisenois'ya, o akşam mareşal 
de Fervacqucs'm kansının verdiği 
suareye gitmemeleri için yalvarırca
sına ıırar ettiğini gördü. 

Mathilde gayet şirin ve iltifatkar 
bir tavırla konuşuyordu. Yemekten 
sonra. birkaç dostları ile beraber M. 
de Luz, M. de Cayhıs de geldi. San· 
ki mademoiselle de La Molc'da kar-

HABEŞ ASl-<ERLERI 

Hudutta Toplanıyorlar 
Soir'dan: 

Adis-Ababa'dan yazılıyor: 
Cenuptaki kabilelerin silah • 

h kuvvetleri, şimaldcki hudu • 
da doğru gidiyor. Diğer taraf -
tan Adis-Ababa halkı, yeni as
kerlerin hareketlerini görmek. 
için koşuşuyor. Bu esnada 
15,000 kişilik bir Kulos ordusu~ 
dan geride kalanlar, köylerini 
kasaıbalarını bırakıyor ve aske
ri trenlere doluyorlar. Kayalık· 
lar, çahhklar arasından fena gi
yinmiş fakat iyi silahlanmıs sa 
yısız askerler çıkıyor# .• Bun"la • 
rın yanında dostları ve akraba.
lan vardır. Belki kahramanla • 
ra harp meydanına kadar refa
kat ederiz ümidile marşandiz 
trenine kadar geliyorlar. 

Herkes silah taşıdığından ve 
herkes hareketli ve herkes cen
gaver tavırlı olduğundan tren • 
lerin nekadar asker taşıdığını 
anlamak güçtür. 

Dün bin kadar Kulos ccnga
verinin bir nevi köylü Milisinin 
hareketi esnasında orada bulu
nuyordum. Bunlar çok rnücade
l~i kimselerdi. Fakat ne boğu
cu gazleri ne asri topların aşır
ma endahtını biliyorlardı. Bu 
karma karışık kütlenin insanca 
ve silahca ehemmiyeti hakkın
da sarih malumat almak için 
beyıhude uğraştnn. Şurasına dik 
kat etmek lazımdır ki, biraz va
ziyeti düzgün olan her Habeş 
vatandaşı, kendi adamlarını bir 
silahla teçhiz etmek hakkına 
maliktir. V c bunlardan her biri 
bir kurşunluk, beyaz bir göm -
lek, ve hakiye benziyen bir el
bise taşıdığından ve her birisi
nin de ayakları çıplak olduğun
dan kimin hakiki asker olduğu· 
nu anlamak müşküldür. 

Bir Avrupalı isin bu is_\P,lin -
sizlik. daha dognı u ou liarışık 
hk içindeki disiplin, mütema -
diyen hayret edilecek bir mev
zudur. Malzemesiz ve levazım -
sız askeri sevkiyat yapılmasını 
insan güçlükle tahlil edebilir. 
Kimseden emir almadan, hare
ket eden bu askerler daha ziya-

dir.,, 
.Bir başka gazetede, Cenevre

de barışı karıştırmak töhmeti -
nin İngiltere aleyhine kullanıla 
bileceğini telkin ~tmektedir. 

ltalyada hissiyat işte budur. 
Bir haber yalana geçen İngiliz 
tehlikesinden, bugün gazete -
terde gayet a~ıkça bahsedilmek 
tedir. 

Beşlerin prensipleri reddedil
se bile bu vaziY,et dahilinde, 
Habeşistanda askeri harekata 
başlamak için pek acele edilmi 
yeceğe benziyor. 

Hala Fransanın yeni tarzı hal 
ler bulacağı ümit edilmektedir. 
Hiçbir surette Fransa ile harp 
etmek meselesi mevzuu bahse
dilmemektedir. 

deşçe dostluk hissi ile beraber herke· 
st: tam mevkiine, soyuna sopuna gö
re muamele etmek hissi de yeniden 
uyanmıştı; bu iki hisse yine taparca
sına bağlanmıştı. O akşam hava çok 
giızel olmasına rağmen, bahçeye çık
mamak için ısrar etti ; madame de La 
Mole'un oturduğu koltuktan uzakla
şılmamasını istiyordu. Kışın olduğu 
gıbi bütün grup mavi kanapenin çcv· 
resinde toplandı. 

Mathildc'in bahçeye karşı adeta 
bir öfkesi vardı, orayı tamamile sı
kıntılı bir yer sayıyordu: bahçede 
julien'i hatırlatan çok şeyler vardı. 

Felaket insanın aklını da alır. Bi
zim delikanlı da toyluk edip hasır 
sandalyenin ba~ında bir zamanlar 
pek parlak muvaffakıyetlerine şahit 
olan sandalyenin batının dikildi kal· 
dı. O akşam ona dönüp bir söz söy
liyen olmadı; ıanki onun orada oldu
ğunun farkına varan yoktu. Hatta 
daha kötü bir muamele ile ka11ılaıtı. 
Mademoiselle de La Mole'un dostla
rından onun yanına, karıapenin ucu· 
na dü!enler ona arkalarını döner gi
bi bir tavur takınmışlardı; belki öyle 
bir düşünceleri yoktu ama he~hald;! 
Julien'e öyle geldi. 

de sevimli bir hırsız bandım' 
benzemektedir. Bununla bera -
her, bütün bu adamların sevki 
tabiileri ile, içlerinden gelen bir 

Hbeş cengaverlerii 

emre itaat ettikleri hissedilmeli 
tedir. 

Daha dün sarayların etrafın .. 
da, karıları ve dostları arasında 
kayniyan cengaverler görmüş
tüm. Komşu Gallas ve Amha • 
rics kabilelerine mensup değil
diler. Uzaklardan Kenya'nın ka· 
ranlık yaylalarından geliyorlar· 
dı. Kadınlar erkekleri, yağmur 
mevsiminin bütün şiddetine, ve 
birçok silsilei cibali geçen yo .. 
lun zorluğuna rağmen erkekle
rini buraya kadar takip etmiş • 
lerdi. 

... Her Kuolo cengaverinirt 
taşıdığı kurşun miktarı da be
nim için bir esrardı. Bu avcılar 
ve cengaver doğan insanlar 
için. bir harp tüfeği bir servet 
demektir. Ve bir Habe ukeri
nin harp meydanına gelmeden 
e-vv"!l kendisine dağ1tılan cepha 
neyi fişenklik içinde sakhyaca
ğına inanmak ta fazla saf dillik 
olur. 

Onun için, tren hareket etme 
den evvel her mavzer ttifeği ba
şına 220 kurşun değıtılacağı ilan 
edildiği halde bu tevziat dört 
kere gecikti. Ve nihayet 
Adis-Ababaya elti kilometre 
mesafede bulunan Akhaki mev
kiinde verileceği söylendi . 

Bunun üzerine bircok ecnebi 
gazetelerinin muhabi~leri deniz 
sathından 3000 metre yüksek o
lan ve yağmurlardan dolayı 
kimsenin ayak basamadığı bu 
yere hücum ettiler . 

Bunlardan yalnız biri, trenin 
bir yerde durması üzerine bir 
katırın iki sandık kurşu11u gö • 
türdüğünü farkedebildi bu ka • 
tır bir kabile şefi tarafından 
sevkediliyordu. Bunun kını ka
difeden bir kılıçı bir manlicher 
silahı ve uçları parlatılmış kur
şunlarla dolu kemeri vardı. 

da büyük bir hizmette idi; bunun içi11 
o yakı,ıklı ıübay, meclise yeni bir 
kimse geldi mi, ne yapar yapar. am· 
casmm saat yedide Saint-Cloud ıa· 
rayına gittiğini, geceyi de orada ge· 
çirmek niyeti olduğunu söz ara~ına 
kanştırırdI, Aklınca ilgiye pek deger 
bulduğu bu işi ger~i şöyle babacan 
bi\- tavurla anlatırdı ama bir kere bi
le bunu açmağa bir fırsat hazırlama
dığı olmazdı. 

Julien M. de CFoisenois'yı, felake
tin verdiği müsamahasızhkla gözden 
geçirince o nazik, bön delikanlının, 
gizli. görünmez ıcbeblere pek büyük 
bir paye verdiiine dikkat etti. O ka· 
dar ki M. de Croiıenois, biraz önem• 
li bir hadisenin basit ve pek tabii bir 
ıebebden doiduğu ıöylenince, keder 
eder, adeta kızardı. Julien içinden: 
"Delilik böyle hatlar, dedi. Prenıı 

Korasof'un bana anlattığına göre çar 
Aleksandr da böyle imi9; M.de Croi· 
senois huyları itibarile onu pek andı· 
rıyor.,, Pariste geçirdiği ilk yıl, med
reseden daha yeni çıkan Julien, ilk 
defa olarak o delikanlılarda gördüğü 
zarafet, nezaketle gözleri kamaşmıı, 
onlara hayran olmu~tu. Onlann asri 
yaradılışlarını daha yeni yeni farket• 
me~c başlıyordu. 

N. ATAÇ 

İçinden: "Sarayda gözden düşmek 
bu olsa gerek ı .. dedi. Kendisini hafif
semeleri ile ezmeğe kalkışan o adam· 
lan bir an tetkik etmek istedi. 

M, de Luz'ün amcası, kralın yanın· 1 r A rka.c:ı V;JTl 
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lzmirliler! Sizi • • 
iÇi •• 

Tarih Kurulunun Egedeki Gezisinden , 
Beklediğimiz Sonuçlar 

Mil astaki eski eserlerden iki 

Tür'K Tarih Kurulunun Ege- "Didim", "Milet" e yakın bir 
\ie bir arkeoloji etüdüne çıkmış eski "Küçük Asya" şehri idi ki 
olması Ege için dış tecimin dev- mabedi Kücük Asyanın en çok 
Jet kontrolü altına alınması ka- saygı göre~ mabedi olarak ün 
dar önemli bir faydanın ilk adı- salmıştı. 
mıdır. Ana vatanda yaşıyan Yunan-

Tarih Kurulu Asbaşkanı Afe- lılar için "Delf" mabedinin na
ıtin söylediği, bizim burada yaz- sıl bir ruhani kıymeti var idise, 
<lığımız, mozayikleri bulan ls- bu da, Akdenizin şark kıyıların
ikoçyalı profesörle İngiliz arke- da ve hinterlandında tıpkı öyle 
oloğunun itiraf ettikleri ve bü- bir manaya yükselmiş bulunu
tün dünya arkeoloğlarile bir ta- yordu. Lidya'mn meşhur ve 
rihin tek ağızdan tekrarladıkla- zengin Hükümdarı Kırezüs bunu 
rı gibi Ege toprakları bir eski fevkalade güzelleştirmişti. Di
amtlar hazinesidir. dim'in yüksek sütunlarına ba-

Bilgi, san'at aleminin bunlar- kanlar dehrin her sarsıntısile 
Öan istifadesini tesadüflere bı- onun boy ölçüşeceğini ve ömrü
rakmak dünün affetmediğimiz nün pek sonsuz olacağını samr
hatasıydı, bunda daha fazla de- . lardı. Halbuki bir gün, bir İran 
vam ctmiyeceğiz. Tarih Kuru- akını Kırezüs'ü Keyhusrev'e 
lunun seyahati Ege'nin bugüne esir düşürdüğü zaman talii bir
kadar ihmal edilmiş bir servet denbire söndü. lyonya'lılardan 
kaynağını Ege'lilerin menfaat- Sart yangınının intikamını al
leri için istismara başlıyacağız mak istiyen tran'lılar Kırezü
demektir. 

sün içine yığdığı zenginlikleri, Türk tarihçilerinin "Didim" 
harabeleri üzerinde çok dikkatle san'at eserlerini, hazinelerini 
durduklarım tahmin ediyoruz. yağma ettikten sonra Didim'i 

görünüş 

yaktılar. 

-r 
l • 

Acaba Kırezüs'ün, yahut Kı
rezüs devri derecesinde bir re
fah mikyasma yükselişin bu ta
raflarda saklı başka defineleri, 
başka hazineleri yok mudur? 
Kim bilir .. 

Bir buçuk yıl önce bir köylü
nün kazmasile tekrar dünyayı 
gören hazineye benzer daha bir
çok kıymetlerin artık elde edi
leceği günlere de ~aklaşmakta
yız. · 

Toprağı kazıp, bize gizlediği 
tarihin eserlerini geri vermeğe 
zorhyacağız ve bir taraf tan bu
nu yaparken, diğer taraftan da 
elimizdekileri zamanın ve kıy
met bilmemezliğin tahribinden 
korumağa ve ... işletmeğe sava
şacağız. Türk Tarih Kurulunun 
bu seyahatten fırsat bularak İz
mir Müzesindeki eski paraları 
dikkatle gözden geçirmesini ve 
bunların bir an evvel tasnifini 
bir umde edinmesini nekadar is
terdik. - N. N. 

Mektepl Meldep!Mektepll 
- - ~-- ' .... 

i h racat~a devlet 
Kontrolü 
Çalışkah Türk ellerile işlenen 

Lağların, bahçelerin, tarlalann ve 
verimi sonsuz bir tabiat ve iklimin 
dört beı beygirlik bir kötü hırsa 
1>ömürge olma11ına nihayet lzmirin 
hadiseleri takip eden gözleri ve dü
ıünen kafaları da isyan etmif bulu
nuyorlar. 

Biz bütün bir memleketin §ahla
nışile yabancı ellerden geri aldığı
mız Egeyi yabancı sermayelere sö
mürge olmaktan kurtarmağa çaba
larken ceplerinde bizim pasaportu
muzun aynini taşıyan ba:ı adamlar 
''sureti haktan görünerek" mürai 
ve dalkavuk bir tabiye kullanarak 
bu mıntakanın dış c:e iç tecimini 
yalnız; kendi kasalarına akar bir g~
lir haline sokmu§lardır. 

Hemen her yıl çalışma bilançosu
nu zararla kapıya kapiya Üretmen
ler nihayet bunların emirleri altın
da yarı aç, yarı tok yaşar bir esir
ler sürüsü halini almışlardır. 

lzmir limanı sanki bunlara baba
larından miras kalmıı veya bahşo
lunmuş bir iımardır. Her yıl vapur 
ambarlarını dolduran üzümlerin 
incirlerin, meyanköklerinin, pala: 
mutların, şunun, bunun memlekete 
aoktuğu yabancı döviz.ler, çeklerini 
yalnız bu birkaç avuca ısunmuşlar
dır ve sunmaktadırlar. lzmir öyle 
hir ihracat sisteminin ağı içindedir
ki, Habeşistan için ağz.ına her ge
leni savurmakta olan, "Negüs" e 
1 'esir taciri!", "kan içici" 
'vahşi!" kelimelerile hakaret et : 

mekten cekinmiyen Mussolini bile 
sanırım ki düşmanına "seni iz.mir 
ihracatçısı seniiil" demek için bir 
hayli düşünür. Zira Habeş impara
torunun hususi bir çiftliğinden baş
ka bir şey olmıyan Harrar mınta
kasında bile üretmen el uzatılanıı
yan bazı mukaddes hakların ve 
menfaatlerin aahibidir. 

Evet, iz.mir ihracatçısı, Çarlar 
Rusyasının büyük toprak sahiple
Tinden de, lranın eski Satrapların
dan da, imparatorluk Türkiyesinin 
ôşar mültezimlerinden de daha 
Earp, daha yaman ve daha acıma-
61nı bilmiyen bir istismarcıdır. 
Tek hedefi vardır haz.retin: 
Kascuını doldurmak. 
Türk piyasalarında yalnız. bunun 

için dolaşır, kafası yalnız bu hede
fi elde eden şeytani muadelelerle 
doludur. 

Memlekete ihr!lç mallarından 

mümkün olduğu kadar faz.la d(;viz 
•ol:mak bir ekonomik kalkınma isi 
imiş, üretmenin refahı, köylünü"n 

lzmirin eski bir müessesesi: Çocuk Yuvası. 

lzmire mektep, lzmir kızına mek· 
tep. İzmir miniminisine mektep, Iz
mir gencine mektep ı 

Cümhuriyet Kültür Bakanlığı için 
önümüzdeki yıl çok hummalı bir ça· 
lışma yılı olacaktır. Zira Türkiyenin 
her tarafında ihtiyacı kaşrlayamıyan 
mektep kadroları mutlaka okumak is
tiyenl~rin ç?k~~şması ile ayak uydu
ran bır genı§lıge ve bolluğa ulaştırı
lacaktır. 

Kültür Bakanhğının böyle bir sı
kıntıya düşmüş olması memleketin 
yannı bakımından ~e büyük bir te
seUidir ! Her yıl hır yıl öncekinden 

hemen _bir -~is~~ art~n ok~ı_na ve öğ
renme ıstegı şuphesız reJımin mek
tepleri ihmal etmiş olmasına delalet 
edemez. Zira on iki yılda imparator
luktan kalanların bir misli çoğalan ve 
vasıtaları bollaşan mekteplerimiz göz 
önündedir. Buna rağmen kadroları 
taşıran, müdürleri şaşırtan, kültür 
direktörlerinin iki ayaklarını bir pa-

tediye ve iıtira fartlarının artması 
b;r rejim ideali ve bir devlet mesele 
si imif .• Ona vız gelir. 

Var mı papel? Gelsin ... Ama bir 
yıllık çalıımanın sonunda eline ge
çen para altı çocuklu, karılı, analı, 
kaynanalı bir üretmen eııini ancak 
üç ay, o da :ıorzoruna, idare edebi
lecekmiı. Uluıal bankalar on yıl
danberi pl<Ue ettikleri kredilerin fa· 
izlerini bile alamıyorlarmış. 

Bunlar da haımetlıi "tecimen kı
lik" i için bir saniye bile düşünüle
cek bir ulusal önem sayılamazlar. 

Yalnız bu kadar mı ya? 
Türk devletinin finansı da "te

cimen kılik" i İfİn düşünülecek bir 

lzmir Kız Lisesinde yetişenler. 

buca sokan bir aıkrn var. 
Ne mutlu yarının Türkiyesinel 

mev.zu değildir. Defterlerinin her 
maddesinde birinci sınıf bir hokka
baz; hüneri göstermiş ve en çevik 
bir cambaz; gibi perendeler atmış
tır. Türk devletinin finansı "kılik 
tecimen" yüzünden gördüğü zararı 
ekonomii cephemizin karşısında 
kılıç çekmiı, bomba savurtnuı, 
trampet ateıi açmıı en az.ılı düş
manlardan görmemiştir, göremez. 

Bunun içindir ki biz Türk dıı te
cimini devletin yüh . .,eh kontroluna, 
sağlam müeyyideli bir kontrole so· 
karken bunda bütün bir ekonomiğ 
kalkınmanın müjdelerini seziyoruz.. 

Nizamettirt NAZiF 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Bayanlar için jimnastik. Bayan 

Azade Tıırcan. 18.50: Dans musikisi. 19.40 
Opera. Faust. 20.30: Stüdyo orkestraSL 
21: Radyo caz ve tango orkestralarL 21.35 
Son haberler - Borsalar. 21.50: Bayan 
Rozi Ludvinkson. (San). 22.05: Plak ne:ı
riyatL 

BU kreş 
13-ı5: Plak ve duyum servisi. 18: Rad

yo salon orkestrasL 19: Duyumlar. -
Konserin süreli. 20: Sözler. 20.20: Plak. 
21: Sözler. 21.15: Piyano • şarkı. 22.30: 
Spor ve duyumlar. 22.45: Orkestra. 23.45: 
Yabancı dillerle duyumlar. 

Varşova 
17.15: Mandolin orkestrası. 17.55: Ka

dın korosu. 18: Konferans. ~8.15: Oda 
mıi1'iği. - Sö:ı:ler. 19: Solist konseri. 19.30 
Sözler. 19.15: Sesli film müziği. - Sözler. 
21: Hafif orkestra müzigi. 21.45: Duyum
lar. 22: Tiyatro. 23: Leh şarkılan 23.25: 
Hafif Tiyatro parçaları ve dans müziği. 

Belgrat 
19.30: Sırb 58rkılarL 20: Plak. 20.15: 

Duyumlar. 20.30: Ulusal prorram. 2ı: 
Radyo orkestrasL 22: Halk şarkıları. 22. 
30: Hafif mlizik. 23: Duyumlar. 23.20: 
Role konseri. 

Laypzig 
20: Halk müziği. 20.55: Aktüalite -

Duyumlar. 21.10: Şarkılar. 22: Piyes. 23 
Duyumlar. 23.30: Eğlenceli müzik. 

Budapeşte 
20.05: Plak. 20.25: Sö1'ler. 20.30: Ope

ranın 300 üncil jübilesi dolayısile gala 
konser. 23.15: Duyumlar. 23.20: Dış ııı
yasa. 23.35: Çingene müziği. 24.15: Caz. 

Prag 
19.10: Amele programı. 19.20: Almanca 

yaynn. 20: Duyumlar. 20.10: Plak. 20.15: 
Duyumlar. 20.25: Sitar konseri. 20.20: 
Milinovski armonisi. 21.15: Koro konse. 
ri. 21.40: Sözler. 21.55: Karışık yaynn. 
22.25: 'i???l 23.15: Duyumlar. Spor. 23.35 
Plik. 

Moskova 
18.30: Opera solisti tarafından konser. 

(Davidova) 19.15: Şarkılar. 20.30: Dans 
müziği. 22: Almanca. 22.55: Röle. 23.05: 
Fransızca. 24: 1 spanyolca. 1: Portekizce. 

Hamburg 
19.15: Hitler ııençliiine yayım. Sözler. 

20.15: Serenadlar ve Romanslar. 21: Du
yumlar. 21.10: Dans, 23: Duyumlar. -
Dansın sürefi. 24: Gece müziği. 

MUnih 
20: Şarkılar. 22: Lauta birliğile şarkı

lar. 23: !Duyumlar. 29:20: Afrfklı: ıreyaha
ti intibalarL 23.35: Ara. 24: Gece müziği. 

Bertin 
20: Piyano müziği. 20.40: Aktüalite.

Duyumlar. 21.10: Karışık müzik (Şarkı
lar). 23: Duyumlar. 23.30: Gece müziği. 

• 
NÖBETÇ. 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardrr : 
Bahçekapıda Hüsnu Haydar - Fener

de Hilsamettin - Ankara caddesinrk E$
ref - Bayazıtta Cemil - Küçükpazarda 
Y orgi - Y enikapıda Sarım - Karagüm
rü1',te Fuad - Kadıköyünde Büyük -
Ycfdeğirmcninde Üçler - Seh:ı:adebaşmda 
Asaf - Samatyada Teofilos - Bakırköy
de 1. Terziyan - Beşiktaşta Recep -
Şehremininde Nazmı - Hasköyde Yeni 
Türkiye - Kasnnpaşada Yeni Turan -
Büyükadada Mehmet - Heybelide Ta
naş - Galatada Asri - Kumbaracıda Ga· 
rih - Taksimde Limonciyan - Kurtuluş
ta Kurtuluş - Eyiipte Hikm~t eczaneleri. 

• 
L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar: 
Saat 

6.30 Gülnihal Bandırmadan 
16,30 Bandırma !zmitten 
17,30 Aııya Mudanyadan 
14.- Karadeniz Karadcnizden 
18.- Mersin Ayvalıktan 

• 
augün limanımızdan cidecek vapurlar: 

• 

Saat 

21.- Saadet Bandırmaya. 
20.- Ankara Karadeı:.ıl2e 
9.- Ko._ ... eli Mudanyaya. 

16.- Tayyar İmroza 
16.- Sakarya İzmire 
9.- Ayten lzmite 

SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

• Türk: Gece bülbülü. 

• Sümer: Daktilonun aşkL 
• Melek: Her şey senin için 
• Sarayı insan kaçakçılan 

• Sık : Savaş Şarkısı - Malclt EvlenL 
yor. 
• ipek: İspanyol Dansözü 
• Alkazar : Şandu - Sihirli Ada. 
• Yıldız : Dede. 
• Aari ı Ekmekçi Kadm - Petrol Mu· 

har ebesi, 
• Üaküdar Hale ı Prens Ahmed. 
• Milli ı İsimsiz adam - Balero. 

o 
HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrabpaşa 2ı693 
Gureba Hastanesi. Şehremini Y cni-
bahçc. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak-
saray Haseki cad. 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye has-
tanesi. Bakırköy Reşadiye kışla:ıı 16 •. 60 
Beyoğlu ZükQr hastanesi Firuzaira 43341 

HiKAYE Armut Ağacı J 

Naciye halanın yüzü o kadar be
yaz ve durgundu ki daha şimdiden 
sonsuz uykusuna daldığı sanılabilir
di. Fakat ansızın mavi gözlerini açtı, 
başucunda üç çocuğunu gördü: Sa
bahat, Şükran ve Seyfi. 

Hafif bir sesle mırıldanmıştı: "Ar
mut ağacı!,, 

Sabahat Şükrana baktı; Seyfi de 
hayretle kızkardeşlerine dönüyordu. 
Üçü de yanlış duyduklarını sandılar, 
fakat Naciye hala tekrarladıı 

- Armut ağacı. 
Küçük kızı Şükran sordu: 
- Hangi armut ağacı anne? 
İhtiyar kadın mırıldandı: 
- Şuradaki armut ağacı. 
Seyfi yavaşça: 
-Uyu. anne, dinlen! dedi. 
Kızkardeşleri gibi, o da, annesinin 

sayıkladığını sanıyordu; fakat Naci -
ye Hanım aydınhk, sert ve kuvvetli 
bir sesle beyan etti: 

- Sakın o ağacı kesmeyin, oradan 
kaldırmayın. 

Sabahat: 
- Elbette anne, dedi, neden kese-

cekmişiz? Değil mi Şükran? 
- Üzülme anne! dedi Şükran. 
Ve Seyfi ilave etti: 
- Her istediğin şeyi yapacağız. 
Üç çocuk tıa gayri ihtiyari pencere 

tarafına bakarak ta yakında duran ar
mut ağacına annelerinin verdiği e
hemmiyetin sebebini düşündüler. Bu, 
çok eski, uzun zamandır meyve ver
miyen ve kışın yere biç.imsiz, düğüm
lü, büyük bir böceğe ben.zer bir göl
ge veren, kurumaya yüz tutmuş bir 
ağaçtı. Şimdilik üzerinde yapraklar 
olduğu için hiç kimse onu kesmeyi 
düşünmüyordu. Ne garip vasiyet! 

Çocuklar tekrar annelerine döndük 
teri zaman kadıncağız son nefesini 
vermiş bulunuyordu. 

• Bir müddet hayat sakin ve sarsın-
tısız geçti. Uç evlat ta pek güzel anla
şıyorlardı. Şükran yirmi, Sabahat yir
mi beş, Seyfi yirmi sekiz yaşında idi. 
Bir gün Seyfi eve yazıhanesinde ça
lışan daktilo lclfili getirdi ve kızkar
deşlerine: 

- Nişanlım! diye takdim etti. 
Filhakika bir ay sonra evlendiler 

ve lclal de onların arasına katıldı. 
Bir gün yeni gelin pencereden ba

karken dedi ki: 

Gülhane hast:ınesi Gülhane 20510 
Haydarıı:ısa Nümune hastanesi 60107 
Zeynep Klmil hastanesi OskU-
dar Nuh kuyusu. Gfio Doğuma 
caddesi 60179 
K ııduz hostanesi Caııa 22142 
Etfal hastanesi. Şi5li 42426 

• MÜRACAAT 
YERLERİ 

De11is Yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iıkelesi bat me-

mıırhıfu) 43732 
$irketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Sirl:eti merkeıı ıceo-

teal. Telefon 22925 
Sark Demrivollnrı mUrıcaat ka-

lemi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarpaşa. Telefon 42145 

• iTFAiYE 
TELEFONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Veıilköy. Bakırköy. Büyük· 
dere. Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paıabahçe. Kandilli. Erenköy. Kartal. 
Lüyükada. Heybeli. Burgaz Kınalı mm· 
takaları itin telefon untralmdak:i mcmu. 
ra (yangın) kelimesini söylemek kafidir. 

ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKILA Ti 

Bu numaradaı. imdat otomobili 
istenir 44998 

Tunadan 
Batıya 

lsmail HABiB 
Tunadan önce - Tuna yolunda -

Tunadan sonra - Dönüş. 

Kitapçılara dağıttldı 

7433 

Yazan MI ·FA 

- Ne güzel manzara 1 Yazık ki bu 
biçimsiz ağaç manzarayı kapatıyor. 
Neden kestirmiyoruz bunu? 

Oteki kızlar annelerinin vasiyetini 
söylediler. F.ıkat gelin tutturmuştu: 
Bu ağaç onun içine kasvet veriyor, 
bu ağaç gözü hapsediyor, bu ağaç 
bahçenin şerefini bozuyor. Herkes o
na itiraz ediyordu. Bir gün lclalin si
niri tuttu. Zaten gebe idi, Seyfi onun 
sözünden dışarı çıkamadı, ağacı kes
tirdi, köklerini söktürürken demir bir 
çekmece buldular, içinde elmaslar, mü 
cevherler vardı. 

llkönce ev halkı arasında bir sevinır 
çığlığı koptu. lctal bu ağacı yerinde 
bırakmanın manasızlığı hakkında söy 
lediği şeylerin nekadar haklı olduğu
nu gösteren bu güzel vesikaya hay
retle bakıyordu. 

Fakat mücevherlerin üç kadın ara
sında paylaşılması meselesi çıkınca, 
büyük kıyamet koptu. Hepsi gerdan· 
lığı istiyordu. Uçe bölmek mümkün 
değildi. 

Günlerce bunun kavgası sürdü. Ic
lal ağlıyor: 

- Seyfi, gerdanlığı ben isterim 1 
diye bağrıyordu. 

On beş gün süren bu kavga bir fa
cia ile bitti; çünkü lclalin üstüste si
nirinin tutması bütün sıhhatini boz
muştu, çocuk vakitsiz doğdu ve öldU. 

lclal haykırıyordu: 
- Senin kızkardeşlerin çocuğumu· 

zu öldürdüler Seyfi! Kov şunları! 
Seyfi de öfkelendi, Sabahata bir to

kat attı ve iki kızkardeş o gece evi 
bırakıp gittiler. ,., ., 

• Naciye hanrmın ölümünden iki se• 
ne sonra ev satıldı, çünkü Seyf:nin 
kızkardeşlerinden kurtulan Iclal bu 
sefer de evin uğursuzluğunu, kendisi
ni betbaht ettiğini tutturmuştu . 

Yok pahasına satılan evden üç va
ri& gayet az birer hisse almışlardı. 

Tapu dairesinden çıkarken Şükran 
Sabaha ta dedi ki: 

- Galiba annemiz armut ağacını 
diline dolarken sayıklamıyormuş, s<>
zünün bir hikmeti varmış. 

Sabahat hazin bir sesle tasdik etti: 
.. -:: G~~iba:·· ~edi, annem pek iyi 

duşunmuş kı mıras kavgası fakirlik-
!en de, hastalıktan da beterdir. Me
ger o çekmecenin içinde elmas değıJ 
~~tiras ve kin varmış, zavallı anneci: 
gım de bunu pek iyi biliyormuş. 

BORSA 

25 EYLÜL Çarşamba 
PARALAR 

Alıe Satı~ 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 lsviçre fr. 
Florin 
20 Çele Kuron 
Avusturya liiling 
Mnı'k 
Zloti 
Pcngo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Ven 
İsveç Kuron 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

615.-
123.-
165.-
188.-

81.-
23.-

816,-
80,-
94.-
22.-
38.-
23.-
23,-
14.-
23.-
52.-
34.-
30.-

938.-
52,50 

23t.-

616.-
126.-
168.-
192.-
82.-
24,-

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

939.-
53.-

234.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovets 

_İsveç kuronu 

Kapan(f 

12.00 
620,-

0,79.43.62 
9,74.90 
4,70.18 
2,44,60 

63,9086 
1,17.69 

19,21,30 
4,20,66 
5.80 25 
l ,97,55 
4.21 .-
4 !ıl 40 

63.77.53 
34.9(ı.3! 

2.78.30 
10.98 

3,13,63 _ 

TAHv.~~ T 
Rıhtım 10.50 
Anadolu I ve II KuPon kesik 40.70 

., III 43.-
Anadolu Mümessil 44,30 
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istanbul Harici Askeri Kıtaat. ilanları 
Tah Be- İlk te- ihale ta- Günü Saati Sart.pa

rası 

Kr. 
Cinsi Miktarı deli natı rihi 

Kilo Lira Lira 
Haki Elbise-
lik kumaş 7000 Met. s 2625 27-9-935 Cuma ıs 175 
Kilim 
11000 ila 15000 adet 3 3375 30-9-935 Pazartesi 11 . 225 
Kamyonet 6 adet 2800 1260 28-9-935 Cumartesi 11,30 Parası.ı 
Mektepli 

fotini 
Harici. 3900 ila s2so 5 4707 28-9-935 •• 11 314 .. ,, 
Dahili 341 O ,, 4300 ,. 

Yukarıda yazılı dört kalem kapah zarfla Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komisyonunca Eksiltmeye konul
muştur. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat·evvel komisyona vermeleri. 

(238) (5464) 6999 

*"'* Cinsi Miktarı Tah. Bedeli İlk teminatı İhale tarihi ~ünü Saati 
Lira Lira 

Arpa 257000 15420 1157 1-10-935 Salı 16 
Un 331000 39720 2979 1-10-935 ,, 11 
Yulaf 281000 22480 1686 1-10-935 ,, 15 
Kuru Ot 273000 16380 1229 1-10-935 ,, 14 

Denizli Garnizonundaki kıfat için yukarda yazılı 
dört kalem kapalı zarfla satın alınacaktır.Şartnamesi her 
gün İspartada Satınalma Komisyonunda görülebilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden iki saat 
evvel Komisyona vermeleri. ( 2 3 5 ) ( 5 4 6 6) 

7000 
* 1(. ııı: 

Cinsi Miktarı Tahmin llk temi· 

Kilo bedeli natı 

Lira Lira Ku. 

Sabun 16525 5929 444 ö8 

Yonca 479400 21573 1617 98 
Kuru 

Kuru Ot 479400 19176 1438 20 

İhale tarihi Günü 

27-9-935 

27-9-935 

Cuma 

Cuma 

Saati 

11 

15 

27-9-935 Cuma 16 

Saman 637925 9569 1717 67 30-9-935 Pazartesi 10 

Sade yağ 20250 12657 949 22 30-9-935 15 

Yukarıda yazılı beş kalem erzak ve yem kapalı zarfla 
Erzincanda Tümen Satrnalma Komisyonunda alına
cakdır. Şartnamesini bedelsiz Tümen Satınalma ~o
misyonundan alınır. İsteklilerin Şartname ve kanuna 
Tevfikan yazacakları tekliflerini ihale saatlerinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. (5515) 7004 

* ~ * 
Hadımköy - Çatalca Çer

kesköyünde bulunan bir
likler için 96000 kilo sığır 
eti 3 birinciteşrin 935 per
şembe günü saat 15 de ka
palı zarfla Çatalcada Sa
tınalma Komisyonunda ek 
siltmesi yapılacakdır. Tah
min bedeli 24000 liradır. 
'İlk teminatı 1800 liradır. 
Şartnamesi her gün Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde is
tenilen vesaikle beraber bel 
li saattan bir saat evvel tek
lif mektublarım Komisyo
na getirmeleri. ( 5 6 3 S ) 

7208 

* * * 
Giresondaki alay ihtiya-

cı için 3 7 00 kilo kuru üzüm 
açık eksiltme ile satm alı
nacaktır. Sartnamesi Alay 
satmalma Komisyonunda
dır. İhalesi 21-10-935 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 
Muvakkat teminatı 56 li
radır. İsteklilerin ihale saa 
tinden evvel Giresonda Sa
tmalma Komisyonuna gel 
meleri. ( 301) ( 5940) 

*** 
Kırklarelinde · 2 5 ton sa

de yağma istekli çıkmadı
ğından aynı şartnameye 

meleri. Eksiltmeye gıre

ceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerin:
de istenilen belgelerle bir
likde temınat ve teklif mek
tublarını kanunun emret
tiği mühürlü bir zarf içinde 
ihale saatından bir evvel 
Ankarada M. M. V. Satın
alma Komisyonuna verme
leri. (298) (5942) 

* • • 
533 ton yerli kok kömü

rü kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. M ünakasası 
1 7 Birinci teşrin 9 3 5 per
şembe günü saat 15 dedir. 
Yerli kok kömürünün mec
mu tutan 15190 lira 50 ku
ruş olup muvakkat temina
tı 1139 lira 29 kuruşdur. 
Şartnamesi Ankara Leva
zım Amirliği Satınalma Ko 
misyonunda · her gün gö· 
rülür. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde yazılı ve
sikalarla teminatı muvak
kate makbuz veya banka 
mektubları ile teklif mek
tublarını münakasanın ya
pılacağı muayyen saatten 
bir saat evvel Ankara'da 
Levazım Amirliği Satmal
ma Komisyonuna verme
leri. (294) (5907) 

göre 2-10-935 çarşamba * * * 
günü saat 17 de pazarlıkla Konyadaki kıt'at hay-
satın almacaktıra. Tahmin vanları için eksiltmeye ko
edilen fiat 78 kuruştur ve nulan 676 bin kilo kuru o
llk teminat 1463 liradır. tun münakasa gününde ko
İsteklilerin pazarlık günü misyona gelen olmadığın
Kırklareli Satınalma Ko- dan bir ay içinde pazarlıkla 
misyonuna gelmeleri. ve verilecek fiat haddi la-

(299) (5941) yık görülürse 30 Eylül 935 
* • * pazartesi günü saat 15 de 

5124 kilo dural saç levha intaç edilecekdir. İstekli-
kapalı zarfla eksiltmeye lerin vaKtinden evvel 1521 
konmuşdur. Hepsinin bi- liralık teminat mektub ve
çilen ederi 20496 lira ve ilk ya makbuz ile Konyada 
inanç parası da 1537 lira 20 Kor Binasındaki Satınal
kuruştur. İhalesi 11-11-935 ma Komsiyonuna gelme
pazartesi günü saat 15 de- leri. ( 2 9 7) ( 5 908) 
dir. Şartnamesini görmek * · * 
üzere her gün saat 15 den ı Bir metresine biçilen e-
16 ya kadar Komisyona gel der 260 kuruş olan 30 bin 

1 ila 3 7 bin 5 O O metre kaput-
1 uk kumaş kapalı zarfla ek
!ıiltmeye konulmuşdur. İ
halesi 16-10-935 çarşamba 
saat 15 dedir. Şartname 
488 kuruşa M. M. V. Satın 
alma komisyonundan alı
nır. Hepsine biçilen eder 
97 bin 500 liradır. Eksilt
meye girecekler 612 5 lira
lık ilk inanç parası mektub 
veya makbuzlarile birlikte 
kanuni şekilde hazırladık
ları teklif mektublannı i
hale saatinden bir saat ev
vel Ankara'da M. M. V. Sa
tmalma komisyonuna ver
meleri. (295) (5906) 

• • • 
Bir metresine biçilen e-

der 2 4 S kuruş olan 40 ila 
5 O bin metre kışlık elbiselik 
kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuşdur. İha
lesi 14-10-9 3 S pazartesi gü 
nü saat 15 dedir. Şartna
mesi 6 13 kuruşa M. M. V. 
Satmalma Komisyonundan 
alınır. Hepsine biçilen e
der· 12 2 bin 5 O O liradır. 
Eksiltmeye girecekler 7 3 7 5 
liralık ilk inanç paralarile 
birlikde kanuni şekilde ha
zırladıkları teklif mektub
larınr ihale saatinden bir 
saat evvel Ankara'da M.M. 
V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (296) (5905) 

* * * 
50400 kilo Bulgura belli 

olan kapalı zarfla eksiltme 
gününde istekli gelmedi
ğinden bir ay içinde pazar
lıkla alınacaktcr. İhalesi 
11-10-935 cuma günü saat 
16 da İlk pey parası 416 li
ra bir kilosunun fiatı mu
hammeni 11 kuruştur. Şart 
name ve evsafını görmek 
isteyenler her gün Çorluda 
Satınalma Komisyonuna 
gelebilirler. (300) ( 5939) 

Sultanahmet Uçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Yedvard ve Hüsnü 
ve Virkin ve Araksinin şayian ve 
miiştereken mutasarrıf oldukları Bü· 
yükderede Piyasa Caddesinde 109 nu
maralı iki bölükten ibaret birinci bö
lükte iki taşltk ve iki salon ve üç so· 
fa ve beş oda ve iki kiler ve iki mut· 
fak ve bir kömürlük ve üç hela ve ra· 
si eşcarı müsmire ve gayrimüsmireyi 
havi büyük bir bah~e ve ayrıca bah· 
çede set üzerindeki köşkte iki oda ve 
bir sofa ve bir hela ve bir mutfağı 
muhtevi ve 17229 lira 85 kuruş kıy
meti muhammineli gayrimenkulün 
İ7ale; .. ü.,1111 nrnnınrla fıırnhtu t:ı.k;:ır
rür ederek icra kılınan ikinci acık art
tırma neticesinde mezkur gayrimen
kulün temeli 6000 altı bin lira bedel 
mukabilinde müşterisi hissedar Yed· 

Bütün dikim malzemes 
ve kumaşı aynen verilme! 
şartiyle evsaf ve nümune 
sine göre 452 adet dağ ar
ka çantası 27-9-935 cum< 
günü saat 15 de açık ek 
siltme ile diktirilecektir 
Şartnamesi ve nümunes 
her gün Komisyonda go 
rülebilir. 

Tahmin bedeli 2 2 6 lin 
olup il kteminatı 1 7 liradır 
Dikmeğe talip olanların 
ilk teminat makbuzu veya 
mektuplariyle birlikte vak
ti muayyeninde Fındıklıda 
Satınalma k'"' _onuna 
geltneleri. ( 5 4 5 2) 
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* ~ * 
Ankara Hastahanesi içiı 

bir adet derin tedavi maki
nesi kapalı zarf usulile sa
tın alınacaktır. Tahmin e
dilen bedeli, 10026.95 on 
bin yirmi altı lira Doksan 
beş kuruş olup ihalesi 11 
B. Teşrin 935 cuma günü 
saat 15 dedir. Şartnamesi 
Fındıklıda Satınalma Ko
misyonunda' görülebilir .Ek 
siltmeye gireceklerin 7 5 3 
yediyüz elli üç liralık ilk 
teminat makbuzu veya mek 
tubu ve 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerin~ 
deki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat ev
veline kadar Satmalma Ko 
misyonuna vermeleri. 

(5700) 7284 
*** Ordu Sıhhiye ihtiyacı i-

çin 13 4 ka · • m ilaç kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedel 49,997 Kırk dokuz 
bin Dokuzyüz Doksan yedi 
liradır. İhalesi 11 B. Teş
rin 935 cuma günü saat 
ı 5,30 dadır. Şartnamesi İs
tanbul Komutanlığı Satın
alma Komisyonundan 250 
kuruş mukabili Satın alına
bilir. Eksiltmeye girecek
lerin 3 7 50 üç bin yedişüz 
elli liralık ilk teminat mek
tubu veya makbuzu ve 
2 4 9 O sayılı kanunun 2. 
3 üncü maddelerindeki ve
sikalarla birlikte teklif mek 
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 5 7 O 1 ) 

7285 
vard uhtesine kat'ı ihalesinin icrasına ... ... * • karar verilmiş idi: vaki tebligata rağ· 
men semeni mebi teslimi vezne edil· Çatalcadaki Askeri Fırın 
memesi üzerine merasimi kanuniyenin için ihtiyaç olan 60 ton f~
ifasından sonra bu baptaki ihale fes-
hedilerek lcra ve iflas Kanununun rın odunu 7-10-935 pazar-
133 üncü maddesine tevflk:ın 15 gün tesi günü saat 15 de açık 
müddetle yeniden miizayedeye va.r.o- eksiltme ile alınacaktır. 
lunmustur. A~ık arttırması 14/ 10/ 
935 tarihine miisadif pazartesi günü Tahmin bedeli 822 Sekiz-
saat ı 5 te icra kılınacak ve en cok yüz yirmi iki lira olup ilk te 
arttırana ihalei kat'iyesi yapılacaktır. 
lpotek sahibi alacaklılarla diğer ala- minatı 62 altmış iki liradır. 
kadarların bu müddet zarfında ma.h- Şartnamesi her gün komis
kemeye müraraatla iddialarını bildir- yonda görülebilir. İstekli
mekri lazımdır: akıi t&kdirde hakları 
tapu aicillerile sabit olmadıkça satış lerin ilk teminat makbuz 
bedelinin paylaşmasmdan hariç kala- veya mektuplariyle birlikte 
caklardır. Müterakim vçrgiler hisse- vakti muayyeninde Fındık-
dar1ara ve tellaliye müsterive aittir. ~ 
A rthrrNı c;artnamec;i isbu ilan tari- lıda İstanbul Komutanlıgı 
h~nden ~tibaren mahkeme. divanhane· Satmalma Komisyonuna 
sıne talık kılınmıştır. Talıp olanların 

1 

l l · ( S 7 7 7} 
kıymeti muhammenesinin % 7 buçu· ge me en. 
ğu nisbetinde pek akçasını hamilen 7288 
yevm ve saati mezkürda Eminönünde * * • 
Gülbenkivan Hanında Sultanahmet İstanbul Komutanlığına 
Ucüncü Sulh Hukuk Mahkemesi Baş bag"' lı birlikler ı'htı'yacı O· 
Yazganlığına 935/ 11 No. ile mür.a-
eaatları ilan olunur. lan 2l7 ton Lavemarin kö 

mürünün ihalesi 1 Birinci-
7 inci İcra Memurluğundan : tetşrin 935 salı günü saat 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine l S 30 d d Ş · 

karar yerilen Ev eşyası 28-9-935 ta- ' a Ir. artnamesı 
rihine tesadüf eden cumartesi günü Fındıklıda Sa tmalma Ko-
9 ,5 ten ıo.s a kadar birinci açık ar- misyonunda görülebilir. 
tırma suretile Şişlide Cumhuriyet ma I Tahmin bedeli 3436 lira 
hallesinde Bilgiç sokağında 41 numa- 50 kuruştur. Eksiltmeye 
ralı hanede paraya çevrileceğinden gireceklerin 2 5 8 liralık ilk 
talip olanların mahallinde hazır bulu- teminat makbuzile Ticaret 
nacak memuruna müracaatları ilan Odasına kayıdh oldukları
olunur. ( 14814) na dair vesik~larile bir-

===: 

Ankara Otobüs işleri Direktörlü
ğünden: 
İdaremizce Bastırılarak halka satılacak Otobüs Hare

ket cetveli ile ücret tarifelerini havi yol rehberine ve 
şehrin muhtelif yerlerinde dikilecek ışıklı bölge sütunla
rına ve arabaların içine konmak üzere ilan kabulüne baş
lanmıştır. İsteklilerin doğruca Direktörlüğe müracaat et 
meleri. (2734) (5887) 7409 

Yüksek Mühendis Okulu Direk
törlüğünden: 

9 3 5 - 9 3 6 ders yılı için okur yazılmasına başlanmış· 
dır. Yazılma işi, 2 Eylül Pazartesinden 30 Eylül Pa
zartesi akşamına kadar Cumartesi ve Pazardan başka 
her gün 9 dan 1 2 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) 6717 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Türk İnkılabı dil devrinin üçüncü yıl dönümü 2 7 

Eylül 19 3 5 Perşembe günü saat 1 7 de Üniversitece bir 
"Törenle'" karşılanacakdır. 

Tıp Fakültesinin ( 1) numara1r dershanesinde yapı
lacak olan bu (Törene) herkes gelebilir. (5860) 

likde vaktinden evvel Ko
misyona gelmeleri. ( 1 14) 

(5863) 
1'1$$ 

Gülhane Hastanesi Ront
ken Laboratuvarı için 50 
kalem Rontken malzemesi 
kapalı zarf usuliyle satın a
lınacaktır. İhalesi 15 .. 10-93 5 
Salı günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonunda gö 
rülebilir. Tahmin edilen be 
deli 10000 liradır. Eksilt
meye gireceklerin 7 5 O lira 
lık ilk teminat mektubu 
veya makbuzu ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesikalar
la birlikte belli gün ve ihale 
saatinden en az bir saat ev
veline kadar teklif mek
tupları İstanbul Komutan
lığı Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 5 864) 

• "' ... .y. 

Eskişehir Hastanesi ih
tiyacı olup 220 volt şehir 
ceryanı ile işler fen şartna
mesine göre sabit Rontken 
cihazı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 
10,325 lira 60 kuruştur. 
İhalesi 15 Birinciteşrin 
935 salı günü saat 15,30 da 
dır. Sartnamesi Fındıklıda 
Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin 7 7 5 liralık ilk 
teminat mektubu veya mak 
buzu ve 2490 sayılı kanu
nun 322 inci maddelerinde· 

7375 

ki vesikalarla birlikte tek
lif mektubunu belli gün ve 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Satınal
ma Komisyonuna vermele· 
rı. ( 5865) 

• ı;c ıic 

Haydarpaşa Hastanesi 
Rontken Laboratuvarı ihti 
yacı ıçın listede yazılı 15 
kalem malzeme açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedel 1883 
lira olup ihalesi 15 Birinci 
teşrin 935 salı günü saat 16 
dadır. Şartnamesi Fındıklı· 
da Satınalma Komisyonun
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 14 2 liralık ilk 
teminat makbuzu ile bir
likte vaktinden evvel satın 
alma Komisyonunda bu
lunmaları. (5866) 

*'~· 
İstanbul Komutanlığına 

bağlı kıt'a ve ınüessesatın 
Motorlü vasıtaları ihtiyacı 
olan 9 kalem A, B, C mar
ka Maden yağı, Kastrol ve 
Valvalin yağları açık eksilt 
me ile alınacaktır. Tahmin 
edilen bedel 1 7 7 1 lira 3 4 ku 
ruş olup ihalesi 14-10-935 
günü saat 15 dedir. Sartna
mesi Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda görülebi
lir. Eksiltmeye girecekle
rin 133 liralık ilk tminat 
makbuz ve Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair ve
sikalariyle birlikte vaktin
den evvel Komisyonda ha
zır bulunmaları. ( 5924) 
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lstanbul MilH Emlak Müdürlüğünden 
Muhammen 
değer Lira 

Şehremini: Takycd Mahallesi Bayram paşa sokağı eski 
15 yeni 13 sayılı bostanm tamamı.... 660 

Feriköy: ikinci Kısım mahallesi Hanım oğlu sokağı es-
ki 4 yeni 10 sayılı arsanın tamamı.... 2155 

Hasköy: ~~cremitçi mahallesi Yağhane sokağı eski 13 sa-
• yılı arsanın tamamı.... 58 

Akı;ar:ay: Katip Kasım Alboyacılar sokağı eski 70 yeni 9 
sayılı arsanın tamamı.... ZZ5 

Beykoz: Pa§aba.fıçe Sultaniye caddesi eski 16-J 7 yeni 4.5 
sayılı bostanın 642375/ 1200000 payı... 1326 

Hasköy:' Keremitçi mahallesi harap çeşme sokağı eski 3 
sayılı arsanın tamamı.... 201 

Aksaray: Katip kasım Al boyacılar sokağı eski 18 M. yeni 
20 sayılı arsanın tamamı.... 316 

Feriköy: !kinci kumn mahallesi Kağıthane sokağı eski 
81-81 M. sayılı iki arsanın tamamı. 2782 

Feriköy: Rum kilisesi arkası sokağı eski 61 sayılı arsa-
nın tamamı... 845 

Feriköy: ikinci kısmı Çifte cevizler sokağı eski 6 M. sa-
yılı arsanın tamamı... 420 

'Feriköy: Birinci kısım Çoban ve tabakhane sokağı eski 
36-7-34 sayılı arsaların tamamı.... 2155 

Trabya: Ayakiryaki ayazma sokağı eski 76 sayılı bağın 
tamamı... 105 

Bakırköy: Zeytinlik mahallesi zeytinlik sokağı eski yeni 
3 M. sayılı arsanın tamamı... 350 

Usküdar: Seiami Ali efendi Selamsız caddesi eıki 235 ye-
ni 251 sayılı arsanın tamamı... 77 

Mercan: Büyükyeni han Tahtanisi eski yeni 33 sayıb .oda-
nın tamamı... 216 

Fener: B~lat Karabaş KöJ?rübaşı eski 21 M. yeni 45 sayılı 
evın 4/ 7 payı. · 209 

Fener: Tevkiicafer Yasemin sokağı eski yeni 8 sayılı 
evin 66/ 96 payı.... 576 

Usküdar: Altunizade kısıklı mahallesi Bulğurlu caddesi 
eski yeni ı sayılı dükkanın 5/ 12 payı... 414 

~eniköy: Panaiya mahallesi Köybaşı caddesi eski 89, 
89 M. yeni 95-97 sayılı ev ve dükkanın 14/ 16 payı... 760 

Y cniköy: Panaiya mahallesi Vapor iskelesi sokağı eski 
93-93 M. 93 M. yeni 1-3-5 sayılı ev ve iki dükkanın 
14/ 16 payı... 1896 

~eniköy: Panaiya mahallesi Birinci sokak eski 
1 yeni S sayılı evin 14/ 16 payı.... 326 

Yeniköy: Panaiya mahallesi Birinci sokak eski 
3 yeni 7 sayılı evin 14/ 16 payı... 326 

Yeniköy: Panaiya mahallesi Birinci sokak eski 
S yeni 9 sayılı evin 14/ 16 payı... 326 

Y eniköy: Panaiya mahallesi Birinci sokak eski 
7 yeni 11 sayılı evin 14/ 16 payı... 326 

Bakırköy: Cevi~lik bostan sokağı eski 28 M. sayılı arsa -
nın tamamı... 202 

Bakırköy: Zeytinlik bostan sokağı eski 5 M. sayılı arsanın 
tamamı... 300 

Bakİrköy: Zeytinlik baruthane sokağı eski 3 M. sayılı ar-
sanın tamamı... 286 

Kandilli: Yenımahalle mektep sokağı eski 1 yeni 1-3 sa-
yılı evin tamamı... 1026 

Tarlabaşı: Hüseyinağa mahallesi Can baz sokağı eski 3 
M. 3 M. yeni 3-5-7 sayılı bir methal ve iki dükka-
nın tamamı. 1152 

Boğaziçi: Boyacıköy üçüncü sokak eski 29 yeni 31-33 
maa bahçe evin 5/ 12 payı... . 125 

Usküdar: Icadiye mahallesi Çifte çinar sokağı cskı 7 M. 
sayılı arsanın tamamı... 32 

U sküdar: lcadiye mahallesi Setbaşı .sokağı eski 24 sayılı 
arsanın tamamı... 7 5 

Usküdar: lcadiye mahallesi Arif Beysokağı eski 10 M. sa-
yılı arsanın tamamı... 50 

U sküdar: Icadiye mahallesi eski Bedros kalfa sokağı es-
ki, yeni 10 sayılı arsanm tamamı. 18 

Usküdar: lcadiye mahallesi Berber oğlu sokağı eski 6 sa· 
yılı arsanın tamamı... 44 

F ~ner: Hacı Isa sultan çeşmesi sokağı eski 90-92 yeni 
94-96 sayılı dükkan ve odaların 80/ 120 payı. 467 

Fener: Tevkiicafcr mahallesi keremit sokağı eski 81 yeni 
67 sayılı evin 4/ 12 payı... 200 

Galata: Kemenkeş mahallesi Kılınç Ali sokağı eski 14 ye-
ni 18 sayılı arsanın 34/ 48 payı... 354 

Tarlabaşt: Hüseyinağa mahallesi Tavşan sokağı eski 20-
22 yeni 22-24 sayılı iki arsanın tamamı. 65 

Büyükada: Yalı mahallesi Balıkpazarı sokağı yeni 55 sa-
yılı dükkanın 5760/ 11520 payı... 540 

Fatih: Hoca Hayrettin küçük karaman sokağı eski 25 yeni 
33 dükkan ve odaların tamamı... 885 

Kadıköy: Caferağa Moda caddesi eski 109 yeni 145 sayılı 
dükkan ve odaların 4/ 54 payı... 132 

Kuzguncuk: Icadiye caddesi eski 39-41 yeni 43-45 sayılı 
. iki dükkanın 14/ 64 payı... 473 

Yukarıda yazılı mallar 22-10-935 sah günü saat 14 de kadar 
pazarlıkla ve peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin % de yedi 
buçuk pey akçelerile haf tanın sah ve cuma günleri idarede mü
teşekkil satış komisyonuna müracaatları. (F.) (5840) 

Askeri Fabrikalar lstanbul Satın-. 
alma Komisyonundan 
7 5 Takım Kışlık Elbise 324 Çift Yün Çorap 
81 ,, Yazlık Elbise 81 Adet Yatak Kılıfı 

162 Kat Çamaşır 81 ,, Yastık Kılıfı 
162 Çift Fotin. 81 ,, Kilim 

Tahmin edilen bedelleri 3O14 lira olan yukarda cins 
ve miktarları yazılı sekiz kalem melbusat ve techizat sa
h pazarında Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonun
ca 1 1 Birinci Teşrin 9 3 5 cuma günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

Şartname ve nümuneleri Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin muvakkat teminatı olan 226 lira 5 kuruşu Bey 
oğlu Müdürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 iincii maddelerindeki vcsaikle o gün 
ve saatte Komisyonda bulunmaları ( 591 7) 
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ISTANBUL EELED~YESI iLANLARI 

Bir metro murabbama 6 lira kıymet bicilen Kadıköy Moda 
yangın yerindekarakolhane sokağında 5ve6harita N.lr ar~alar ara 
smda 2 metro 40 santimetre yüzlü 48 metro murabbaı arsa satıl
mak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülür arttırmaya girmek isteyenler de 21 lira 
60 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubilc beraber 
27-9-935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (5518) 

Bir kilosunun tahmin 
olunan bedeli 

• ----
Meşe odunu 10000 kilo l kuı uş 
Gürgen odunu 10000 kile ı kuruş 
Mangal kömürü 14000 kilo 3 kurus 
Karaağaç müessesatı için lazım oıan yukar<ta mikdarı ya7.ılı 

odun ve kömür açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek isteyenler 2490 
N. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 59 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 14/ 1 nci teş
rin / 935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalı
dır. (5953) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 21808 lira olan lokomotif ve 
otomotris kazan borularile buhar huruç ve duhul boru
ları ve bagabk çelik çekme borular 1 İkinci Teşrin 1935 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1635.60 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) 1120 

Muhamn1en bedeli 5444 lira olan 30 dane 500 kilo
luk ve 3 dane de 250 kiloluk baskül 24-10-1935 per
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek 
isteyenlerin 408.30 liralık muvakkat teminat vermele
ri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girme~e 
manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tek
liflerle ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzen1e 
Dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 5815) 

7374 

D.D. numaralı gidiş· dönüş yolcu tarifesinin 935 

84 
sonunda bitecek olan mer'iyet müddeti. Birinci kanun 
935 sonuna kadar olmak üzere v·~ aynı şartlarla üç ay da
ha uzadılmışdır. (2733) (5888) 

Man·isa Şarbaylığından: 
Manisa Sehrinde tesis olunacak Elektrik Santralı ve 

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

İsteklilerin, diğer Şehirlerin projelerini yapmı§ ve bu 
projeleri Bayındırlık Bakanlığınca tasdik ettirilmiş bu· 
lunmaları ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerini yatrr
n1aları şarttır. 
Şebekeye aid Proje ve keşifnameler hakkında urayımrz 

dan mallımat istendiği takdirde parasız olarak isteklilere 
gönderilir. ( 5925) 

Güzel San'atlar 
Akademisi Direktörlüğünden: 

Talebe Sergisi kaldırılacaktır. Eserleri olanların 
28-9-935 cumartesi günü akşamına kadar almaları. 

(5918) 

Milli Saraylar müdürlüğünden: 
1 .-- Dolmabahçe sarayının bir kısmı üzdrindeki kur

şun lavhalarmın ve büyük salonun deniz cephesindeki 
korkuluk, silme ve kabartmaların tamirleri açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin tahmin bedeli dokuz bin dokuzyüz 
doksan altı lira kırk bir kuruştur. 

3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetvefi ile 
şartnamenin birer suretleri pazardan başka her gün Dol
mabalJ,çede Milli Saraylar Müdürlüğü kaleminden alına
bilir. 

4 - Açık eksiltme birinci teşrinin on sekizinci cuma 
günü Sflat on beşde Milli Saraylar Müdürlü,ğü bina ında 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat Yediyüz elli liradır. Bu temi· 
natın eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat evveline ka
dar Malsandığına yatırılmış ve makbuzunun eksiltme ko
misyonuna verilmiş bulunması lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret Odasına ka
yıtlı bulunacaklar ve şimdiye kadar başka yerlerde yap
tıkları tamirat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu 
vesikaları göstermek suretiyle Milli Saraylar Mimarın
dan ayrıca alacakları fenni iktidar şahadetnamesini 
muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar Eksilt
me Komisyonuna tevdi eyliyeceklerdir. ( 5921 '\ 

...... 
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ATAGRi 
varken hi(j de ağrm çekmeyiniz, her ağrıya karşı 

Hemen bir 

KAT·A Ri 
a11nız. ı 

Soğuk algınhğı ve nezleyi derhal giderir. 
ismine dikkat ediniz, ancak 

KATAGRiP 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
1 

Tafsilat: Galata posta kutusu ı 

• 1255 - • 
6808 

İstanbul Altıncı İcra Memurluğun· 
dan : 

Kira bedelinden dolayı mahçuz o
lup paraya çevrilmesine karar ve
rilen yazrhane eşyası (yazıhane, kol
tuk, dosya dolabı, sandalye vesaire) 
ile beheri 4,5 kiloluk yirmi paket yün 

En tesirlisidir. ipliği vesaire 1-10-935 tarihine mü-
2 tanelik kutularda yedi buçuk kuruştur. sadif salı günü saat 12-13 e kadar 

-~~~~~~§~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~· İstanbulda, Bahçekapı, Ceıaı Bey 

lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Sıra Ticaret yeri Kazanç Buhran Senesi İhbarname 

No. Mükellefin adı 

1 Leon Lasnik İngiliz pazan Mes'ut B.Han ) 405,00 8,10 934 20-67 
sahibi 5/ 8 ) 45,90 9, 18 

" 
20-68 

2 İstavri Perikos Komisyoncu Balıkpazarı ) 394,62 o o 932 27-28 
han 3 No. ) 23,72 ,, 27-29 

3 Mürteza Büfe ve tü- Köprü altı 3/ 2 300,00 60,00 934 18-62 
tüncü 

4 Hacı İsmail Komisyoncu Köprü aralığı 10,50 o o 933 29-41 
Ferahment 1 No. • 

s Azak Kirkor Lokantacı Lüleci 12/ 3 24,00 4,80 934 17-39 

han 28 No. lu yazıhanede açık artır-
ma suret'~ paraya çevrileceğindc;n 
isteklilerin yevm ve saatı mezJ<ı'.irde 
mahallinde hazır bulunacak memu
rumuza müracaatları ilan olunur. 

(14797) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Kısıklıda sakin Ha ticenin keza 

Kısıklıda Kavak bayırında 43 No. lu 
hanede Yusuf Reşit aleyhine açtığı 
boşanma davasından dolayı evvel e-
mirde M. aleyh Yusuf Reşidin bir ay 
zarfında hanei zevciyete avdetinin ih 
tanna karar verilmiş olduğundan i-
lan tarihinden itibaren mumaileyhin 
bir ay zarfında hanei zevciyete av-
det etmesi lüzumu ihtar ve ilan olu-
nur. (14803) 

6 Ali Riza ve Kasap ve seb· Lonca 5/ 6 43,95 8,79 934 17-40 • • İhsan zeci 

7 Ali oğlu Ahmet Kahveci Meymenet han 18,00 3,60 934 11-22 
1 No. 

8 Yorgi Fıçı tamircisi Meyhane So, 35/ 1 22,50 O O 930 2 - 3 
9 H. Recep Ali Antikacı Hah Antreposu 2 22,88 O O 931 2 -53 

10 Hiristo Komisyoncu Mes'ut B.Han 3/ 6 35,70 7,14 934 18-94 

Eminönü Maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve ticaret yeri yazılı 
mükelleflere hizalarındaki yıllar ıçın tarholunan kazanç vergisine ait ihbarna-

meler, yeni adreslerinin bulunamama sı ve yabancı memlekete gittikleri anlaşıl
masından hukuk usulü muhakemeleri kanu nunun 141-142 inci maddeleri mucibin-
ce Hanen tebliğ olunur. (5930) · 

Leylt - tliharT 
Kız, Erkek IŞIK 

Karakol karşısında 

Eski 

'$ F iYE .. iS 
Ana, İlk, Orta ve Lise kısımlan, Fen ve Edebiyat bölükleri vardır. Türkiyenin en eski hususi 

lisesidir. Fran112ca, lngiliz.ce ve AJmanca lisanlarından biriıini iyice öğretmek için esaslı ve ciddi 
tedbirler alınmıştır. llk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı okutulmaktadır. Talebe yaulmak için hergün 

müracaat edilebilir 30 Eylülde derslere başlanacakbr Mektebin tarifnameıini iıteyiniz 
Telefon: 44039 ~~~~!!!!!!!!~~!!!!!iiii~~~~~~l 

. ·-· 
: ı VAPURCULUK ~ 

Türk Anonım Şirketi 
latanbul Acentalıffı 
Liman Han. Telefon: 22925. 

ı ı Mersin yolu 
!! DUMLUPINAR vapuru 29 Eylül ı ı 

PAZAR günü saat 10 da Mer
ll sine kadar. : ı 

Bu akşam 

Harbiyede BEL V O bahçesinde 

Bestekar MARKQ 
Memleketimizin en yUksek oku
yucularının iştirakile pek zengin 
program ve sUrprizler. IJ 

• 
t: lzmir sürat yolu . , ~llllllllllllll lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'E 

SAKARYA vapuru her hafta li § Türk Hava Kurumu ~ 

'. ~ ~~:nı:~= l~~~;ii ;:a~A~:~ \ ~ su·"yu·· k Pı·yangosu -
1
' günleri de IZMIRDEN i.tanbula = 
~ ~atkar - • ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
----------- §§ 19.cu terUp 8.cı Ketlde 11 1. ci Tetrin 935 dedir§ -~ Büyük ikramiye -
ZAYİ - Kıbrıs Lefkoşa lisesinden 
aldığım tasdiknameyi kaybettim. Ye· 
nisini çıkaracağımdan evvelkinin hük 
mü yoktur. Niyazi Hüsnü. 7385 

7385 ~ 200.000 Liradır §
1 

...... 

•-"!!"'~~~~~~~.......,,.......,.§Ayrıca : 30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10,000 := ı ~-~ 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprlfü•tı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

111111 zade Han. Tel.• 21740. 111111 

Trabııon yolu 
ANKARA vapuru 26 Eylül 

PERŞEMBE günü ıaat 20 de 
Hopaya k,dar. 165879,, 7407 

Mersin yolu 
K O N Y A vapuru 27 

Eylül CUMA günü saat 11 de j 
Mersine kader "5879" 7408 

Trabzon yolu 
KARADENıZ vapuru 28 Ey

lül CUMARTESi günü aaat 
20 de HOPA'ya kadar "5929., 

:= Lirahk ikramiyelerle beheri (50,000) Lirahk - · 
=: iki mUklfat vardır. _ 

;:illlllllllllllllllr.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

·-· Dr. H O R H O R U N i 4~· 
1 Eminönü Valde Kıraathaoeıi yanında hutalannı kabul eder. Tel. 241311 

6624 

~~ .... AKBA~ -- ı 

[ müesseseleri 
1 

Bütün kitaplarınızı, Levazım 

doayanm, Ecnebi ve Türkçe 
liaanlarda gazete ve meemua

larınız.ı en iyi şeraitle 

Akba müesseselerinden 
tedarik edebilırsin•:r; 

'fUK!:>İL; emaalıız bir miıetah
zardır Okııijenle tahrik edilen 
köpüğü, kumaşlann dahiline nü
fuz eder ve göz. kama,tırıcı bir 
beyazlık vererek çamaşırı mü
kemmelen temizler. Bundan ma· 
ada TURSİL ter kibınde zararlı 
maddeler bulunmadığı ıçin ku· 
maşları kat'ıyyen yıpratmaz 

TURSIL Turan mamulatından- ' 
dır Turan imzalı ıyi cins bir 
mütahı:ardır 

Umumi •şriyat ve Yazı ışlerı Mü 
dürü : M Ü m ta z F AlK. Gazete
cilik ve Matbaacılık r. A. Şirketi. Is· 

tanbul. Ankara caddesi. 100. -
Basıldığı yer: TAN Matbaası 

~ir~~ 
9üzellik 

maskesi 
Kre.Mİ 'Punrası 

GIBBS kremi, cild 
için şnyanı hayret bir 
mukavvidir. Cildin bü· 
tün arı zalarına karşı 
tesiri emsalsizd ı r. 

Biliimum GIBBS müs· 
tahzarah gibi kıyas 
kabul etmez bir fen ve 

GI BBS pudrası\ 
kıyas edilemiyecek de
recede ince, nefis ko
kulu ve son derece 
sabit bir pudradır. 
Cildi kurutmaz ve ya• 
pışma ha~sası fevkalıi 

dedir. GlBBS kremi' 
ile kullanıldıkda yüze" 
bütün cazibe ve sevim• 
!il iğini hüsnü muhafaza 

muhafazasını garanti 
1
eden bir güzellik 

eder. fmaskesi verir.• 

iM lUJ ~ [K{JA 
KURŞUN KALEM FABRiKASI 

Mekteplilerin, Mühendisaerin, Ressamlar1n, 
Devairin ihtiyacını temin eden her cins ka
lemi vapmaktadır. Her kırtasiyecide sabhr. 
Ecnebi mümasillerinden kat'iyyen Ustun ve 
uclDZ olan (jeşitleri aşağıdadır. 

301 No. lu 
501 No lu 

DAGDELEN 
1011 No. lu 

Mektepli kurşun kalemi 
1, 2, 3, derece sertlikte resim kurşun kalemi 
10 muhtelif sertlikte en iyi cins kur,un kalem 
Marangoz kurşun kalemi 

99 
701 
702 
901 

1312 
1323 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Taşçı kurşun kale•İ 

B ve C. 2 ıertlıkte devair için kopya kurtun kalemi 
A . B C. D. Renkli kopya kalemleri 
Bir ucu kırmızı, bir ucu mavı kalem 
6 renkli kalem 
12 renkli kalem 

rtURKALEM: Türk yapısı, ucuz ve UstundUr. 
rtURKALEM: Her Türkün elindeki kalem olmalıdır. 

MAZOrt 
lıim ve markaaına 

dikkat 

kolaylık olmak 
üz.re perakende 
65 kuruşa ıatılan 
şışeler piyasaya 
çıkanlmıştır. 

- • 
MAZOtl MEYVA TUZU 

Sabahları aç karnına bir kahYf" 
kaşıtı alındıkta 

KABIZLIGI DEF'EDER 
yemeklerden bir aaat sonra alındıkta 

~ azimsizli~i Mide Ekşilik 
ve yanmalannı giderir Ağızdaki 
tatsızlık ve kokuyu izale eder. 

Fazla bir yemek ve ıçme
den sonra hıuedilen yor• 
gunluk ve şişkinliA-ı ha
fif ıetir MAZON tuzunun 
teair inden memnun· kal

J'~~~~ mıyanlar şıfHI açık da 
lf,ui'll:,~ııı.öı:mıı ıı· olsa Bahçekapıda lş Ban

kaaı arkaaında 12 No. lu 
MAZON BOTTON ecıa 
deposuna ıade ederek 
bedelini ıeri alabilirler 

6803 

Yeşilköy Tohum islah istasyonu 
Satınalma komisyonundan: 

Müessesemizin bu seneki mahsulünden 18-20 ton 
kızılca Buğday, açık arttırma ile 7 Teşrinievvel 935 
pazartesi günü saat 15 de Vilayet muhasebeciliğinde 
toplanacak komisyon tarafından satılacaktır. İstekli
ler şartname ve nümunesini dairemizde ve Vilayet mu
hasebecilinğinde görebilirler. Tahmin bedeli 1000 lira 
olup muvakkat teminatı 7 5 liradır. Arttırmaya girecek
lerin teminat akçesini veya Banka mektubunu ihale 
saatinden evvel Vilayet Mal sandığına yatırmaları ve 
alacakları makbuz ve kanuni vesikala.-iyle birlikte ihale 
saatinden evvel komisyona müracaatları. (5808) 

7321 


