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Cenevrede Dünkü Taplantı 

Ceşlerin Verdiği Rapordan da 
Bir Şey Çıkmıyacağı Anlaşlldı ! 

DD 

BUGUN 
1 iDdd• : 

Süncüde: 

<I iiDcllde: 

5 incide i 

• mcıda : 

' incide : 
1 incide : 

11 uncuda: 

Peyami Safa'nm fıkrası : 
"Sanatklr ve Lüks" - Or
han Sellm'in fıkrası : "Ti
yatro unau " - Siz ne 
derainis l - Şehir haber
ieri. 
Aabra telıırafları - Ya
pr Nabi'nin fıkrası : "Ben
ctr - Ahmed Şükrü Es
mer'in "Haftanm siyasaaı " 
- Felek'in ·fıkrası : "A1Dll 
ve tekne". 
Memlekette TAN - Şat
rQıç dersleri. 
Son haberler - Matmazel 
Doktor. 
İpar yolculan - Saihk ö
iüdü - Sevipeler, evlen
meler. 
Spor. 
Dünya aueteleriDe söre 
hldiaeler. 
Kuao Hanlıimm aon rün
Jerl - Faydalı bilciler -
HiklJ>e. 

Laval'in 
Vaziyeti 
Zorlaşıyor 
Pariıten gelen haberler, La -

\'al'in gittikçe içinden çıkılmaz 
bir vaziyete doğru yürüdüğünü 
göstermektedir. Evvelki ,Jiin p 
zetılleriat Mil ~ ••• -
mımt ç6iknek ._.. iki!UUciu • 
ğmnı bile yaznııştL Bü haber te
eyyiit..~Je .lwahcr. X.. • 
val btııdhrietinın zorluklar ile 
karşılaştJğına şüphe yoktur. Bu 
zorluklar iki cephelidir: 

1 - Dış siyasada zorluk. 
2 - iç siyasada zorluk. 
Dış ıiyasada zorluk, bir kı&A.4 

l'ranaız kamoyunun İtalya - Ha 
beş davasmdan ötürü Laval'i 
mesul tutmak iatemesindedir. 
Herkesin bildiği gibi, Mussoli -
ni, Habeşistan üzerindeki emel
lerini Laval ile Romada görüş -
tiikten sonra gerçekleştirmeğe 
başlam!ftır. iki Başbakan ara -
mnda Habeş meselesi üzerinde 
neler görüşüldüğü kesin olarak 
maltlm olmamakla beraber, La
val'in İtalya - Habeş davasında 
güddüğü siyasa, Romada Mus
aoliniye Fransanm yardunnu 
videftiiine şüphe uyandıracak 
mahiyettedir. Bu vaidden sonra 
teşebbüse giriten Mussolini, in 
gilterenin tiddetli itiraaile kar -
şılaşmca, Laval'de ne yapacağı
m şaşU11Uftır. Laval'in bu siyasa 
11 bilhassa Heryo'nun tenkidine 
hedef olmaktadır. 

1 
' . 
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V~lcr Konleran•nın toplanacaiı aanneclilen Streaaclan bir •örü .... 
BiR KOMiTE DAHA 

Süveyş Kanalı Artık 
Kapanmış Gibidir 

Vaziyet 
[Franaa gaateleriı Muaolini, 

Baltluin ue Laualin ltabcinın tirnal 
ıehirlerinclen birinde, rneaelci Stre
.a'cla toplanarak voaiyeti tetkik et
melerinin muhtemel olcluiunu l'U• 
maktadırlar. Diğer taraftan ltal· 
yanlar aaker uvlciyatına devam et. 
melet.lirler. Libya bölgui 6enİf 
6ir CNieri Jtamp halini almqtır. 

:::ı::;::• an.mu lat111a kaovetle
ri • ı.a,,.~ l,..ilt .. 
~ .. 'fıopı ........ .....,_,at oı. 
clflfa ncurcın 4Utluıte alınına tHJai. 
1lfliıı'lla ULU··~ lil#itle p. 
rüniir. A)'J"ICCI Ne~rltta "-P .,. 
Fa.tmn aleylıin• iki 6M•ri yapıl. 
dıfı bildirilmelrt.Iir. Göateri79 8 
bin ltifi iftiralı etmif ue ı.a •••ada 
M,,_,lininin l>üyülı 6ir rami ,.,._ 
tıfmlffır.l 

Dünkü toplantı 
Cenevre, 26 A.A. - Ulualar So"' 

yeteıi konseyi, ltalyan deleıcsi hariç 

G6mböt G6itng ve 
Hltlerle a6rlsecek 

GimWt-.Ga.. 
Jlıidapeşte, 26 A.A. - • .. 

çar ta.bakanı Gömböş, bugUn 
Garbıi" tarafmdan mıJ.an av da 
vetirıe gidecektir. 

Gömbö1 9'rlin'de .çok az dlı
racak ve Hitler'i ziyaret ede -
cektir. 
~'Un yanmda dış basın 

Türk Kadını/ r) ,; ~ \_ )~ 
• • i . " f{ 

Evının ~\:~- ~--=- )')\ 

SAYI 1158 - 8461 
On Birinci YIL 

SAHiP ve 
BAŞMUHARRiRi 

Kraliçesi Olmahdır l Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Midir ı 2431L Yuı itleri ı auıt. 
idare •• Matbaa ı 24310. 

• Dil Bayramı 

Dün Bütün Yurtta Dil . 

Bayramı Kutlulandı 
1 ·Dün Halkevinde Öz Dilimiz 

İçin Herkes Fikrini Söyledi 

Romen Uçman/arı 

7 Romen Uçağı Dün Şehrimize 
Geldi Ve Törenle Karşılandı 

Romanya ile Tlrklye arasında daimi hava 
seferleri ihdası tasarlanmaktadır 

Şehrimize ıelmeleri beklenen 7 aü
el Romen uçajı, dün ubah saat 8,30 
da Y qilköy uçak aJanma inmiPerdir. 
Konuklan, ordu namma alay kuman· 
danı kaymakam Şefik, hava kurumu 
namına kurumun lstanbul ıubeti bat
kanı Ismail Hakkı Bepk, viliy~t na
mma Y qOköy nahiye müdürü. Halit 
Tezer. tayyare mektebi direktörü biıı· 
batı Nalın ve tayyare zabitlerimiz kar 
tılamıflardır. Romen filosunun ku • 
mandam Necresko'ya ordu twmna 
bir buket verilmittir. 

Süel mızıka tarafmclan Romen ve 

ra, tayyareciler biribirlcrine tanıttı • 
nlmlftır. 

Tiirk n Romen bayraldarile aU.. 
lenmit olan ve berinde dlılaieace 
"Hot ıeldiniz !., yuıh buluıum tak· 
pn geçeD konuklara, huıtlanan biifc
dc pmpanya, çay, puta •e limonata 
ikram edilmiştir. 

2 - Ancak Halıeş işindeki 
bu becerikaisliği olmua da La -
val iç siyU& yüzünden bir buh
ran ile karşılaşacak idt t.Ç aiya
al maelesi de bu aralık Ekono 
mi ve Finans işleridir. Hatırlar
dadır ki, meclis geçen Haziran -
da Laval hüktlmetine bütçeyi 
tevzin etmek için geniş salibi -
yetler vererek dağdmı:ştı. Laval 
bu ıalihiyetlere dayanarak bir -
takmı tedbirler almıştır. Maaş 

(Arkası 7 incide] 
f Arır.m 7 incide 1 

-----:--:--::-"::-'.=-::-:::-:-------.:.---..----.-------•..,..;,__---------J Türk uluul marıJan ~dıktan son
aRMR& -··-••,.........-....-

Konuk Romen filoau miralay Nec
rcslco'nun kumandaaıridadır. 3 kay • 
makam, 6 yilzbafl, 2 mülhım YC 2 
makinist olmak uıeı:e 14 kifiden mil
rekkeptir. Tayyanlerin yedisi de Ro
manyada imal ectillnİ§tir. 

(Arkuı 7 incide) 

A. ŞUkrU ESMER 

Glrlt'de lş~Her 
grevi Protesto l~ln 
96sterl yapacaklar 
Atiııa, 26 ( ö~e1 aytarmuz bil 

diriyor) - , Hanyada işçilerin 
rejim için yapılacak genoyu pro 
testo etmek üzere bir gösteri 
yapacaklaruu ve bu gösteriden 
8011l'a bir mart isyanından dola
yı mahktim edilerek hapishane -
de bulunanlan zorla tahliye e
decekleri haber verilmektedir. 
Bu havadiı hükWnet taraftan 
Yradini gazetesinde çıkmıştır. 

2000 Lira 
MUklfatlı 

Ev Kraliçesi 
Miisa bakamız 
Y•kında başllyor 

UÇUNCU SAYFAM 1 Z DA 
BU HusunA FAZLA TAF
s l LA T 8ULACAKSINIZ. Romen liloaı lıanwındattı miralay Nepeılıo alt~ öniiAcl• ~....,,,.,,,.: hmanclcın tGJ'Yfl rtci ln)'fi#etincf•. ~a: ..._ 

usdlar ciaerhn, İMiaeff ~ ~ İftlNt Mili;ror 
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IC§!llC!M!I 
SAN'AlKArc VE LUKS 
Charles Richet'ye sorarsanız, 

''iktidar mevkii caziptir, fakat 
cazip olmakta san'atm ondan a
şağı kalır yeri yoktur, öyle ki, 
birçok devlet adamları san'at -

• kar olmak istemişlerdir; büyük 
Fredric'in güzel şiirleri vardır; 
Rusyanm büyük katerina'sı bir 
çok mektuplar ve tiyatro piyes
leri yazmıştı ki, bunlarla sefa -
hat ve cinayetleri kadar öğünür 
dü; büyük bir asker ve necip bir 
imparator olan Marc-Aurele ha
rikfılade güzel ahlaki vecizeler 
yazmıştı; o deli ve canavar Ne
ron, san'atkar olmakla mağrur
du, bir hançer yiyerek ölürken: 
"Dünya ne büyük bir artist kay
bediyor!,, demişti.,, 

Türk hükumdarları ve vezir -
leri arasında da şiirle, musikile 
uğraşanlar az değildi; hatta yu 
kariki satırları yazan Charles 
Richet'nin de bir fiziyoloji alimi 
olduğu halde arada bir güzel 
san'atlardan bahsetmenin zevki 
ne yenilmesi, bütün bu seri ile 
isbat olunmak istenen san'at ca 
zibesine kendiliğinden bir misal 
daha verir. 

En büyük taçlarda ve tahtlar 
da gıpta uyandıran san'atkarın, 
2di ihtiyaçlarını tatmin eden 
mikdarından fazla paraya imren 
memesi, lüksün temin ettiği gu
rura mühtaç olmadığı içindir. 
Çünkü lüks dediğimiz şey, san'
atkarm kendi içinde sonsuz ve 
tükenmez hazinelerini taşıdığı 
güzelliği binde bir nisbetle ak -
settirerek pazara çıkarılan yal -
dızh maddeye büyük servetleri 
kurban ederek tapmaktan başka 
bir şey değildir. 

Peyami SAFA 

Tecim Odası Türkofiıe mi 
Bağlanacak 

fürkofia Istanbul şubesi teşkilatı· 
nın genişlctilm~i ve eskiden yalnız 
ihracat işlerilc meşgul olan bu şul1cnin 
iç piyasa hareketleri ile ilgilenmeğe 
başlaması, Tecim odasının faaliyetini 
yarı yarıya azaltmıştır. Piyasayı ya
kından takip eden Türkofis, tecimen· 
lcrle sıkı bir mUnasebet tesis etmek 
vaziyetine girmi~tir. Oda ile Bakan
lık arasındaki muhaberattan birçoğu
nun Türkofiı yolu ile yapılması ora
nın bugünkü durumunu değiştirmek
tedir. Söylendiğine göre, Tecim ve 
Endüstri odasının doğrudan doğruya 
Türkofise bağlanması veya bu teşki
latın tamamen kaldırılması etrafında 
bazı tetkikler yapılmaktadır. Türko· 
fis lstanbul şubeai kadrosunun takvi· 
yeıi suretile odaya ait işlerin bu te
şekküle bağlanması en muvafık ıekil 
aayılmaktadır. 

200 Göçmen Geldi 

Sonbahar mevaimi ile beraber kom· 
!U memleketlerden yurdumuza olan 
muhaceret akını nararetli bir devre· 
ye girmittir. 

Romanyadan, Bulgaristandan ve 
Yugoslavyadan mahıullerini toplaya· 
rc;k ıatan yi.izlerce Türk ailelerinden 
mürekkep muhacir kafileleri hergün 
hudutlarımızdan geçerek anavatana 
kavuşmaktadır. 

Dün de Yugoılavyadan şehrimize 
trenle 200 muhacir gelmiştir. Kılıç 
Ali paşa misafirhanesine yerleştirilen 
bu göçmenler bugün Ulukışlaya gön
derileceklerdir. 

No. 41 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Strver BEDi 

O sırada Selimin arkadaşlan dı
ıarda, pencerenin önünde haykmşı
yorlardı· Cemile kalktı, oda kapısı
nın eşiğinde Selimle kucaklaşular ve 
ertesi gün mahallebicide akşam üstü 
buluşmak üzere sözleştiler. 

Cemile kendi bölüğüne geçtiği za
man, misafir gençlerin bağırışlarını 
duyuyordu: 

- Yahu geçmiş olsun, ne oldu ba- ı 
bana? 

- HilA kodeıte mi? 
- Ne feU.ket bel Geçmit olsun1 
- Ne kadar kalacak? 
Cemile, Selimle arkada1larının k~

n uşmalarını ilk defa dinlediği için 
ara kap111 önünden geçerken durak
ladı. Kendi hesabına bir tecessüsle 
değil, Selime arkada§larının getire
bildikleri teselli derecesini anlamak 
gibi tamamile ona ait hasbi bir me
rakla ne konuşacaklarını öğrenmek 
istiyordu. Fakat üç beş dakika du
runca yorgunluğunu o kadar hisset
meğc başlamıştı ki yatmayı tercih et
ti. 

Ertesi gün Tahsin bey onu çok 

Buğday fiyatları 
Hala yüksek Ne Dersiniz? com 

Bu yıl memleketimizin bazı yerle
rinde havaların kurak giderek mahsu
lün az olması, buğday fiyatlarının bu
güne kadar yüksek kalmasına sebep 

ÇEŞMEMEYDANININ MEŞHUR ÇEŞMESi 

olmuştur. • 
Bu yılın mahsulü geçen yıla naza

ran dörtte bir nispetinde az olduğu 
gibi fiyatlarında da altmış para iki 
kuruş arasında bir fazlalık göze çarp· 
maktadır. . 

Eski eserleri korumak için epey- 1 stz.lıktan ayakta duramıyacak hal· 
ce canlr hareketler görüldüğü §U 

1 
dedir. Eğer üzerinden bir kış da

aırada, çok değerli bir Türk san- ! ha geçecek olursa, kendiliğinden 
at anrdınrn yıkılmak üz.ere bulun- f çökeceğine şüphe yoktur. 
duğunu haber vermek isteriz.. Türk mimarlığının, en güz.el 

Bu san'at anıdı, Galatada, Un· eserlerinden biri olan bu çeımeyi 
kapanı köprü11ü başındaki meşhur kurtarmak, ilgili makamlar ıçrn 

Fiyatlann fazla olmasına ayrıca bir 
sebep te Trakya ve Karadeniz hava
lisinin bu sene sehrimizden fazla mik 
tarda buğday ve un çekmesidir. 

çefmedir. pek te güç bir iş olmasa gerek ... 

Fakat bütiin bunlara ragmen bu yıl 
mahsulün memleket ihtiyacına tama
men kafi geleceği anlaşılmıştır. Bu· 
gün şehrimizde Ziraat Bankası ile 
tüccarlarda bulunan stok miktarı 23 
bin tondur. 

ilkokul kitapları 
Önümüzdeki ders yılı ilkokullar

da okutulacak olan kitapların adları 
dün kültür direktörlüğüne b!ldiril • 
miştir. Kitapların tesbiti işlerile An
karada meşgul olan komisyonun ha
zırladığı listeye göre hareket edile • 
cek, listede gösterilen kitaplardan 
başka hiçbir kitap okutulmıyacağı gi
bi okunacak kitaplar da tcsbit edilen 
fiyatlardan yukarı satılmıyacaktır Bu 
nun haricinde hareket edenler şiddet· 
le cezalandırılacaktır. 

Killtür Bakanlığı bu yıl kitap üc
ı·etlerini çok ucuzlatmıştır. Geçen yıl 
okullarda okutulan hesap ve hendese 
kitaplarında bu yıl batı deği§İklikler 
yapılmış ve bu şekilde bu kitaplann 
bu yıl da okutulması kararlaştırılmış· 
tır. 

Değişikliğe uğrıyan bu kitaplar, 
Ahmet Fuat, Mehmet Izzet ve Hasan 
Fehminin beşinci ıınıflara mahsus 
hesap ve hendese kitaplarile, Salih 
Murat, Ali Osman, Mehmet Fuat, 
Ahmet Mesrur, Muhsin, Mahmut Ek· 
rem, Şinasi ve Salih Zekinin beşinci 
sınıflara mahsus hendese kitaplarıdır. 

Tadilata uğrıyan kitaplar arasında 
Abdulkadir Sadi, Faik Sabri, Cemal 
ve Besimin dördüncü, besinci sınıfla· 
ra mahsus coğrafya kitapları da var
dır. Bunların da bu yıl okutulmaıına 
müsaade edilmiştir. Yine geçen yıl O• 

kunan tabiat tetkiki ve eşya kitapları 
üzerinde yapılan incelemeler sonunda 
bu kitapların bu yıl da okutulması, fa
kat gelecek yıl bunların değiştirilme
si kararlaştırılmıştır. Ancak, bu yıl 
talebeye fazla olarak tabiat bilgisi 
defteri de tutturulması karar altına a
hnmı~tır. 

Gramer kitaplanna gelince: Dil dev 
rimine göre, Türk gramerinin almak· 
ta olduğu şekle uygun yazılmamış o· 
lan bugünkii gramer kitaplannın ta
lebeye okutturulması ve bunların 935-
936 ders yılı icin hazırlanan ilkokul 
kitapları listesine ıokulması muvafık 
görülmemiştir. Musiki dersinde tale· 
be not tutacaktır. Kitapsız okutula -
cak derslerden biri de ev idaresidir. 
Bu ders yılından itibaren kız talebe ev 
idaresi dersinde not tutacaktır. 

Birinci sınıfın alfabe kitabından 
başka bütün aınıfların kıraat kitapları 
bu yıl değiştirilmiştir. Yeni kırut ki
tapları basılmaktadır. Yakında tcvzii
ne başlanacaktır. 

Bir zamanlar, Türk denizcileri

nin toplantı yeri olan meydana bu 

çepnenin adı verilerek Çeşmemey

danı denilmiıti. 

Çeşme, akıama sabaha bakım· 

itfaiyenin 13 üncü 
ylldönümü 

itfaiyenin on üçüncü yıldönümü 
münaaebetile yapılacak olan tören ha· 
zırlıkları bitirilmiştir. Törene yarın 
a.aat 15,30 da itfaiye direktörlüğü 
bahçesinde başlanacaktır. 

Hf aiye bandosunun çalacağı Istik
.Jiil marşından sonra il ve şarbay Mu· 
hiddin Uııtündağ bir söylev verecek 
ve bunu ihsanın sözleri takip edecek
tir. Bundan sonra itfaiye talimleri 
başlayacak, bu arada yüksek atlama, 
gülle kaldırma ve atma, perende ve 
dolaplar, maskeli top oyunu ve koş
ma, çarşafa atlama, istinatsız merdi
\'en kurma hareketleri davetlilere 
gôsterilecektir. Nihayet saat 17 ye 
doğru direktörlük bahçesinde yapıl -
mış olan iki ahşap ev tutuşturulacak 
ve yangının bir evden diğerine geç • 
mesinc meydan verilmeden ne suretle 
söndürüldüğü gösterilecektir. Bu göı
terişlerden ıonra itfaiye cazı dans 
havalan çalacak, geç vakte kadar dan
sedilerek eğlenilecektir. Gece de hah 
çede tiyatro oynayacak ve muhtelif 
eğlenceler yapılacaktır. 

ltf aiyenin Kuruluşu 
Bizde ilk itfaiye teşkilatı 1130 yı· 

lında, Fransadan Istanbula gelerek 
Davut ismini alan bir Franıızın yap· 
tığı tulumba ile başlamış ve iptidai 
alet ilk defa olarak 1130 da Tophane 
yangınında kullanılmıştır. Bu adamın 
emrine verilen birkaç Yeniçeriden 
mürekkep itfaiye grupunun teşekkü
lünden sonra itfaiye teşkilatı askeri 
bir idareye alınmıştır. Nihayet asker
lerin yangın söndürme işlerile meşgul 
olamıyacaklarının alakadar bakanlık 
tarafından bildirilmesi üzerine 1339 
da, 49 yıllık nizamiye itfaiye alayı i
le, 34 ya~ına girmiş bulunan bahriye 
itfaiye taburu vazifeleri belediyeye 
devredilmiştir. Bu sebeple Italyadan 
da 55 bin liralık itfaiye otomobili a
lınmıştır. 

Ilk modern itfaiye grupu Istanbul

da ve ondan bir ay kadar sonra da 
Beyoğlu, Uskildar, Kadıköy, lstinye 
grupları kurulmuştur. Muhiddin Us
tündağın zamanında ise Bakırköy, 

Yeşilköy, Adalar, Rami, Halıcı oğlu, 
Erenköy milfreıeleri teşkil edilmiş • 
tir. itfaiye teşkilatına biri otomatik 
merdiven olmak üzere 51 makine da-

J ha ilave edilmiştir. Ayrıca direktör -
iki Yeni Vapur 1 lük merkezinde 220 yıllık bir hatırayı 

Şirketi Hayriye Hasköydeki fahri- içeriılnde saklayan bir müze binası 
kasında yapmağa karar verdiği iki ye· ve içine de iki anıt yapı\mıştır. Bu 
ni vapurun planlarını hazırlatmakta- anıtın birine vazife uğrunda ölen kah
dır. Vapurun inşasına gelecek yıl ba- ramanların resimleri konmakta, diğc
şından itibaren başlanacaktır. rine de yararlıklar gösterenlerin ad-

Söylcndiğine göre şirketin kendi ları yazılmaktadır. Bugün itfaiye mü
fabrikasında yapacağı b\f vapurlar Av kcmmel bir teşkilatla vazifesini yap· 
rupadaki eşlerinden farksız olacağı gi· makta ve gösterdiği büyük fedakarlık 
bi fiyatça da onlardan daha ucuza lar her zaman takdirle karşılanmak-
mal olacaktır. tadır. 

ciddi karşılamıştı. Adeta ilk defa 
gördüğü birine hitap ediyormuş gibi: 

- Buyurunuz Cemile hanım 1 
Dedi ve koltuklardan birini göste• 

rerek : 
- İsterseniı biraz istirahat buyu

runuz, dilerseniz hemen gidelim, diye 
ilave etti. 

Cemile Tahsin beyin bu ağır başlı• 
lığına sevinmek lazımgelirken kadın· 
lığnıın gizli bir tarafında duyduğu 
isyanı hissederek kızmış: "Bu herife 
ne oldu?,, diye düşünürken hemen 
çıkmayı tercih ettiğini söylemişti. 

Otomobille çarşı içinde bir dükka
na gittiler. Kıranta bıyıklı. kambur
ca, fakat yaşlı olduğu halde genç ba
kışlı, temiz türkc;e konuşan, çok ki
bar tavırlı bir adam, onları görür 
görmez. Tahsin Beye doğru koı$u 
ve bağırdı: 

- Maşallah efendim, maııtıah, ıi· 
zi hangi rUıgirlar attı, tükür görilı· 
tilğilmüze, buyurun, buyurun ... 
Cemileye üstüne halı atılmıt bir kol· 

tuk gösterdi,Tahsin Beye de bir bat· 
kasını işaret etti,dükkin kapııının eti 
ğinde durarak ahenkli bir sesle kar
şıki çaycıya iki kahve söyledi, dön
dü, geldi, Tahsin beyin karıısında 
durup ellerini uğuşturarak: 

- Neredesiniı efendim? dedi, ay
lar var. yıllar var .. 

Tahsin bey hemen cebinden .saati 
çıkanırak antikac:ı,ya uzattı: 

- Hanım knımııı çok bekletmiye· 

tim. İşimiz aceledir. İnşallah başka 
zaman sizinle muhabbet ideriz. Şu 
saatimize bir bakıvirin. 

Antikacı saati ı !ine alır almaz ar
kasını çevirip bakınca sıçradı ve ba· 
ğırdı: 

- Hay allah iyiliğinizi versin! 
Garip tesadüfe bakınız. Antika saat 
meraklısı Amerikalı bir müşterim 
vardır. Yalnız saat kolleksiyonu ya-

"Babıali" nin yaldızlı kapısını, 
ölümden kurtaran el bu çe§meye 
de yardımını u:tatmalıdır. 

/ Bi:z böyle düşünüyoruz.. : _ ') t 
Siz ne dersin~ 

Şirketi Hayriyede 
Tenzilath tarife 
Şirketi Hayriye kışın tatil günlerin

de bilhasaa Boğaziçi halkının şehir • 
deki sinema, tiyatro gibi eğl:nceler
den istifadelerini temin etmek üzere 
yeni ve tenzilatlı bir tarife tatbik et· 
meğe karar vermiştir. 

Hazırlanan bu tarifeye göre Boğa
zın Anadolu yakasında Vaniköyüne 
ve Rumeli sahilinde de Rumelihisarı
na kadar gidip gelme vapur ücretleri 
tatil günlerinde birinci mevki 20, İ· 
kinci mevki 15 ve buralardan daha u
zak iskeleler için de birinci 25, ikinci 
ZO kuruş olacaktır. 

Bundan başka şirket yine tatil gün
lerine mahsus olmak üzere mektepli 
pasolarını da muteber saymağa karar 
vermiştir. 

Sayım memurları 
Tamamlanıyor 

Merkez aayım bürosu nümerotaj iş
lerinin eksiklikleri hakkında incele -
melerini bitirmiştir. Yanlış ve eksik
likler yüzde on kadardır. Bunların da 
düzeltilmesi çabuk bitirilecektir. 
Sayımda çalrsacak memurların da 

listeleri tamamlanmak üıeredir. Bun
lara işleri bildirilmektedir. 

Genel rıüfus sayımının limana ait 
kısmı için de Deniz ticaret direktör
lüğü bir program hazırlamaktadır. 

Hazırlanan bu programa göre ilk 
olarak sayım gi!nünden bir gece ev
vel limanda bulunan bütün vesaitin 
nümerotajları yapılacak ve bunların 
yerleri tesbit edilerek muhtelif kon -
trol mıntakalarına ayrılacaklardır. 

Limandaki sayım isinde bütün va
pur sosyeteleri ile tahHslye genel di· 
r~ktörlüğünün memurları ve deniz ti
caret okulu talebeleri Deniz Ticaret 
direktörlüğü emrine verilecektir. 

Seferde bulunan vapurların sayım 
işi süvariler tarafından yapılacak ve 
buna ait Hsteler vapurların ilk uğrı -
yatakları limanlardaki Liman ba$kan 
lığına verilecektir. 

İçel tlbayı Gitti 
Istanbul ilbay muavinliğinden lçel 

ilbaylığına atanan Rükneddin Sözer, 
dün Ankaraya gitmiş ve Haydarpaşa 
istasyonunda ilbay muavini Hüdai 
Karataban ile ilçebaylar tarafından u
ğurlanmıştır. 

Rükneddin Sözer. Ankarada birkaç 
gün kaldıktan sonra yeni işine başla
mak üzere Mersine gidecektir. 

Gümrük Tatbikat Kursu 
Ankarada 9 ay sürmek üzere bir 

gümrük tatbikat kursu açılacaktır. 
Bu kursa lstanbul gümrüklerinden de 
8 memur gönderilecektir. 

par. Elinde bulunmıyan bir saat gör
dü mü acımaz, paraya kıyar, verir. 
O bunu görse alırdı. ÇünkU aylardan 
beri isteyip duruyordu. Alıcısı çı· 
karsa epey para eder bu; yoksa çok 
bekler. 

Cemile bir şey anlamıyarak dük
kancının yüzüne bakıyordu. Tahsin 
bey sordu: 

- Nirde o zat şimdi? 

1 

~UÇUK HABERLER 
• lzmir ve havalisindeki poata, tel

graf ve telefon işlerini tetkik eden 
Posta ve Telgraf ve Telefon ;enci di-
rektörü Nazif Ankara yolile evvelki 
gün !jehrimize dönmüştür. Genel di
rektör burada lstanbul Telefon direk
törlüğünde yeni yapılacak ıalahat ile 
meşgul olmaktadır. 

• Selamiçeşme, Maltepe, Kartal, 
Pendik ve Yakacık yollarına arsıulu
sal işaretler konması kararlaştırılmış· 
tır. 

• lstanbul Tarım direktörü Tahsi
ne bir ay izin verilmiştir. 

• Memleketimize ecnebi dillerini 
okutmakla meşgul olan Berlitz mek· 
tebi gelecek seneden itibaren her se. 
ne mektep mezunları ar:ısından bir 
Türk gencini tahsil. iç~n Puise gön
dermeğe karar vermıştır. Tahsil müd
deti üç sene itibar edilmiştir. Bu 
müddet zarfında gencin her türlü 
maarafı ~rlitz müessesesi tarafından 
verilecektir. 

• Etibba odaıına aidatlarını ver
mediklerinden dolayı evvelce icraya 
verilmiş olan doktorlardan, eylfıl a
yı içinde beş yüı liradan fazla bir pa
ra tathsil edilmiştir. Diğer borçlular 
hakkında icraca takibata devam edil· 
mektedir. 

• Izinli bulunan müzeler genci di· 
rektörü Aziz Oğan vazifesine başla
mıştır. 

• Şehir tiyatrosu 1 llkteşrinde tem
aillere başlıyor. 4 gece piyes, beşinci 
gün çocuklara, ayni günün gecesi de 
operet oynayacaktır. 

• Beyoğlu ıemtinde bazı evlerden 
sokaklara çöp döküldüğü görülmüş -
tür. Halk çöp arabalarının seyrek geç 
tiğini söyliyerek bu suretle harekete 
mecbur olduğunu ileri ürmcktcdir. 
Durum incelenmektedir. 

• Dün limanımıza gelen Radi va
puru yolcularından Sofya ve Yuvani
nin eşyalan arandığı zaman bir kilo 
kaçak ipekli kumaş bulunmu,tur. 

Suçlular ihtisas mahkemesine ve • 
rilmişlerdir. 

• Peynir tecimenleri, dün TUrko
fiste toplanmıştır. Bu toplantıda, pey 
nir ihracatımızı aksatan güçlükler Ü· 
::erinde görüşülmü tür. 

• Kurt çimento sosyetesi genel he
yeti, bu ayın 30 unda fevkalade ola· 
rak toplanacaktır. 

Yeni Gümüf Liralar 
Darphanede basılmakta olan 100 

kuruşlukların ikinci 4 milyonluk kıa• 
mı da yakında bitecektir. Bu suretle 
gümüş yüz kuru lukların yekunu 8 
milyon lirayı bulmaktadır. 
Gümüş 25 ve 50 kuruşluklann ba

sılmasına da başlanmıştır. Bu parala
rın Cumuriyet bayramına kadar teda
vüle çıkanlma.;ı için çalışılmaktadır. 
Bunların her ikisi dört milyon liralık 
olacaktır. 10. 5 ve 1 kuru lukların ka· 
lıplan yakında hazırlanacaktır. 

Dünkü Yağmur 
Dün Iıtanbul ve millhakatına çok

tanberi beklenen faydalı yağmur yağ· 
mıştır. Yağmurdan bilhassa bağlar ve 
ıebze bahçeleri çok iıtifade görmUş·' 
tür. Yağmur ııokaklarm tozunu da 
bastırmıştır. 

Necip Fazıl'ın Piyeıi: Tohum 
Şehir Tiyatroıu bu ıene arkadaşı· 

mız şair Necip Fazılın ilk defa yazdı
ğı büyük bir piyes oynayacaktır. (To
hum) ismini taşıyan bu 3 perdelik pi· 
yesteki baş rol sanatkar Ertuğrul 
Muhıin tarafından temsil edilecektir. 
Bu sene şehir tiyatrosu Necip Fazılın 
alaka ile beklediğimiz eaerindcn baş
ka birçok tanınmış yazıcılarımızın da 
telif eserlerini oynayacak şekilde zen
gin bir repertuvar tertip etmi~tir. 

- Gitti: memleketine gitti. Daha 
doğrusu ilkönce Suriyeye, oradan 
Mısıra, daha ıonra cenubi Avrupaya 
oradan Parise, Londraya, en nihayet 
Amerikaya gidecek. Nereden bulayım 
adresini? Memleketinde olsa telgraf· 
la sorardım, isterse alırdım. 

- Burada olsaydı ne virirdi o bu
na? 

- Verirdi. Belli olmaz... Herif 
milyoner... Tutar iki binlik bir çek 
yazıverir. 

Cemile dayanamadı ve sordu: 
- İki bin lira mı? 
- Evet kilçük hanım. Ama arzet-

tim. heveslisi olursa verir 1 olmazsa 
hazan senelerce kimse yUtüne bak
maz. Antikalar alıcının zevkine göre 
de kıymet alırlar. Siz bakmayın, a
dam vardır ki bu saati bedava verse
niz almaz: adam vardır ki oturduğu 
evi satar da alır. Bu öyle her müşte
rinin ayni kıymette bulacağı antika
lardan değil. Adamına göre kıymeti 
var. Daha doğrusu alıcısını, arayıcı
ıını. meraklısını bekler. 

Cemile kendisine hayretten ba§ka 
hiçbir §ey telkin etmiyen bu garip ve 
karanlık diikl<&nın içinde bir etrafına 
bir de antikacının cam tezgah üstün
de bıraktığı saate cvvtlki şaşkınlığı· 
nın üstüne binen derin bir hüzünle 
bakıyordu. 

Tah in bey kederli bir sesle: 
- Vah vah. dedi. başka bir mü~

teri bulamaz mıdız:? 

i'llJMl!llQ!ll 
TiYATRO SANATı 
Selami İzzet bir kitap çıkar • 

dı; tercüme değil, adapte değil, 
telif bir kitap. Kitabın adı: "Ti
yatro san'atı,,. 1 l 7 sayfa. Bu 
11 7 sayfadan 65 i Selaminin ti
yatro telakkisini veriyor, geri -
ye kalan sayfalarda geçen tiyat 
ro mevsiminde muharririn yaz -
dıgı tiyatro tenkidleri var. 

Selami gençken şairdi. Sonra 
işi hikayeciliğe ve romancılığa 
döktü. Fakat, benim görüşüme 
göre ne şair, ne romancı ve hi -
kayeci Selami, tiyatro münekki
di Selami izzet vardır. Onun ti
yatro tenkitçiliğindeki muvaffa 
kiyeti öteki iki çeşit yazıcılığı -
na borçludur. Bunu kendisi de 
inkar edemez. Fakat son gelen 
kendine yardımcı olan öteki iki 
geçmişi tamamiyle yok edecek 
kadar dikkate değer ve kuvvet -
lidir. 

Tiyatro san'atı isimli kitabın 
da Selaminin öne sürdüğü her 
görüşle hemfikir değilim. Me -
sela; ''sahne eseri dinamik ol -
malıdır,,. Bu · bence doğru. Fa
kat, sahne eseri serab yaratma • 
lı, muhabbet uyandırmalı nok • 
tai nazarı, yine bence, doğru de 
ğil. 

Zaten meseleyi nasıl olmalı? 
diye koymak yanlıştır. Bir tiyat 
ro münekkidi, her şeyden ön -
ce, hangi şartlar altında sahne 
eseri bir serab olur ve hangi 
şartlar içinde olmaz.. meselesi 
ni, bütün sebebleri ile araştır • 
malı ve ondan sonra bir teklifi 
ileri sürmelidir. 

Selaminin kitabı için uzun u· 
zadıya yazmak isterdim. Bu biz 
de, bu sahnede ilk değerli ve
rimdir. Fakat böyle şeyler ko -
nuşmak için bizim sütun çok 
münasebetsiz ve dar. 

Orhan SELiM . 

Telefon ücretlerinde 
yapılacak tenzilat 

Posta, Telgraf ve Telefon genel di· 
rektörlüğü tarafından telefon fiyatla· 
rında yapılaea·k tenzilat için hazırlan
makta olan kanun ptQJesi tamamlan· 
mıştır. 

Proje Bayındırlık Bakanlığı tara • 
fından tetkik edildikten sonra katı 
şeklini alacak ve Kamutayın bu devre
sine arzedilecektir. 

Buna göre mükaleme, tesisat ve şe
hirler arası ücretlerde önemli tenzi· 
Iat yapılacaktır: 

Söylendiğine göre mükilcme fiyat• 
ları beş kuruşa, t~siaat parası da yir· 
mi beş liraya indirilecektir. 

Bundan başka şehirler arası fiyat
larda da bazı tenzilatlar yapılacak ve 
Istanbul ile Ankara arasındaki müka· 
leme ücreti yüz kuruıtan yetmiş be· 
şe Adapazarı, Alpullu, Babaeski, Bo
züyük, Edirne, Eskişehir, Geyve. Hc>
za. Hayrabolu, Kavaklı Keşan, Kırk· 
lareli, Lüleburgaz, Muratlı, Sabanca 
ve Uzunköprü şehirleri ile lstanbul a• 
rasmdaki ücretler de yetmiş be ten 
elli kuruşa indirilecektir. 

Yeni Çalı,ma Saatleri 
Resmi dairelerin kış çalışma saat • 

leri dün alAkadarlara yayılmıştır. 1 
Teşrinievvelden itibaren her memur 
saat 9 da vazifesine başlamış buluna
cak ve akşam saat 17 de tatil yapa
caktır. Oğle tatili saat 12 den 13 e 
kadar olmak üzere 1 saattir. 

- Hiçbir antikacı buna peşin para 
vermez; bir kenara koyar, heveslisi
ni bekler. Verse bile elli lira, yilz li
ra, bilemedin yüz elli ... İşte o kadar. 
piyasada buna iki yüz kağıt çıkanp 
verecek babayiğitin alnını karışlarım 
ben. 

- Aman dime yahu... Sen bulu
vir bir kolayını ... Haydi bir dü~ün 
bahayım ... 

Antikacı ellerini pantalonunun cc• 
bine koyarak bozuk paraları şıkırda
ta şıkırdata dükkanın içinde dolaştı: 
sonra Tahsin Beyin önünde durarak: 

- Sana bir kolaylık yaparım , de
di, saati iyice bir fiatla alırım: iki 
üç ay sonra Amerikalıya telgraf çe· 
kerim, isterse ala. istemezse ben ha• 
nıma saati iade ederim, o da bana 
parayı geri verir. Fakat senin kefale
tin şart Tahsin bey. Çünkü ben ha· 
nımı tanımıyorum ! 

- Dimek ben kefil oldu muydum .. 
- Evet... hanımın ihtiyacı oldu-

ğu parayı takdim ederim. Beş yüz .•• 
Bin ... Nekadarsa ... S:mra ya saat sa
tılır, ya satılmaz. Satılmazsa parayı 
iade ederler. Bir de... şüphesiz ben 
bu parayı bir yerden faizle kaldıraca· 
ğım ... 

- Ha ... dimek faiz de var? 
- Çok değil. Oc; ay için ~lızde 

beş kadar bir şey. 
Cemile hiç yakından dikkatle bak

madığı saati eline alarak antikacıya 
sordu ı (Arkası var) 
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YENi BiR KARAR 

Hükumet Göçmen işlerini 
Sağlık Bakanlığına Verdi 

{Ozel aytarımu bildiriyor] 
Ankara, 26 

Hükumet mühacir ve iskan işlerinin daha etütlü bir tarzda 
cereyanını temin etmek maksadile yeni ve önemli bazı kararlara 
varmıştır. 

Başbakan ismet tnönü, yanında Sağlık Bakanı doktor Refik 
Saydam olduğu halde dün ve bugün iç Bakanlığa giderek, bu iş
ler etrafında tetkiklerde bulunmuştur. 

öğrendiğimize göre, miıhacir ve iskan işlerinin iç Bakanlıktan 
alınarak, Sağlık ve Soysal Yardım Bakanlığına bağlanması karar 
altına alınmıştır. 

Bu hususta hazırlanan kanun layihası birincitesrin basında 
kamutaya verilecektir. 

Fidanlıklarımızın islahı 
için Tedbirler Ahnacak 

~nkara, 26. A.A. - Ekonomi Ba
lanı Celal Bayar'ın Başkanlığı altın-
da, Bakanlık binasında 7 İlktetrinde 
fındıklarımızın istihsal, alım satım, 
ambalaj ve sevk tarzlariyle dıt pa-
.zarlara arzını ve Nkib memleketle
rin vaziyetlerini incelemek üzere 
müstahsil ve tüccar mtiıneııillerinin 
ittirakiyle bir toplantı yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Bu toplantıda mü-
him fındık istihsal mahalleri olan 
Trabzon, Giresun ve Ordu vilayetle
rindeki müıtahıiller ile tüccar mü
messillerinin hazır bulundurulması 
!uzumu alakadar ilbaylıklara tebliğ 
edilmiştir. Toplantıya memleketimiz
den dıt piyasalara külliyetli mikdar
da fındık satan batlıca ihracatçı 
müesseseler mümeHillerinin ittiriki 
de muvafık görülmüştür. 

Dil ve Tarih Fakül· 
tesinde dersler 

Ankara, 26 (Özel aytanmız 
bildiriyor) - Dil, tarih ve coğ -
rafya fakültesinde ikincitefl'İll -
de derslere başlanacaktır. Fa • 
külteye kız ve erkek olmak üze
re müsab~ka ile kttlt leytt talebe 
alınacaktır. Müsabakaya girmek 
için lise olgunluk imtihanım bi
tirmiş veya altı yıllık öğretmen 
okulunu ikmal etmiş olmak la -
zımdır. Müsabaka Ankarada 
Gazi Enstitüsünde ve istanbul
da yüksek öğretmen okulunda 
15-16 birinciteşrinde yapılacak
tır. 

Kantaki kömür madeni 
itletilecek 

~nkara, 26 (özel· aytamnız 
t>ildiriyor) - Kars ilinin San 
ormanını, Göle ormanlarını bal-

Memleketimize hariçten her sene 
7-8 milyon lira gibi m~hi?.1 bir ser
vet getiren bu mabsulumuz son yıl
larda ıpekülisyon mevzuu olmuştur. 
Mahsulün feyizli ve bereketli oldu
ğu senelerde fiyatlar, rekoltenin yük 
aekliği bahanesiyle düşürülmektedir. 
En mühim rakibimiz olan İspanyanın 
bu yıl fındık rekoltesinin az olması
na rağmen fındıklarımızın. f~yatları 
mevsim ba§langıcından tımdıye ka
dar metodik ve sistematik bir tarzda 
indirilmiştir· Bittabi bundan Türk ü
retmen eri ve Türk tacirleri büyük 
zararlara ugramaktadır. Ekonomi 
Bakanlığı buna kati bir nihayet ver
mek için radikal tedbirler almaya ka
rar vermiştir. Bundan dolayı 7 İlk
teşrinde yapılacak olan toplantıda ve 
rilecek kararlara bü:;;iik ehtmmiy~t 
atfedilmektedir. 

Sami ~ölgeCjen 
~ankırıda öldii 

Ankara, 26 A.A. - Çangm 
saylavı Sami Çölgeçen, bugün 
Çangın'da nezfi dımağiden 
ölmüştür. 

8-l)!lavın cenazeşi, ailesi tara
fından. Ankara'ya @lçlıqla~f.l_t -
tır. 

Ankara, 26 (Özel aytarmuz 
bildiriyor) - Sami çölgeçen'in 
ölümü burada acı uyandırdı. Ha 
yat arkadaşı ile birlikte seneler
ce topladığı kıymetli antikaları 
Ankara Halkevine hediye eden 
merhumun cenaze törenine Hal 
kevi yakından ilgi gösterecektir. 

tadan kurtarmak maksadile Ko
far kömür madeninin işletilmesi 
imkinlan aranmaktadır. Türko
fisi ve maden genel direktörlü -
ğü bu hususta etütlere başlamış 
tardır. 

2000 Lira 

'.A - Ev te 
B-Diki 
c-Çocu 
D - Yemek pışi 

BEnCE 
NÜFUS SİY ASAMIZ 
Bir sene önce "Ballauılardaki 

T ürlder" batlıiı ile V arbk'ta çıkan 
bir yazunda Balkan ülkelerinde yaıı
yan T ürtc azurbldarmı memlekete 
getinnek için beı veya on yıllrk bir 
plan yapılmasmın gerekliğini ve do
ğuracağı faydalan uzun boylu an· 
latmıtlım. Buıün, ortaya atmıı oldu
ium bu fikrin gerçekleıtiğini gör
melde büyük bir sevinç duyuyorum. 
Komıu memleketlerdeki Türkleri 

.... yurda getinnek İçin bet yıllık 
bir plan hazırlanmıştır. Bu plana gö· 
re her yıl yÜz binden fazla ulusda~ı
mız memlekete getirilerek yurdun 
buna ayrılan kmmlannda yerleştiri
leceklerdir. Böylelikle, beş yıl sonra 
Türkiye, altı yÜz bin kadar yeni nü
fus kazanmıı olacaktır. 

Bir yandan memle-
ketin gerek tarım ve gerekse endüs
tri aahalannda değerlenmesine canla 
batla çalııJTken, bir yandan da değer
lendikçe bugünkünden çok daha faz
la nüfus besliyebilecek olan bu top
raklan en k11a zamanda doldurmaya 
ve nüfuı nispetim yükseltmeye çahı-
mak i>aılıca ödevlerimizdendir. 

Nüfusumuzu arttırmak için önü
müzde iki yol vardJT: 

1 - Hastalrklarla savaşarak ve 
memleketin sıhhat bilgisi düzeyini 
yükselterek ölümü azaltmak ve ayni 
zamanda evlenmeleri ve doğumu art
brmanın yollarını aramak. 

2 - Kcımıu memleketlerde yaıı
yan ve gerek ekonomik, gerekse kül
türel bakımlardan çok kötü tartlar 
içinde bulunan Türtcleri memlekete 
aetinnek. 

Yukardaki mesele, memleketin ge
nel düzeyini yükseltmek meselesidir. 
Okullar çoğaldıkça, kültür yüksel
dikçe, genlik arttıkça bu gayeye de
rece derece, kendiliğinden yaklatmış 
olacağız. Bu hedef için çalıtmak 
Türkiyenin her sahada il~lemesioe 
çalıpnalda bin:lir. 

ikinci mesele ise daha kısa zaman
da pratik sonuçlar alınabilecek ve 
her çareye ba,vunılarak bqarılması 
aereken bir ittir. 

Bugün Romanya, Yugoslavya ve 
Bulgariatanda sayısı üç milyona 
yaklaşan Türk yqıyor. Bunlann 
hepsini ana yurda getinnek memleke 
te bir kalemde üç milyon aüfus ka
zanchrmak demektir ki bu hiç de 
azımsanmayacak bir miktardD' anı-
rırn. 

t• bet yıtıı1c göç planı bu üç mil
yondan ancak alb yÜz bin kadarım 
memlekete getirecek. Bundan IOlll'8• 

ki yıllarda da bu yolda ayni nispetle 
çabıılına bu üç milyon Türkün hep
sinin nwnlekete gelmesi için 25 yıl 
iıtiyecelıtir. 

Ben, kendi hesabnna, bunu çok 
uzun bir devre buluyor, ve bu bet 
yılda almacak faydalı sonuçlana bi
zi, ondan sonraki planlanm1Z1 da
ha hızlı tutnuya ve bu üç milyon 
nüfusu ana yurda en çok on, on be! 
yd içinde aetİl'meye sevkedeceğini 
umuyon11n. 

Biliyorum ki bu hmn arttmlması 
her fe)'den önce bir para itidir, bir 
örgüt itidir. Ancak gitgide daha bü· 
yük bir kendine - pvenle ekonomi 
ve endüstri alanlarında bqanmlı ve 
cıeuretli ablrmlar aösteren devrimci 
hükUmetimizin bu giiçlükleri de ye
necek kuvvette olduğuna inanıyorum. 

Yatar NABi 

Ev Kadınlığı ve 
Ev Kraliçeliği 
Mü saba ka
mız Yakında 

2• Ev kraliçesi milsaba , 
bul kız san'at mekteplerini idar·eıe4'11!~ 
değerli mütehauılların fikirleri .... -......"-

1· 

Başhyor 
Müsabakamız, ıu mev
zular üzerinde cereyan 
edecektir: 

narak ve onların bir nevi teknik ida· 
resinde cereyan edecektir. Bu zeva 
bu 199yal aile müsabakamızda 
dımlannı ve fili hizmetlerini 
memek nezaketini göste 

MOklfatla 

ın hepsine girerek 4- Müsabakamıza girecek olanların 
ünvanını kazana _ !~:e.aflan gazetemizde neıredile-

okuyucumuzla, kendi-
• • .. - imtihanlar, kız san'at mektepleri 

akip edecek ikıncı, uçunca muallimlerinden seçilmif bir heyet ta-
e diğer ev kadınlarına yine mlJ rafından ve herkesin .lgözü önünde 

lcAlatlar verilecektir. Japılacaktır1 

ŞARTLAR: 
-----~~~-~~ 

6 • Mlsabakaya girme şartlarını da§ıtı· 
lacak müklfatları ve müsabakanın ne 
zaman başllyaca§ını yakında illn 
edece§ iz. 

HAFTANIN SiYASASI 
Betlerin teklifi 

İtalya-Habeş davasını tetkik ede
rek bir hal çaresi bulmak için teşkil 
edilen Beşler Komitesinin kararı, 
hafta arası İtalya ve Habeş hükumet
lerine tebli~ edildikten ve cevapları 
alındıktan sonra neşredildi. Komite
nin ileri sürdüğü teklif şöyle ihulasa 
edilebilir: 

Habe§istanın medeni bir devlete 
terettüp eden vazifeleri yapabilmesi 
için medeni devletlerin yardımına 
muhtaç olduğu kabul edihnekte ve 
bu yardımın da Uluslar Kurumu ta
rafından yapılması ileri sürülmekte
dir. Yapılacak başlıca ıslahat, polis 
ve jandarma, posta ve telgraf maliye 
ve bilhassa esirliı:;in ilı::ası noktala
rındadır. 

Beşler komitesinin bu teklifine İn
&;iltere ve Fransa tarafından imza
lanmış iki protokol ilave edilmişti. 
Bu protokolların birinde İn&iltere 
ve Fransa, denize çıkmasını temin 
için Habeşistana Somali sömürgele
rinden toprak veriyorlar. İkincisinde 
de Habeşistanın İtalyaya cenup ta
raflarından arazi vermef:e hazır ol
duğuna kani bulunduklarını ilave e
diyorlar. Anlaşılıyor ki Beşler Komi
tesi, bu arazi mübadelesi teklifini 
yapmak için kendisinde salahiyet gör 
memiştir. Bunu araziye sahip olan 
devletlerin yapması daha muvafık 
ı:;örülmÜ§tÜr. 

• 
1 tal ya reddetti 

Hulasasını yukarı yazdığımız Beş
ler Komitesi raporundan anlaşılıyor 
ki Habeşistanın ıslahı için arsıulusal 
yardım teklifinde İtalya veya şu ve 
bu devlete vazife verilmiş degildir. 
Beşler komitesi yalnız Habeşistanın 
yardıma muhtaç olduğunu ve bu yar
dımın da Uluılar Kurumu tarafından 
yapılmasını teklif ediyor. Uluslar Ku
rumu konseyi bu vazifelerin tevzi
inde İtalyaya da vazife verecektir. 
İtalya, Beşler Komitesinin bu teklif
lerini reddetti. Fifhakika bu teklifle
rin İtalya tarafından kabulünü kim
se beklemiyordu. Çunkü mesele Ulus
lar Kurumuna aksetmezden önce Pa
riste toplanan üçler konferansında 
Habeşistandaki İtalyan emellerinin 
tatmini için yapılan teklifler daha sa
rih idi. Beşler komitesinin teklifle
rinde balyaya hiçbir yer verilme
miştir. Bu demek değildir ki İtalya
ya Habeşistanda önemli vazifeler ve
rilmiyecektir. Beşler komitesi yal
nız bir idare çerçevesini tesbit etti
ğinden ve idarenin kadrosunu yap
madığından İtalyanın rolü tayin edil-
memittir• 

İtalyanın teklıfi reddetmesi, mü-
zakere kapılarının kapanması demek 
degildir. Şimdi Beşler Komitesi key
fiyetten konseyi haberdar edecek, 
konsey ne yapılması lazmıgeldiğini 
görüşecek. Fakat asıl görüşmeler İn· 
giltere, Fransa ve İtalya arasında ya
pılmaktadır. Her halde ihtilafın bir 
savaşa yer vermeden halledileceği 
anlaşılmaktadır· Savaıa benzer bir 
çarpışma belki de Doğu Afrikada 
yapılır. Adova'nın intikamını almak 
ve Mussolini ile beraber İtalyadaki 
faşist rejiminin haysiyetini kurtar
mak için Habeşistana kartı böyle bir 
zafer kazanılmasına muvafakat edil
mesi noktasında Fransa ısrar ediyor. 
Belki de İngilizler buna imale edile
bilirler.Fakat danı,ıkb döğüıe benzi
yen bu harekete bir savat denilemez . 

• Meme) meıeleıi 
Haftanın en heyecanlı meselesi 

Memel'de pazar günü yapıla,cak olan 
seçimdir. Hitlerin geçen hafta Nu
renberg'de söyledigi nutukta Memel 
meselesine önemle temas ettiği hatır
lardadır. Litvanyaya karşı açıktan 
meydan okuyan bu nutuktan sonra 
şimdi seçim yapılacaktır. Hitlerin 
iddiası ıudur ki bu seçimde Alman
ların kazanmalarına mani olacak ted
birler ahnmııtır· Filhakika seçim ka· 
nunu, o yalda yapılmıştır ki bir b
um Almanlar reye iıtirak edemiyor• 
lar. Bu, kanuni bir vaziyet gibi gö
rünüyorsa da Almanlara kartı kasten 
alınmış tedbir olduğundan Almanya 
bunu 1924 yılında imzalanan ve bü
tün Memel halkına müaavat vade
den protokola uygun bulmamakta
dırlar. 

Sözün kısası ıudur ki, pazar gün
kü seçim, arsıulusal münasebetlerde 
birinci tlerecede önemi olan bir buh
ran çıkarabilir. Bazı siyasal kihin
ler bu ıeçim esnasında Memel Al
manlarının bir ihtilal çıkaracakları
nı sanıyorlar. Bu ihtilalin prk sınır
larını degiftirmek için Almanya tara
fından ıiritilecek bir teıebbillün 
batlangıcı olacağı da illve edilmek· 
tedir. Bakalım yarından sonra doia
cak olan &ün neler gösterecek. 

• 
Jakob pri ftl'İldi 

Birkaç ay CSnce bile ile Almanya· 
ya kaçırılan Y~udi gazeteci Bert· 
ihold Jacob, Almanya tarafından ls
viçreye iade edilmi,tir. Jacok Stras
bourg ıehrinde sakin ve tabit Fran
sız tebaasından bir yabudi gazeteci
dir· Almanya aleyhine yazdığı yazı
ların intikamını almak için Nazi par
tisi mensuplan hiyle tertip ederek 
Jacob'un İsviçreden Basle ıeolırine 
gelmesini temin ediyorlar ve oradan 
kendisini bir otomobil içine atarak 

• 
Almanyala kaçırıyorlar. 

Jacob sviçre topragında kaçırıl
dıgı için İsviçre hukumeti derhal 
protesto etmiş ve gazetecinin iadesi
ni istemiştir. O zamandanberi İsviçre 
ile Almanya arasında bir ihtilaf 
mevzuu olan bu mesele, nihayet Ja
cob'un lsviçreye teslimi ile nihayet 
bulmuştur. Jacob, derhal memleketi 
olan Fransaya iade edilmiştir. Al
man hiıkumeti, Jacob"un bazı küçiık 
memurlar tarafından kaçırıldığını ve 
hükumetin bu işte pannagı olmadığı
nı bildirmiştir. 

Jacob meselenin bu şekilde hallin. 
de en çok nazarı dikkati cclbedecek 
mesele Hitler'in gösterdiği itidaldir. 
Çünkü bu Alman düşmanı bir defa 
pusuya düşüruldükten sonra İsviçre
nin protestolarına rağmen, Nazi par
tisi onun hakkından gelebilirdi. 

• 
Amerikada seçim hazırlıkları 
Amerikanın iç politikasını yakın

dan bilenler derler ki bir seçim biter 
bitmez, gelecek seçim için hazırlık
lar başlar. Gelecek seçime bir yıl ka
dar bir zaman kaldıgına göre seçim 
mücadelesi artık butün hararetiyle 
başlamış demektir. Roosevelt paça
ları sıvıyarak Amerikanın cenup ve 
garp taraflarına seyahate çıkmak 
üzeredir. 

Malumdur ki Amerikada iki parti 
vardır: 1 - Cümhuriyetçiler; 2 -
Demokratlar. Fakat bu partiler ara· 
sında da sağ ve sol olmak üzere 
zümreler vardır. Seçimden önce cu
murluk namzedi için parti mensup
ları arasında hususi bir seçim yapı
lır. Biri cumurluk partisinin, diğeri 
de demokrat partisinin namzetlerini 
tesbit için yapılan bu seçimler, iki 
parti namzedinden hangisinin kaza
nacağını tayin için yapılır. 

Roosevelt şimdi demokrat partisi
nin namzetligini kazanmak için ugra
şıyor. Sag tarafında muhalifler var. 
Sol tarafında muhalifler var. Sol ta
rafındaki mU'haliflerin en kuvvetlisi 
olan ayan aıasından Huey Long ge
çenlerde katledildiğinden Roosvelt 
bir dertten kurtuldu. Sağ zümrenin 
namzedi henüz belirmemiştir. Gaze
teci kralı Hearst'ten bahsediliyor. 

Cümhuriyet partisine gelince; eski 
Cümhurbaşkanı Hoover son günler 
zarfında ortaya atılmıştır. Hoover, 
Cümhurbaşkanı Roosevelt Avru
pa diktatörlerine benzettiğini söyli
yerek kendisine hücum etmiştir. Es
ki cümhurbatkanı, en çok kanunu 
esasinin muhafazası noktasında ısrar 
ederek Roosevelt'e karşı çıkıyor· 

Malumdur ki ekonomik kalkınma 
tedbirletltı'f ta irili edili~~ ~anunu 
esasiye karşı hareket 'ttiği mahkeme 
kararile sabit olduktan sonra bu 
nokta Roosevelte'in en zayıf tarafı 

olmuştur. 

Amerika, İngiltere ve Fransa gibi 
arsıulusal münasebetlerde gerek sı

yasa ve gerek ekonomi bakımından 
önemli rol oynıyan memleketlerde 
seçim yalnız bir iç politika meselesi 
olmadığı ve arsıulusal önemi haiz bir 
mesele olduğu içindir ki Aı-.·rikada 
gelecek yıl yapılacak olan seçim tim· 
diden dünya kamoyunun yakın ala
kaaım çekmeğe batlanmıştır. 

A. ŞUkrU ESMER 

AYfiA VE TENEKE 
Kendinizi görmek isterseniz AY• 

naya bakarsınız; hele kadın iseniz. 
Aynanın iyisi, kötüsü vardır. Rengi 
yeşile bakan aynalar vardır ki, ada
mın yüzünü jat rengi gösterir, mak
bul değildir. Aynalar da vardır ki. 
yüzü düzgün olmadığı için hayali 
çarpık aksettirir. Bunlar hep ku
surdur. Herkes bir düzgün aynaya 
bakmak ister, ta ki kendini olduğu 
gibi görsün diye. 

Likin yoklukta bir teneke parça
sı da ayna işini görür. O it için ya
pılmadığı halde, bir mazut bidü
nünden. ya bir yağ tenekesinin ka
pağından kesilmiş, yüzünde biraz 
kalay cilası bulunan eğri, büğrü 
bir parça da aynalık eder. Eder a
ma bakanın ağzını burnunun üstü· 
ne çıkanr, gözlerini biribirinden a• 
yınr ve temailini büsbütün değiştirir. 
Onun içindir ki, kimse tenekeyi ay
na diye kullanmaz. Sade )una park 
larda, sirklerin kapılannda ve eit• 
lence yerlerinde böyle tenekenin 
yaptığı gibi adamın temailini de
ğiştiren kısayı uzun, boyluyu tık
naz gösteren çarpık aynalar vardır. 
Mütterileri güldürsün, eğlendirsin 
diye .•• 

• Gazeteler hadiselerin aynasıdır • 
Hiç değilse öyle olmalıdırlar. Oku
yucular hergün bet kuruş verip bir 
gazete alırken olan biten ıeylerin 
biçimi bozulmadan akislerini ora
da görmek, bulmak ister. Ama bu 
amacına her zaman eritemez· Her 
aazete, her zaman tam ve düz1rün 
bir ayna itini göremez. Bu kabahat 
fÜphesiz ne kağıtta, ne dizilen harf 
lerde. ne mürekkepte, ne de rota
tiftedir. Bu doğrudan doğruya ga• 
zetenin ruhu olan gazetecinin ka• 
bahatidir. Gazeteci hadiseleri oldu· 
iu gibi nakletmeyip istediği tekil
de eğip büydükçe aynahktan çıkar 
ve bir teneke parçası olur. Naaıl te
neke kendine vuran hayallerin a• 
kislerini kendi 'sathının intizamsız• 
hğile ecis bücüt yapıyorsa, hadise
lerin gerçek tekillerine hürmet et• 
meden onu isteğine göre değittir

miye kalkan gazeteci de ayni sevi· 
yeye iner ve ırazetesini de birlikte 
•taiı çeker. Tann cümlemizi tene
ke olmaktan korusun .. 

B. FE'.LEK 

Bayındırlık Bakanı Gitti 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya. 

dün ak!am Ankara trenine baglanan 
hususi vagonla ıehrimizden ayrılmıt 
tır. 

Maden Mühendisliği 
Ankara, 26 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Maden işletme 
enstitüsü mühendislik tahsili 
için A vrupaya sekiz lise mezu -
nu gönderecektir. Bunlar Avru
pada okuduktan müddet kadar 
enstitüde hizmet görmeğe mec
bur olacaklardır. 

Ehli hayvan sergisine iştirak edecek hayvanların müddeti bit· 
tiği için Baytar Direktörü Ethem Elevli'nin başkanlığındaki bir 
puvantaj heyeti dün kaydolunan hayvanları muayeneye başla -
mıştır. Bu muayene sonucunda hayvanlar sahiplerine verilecek 
ikramiyeler tesbit edilecektir. Yukariki resimler puvantaj yapan 
heyeti göstennektedir 
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izmirde 10. Esrarkeş Yaka-1 Niksardrı yeni 
landı Bir Otel Kapallldı Bir Su kaynağı 

' Bulundu 
İzmir, 26 (Özel aytarımız bildiriyor) - Zabıta kumarcılar ve 

esrarkeşlerle sıkı bir mücadeleye girişmiştir. Gaffar zade oteli ve 
kıraathanesi kumar oynandığı için kapaulmıştır .. Dün de Eşref 
paşada Arap Hasan isminde bir sabıkalının işlettiği bir esrar tek
kesi meydana çıkarılmıştır. Tekkenin müdavimlerinden kadınlı 
erkekli on kişi sarhoş bir halde ve kumar oynarken tutulmuşlardır. 

Düşük Fiata Satılan Üzümler 
İzmir, 26 (özel aytarımız bildiriyor) - Bazı ihracat tecimen

leri tecim odasına müracaat etmişler, birlikçe tesbit edilen asgari 
fiattan daha aşağı fiatla satılan üzümler için menşe şahadetna -
mesi verilmediğini, bu yüzden zarara uğradıklarını bildirmişler -
dir. Kuru meyva ihracatçılar birliği de borsada bir toplantı yapa
rak, üzüm fiatları meselesini görüşmüşlerdir. Vaviyet, telgrafla 
Türkofis Başkanlığına bildirilmiştir. 

Bir Çocuk Arkadaşını Öldürdü 
Balıkesir, 26 (özel aytarımrz bildiriyor) - Korucu kamunu -

na 4 kilometro uzakta Kayapa yolu üzerinde bir cinayet işlenmiş 
tir. 13 yaşlarında İbrahim isminde bir çocukla 16 yaşında Ali 
oğlu Ahmet, kabadayılık yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır. ib -
rahim, elindeki bıçağı arkadaşının karnına sokarak öldürmüştür. 
Derhal <yakalanan küçük katil, evrakı ile beraber adliyeye veril -
miştir. 

Bir Talebe Muallimini Yaraladı 
İzmir, 26 (Özel aytanmız bildiriyor) - Evvelki gece karan

tinada çok feci ve tüyler ürpertici bir cinayet olmuştur. San'at 
mektebi talebesinden Reşat isminde bir genç, sınıfta kaldığı için, 
resim muallimi Haydarın yolunu bekliyerek tabanca ile ağır su -
rette yaralamıştır. Katil genç, cinayeti işledikten sonra Köprü 
altındaki lagıma kaçmak istemiş, fakat aşağı yuvarlanarak ağır 
yara almıştır. Reşat, kaldırıldığı hastahanede ölmüştür. Tahki . -
kata devam edilmektedir. 

Muğla Röntgene Kavuşuyor 
Muğla, 26 (özel aytarnnız bildiriyor) - Memleket hastanesi

nin en büyük eksiği nihayet tamamlanmak üzeredir. 5400 lirrya 
sipariş edilen yeni röntgen makinesi buraya _.ç-etirjlmiş v.c..ku!ul -
masına başlanmıştır. Bu makine, yalnız Muğlanm qc~~~ bütün 
civarın ihdyacım karşılıyacaktır. 

Döküncüler köyü 
Yangını neden ~ıktı 

Balıkesir, 26 (Özel aytarımız bil
diriyor) - İlbay Salim Gündoğan, 
Sındırgı ilçesine giderek Döküncü
ler köyünün kül olması ile biten 
yangın tahkikatını mahallinde ince
lemi§tir. Ateşin, bir köy evinden çık
tığı anlaşılmıştır. Gece evinde pek
mez yapan bir köylü kadını, küçük 
kızını pekmez toprağı almak üzere 
alt kata göndermiş, kızın elindeki a
levli çıradan sıçrıyan 'kıvılcımlar 
kaplamaları tutuşturmuştur. Yangın, 
tıüratle büyüyerek 99 evle. 35 zahire 
ambarını ve 19 samanlığı kül etmit· 
tir. 
Yangın yerinden şehre dönen İl

bay hadise hakkında Tan'a şu izaha· 
tı vermi§tir: 

''- Oöküncüler köyü, cok acıklı 
bir felaket geçirmiştir. Köylülerin 
ihtiyaçlarını tesbit ettim. tık yardım
lar yapılmı§tır. Yakın bir zaman 
içerisinde modern bir köy kurulması 
na çalışacağız. 

Feliketzedelerin kıştan önce yer-
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YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

vakitki büyüliyen, bağhyan tat
lı sesile: 

- Şekerim .. Kendini boş ye
re üzüyorsun ! 

Dedi, kocasının yanağını sık
tı ve devam etit: 

Gece de evdeydim. Sabah ta 
evdeydim. Şimdi de evdeyim. 
Gece pek baygın ve yorgun bir 
uyku uyudum. Kapıyı tıkırdatı
şını ve seslenişini duymamış ol
malıyım. Yoksa hiç kalkmaz ve 
kapıyı açmamazlık eder miy • 
dim?. Benim senden başka ne -
yim, kimim var?. Nereye gide
bilirim, ne yapabilirim?. 

Doktor kadının bu sözlerine 
gene daldı, gene kapıldı. Küçük 
çocukların masal dinleyişlcri 
gibi Güneyi dinliyordu. V c de
vam ediyordu: 

- Yüzümde yorgunluk var 
mı yok mu bilmiyorum. Fakat, 
mimara cok sinirlendim. Bir 

Tarım Bakanı 
Tireboluda 

Tirebolu, 26 (Ozel aytarımız bildi
riyor) - Tarım Bakanı, ilçemize gel
miş, halkın dileklerini dinlemiştir. 
Bakan, akşam üzeri ilçeden ayrılmış
tır. 

teıtirilmeleri için bir fen memuru 
gönderilmiştir. Oöküncüler köyü, SO 
yıl içinde beş defa yanmıştır. Köy 
halkı son felaket karşısında cümhu
riyet hükfımetiqin gösterdiği içli il· 
giye müte§ekkir kalmışlardır ... 

Şimdiye kadar kızılayın yaptığı 
yardım miktarı 800 lirayı bulmuştur. 
Civar köyler halkı, felaketzedelere 
yardıma devam etmektedirler· 

Köylüler kolunun ıon köy 
gezisi 

Uşak, 26 (Özel aytarımız bildiri
yor) - Halkevi köycülük şubesinden 
bir grup doktorlarla birlikte köylere 
gitmişlerdir. Bu gezi sırasında Boz
kuı köyünde 60 çocuk sünnet edil· 
miş, birçok hasta köylülerin tedavi
leri yapılmıştır. 

türlü yapmak istediğim şeyi 
kavrayamadı. 

En üstün diye bunu seçtim, 
bu da boş. Beni anlayamıyor. 
Ben küçük bir kasaba, küçük bir 
şar benzeri birşey yaptırmak is
tiyorum, o hala kafasını ve zev
kini büyük, çok büyük bir apar
tıman yapmaya göre işletiyor. 
Önun yaptığı plan da çok gü • 
zel amma, tıpkı tıpkısına benim 
dilediğim gibisi değil. Önun i -
çin biraz üzüldüm. Sonra buraya 
kadar da yürüyerek geldim. Bel 
ki bütün bu sinirlilik, yorgun -
luk, yüzümdeki solgunluk bun
lardan· ötürüdür. 

Ve.. gene ıen şen, gülücükle
rini dağıta serpe : 

- Üzüleceğin hiç birşey yok 
k ~ ' ocacıgım .. 

Diyerek kendi yatak odasına 
yürüdü: 

- Dur soyunayım, geleyim 
de konuşuruz!.. 

Doktor onun bu gidişi arka -
sından alık alık bakıyor; haki
katle hayalin, gerçekle yalanın 
çarpışmasmdan ve karşılaşma -
sından doğma bir ıztırabm bil· 

Niksar, 26 (Özel ayta11mız bildiri· 
yor) - Bol ve temiz menba sularına 
malik olan Niksarda yeni bir su bu
lunmuştur. Ayvaz adı verilen bu su
yun Taşdelen, Kayışdağı, Karakulak 
Çekmece suyu gibi tanınmış menba 
sularından üstün olduğu yapılan 
tahliller sonucunda anlaşılmıştır. U
ray, Ayvaz t".tyunun etrafında park 
yaptırmak için hazırlığa giri!}miştir. 
Bu suyun büyük şehirlere nakli im
kanları araştırılmaktadır. 

Kandırada keten UrUnU 
iki milyon kilo 

Kandıra, 2S (Ozel aytarımız bildi
yor) - Bu aenenin mahsul vaziyeti 
çok iyidir. Bilhassa keten ve keten 
tohumu ürünü iki milyon kiloyu geç
kinriir.Ketcnin ikinci ekimi de bitiril
mek üzeredir. 

Zonguldak iıbayının 
tetkikleri 

Safranbolu. 25 (Ozel aytarımız bil
diriyor) - Zonguldak ilbayı Halit 
Aksoy, Parti başkanı Mitat Altıokla 
beraber Ulustan buraya gelmiştir. A· 
raç yolunu gözden geçiren ilbay. bir 
g_ece kaldıktan sonra Eflaniye gitmiş· 
tır. 

Balıkeıirde canavar düdüğü 
Balıkesir, 26 (Özel aytarımız bil· 

diriyor - İlimize yeni bir cana
var düdüğü konulmuştur. Düdüğün 
ilk tecrübesi yapılmış, r1Uvaffakıyet
Ji sonuç alınmıstır. Düdük, tatil saat· 
lerinde çalacaktır. 

lK UÇUK TELGRAF ' 
HABERLERi 

• Sıvas, (Tan) - Hükumet arka· 
sındaki bahçede açılacak olan hayvan 
sergisi hazırlıklarına devam edilmek
tedir. 

• Hafik. (Tan) - Cumuriyet ilk
okulunda okuyan fakir ve kimsesiz 
çocukların ders levazımlarına sarfe • 
dilmek üzere Çocuk Esirgeme kuru
mu tarafından bir piyango tertip edil
miştir. Piyango çekilmiş, kazanan nu 
maralar il~n edilmiştir. 

• Akşehir, (Tan) - Hava Kuru
mu menfaatine tertip edilen maçlar 
kuruma iyi bir gelir temin etmekte· 
dir. Pazar günü, Idman yurdu ile Sa
natkarlar Idman yurdu kar~ılaşmıf· 
tır. Bu haftaki maç. Gençler apor 
yurdu ite idman yurdu arasında ola
caktır. 

POLiS 

Otomobil aftında 
kalan ~ocuk 

Ortaköy tramvay caddesinde otu
ran 8 yaşlarında Osman oğlu Saba
hattin, Aksaraya giden tramvayın ar
kasına asılmış. Ortaköy önünde tram
vaydan atlarken mukabil taraftan ge
len 2409 numaralı şoför Mehmedin i
daresindeki otomobilin önüne düşmüş 
tür. N~ticcde Sabahaddinin sol kolu 
kırılmış ve \•Ücudünün muhtelif yer
lerinden yar:alanmıştır. Yaralı, Beyoğ 
lu hatıtaneaine kaldırılmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

• Samatyada Koca Mustafa paşa
da Sümbüllü medresede oturan kuş
çu Necati Fatih camii avlusunda öl • 
müştür. Yapılan muayenesinde kalp 
durmasından öldüğü anla~ılmıştrr. 

tün acısını beyninin içinde duyu 
yor, fakat ikisinden birisine ka
rar veremiyordu: 

- Yalan mı söylü~or?. 
Doğru mu söylüyor?. 

Ill 

Y osn1anm özü 
Mezadın son gUnU ................... ........ ... .. . 

Doktor çalışma odasında bir 
koltuğun üzerine kıvrılmış otu
ruyor ve başını iki elleri arası
na almış düşünüyordu. Çok za· 
yıflamıştı. Tıraşı uzundu. Avurt 
ları içine çökmüştü. Demdeği
şik, yorgun bir yüzü vardı. 

Birden odaya Güney girdi. 
Genç kadın doktoru böyle dal -
gın ve düşünceli görünce: 

- Ne o kendinden geçmişsin 
doktor?. 

Dedi. Doktor hiç birşey söy
lemedi, sağma, soluna bakındı, 
gene başını önüne iğdi. Güney: 

- Ev ne tuhaf oldu değil mi? 
Dedi, sözüne: 
- Evin tuhaflığı bir yana am 

ma bizim durumumuz daha tu
haf değil mi?. 

'rWiLLY FORST • PAULA VESSELY' 
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No. 18 Çifte tehdit 
(Bu parti 1914 te Amerikada o za. 

manın dünya şampiyonile bir amatör 
arasında oynanmıştır.) 

Aklar Karalar 
Capablanca Bir amatör 
ı.e2-e4 c7-eS 
2. Agl - f3 Ab8 - c6 
3. Abl • c3 Ff8 - es 
4. Af3 X cS Ac6 X es 
s. 02 x d4 Fes x d4 
6. Vdl X d4 Vd8 - F6 
7. Ac3 • b.SI Şe8 • d8 
8. Vd4 • es Ae5 • c6 
9. Vc5 - f8 Kiş ve mat 

No. 19 Mukabil hamle 
(Bu parti 1900 de mektupla oy • 

nanmıştır.) 

Aklar Karalar 
Manko jankovitch 

ı. e2 • e4 e7 es 
2. Agl • e2 Ff8 - es 
3.f2-f4 Vd8-f6 
4. C2 • c3 Ab8 - c6 
s. G2 • g3 Ag8 • h6 
6. Fjl - gZ Ah6 • g4 
7. Rhl ·fi Ag4 X h2 
8. F4 X eS Vf6 Xfl + !! 
9. Fg2 X f1 Ah2-f3 Kiş e mat 

No. 20 Güzel bir oyun 
(Bu parti 1903 te Moakovada oy • 

nanmıştır.) 

Aklar Karalar 
Blumenfeld N. 

ı. E2 - c-4 e7-eS 
2. Agl • f3 Ab8 - c6 
3. 02 • d4 e5Xd4 
4. Af3Xd4 Afg 8 • e7 
S. Ab1 • c3 g7 • g6? 
6. Fcl - g5 Ff8 • g7 
7. Ac3 • d5 il Fg7Xd4 
8.Vd1Xd41l Ac6Xd4 
9. AdS • f6 + Şe8 • f8 

10. FgS • h6 Kiş ve mat 
No. 21 Miikcmmeı bir mat 

(Bu parti 1910 da. Viyanada oynan 
mıştır.) 

Aklar Karalar 
Re ti Tartakower 

1. E2 • e4 c7 - c6 
2. 02 • 04 d7 • dS 
3. Abl • c3 d5Xe4 
4. Ac3 X e4 Ag8 • f6 
5. Vdl - d3 e7 - e5 
6. D4XeS Vd8 • a5 + 
7. Fcl • d2 VaSXeS 
8. 0-0-0 (Büyük Rok Af6Xe4? 
9. Vd3. d8+ ili Şe8Xd8 

10. F2 • ,s++ . Şd8 - c7 
1 l• FgS • '<18 Kiş ve mat 

No. 22 Şampiyonca bir oyun 
(Bu parti 1931 de dünya §ampiyon 

tarından Alekhine ile Vasic arasında 
oynanmıştır.) 

Aklar Karalar 
1. e2 - e4 ti · e6 
2 D2 • d4 d7 • dS 
3 A b - c3 Ff8 - b4 
4. Fft • d 3 Fb4Xc3+ 
S. B2 X S h7 • h6 
6. Fcl • a3 Ab8. d7 
7. Vdl • e2 dS X e4 
8. Fd3 X e4 Ag8 - f6 
9. Fc4 - d3 67 • b6? 
ıo. Ve2 X c6 f7 X e6 
11. Fd3 • g6 Kit ve mat 

No. 23 - Yanaşma 
(Bu part 1905 te Hamburgta oy

nanmıştır.) 
Aklar 

N. 
1. F2 • f4 
2. F4 X eS 
3. ES X d6 
4. Agl - f3 
5. E2 • e4 
6. E4 - e5 ? 
7. E5 X d6 
8. G2 - (!3 

9. Şet - f2 
10. Şf2 - el 
11.- Şel - e2 

Karalar 
Bier 

e7-e5 
d7 - d6 

Ff8 X d6 
g7 - g5 
g5 • g4 

g4 x f3 
Vcl8. h4 + 
Vh4 - e4 + 
Ve4 - d4 + 

f3 • f2 ..ı.. 

Fc8 • ı4 Kit ve mat 

Sorusunu ekliyerek devam • e
ti: 

- Mal, ev, eşya ne varsa hep 
sini sattık. Şu dakikada içinde 
otuf'duğumuz oda bile bir başka 
sının malı. Yalnız senin kitapla 
rma kıyamadım, onun için de 
hiçbir şeyine dokunmadım. Bu
radan nereye taşınmak kısmetse 
oraya yerleşir . 

Fazıl derin bir uykudan uya
nıyormuş gibi birden sordu: 

- Hani o şehir gibi apartıma 
nı yaptınnıyor muyuz?. 

Güney pembe beyaz yüzünde 
gülücükler dağıta dağıta: 

- Tabii en ,görekim bir apar
tıman olacak. Hem apartıman 
değil, apartımanlar. Hayalim -
deki o büyük, eşsiz, saraylardan 
üstün apartıman planı en ktsa 
günler içinde sonuncunu ala
cak ... • 

Dedi ve ilave etti: 
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tarafmdan bu akşam 
HORHOR __ _, 

BUtUn şehir halkı 

MAURICE CHEVALİER'yi 

Foli Berjer 
: CAMILLA HORN $ 
• - F'ilmınd~ bf!kliyor 
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• Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
Harp malulü ile şehit yetimlerin 

defterleri yeniden tekaüt şubeainden 
istenilmektedir. Kadıköy Askerlik Şu· 
besinde kayıtlı bulunan harp malUlü 
sübayları ile eratın ve şehit yetimle
rinin birinciteşrin beşinci gününe ka
dar gelmeleri gerektir. Gelmiyenlcrin 
defterler gönderileceği sebebile isim 
!eri deftere yazılacağından zarar gö
receklerdir. Tek sayılı günlerde sü
bay ile erat, çift sayıh'günlcrde ıehit 
yetimleri yazılacaktır. Şubeye herkes 
resmi senet, maaş ve nüfus cüzdanla
rını birlikte g etireccklcrdir. 

• • Eminönü Askerlik Şubesinden: 
1 - 1 /Teşrin/93S celp ve sevkin

de hangi ıınıflardan hangi doğumla
rına kadar çağırılacağı ve bu sınıflar
dan bedel vereceklerin de hangi tari· 
he kadar bedellerinin kabul edileceği 
sırasile aşağıya yaa:ılmıştır. Dikkatle 
okunarak ona göre bedel vereceklerin 
vaktilc şubeye müracaat etmeleri ve 
bedeJ vermiyeceklerin de toplanma 
&tinlerinde ıubcde bulunm;\ları la
zımdır. 

A) Deniz ıınıfına ayrılmış eratlar
dan 329 bakayuilc 330 doğumlular 
10/Birinciteırin/935 günü sevkedil
mek üzere şubede toplanacalılardır. 
Bu sınıftan bedel vereceklerin bedel
leri 9/Birinciteşrin/93S ak§am. na ka
dar kabul olunacaktır. 

B) Jandarma sınıfına ayrılmı:; olan 
eratlardan 329 bakayasile 330 do.~um
lular 1 S/Birinciteırin/935 ıünü ~ev
kediJmek üzere şubede toplanacak•ır. 
Bu sınıftan bedel vereceklerin bed "!l
leri 14/Birinciteırin/935 günü akş.•
mrna kadar kabul olunacaktır. 

C) 316 : 327 bakayasile 328 do
ğumludan geri kalan piyadeler ve 
316 • 328 doğumlu iki senelik sınıfa 
ayrılmış olanların bakayasile 329 do
ğumlular 24/Birincitcşrin/935 te şu
bede toplanacaklardır. Bunlardan be
del vereceklerin bedelleri 23/ Birinci
teşrin/935 akşamına kadar kabul edi-

kat, hiçbir şey söylemedi. Sanki 
bir uyku hastası imiş gibi başı
nı bir türlü dik tutamıyor, i!{ıde 
bir gözkapakları iniyor, kafası 
sarkıyordu. 

Güney: 
- Sen otur burada, ben biraz 

sonra geleceğim ... 
Dedi, odadan çıktı. Yatak oda 

sına gitti, gardrobu açtı, beğen
diği bir robu çekti, aldı. 

Biraz sonra aynanın karşısın
da giyinir ve kendisine çeki dü
zen verirken bir yandan da söy
leniyordu: 

- Artık herşey bitti, hepsi
nin sonunu aldım. Ev, eşya, a
partıman, mağaza satıhlo ne var 
ise bir çöpe varıncaya kadar sat 
tım. Altınları, tahvilleri bozdur 
dum. Bugüne bugün 458 bin li
ralık bir servetin sahibiyim. Ya
ni yan milyoner. 

TEŞEKKÜR 
Zevcim Bay Kamuran Sırrı'nın ve

fatı dolayısile gerek tahriri ve gerek 
bizzat acılarıma iştifak eden se.vgili 
arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür et· 
meğe teessürümüz mani olduğundan 
lUtfen kıymetli gazetenizle iblağını 
rica ederiz. 

Refikası : Pakize 
Oğullan : Sırn, Bülend 

. . . 
NIZAMEDDIN NAZiF 

M. ZEKERiYA 

'ıecektir. 
2 - Toplanma günlerinde şubeye 

müracaat etmiyenlerin hakkında As
kerlik MükeJJefiyeti Kanununun ceza 
maddesi ahkamı tatbik edilecektir. 

Hanife abla· Yosma 

Yosma evin içini tamtakır gö 
rünce şaşırdı. Bir iki sandalye, 
ortadaki yuvarlak masa, iki kar 
yola, bir tencere, beş on tabak
tan başka evde hiç.bir şey kal -
mamıştı. Hanife abla karyolaya 
büzülmüş, ımm ınım inliyor, 
Y osmanm sorularına güçlükle 
karşılık veriyordu. Yôsma şaş
kın şaşkın sordu: 

- Ne oldu evin eşyasıi'. 
- Hüseyin sattı. 
- Neden?. 
- Parasız kalmış .•. 
- Ben her hafta ıııi7.e para 

gönderiyordum ya?. 
- Yetişmemiş! 
- Az değildi, gönderdiğim?. 
- Az değildi ama kumarda 

borçlanmış.. 
1 

- E .. sonra?. 
- Sonrası yok. Hüseyin'den 

- Senin yazı odana ve bir de 
yurduna karışmadıktan sonra 
üst yanına da sen karışmazsın 
değil mi kocacığım?. 

Bu param beni mes'ut edebi
lir, beni istediğim yoldan yürü
tebilir. Şimdi yapılacak tek işim 
kalıyor, o da: Sonuna kadar ge
tirdiğim büyük planımı istedi
ğim gibi bir başarıkla bitirmek! 

daha baskın biri çıktı, evin bü
tün eşyasını sattı, cayır cayır 
paraları aldı!. Hüseyin in de hiç 
sesi bile çıkmadı! 

- Nerede şimdi o?. 
Fazıl üst üste yutkundu, ia- r Arkası varl 
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FRANSADA YAHUDi OUŞMANLIC';iı 

Yüz Kadar Fransız Bir 
Yahudi Kahvesine Saldırdı 

Paris, 26 A.A. - Bir toplantıdan çıkmakta olan "Fransız da
yaruşma,, birliğinin 100 kadar \iyesi, birçok Yahudi müşterilerin 
oturmakta olduğu bir kahvenin camekinlannı kırmış ve masala
rını ~virmiş ve ateş etmi,ter•iir. Yahudiler matrakalarla saldı -
ranlara karşı gelmiş ve bunlarda~ ikisini yaraıamı,ıardır. 

Kavga edenlerden çoğunun polıs gelmeden evvel dağılmalarına 
ra&men, üçü sillh tqmıadan suçlu olarak 12 kişi yakalanmıştır. 

Rus-Çekoslovak Dostluğu 
Moskova, 26 A.A. -:- Kı~ıl ordu genel kurmay başkanı Egorof 

Çekoslovak silel heyetıne hır şölen vermiştir. 
Karşılıklı söylevlerde Rus - Çekoslovak doetluğu belirtilmiş 

ve çok kuvvetli olan iki memleket ordusunun kat't sulh severliği 
ve bu ordulann kendi memleketlerini ve ırenel baneı korumak 
için olan önemli rolleri anlatılmı,tır. 

. 
Londrada Büyük Bir Yangın 
Londra, 26 A.A. - Times nehri üzerinde kain ve içerisinde yı

ğınlarla ham kauçuk bulunan yedi katlı büyük bir depodan yan
gın çıkmıştır. 300 itfaiye neferi 8 saat uğraştıktan sonra bu yan
~ ancak bastırabilmişlerdir. Atef en üst k~ttan çıkmış ve sıra
sıle alt katlann her birine bulaşarak bütün bınayı harap etmiştir. 

Deponun yanındaki evlerin durumu tehlikeli görüldüğünden 
bunlar boşaltılmiftır. 

Hollandada Öldürücü Fırtınalar 
Amaterdam, 26 A.A. - Ulkenin kuzey doğusunda hüküm ıü • 

ten fırtına, sekiz kitinin ölümüne sebebiyet vermi,tir. Selmeer'de 
4 balıkçı boğulmuf, Amaterdam'da düşen bir ağacm altında kalan 
bir kadın ezilerek ölmüş, ve rüzgirm şiddetinden ötürü direksi _ 
yontan kullanamıyan üç bisikletçi otomobil ve tramvay altmda 
kalarak ölmütlerdir. 

------------------------~ YUNANiSTANCA REJiM 

·Kralcılar Kralı Parlamento 
Kararile Oetirtmek istiyor 

tina, ~tfi.,,. Kralcıla
rın genoy"dan vazgeçilerek kral 
lığın yeniden kurulmasmm par
lamentonun kararile yapılması -
m istemekte oldukları söyleni • 
yor. 

Bugün Tüze Bakanı hUriyet
perver partisi lideri Sofuliı ile 
göriiferek ıenq)" muamelitma 
dair ayntıklann istedikleri şey
leri inceliyeceklerdir. 

Papanutuiu Döndü 
Atifta, 26 (Özel) _,.. Çifçi ve 

i$çi partisi lideri Papanastuiu 
dün Amerikadan danmüştür. Pi 

U~aklarımızın 
ıu1t 9ezlsl 

Erzincan, 26 A.A. - Dün bu· 
raya gelen on uçak adlarını al· 
mıt olduklan Trabzon, Sürme
ne, Rize, Hopa, Giresun, Görele 
tarlanıu dolqarak ilzerlerinde 
uçu,ıar Y•PDUt ve beyanname -
ler dağıtarak dönüp gelmifler -
dir. Uçakların aaat 16 buçukta 
alanda binlerce halkın, komu • 
tan ve subaylaruı, il başkan ve 
İ$Ytrlaruım atılmaaiyle çok par 
lak olan ad konına töreni yapıl
DUf, söylevler verilmittir. 

Uçaklar yarın Diyarbekire 
döneceklerdir. Törende uçakla -
n ad alan yerlerin de mümessil
leri bulunmuştur. 

Gireaunda 
Giresun, 26 A.A. - Bu sabah 

selci% buçukta üç uçaktan mü -
rekkep bir hava filomuz tehri • 
mi% üzerinde çok al~aktan turlar 
yaprrııt, sokaktan • dolduran ve 
pencerelere kotan bütün tehir 
hallet sıcak bir bilet, büyük bir 
~vinç ve he~ içinde uçak • 
ıanmıaı ca1\dan aelimlamışlv • 
dır. u~ tehir üzerine 
Başbakanmuı ltmet lnönü'nün 
hava tehlikesini bildiren kıymet 
H sözlerinin bazı parçatariyle 
Türk Hava Kurumunun hava 
tehlikeainin bilinmesi ve hava 
kurumuna her yurttaşın yardnn 
etmesi hakkındaki sözleri yazılı 
kiğatlar atmışlar ve Trabzona 
doğru yollarma devam etmit • 
lerdir. 

Ankara. 26 (özel aytarnnız 

re nhtım.n;)M Mndisin.i brşıla
yan cumuriyetçilere "Cumuri • 
yet ölmiyecektir. Bizde iman ile 
bu rejim için savaşacağız,, de • 
miştir. 

iç Ye Dıt Siyasalar 
Atina, 26 (Öıel) - Batba • 

kan Çaldariı dün iç ve dış siya
aalarm durumu hakkında Cu • 
murbatkanma izahat vermiştir. 

Tüze ve Ekonomi Bakanlan 
kendilerinin istifa edecekleri 
hakkında çıkan yayıntıları ya • 
lanlamıtlardır. 

Bir k6yde 1~ 
Ev yandı 

Bolu, 26 A.A. - Geredenin 
Ahmetler köyünde dün gece bir 
yangm çıktı. 15 ev, 30 samartlık, 
ı 5 ahır tamamen yandı ve yal • 
nız bir ev kurtanldr. Köylünün 
ıabireleri ve eşyalan da yandı. 
Yangın bir ahırdan ve köylü

nün gece hayvanma çıra ile ba· 
karken otların tutuşmasından 
çıkmıştır. 

AmaYUtlukı. Sükün · 

Tirana, 26 A.A. - Arnavut • 
luk ajansı, .asilerle hiikamet 
kuvvetleri arasında bir çarpış -
ma olduğuna dair ecnebi kay -
naklardan çıkan haberleri kat'i 
olarak yalanlamaktadır. Ama -
vutluğun her tarafında tam bir 
sükWı vardır. 

Arnavutluktaki Y unaıı 
Mektepleri 

Atina, 26 (Özel) - Arnavut· 
luktan alman haberlere ıöre 
Yunan azhfma ait olup eakiden 
kapatılan mekteplerin açdmuı
na hüıtametçe iıin vmlmittir. 
Bütün mektepler tedrisata bat· 
lamışlardxr. 

bildiriyor) - Uçaklarmuzm 
yaptığı Türkiye turundan ah -
nan neticeler yarın anlatılmış 
olacaktır. Birinci ve ikinci gelen 
ekiplere törenle hediyeler veri • 
lecektir. 

BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

. -

Dokto-r•un 
ESRARI 

Güzel bir 
Yurdseverlik 
Orneği 

Dolores Telsiz le I ki Amerikan Gemisinin 
Avrupaga Doğru Yol Aldığını Bildiamişti 

N . M -s6-
urı ühürdar oğlu lOQ . •Nihayet beş on dakika sonra 

bin lira harcıyarak Div- kendisine en feci ihaneti yapa-
riğe su getiriyor cak olan bu elleri öpe öpe uyu

du. 
[Özel aytarımıı: bilıiiriy')r] Ve horlamağa başladı. 

Sivas, 26 Doloreı artık hakiki ıahıiye-
Sıvas-Erzurum dcmiryolu mütcah- tini almağa başlamı:ştı. Kabine-

hit~eri~dcn Nuri Mühürdar oğlu, · b' 
dogdugu yer olan "Divriğe gelmiş, il- nın ır köşesinde bulunan ıan 
~ebarla bera~cr ilçeye getirilecek su bir bavul onun hayli alakasını 
ilzcrınde tctkıkat yapmıştır. Nuri Mil tahrik etmişti. Amerikalı diplo
hürdar oğlu, fs kilometro uzaktaki matın mükemmelen uyuduğu. 
bu suyu kasabaya getirtmek için 100 nu görünce ayaklarmm ucuna 
bin lira sarfedcccktir. Bu yurdıevcr basarak ilerlemeg-e başladı ••• 
vatanda§. Divrikte 60 bin liraya bir 
orta okul binaaı yaptıracaktır. Anahtar üzerinde değildi. Joni 

Divrik ilçesindeki haıtalarm civar belki bunu üzerinde saklıyordu. 
hastanelerde kendi hesabına tedavi Tekrar geri döndü. Amerika
cdilmclcrini temin eden Nuri MUhür- h diplomatın ceplerini yokladı. 
dar oğlu, Divrikli bir genci de ecza- Anahtar şıngırtısını duydu . 
cıhk tahsiline gördcrmeğc karar vcr-
mittir. Bu hamiyetli yurddaıı candan Elini usulca soktu. Anah-
tebrik ederiz. tan çekti. 

Sovyet Rusyada 
vesika usulü kalktı 

Moskova, 26 A.A. - Birinci 
teşrinin başındanberi peraken • 
de ekmek ve un fiyatlarının in • 
dirilmesi, vesika usulünün kal
dınlması ve et, balık, şeker, 
yağ, patates için de perakende 
fiyat konulması hakkında icra 
komitesi ve halk komiserler ku 
rulu karan neşrolunmu,tur. 

Bu kararda bunun Kolkoz ta
rım ve hayvan yetiştirmelerin • 
deki büyük ilerleyişin bir ıonu .. 
cu olduğu yazılmaktadır. Fiyat 
lar her bölgenin kendi hususi 
!fartlarma göre teıpi t olunmak .._ 
tadır. Moskova için ekmek fiya
tı yüzde 15, çavdar unu 24, buğ
day unu 14, pirinç 14 balık 36 
şeker 30 tereyağı 31, ve patates 
yüzde 14 indirilmektedir. Ba' -
ka bölgelerde de fiyatlar bu 
ölçüy~ gö.r,e ~a,ltı~<( 

Eıki Zairada Tifüı 
Sofya, 26 A.A. - Eski Zağ • 

ra'da tifüs hastalığı çıkmıt, yüz 
lerce kimsenin bu hastalığa ya
kalanmış ve yinni kadar hasta
nın ölmüş olduğuna dair olan 
haber tekzib edilmektedir. 

Genel sıhhat işleri direktörlü
iü. bu hastalığa yalıuı 30 kiti 
tutulduğunu ve bunlardan an -
cak yedi kişinin ölmü' • olduiu· 
nu tasrih etmektedir. 

Öldüriildüiü iddia Edilen 
Bir Yahudi 

Berlin, 26 A.A. - Prafdan 
gelen ve yabancı gazeteler tara 
fmdan yayılan bir habere göre, 
Polonya futbol ekibine menıub 
Edmund adlı bir Yahudi, Rati
bar'da yapılan bir Alman - Po
lonya maçı ııraamda taarruza 
uğrayarak döğülmüf ve hastane 
ye götürülürken ölmüftür. 

Yapılan bir ıerçine göre, son 
zamanlarda Almanlarla Polon
yalılar, Yahut bafka yabancı 
timler arasında Ratibar'da hiç· 
bir futbol maçı yapılmamıştır. 
Yapılan araştırmalara rağmen, 
Edmund Beaumıartner adlı bir 
Yahudi bulunmaımttır· 

Bu itibarla mevzuubahis ha .. 
ber tamamile uydurulmuştur. 

Sinkianı ve Sovyet Ruaya 
Moskova, 26 A.A. - Sinki -

ang bir Sovyet Cumurluğu ihdas 
edilerek bu Çinlinin Sovyet 
Ruıyaya bağlanacağına dair 
resmi Japon Rengo ajansı bil .. 
diriğinin hiçbir eaası olmadığını 
yazmak için Tu ajansına izin 
verilmiştir. 

MoakOva ç~vr~umin aöyle
clifine göre Sinkiang'm Çiııden 
aynlacafı ve Sovyot Rusya•ya 
batlanacağı haberi, Çin eyalet· 
lerinden ıtlliıtaldl devletı.r kur
makta ihtisaa olm Japon aüel 
çevrenlerinin bir uydurmasıdır 
ve bu haberle yine kime kartı 
yeni hareket tasarlanmaktadır. 

Bu uydurma haberlerin reı -
mi Japon ajansı tarafından ve· 
rilmesini, sallhiyetli çevrenler 
Japon ordusundaki müfrit ele -
manlann kuvvet bulduğuna bir 
işaret olarak görüyorlar. 

Diplomat h i 1 i uyuyordu. 
Yalnız bir aralık gerinir gibi ol
du. Dolores hiç kulak asmadı : 

- Uyu ,uyu ... dedi. Ben de 
uyuyorum. ] oni tekrar genç ka .. 
dının bir elini ellerinin içine 
almıştı. Fakat Dolores'in bir eli 
uyuyan adamın iki elini meşgul 
ederken, öbür eli istediği şeyi 
yapmış, yani anahtarı çıkal'lllif
tı. 

Btraz ıonra genç kadın bavu
lun içindeki bütün evrakı oku
yordu. Hayret! .• 

Konsolos cenapları meğer sa
de Amerikan tebaasının işini 
gücünü tanzim etmekle mükel
lef bir kimse değil, ayni zaman
da casusluk tetkilitının reisi 
idi. Bu klğıtlar arasında Brezil
yada, bilhassa Rio de J aneroda 
çalışan bir sürü casusların isim
leri ve adresleri vardı diğer ta
raf tan ayrıca Alman cephesine 
sevkedilecek Amerikiln askerle
ri hukında önemli pıAlUınat 
mevcuttu. 

Bu malumata göre Amerika 
Fransaya Cenup Okyanusu ta
rikile iki fırka asker, bir hayli 
mühimmat sevketmekte idi. 
Vapurların iımi Kurajus ve Va
şington idi. Aynca geçecekleri 
yollar da glsterilmif, ve hare
ket saatleri kaydolunmuıtu. 

Jenny bütün bu ktğıtlan bü· 
yük bir dikkatle okuyordu. Not 
almuma hacet yoktu. Çünkü 
hepli bir bir aklmda kalabilir
di. Hafızası o kadar kuvvetli 
idi. • 

Kiiıtlan tekrar yerli yerine 
yerleıtirdi. Bavulu tekrar kapa
dı, kilitledi ve anahtan bir tür· 
ili uykudan uyanmıyan Ameri
kalı cliplomatm cebine bıraktı. 
Vaziyet çok nazikti. Rio de Ja
nero'ya vannadan bunu Ameri
kadaki arkadaılanna haber vtt
mek lazımdı. Çünkü gemi muh· 
telif limanlarda oyalanacak ve 
ondan sonrJ iş iıten geçmiı ola
caktL 

Hiç vakit kaybetmeğe gel· 
mezdi. 

Derhal yavaşça dışarı çıktı 
ve soluğu derhal kaptanın ka
marumda aldı. 

- Aman kaptan, dedi. Anne
mi Kalifomiyada bıraktım. Ben 
geldiğim zaman çok rahatsızdı. 
Bu gece çok fena rüyalar gör
düm. Anneme bir telsiz telgraf 
çekmek ve sıhhatini öğrenmek 
istiyorum. 

Kaptan ıenç bir kızın bu ka
dar safdil olmuıııa hayr~t et• 
medi: 

- Peki ama yavrum. dedi. 
Bu çok pa:hah ... 

- Ne oluna olsun. Puadan 
kaçındığım yok. 

- Öyle ise telıiı dairesine 
gidin 'le 111 klfıtla müracaat 
ederek iıtediiiniz telgrafı çe
kin .•. 

Dolores derhal elindeki ka
ğıtla telsize koştu. Ve Kalifor
niyada, Sinyorina del Santo'ya 
ıu telgrafı çekti: 
Meraktayım. Annemden ha

ber bekliyorum. Çabuk bana tel
siz/eyin. 

imza: Dolores del Santo 

Ooloreı teı.i~ •ClfUlcla ~•oap 6e14iyordu ••• 

Meıele halledilmiıti. J enny utlan yakalamak emelinde idi. 
iıtediği mal<imatı Karl'a ve Geldi. Genç kadının yanakla· 
onun vuıtasile Jean Kra'ya ver- rını oqadı. Ve bu esnada Dolo-
mişti. reı te birden gözlerini açtı: 

Biraz .sonra telsizden ıu ha· - A a a ... dedi, ben burada 
~rl ~e~ı: sizin kabinenizde miyim? Hay-

yıyım, ilrilme. Rahatına ret! .. NaaıJ geldim buraya .. Kim 
bak. . getirdi beni buraya? 

J en!'y hareketinden evvel Birdenbire doiruldu ve ayaia 
Kari ıle konuımuı ve araların- kalktı: 
daki mıahabereye dair bir tifre 
hazırlamıştı. 

"Meraktayım. Annemden ha
ber bekliyorum. Çabuk bana 
telsizleyin. Dolores del Santo', 
diye çekilen telsiz bütün mahi
matı Amerikaya venneğe Jdfi 
idi. 

Dolores bu iti hal}fdi!J te tek
ı-ar Amerikalı diplomatın kabi· 
nesine döndüğü z'm~I) onu derin 
~t' uykiıü btiıcN~ 'St~ kaçı
mak doğru değildi. Çünkü kon
solos cenaplannm onun da bir 
kö,eye kıvrılarak sızmış olduğu-
11u zannetmeai llznndı. O da öy
le yaptı. 

Ve bir koltuğa kıvrıldı. 
Sabahleyin gözlerini daha aç

madan, Joni'nin uyaııdıfmı far· 
ketmifti. Adam yavq yavat 
kendisine doğru ilerliyordu. Bel
ki viski dolaymile kaçırdığı fır-

Memel Ye Almanlar 
Bertin, 26 A.A. - Süel kuv • 

vetler toplanuf olan Almanla • 
rm Memel'i iıtill etmek niyetin 
de olduklarına dair Stokholm'
daki "Social demokraten,, ıue 
teai tarafından verilen haber 
reami kaynaktan yalanlanmak -
tadır. 

Cenevreden bildirildiğine gö
re, Memel statüsünü taahhüd e
den üç devlet hukukşinaılan 
Berlin'e gönderilmek tuere bir 
bildiriğ hazırlamışlardı. Bu bil -
diriğ, gelecek seçimlerde, seçim 
özgürlüğüne riayet edileceği 
hakkında Lozairitis tarafından 
verilen inancılan hatırlatmakta 
ve Alman hükUınetini de, ayni 
şekilde tam bir bitaraflık muha
fazasına davet etmektedir. 

Yarıtların birincilcd 
F O R D Otomobili ve 
ZA F E R Uıtilderi 

lıtanbulda yapılan bilytlk otomobil 
yarıtlarında ••F(JlU>" otomobili ile 
yerli malı "ZAFER" llıtiklerini kul
lanan Ziya Tiirldyc rekorunu kırdı 
ve birinciliti kazandı. Bu ulusal en
düstri için de bUyilk blr zafer olmuı
tur. 

- Ben size söylemedim mi 
dedi. Ben içki içmem, bana do
kunur demedim mi? Ne derneğe 
bana içirdiniz? 

Ve bunu aöyliyerek derhal dı· 
şan çıkmağa kalktı. 

Amerikalı diplomat hayret 
içinde idi. 

- Zahir, diyordu, kendisini 
kaybetmiş. 

- Duı1iını 'S'°ınyorina, Cİiye 
haykırdı. Durun. Göriiyorsunua 
ki sizinle gayet uslu bir gece ge
çirdik. Bunun için bana kabahati 
yüklemek doğru mu ya? 

Bu suretle beş on dakika ko
nuştuktan sonra anlaştılar. Za
ten Dolores te anlaşmak tarafta
n idi. Fakat orada çok kalmadı. 
Hemen dışan fırladı. Ve kendi 
kabinesinin yolunu tuttu. 

[Arbaı v '1 

KUCUK HARıCı ] 
HABERLt:.R --· 

• Atina, 26 (Özel) - Cumar-
tesi günü Lirisaya giderken 
kaybolan tayyare Yugoslavya • 
nın Topalarce köyünde bulun • 
mu,tur. 

• Nev-York, 26 A.A. - Ha -
zine Bakanlığı eksperlerinden m 
ri, yanmda iki yardımcı olduğu 
halde ölen Krogger'in vergi def· 
ter~rini incelemek üzer Alman 
ya ve tıveçe hareket etmiştir. 

• V enailles, 26 A.A. - iki 
avcı uçağı çarpışmış ve paraşü
tü uçağa takılan pilotlardan bi
ri yere düşerek ölmilftür. 

• Mailly, 26 A.A. - Manav • 
ralarm son devresi sü bakaniy
le yabancı ataşemiliterlerinin ö
nünde ikmal edilmiştir Bakan, 
harp malzemelerinin tecrübesi -
ne imkin vemıif olan hareket • 
lerden yeni tabyeyi tecrübe et -
mit ve kıtalann kadrolarının 
kıymetltrini gözüyle görmü, 
olmaktan doğan sevincıni be • 
yan etmiştir. 

20 llktetrln Pazar gOnU 
Genel NUtua sayımı 
Sayımın bütün yurtta bir cUn· 

de baıarılınau soysal birlik ve 
çalıift\anın en ıüıel bir belgesi o

l~akttr. 

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

Baıvekilet 

istatistik Umum Müdür1UğU 
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Aman Arslanım Bize Dokunsa Dokunsa 
Bugünkü Masraf Dokunur! 

-5- .. 
Ayni elbise ve ayni terane ile 
sırtsırta yedi defa sahneye ge -
len ayni kadından üzerimize f e
nahklar geldi. Yemek vakti de 
geçer gibi olmuştu. 

Acele hesabı görerek tekrar 
gemiye döndük. 

• Kotrarmzın karşrsmdaki ga
zınodan getirttiğimiz masalarla 
sahile uzun ve temiz bir sofra 
kurdurduk. Kılavuzumuz da ara
mızda olduğu halde kotrada pi
şirttiğimiz yemeklerimizi orada 
yem~ğe başladık. Beklemediği 
lbu zıyafetin geniş nes'esile ken
disini mufassalca içkiye kaptı
ran kılavuzumuz biraz sonra o
turduğu iskemlesinden büküle 
b~~ü.Ie ~yağa ~alktı. Ağırlaşan 
dılını agdah hır lokum yer gibi 
ağzının içinde üç dört kere güc
lükle döndürdükten sonra şak~r 
şukur nutka başladı: 

- Ey benim aziz misafirle-

lpar Pire limanında mektep gemi 

rim, size dokunanın vay haline! 
Arkadaşlardan birisi: 
"- Aman aslanım, bize do

kunsa dokunsa bugünkü masraf 
dokunur. Başka kime ne dedik 
ki dokunsun. Sen üzülme" der
ken bir diğeri: 
"- Bize dokunanı sen yok 

edeceksin, anlaşıldı, var ol kap
tan! Bak biz de sana dokunanı 
işte böyle yok ederiz." diye kı
l~vuzun şarap kadehini kaptığı 
gıbi kendi ağzına boşalttı. 

Karada yediğimiz bu ilk ye
meğin şerefine arkadaşların 
hepsi de fevkalade keyifli idi. 
~ece bütün neş'e ve alayla geç
tı. Ortalık toplanıp sofraya 
kahve geldiği zaman bizim kıla
vuzun başı kullanılmış sofra pe
çetesi gibi burusuk ve düskün, 
sofranın üstünde duruyordti. Pe
çetelerle beraber kılavuz da top
Iaz:dı ve bir arabaya konarak 
evıne gönderildi. 

Pireye varışımıda limanda Büyük Elçi Rufen Eşref /para çıkıyor ... 

~ostacınm bize tavsiye ettiği 
ayazma Sakızın hemen hemen 
en yüksek bir tepesinde ağaçlık
lı, hoş manzaralı bir yerdi. Et
rafı gezerek oraya kadar çıktık. 

lerinin arasında bağladığı nhtımda 

Meşhur sudan içtik. Rıhtıma 
döndüğümüz zaman kotrada ha
reket hazırlığı başlamıştı. Bu 
hazırlığımızı görerek sahilde et-

rafımıza biriken halk dısarda 
çok kuvvetli meltem estiği~i, bu 
rüzgarla hareketimizin doğru 
olmadığını söylediler. Bir baş
kası da bizim Giritli Hüseyin 
Reise rurnca: 

- Bugünlerde eşek fırtınası 
vardır, çıkmasanız çok iyi eder
siniz. 
Demiş. Bunu hareketimizden 

sonra Hüseyinden işittik. Bir: 
diğeri de bir Amerikan yatının 
böyle bir sert meltemli havada 
on gün limanda bekliyerek ha
reket edemediğini söylemiş. 

Hazırlığımız bitmiş gibi idi. 
Liman dışında gördüğümüz be
yaz ve köpüklü denizden ha -
vanın dışarda epeyce sert estiği 
belli idi. Fakat bu denizin bizi 
hareketimizden alakoyacak bir 
deniz olduğu da görülmüyordu. 

O aralrk Rüştü: 

- Aman durun, az kalsın 
unutacaktım. 

Diye dışarı fırladı. On daki
ka sonra eline sıkıştırdığı kü
çük bir paketle döndü. 

[Arkası var] 

·--------- - - --

Midilli ile Sakız adası arasında en keyifli 11eyirlerimiulen biri .•• 
~ Sabah saat sekizden on buçu
ga kadar kotranın eksikleri ta-
mamlanacak, motora lazım olan • ~~~~~!li!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~!i!-• • • 

bazı yedek parçalar alınacak, v APURCULUK ; 1Tuzla içmeleri! 
su, buz, sebze ve saire tedarik Türk Anonıır. Şirketi 1 . 

edilecekti. On "buçukta Sakız- Trenler 15 Tetrlniev· ı 
d h k d. latanbuJ Acentahğı 

an are et e ılmesi kararlaş- , vele kadar ltllyecektir. 
tırıldı. Vazifeler aramızda tak- Liman Han. Telefon : 2Z925. ı • • 
sim edildikten sonra yatakları- ı 
rnıza çekildik. Sabah dokuzda 1 Mersin yol aı 
herkes vaz ifesini yapmış ve bü- DUMLUPINAR vapuru 29 Eyh'.il • İstanbul Beşinci İcra Dairesinden: 

tün eksiklerimiz tamamlanmıs- PAZAR günü aaat 10 da Mer- Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu-
tı. Han:ketimize daha bir b~Ük aine kadar. karrer ayna, masa, yazı masası, ve 

saat vardı. Parti parti olarak saire 1-10-935 salı günü saat sekiz. 

şehrin görülecek yerlerini gör- Trabzon uoıu den itibaren Beyoğlu İstiklal cadde-
rnek üzere otomobillere taksim ~ 
olduk ve muhtelif semtlere da- 1 TARI vapuru 29 Eylül PAZAR 1 sinde 38 No. fotoğrafhanede satıla-
ğıl~ık. Ben, Namık İsmail, N i- rinü ıaat 20 de Riz~ye kadar ğmdan taliplerin gelmesi lüzumu i-
yazı ve şişman teniscimiz Orhan • -• lan olunur. (14852) 
Asanla beraberdim. Evvela pos-
tahaneye uğradık. Mektubu 
yolhyan yaşlı bir postacı: 

"- Pasam, sayet buradaki 
ayazmayı görmedinizse görü
nı.iz. R a hmetlik Sultan Hamide 
de buradan su giderdi. 

- Bu su neye iyidir? 
- Tas, kum, ne varsa hepsi 

~ritir. 
- Burunu da eritir mi? 
- Tabii, ne ki varsa. 
- Anlaşıldı, pek iyi dostum, 

mersi ! Orayı da g örürüz. 
Diyerek tekrar otomobile at

ladık. 

Falılf iyice .ıcuruıandılctan..aonu 
wücudürıüzü 

NİVEA 
kremt f •l vat·~ 

İle uwmalı anuımayırıız ! Bu s11 y1'lf'I 
ailrıe,Je yanmak ı. h 1 i k. si n • 
kar,ı ,korunmuş olursurıuz, 

ıeniniz ıaze ve satıamıı,ır . 

Cildiniz rumu5Jk.ıll ıer..&in.lıalıP.a 

S AG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Gelinlik Kız 
Daha yakın vakitlere gelinceye ka

dar bizde kızlar on üç on dört yaşı· 
na varınca hemen gelinlik sayılırlar, 
yirmi yaşına kadar kocaya verile· 
mezlerse o kız evde kalmış sanıhrdı. 

Yeni medeni kanunumuzun saye· 
sinde bu adet artık kalkıyor. Fakat 
kızları evlendirmekte eski aceleci hu
yumuzun tesirile, "Tashihi sin,, yap· 
tmlarak erkenden kocaya verilmiş 
kızlar arada sırada hala görülüyor. 

Kızı kocaya vermekte böyle acele 
etmek sağlık bakımından pek fena 
bir şeydir. Geçenlerde görmüştüm: 
İstanbula Anadoludan gelmiş genç 
bir familya, karı koca, ikisi de pek 
sevimli. Kendilerini saadet içinde 
sanan gençler. GenÇ kadın daha on 
sekiz yaşında, dört yıllık evli. Bunun 
için akciğerlerindeki ateş almış yürü
müş, vücudü cayır cayır yanıyor, ge
ne kocasile birlikte gezmek, eğlen
mek istiyor. 

Bu genç kadında verem hastalığı 
evlenmeden ileri gelmiş değil, fakat 
evlenmeden önce hafif derecede iken, 
evlendikten sonra birdenbire ilerle· 
miş ve şimdi iyi edilmesi imkansız 
değilse bile, pek güç bir hale gel· 
miş. 

Bu söylediğim hal, bereket ver· 
sin, az görülür. Ancak, vaktinden 
önce gelin edilen kız iyice sağlam 
olsa da, erken evlenmenin tesirile, 
kadınlık aletleri tarafından türlü 
türlü hastalıklara tutulabilir. Bunla
n iyi etmek için hekimler onu gün· 
lerce, haftalarca yatağa yatırırlar. 

_Bu da onun genel sağlığı üzerine te
sir eder. En hafif tesir sinirlerinin 
bozulmasıdır. Halbuki bunun arka· 
sından kansızlxk, verem gelmesi de 
pek ziyade ihtimal içindedir. Erken 
evlenmiş genç kadınlar arasında 
ölüm, ayni yaştaki genç kızlar ara
sındakinden kat kat fazladır. 

Vaktinden evvel evlenmiş bir ka
dının doğuracağı çocuklar da, daima 
cılız olurlar. Bütün ömürlerince za
yıf, yorgun, her türlü hastalıklara 

maruz kalırlar. 
Bir kız kocaya verilebilmek için 

bütün vücudü, azasının herbiri iyice 
gelişmiş olmalıdır. Göğüş tahtası, 
hele akciğerleri, kalbi, kadınlık alet· 
leri, büyüme, gelişme devrini tam 
bitirmiş olmak lazımdır. Genç kızlar 
bu hali, bizim yurdumuzun en sıcak 
yerlerinde bile, on sekiz yaşından ön
ce elde edemezler. Yurdumuzun ne
resinde olursa olsun, kızı yirmi ya
şından önce gelin etmek ihtiyatsızlık 
olur. 

Genç kız nikah edileceği zaman 
kanun ondan - ni~anlısı erkekten 
olduğu gibi - bir sağlık raporu is
ter. Yabancı memleketlerden birço
ğunun hala tatbik etmeğe cesaret 
edemedikleri bu usul çok iyi bir 
ş e y d i r • Ancak, resmi hekimle
rin verecekleri sağlık raporu bir, iki 
muayene ile verilir. Bulaşık hasf\1.hk· 
lann yayılmasına iyi bir engel olur. 

Halbuki, kız kocaya verildiği vakit 
düşünülecek şey yalnrz bulaşık ya
hut ilerlemiş hastalıklar değildir. İki 
nişanlı bir, iki muayenede sağlam da 
görülseler onların bütün hayatlarını, 
mizaçlarını tetkik etmek ikisinin 
sağlık bakımından biribirine uygun 
olup olmadıklarım anlamak lazımdır. 
Bunu da ancak iki ailenin özel he
kimleri yapaiıilirler. 

Onun için, çocuklarını evlendire· 
cek ailelerin yapacakları en iyi şey, 
nikahtan önce~ çocuklarının sağlık 
ve hastalık hallerini iyice bilen iki 
aile hekimini buluşturarak iki gen
cin biribirine uygun olup olmadığım 
anlamak için onlardan bir karar al· 
maktır. 

lokman Hekim 
______ ,_,"""""_.. ________ , ____ _,,~ 

Dr. I H S A N S A M l 

OKSURUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksürükleri için 

Randevuya Kızı Yerine 
Anası Çıkageliyor! 

Kocadıkları halde gönüllerinin ta
ze kaldığı iddiasında bulunan kadın
ların bu iddialarından ziyade hare
ketleri gülünçtür. Fakat hazan bu 
gülünç değil feci de olur. Şimdiye 
kadar birkaç okuyucumuzdan bu 
yolda şikayet dolu mektuplar almış
tık. Dün de F. Alkan imzasile şu 
mektup geldi: 

"Nişanlandığı veya sevdiği kızın 
anası tarafından gayet ağır muame· 
lelere maruz kalan ve bu muamele· 
ler sonunda şaşırıp kalanların mek
tuplarını ve cevaplarınızı okudum. 
Bunun üzerine başımdan geçen şu 
garip muameleyi anlatmrya ve fikri· 
nizi sorrruya karar verdim : 

Evvelki sene Erenköyünde ve Cad
debostanı denizinde bir kızla tanış
tım. Uzun müddet gezdik, tozduk ve 
seviştik. Bu kız aylarca kimin nesi 
olduğunu benden gizledi. Nazik, ter
biyeli ve bana karşı son derece mu
habbet gösteren bir kız olduğu için 
ilk aylar onu delicesine sevdiğimi 
itiraf ederim. Fakat ailesini tanıma· 
mak, hele onun gizlemesi beni te
reddüde düşürüyordu. Bir gün takip 
ettim ve bu kızın Abdül Hamit devri 
erkanından birinin torunu olduğunu, 
çok zengin bulunduğunu öğrendim. 
Kendisine söyledim, evvela sıkıldı, 
kızdı. Sonra beni evine kadar götür
meye, annesine ve evli kardeşlerine 
tanıtmaya bile razı oldu. Bir müddet 
onların evine gidip geldim. Artık 
yarı nişanlı idik. Kardeşleri gibi an
nesi de bana karşı çok samimiyet 
gösteriyorlardı. Kız cesaret edemedi
ği halde annesi beni yemeğe alıkoyar 
oyuna, eğlenceye davet ederdi. Bu 
yaşlı başlı hanımefendinin halin
den, hareketinden bir sene hiçbir şey 
sezmedim. Geçen sene artık nikahı
mız konuşulmıya başladığı sıralarda 
bir gün nişanlımdan bir mektup al
dım. Belki ilk defa onun mektubunu 
alıyordum. Sebebini anhyamadım. 
Fakat bana bu sebebi sonra anlata
cağını yazarak ertesi gün kendisini 
beklemeden doğru Büyükadaya geç· 
mekliğimi, orada ismini verdigi otel
de bir oda kiralamaklığımı, bildiri
yor, akşam geç vakit kendisinin ge
lip beni odada bulacağını ve başın
dan geçenleri anlatacağını ilave edi· 
yordu. Gene bu mektubun tavsiyesi· 
ne bakarak ertesi güne kadar nişan
lımın semtine uğramadım, vapura at
lıyarak Adaya geçtim. İstenilen oda
yı tuttum ve iki türlü heyecan, iki 
türlü merak içinde sevgilimi bekle
meye başladım· Akşam yemeğini bile 
odada yedim ve gece yarısına doğru, 
son vapuru ICalbim atarak bekl tlim. 
Bu vapurla gele gele nişanlım ve sev
gilim yerine annesi çıkageldi. Sür· 
müş sürüştürmüş, süslenmiş, odadan 
içeriye girmişti. Gülerek ilerleyince 
ben şaşknılıktan dondum kaldım: 
"Şaşma, dedi. Seni bir senedir seven 
kızım değil, benim 1,, 

O bir taraftan benim için deli di
vane olduğunu anlatıyor, bir taraf· 
tan da soyunup dökünüyordu. Bana 
malik olmak için başka çare bulama
dığını ve bu hileye başvurduğunu da 
söyleyince tahammül edemedim, kaç
tım. Ondan sonra bir daha evlerine 

ay"-k basmadım. Yalnız nisanlı oldu
ğum kızı halen görüyoru~. Fakat 
ona hiçbir şey söylemediğim halde 
her şeyi anlamış gibi annesinin kim
bilir bana neler yaptığını söylüyor 
ve "işte bundan dolayı ailemi size ta
nıtmak istememiştim,, diyor. Halinde 
annesinin bu küstahlığına birkaç ke
re maruz kalmış bir kızın utangaçlı
ğı, ümitsizliği var. Bundan dolayı 
hala nişanlı olduğumuz halde ondan 
kaçınmak istiyorum ve ancak raslar• 
sam konuşmayı tercih ediyorum. 
Fakat bunun sonu ne olacak? Kendi· 
sinden büsbütün kaçmam daha doğ
ru değil mi?,, 

Sevmiyorsanız ve sevilmiyorsanız 
doğru. Fakat bir zamanlar sevişiyor
dunuz da bu hadise üzerine soğudu· 
ğunuzu sanıyorsanız bu haksızdır. 
Abdül Hamit ricalinin birçok rezalet 
k.a~ağı olan konaklarında hiçbir ah· 
lakı kayıt öğrenmiyerek yetişmiş ha· 
mmefendiden her şey: beklenir. Fa
kat onun kızı iyi yetişmiş de olabi
lir. Anasının küstahlığından kızma 
ne? .. Hemen evden ve bu küstah ka· 
dmın elinden kurtarsaydınız, belki o 
krz şimdi mükemmd bir ev kadını 
olurdu. 

• 
LJir nitanh 

Laleliden Hurrem imzasiie: 

"On yedi yaşında iken tanıdığım 
bir gençle nişanlanmıya karar ver• -
dik. Benim ailem bu nisana razı ol
duğu halde, onun ailesi bizi küçük 
görerek razı olmamıştı. Biz de gizlice 
ve aramızda nişanlandık. Ben on se
kiz yaşıma basınca evlenecektik. 
Çünkü nişanlım iyi bir işte hayatını 
kazanıyordu. Bundan altı ay evci on 
sekiz yaşıma girdim ve nişanlıma ev· 
lenmekliğimizi söylediğim zaman ge-
ne ailesinden bahsetti. Onlardan izin 
almıya çalışacağım söyledi· O gün
denberi bugün, yarın diyerek nikahı 
geri bırakıyordu. En sonunda baba· 
sının beni istemediğini, eğer evlene· 
cek olursak oğlunu evlatlıktan red· 
dedeceğini söyledi. O gündenberi be-
ni aramıyor ve pek az gelip görüyor. 
Maksadı yavaş yavaş bırakmak oldu· 
ğunu anlıyorum. Babasına bir mek
tupla saadetime mani olmamasını 
yazsam, yahut ken~im gidip söyle
sem doğru olur mu?,, 

Bu rhtiyarm sizin hakkınızdaki fe. 
na düşüncesine sebep nedir? Yanlı11 
birtakım kanaatlerse bunları düzelte
cek bir mektup yazmanız fena fikir 
değil. Fakat sevdiğiniz adamın bu 
yanlış ve haksız muameleden sonra 
sizden kaçmıya başlaması daha ev
vel düşünülecek şeydir. Böyle hak· 
sız muameleden sonra sizden kaçını• 
ya başlaması daha evvel düşünüle
cek şeydir. Böyle haksız engeller 
karşısında dürüst bir sevgili, sevdiği 
kadına daha çok bağlanmak icap et• 
mez mi? 

Ya sevmiyor, yahut haksrzl•f':jı kar· 
şı isyan etmesini bilmiyor. iki ihti· 
mal karşısında da ona, onun gibi ha• 
reket etmeniz muvafıktır. 

p;~ :::!1~!1:!:~;n:e\:~::::~e Yeşil köy t<;>hum isi ah istasyonu art-- -
------
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22 tırma ve Eksiltme komisynundan: 

1 Tun adan I~ Yeşilköy Tohum İslah İstasyonu mahsulünden 2 5 

l 
Eylül 1935 çarşamba günü Vilayet Muhasebeciliğinde-

Batıya ki Komisyon tarafından açık arttırma ile satılacağı ev-
lsmail HABiB 1 velce ilan olunan 70-100 ton samana yevmi mezkurda 

Tunadan önce- Tuna yolunda
Tunadan ıonra ·Dönüt. 

Kitapçılara dal)ıhldı 

7433 

1 talih zuhur etmediğinden münakasanın tekrar açık art
tırma usulile 5-10-19 3 5 pazartesi günü saat 16 da Vi
layet Muhasebeciliğinde toplanan Komisyon tarafından 
yapılacağı ilan olunur. ( 5 9 4 5) 

iP.!!!!!~ ... A K B A •iiiiiiiiiiiiiiiiii1 

[müesseseleri ı 
Harp Akademisi Levazım Direk

BiltOn kitaplannızı, Levuım 
doıyanızı, Ecnebi ve TOrkçe 
linnlarda gazete ve mecmua-

larınızı en iyi 'eraitle 

Ak~e~•=U~!~:i~~~!~!nden ! 
•=-- ~· 7474 

törlüğünden: • 
Harp Akademisine aid 16-7-935 gün ve 603280 U• 

mum ve 30 varak 3 cilt sayılı 72 kilo taze kabak ile 
19-7-935 gün ve 603290 umum ve 40 varak 3 cilt sayılı 
72 kilo taze fasulyanın ayniyat makbuzu gaip olmuş
dur. Hiçbir yerde muteber addedilmiyerek Harp Akade
misine gönderilmesi. ( 5 9 5 5) 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ITALYANLAR DiYORLAR Ki: 

Kendimize Güvenmeliyiz 

~Ouıı;--~....,.tıE'[<llrJ _ ~~------------J 
-Herkea enditecle, herke• merakta Bak ben rahahrnı bomyor rnuyum1 

·il Corriere clella Sera'dan: 

CcI)cvrenin İtalyan · Habeş 
ihtilifı karşısında aldığı cephe 
bizi hayrette bırakamaz. ital -

. ya, bir tecrübe dersi almak üze 
re bir taraftan Uluslar Sosyete
sinin işlerini dikkatle takibctti
ği gibi, diğer taraftan da bu sos 
yetenin müzakerelerine ve ka -
rarlarma karıp likayd kalıyor. 
Ortada herhangibir menfaat te
zadı bulununca veya bulunur gi 
bi gözükünce, uluslar arasında
ki dostluğun, an'anevi deni.len 
iyi münÜebetlerin, manevi ra -
bıtaların, karşılıklı hizmetlerin 
ve hatta beraberce harp etmiş· 
olmaktan doğan müşterek hatı
raların nckadar aldatıcı ve neka 
dar kıymetsiz olduğunu Uluslar 
Sosyetesinin son toplantısında, 
bir defa daha, anlamak fırsatını 
bulduk. Bu devletlerden bazıla
rı aleyhimizde şiddetli hücum -
larda bulunuyor. bazdan düş -
manlarnruza sempati gösteri -
yor, diğer bir kısnn da bize kar
şı şüpheli bir durum almakta -
dır. 

Dostluğu şüpheli olan bu küt 
le karşısında biz ancak kendi 
kendimize güvenmeliyiz . 

İtalyan murahhasının Ulus -
lar Sosyetesine verdiği mcmo -
randumu sarihtir. Bütün acun 
bu memorandumun muhteviya
tını biliyor, fakat buna rağmen 
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H 1 N Ç 
EDGAR W ALLACE 

Bu çehre bana pek munis &örünü· 
yor, fakat eski bir tablo olduğu da 
belli! 

Longvale iki mum yaktı, birini 
tabloya yaklaştırdı. Brixan yaklaprak 
baktı ve bir kere daha bu çehrenin 
ha9met ve azametinin tesiri altında 
kaldı. 

Longvale mağrurane: 
- Bu zat benim ceddi emcedim, 

büyük, büyük amcam Charles Hanry· 
dir. Biz ailemiz içinde kendisine 
''Büyük Efendi" deriz. 

ihtiyar adam bu .CSzü söylerken, 
Brixan batını pencereye doğru çevir
mifti. Birden aanki her tey gözleri
nin önünde dönüverdi. Polis hafiye
sinin durup dururken, sarardığını gö
ren Knebworth hemen koluna girdi: 

- Neyiniz var? dedi. 
- Bir !ey değil, bir 'ey değil! 
Knebworth ta pençereye doğru 

baktı: 
- Ne var? dedi. 
Ortalık artık kararmağa baflıyor

du. ihtiyar direktlir · 

- Soir'dan-

Uluslar Sosyetesi çizdiği yol -
dan geri dönmiyecektir. Bütün 
bu devletler hakikatleri bildik -
leri, Habcşistarun barbarlığını 
tanıdıkları ve ona hakaret gö -
zile baktıkları halde bize karşı 
cephe almış bulunuyorlar. Hal
buki bu ulusların Afrika müs -
temlekelerinde takip ettikleri 
vahşi metodlar insanlık hakkını 
inkar edici bir mahiyettedir. 

Avrupa devletlerinin Habe -
şistana karşı takındıkları müda 
faa durumu ise, bir taraftan f- · 
talyanm genişlemeşinden, diğer 
taraftan da faşist rejimine karşı 
besledikleri düşmanlıktan ileri 
gelmektedir. Avrupa devlet a -
damları muhafazakardırlar ve 
bunun için de İtalyanın herhan
gi gelişim siyasasına karşı zıd -
diyet göstermektedirler, Faşist 
rejimine kaı;şı gösterilen düş -
manhğm sebebini de Avrupa ga 
zetelerinin neşriyatında aramak 
icap eder. Bu gazetelerin ekseri 
yeti demokrat ve sol cenah fır
kalarına mensup olanlarla, ma
son ve menfaatperest gruplara 
bağlı olanlardır. 

Cenevre muhiti acunun ftkir
lerini ve duygularını temsil et
miyor. Biz kendi kendimize gü-
veniyoruz çizdiğimiz programı 

bütün azim ve kuvvetle tatbik 
edeceğiz. 

- Siz de gördünüz mil? dedi ve 
pencereye koşarak dııanya baktı. 

Longvale da arkaSindan pencereye 
gelerek sordu: 

- Yahu ne var? Ne oldu? 
- Yemin ederiın ki. pencereden 

bir kafanın bize baktığını gördüm. 
Siz de gördünüz mü Brixan? 

- Görür gibi oldum. Mü.aade 
ederseniz, bahçeye çıkıp bir bakayım. 

Knebworth: 
- Insana da değil, bir maymun ka

fasına benziyordu, dedi. 
Brixan başile tasdik etti, bahçeye 

çıktı. Maymunun gitmi' olması muh
temel istikamete doğru koştu. Pan
talonUQdaki tabancasını da çıkarıp ee 
ketinin cebine koydu. 

Be§ dakika sonra detektifin tekrar 
gelmekte olduğunu gören Knebworth 
kartısına çıktı: 

- Bir tey buldunuz mu? 
- Hayır, bahçede bir feyler yok. 

Gözlerimize aldartm1' olmıyalım. 
- Haydi ben aldanayım, siz de mi 

aldandınız? 
- Neyse geçti .. 

-10-

AÇIK PENCERE 

Brixan tekrar bahçeye çıktığı za
man, dinamonun ba§lıyan gürültüaü
nü i9itti. Az sonra kömür lambalar 
hafif çıtırdrlı infilaklarla tutu,tular ve 

Genç Bir Kızı 800 Franga! 
Kadın Tacirlerine Satmışlar 

Paris • Soir'dan: 
Geçen mayıs ayı zarfında Nantes 

sehrinde Germaine Roland isminde 
i 5 yaşlarında genç ve güzel bir hiz· 
emtçi kız kaybolmuştu. Germaine hiç 
haber vermeden bir sabah evden çık
mıt ve ~ir daha görünmemişti. Aca
ba nereye gitmişti? 

Küçücük çocuğu, genç kadın tica· 
reti yapan birtakım insanlar mı kal
dırmışlardı? 

Yoksa bazı kötü niyetliler onu kan
dırıp bir yere mi gö~ürmüşlerdi. Po
lis tahkikat yapıyordu. Birinci ihti· 
mal çok uzak bir ihtimal değildi. Çün 
kü genç Germaine gayet güzel, ser
pilmit bir kızdı. Bundan başka ailesi 
nezdinde yapılan tahkikat, efendileri· 
nin bu genç kızı sade ev hizmetlerin
de lrul)andıkları değil, belki daha fe
na maksatlara ilet ettiklerini göste -
riyordu. 

Polis bir taraftan tahkikat yapar • 
ken, dün akşam genç kız yine iki po
lis memuru tarafından bir yaz pana
yırında dolaştığı görüldü. Bu, evvelce 
esmer bir kızdı. Fakat sonradap saç· 
tarını sarıya boyamış, dehşet~şıklaş· 
mıttı. 

Genç kız, polis dairesine getirilip 
te iaticvap edilmeğe başlandığı za • 
man gayet şayanı hayret sözler aöy
lemeğe başladı. Bunun ifadesine göre 
J'ranaanın Cenubu Garbisinde genç 
kadın ticareti ile uğraşan muazzam 
bir teşkilat vardı. Bu teskilat sene -
lerdenberi böyle genç ve güzel kızları 
alıp kaçırıyordu. 

Germain, polise tun lan anlattı: 
Nantcs civarında annemle ve ba

bamla beraber bir evde oturuyordum. 
Gündüzleri gayet namuslu, kibar bir 
tüccarın yanında çalışır, akşamları e
vime dönüyordum. Bir gün 34 yaşla
rında kadar tahmin edilen bir kadına 
rastgeldim. Bu kadın Antoine Camp 
isminde bir adamla beraber yaşıyor -
mut.Beni yüksek maaşla hizmetçi ola 
rak almak istedi. Kabul ettim ve bir 
iki gün sonra Camp'ların evine taşın
dım ... 

Germaine'in bundan sonra verdiği 
tafsilat· çok şayanı dikkattir. 
Meğer bu Camp'lar, kendisini hiz

metçi olarak değil, baştan çıkarmak 
için almışlardı ve bu anularına da çok 
çabuk muvaffak olmuşlardır. 

Bundan birkaç hafta sonra yine 
böyle tehlikeli işlerle uğraşan •Rene 
isminde bir adam, genç kızı Royale 
meydanında görmüş, ve patronların· 
dan ayrılarak kendi yanına gelmesini 
istemiştir. Germaine, bunu kabul et
miş ve bir otomobille Poiteia'ye kaç
mıştır. Orada Roger Pecnand ve Fred 
Galcadcs isminde iki adamın himaye
sine girmit ve yine eski sefilane ha
yatına devam etmittir. 
İki adam himayeleri altında bulunan 
genç kızın büyük muvaffakıyet ka
zandığını görünce bunu Parise sev
ketmek istemişler, fakat orada yaka· 
!anmaktan korkmuşlardır. Sonra Ni
ort'a gelmişler ve 11:enç kızın kazanci
le mükemmelen yaşamağa başlamış
lardır. 

Fakat diğer taraftaa Germaine'in 
sabah, aktam sokaklarda dolaşması 
bu iki adamı fena halde kuşkulandır
mış, bunun üzerine genç kızı, Bordo
da bulunan Margot isminde bir arka
daşlarına 600 frank mukabilinde sat
mışlardır. 

Fakat Margot'ta başına bir bela ge
leceğini zannettiğinden malı teslim 
aldıktan birkaç gün sonra Molina is
minde bir batka ser.eriye devretmiş· 
tir. 

Germaine, Molina'ya 800 franga 
mal olmuştur. 

evin ön cephesi birden apaydınlık ke· 
sildi. 

Dışarda, bu alışılmamış manzarayı 
gören bir otomobilist durmuttu. Me
rakla sordu: 

- Affedersiniz, burada ne oluyor 
- Efendim, film çeviriyorlar. 
- Yaaaa? Galiba Knebworth tru-

pu olacak. 
Brixan sordu : 
- Siz hangi istikamete gidiyorsu· 

nuz? Eğer Chichester'e gidiyorsanız 
ve beni de götürürseniz, büyük bir 
iyiHk etmit olursunuz. 

Meçhul adam: 
- Buyrunuz, dedi, ben Petvort'a 

gidiyordum ama, 9öyle biraz uzanıp 
sizi kasabanın önünde bırakırım. 

Chichester'e vardıklan zaman, de
tekdf otomobilden indi, büyük bir kil· 
tilphıneai olan eski profesörlerinden 
birinin evine gitti. 

Brlxan ziyaretinin sebebini anlattı. 
ihtiyar profesör bir kahkaha savura
rak: 

- Adam gel, yemek yiyelim de, 
sonra baicaram, dedi. 

Brixan vaktin ,darlığından bahse
derek, hemen kütüphaneye girdi, yir
mi dakika kadar orada kaldı. 

Dışarıya çıktığı zaman, aradığını 
bulmuı insanlar gibi gözü memnuni
yetten parlıyordu. 

- Hocam, eter müsaade buyurur
Arnz, bir telefon edeceğim. 

Germaine 

Nihayet bu adam kızcağızı kötü bir 
eve vermiştir. Aradan zaman geçmi!, 
Molina işi bu şekle dökmekle hata et
tiğini anlamıı ve Germaine'i alarak 
plajlarda dolaştırmıştır. 

Molina, memnundun, çünkü bütün 
ta~minlerin fevkinde bir kazanç te
min etmeğe başlamıştır. 

Fakat her başlangıcın bir sonu var
dır. Molina bir gün polisin kendisini 
aradığını hissetmiş ve Biaritz'den kaç 
mıştır. 

Germaine, birkaç gün hamisini o
rada beklemiş, sonra tekrar bir arka· 
daşile beraber Nantes'a dönmeğe ka
rar vermiştir ve Nantes'a döner dön
mez de hemen polisler tarafından ya-
kalanarak karakola sevkedilmiştir. 

Zavallı kızcağız yaptıklarından ta
mamile nadimdir ve bu adamlara bed· 
dua etmektedir. 

Polis kadın tacirlerinin izi üzerin
dedir. 

Londra • istanbul 
Arasında yol 

Times gazetesi İstanbul-Lon 
dra yolu hakkında bir başmaka
le yazmıştır. Hülasa olarak de
niliyor ki: 
Avrupayı Londradan Halice 

1'adar baştanhaşa katedecek o -
lan yeni bir hat çizilmektedir. 
Bu hattın ilk dokuz yüz kilo -
metresi çizilip bitmiştir. Lon -
dradan Faleye, Faleden Kolon
yaya, Kolonyadan Frankfort ve 
Nörenberg sonra Viyanaya ka
dar yol yapılmıştır. Fakat Vi -
yanadan sonra zorluklar başlar. 
Orta Avrupa ve Balkanlarda 
yalm zhüyük şehirler etrafında 
güzel yollar vardır. Bunun ha -
ricindaki demir tekerlekli ara -
baların bile zorla geçeceği yol .. 
lardan ibarettir. Şimdi dokuz 
hükllınet. bu yolu yapmıya çalı
şıyor. Geçen gün Budapeşteye 
arsıulusal bir konferans toplan
dı ve bir teşriki mesai programı 
çizildi. Yugoslavya, Bulgaris -
tan ve Romanyada inşaat baş -
lamıştır. HükUınetler bu iş için 
büyük tahsisat ayırdılar. Fakat 
yol kafi değildir. Gümrük mu
ameleleri kolaylaştırılmalı ve 
kısa fasılalarda benzin istasyon 
lan yapılmalı. 

Taymis gazetesi İstanbul -
Londra yolunun 1938 yılında 
bitmiş olacağını yazmaktadır. 

Hemen Londrayı buldu. Scotland 
Yard ile uzun uzun görüştükten son
ra, yemek odasına girdi. ihtiyar ho
cası, her zamanki gibi tek bapna sof
rasına oturmuş, yemeğini yiyordu. 

Brixan: 
- Hocam, dedi, bir tey daha rica 

edeceğim. Acaba sizde bundan daha 
büyıük kalibrede bir tabanca bulunur 
mu? 

Brixan tabancasını masanın üzerine 
kotdu. Eski hocası Scott'un bir za
manlar orduda zabit olarak çalıştığı
m biliyordu. Onun için böyle bir şey 
istemesi tuhaf sayılamazdı. Scott: 

- Evet var. dedi. 
Ra9parmağını e:öıııt!'rerl!k: 
- Kurşunları da sövle. Fit avına 

mı çıkaca kımız? 

- Ondan daha . ... ı ; ır!'ı ; hir av! 
ihtiyar prof,..,;.h ., ... ,;. ' • kalktı, 

az sonra iri k,. ı :· ,, .. ı., :, ...... a ve 
bir kutu fi:şekl• ,.ldi 

iki adam vı' ' "" n 
1
< llanılmı-

yan cabancııvı •nlip emi 71rd•ler. Cebi 
bu yeni tabanca ile d~ha ziyade ağır
laşan Brixan hocasından rnüsaade is
tedii ve çr'<tı . 

Derhal bir otomobile athyarak Do· 
wer Hous'?. dôııdü. Otomobili biraz 
gerilerde durdurarak savdı. Kimse bir 
müddet ortahktan kaybolutunun far
kında değildi. 

Sırtına pelerin, başına ipek bir kü
Jlh sı:eçirmiş olan Longvale detektifi 

LUiZiANA OIKTATÖRU 

.Huey Long'un Hayatı 
The Tittıe.'den: 

Dütmanlarının " hasta Hitler, 
dehşet saçan zorba ve iki yüzlü kaba 
dayı" adlannı verdikleri bu adam 
Birleşik Amerikaya Cuıııur Batkım 
olmak emelini besliyordu. Bu emel 
kolayca hiçe sayılacak arzular nevin
den değildi, Huey Long muktedir 
malumatlı, beliğ olduğu kadar tah•i 
cazibesi olan bir adamdı. Fakat onun 
Cumur Başkanlığı erneli şahsi vasıf
lardan daha kuvvetli esaslara daya
ıuyordu .Onun çok zaman önce kur
duğu ve her a:alette propagand.t 
klüpleri teklinde şubelerini açtığı 
''serveti taksim" projesi bugünkü kri 
zin yükü altında inleyen biçareler 
üzerinde çok muvafık tesirler yapa
cağı eyice düşünülmüş bir plandır. 
Onun kurmak istediği binanın en 
büyük temel tatı ihtiyaç halinde ol
duğu esbit edilen her aileye 5000 do
lar vermek suretile evvelemirde sefa
letin önünü almak idi. İkinci esas da 
§ahsi servetleri üç milyon dolar ve 
ıahıi gelirleri de takriben bir milyon 
dolar olarak tahdid etmek idi. Serve
tin bu suretle yeniden tevzii her va
tandaşa bir it. bir otomobil, bir rad
yo makinesi, bol yiyecek, dolğun bir 
tekaüdiye temin edilecek, Üniversite 
ler ücretsiz olarak kapılarını herke
se açacak ve it saatleri azaltılmak su
retiyle işsizliğin tamamiyle önüne ge 
çilecekti. Fakat Lo~g bütün bunla· 
rın ne gibi vasıtalarla temin edile
ceği hususunda biraz müphem kalı
yordu. 

Huey Long diktatör adını taşı

makla beraber hallan teveccühünü ka 
zanmıı bir adamdı. Cemiyetin her 
türlü tabakalarına maddi menfaatler 
temin etmişti. Mesela 5000 millik gü 
zel yollar yaptırmııtır. - Bunu ya
parken de kendi propagandalarına 
lakayıt kalan havaliyi ihmal etmeği 
de unutmamıştır - ; köprü paraları
nı kaldırmıştır; devlet üniversitesi
ni yeniden inta ettirmiştir; bundan 
başka birçok mektepler tesis etmiş
tir; elektrik ve gaz kumpanyalarını 

ücretlerini indirmeğe mecbur etmit
tir; seyyar halk kütüphanelerinin 
köylere kadar sevk edilmesi sistemi
ni tatbik ettirmiştir. Her ne kadar 
bir kaç ay evvel Louisiana'da devle
tin borçlar yekunu 145 milyon do!ar 
tahmin ediliyor ise de yüzde 70 i di
rekt vergilerden kurtulmuş olan halk 
bu ise fazla ehemmiyet vermemekte
dir. Long kendi menfaatlerine aykın 
düşen ticaret işlerine ceza verı?"ileri 
tayin etmekten çekinmezdi. Onun 
diktatörluğunu yıkmak gayesile ku
rulan "Haklı muamele" cemiyeti ge
çen tubatta isyan etmiş, fakat bu 
ordu Long'un makineli tüfekleri k r
şısında teslim olmağa mecbur kal
mıştı. Bütün Eyalet içinde örfi idare 
ilan edilmiş ve Long şahsına karşı 
tertip edilen sui kastları radyo ile 
halka bildirmişti. Son zamanlarda, a
yan meclisinde Cumur başkanına kar 
!• yaptığı muhalefetlerden bazıları 
kendi taraftarlarının da hosuna git· 
memesi yüzünden Long'un Louisia
na dışındaki tesir ve nüfuzunun azal
makta olduğu iddia ediliyordu. Eğer 
Long yaşamış olsaydı kongrede i~ti
zaha çekilecek ve Louisiana'nın, A· 
nayasarun garanti olmadığı kendisin
den sorulacaktı. Manchester Gu:ır
dian gazetesi Huey Long'un ölümiin
den bahseden bir bat betkesinde di· 
yor ki : 

'' Gerek mahalli ve gCt'ekt\e ulusal 
itlerde onun ölümü derin bir i• bı
rakacaktır. Louisiana bassız ka'dı. 
Daily Mail gazetesi diktatorun kendi 
eyaleti içindeki faaliyetinden bahset
tikten sonra Federal hüktlmetteki 
mcvkiine geçerek diyor ki : 

" Birleşik Amerika clevletini Loui 
siana'ya ilhak işinde ne dereceye ka
dar muvaffak olacağını tahminden i
leri geçemezdi, fakat eğer Cumur 
Başkanı olsaydı bütün Amerika Loui 
siana gibi ayni şekild,. finansal zar
luklara düsmüş olacakdı . ., 

Nevyorkdan gelen haberlere g8 
re Huey Long'ın ölümünün ne gibi 
siyasal sonuçlar doğuracağı merakl• 
beklemektedir. 

HABEŞIST AN SEMASV'DA. .• 
- Ha7'f' ... Ba a1'irnNma defilclir .• 

ıörünce yanma geldi, yavq aeale: 
- Brixan sizinle biraz konupbilir 

miyim? dedi. 
- Hay bayi 
Eve girdiler. 
- Biliyorsunuz, bugün öğleden 

sonra Knebworth pencerede bir may
mun kafası gördüğünü söylemiş ve 
korkmuıtu. 

- Evet. 
- Ben de bir çeyrek saat evvel 

bahçemin öbür ucunda dolatıyordum. 
Şöyle kırlan doğru bakarken, iri bir 
mahlQkun yerden doğruldufunu ve 
ıu c;alılıklara doğru sittifini gördüm. 

Pencereden de yol kenarındaki ça
lılık bir yeri clSıterdi. 

- Bana bu yeri iyice ıa&terir mi
siniz? 

Beraber çıktılar. Çaldıfa ıittiler. 
Bir teY bulamadılar. Sap tola balan· 
ddu, Bag'dan eter yoktu. Çünkü bu 
mahlOkun Bq'dan bqka11 ohnaıma 
ihtimal vermiyorlardı. Gregory may
munun her gece gezintilere çıktığını 
ve kimseye zararı dokunmadığını .CSy
lememi§ mi idi? 

Tekrar bahçeye dCSncfüler. Brixan 
trupun içinden genç kızı aram,ağa ko
yuldu. Adete rolünü bitirmiş, öteki
lerin oyunlarını seyre clalmqtı. 

- Mi11 Adete, aff edeniniz, sizden 
bir tey soracağım. Uzerinizdeki elbi
seden batka elbi•e getirdiniz mi? 

Gene kız hayretle gözlerini kaldır-

dı: 
- Neden sordunuz~ Elbet getir• 

dim. Yağmur yağar diye ben daima 
ihtıiyatlı davranırım. 

- Bir sual daha 1 Griff ıatosunda 
bir ıey kaybettiniz mi? 

- Evet, eldivenlerimi kaybettim, 
buldunuz mu? 

- Hayır, fakat eldivenlerinizi kay
bettiğinizin ne zaraman farkına var
dınız? 

- Hemen farkına vardım, batta ... 
Durakladı. 

- Kim aldı dersiniz? 
- Söylemesem daha iyi .. 
- O halde ben aöyliyeyim, pliba 

Sir Greıory bir hatıra olsun diye al• 
mıt olacak. 

Brixan karanlığa rağmen genç b 
ıın Jcızardığınm farkına vardı. 

- Evet, ben de öyle zannediyo
rum, ıaliba o aldı. • 

- Ah, öyle ise, elbiaenizi değittir• 
mete lüzum yok. 
-Anlamadım. 

Genç kız. delikanlıya dik dik 
baktı, içinden: "Acaba sarhoı mu?" 
diye bir filphe geçti. Bu ne acayip su• 
aller böyle? 

O sırada Knebworth'un sesi du
yuldu: 

- aHydi bakalım, herkes odalan 
na 1 Foss hepinize odalannızı göster
di. Yarın dört buçukta ayakta 1 Onun 

[ Arkuı var 1 
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Kazan Kamutanının Bunlara Kendisini Tanıtması 
Zor Oldu. Hani Gürültüye de Gelebilirdi 

- Kazanlılar! Siz cok büyük 
bir ulusun oğullarısın;z ! Kazan 
lılar ! Ben ki, bir N ogay'ım size 
yemin ediyorum ki, eğer Nogay 
ili bir tehlikeye düşmüş olsaydı 
onun kurtuluşunu sizin kurtulu 
şunuzdan daha zor. san~dım: 
Çünkü Nogaylar bır teh~1keyı 
güç anlarlar. Sizin bu dak1kada 
ki heyecanınızı, bana bundan 
kırk gün evvel her konuştuğum 
insan inkar ediyordu. Kazan öl
müştür diyorlardı v~ ben yeis 
içinde yapayalnız, bırkaç dos -
tumla başbasa bu kaleyi, Kaza 
nm son kale.sini korumanın ça
relerini arıyordum. Amma ben 
inanıyordum ki, siz bir gün ge
lecek, tehlikeyi görecek ve böy 
le azgın bir kahramanlıkla sizi 
yanlış sananları utandıracaksı -
ruz. 

- Yaşa Hatuun l 
- Yaşasuuun Hatun! 
- Kazanlılar! Batır Han bir 

erduyu iki bin adamile mahvet
ti. İki bin Kazanlmm karşısın
da tutunamayanlar otuz bin 
muntazam askerin ve bir o ka -
dar gönüllünün karşısında daya 
na bilirler mi? 

Bu sözler çılgın bir heyecan 
ile kalabalığı sarstılar. Sarayın 
duvarlarında sekiz on bin ağız
dan birden çıkan bir uğultu yan
kılandı. 

Artık iş zıvanasından çıkmış
tı. Kalabalık azmış bir boğa sü
rüsüne döndü. itişerek, kakışa
rak, biribirini ezerek gönüllüler 
bahçe duvarlarım aştılar. So
kaklardakiler de bunlara katılın
ca sesi yüksek çıkanlardan biri 
kendiliğinden bir kamutan ke
sildi. 

Bir damın üstüne çıkarak 
haykırdı: 

- Kazanlılar! Harp etmek 
için düşmanın Kazana dayan
masını beklemek neden? Mos
kofları yolda önlemeliyiz. 

Kalabalık buna yine gökgürle
mesini andıran bir gürültü çıka
rarak cevap verdi. 

Bu adam bunu ya bilerek ya
pıyordu; yahut düştüğü heyeca. 
na dayanamıyor, bir an evvel 
kavgaya gitmek, saldırmak, par
çalamak istiyordu. Fakat ister 
bilerek yapmış olsun, ister bil
miyerek, mutlaka iyi hareket 
ediyordu. Zira demiri tavında 
döğmek gerekti. 

Adam devam etti: 
- Moskof u yürüyüş halinde 

iken basurırsak kolaylıkla İdile 
dökeriz. /Onlar bizim kaleye ka
panıp ka~acağımızı düşündükleri 
i~in hazırlıksızdırlar. İvam ka
rargah kurmadan ezmeliyiz. 

- Hay haaay! 
- Doğru söylüyor •• 
- Savaşa gidelim savaşaaaa .. 
Kala balık iyi idman edilniiş 

bir yarış atı gibi gem tartıyor
du. Nihayet birdenbire başkan 
kesilen adamın da sözlerini din
lemez oldu. Bir başkası: 

- Ne duruyoruz breee ... Kah
rolsun Moskof! 

Diye bağırınca: 
- Kahrolsuuun ? •• Çar İvana 

ölüüüm! 
Diye gürliyerek surlara doğ

ru koştu. Nöbetçiler: 
- Durun.. Yapmayın, etme

yin! Kamutanı bekleyin .. 
o·v l· m Jı ;:ımariıMarım 

g ç .. a ımetc

k arkadaşlarının yardmımı ıs
tediler. Fakat kükreyen bütün 
bir şehrin karşısında ne yapTla
bilirdi? 

Kapılar açıldı ve karanlık ge
cede kalabalık, denize batan bir 
karabatak gibi görünmez oldu, 
uzaklaştı. 

/ Surlardaki zabitler derho.1 Ba
tır Hana haber yolladılar, o bu 

Süyun Bike kuca ğında çocuğu kalede ..• 

kaynaşmanın böyle bir sonu 
olaca<Tmı evvelden tahmin ede
mediği için şaşırır gibi oldu. Fa
kat yapılacak hiçbir şey yokt:1. 
Nihayet bunların yanlış hare
ketlerle boşboşuna kendilerini 
öldürtmemelerine çalışmak la~ 
zımdı. 

iki yüz Nogay atlısından baş
ka kalede nekadar kuvvet varsa 
ardına takarak ovaya çıktı. Sağ
lam atlı iki Kazanlıyı Çalnna, 
sağlam atlı iki Nogayı da Ali 
Ekrem Hana yollamıştı. Bunlara 
verdiği emir şu idi : 

"Çalım kalesinde yüz adam 
bırakılacak, geriye kalanlar elli
şer SUşilik kafileler halinde İdi
lin kuzey kollarından biri bo
yunca yukarıya, mütemadiyen, 
durmadan, cebri yürüyüşle yu
karıya çıkacaklar. İvamn ağtr
lıklarmı basmak ödevi bu kuv
vete verilmiştir. 

Ali Ekrem Han ise kuvvetini 
ikiye ayıracak ve birinci bölüm 
düsmamn arkasma sarkarktn 
iki~ci bölüm Batır Han kuvve
tinden önce İvana bir gösteriş 
hücumu yapacak." 

• Batır Han, kendisi ise kırk el-
li atlı ile dörtnala şehirden çı-

,.. ....... _, .............. 
BORSA 
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20 Liret 
20 Belçika franiJ 
20 Drahmi 
20 İsvçire fr. 
Florin 
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814.-
83.-
95.-
22.-
36.-
22.50 
23.-
14.50 
22.-
52.-
33.-
30,-

940.-
52,50 

231.-

LE R 

Satıt 

618.-
126.-
168.-
187.-
82.-
24.-

818.-
85.-
97.-
24.-
38.-
23.50 
25.-
15.50 
24.-
56.-
35.-
31.-

942.-
53.-

233.-

K.apaı:ıq 

12.06 
620,-
0,79,40 
9,73,50 
4,70,25 
2,44,70 

63.83 
1,18,12,50 

19,20 
4,20,15 
5,80.25 
l,97,50 
4,21.-
4 Sl.40 

63.77.55 
34,91i.33 

2.78.30 
10.98 

3.12,75 

ESHAM 

!s Bankası Mü
., N. 

93.-
9.65 

kan gönüllü kalabalığına ulaş
mıştı. Bunlar karlara bata çıka 
ve kılıçlarını kargılarını sallıya 
sallıya yürüyorlardı. Bazıları 
şarkılar söylüyorlar, bazıları ise 
alabildiklerine küfürler savuru
yorlardı. 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. 
Kazan kamutanmın bunlara 

kendisini tanıtması bir hayli zor 
oldu. Hatta bir kısmı dehşetli 
naralar savurarak üzerine hü
cum da etmişlerdi. Hani Batır 
Han gürültüye de gelebilirdi. 
Bereket versin yanındakilerden 
ciğerleri kuvvetli biri onun adı
m avazı çıktığı kadar haykıra
rak birkac kere tekrar etti de 
Kazan bir" iki gün evvel zaferini 
bayramladığı kumandanını bir 
gece kendi hemserilerinin krlrcı 
altında ölmüş gÖrmedi. 

Batır Han kaiabalrğı söz din
ler bir hale sokunca bir kısmını 
onar, yirmişer kişilik çeteler ha
linde ayırdı ve diğ·er kısmını ise 
İdilin geniş aktığı bir yere, yani 
Çalım kalesinden iki fersah öte· 
de bir dirseğe gönderdi. Bunlar 
Kazan ordusunun sağ kolunu 
teşkil edeceklerdi. 

[Arkası var] 

Temizlik 
Kongresinde 

Frankfurt'ta toplanan arsıulusal te· 
mizlik kongresine istirak etmek üze
re bundan bi: buçu~k ay kadar evvel 
~.l~an~~Y~. gıden belediye fen direk· 
toru Husnu ve temi7.lik iı.leri direk· 
törü Nusret şehrimize dö~müşlerdir. 
Direktörler kongreden sonra A vru -
pamn muhtelif yerlerine uğrıyarak 
gerek temizlik ve gerekse yol işleri 
etrafında esaslı incelemelerde bulun • 
muşlardır. Burada 15 gün içinde bir 
rapor hazırlayarak belediyeye vere
ceklerdir. Bu rapor üzerinde yapıla -
cak incelemelerden sonra çöplerden 
ne suretle istifade edileceği, istifade 
mümkün değilse ne şekilde imha edi
leceği ve bunlardan başka şehrin te
mizlik islerinin nasrl tanzim edilmesi 
gerekeceği anlaşılacak ve ona göre 
derhal tatbikata geçilecektir. 

,, ,, H. 9,70 
Anadolu % 60 23.80 

3 100 40.-
Şirketihayriye ıs.-
Tramvay 22.-
Bomon ti • Nektar 7.-
Terkos 15,25 
Reji 2.25 
Aslan Çimento 8,70 
Merkez 'Bankası 57,-
0smanlı Ban.kası 22.!iO 
Telefon 10,-
tşttilrn• De~mıencilik 1 A.S 7 .~(.\ 

ark o .. ~·rmenleri 0,72 
~:lrk M .. ~ı· .. 1 E<",anesı 4.10 

STıl-<RAZLA~ 

Türk Borcu l 

" " II ,. ., III 
Ergani 
İstikrazı dahili 

TAHViLAT 
Rıhtnn 
Anadolu I ve II Kupon kesik 

.. m 
Anadolu Mümessil 

24,90 
22.90 
23,20 
9!>.-
96.-

10,50 
40.70 
43.-
44,30 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbuJ 
18.30: Dam; musikisi (Plak). 18.50: 

Hafif musiki. 19.45: Ege caz. 20.15: Kon
ferans. 20,30: Stüdyo orkestrası. 21: Rad
yo caz ve tango orkestraları. 21.35: Son 
haberler. 21.50: Siter solo. Şrayber. Vi
yana havaları. 22.10: Plak ne:iriyatı. 

BU kreş 
13-15: Plak ve duyum servisi. 18: Rad

yo orkestrası. 19: Sözler. l~.15: Konse
rin süreği. 20: Duyumlar. 20.30: Viyana· 
dan röle: Bellininin "Die Puritaner., O· 
perasL 23: Röle konseri. 

Varşova 
18.20: Piyano - keman konseri. 18.50: 

Spor. 19: Şen yayım. • Aktüalite. reklam· 
Jar. 20.25: Viyanadan röle: Bellini'nin 
"Die Puritaner., operası. 23.15: Hafi! 
müzik plakları. 23.45: Dans müziği. 

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

sal yayım. 21: Zagrebden röle. 23: Du
yumlar. 23.20: Plak. 

Laypzig 
20: Eğlenceli müzik. 20.40: Roman tef· 

rikasL 21: Duyumlar. 21.15: Müzikli pi
yes. 22.30: Yabancı halk müziği. 23: 
Duyumlar. 23.35: Schumann'nı eserlerin
den piyano konseri. 24: Gece müziği. 

Budapeşte 
18: Çingene müziği. 18.35: Spor. 18.50: 

Plak. 19.15: Sözler. 20.20: Piyano ile 
şarkılar. 21: Tiyatro. 22.45: Duyumlar. 
23.10: Londradan röle. 23.45: Sözler. 24· 
Çingene miıziği. • 

Prag 
18.45: Plak • Sözler • Plak. ı 9.20: Al· 

manca program. 20.10: PIS!ı:. 20.40: Bir 
himaye bayramı rövüsü .• Konferans. 
21.30: Tunada bir şehir. 22.40: Kuartet 
konseri. • Duyumlar. 23.30: Pi~. 23.45: 
Rusça duyumlar. 

Moskova 
18.30: Karışık müzik. 20.30: Edebiyat. 

21: "Mayıs gecesi,. operasmm radyo a. 
daptasyonu. 22: Çekı;;e yayım. 22.55: Rö
le. 23.05: İngilizce. 24: Almanca. 

Hamburg 
20.30: Şarkılar. 21: Duyumlar. 21.15: 

"Der Prim.: von Homburg,. adlı Graene
rin operası. 22.30: Skeç (müzikili). 
23.15: Duyumlar. 23.45: Müzikli yayım. 
24: Eğlence. 

Münih 
20.05: Radyo orkestrası. 20.40: Kızlara 

şa~kı söylüyor. 21: Ulusal yayım. Der 
Prınz von Hamburg. adlı opera piyesi. 
22.SO: Piyano ile şarkı. 23: Duyumlar. 
23.20: Ara. 24: Sen müzik. 

Berlin 
20: Moz.art'ın eserlerinden konser. 20.30 

Ekonomik yayım. 20.40: Aatıialite • Du
yumlar. 21.15: Ulusal yayım. "Der Prinz 
von Hamburg,, adlı opera. 22.30: Halk 
ııarkrlan 23: Duyumlar. 23.30: Sözler. 
24: Gece miızigi. 
tı. 

• 
NÖBETÇ. 
ECZANELER 

Bu tr~ce nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Yemişte Agop Minasyan - Fenerde -

Vitali - Divanyolunda Esad - ~umka
pıda Belkis - Zeyrekte Hasan Hul:ısi -
Aksarayda Pertev - Karagümrükte Suad 
- Modada Sıhhat - Pazaryolunda ~ifat 
Muhtar - Şehzadebaşmda Üniversite -
Samatyada Ridvan - Bakırköyde Hila.I -
Beşiktaşta Nail - Şehremininde A. Ham. 
di - Hasköyde Halk - Kasmıpaşada 
Merkez - Büyükadada Şinasi Riza -
Heybelide Yusuf - Galatada Mahmudiye 
cadd.Mişel Sifronyadis- - Taksimde Tak
sim - Kalyoncukulluğunda Beyoğlu -
Hamamda S. Barunakyan - Eyiipte Hik
met eczaneleri. • 

L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanunızdan gidecek vapurlar: 
Saat . 

l 1.- Konya Mersine 
9.- Asya Mudanyaya. 
9.- Giızel Bandırma İzmite 

• Bugün limanunıza gelecek vapurlar: 
Saat -

• 
17 .- İzmir İskenderyeden 
17.- Kocaeli Mudanyadan 
16,15 /iyten İzmitteıı 

SİNEMALAR 
TiYATROLAR 

Tepebası Ş e h i r Tiyatrosunda 
27.9.935 cuma günü akşamı saat 
21 de 

KONSER 
Konservatuvar tarafından 

Balkan atletizm oyunlarına i~tirak 
eden konuklar şerefine. Biletletler 
gişede satılmaktadır. 
• Melek: Nataşa (Rus aşkı) 
• Saray : Son Vols. 
• Sümer : İki genç kan. 
• ipek : Monte Kristo Kontesi. 
• Türk: Gece bülbülü. 
• Şık : Savaş Şarkısı - Malek Evleni· 
yor. 

• Alkaur : Şandu - Sihirli Ada. 
• Yıldız · Dede 
• Asri • Ekmekçı Kadm - Petrol Mu 

barebesı 

• Üıküdar Hale : Prens Ahmed. 
• Milli : İsimsiz adam - Balero. 

• 
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•1111•1111•1111•1111•1111•11111111• 1 

Büyük Harpte polis müdürünün 
odasına genç bir kadın getirdiler. Me
murlar dışarı çıktıktan sonra, o ane 
kadar huzuruna bir yabancı getirildi
ğinin farkında olmamış gibi duran 
fOlis müdürü, okuduğu evrakın Üs· 
tünden gözlerini kaldırarak, Beyof;lu 
mağazalarından eşya çalmak suçu ile 
ikinci defa yakalanan bu kadına dik
katle baktı: Gayet iyi biçilmiş, zarif 
ipekli çarşafı içinde, ufak tefek, iri 
gözlü ve çok zeki bakışlı, kibar tavır
lı bir kızdı. Çarşafının renginde la
civert çoraplan, tertemiz iskarpinleri, 
yaptığı işle kıyafeti arasında bir mü· 
nasebet arandığı takdirde ancak asır· 
dığı şeyleri üstüne giydiğine hük~et· 
tirecek kadar yenidi. 

Polis müdürü bu güzel ve zarif hır
sızı iyice süzdükten sonra gözlerini 
tekrar kağıdın üstüne indirerek, bir 
şey okur gibi sordu: 

- İkinci defa olaraktır ki sen bü
yük Beyoğlu mağazalarında, herkesin 
gözü önünde ve güpegündüz eşya ça
larken tezgahtarlar tarafından yaka
lanarak polise teslim edilmiş bulunu
yor an. Birincisinde, her nasılsa, Be
yoğlu Merkezinden yakayı kurtar· 
mışsın; bu defa telefonla vak' ayı bana 
bildirdiler. Çünkü sen bana şahsen 
mühim bir şey söylemek istediğini 
ileri sürerek beni görmekte israr et
mişsin. Eğer kadınlığına, güzelliğine 
ve zarafetine güvenerek bu defa da 
benim elimden yakayı kurtaracağını 
umuyorsan (lldanıyorsun. Cünkü ben 
vazifesini keyfine asla feda etmiyen 
bir adamım. Fazla olarak evliyim ve 
karımı çok seviyorum. Şimdi söyle 
bakalım, beni görmekte israrından 
maksadın ne idi? 

Polis müdürü sözlerini bitirince kü
çücük çantasını tutamıyacak kadar 
elleri titriyen kadın, onu yanıbaşında· 
ki sandalyenin üstüne koyarak dua 
eder gibi avuçlarım açtı: 

- Ben zannettiğiniz kadar adi bir 
kız değilim, dedi, size babamın, aile
min ismini haber verirsem şaşar, ka
lırsınız. Ben kibar bir muhite mensu
bum. Akrabam ve tanıdıklarım ara
sında çok faziletkar olarak tanınırım. 
Fakat bir bu huyum var, müdür bey, 
kanser yarası gibi benden ayrılmıyan 
mel'un bir tabiat: Mağazalardan öte
beri aşırmak illeti... Hiç ihtiyacım yok. 
Ailem zengindir. Böyle olduğu halde, 
gözümde on paralık değeri olmıyan 
eşyayı çalmaktan zevk duyuyorum. 
Bu tabiatimi ailem, akrabam, arkadaş
larım, hiç kimse bilmez. Fakat isi o 
kadar azıttım ki, nihayet karakollara 
düştüm. Geçen seferki yakalamşımda 
hüviyetimi merkez memuruna bildir· 
dim, yalvardım, agladım, ayaklarına 
kapandım, bir daha yapmamak şartile 
beni serbest bıraktı ve ailemin ismine 

Deniz yolları 
IŞLETMESl 

Acenteleri: Kara köy KöprUbaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

111111 zade Han. Tel. 22740. 111111 

Trabzon yolu 
KARADENJZ vapuru 28 Ey

lül CUMARTESl günü aaat 
20 de HOPA'ya kadar "5929,, 

7456 

•İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden : 

Laster Zilberman Vapur Acenta. 
•ndan alınmış 327 5 varak ve 50 po
liçe No. lu 49 seferli Milos vapuru 
ile Anversden gelen AB Markalı ve 
4086/l ve 3 No. lu 2 sandık porse-
len düğmesine ait bir kıt'a Ordino 
zayi olduğundan iptaline karar veril-
mesi W. Ubbelohde tarafından talep 
edilmiş olmakla mezkur ordino her 
kimin yedinde ise mahkeme)"C verme 
si ve ilk itan tarihinden itibaren 45 
gün zarfında ibraz edilmedigi tak
dirde ibtaline karar verileceği Ticaret 
kanununun 638 ci maddesine göre 
ilan olunur. (14849) 

hürmeti olduğu ;:in rezaletin önüne 
geçti. Kendisine çok minnettarım. Fa· 
kat bu sefer serbest bırakmağa cesa
ret edemedi: "Sizi polis müdürüne 
göndereceyim, vaziyetinizi ona anlatı
nız, ben artık mes'uliyeti üzerime ala
mam." dedi, ben istemişim gibi beni 
size gönderdi, tabii çok memnun ol
dum. cünkü siz halden anlarsınız, ai· 
lemizi~ şerefini .•. 

Kız devam edemedi ve ağlamağa 
başladı. Polis müdürü yerinden kalk
mış, onu teselliye başlamadan evvel 
sormuştu: 

- Kimin kıZ'lsmız siz? 
Ağlıyan kız babasının isnıini söy• 

leyince polis müdürü hayretle yerin· 
den sıçradı ve bağırdı: 

- Ne? Bütün memleketin iftihaı 
ettiği, başında taşıdığı bir adamın kı· 
zısınız ha? .. Fakat nasıl? .. 

Kız çığlığa benzer hıckmklarla po
lis müdürıinün sözünii keserek: 

- Yalvarırım size, dedi, bana acı 
söz söylemeyiniz, kalbım zaten yara 
içinde ... Biliyorum, babamın şerefine 
karşı ne büyük bir cinayet işlediğimi 
biliyorum. Fakat bu bir hastalık ... Ne 
yapayım? Kendimi alamadım. İntihar 
etmek istiyorum. Kendimden, hayır 
kendimden değil, çünkü ben - bu ta
biatim müstesna - her hususta çok 
faziletli ve mağrur bir kızım, bu tabi· 
atimden iğreniyorum. 

Krz çantasını açarak birtakım mek· 
tup zarfları ve göğsünü açarak göm· 
leğinin markasını gösterdi; 

- lste ben bu ismı, bu markayı le• 
kelemek istemiyorum, beni karakol· 
!arda, adliyelerde süründürmeyiniz, 
babamın yüreğine iner, memleket şu 
zamanlarda muhtaç olduğu bir ada
mı kaybeder. Beni yine serbest bıra
kınız. Bir daha yapmam. Yaparsam 
o zaman daha ağır ceza veriniz. 

Polis müdürü epey düşündükten 
sonra, ağır bir eda ile sordu: 

- Ailenizin şerefine, namusunuza, 
babanızın başı üzerine söz veriyor 
musunuz? Bir daha bu hareketi tek
rarlamıyacağmıza söz veriyor musu• 
nuz? 

- Söz veriyorum. 
Polis müdürü km serbest bıraktr. 

Fakat büyük Beyoğlu mağazalarında 
eşya çalınma vak'alan devam ediyor-

. du. Kıymetli şeyler de aşmlmağa baş
lanmıştı. Sıkı bir kontrol üzerine ay
ni kız üçüncü defa olarak yakalandı, 
fakat bu sefer esaslı bir tahkikattan 
sonra anlaşıldı ki kız, o şerefli adamın 
kızı değildir, sahte mektuplar ve 
gömlek markasile iki defadır polisi 
aldatmıştır; hakikatte iyi tahsil gör
müş, fakat annesi babası öldükten 
sonra Beyoğl unda serseriyane bir 
ömür sürmeğe başlamış. morfinöman, 
isterik bir kadından başka bir şey de
ğilmiş. 

ilan 
Kadıköy, Caferağa, Yoğurtçu Çeş

me Şifa'da 38-88 Kadriye uhtesinde
ki ev ile Şifa gazinosunun bulundu
ğu İzmirli İsmail Hakkı uhtesindeki 
yerin mülkiyeti Üsküdar Asliye malı· 
kemesinde münazzahdır, ilan olunur. 

Pangaltıda Bilezikci sokak 34 No. 
da Karnik Melkonyan. 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemeı:.inden : 

Logopulo Pettol tarafından aleyhi
nize ikamt> edilen iflas davasının ya
pılah mahkemesinde icra ve iflas ka
nunun 158 inci maddesine tevfikan 
müddeabih 600 lirayı maa faiz ve me 
sarifi muhakeme ile birlikte ve 10 
gün zarfında dav ciye tesviye ve a
hut da mahkem vez 
menize ve aksi 
muamelei k n 

ğine ve işbu depo kararının )t r 
sabık hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 141 inci maddesine tevfi
kan tarafınıza ilanen tebliğine ve 
mahkemenin de 4·12·935 çar amba 
saat 13,30 e bırakılmasına karar ve· 
rilmiş oldğundan keyfiyet ihbarna· 
menin tebligi makamına kaim olmak 
iizere ılan olunur. (14856) 
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Öz Dflimiz için Üç Yılda 

Neler Yapıldı? 
İbrahim, Necmi Dilmenin dün rad· 

yoda söylediti nutuk ıudur: 
" Sayın yurttapar, 

Uç yıl önceydi: Atatürk'ün yük
sek bulut ve yaratıı kaynağına yeni 
bir timtek çakmııtı. Türke varbiını, 
erkinliğini, egemenliğini, soyaalbğmı 
bağı§lıyan Yüce Önder, Türk dilini 
de aydın göı:önüne almı§tı. Bu bakı· 
şm ilk verimi, 26 Eylul ı 932 de yur
dun her yerinden gelmit bin kadar 
dilcinin Dolmabahçe Sarayında top
lanmaaı oldu. Birinci Türk Dili Ku· 
rultayı adıyle Türk devrimi tarihin
de yer alan bu toplantının buıün ü
çüncü yıl dönümünü kutlıyonu. 
l:Sayramınız mutlu olsun l 

Tf!rk dili ipni bu durağa getirmez. 
den önce. Önder, 9 Ağustos 1928 de 
Türk alfabesini yarattı. Bu alfabe 
dilimize soyaal dünyadA hakkı olan 
yeri vermiıti.Bu alfabeye yaraıır yol
da lüıat, gramer, terim yar•tma iti.
ne de el konmuıtu. Ancak bu yolda
ki ilk çalışmaların verimi, Atatürk
ün karanlıkları yaran, ıüçlükleri ye• 
nen, en kısa yoldan en umulmadık 
yüksek bulu9lara varan dehaaına gö
re yeter değildi. En küçük biz iaden 
ulu bir anayol bulan Önder, bu yet· 
mezliğin neden ileri geldiğini hemen 
gördü. Dil devrimine doğru yürüyen 
yolun tarih kaynağına dayanması ge
rekliğini duydu ve yaltrık saçan göz· 
lerini oraya çevirdi. 

Türk Diliı Kurumuna öz bir kardeı 
olarak kutsal eliyle kurduğu Türk 
Tarih Kurumu, yer yüzü tarihinin 
ilk kültür ıırklarının Orta Asyadaki 
Türk anayurdundA parladığını, ora
dan tiırlü göçme yollarıyle Ural-İdil 
boyuna, Hint ellerine, İran yaylasına, 
Mezopotamya ovalarına, Ön Asyaya, 
Ege ve Akdeniı: kıyılarına, Afrikaya, 
Atlaa Okyanosu yakalarına, Vistül, 
Rayn, Tuna havzalarına, Çine, Ame· 
rikaya ve bütün Okeana yayıldıtını 
ortaya çıkardı. Soysal yapmanın, 
bilginin, her türlü Kültürün kayna· 
ğr böylece belli edildikten sonra, ye· 
niden dil üzerine dönülebilirdi. Tari
hin verdiği yeni aydınlığa göre, yer 
yüzü dilleri üzerinde Türk Dilinin bir 
kaynak gibi ıözden geçirilmesine 
başlamak, bunun için de bir yandan 
Türkçenin en eski varlıklarına kadar 
deriııle§mek, bir yanda dA ba9ka dit. 
lerin etimolojilerini araıtıra.rak bun
larla dilimiı: arasında tarihin, belki de 
tarihten öncenin karanlıkları içinde 
unudulmuş olan bağWıkları bulmaia 
çalışmak ... İşte Yeni dil atılıırnın bat· 
hca amaçları bunlardır. 

Birinci Dil .KUl'ulU.f.1, kurdutu J>U 
Kurumuna iki büyük çalışma yolu 
göstermittit. Bunlardan birincisi da· 
ha çok pratik olarak Türk dilini her
kesin kolayca öğrenip anhyabileceği 
şek1 • koymaktı. İkincisi, daha gücü 
ve ·1a esash11 ise, dUimiı:in bütün 
dünya dillerine ana kaynak olduğunu 
ortaya çıkarmak, bunu bütün bilim 
dünyasına tanıtmaktı. 

Oç yıllık c;alıtmanın ucunda, bu i· 
ki büyük yol üzerinde ne kadar ilerle
miş, neler yapını§ oldutumuzu, bu
rada kısaca anlatmak isterim : 

Dilimizi bütün Ulusun kolayca an· 
layıp öğrenebileceği bir tekle koy· 
mak işi, kısaca yazı dilini konuşma 
diline elden celdiği kadar yakla9tır· 
mak diye anlatılabilir. Soyaallığın, 
ilerilitin en birinçi ıartı okuma ya.z. 
ma bilmektir. Biz de bütün Türklere 
okuma, yuma, tıesap öğretmek iste
riz. Alfabe deiitiminden sonra oku
yup yazmada bir &üçlük kalmamıştır. 
Yalnız okunacak ıeyin anlatılması da 
gerektir. Gazetelerde, kitaplarda kul· 
landıjımız yazı dili, herkesin konu· 
§up anladığı dilden ayrı oldukça bu 
anla.Uma iti aatlanmı§ olama.ı. 

· İtte bunun içln, Dil Kurumu, ya
.zıda kullanılan, fakat konuıma dilin· 
de yeri olmıyan ıözlerin, konuımada 
kullanılım sözlerle deği9mesine çalıt
maktadır. Kar9ılık arama yolundaki 
bunca emeklerin sebebi ve hedefi bu· 
dur. 

Yazı dilimizde yer almış, fakat 
halk ~.onupna dilinden uzak kalını§ 
olan sozler~ ka.rphk aramak için Ku· 
rumumuz şımdıye kadAr ıu işleri yap
mııtır : 

1.- Bütün yurt içinde halk a(zın· 
dan söz derlemesi yaptlmııtır. Bu· 
nun için bütün öğretmenler, dilsever
ler, Devlet işyarları, Halkevleri ö
dev almıılardır. Köylere vanncaya 
kadar her yerde halkın ağzından du· 
yulan sözler fiılere geçirilmiı, ilçe 
ve 11 baıkentlerinde 
t o p 1 a n m ı t. ı ü z ü 1 e sUzü-
1 e Kurutn Merkezine kadar &elmiı
tir. Biribirinin tıpkısı olanlar llçe ve 
il merkezlerinde birlettirildili halde 
Kurum Merkezinde toplanan fitJerin 

· aaym (140) bine vamu9ur. Bunlan 
koynunda toplıyacü bir (Derleme 
derıisi) bamlamaktayız. 

2.- Yan dilinde çok kullanılan. 

fakat lıalkm konuf!M dilinde yeri ol
mıyan 1500 kadar kelime, ıueteler, 
ajanalar, radyolarla herkeae l!»ildirile
rek bunlara kartılık aramak iti bU· 
tün Ulusa bir ödev olarak verilmiıtir ~ 
(Büyük Dil Anketi) adı verilen bu 
çalııma bütün yurtta derin bir sevgi 
ve ilci ile karplanmııtır. Bu sözle
rin hepsine gelen karıılıklar aırala
narak (Türk Dili) bülteninde ortaya 
konmuıtur. 

3.- Ankete konmuş ve konmamıı 
yazı dili sözlerini kauılamak taere. 

derlemeden ıelen fişler ile yüz elli 
kadar kitaptan Türkçe sözler taratıl· 
mıı, Türk dilinin varlıklanru, hiç 
değilse bu varlığın büyük bir kımıı· 
m koynundA toplıyan bir (Tarama 
Dergisi) baaılmııtır. Bu dergide, şim· 
diye kadAr yabancı sanılan 7000 den 
artık söze karp, bunları anlatan 
30,000 e yakınTürkçe söz vardır. Bu 
Türkçe sözlerin toplantıaı dilimizin 
türl~ tiveleri ve varlıkları üzerinde 
de kaqılaıtırmalar yapılabilecek ge· 
nit bir çalıpna meydanı açmııtır. 

4.- Türk söz yaratma yollarını 
göatermek ve bir kökten birçok IÖ· 
~ün ilreyipni ortaya koyarak, yeni 
yeni sözler bulma itini herkesin ya
pabileceği bir tekle sokmak isteğiy· 
le, dilimizde sö.ı kurumu yolları üze· 
rine bir anket yapılmı§, bu anketin 
iki parçası baaıhp; yurda yayılmıttır. 
Bunların verimi ~e Kurumun çalıt· 
malan, baakıya verilmek üzere ha· 
.ıırlanmakta olan (Ekler De-rgisi) nde 
toplanacaktır. 

S- En son olarak (Tarama Der
gisi) ndeki karşılıklar elenmiş, gerek
li tözlerin karşılığına yeni sözler ya
ratılarak bir (kar§lhklar kılavuzu) 
yapılnu1 ve herkesin gözü önüne ko
nulmuıtur. Bu kılavuz, Osmanlı
cadan Türkçeye ve Türkçeden Os· 
manlıcaya olmak Uzere iki kısımdır. 
Cep Kılavuzu teklinde basılmııtır. 
Herkmn kolaylıkla kullanabileceği 
bir biçimdedir. 

Bütün bu sayılın çalıpıalarda göz 
önünde tutulan §ey, ya.ıı ve okutma 
dilini elden geldiği kadar konutma 
diline yıklaıtırmak, okuyacak Türk 
çocuğuna en kısa bir ıamandA en ko
lay yoldan en çok bilciyi belletme 
rolunu bulmak, her Türkün ıaaete. 
mecmua, roman okurken okuduğunu 
anlayabilmesini sağlamak olmuştur. 
Yoksa karıılığı gösterilen sözlerin öz 
köklerinin Türkçe olduğunu in· 
kar etmek değildir. Bu büyük baki· 
katın bütün ilim dünyasına gösteril· 
meıi zamanı da uzak değildir. 

Biraz sonra daha geniş ölçüde an· 
latmağa çabtacağım: Araştırmalart• 
w:u.z ilerledikçe, biı:, Türkçeden ayn 
gayrı denen dill~rde de sevgili ana di· 
limizin köklerini ve sözlerini bol bol 
bulmaktayı•· Bunun içindir ki Kı •\· 
vuzda ortaya konan ıö..ı kartıhklan· 
nı kimseye zorla kabul ettirmeyi hiç
bir zaman düşünmedik. Kılavuz, dil
leri ve kalemleri durdurmak için de
ğil, onlara daha geni§, daha varlıklı 
ıöı: ve yazı yolları açmak için oı ı .... 
ya çıkmıştır. 
Soauııt;~.Jlm!;.~ bu yoldaki 

çalışmaların verimi, yazarlarımızın e· 
meklerine bağlıdır. Her yazarın yü· 
reğinde, yazı yazarken, yazısını o
kuyacak olanların sayısını çoğalt
mak: dil9üncesini, duyguıunu biıtün 
'fürklerin anlamasına yol bulmak 
sevgisi ya,araa, yazısına balkın bil· 
mediği, anlamadığı sözleri karııtır
maktan kolaylıkla geri durabilir. A· 
tatürk devrinin yazarları, Büyük Ön· 
der'in yarattığı yeni Ulusal Devlet 
rejiminin her şeyden çok ve her fey· 
den önce halkçı bir rejim olduğu
nu unutamular. Halkçı bir rejimde 
berıey halk içindir. 20 milyon Türk
ten yalnız bir kaç bininin okuyup an· 
hyacaiı bir yazı, kalitece ne kadar 
kuvvetli olursa olsun, Ulusal deger· 
ce çok ıeı\ demektir. 

Bütün yazarlar, bu büyük ve gö
nül alıcı dileğe yazılarını yakla§tır· 

mağa çalıtırlaraa. pek kısa bir zaman 
içinde, Türk ıazete ve kit-aplarımn 
büyük kısmı, halkın öz malı olur· 
Ga.ıetelerimizi, Dergilerimizi, kitap
larımızın bir kısmını milyonlarca 
yur r.aıın okuyup anlıya bileceği bir 
ıelde koymadıkça tam aoyaal bir U
lus olarak kendimizi dünyaya tanıta· 
mayız. Bu büyük ülküye her yazarın 
yardım etmek istediğine inanıyor ve 
pveniyoruz. 

Böyle bir alaf, yanrlar için de çok 
faydalı olur. Bugün yazarhk, bizde 
inu.nın hayatını kazandıncı mealek-
1~ -.raamda sayılamıyor. Bunun se· 
bebi de sürüm azlığıdır. Gazeteci 
Gazetesini sekiz on bin yerine yüz 
bin, ikiyüz bin olarak satarsa, bir ki
tap bet bin yerine yüz bin ballhrsa, 
o zaman kalemiyle geçinebilecek in· 
sanlar da güvenerek hayatlarını bu 
ite bağlarl•r. 

1ıte, birinci amaç üzerinde Dil Ku· 
rumu çalı§JDalarının varııs1 bunlar· 
dır: Halkı okutma itini en kolay ve 
en çabuk yoldan bapraçak, okuma 
tiğrenen her Türkün anlıyarak, tada· 
larak okuyabileceği yazılar yaratacak 
bir dil: çoculclannu~ın en kua za. 
manda en çok ve en iyi bilci edinme• 
l•rine yarayacak, taze kafalan ezber· 
cillie d~kten kurtaracak bir dil 
yurdun bilirlerini, yuarlar1nı bir kaç 
bin klfilik bir uınlıim defil, ıerçek· 
ten bütün hallan ve ulusun okuyup 
anlamaaım kolaylqtıracak bir dil •.• 

Derleme, anket, tartma, kılavuz •..• 
Bütün bunlarla buraya doiru yüril
yoruz ve, öyle umanz ki, artık bil· 
tün Tür~ kalem aa.hiplerlnin birle
terek yapacakları yazı devrimiyle,bu 
it yoluM ıirmiı olacaktır. 

Bu mutlu bayram ıününde, Kuru
mun ağzından bütün Türk yazarları
na, kalemlerini bu yola çevirmelerini 
rica ederim. 

Şimdi, ikinci, daha büyük ve daha 
derin çalı.şma yolu taeriJıde de bir 

kaç söz söylemek isterim: 
A vrupada dil i§leriyle uğrapn ve 

en ço~u bağnazlık kaygılariyle bağ. 
lı bulunan bilginler, nasıl tarihte 
Türkün büyük birincilik ve yaratıcı· 
lık hakkını bilmezlenmişlerse, Türk 
dilinin ana kaynaklık değerini de öy
le bilmu davranmışlardır. Güne§in 
111ğı, ona &ö:ılerini yumanların bile 
kirpikleri arasından nüfuz ettiği gi
bi, Türk dilinin birinciliği ve üstün· 
lüğü de bunların ara~tırmalan ucun
da kendini göstermemit değildir. İç
lerinden hakkı gururdan üstün tuta
rak bunu itiraf edenler de vardır. 

Bununla beraber, Türk dilinin ger· 
çekçek varlığını derinleştirmek ve 
onun biltUn dillere kök salmş bir dil
le~. anası .. olduğu.?u göstermek, en çok 
Turke duşer, Turke yaraşır. Hele A· 
t~t~~k çocukları için bu, hem yüksek 
hır odev, hem de büyük bir kıvanç· 
tır. 

.. 'l'~rk Dil Kurumu, bu yUce vargı 
uzerınde de iki geniş ve ana yoldan 
çalışmaktadır: 

Bunların biri Türk dilinin en e .. 
ki, en uzak, en ilkel varbklanna doğ
ru del'inleterek araşt.ırmalar yapmak· 
tır. Bu yoldan yürüyerek dilimizin, 
bütün yer yilzü dillerine ana kaynak
lık etmiş olan en ilkin söz köklerini 
bulmağa doğru gidiyoruz. Y a.ı1h ola
rak elde bulunan en eski Türk dil a· 
nıtlannr, Orhun yazılannı, Uygur ya
larını, Kaşgarlı Mahmudun Divanı 
lugat -üt- Türk'ünü, dilimize en ye
ni yolda çevirmek gibi çalışm~lclr. 
sonuçlarım vermeğe yaklaşmış bulu· 
nuyor. Yazıdan önceki daha eski za. 
manların Türkçe varlıklarını bulmak 
için de, en uzak ve karışmamış Türk 
yurtlarında yatJyan konuşma dilleri
ni derinleştirmek gerektir. Yakut, 
Çovaş, Kırgız, Altay lehçeleri gibi 
halk ağızında yaşamış. araıialimik e
debiyata karışmamış dillerin sözlük· 
lerini bu iş için en yararlı buldük. 
Bunlardan Yakut dilinin büyük Pro
fesör Pekarsld tarafından Rusça ola· 
rak yuılmıt olan 1900 büyük sahi· 
felik lugati battanbaşa dilimi~e çev
rilmiştir. Bu lfıgat bize dilimizin dün· 
yaya yaygın söı: köklerinden bir ço· 
ğunu tanıtmıı bulunuyor. Sibiryanm 
Doğu Kuzeyinde yaşayan, kendi öz 
evırimini halk dilinde yapmış olan bir 
dilde araxa, farsça, latince, grekçe 
ve bütün indo-Öropeen sanılan ve 
denilen dillerin ana köklerini bulun· 
ça, hele Sümercenin baştan nihayete 
kadar en eıki Tilrkçe olduğu anlatı· 
hnca derin bir hayranlığa ve hayrete 
düşmemek mUmkün değildir. 

Yine Yakutlar gibi Sibiryanın Ba
tı Kuzeyinde yaşıyan Çovaşların da 
biri Rusça, öteki Macarca olarak ya
zılmı, iki küçük sözlüğünü de dilimi• 
ıe çevirmekteyiz. Çovaş dili için Aş· 
marin'in yazdığı Ru~a büyük ıö:ı:lü
fün basımı henüz Sovyet ülkesinde 
de l'ıamamlanmanuştır. Bittikten son
ra bununla da uğra~acağız. 

Kırgız, Kazak, Altay... ;-ibi eski 
Türk lehçelerinin llıgatlerini de bun
dan sonraki çalışmalarla dilimize ma· 
letmek umudundayız. 

Kendi öz dilimizi en eski ve en 
ilkin kaynaklarına doğru yürüyerek 
derinlettirmek yolundaki çalıımala· 

rın verimini bulmak üzere ikinci bir 
çalışma yolu daha kovahyorua. : Bu 
da TUr!ç dilinden ayrı ve baflra a&• 

nılan "tfiuerin etimolojisini araıtır· 
mak ve bu yoldaki çah!m•lann ve
rimini dilimizin ıöz kökleriyle karıı
la9tırmak yoludur. 

Bütün Avrupa • dillerine Kültür 
kaynaklığı etmit denilen eıki Grek 
ve Litin dillerinin etimolojileri bize 
bu dillerin Türk kökünden türenmİ§ 
olduğunu pek aydın bir yolda gös
termittir· Bütün Doğu ellerine ıtık 

saçmış denilen Arap ve Fars dilleri 
üzerindeki derinleştirmcler, bunların 
da Türk dilinin zencin kaynağından 
akıp geldiğini belli etmektedir. 

Biri ötekini kontrola yarayan bu 
iki yol üzerindeki çalışma)araın veri· 
mi arasında görülen birlik, hiç !ÜP
he bırakmıyor ki, dilimiz bugUn Av
rupayı, Afrikayı, Amerikayı ve ~ü
tün Okeanr kaplayan enıın ınııan 

gruplarının dillerinin anasıdır. 
Bu kutsal bayram gününde, bütün 

yurttaşlarıma bu inanı bildirmek Ku
rumumuz için büyijlt bir sevinçtir. 
Bu sevinçten daha büyük bir borç 
vıaraa, odA bütün bu bulu9ların ve e .. 
rişlerin şerefi Kurumumuzu kuran 
ve koruyan, ona ufuklar açan, yollar 
gösteren Ulu Önderimiz, Büyük 
Türk Dlhisi KAMAL ATATURK'e 
ıit olduğunu tükenmeı saylı ve 
ıtvgilerle söylomektir. 

Yurttaşlarım, 

Dil bayrammrzı i~ten kutlar, ti. 
pinize mutlulu.klar diler, biltUn bıı 
aevinçleri yaratan Büyük Aı.türk'e 
uııun 'H daima ıtrkh ömürler dilerim. 

ZA Yt - Kartal motöribaün meealıa 
ve makine ıehadetnaınelerile Feyzi 

namına 1128 Na. lu reiı tehadetname 

si, Kadir namına 15/ 6950 No. lu 

tayfa cüzdanı ve MevlQd namına 

23/ 7728 No. lu tayfa cüzdanı kayb

olmuttur. Yenileri çıkarılacaiınd~n 

bulın için hükmü yoktur. 

Kartal motörü ıahibi M.Ali 

Dün Bütün 
Bayramı 

Yurtta Dil 
Kutlu landı 

[Baş tarıdı 1 incide] 
larr inançla, yüksek bir sayıı ile anan milaamere verilmiş, aöylevler söylen
profeıörden sonra. edebiyat fakülte- dikten sonra bir piyes temsil edilmit
ainden Vahit te Universite gençliği- tir. Gece, lstanbul radyosu, Beyotlu 
nin dil değiıimindeki çalışma tarzla- Halkevinde çahşmııtır. 
rını söylemi§, bilcili çalqmanın zaru· Ayrıca, Kadıköy, Usküdar ve Fa· 
retlerini ileri aürmüttUr. tih halkevlerinde de kutlulama tören· 

. Halkevinde leri yapılmııtır. 
Diğer yönden Eminönü Halkevinde Ankaradaki tören 

dil bayramı ilgiaile çok parlak bir kut· 
lulamı yaprlmıştJr~ Onceden hazırla • Ankara, 26.A. A. - Dil bayramı 
.ian salon kalabalık halk tarafındau Ankara Halkevinde büyük törenle 
dolmuş, törene Erzurum saylavı Na- kutlulanmıştır. 
kiye, Cumuriyet Halk Partisi, il ve Araamda Kültür Bakanı Saffet A· 
Jarbayhk ileri gelenleri katılmışlardır. nkan, Tekitler Bakanı Rana ve pek 
Kutlulama pro,ramm\n her tafaftan çok saylavlar bulunan büyük bir halk 
öğrenilebilmesi için radyo mikrofonu kütleai Türk ilerleme tarihinin en par· 
salona konmuf, törene Halkevi ba~ lak sayfalarından birini teıkil eden bu 
kanı ve Iatiklil lisesi direktörü Aılh dil uvatının kutlulanmaaındı bulun· 
Srrrınm töylevile başlanmııtır. mak için saat 18 den itibaren tiyatro 

Agib Sırrı IÖylediği nutkunda, dil binasını hıncahınç doldurpıuttur. Tö
bayramımn küçük bir tarihini yap· ren, Iatanbuldan naklen radyo ile ve• 
mıştır. Eaki dille yeni dili mukayese rilen lbrahim Necmi Dilmenin aöyle· 
etmi' ve bu mukayeseyi açık misaller dili bir oyta ile ba,1am11 bunu Musi· 
le canlandmmıtu. ki Muallim mektebi korosunun latik· 

Baıkandan sonra kız ötretmen o- lll ve Kurultay martları takip etmiı· 
kulundan ve Halkevi gençlerinden tir. 
ktrkınm katılmaaile zenginle,en bü • AÇ!f söylevini Ankara halkevi ı.,. 
yük bir koro heyeti Iatiklll ve Kurul· kanı Ferit vermi1 ve dil devriminin 
tay martlarını çalmışlardır. önemini tebarüz ettirmiştir. 

B•ndan aonra muharrir Orhan Sey Bunu Besim Atalayın konferan11 
fi, Aşık Kerem destanından ve Kö· takip etmiştir. 
roğlu türküsünden lirik parçalar aöy· Besim Atalayın konferansını müte• 
lemi,tir. akıp sahneye gelen Münir Müeyyet 

Bundan sonra Halkevinin temıil öz türkçe bir 'iir okumuştur. Bunu 
kolundan Sadi, Faruk Nafizin öz dil- miltekip Bayan Mellhat Azmi bir kon 
le hurrladıfı bir şiirini okumuştur. ferans vermiş ve bunu Cumur Bat • 

latikllt lisesinden Sevim Ap:lh Sır- bnhfı filarmonik orkestraaının kon· 
rı, mikrofon önUnde kelimelerin ııasıl seri takip etmiştir. 
kullandacağnu açık bir dille anlat • ---------... ---
mıştır. Dahft sonra Halit Bavrrnın öz 
dilin güzelliklerini iyi bir dille anlat· 
mııtır. 

• 
Bütiin bu aöylevlerden aenra Hal· 

kevinin radyosu açılmı,tır. T. D. T. 
C. genel sekreteri lbrahim N ecrnl Dil· 
menin Kurum adına baoyram ilıiıile 
yaptrfı 18ylev dinlenmi1tir. 

(Bu nutku olduğu ıibi bu sayfamı
zın diğer sütunlannda bulacakınua.) 

lbrahim Necmi Dilmen, radyoda 
verdiği aöylevdeıı sonra, Halkevine 
gelmi' ve kendisini kalabalık bir din· 
leyici arasında bulmu,tur. Genel aek· 
reter, radyoda aöylediklerinin k .. 
bir özünü de burada tekrarlamıştır. 

lbrahim Necmi Dilmen, burada dil 
itleri Uı:erinde açık sorulara cevap 
verecetlni ıöylemiJ ve aalonda bulu· 
nan öğretmen, yazıcı, münevver ve 
Universiteli herkesten dil üzerindeki 
.or~uların~ bekl~~ştit. 

Dinleyiciler tarafından sorulan su
allerle genel sekreterin verdiği çevap· 
lar fUnlardrr: 

- KültürU yeni kelimelerle karıı
lımak mümkün olabilecek mi? 

- Kültür deyince iki şey anlaşa -
hr: t - Kültür jeneral. Yani ilk ve 
orta tahsillerde liğrenilen kültür. 2-
Yükaek tahsilde öğrenilen ıeniı kül
tür. 

Bizim iıtedifimiı. ha lktn umumi 
ıctiltürünil ztnginlettirmektir. Dili • 
mizde son eklerimi~ pek çoktur. Bu 
itibarla dil, zencindir. Yeni kelimeler 
belki yadırranacak, fakat sonra bütün 
dünya dillerine meydan okuyacak ka
tlar ıenitliyecektir. 

- Yazarlarımız henüz öz dil keli· 
melerini tamamen kullanamıyorlar. 
Köylülerimiz henüz öz dil kelimeleri· 
ni bilmiY.orlar. Bu kelimeleri halka 
naaıl öğretecet~? 

- Daha ilk günlerdeyiz. Kılavuz 
bugün aatrşa çıktı. Hiç kimseyi 6 bin 
kelimeyi birden ezberlemiye mecbur 
edemeyiz. Millt menfaatimiıe taallQk 
eden biltiln !eyleri biz, çabuk kavra· 
rız. Onun için öyle Umit ediyorum lcl, 
gelecek sene yaprlacak olan Kurul • 
tayda, öz dille kolaylıkla konuıabile
ceğiı:. 

Aal derdimb 20 milyon balkın 
hepsini okutabilmek, onlara öa dili 
öfretebilmektedir. itte bütün devlet 
kurumlannın halline çare aradılı bü
yük dert budur. 

lstiyonuı ki, kaylümUr, ileri giden 
ulu.tarda olduğu gibi, okur yazar ol
sun. Rakam bilsin, asker oğlundan 
gelen mektubu okusun. Hükumetimiz 
bunu önemle dUtünmektedir. Parti • 
nin husuıt bir encümeni bunun çare· 
sini aramaktadır. Halka en az zaman
da çok mikyasta balkevleri, gece 
dersleri, seyyar mektep ve muallim
lerle ve nihayet bütün halkın kuv•e· 
tile okumayı öğreteceğiz. 

- Aldığımız köklere tUrlcçe kök 
diyoruz? Bunları Avrupa llemi doiru 
buluyor mu? 

- Bizim kılavuza aldıfımız keli • 
melerin kıamı izamı ihtiyaç kayıuıi· 
le alındı.Bilhassa okuma yaıma bilrni 
ytn balkı kadar inrniı kelimeleri aı, 
dık. 

Avru~lı bbe itiru edebilmek için 
evveli kendi dilinin en ince noktala• 
rmı bilmelidir. Çünkü, diliınbe ah • 
nan bu kelimelerin pek çojunun kökU 
bizim liaandad1r. 

Medeniyetler gibi diller de Orta As 
yadan çıkmıştır. Velikalar yaıbancı· 
larm kendi arayıcılarının eserlerinden 
çıkarıldı&ı ıöeterildikçe medeniyetle· 
rin Orta Aıyadan çıktığına inandı -
lar. Dilde de böyle olacaktır. 

Gece Radyoda 
Ciece, Beyoğlu bılkevinde de bir 

Meksikanın 
Ulusal Bayramı 

Ankara, 26 A.A. - Meksika 
ulusal bayramı münasebetiyle 
Meksika Birleşik hükUınetl~ri 
cumurluğu başkam ile Cumur • 
başkanmuz arasında çekilen tel· 
graflar: 

Meksika birleşik hükumetleri 
Cumuriyeti Batkanı S. E. Ge
neral Lazaro Carden'ls 

Meksiko 
Meksikanın ulusal bayramı 

münasebetiyle Son Ekaelin 
sıruza samimi tebriklerimi iU • 

nar ve şahsi saadetleri ve Mek
sikanm bayındırlığı hususunda
ki dileklerimin kabulünü rica 
ederim. - .l1 
~ ' Kamil AtatiiAc 

Son Ekselans Kamil Atatürk 
Cumurbaşkam 

Ankara 

Meksikanın ilanı istiklalinin 
yıldönümü münasebetiyle gön· 
dermek lfttfunda bulunduktan 
tebrik telgraflarmdan dolayı te· 
şekkürlerimi sunar ve Türk 
milletinin refah ve ikbali ile 
şahsi saadetleri için beslediğim 
samimi temennilerimi arzede • 
rim. • 

Ankara Otobüıleri 
Ankara, 26 (Özel aytarnnrz 

bildiriyor) - Ankara şarbayh • 
ğı aybaşında işliyecek uray oto
büsleri için tesbit olunan bi • 
let tarif esini ilin etmi,tir. 

Bu tarifeye göre, biletlerde 
bugüne nisbetle yüzde 2 5 kadar 
bir tenzilat vardır. 
Taşhandan Bakanlıklara ve • 

ya Cebeciye gidenlerden 10 ku· 
ruş, Çankayaya veya Dikmene 
20, Kavaklıdere, Keçiörene ve 
Etliğe 15, Sağlık Bakanlığı ile 
Tarım Enstitülerine yedi buçuk 
kuruş bilet parası alınacaktır. 

Sümerbank Bu Y d Talebe 
Göndermiyor 

Ankara, 26 (Özel aytarnnız 
bildiriyor) - Sümerbank bu se
ne Avrupaya talebe göndermek· 
ten sarfınazar etiniştir. 

Bir Eroin Müptelbı mahktım 
Oldu 

Eroin aatmak ve toplu bir halde ~ 
ıoin içmekten suçlu topal ŞUkril ile 
arkadatlarr Burhan, Ali Refik, Do "' 
fan, Fehim ve Müjdatın duru§malan 
dün aek~inci ihti"a hakyerinde biti• 
rilmlttir• ltvinde 25 paket eroin bulu. 
nan Müjdaun iptili halinde eroin kul 
landıtr anlatılpıq, bir tene hapse ko .. 
iıubnaama ve 200 lira para euası iS• 
demcıalne karar verilmi1tir. Dilerleri 
beraat etmi§lerdir. 

Kürek birincilikleri 
latanbul, 26 A.A. - Denizcilik fe

derasyonundan : 
21·9-935 cuma günU yapılacağı bil

dirilen Türkiye kürek birincilikleri 
icap eden tahaiaatın gecikmesi yüzün· 
den Birinciteırinin altıncı pazar ıü· 

t-IAlı<YERL.ERi 

Suzanı 61d0ren 
Fedainin 
muhakemesi 
Köprübaşında daktilo Suzant, 

vurup öldürdüğünden dolayı 
Ağır ceza. mahkemesinde 29 se
ne ağır hapse konulmaSJna ka • 
rar verilen Anadolu Ajansı mc 
murlarından Ali Fedai hakkın
daki karar temyiz mahkemesin 
ce bozulmuştu. 

Dün, ağır ceza mahkemesin • 
de, Ali Fedainin yeniden muha
kemesine başlandı. 

Davacı Suzanın vekili temyi· 
zin son ikinci celsesinde hazır 
bulunmadığından şahsi hakla -
rmdan vaz geçmiş saydarak 
mahkeme salonundan çıkarıl -
mış ve duruşmaya yalruz suçlu 
vekili hazır olduğu halde devam 
edilmiş ve biraz sonra temyizin 
bozma isteğine uyulmuştur. A
li Fedai hakkında gelecek cel • 
sede, yeniden karar verilmesi 
muhtemeldir. 

• Şilenin Kervansaray köyün 
den Gülsüm kızı kaçırmak, ve 
kızı kurtarmağa gelen annesi 
Rukiyeyi yaralamaktan suçlu 
Şevki oğlu Ali ile Efe Mehıret, 
Sadık ve bunlara yardım eden 
on bir kişinin duruşmalarına 
dün ağır ceza hakyerinde başlan 
dı. Gülsümün babası molla İhra 
him de, kızını kaçıranlardan bi· 
rini dövdüğü için suçlular ara • 
sında bulunuyordu. 

Suçlular, suçlarını inkar ~t • 
tiler. Y alnıı bunlar arasında bu· 
lunan Şevki oğlu Ali: 

- Ortada kaçırma yok. Gül· 
süın. kendi rızaeile geldi. Ara • 
mızda sözleştik. Anlaştık. Bera 
berce dağa kaçuk, dedi. 

Kaçırılan Gülsüm kız da şun• 
lan söyledi: 

- Beni asıl kaçıran, Şevki oğ 
lu Alidir. Ötekiler, yardım etti· 
ler. Çeşme başında su doldu• 
nırken kolumdan tutup zorla 
dağa çıkardılar. 36 saat dağda 
kaldnn. Fakat ne Ali, ne de öte
kiler bana tecavüzde bulunma • 
dılar • 
Gül~~ 19~si RWfiye de 

verdiği ifadede, kızın feryadı Ü• 
zerine, kaçıranların arkasından 
koomak istediğini, bu sırada, A
linin attığı silahla kolundan ya 
ralandığmı söyledi. 

Mahkeme, şahitleri çağırmak 
üzere, duruşmayı başka güne 
bıraktı. 

• Dün dokuzuncu ihuuı 
mahkemesine Şükrü ve Seyfi iı 
minde iki eroin kaçakçısı veril· 
miştir. Bunlardan Şükrünün du 
ruşmasına mevkufen bakılmış • 
tır. 

Muhakeme. şahitlerin çağınl· 
ması için ba-şka güne bırakılmış 
tır. 

• Sekizinci ihtısaa müddciu· 
mumiliği, kum•• kaçakçlığın • 
dan auçlu Fegare hakkındaki ev 
rakı tetkik etmiş. hadisede ka· 
çakçılık mahiyeti görülmemiş • 
tir . 

• iddia edildiğine göre Vey • 
si, Recep, Apustol isminde üç 
yankesici Eşref isminde birinin 
tramvay sahanlığında, cebinden 
ıaat ve kordonunu çalmışlardır. 

Dolandırıcdık suçluları yaka 
lanarak adliyeye verilmişlerdir. 

• Ankara caddesinde, başka 
birisinin üzerine tabancasını bo 
şaltmak isterken, attığı kurşun 
yanlışlıkla akşam idare memur 
tarından Şevkete rastlayarak bir 
bacağının kaybolmasına sebep 
olan Remzi paşazade Şevket 
aleyhine, bacapıı kaybeden 
Şevket tarafmdan dördüncü hu
kuk hakyerinde bir dava açıl• 
mıştı. 

Şevket, Rem.d patazıde Şev• 
ketten tuıninat istiyordu. Dör
düncü hlıkuk mahkemesi, Rem
zi Paşazadeyi, Ak,am idare me 
munı Şeftete 9000 lira tazmi • 
nat ödemete mahkdm etmi• • 
tir. Ancak, temyi• mahkemesi 
bunu usule ait bir sebepten boz 
duğu için bozma karanna uyuta 
rak durup• yeniden başlamış· 
tır. Mahkeme, önUmüzdekj top. 
lantısında kararını verecektir. 

nU yapılacaktır. 
Yanş Puar gUnü saat 15 te Be,ik· 

ta§ Şeref stadı önünde deniz ticaret 
okulu ile Dolmabahçe saati arasında 
yapılacaktır. 
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j EVKAF MUDIRIYETl ILANLARI 1 

Eskişehirde yapılacak Yenice hamamı için yeniden 
açılan eksiltmeye yevmi ihale olan 20-9-935 tarihinde 
talip zuhur etmediğinden bu inşaatın muaddel eksiltme 
şartnamesintieki vasıf ve şartlar dairesinde vahit fiat 
üzerinden pazarlık suretile ihalesi takarrür etmiştir. 

Muaddel şekle göre bu iş,in muhammen keşif bedeli 
(Kırk bin döryüz doksan dört) lirfldır. 

1 - Bu inşaat için isteklilere verilecek evrak şunlar
dır : 

A - 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı avan proje ile 7 numaralı 
muaddel plan ( A) harflı hamam arsası relövesi. 

B - Eksiltme ve fenni şartnameler. 
C- Mukavele örneği. 
İstekliler bu evrakı iki lira üç kuruş, karşılığında İs

tanbul, Ankara, Eskişehir Evkaf Müdürlüklerinden 
alabilirler. Bu evrakı alabilmek ve pazarlığa girebilmek 
için evvel emirde müıtereken mes'ul olmak şartile be
tonarme ve su mutahassıslarile teşriki mesai ederek bu 
ayarda ve miktarda nizasız iş vücude getirmiş oldukla
rma dair resmi vesikaları göstererek Evkaf İnşaat Mü
dürlüğünden ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

2 - Pazarlık 7-10-935 tarihine gelen pazartesi gü
nü saat 16 da Evkaf Umum Müdürlüğünde toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin (3038) 
lira teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesika-
1arı göstermesi lazımdır. 

A - 2490 numaralı kanunun 1 7 ci maddesine uy
ğun muv«kkat teminat. 
B- Ticaret Odasında kayıtli bulunduğuna dair 935 

tarihli kanuni vesika. ( 5 9 S 7) 

Edirne VilAyeti Daimi Encüme
ninden: 

Edirne Memleket Hastanesinin açık eksiltmeye konu
lan 1600 lira muhammen bedelli 175 kalem edviye ve 
alatı tıbbiyesi 3-10-935 perşembe günü saat 15 de iha
le edilmek üzere temdit edilmiştir. İsteklilerin şeraiti 
öğrenmek ve edviye ihtiyaç listesini görmek üzere Edir
nede Vilayet Daimi Encümenine İstanbulda Sıhhat ve 
İçtimai muavenet Müdürlüğüne 'müracaat eylemeleri 
ve belli gün ve saatte 120 liralık teminat makbuzlariyle 
birlikte Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri. (5960) 

Bayındırhk Fen Okulu Direktör
lüğünden: 

Okulumuza kayıt olanlardan yirmi bir yaşından bü
yük olanlarla geldikleri okulda Riyaziyeden Orta dere
c!~e Not almış olanlar Bakanlığın son Buyruğu üzerine 
g~nş &maılarına kabul edilmiyeceklerdir. Bu gibilerin 
hır an evvel müracaat edip evraklannı geri almaları 
ilan olunur. (5967) 

lstanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonu ilanları 
Komutanlık birlikleri hay 

vanatı ihtiyacı olan 1000 
adet yem torbası 500 adet 
keçe belleme 270 adet çul 
28-9-935 cumartesi günü 
saat 1 1 de açık eksiltme ile 
alınacaktır. Bellemenin bir 
adedinin tahmin fiatı ı 70 
çulun 460 yem torbaSinm 
90 kuruş olup ilk teminatı 
225 liradır. Sartname ve nü 
munelerini her gün komia .. 
yonda görülebilir. İstekli • 
terin vakti muayyeninde ilk 
teminat mektup veya mak -
buzlariyle birlikte Fındıklı
da Komutanlık Satmalına 
Komisyonuna gelmeleri. 
:cs.s2a> 1oso 

••• 
İstanbul Komutanlığı bir

likleri ihtiyacı olan 5-8 ton 
sade yaia istekli olmadıe-ın .. 
dan tekrar pazarlıkla eksilt 

meye konulmuştur. 
Beher kilosuna tahmin e

dilen bedel 78 kuruş olup i
halesi 12 Birinci teşrin g 3 5 
cumartesi günü saat 11 de
dir. Şartnamesi Fındıklı
da Satmalma Komisyonun 
da görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 
3394 liralık İlk teminat 
mektubu veya makbuzu ile 
bp-likte vaktinden evvel Sa
tmalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (5968) 

7 inci İcra Memurlufundan: 
Mahcuz olup paraya ~evrilmesine 

lcarar verilen buğday, arpa. yulaf ,sa
man 2-10-935 tarihine tesadüf eden 

çarpmba ıünil saat 10 dan 11 re ka· 
dar birinci açık artırma suretile Yetil 
kayde lıtaıayon civannda Ayamama 
çifliğinde paraya çevrileceğinden ta-

lip olaııların mahallinde hazır bulu

nacak memuruna mliracaatt ilin olu
nur. (14855) 

. . 
il Ecnebi memleketlere giden tÜccar ve ıeyyahlara 

! 

1 Banka Komerç~yale ita yana 
! ~ 1 700,000,000 (ihtiyat akçesi 1 580,000,000 Liret) 

Travellaa (Seyyalain çelıleri) eatar 
Liret, Frank, İngiliz. lirası veya Dolan Frank olarak sattlan 
bu çekler '8-Yesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
şehirde. otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolavlıkla istimal edebilirsiniz. 

il 

l ı 

l ı 

TravelJers çekleri hakiki sahibind.en baska kimsenin kulla- 11 

1 namayacağı bir şekilde t~rtip '~e ihta~ _f..~it~1ş!ir . ( 5999.) 6604 , 

1 latanbul Harici Askeri Kıtaatı ilinları 1 --------
Demirköyündeki kıt' atı 

için 13 O bin kilo sığır eti 1 
Teşrinievvel 9 3 5 salı günü 
saat 15 de Demirköyünde 
Satınalma Komisyonunca 
kapalı zarfla alınacak dır. 
Muvakkat teminatı 2735 
liradır. Şartnamesi posta 
ücreti gönderildiği surette 
komisyonca gönderilecek
dir. İsteklilerin kanunda 
yazda vesikalarla teklif 
mektublannı ihale saatin
den bir saat evvel komis
yona Vf".nneleri. ( 2 4 1 ) 

Gireson Garnizonu ihti
yacı ıçın 200000 kilo ek
meklik un kapalı zarfla sa- 1 HEMEN BU G0NDEN bır tOb TURAN bra, kremi SATJN ALI ~ 

t NIZ M•mnaa kalmadJt·nıs takdırde. Sirk•cide Nur hanındaki tır. alınacakdır. ahmin be 
Turan kumpartyası, tOpü açdr oldufu baldf' alacak vr paran z 

deli 28000 liradır. Şartna- • ıade •deeektir. • 

mesi Gireson Alayı Satın· -----------------------

(5514) 7003 

• •• 
Siva$ Garnizonu için 

250000 kilo Un kapalı 
olarak eksiltmeye konul
muşdur. Tutan' otuz beş 
bin ve ilk teminatı 2625 li
radır. Şartnamesi Sivas 
Tüm Satınalma Komisyo
nundadır. İhalesi 8 İlk 
Teşrin 935 salı günü saat 
15 de Sivas Tüm Artırma 
Eksiltme Komisyonunda 
yapılacakdır. İstekliler tek 
lif mektublanm ihale saa
tinden bir saat evveline ka
dar Sivasta Tüm Artırma 
eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri. 

(264) (5633) 7133 

••• 

alma Komisyonundadır. 
İhalesi 14 Birinci Teşrin 
935 pazartesi günü saat 
15 dedir. Mulrakkat temi
nat~ 2100 liradır. İstekli
lerin teminat mektublari
ıe birlikde ihale saatinden 
oir saat evvel Komisyona 
müracaat eylemeleri. 

(259) (5638) 7137 

*** 
Kırklarelinde iki milyon 

sekiz yüz elli bin kilo odun 
kapalı zarfla ihalesi 11 Bi
rinciteşrin 935 cuma günü 
yaptlacakdır. İstekliler tek
lif mektublarile kanuni bel 
gelerin ihale günji saat 15 e 
kadar Ko. Riyasetine verme 
li, ve saat 16 da Komisyon
da bulunmalıdır. Odunun 
tahmin edilen bir kilo fiatı 
7 5 santimdir. İlk teminat 
1604 liradır. Şartnamesi 
Kırklareli Satınalma Ko
misyonunda her gün görüle 
bilir. ( 303) ( 597 5) 

• * * 
G. Hd. Tuğay krtaatının 

Sivaş Garn\zonu için Q)tiY.aCA için 127500 ve 
400000 kilo ün kapalı o- 98600 kilo sığır etinin 
larak eksiltmeye konulmuş 24-9-935 günü yapılan ka
dur. Tutarı 50000 lira ve pah münakasasında kilosu
ilk teminatı 3750 liradır. na verilen fiat pahalı görül
Sartnamesi Sivas Tüm Ar- düğünden bir ay içinde pa
tırma eksiltme Komisyo- zarlığa bırakılmıştır. Pa
nundadır. İhalesi 8 İlk teş- zarlığı 8-10-935 salı günü 
rin 935 salı günü saat 10 saat 11 de Edirnede tuğay 
dadır. İsteklilerin ihale Satmalma Komisyonunda 
saatinden bir saat evveline yapılacaktır. (302) (597+} 
kadar teklif mektublarıru • • • 
Sivasta Artırma Eksiltme Bir tanesine biçilen eder 
Komisyonu Başkanlığına 680 kuruş olan 1 S ila 20 bin 
makbuz karşılığında ver- tane Yün Battaniye kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuş 
meleri. (263) (5634) 

7134 
tur. İhalesi 15 BirinciTeş-

* • • rin 935 salı günü saat 1 S 
Sivas Garnizonu için dedir. Şartname 680 kuru-

450000 kilo arpa kapalı o- şa M. M. V. Satınalma Ko
larak eksiltmeye konulmuş misyonundan alınır. Eksilt
tur.Tutarı 31500 liradır.İlk meye girecekler 8050 liralık 
teminatı 2362 lira 50 kuruş ilk inanç parası mektup ve
dur. Sartnamesi Sivas Tilin ya makbuzlariyle kanunun 
Artırma Eksiltme Komis- 2 ve 3 maddelerinde yazılı 
yonundadır. İhalesi 5 İlk belgelerle birlikte hazırla
teşrin 935 cumartesi saat dıklan teklif mektuplannı 
11 de Sivasta yapılacakdır. ihale saatinden bir saat ev
İsteklilerin ihale saatinden vel Ankarada M. M. V. Sa
bir saat evveline kadar tek- tınalma Komisyonuna ver- ı 
lif mektublarını Sivas Tüın meleri. (304) (5971) 
Artırma Eksiltme Komis- • * * 
vonu Başkanlığına mak- . . .. 
buz karşıluhnda vermeleri. Bır kılosuna bıçılen e~er 

(261) c5636) 7135 11 O kuruş olan 30000 kılo 
· • • • j kundura boyası kapalı zarf-

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilinlan 

Muhammen bedeli 23.100 lira olan cebire. selet ve 
ş0minman takozu 6 ikinciteşrin 1935 çarşamba günü sa
atl 5,30da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1732,50 li
ralık muvakkat teminat ile kanuııun tayin ettiği vesika· 
ları, kanunun 4 c;ü maddesi mucibince işe girmeğe ka
nuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm \re Sevk müdürlüğün 
den dağıtılmaktadır. (5495) 724> 

Muhammen bedeli 4497 3 lira olan lokomotif, ten· 
der ve vagon bandajları 5 İkinci Teşrin 935 salı günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare bina· 
sında satın alınacakur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 33 7 3 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi m\lcibince işe girme~e kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
~aat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler 220 kuruş mukabilinde Anka· 
ra ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (5579) 

7290 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 
Iıra olup mıkdatlan aşağıda yazılı olan ya'tak eşyası 
7-10-935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe 
girmek isteyenlerin 664,20 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe gir
nıeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve 
Sevk Müdürlüğünde ve Ankarada Malzeme dairesinde 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

200 dane pamuk şilte; 30 datıe seyyar karyola şilte
si: 1600 dane yatak ve yorgan çarşaf.\; 200 dane küçük 
1000 dane büyük yasdık yüzü; 50 dane küçük 300 dane 
büyük baş yasdığı; 200 dane cibinlik. (5770) 7293 

Muhammen bedeli 19250 lira 425 ton ham döküm 
piki 23 Birinci Teşrin ı 935 çarşamba günü saat 15.30 
da Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulü ile sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1443, 7 5 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe ~irmeğe kanuni mani
leri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai
resinden ve Haydarpaşada Teşellüın ve Sevk Müdür 
lüğünden dağıtılmaktadır. (5806) · 134 

Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627,660 m3 
çam dilme ve tahta 8 Birinci Teşrin f935 salı günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi 
rıasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1413.23 liralık muvakka 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan. kanunun 4 üne·· 
maddesi mucibince işe girmeye kanuni manileri bulun 
madığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saa 
ı 4,30 a kadar Komisyon Reieliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai 
resinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdür 
lüğünden dağıtılmaktadır. ( 5814) 7343 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Kor merkez kıt'atı için ı ıa eksiltmeye konulmuştur. 
400,000 kilo Buğday unu' İhalesi 14 Birinciteşrin 935 
21-10·935 çarsamba günü Pazartesi günü saat 11 de
saat 16 da ihalesi yapılmak dir. Şartname 185 kuruşa 
üzere kapalı zarfla eksilt- M. M. V. Satınalma Komis 
meye konmuştur. Şartna- yonundan alınır. Eksiltme
mesi Levazım Amirliği Sa- ye gircekler 2475 liralık ilk 
tınalma Komisyonunda gö pey parası mektup ve mak
rülür. Muvakkat teminatı buzlari}tle kanunun 2 ve 3 
2850 liradır. Tahmin be- maddelerinde yazılı belge
deli 38000 liradır. İstekli- !erle birlikte hazıdadıklan 
lerin belli saatten bir saat teklif mektuplarını ihaleden Senelik muhammen kiruı 4so lira olan yeni halde 64 No. lu 

b · A k I mahallebici dükkinı 2 sene müddetle pazarlıkla kiraya veriJecek-
evvel tekliflerini Balıkesir- ır saat evvel n arada M. tir. Şartnamesi levazım müdürHlğünde görülür. Pazarlığa gir .. 
de Kor Satmalma Komis- M. V. Satmalma Komisyo.. :nek isteyenler 72 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek .. 
yonuna vermeleri. {260) · nuna vermeleri. ( 305) tubile beraber 14 Birinciteşrin 935 pazartesi günü saat ıs de da

(5637) 7136 (5972) imi mcümende bulunmalıdır. (B) (5979) 




