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Peyami Safa'nm fıkrası : 
" Eylül " - Orhan Sclim'in 
fıkrası : "İşi sonuna kadar 
ıotürmek " - Siz ne der
siniz ? - Şehir haberleri. 
Ankara haberleri - Yaşar 
Nabi'nin fıkrası - Galip 
11.taç'ın kroniki - Felek'in 
iıkrası "Adam dondurma-
sı ". 
Memlekette TAN . 
Son haberler - İcmal -
Matmazel Doktor. 
Tok kapı ba\ları - Sağlık 
öğüdü - Seviıımeler, ev
lenmeler. 
Radyo. 
Dünya gazetelerine göre 
hadiseler. 
Kazan Hanlığmm son gün
leri - Faydalı bilgiler -
Hikaye. 

Türk- Yunan 
Tecim 
Anlaşması 
Yunanistanla Türkiye arasmda ye

sıi bir tecim anlaşması için bir müd
dettenberi Atinada yaprlan görüşme· 
ler müspet bir netice vermiş ve mu
kavele imzalanmıştır. Yunanistana 
karşı yakın komşuluk ve candan dost
luk bağlarile bağlı bulunduğumuz; 
~ .. : ...... : ..... ,;,;;,_,,.,.h,.tl,.r\mize :y~nı· dü
zen vereceK oıan bu muKaveıeyı urK 
kamoyu sevinçle karşılamıştır.Bu de
fa imzalanan muka·velenin şümul ve 
önemini anlamak için Yunanistanla 
aramızdaki ticaret münasebetlerinin 
geçirdiği safhaları hatırlamak lazım-
dır. . 

Yunanistanla Türkiye arasında 
1930 tarihli bir ticaret ve ikamet mu
kavelesi vardır. Bu tarihten önceki 
Türk - Yunan karşılıklı mübadeleleri 
tetkik edilecek oluua, Türkiyenin da
ima altı ila dokuz milyon lira arasın
da oynayan ihracatına mukabil, Yu
nanistanm sadece üç yüz ila dört yüz 
bin liralık mukabil ihracat yapabil
miş olduğu görülür. Bu vaziyet, dost 
memleketin umumi ihracat kabiliye
tindeki noksanlıktan değil, bilhassa 
§U sebeplerden ileri gelmekte idi: 

1 - Türkiye daha çeşitli bir istih
sal ve ihracat memleketidir. 

2 - Büyük ihracat maddeleri iti
barile çok defa iki memleket arasın
da ayniyet vardır. 

3 - Yunanistanın gıdai• ve sınai 
iptidai maddeler itibarile ithalata kat'i 
ihtiyacı vardır. 

Bu yüzden Yunanistan diğer mem
leketlere yaptığı bol ihracat, ticaret 
filosunun temin ettiği yüksek gelir, 
•e dış ülkelerde yerleşmiş olan Yunan 
lıların anayurtlarına gönderdikleri 
yüksek rakkamlara baliğ olan para
larla fazla ihracatını müşkülatsız öde
mekte idi. Ta ki 1930 yılından sonra 
iki önemli amil ortaya çıktı: 

1 - 1929 Eyliılünde patlamış ve 
Türkiyeyi ve Yunanistanı içine alını§ 
olan genel buhran. 

2 - Türkiye-Yunanistan siyasal 
münasebetlerindeki büyük inkişaf. 

Bilhassa sonuncusu bu iki komşu 
ulus arasındaki bütün ihtilafların ma
nasızlığını ve devamının her iki ülke 
menfaatlerine ne derece zarqrh oldu
ğunu, yalnız iki memleketin işbaşın-· 
daki adamlarının dimağında değil,' 
ayrı ayrı her ferdinin kafasında bir 
bedahet haline getirmiş ve bütün iyi 
dostlukların iyi ve yegane temeli o
lan iktısadi sahada daha uygun bir 
çahşmıya mium hasıl etmiştir. 

1933 yılının ilkbaharında imzaladı
ğımız kısmen döviz, kısmen mal kli
ringli esaslı anlaşma bu istikamette 
•tılm:ş ilk adımdı. Bu anlaşma birkaç 
defa temdit edildi ve nihayet geçen 
yıl memleketimize gelen ve az za
man içinde derin bir sevgi kazanan 
Pesmczoğlu'nun heyeti ile ikinci bir 
.afhaya girmi§ oldu. Bu anlaşma da 
üç defa uzatıldı. 

Bu anlaşmaların neticeıini, tered
dfüsüz olarak, Türkiyenin istiyerek 
Yunan ihracatını artırmak için her 
türlü tedbirleri alması ve Yunanistan 
ihracatını kolaylaştırması cümlelerile 

]Arkası 10 U!lcuda] 

A. ŞUkrU ESMER 

Bir Görüşmeye Hazırdır 
italya-Ş-imdilik ~ 
Sosyeteden 
Çekilmiyo,r! 

Vaziyet 
/taban kabinesi, toplanarak fU 

kararı vermiftİr: "Uluslar .Soıryete
si /talyaya tatbik edilecek tedbir
ı:rin bütün mesuliyetini yükletece
ği güne kadar ltalyan hükumeti 
Sosyeteden çekilmiyecektir.,, 

.• 

:Si. ... 

Hitler Gömböşle 
süel meselelerı de 

tetkik edecek 
Bertin, 28.A.A. - Havas aytarın· 

dan : 
Siyasal çevenler, Bömböş'in Al

manya gezisinden bir Alman - Ma
car uzlaşması çıkıp çıkmıyacağıru so
ruşturmaktadırlar· 

Bir yandan, Gömböş, Göring ile 
birlikte, Doğu Prusya'da avlana dur
sun, onunla beraber gelmit olan iki 
yüksek Macar iıyarı, Baıbakanın 
pazardan sonra Hitler ile yap,cap 
görilfmelcrin zeminini hazırlamak 
üzere Berlin'e gitmifler ve orada si
yasal çevenlerle temasa ıeçmitlcrdir.,, 

Sonra, haber verildigine ıör~ 
Gömböş'ten önce buraya Macar ıuel 
beyeleri de gelmit olautundan, c.ö
rüımelerde süel meselelere de doku• 
nulacağı anlatılmaktadır. 

Berlin'deld diplomatik çeveınl 
bir talaaıına göre de, bu giSriiltnıtfllr'~ 
yeni bir siyasal ıiıtemin temep 
kuracaktır. Bu yeni sistem g·--·".'t'! 
Antanta kartı, Orta. Avrupa deı.iflll~.~ 
terinden bir blok vücude gedliiı:llll 
gözetecektir. 

ltalya Almanya1a 
yakla9mak niyetinde 

H;ıı... .on Roma weziainde MuaaoU. 
ni ile beraber 

/talyan hükumeti, Alrikada ln
giliz ve ltalyan menfaatlerini telif 
edebilecek bir anlatmayı göriıtmi
)'e hazır bul~nduğ~n':' da ~?diı·ı;niı
tir. Buna ragmen ıkı lngılız dıret
notunun /skenderiye limanı önünde 
demirlediii ve limanın uzun men
zilli toplarla tahkim edildiği haber 
verilmektedir. lslıenderiye limanı 
kapatılnuı ve böyük manevralar ya 
pılmıffır. lakenderiyeye beı günde 

Paris, 28. A.A. - Matni ıuetesi, 
bilhassa İngiliz ıiyasaaından mütees
sir olarak Almanyaya yaklqmakta o
lan İtalyanın bu durumundan ötürü 

.. antıaımalan değittirmek isteyen 
devletler arasında yeni bir blok te

'' İngilterenin bu suretle birleşme• 
lerine yardım ettiği kuvvetlerin değe• 
rini tam vaktında ölçmesini temenni 
edelim. İstikbal, İngiltcrenin Uluslar 
Sosyetesi nizamnamesine gösterilme
sini istediği saygının §ekline bağlı· 
dır.,, 

~ ~., -s--" • ... • -• ••. 
Mmrın Libya huıluclwW,a aarhlı 

otomobiller dolOfmaktadır. 

T n .;n,, fi~"""Ult manevraları uıwunda Inıiliz ..1.uetf,lerio.dc 
çıkan temsili bir resim ~e bpatılan lskenderiye limanı 

Diğer taraftan Süveyf kanalının 
kapatılması meselesini tetkik ede
cek olan ıirket konseyinin gelecek 
hafta Pariste toplanacağı haber ve
rilmektedir. Süveyf Sosyetesi hisse 
senetlerinin yüzde 44 ünün lngiliz. 
ler elinde bulunduğunu na.zarı dik-' 

kate alınıraa bu toplanııların önemi 
~aha çok meydan<! çıktAr. 

Durumun Ceneı;re cepheaine ge
lince, dün burada önemli bir faali
yet kaycledilmemiftir. Yalnız Ulus
lar Sosyeteaİ aacrmblesi ıimdilik da
iılmıyarak toplanıfını tehire karar 

vermiftir. 
ltalyan kabinesi 
bir tebliğ nefretti 

Roma, 28.A.A. - Reuter ajansı 
aytarı bildir;~,or : 

İtalyan kabinesi şu kararı vermiş
[ Arkası 10 uncudal 

ln6iltere ve ltalyanm Akdeni"'1e hava vaziyetini tetkik eden bir Fra naız gaHtesine göre ltalya ancak 
çizgili yerlerde ıiddetli hava aalılınılan yapabilir ••• 

Yunanistan la Tecimimiz 

Yeni Yapılan 6 Aylık Tecim 
Anlaşmasının Esasları 

A~iı~a 28, (Ozel .. aytarımızdan) - ı Yunanista?dan y~p.acağımız mübara
Yenı ımzalanan Turk - Yunan tica· at, Yunanıstana ışlıyen Türk gemile
ret anlaşmasının esasları hakkında al- rinin muhtelif masarifi, Yunanistana 
dığım malumatı bildiriyorum. Haber gidecek Türklerin masrafları, Selanik 
aldığıma göre, yeni anlaşmada ihra· panayınna iştirak masraflarımız gibi 
cat mallarımız evvelce olduğu gibi muhtelif şekillerle tasfiye olunacaktır. 
muhtelif aan'atlere değil, sadece ma- Klering hesabında parası olup der· 
den kömürü ve kömürün gayrı olmak hal Yunanistandan bir mal almak ve
üzere ikiye ayrılmaktadır. ya matlubatını Yunanistandan derhal 

ithalit yapacak bir tüccara devretmek 
Madenkömürü iatiyenler, klering bangerde er.ls olan 

lhraç ettiğimiz madenkömıürü be- tarih sırasını beklemeden bunu yapa
delleri Yunanistanca triparit yolile bileceklerdir. 
ödenecek ve tripartit mahsupları oto- Yunaniıtanda tatbikatı ve faaliyeti 
matik olarak yapılacağı için, ihracat- ticaretimiz için felaket halini alan fa
çılarımız alacaklarım derhal Merkez tura tetkik komiysonlarının rolü, 
Bankamızdan temin edebileceklerdir. menşe şehadetnamesindeki kıymetler 

Diğer mallarımıza gelince bunlar esas alınmak suretile ortadan kaldırıl
için Cümhuriyet Merkez Bankamız mıştır. Şayet büyük fark ve yanlışlık 
emrinde % 50 serbest döviz alınacak olduğu hakkında ciddi deliller göste-
ve % 50 si banka kleringi yolu ile [Arkası 10 uncuda] 

Trakyada 
Göçmen işleri 

Sa§hk Bakanı geldi 
Sağlık ve Soysal Yardım Bakanı 

doktor Refik Saydam, yanında müs
teşar Hüaamettin Şerif ve Hıfzıssıhha 
Genel direktörü Asım olduğu halde 
dün Istanbula gelmiş ve Tokatliyan 
oteline inmiştir. 

Bakan, Trakya ya giderek Muratlı
da Trakya Genel espektörü Kazını 
Dirik ve bütün Trakya ilbaylarının 
katılmasile yapılacak olan toplantıda 
bulunmak maksadile gelmiştir. 

Bakan, kendisile görüşen bir mu
harririmize şunlan söylemiştir: 

"-Trakya genel espektörlüğü böl 
gesi içinde iskana tabi göçmenlerin 
durumlanru incelemek için Başbaka
nımdan aldığım emir üzerine bu ak
şam Trakyaya gidiyorum. Dönüste 
hazırlayacağım raporu kendilerine 
takdim edeceğim.,, 

Bakan, Muratlıda üç gün kadar ka
lacak ve göçmen işleri üzerinde ince
lemeler yapacaktır. 

kWm' ihııtMC1"1c 'ti~ ve 
Macar Baıkanı G6mbö§'tin Almanya
ya yaptığı geziden sonra gelen ha
berlerden bu ihtimalin sezildiğini kay 
dederek şunları yazmaktadır : 

İtalyanlar ve orta Avrupa 
Roma, 28. A.A. - Gömböş'ün ı.

zisi ile ilgili olarak,, Ciornale ditalya 
Macar saylavlardan Rainis'in bir ga• 

] Arkası 1 O uncuda] 

EV KRALiCESi 
2000 Lira Mükafat 

Veriyoruz 

/l Ev Kraliçesi 
) ) Müsabakamız 

Müsabakamız biitün 
Ev kadınlarını 
Allkadar edecektir 

Müsabakamız, şu mev· 
zular üzerinde cereyan 
edecektir: 

A - Ev tertibi. 
B - Dikiş, biçki, nakrş 

C - Çocuk bakımı 
D - Yemek pişirmek 

2• Ev kraliçesi müsabakamız, İstan
bul kız san'at mekteplerini idare eden 
değerli mütehassısların fitdrleri alı
narak ve onlann bir nevi teknik ida· 
r~de cereyan edecektir. 

ŞARTLAR: -

Yakında başllyor 

Mükifatlar: 
3- Müsabakamızda dört mev
zuda kazananlara ayrı ayrı mü
kafatlar verilecektir. 

Müklfatlar~ 

4- Müsabakamıza girecek olanların 
fotoğraflan gazetemizde neıredile
cektir, 

5 - Miisabakaya girme şartlarını dağdı· 
lacak müklfatları ve müsabakanın ne 
zaman başhyacağını yakında i 11 n 
edece§ iz. 
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Bu ayda Edebiyatı Cedide 
romanlarındaki bütün gene kız
lar öksürürler; "acı bir takalllıs
la kısılmış duran ~ soluk dı..dak 
larm kenarından yakut rengin -
de damlalar,, sızar; hepsi, baha
rın son nefesi olan sonbaharda 
''nahif dallar gibi,, kurur, .. mü -
teverrim, zavallı yapraklar gi
bi., sararır, solarlar ve "ateşlı 
bir rüzgarla kavrulmuş giLı 
bağteten narin başlarını salrve -
rerek,, toprağa düşerler. Çünki 
Edebiyatı Cedide romanlarında
ki veremli genç kızlar sonbahar 
yapraklarına ve sonbahar yap -
rakları da veremli genç kızlara 
benzetilirler: Eylfil geldi mi E
debiyatı Cedidenin ve tabiatın 
kanunları elele vererek roman -
daki ve ağaçtaki bütün kv.lar -
la bütün yaprakları ayni ayda, 
ayni günde, ayni saatte, ayni an 
da toprağa düşürürler. Eylül, 
Serveti Fünun takviminde sade 
bir yaprak dökümü değil, ayni 
zamanda bir genç kız dökümü 
mevsimidir. 

Neden böyledir? Çünki dünün 
romancısı, beki devrinin realite
sine hiç te fazla ihanet etmiş ol 
madan, genç kızlan nebatat fa
silesi içinde tahayyül ediyor, on 
lar da bir fidan ve bir yaprak has • 
sasiyetinden fazla hiçbir bilgi 
seviyesi, şahsiyetlerinin farika -
sı olabilecek hiçbir fikir bulup 
gösteremiyordu. Fidan gibi se -
verek yaprak gibi ölen bu kızla
rın üç mevsim içinde başlıyarak 
sonuna eren sergüzeştleri, bu -
nun için insanları nebatlara ben 
7.iyen bahçe gibi salonları ve ne
batları da insana benziyen salon 
gibi bahçeleri gözümüzün önü
ne getiriyor. 

Bugünün bazı romanlarında 
da genç kız Eylülde öksürmek 
ve ölmek şöyle dursun, bilakis 
tango söy liyerek canlanır, balo
] ara ve kış sporlarına hazrrla • 
mr. Terakki etmiştir. Artık bir 
nebat değil, mükemmel bir in -
san olmanın ilk şartını haiz, ya
ni mükemmel bir hayvandır: ö
ter, sıçrar, oynar. 

Türk romanı, genç kızı bir fi
dan ve bir hayvan tasviri 
içinde değil İrisan şeklinde mü -
talca ettiği gün bir "Tarihi Ta
bii,, faslı olmaktan kurtulacak 
tır; hatta kurtulmaya başlamış
tır bile. Ve bu yalnız edebiyat 
için değil, Türk kızı için de bir 
kurtuluştur . 

Peyami SAFA 

Temizlik raporu 
Frankfurtta toplanan arsıulusal 

temizlik kongresine i'tirak ettikten 
•onra Avrupanın muhtelif yerlerinde 
incelemelerde bulunan belediye fen 
direktörü Hüsnü belediyeye vereceği 
raporu hazrrlamağa batlamııtır. ı S 
gün içinde bitirilecek olan rapor, te
mizlik itlerinden batka yol ve itfaiye 
itlerini de ihtiva edecektir. Rap<>
run tetkikinden sonra evveli temiz
lik itlerinden tatbikata geçilecek ve 
ıonra da diğer itler ele alınacaktır. 

No. 43 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Cemilt eve gelince bu saat hikaye-
11ini annesiyle ablasından yine gizle· 
mişti. Fakat onu asıl düşündüren Se
limdi. Tahsin beyin teklifini ona aç
malı mı? Ne der? Babasını kurtar
mak için razı olur mu? Ah •.. Fakat 
razı olması Ctmile için felaketti. 
Selimin, babasını Cemileden fazlı 
ıevdiğini gösterecekti. Hayır, razı 
olmazdı, olamazdı, olmamalıydı. Ba· 
bası dar ağacına gönderilecek olsa 
bile, Selim, onun hayatını kurtarmak 
için Cemileyi Tahsinin eline bıraka
mazdı. Ah-•. Fakat ya baba muhabbe
tile bir razı olacağı tutuverirsc? •• 

Cemile yalnız böyle bir felaket ih
timalinden kaçmak için kendikendine 
bağırdı: 

- Hayır 1 Olamaz 1 Ben zaten Tah· 
ainle yıtıyamam 1 Saati de alıın, ba-

Mimarlar da 
Sınıflara ayrıldı 
Mimarların da dok

t o r ve avukatlarda olduğu gibi 
2395 numaralı kazanç kanununa göre, 
meslek sınıflarına taksimi yapılmış -
tır. Sınıfların tayininde bir komisyon 
özel surette meşgul olmuş ve memle
ket mimarlığının bugünkü şartlarını 
gözönünde tutarak tasnifi yapmıştır. 

Mimarlar, Mem)e
k e t i m i ı d e tas-.:fe tabi tutu
lan pek az denecek bir sayıdadır. Id
dia edildiğine göre, mimarlık mesle
ğine rağbet edilmemesinin sebebi, 
1035 numaralı mimarlık kanununa 
rağmen diplomasızlara yapı ruhsat • 
nameleri verilmesi, ecnebilerin Tür
kiyede serbestçe mimarlık etmeleri • 
dir. 

Oğrendiğinıize göre, devlet müesse
selerinde, husus~ ticaretgahlarda ile -
retle çalışan mimarların da yapr proje 
ve ruhsatiyeleri almalarına müsaade 
edilmekte ve mimarlara ait bulunan 
işler mühendislere de verilmektedir. 
Bu itibarla, memleket dahilinde haya
tını müreffeh surette kazanabilen ve 
işsizJik buhranı çekmiy.:n mimar bu
lunmadığı için tasnift~ fevkalatle sı
nıfa hicbir kimse ayrılamamıştır. 

Komisyonun yaptığı tasnif şudur: 

Birinci sınıfa ayrılanlar 
Ahmet Burhanettin, Seyfi Arkan, 

Zühtü, Yoq?;iyadis, Sedat Hakkı, 
Ernest Raynhart, Tahsin Sermet. 

ikinci sınıfa ayrılanlar 
Abdullah Ziya, Aram Şekerciyan, 

Avadis Sarafyan, Apostol Pistikas, 
Dimitri Çilemis, Hrristo, Hüsnü, Ib
rahim, Jan Tü!bentçiyan, Sırrı, Mu -
zaffer, Torna Ağalyadis, Vahram Kı
rizep, Torkom Cubukçiyaç., Yahya 
Ah_met •. Zeki Sayar, Artin Anlanyan, 
Arıf Hıkmet, Istepan Ara, Niha Ve
dat, Hasan Adil. 

Üçüncü sınıfa ayrılanlar 
_Alaaddin, Arif Sayla. Yeni Dünya, 

Vıktor Adamandidis, Bekir Ihsan, 
Dimitri Peçilas, Istepa-:ı Papazyan, 
Herant Karyolacıyan, Anriko Konsu
li, Zeki Kemal, Osep Basmacıyan, 
Piyer Tülbentçiyan, Rebii Refik, Si
mon Lokma1?Öz, Şevki Balmumucu
r,il, Vedat, Serkiz Pekmezyan. Haci 
Hıristo Istepan, Isteoan Kalfayan, 
Hayik Zipci, lmhof, Şinasi. 

Dördüncü sınıfa !}'rdanll\r. 
Armak Astarciyan, Agop Çırak, 

Berç. Istepanvan, Muzaffer Hasan, 
Rone Raik. Simo:ıidis, Tahir, Tor
kom Sdvan, Vangel Ranos, lzzeltin 
Nuri, Mecit. 

Bir lspanyoJ tıbbı adi profesörü 
fehrimizde 

Madrit adli tıp profesörlerinden Pi
ca dün Rusyadan şehrimize gelmi~tir. 

Rusyada bir t.ctkik seyahatinden 

dönen profesör kendisile görüşen bir 

muharririmize şun lan söylemiştir: 
'' - Bundan birmüddet evvel tıp 

hakkında bazı tetkiklerde bulunmak 
üzere Rusyaya gittim. Ruıyanın tıp.ta 
bugünkü terakkisi şayanı hayret bir 
derecededir. Yeni keJfolunan usuller· 
le idare edilen müesaeıelerle Rusya 
tıp aleminde çok yüksek bir seviyeye 
yükselmiştir. 

Şehrinizden bugünkü kısa geçiıim 
esnasında dolaştığım bazı haatanele
rinizi de fevkalade buldum. Bilhassa 
kullanılan bütün tıp aletleri son sis
ttem ve mükemmeldir. 

Türkiyede tıbbın bu derece ilerle • 
miş olması beni çok memn~n etmiı· 
tir. Şu kadar söyliyeyim ki, Türkiye 
bugünkü teşkilatile tıpta çok terakki 
etmit olan herhangi bir memleketin 
seviyesine yükselmiştir.,. 

Profesör, dün akıam şehrimizden 

Avrupaya hareket etmi~tir. 
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Ne Dersiniz? \ 

UCUZLUK GUNU 
Şirketi Hayriyenin Boğaziçi va- günü cumartesi günü olarak ilan 

pur biletlerini, pazar günleri için ed;lmeli, ve halk iğneden surrne
önümüzdeki sonbahar ve kış mev- ye, maydanozdan ete kadar bü • 
siminde yarı yarıya indirmesi, tün giyecek ve yiyecek eşyasını 

Pazarı haftanın en ucuz gunu bugün tedarik etmelidir. 
yapmak yolunda atılmış bir adım 1 
olmalıdır. 

Sö:r. gelişi, bütün mağazalar, 

sonbahar ve kış modellerine uy

gun giyim eşyaaını cumartesi gün· 
leri için, haltanın öteki günlerin
den daha ucu.za satmakla, gittikçe 
darlaşan alışveriş çemberini bira::ıı 
genişletebilirler. Bakkallar, ka
saplar, zerzevatçılar, yemişçiler 

her cumartesi günü, liyatlarını a· 
::ıııcık kırmak ve böylelikle alıcıla
nnı, çoğaltmak yolunu tutabilir
ler. 

Cumartesi yarı gününden baf• 
lıyarak pazartesi sabahına kadar 
süren bir buçuk günlük tatil, hal
tarun en çok satıı yapılan bir 
Jevre11i olacaiına göre, hem alıcı, 
hem de satıcılar için sabırsı:ı.lıkla 
bekleneceğine fÜphe yoktur. 

Burada, belki bır mahzur ÖnP 
sürülebilir ve mesela denilebılir 

ki: 
- Ya öteki günlerin alışveri# 

1 
ne olacak? Cumartesi en ucu.;: 
gün olursa, haf tanın öteki günle
rinde dükkan sahipleri, sinek av
lamak :r.aruretinde kalmazlar mı? 1 
B~. böyle düşünmüyoruz.. lhfı- ı 

ya~lara, #lÜnÜ bekletilemez.. Bir
kaç huruf eksiğine mal almak İ'iin 
koca lstanbulun, bütün bir halta 
cumartesini bekliyeceğine inan· 
mak doğru değildir. 

Hiç fÜ.phe yok ki, geriye halan 
beı günün, her birinde, eski gün
leri aratmıyacak kadar alııveriş 

faaliyeti görülecektir. 

Ha/tanın en ucu~ günü uarılü
nün kışa bir ~man için tecrülre 
edilmeaini çok yerinde buluyor 
ve böyle düşiinüyoı İı:ı.. 

1 
Pa:ı.ar günleri, pek mahdut bir

kaç dükkandan baıktuı açık kala· 

"m::~:~~=-~== -· .. -·~~-~.~-™~-~rsiniz ~".J 
Mecidiyeköyü 
imar edilecek 

Milli Emlak müdüriyeti, Balmum· 
cu çiftliği araziainin haritaıına tapu 
heyeti fenniyesince yaptırılmasına ka 
rar vermişti. Çiftliğin 2 bin mikyasın· 
daki haritaları tapu fen heyetince ya
pılmıştır. Milli Emlak müdüriyeti 
son tahsisatı vermi§tir. 

Fen heyeti, Balmumcu çiftliği ara
zisi dahilinde bulunan Mecidiyeköy, 
Meşrutiyet mahallesi ve civarının ha· 
ritalarını dahi ikmal etmiş, Dikilita§ 
mahallesinin haritalarım yapmağa 
başlamışlardır. Bu işi de yakın zaman 
da bitirerek Milli emlak müdürlüğü
ne haritalar verilecektir. Mim Emlak 
mü~üriye~i ha~it.~ya ,göre._ " ~lakadar 
onıJ;ılc c:.::ıliır-lanno ...,...,.Hor .. ., .l"'s•" 
caktır. 

Bu suretle, uzun zamandanberi bi· 
nalar yaptırıp ta heniiz senetlerini al
mıyan Mecidiyeköy ahalisinin senet
leri de verilecektir. 

1 / 2 bin mikyasındaki bu planlar 
Milla Emlak müdürlüğüne devrolun
mak iiıeredir. Bu vesile ile Meşruti -
yet ve Dikilitaş mahalleleri uzun se
nelerdenberi senetsiz kalmaktan kur
tulmu~ olacaklardır. 

Planlartn yapdmasile tstanbulun bat 
lıca sayfiyeJerinden biri olan Mecidi· 
yeköyü arazisinin kıymeti eskisine na 
ı:aran 10 misli artmıştır. 

Tramvay ıoıyeteainde 
Ayba§ından itibaren Bayındırlık 

Bakanlığı ile Istanbul Tramvay sos· 
yetesi arasinda yeni görüşmelere baş· 
lanacaktır. Her iki taraf ta eski mu
kavelenin şimdiki ihtiyaçları karşıla
madığını gözönünde tutarak yeni bir 
anlaşma yapılmasını istemektedir. 

Bunun için de evvela şirketin ser
mayesinin tesbiti meselesi görüsiile -
cektir. Şirket mümessilleri hit"kaç gü· 
ne kadar Aııkaraya gideceklerdir. 

Sovyetler piyasamızdan 

tiftik alıyor 

Sovyetler piyasamızdan üç günden 
beri tiftik almağa ba~lıtmışlardır.Akşe 
hir ve civarı mallarım 70,20 kuruş
tan, Karah.isar maUarınr 72 kmuştan 
satın almaktadırlar. Sovyetlerin 2 bin 

rtüfus sayımı· 
Beyannameleri 

Genel nüfuı sayımı hazırlıkları· 
na devam edilmektedir. Nüfuı genel 
direktörü Faik te dün Anlraradan şeh 
rimiı:e gelmiş ve ilbay muavini Ftü
dai Karatabanı ziyaretle yapılan ha· 
zırhklfr hakkında görüşmüştür. 

, 20 llkteşrin pazar günü yapılacak 
nüfus sayımının çabuk bitirilmesi İ· 
çin yeni tedbirler alınmıştır. 

Buna göre, her eve nüfusa göre be
yannameler dağıtılacaktır. Bu beyan
namelerde sayım memurlarının sora • 
cak1ar! sorgu yazılıdır. 

Halkımız bu sorgulara önceden 
karşrhk hazırlamayı ulu!>al bir ödev 
(vazife) bilmelidir. Çünkü bu suretle 
.... ; . ..,.. ı .. _ı_J,_$.,. ... -ı. ·-~""' ............ __ . .. 

tir, .1 

Sorgular şunlardır: 
Adr ve soyadı, sayım günü oturdu

ğu binanın cinsi ( ev mi, otel mi, res
mi bina mı gibi). hangi devletin teba
ası olduğu, hangi dinde bulunduğu, 
ana lisanı (yani aile içinde konuştu
ğu li&an), ana lisanından başka ko -
nuştuğu lisan, görünür vücut sakatlı• 
ğı varaa ne olduğu. kadın veya erkek 
olduğu, kaç yatında bulundutu, be -
kar mı, evli mi, dul mu veya boşan
mış mı olduğu, yeni Harflerle okumak 
bilip bilmediği, yeni harflerle yazmak 
bilip bilmediği, muayyen bir meslek 
veya vazife veya sanati varsa ne ol -
duğu. muayyen bir meslek veya aa -
nati yoksa ne ile geçindiği. 

Aile başkanları bu sorgulara önce· 
den cevaplan hazırlamış olurlarsa iş
ler kolaylaşmış olacaktır. Sayımda en 
küçük bir nüfus bile gizlemenin ce -
za-sı vardır. Nüfusa herkesin yazılma· 
sı gereklidir. 

Savımın 20 ilktesrin Pazar gUnü sa· 
bah 8 de baılıyarak ögleden sonra sa
at 3 te bitirilmesine çalışılacaktır. 

Denizlerle çevrilerek batka yerler
le k a r a d a n i 1 i ş i ğ i o 1 -
m r y a n adalarda s a y ı m üç

ten önce bittiği takdirde, Adahlann 
Iatanbuldaki savımın sonuna kadar 
evlerinde bekletilmiyerek ıetbest bı
rakrlması düsünülmektedir. Buralar -
da saynn bitince davul çıkarılacaktır. 

balyeden fazla tiftik alacakları tah -
min edilmektedir. 

KUÇUK HABERLER 

• Cihartgir taraflarında bazı apar
tımanların üst kısımlarına çatı namı 
altında birer kat ilave edilmekte ol
duğu görülmekte ve diğer apart -
manların genel manzarasını kapıya
rak kiracısız kalmalarına sebep ol
duklarından şikayet edilmektedir. 
Bu hareket kanuna da avkırı oldu
ğundan belediye şikayetlere önem 
vermi::ıtir. Yarın mahaılinde tetkıKat 
yapılacaktır: 

• Evvelki gün şehrimize gelen 
Atina şarbayı Koçya.r ve Yugoslav
yanın Savuva İlbayı Stefan Raci dün 
İl ve Şarbay Muhittin Üstündağa 
iadei ziyaret etmişlerdir. 

Balkan olimpiyadında ' ulunacak 
olan misafirlere şarbay dun akşam 
İlbay konağında bir şölen vermiştir. 

• İstanbul lisesi edebiyat öğretme
ni Muvaffak Gelenbevi orta okulu 
direktörlüğüne, Gelenlıevi orta oku
lu direktörü Cafer de kız orta okulu 
direktörlüğüne tayin edilmişlerdir. 

• İlk okullar için hazırlanan yeni 
öz dil kitaplarının hepsi yeni ders 
yılına yetiştirilecektir. Bu sebeple 
basım işi süratle sürmektedir. 

• Öğretmenler birliği teşrinievel 
içinde bir balo vereceklerdir. Hazır
lıklara başlamışlardır. 

• Moskova ticaret mümessili Müm· 
taz, ihracat tecimenleri ile yaptığı te· 
maslan bitirmiştir. Sah günu, Mos
kovaya gidecektir. 

• Hükumet maliye mütehassısı ye· 
tistirmek üzere bir talebe kafilesi gön 
d~rmeğe karar vermiştir. Bunun için 
son teşkilata alınan yüksek tahsil 
görmiiş gençler arasında bir müsaba
ka imtihanı açılacak ve kazananlar 
Almanya ve Fransaya gönderilecek
lerdir. Talebeler Avrupada iki yıl ka· 
lacaklardır. 

• Yatovanm bayınd1rhk planını ya
pan Fransız şehircilik mütehassısı 
flcoat yakında §Chrimize gelecektir. 
lstanbulun imar planının da Prost ta
rafından yapılması istenmektedir. 

Prost buraya gelince, bu mesele 
etrafında kendisile temaslar yapıla • 
cak, icap ederse, bir mukavele imza
lanacaktır. 

• Tapu idaresinde yeniden bazı 
terfiler yapdmışbr. Tapu kayıt kale
mi tetkik memurluğuna Salahaddin 
Eraslan, kayıt kalemi memurlarından 
Ali Çetinman Boğaziçi tapu memur. 
ln Önn~ nnntı v~itı-~ d~Jc.:t'f'1; "11lm111"• 
tarından Şakir '.taıgın, s;aKmn yerme 
de tapu memurlarından Nazım tayin 
edilmişlerdir. 

• Edirnekapı fenni temizlik ahır
larında 1 Birinciteşrinde açılacak eh
li hayvan sergisinde puvantaja devam 
edilmektedir. Dün sergide birinci ve 
ikinciliği kazanan hayvanların tasni
fine başlanmıştır. 

• Şehritqizde bulunan süel Romen 
uçak filosu havanın fenalığından do· 
layı dün de Ankaraya gidememiştir. 
Filo sübayları dün öğleden sonra şeh
ri gezerek cami ve müzeleri dolatmı§· 
)ardır. Hava düzeldiği için filonun 
bugün Ankaraya gitmesi muhtemel -
dir. 

• Uç Romen deniz tayyaresi dün 
Bükreşten tehrimize gelmiştir. Tay -
yareler bugün hava müsait olduğu 
takdirde Pireye gideceklerdir. 

• Finana Bakanı Fuat Arah, dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

inhisarlar müıtetarının 
tetkikleri 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 
müate§arı Adil Okuldaş dün aabah ls· 
tanbul gümrük baş\l'lüdürlüğüne gele• 
rek bir müddet meşgul olmuş, başmü· 
dür Seyfi ile görüşmüştür. Öğleye 
doğru, başmüdürlük binasında Gala· 
ta ve Istanbul ithalat gümrüğü mü
dürlerinin de bulunduğu bir toplantı 
yapılmış, sahipsiz eşya satışlarına ve
rllecek yeni şekil üzerinde görüşü! • 
müştür. 

nın01111•n 
> Işı SOf\ UNA KADAR 

GÖTURMEK! 

Güç olan işe başlamak değil 
sonuna kadar, yılmadan, yorul
madan götürmektedir. Bir inkı
lapçr kadın demiş ki: "Bir gaye 
için ölmek değil, yaşamak güç
tür.,, 

Ben Roza Lüksemburg'un bu 
sözünü yalnız büyük ülküler i
çin değil, gündelik hayatta ya -
pılan ikinci ve hatta üçüncü de
recedeki işler için de doğru bu -
lurum. Ve bu sözle, bir işi sonu
na kadar götürmek, iled atılan 
bir düşünce için sonuna kadar 
savaşmak meselesi arasında bir 
bağ görürüm. 

• 
Gazeteler, vakit vakit bir me

seleyi öne sürerler. Bir iki gün, 
hatta bir iki hafta bu öne sürdük 
ı:ri başladıkları iş ctraf ında neş 
nyat yaparlar, sonra, susarlar, o 
~~dar susarlar ki, başladıkları 
ışıı;ı. ne olduğunu bile unuturlar. 

Ornek mi istiyorsunuz? İşte 
hastane meselesi.. Bu mesele 
etrafında vakit vakit neşriyat 
yapmamış hiçbir gazete yok gi
bidir. Fakat yine hiçbir gazete 
yoktur ki, bu kadar önemli bir 
işe başladığı halde, neşriy:'ltm -
da sonuna kadar, hastaneler ya· 
pılanna kadar devam etmiş ol
sun. 

Niçin başlanır, ve niçin kesı -
lir? 

Bunun birçok sebepleri, elde 
olmryan amilleri vardır belki. 
Fakat elde olan bir sebebi var
dır ki, o da, kendi başladıl{lan 
işten kendilerinin yorulmaları • 
dır. 

Hastane .. 
Bu meseleye her gazete her· 

hangibir roman tefrıkasının ina· 
dı ve intizamıyla devam etsey • 
di, belki bir şey çıkmazdı yine, 
fakat bir hiç olmazsa hır facia
nın büyüklüğünü bütün dehşe • 
tiyle, anlamadığımız, anlıyama-
dığnnız, kavrıyamadığmıız gibi 

Orhan SELiM 

Okullara yeniden talebe 
kaydedilecek 

Lise ve ortamekteplerde 10 günlük 
kayıt müddetinin az olduğunu yazmış 
ve bu yüzden birçok çocukların okul· 
lara yazılamadığını haber vermiştik. 
Yeniden üç ortaokul açılması üzerin: 
Kültür Bakanlığı henüz lise ve orta
okullara kaydedilmemiş olan talebe -
nin de kabulünü ve hiçbir müracaatin 
geri çevrilmemesini kararlaştırmıştır. 
Keyfiyet okul direktörlerine yayıl• 
mı§tır. 

Kurtulut bayramı programı 
6 teşrinievel kurtuluş bayramı ha· 

zırhklarına devam edilmektedir. Önü• 
müzdeki sah günü beleaiyede genel 
bir toplantı yapılacaktır. İstanbul 
kamutanhğından bir zatın da bulu
nacağı bu toplantıda o gün yapılacak 
tören programı üzerinde görüşüle
cek ve bayramın her yıl olduğu gibi 
bu yıl da mükemmel bir şekilde kut· 
)ulanması için gereken cihetler tes
bit edilecektir. 

Regaip gecesi 
lstanbul Müftülüğünden: 
Eylulün otuzuncu pazartesi Rece

bin biri olduğundan önümüzdeki per
şembe günü akşamı (cuma gecesi) 
Regaip gecesi olduğu ilan o1unur. 
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OTUZ BiN MAHPUS ' VAR 

Ceza Evlerinin islahı için 
incelemel~r Bitirildi 

[ Ozel aytarxmız bildiriyor] 

Ankara, 28 
Adliye Bakanlığı ceza evleri~i~ düzelt.ilmesi için şimdiye ka

oar yaptığı incelemeleri bitirmıştır. Hapıshaneler ve mahpusla -
rın durumları en ince noktalarına kadar tesbit edilmiştir. 

Bir istatistiğe göre, bugün Türkiyedeki mahpuslarıı:ı n:iktan 
otuz binden fazladır. Bu miktar af kanunundan evvelkı rnıktara 
yakındır. Şu hale göre, af kanunundan sonra mahpusların mik· 
tarı artmış demektir. 

Sami c;öıge~enin 
Cenazesi 

Ankara, 2 8 (Özel aytanmız 
bildiriyor) - Çankrrı saylavı 
merhum Sami Çölgeçen'in cena 
zesi bugün törenle kaldırıldı. Ce 
nazede parti ileri gelenleri. Ma
arif Bakam ve daha birçok ze -
~at hazır bulundular. 

r Sümerbank binası 
:Ankara, 28 (Özel aytarnnız 

bildiriyor) - Sümerbank ıçın 
yapılacak binanın ihalesi yapıl
mıştır. İnşaata hemen başlana -
caktır. 

iT arını Bakanının tetkik gezısı 
Ordu, 28 A.A. - Tanm Bakanı i

limizde iki gün önemli incelemeler 
yaptıktan sonra yanındakilerle birlik
te bu sabah kara yolile :Fatsa ve Un
yeye gitmiştir. ----

lzmitte eski izerler 
İzmit, 28.A.A. - Kağıt fabrikası

nın altmda ve yakininde yapılan ka
zılarda şarki Roma imparatorluğuna 
ait olduğu sanılan türlü eski eserler 
çıkmıştır. Bunlar, desti, çanak, küp, 
kandil, yazılı ve yazısrz ufaklı büyük
lü mermer sütun başlıkları, işlemeli 
taslar ve külçe halinde madeni par
çalardır. 

Sayın hazırlığı 

İzmir. 28 (Özel) - Nüfus sa 
J ....... 4 .. .ı~.a...... ... ..., v v ......... ""' .. "'.......... W..J .. ......... . 

Zonguldak 
Fabrikası 

Ankara 28 (Özel aytarımız 
bildiriyor) _ Zonguldak ~?mi: 
kok fabrikasının açılış torenı 
ilktesrinin sonlarma doğru ya
pılac~ktır. Açı.lı~. t?.reninin Baş
bakan İsmet ınonu tarafmdan 
yapılması muhtemeldir 

izmirde gelecek 
Yll panayırı 
İzmir 28 (özel aytarnnız bil 

diriy~r>' - Panayır komitesi 
toplanarak bu yılki pnayırdan 
alman sonuç hakkında Başbakan 
İsmet inönüne ve Ekonomi Ba
kam Ce!al Bayara gönderilmek 
üzere bir rapor hazırladı. Bu ra 
pora önümüzdeki yıl için bazı 
dilekler iiave edilecektir. Bütün 
memleket ürünlerinin gelecek 
yıl bol bol panayırda teşhir edil 
mesi için hükumetin yardrmr is 
tenecektir. Gelecek panayır için 
ayrıca büyük bir mecmua da 
hazırlanmaktadır. 

Paviyon müsabakasında rey
ler tasnif edilmiştir. Birinciliği 
Hacı Süleyman mahdumlarının 
deri paviyonu kazanmıştır. Yir
mi paviyona altın, otuz paviyo
na gümüş. yüz paviyona takdir-
........... u.'"' V\.tl ll.\.tV'-''1-aıw.l& • 

Rasafanege Nazaran 

Havaya Aldanmamalı Daha 
Önümüzde Bir Ay Yaz Var! 
ü~ gündenberi süren yağmurlar .. ha~h 
hasar yaptl. Beyoğlunda bir ev çoktu 

Yağmurda Köprünün üstü 

Uç gündenbeti, ya·~an yağmurlar. ı valann soğuması da arızidir. Bugün 
8ncak dün öğleden sonra durmuştur. yağmur yağmıyacaktır. Bir iki güne 
Istanbul, üç gün, hazan sağnak ha- kadar havaların açacak, sıcaklar ola· 
}inde olan, alışmadığı yağmur altın- caktır. Kandilli rasathanesine göre, 
da kalmıştır. Dün öğleye kadar ya • daha önümüzde bir aydan fazla yaz 
ğan yağmurun miktarı 63 milimetre- vardır. 
yi bulmuştur. Yalnız dün yağan yağ- Istanbullular, bu yağmuru ve ha-
murlar 16 mi1imerte idi. vanm soğumasını kışın müjdecisi c.-

Perşembe günü başhyan yağmur - !arak telakki etmişler, ve odun kömür 
tarla beraber hava da soğ11muştur. tedarikine başlamışlardır. Esasen, bir· 
J Iararet dere~esi 10 a kadar llüşmü~- çok kimseler, daha evvelden yakacak 
tür. Birçok kimseler pardes:Uerini, maddelerini temin etmişlerdir. 
hatta paltolarını giymek mecburiye - Odun fiyatları, bundan bir ay evve· 
tinde kalmışlardır,. Dün öğleden son- line nazaran epeyce artmıştır. 260 
ra hararet dereceai yükselmiş ve on hatta bazı mahallerde 270 kuruşa ka
beşe çıkmıştır. dar odun satrlmaktadır. Mangal kö -

Uç gün ~üren yağmur. esna~sınd~. mürü fiy_atl~rı da semtlere gör_e k~lo 
bazan rüzgar pek şiddetlı esmege baş başına yırmı para, kırk para bınmış
lamış ve saniyede 18 metreye çıkmış. tir. 
tır. Bilhassa akşamlan fırtına ile ka· Yağmurun sağnak halinde yağdığı 
rışık, kesif bir yağmur yağmıştır. Ha· zamanlarda şehrin birçok sokaklarm
va tazyiki de artmış, en çok 762 ye da seller akmış, bazı yollan, taş top
çıkmıştır. rak kapamış, seyrüsefer muvakkat bir 

Kandilli rasathanesinden aldığımız zaman için durmuştur. 
malumata göre, yağan yağmur mev· ~Birçok e~lerin damlar ~akmış, rüz
ıim itibarile fazla değildir. Çoktan • gardan eskı, ahşap evlerın camları, 
beri htanbula yağmur düşmediğin - çerçeveleri kırılmıştır. 
den, bu vaziyet beklenmekte idi. Ha· Civar semtlerde bazı bekçi kulübe-

BENCE 
.TÜRK ULUSAL 
MİMARLIGI 

Brüksel sergisindeki Bulgar pavi
yonunun resmini bilmem ki gördü
nüz mü? Eğer BÖrmüşseniz Bulgar 
ulusal mimarisinin bir örneği diye 
meydana getirilen bu yapının tarzr 
size hiç yabancı gelmemiştir. Çatrsr 
dışarı doğru çıkrutrlı, üst katı alt kat
tan daha geniş ve alt duvarlara köşeli 
direklerle dayalı, büyük çifte tahta 
kapıJı bu kurağın eşlerini, değil yal
nız eski Türk sellerinin üzerinden 
geçmiş olduğu memleketlerde bugün 
lstanbulda ve Anadolunun hem.en 
her şehrinde bol bol görebilirsiniz. 
Bu mimari o kadar Türkündür,o ka
dar bizimdir. 

Bulgarlar, Brüksel sergilerindeki pa 
viyonlanm memleketlerinde rasladrk
ları en eski. ev ve ıhan yapılarına 
benzetmekle ulusal bulgar mimarisini 
yabancılara tanıtmak fırsatım bul
duklarına İnanmışlar. Eğer bu ka
naata vaıımrş olan Bulgar mimarla. 
rı Türkiyede !küçük bir gezi yapmıf 
olsalardı, Anadolu içlerine bir Bul· 
gar salgınını tarih hiçbir zaman ~ay
detrnemiş olduğuna göre, bu mimari 
tarzının Bulgar elinden oraya değil, 
tam tersine, Osmanlı salgın ordula
rile, Anadolu içlerinden Bulgaristana 
getirilmiş olduğunu kolayca anlıya
caklardı. Hele, uzun zaman, Bulgar 
topraklarında bütün bayındrdık ha
reketlerini, bütün büyük ve monü
mantal yapıları yalnız T iirklerin 
meydana getirmiş olduklarını gözö-• 
nünde tutunca! 

Tuhaf değil midir ki, biz, geçmiş 
zamanlarda Türic zekasının ve san'a· 
tmın yaratmış olduğu mimarlık üslu· 
bunu bugünkü hayat şartlarına uy· 
gun ve rasyonel bulmadığımrz için 
savsamı§ ve bir köşeye atmı§ bulu
nurken, zengin bir san'at tarihleri 
olmryan uluslar, taşkın bir yurdse· 
verlik havası içinde, bizim çekilirken 
memleketlerinde bıraktığımız eser
lerden kendilerine bir ulusal ısan'at 
üslubu yarabruya uğraşıyorlar. 
. İtiraf edelim ki, eski inimarimizi 
bugünün gereklik ve şartlarına uy
gun bir şekilde istilize etmek için 
şimdiye kadar bizde yapılmış olan 
ç~hşmalar iyi sonuçlar vermemiştir. 
Otede beride, Türk mimarlrk tarzın· 
da diye yapılmış olan bazı kurağlar, 
iskeleler eski eserlerimizin büyüklülc 
ve san'at değerlerine y~11daşmaktan 
çok uz"ktırlar. Bununla beraber, 
şimdiye kadar yapılmış olan deneçle
rin başarısız kalması bizi bu yolu 
büsbütün bırakmıya ve eski eserleri
mizle artık hiç uğraşmamrya sev
ketmeli midir? Her ihalde, eski mima
ri tarzımızın modernize edilmesi işi
mn ilm<nye Kadar get"ÇeK san'al!Car- -
lannı bulamamış olması ihtimalini • 
gözönünde tutarak bu sahada de
neçler yapmıya devam etmekten vaz. 
geçmemeliyiz. 

Eski mimarimiz, yeni Türk mima
risinin yaratılma11 için pek çok ma
teryel verecek kadar zengindir. Es
ki üslubumuzdan ev ve otel gibi ya
pılarda faydalanılamasa bile müze 
gibi, elçilik kurağlan gibi yapılar 
için bir ulusal tip aranması, bu iş 
için konkurlar açılması, güzel ıanat· 
lar akademisinin de ayrıca uğraşma-
sı nekadar faydalı olurdu. _ 

Yaşar NABi 

leri fazla yağmurların şiddetile yı -
kılmıştır. 

Taksim abidesi etrafındaki 234 • 6 
n~maralı elektrik lambası direğinde
kı kontrol kapağından, fazla yağmur
lar t~sirile duman çıkmaya başla -
mrş, onemli bir kontak olmasına mey
dan verilmeden, şirket memurlan ta· 
rafından derhal lazım gelen tedbirler 
alınmıştır. 

B~ndan başka Beyoğlunda Tekke 
camıı mahallesinde Ihtiyari sokağın· 
da bir ev çökmesi olmuştur. 
~u sokakta 1 7 numaralı Şahinin ki

ra ıle oturduğu iki katlr ahşap evin, 
üst ka:ın döşemeleri çökmüş ve üst 
kattakı ecza deposu malzemesile, alt 
kattaki sarap deposu eşyası mühim 
zarara uğramıştır. lnsanca zayiat yok 
tur. • 

Yağmurun zararları 
Şehrimizde üç gündür devam eden 

yağmurlar yüzünden Ankara - Istan
bul telefon hattında ufak bir bozuk • 
luk olmuşsa da arızanın çabuk 'tamir 
edilerek muhabere temin edilebilmiş
tir. Bunr'lan başka Paşabahçedeki te
lefon kablosu da yağan yağmurların 
tesirile bozulmuş, fakat telefon direk 
tör1üğü tarafından gönderilen amele
ler kabloyu derhal tamir etmişlerdir. 

Güneysu gelmedi 

KRONiK 

Tarihsel Topraklarımız 
Yurdumuzun eski zamanlarından 

Kalma eserleri korumak ulusal vazife 
miz olduğunu anladığımızdanberi he
men her gün, gazetelerde birçok ~a -
rihsel adlar okuyoruz. Bunların şım
diki adlarm hangilerine karşrlrk oldu
ğunu bilmek,arayrp bulmak bile,hay· 
lice güç bir iştir. Elimizde, yurdumu
zun tarihsel yerlerinin eski adlarle 
yeni adlarını gösteren türkçe bir kı
lavuz bulunmadığı gibi Avrupa dille
rindeki tarih lUgatleri de o yerlerin 
şimdiki adlarını her vakit göstermez
ler. 

Tarihte yalnız yerlerin değil, insan 
tarın adı da zaman yürüdükçe ve bir 
dilden başkasına geçtikçe çok deği -
şir. On, on beş yıl oluyor, eski Da
rülfünun müderrislerinden birinin ba 
şına gelen bir işi belki hatırlarsınız. 
Bu müderris almancadan türkçeye ce 
virdiği bir makalede bizim büyük 
Türk filozofu İbni Sina'mn adım Av 
rupalılarm söyledikleri gibi Avicenne 
diye yazmıştı. Bunun üzerine Şark iş 
]erini ondan iyi bilen baı>ka bir hoca 
zavallı müderrisi alaya aldı ve, öyle 
aklımda kalmış ki.müderris en sonda 
Darülfünundn çekilmeğe mecbur kal
dı. 
Vakıa Avrupaltlarm o kadar değiş

tirdikleri adlar arasında Averraes'n 
filosof İbni Rüşt olduğunu, hele Al
bukasis 'iıı .büviik oneratör Fhüllrasxm 
Zehravi demek olduğunu bulmak an
cak hem doi'u. hem de h:ıtr ki~:ınları
m okumuş olmakla kabildir. Bunun 
gibi frenklerin Faul d'Egine diye tanr 
dıklarx ünlü eski İstanbul operatörü
ne arapça kitaplarda Favlüsül Eca
niti denilr1iiYi,,i bulmak ta haylice a
raştırmakla olur. 

Böyle, insan adları belki daha zi
yade uzmanlara lüzumlu birşeydir. 
Halbuki halkın arihe, yurdumuzda 
tarihsel eserlere ısındırılması istPni
len bu zamanda o tarihsel yerlerin 
şimdiki adlarrnr. şimdiki adl:ırile han
gi bölgelerimizde bulunduklarını da 
tanıtmak daha lüzumlu ve acele bir 
iştir. Troya'dan, Sardes'den, Efez'
den, Priene'den ve Didimes'den söz 
açıldığı vakit bu tarihsel yerlerin yur 
dumuzun şimdiki adlarile nerelerin
de bulunduğunu da bildirmek hiç te 
fayda<Sız olmaz. 

Yurdumuzdan hemen her noktımm 
tarihsel bir adı vardrr. Bunu tarih ki
tapları, seyahat kitapları okuduğu
muz vakit. onlarda tarihsel yerlerin 
şimdiki adlarını görürsek aniryoruz. 
Fakat o kitapların birçoğunda tarih· 
sel adların şimdiki karşılıkları yok -
tur. Cünldj o t:ırih lrit:ıbı. yahut o se
yahat kitabı yazdığı yerin yalmz tari
hini düşünmüştür, Bundan baska, in· 
san bir tarih yazısı yazarken -her ne 
vakit bir yer vahut bir adam adı aec 
se onun karşılığım yazması çok d~fa 
içini sıkar. Bu karşılıkları bulmayr o
kuyanın dirayetine bırakır. 

Okuyan da ne yapsın, nereye baş 
vursun? Avrupa dillerini bilse bile o 
tarihsel adlarını her vakit g-österccek 
bir tarih lfıgati bulamayacaktır. En 
ziyade işe yarayacak olan gene bizim 
yurdumuzda gezecek olan seyyahhr 
için yabancı dillerde yazılmış kıl::ıvuz 
kitaplarıdır. Ancak insanın yapmaya
ca~ı bir sevahat için yazılmıs bir kıla 
vu?.u tedarik etmesi biraz tuhaf gelir. 
Buna bakmadan, kitabı tedarik etse 

POLiS 

Kemerburgazda 
Bir cinayet 

Evvelki gün Kemerburgaz 
kahvehanelerinden birinde Ce
lal ve Hasan adlarında iki kişi 
tavla oynarlarken, aralarında 
kavga çıkmış, Hasan sandalye
yi kaptığı gibi Celalin üzerine 
indireceği sırada, Celftl birden • 
bire koltuğunun altında taşıdığı 
kamayı çekerek Hasamn göğsü 
ne ve omuzuna olmak üzere iki 
yerine saplamıştır. Kama ikiye 
büküldüğü için bir daha saplı -
Yamarmştır. 

Hdiseyi haber alan jandarma 
derhal vak'a mahalline gelerek, 
tahkikata elkoyınuş, katili ka
masile yakalamış, ağır yaralıyı 
da Cerrahpaşa hastanesine gön4 

dermiştir. 
• Beyoğlunda Kabristan sokağın

da tütüncü Asitorun oğlu Yani, poli
se müracaat ederek, Bekir isminde bi
rinin gümüş bir çeyreği altın suyuna 
batırarak, 9 liraya babasına verdiğini 
söylemiştir. Bekir yakalanmıştır. 

Yazan : G. A. 
bile, hiç aramadığı birçok tafsilat ara 
smda, aradığr adın karşılığını bulmak 
çok dt!ia uzun bir iştir. 

Öyle sanıyorum ki, halkı tarihe ı· 
sındırmak.tarih eserlerini saydırmak 
için iki tar·aflı bir lugat kitabıdır. Ilöy 
le bir lügatin bir tarafı tarih kitapla
rı okurhn, onlarda göreceğimiz adla 
rıo şimdiki karşılıklarını bulmaya.bir 
tarafı da şimdi tarihsel bir yere gitti 
ğiniz vakit oranın tarihtclci adını öğ
renmeğe yarayacaktrr. 

Avrupa dillerinde Türkiyede seya
hat için yazılmış bir kılavuz kitabı ele 
almmca böyle bir lugatin yapılması 
kolay olacak gibi görünür. Halbuki o 
kılavuz kitaplarında bulacağımız ad -
lar, Avrupalıların bizim tarihsel yer
lerimizde kendi, dillerinde vermi~ ol· 
duklan adlardır. Bunlar da o yerlerin 
kendi tarihlerindeki asıl adlanna her 
vakit uymazlar, hatta uydukları pek 
azdır. Tarihi yerlerimizin adları bizim 
dilimizde değiştiği gibi, Avrupalıların 
dillerinde de azçok değişmiştir. 

Mesela, bizim simdiki Çanakkaleye 
yakın meşhur ta;ihi yere Trua dedi
i!imiz vakit onun tarihsel adım sövle
diğimizi samrrz. Halbuki bu, oraya 
fransızcada verilen addır. Onlar da 
tarihsel yerin adını kendi söyleyisle
rine göre değiştirmişlerdir. O tarihsel 
yerde yaşamış olan insanların - Fran 
sız filosofu MontaiP'ne'in de sövlediği 
ne göre - Türk ırkından olduğunu 
biliyoruz. Bu halde bizim kendi ırkı
mızın tarihine bağlı olan bir yerin 
adrnı Fransızların söyleyişine göre 
tanımak doğru olamaz. O yerin eski 
yunancada adı bile iki türlü söyleni-
1ir. Yunancanın doriyen • lehçesinde 
Troya, iyoniyen lehçesinde ise Troii 
denilir. Eski Yunan yazıcdan da han
gi lehçede yazıyorlardıysa, o yerin a
dmr ona göre yazmışlardır. 

Bizim şimdiki Bergama'nm eski a
dım biz kendi şivemize göre değiştir
diğimiz gibi, Fransızlar da oraya Per 
p;ame diyerek onlar da kendi şiveleri
ne uydurmuşlardır. Halbuki oranrn 
kendi dilinde esoki adı kal'e demek 
olan Pergamos idi. Netekim, Troya'
nm bir kalesine de gene Pergamos 
denilirdi. Bunu da tarih lCıgatimize 
fransızlarm söylediği gibi yazmak el
be-tte yakışık almaz. 

Bunun P"ibi. simdi Söke've v~k'n 
Balat yerinde bulunan harabelere Mi
let dememiz, bunu fransızcadan öğ -
ı cndiğimiz için bir dil alışıklrğıdır. 0-
r.mm adı kendisinin iyonien lehçesin
de Militos, doriyen lehçesinde Mila
tos'tur, eoliyen lehçesinde ise bir l 
fa2la&ile Millatos olmuştur . 

Bu misalleri dah" çoğaltmaya bil( 
lüzum yoktur. Bizim tarihsel yerleri
mizi Avrupa memleketlerinin her bi
rinde azçok farklı adlarla söylemeleri 
de onların tarihsel adlan değiştirdik
lerini isbat eder. 

Biz Avrupalı kavimlerden herhan
gisinin söyleyişini alsak doğru yap -
mış olmayız, çi.inkü o adlara bağlı o
lan yerler bizim topraklarımız oldu
ğu gibi, oraların tarihi de bizim ırk •• 
mızın tarihidir. 
Şu halde yurdumuzun tarihsel hle-a 

tini yapamk için doğru ve tek yol vur 
dumuzun tarihini tıam öğrenmektir. 
Bu yol, vakıa, uzun sürer. Onun i
çindir ki kaybedecek hiç vaktimiz yok 
tur. 

Hava tehlikesini 
Bilen üye'er 

Ankara: 25. A. A. - Hava tehlike· 
sini bilen üyeler: 

Omer oğlu Paşa 20; Temur oğlu 
Yusuf 20; Mihi oğlu Ali 20; Ahmet 
oğlu Osman 20; Mehmet oğlu Omer 
20; Avdeti oğlu Ali 20; Kasım Der
viş 20; Ali Oğlu Fa ki Temur 20; Ali 
oğlu Mahmut 20; Mustafa oğlu Der
viş 20; Sado oğlu Nuri 20; Temur oğ
lu Abdullah 20; Omer oğlu Abdullah 
20; Yusuf oğlu Aptal 20; Süleyman 
oğlu Zahir 20; Keçe oğlu Talo 20; 
Ahmet oğlu Mihi 20; Ali oğlu Mirzo 
20; İsmail oğlu Yusuf 20; Hacı Tol
mercan oğullarından 700; Bayan 
Makbule 50, bu senelik; Fuat 20, bu 
senelik; Şükrü 20, bu senelik; Bayan 
Ayşe 20, bu senelik; Hasan Tahsin 
20, bu senelik; II. Hüsnü 20, bu se
nelik. 

Ankara 26, A. A. - Hava tehlike
sini bilen üyeler: 

Dün akşam limanımıza gelmesi bek 
!enen Vapurculuk şirketinin Güney
su vapuru Karadenizde hüküm süren 
fırtına ve yağmur yüzünden Ereğli 

limanına sığınmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Vaurun bugiin limanımıza 
~elmesi beklenmektedir. r--- -.. w ' 

20 ilkteşrin Pazar 1 
Genel NUfus sayımı 

Nuri Barlas 50 ~ Halil 24; Ali 30; 
Ibrahim 20; II. Hüsnü 100, gelecek 
yıl 30; Yusuf Esendemir 40; Mehmet 
Galip 20; Raşide Mescude 20, bir se
nelik; Hüseyin 20; Osman 20; İbra
him Kabalıroğlu 30; D. Müfit 20; Ve
li 20 : Sadettin 4 O ; Ensari Marufin 
20; Kiziryan 21.60; K. Sarafyan 
31.20; Değirmenciyan 50, bir defalık; 
A:nadolu Kontuvarı T. L. Şirketi 100, 
bır defalık; Anadolu Kontuvarı T. L. 
Şirketi 20, bir defalık; HaraJambo 
Andonyadis 20; A. C. G. T. A. Elek
trik Şirketi 500, bir defalık; Mensu
cat Santral L. Ş. 125, bir defalık; 
Mensucat Santralı L. Ş. 25, bir de
falık; Apostol Radoviç 20, bir defa
lık; Behmoraş ve Baroh 20. 

lzmirde sürekli yağmurlar 
lzmir, 28 (Ozel aytarımız bildiri· 

yor) - lki gecedenberi yağan yağ -
rnurlar birçok zararlara sebebiyet ver 
ı:niştir. Lağım bacaları Göztepe tram
vay yolunu tıkadığı gibi birçok yer
leri de su basmrştır. Temizlik işleri 

için 500 temizlik ameleai çahştmlmış
trr. 

Sayım işine verilen önem Türk 
Ulusunun kalkınma ve çoğalma 
çağında bulunduğunun belgesidir. 

Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlüğü 

--·--..1 
Anka,.ra 27. A. A. - Hava tehlike· 

sini bilen üyeler: 
Esat Cansu 20; Adil 24; Perseh 24; 

' 

ADAM DONDURMASI 
Ağaççileği, kakao, fıstık, praline, 

vişne, kaysı - ne bileyim - kay
maklı dondunnanın yanında şimdi 
bir de adaım dondurması çıktı. Yalnız 
hemen söylemeliyim ki; bu dondur. 
ma yenecek bir şey değildir. Anlata· 
yım: 

Amerikada bir kimyager bir may• 
munu buz dolabına koyup dondur. 
muş. Beş gün buz dolabında kalan 
hayvan kazık gibi donmuş. Tabii öl
müş. Beş gün sonra kimyager may
munu diriltmiş ve şimdi maymun 
dondurması yaşıyormuş. 

Maymun donup dirildikten sonra 
insan neden dirilmesin? •. Ve bugün 
artık mesele bu yandan mütalea edi· 
liyor. Amerikalı kimyagere göre bir 
veremli adamı dondurup mikroplan· 
nı öldürdükten sonra tekrar sapa• 
sağlam diriltmek mümkün olacak. 
mış. 

Eğer bu keşif gerçekten yapılabilir 
bir şey haline gelirse dünyanın man· 
zarası ve insanların akıbetleri büsbü
tün değişecek demektir. 

Vücudünü dinlendirmek istiyenler, 
bu iş için açrlmış müesseselerden bi· 
rine müracaat edip buz dolabına 
girer. Bir iki ay donmuş olarak ka~ır 
ve sonra tekrar dirilir. Borcu olan· 
lar, kansından bıkanlar, canından 
bezenler için dünyada bundan daha 
rahat ne olabilir? Lakin mesela bu 
i' Y unani:.tanda tatbik edilse kralcı• 
lar, Venizelistleri, birer birer topla· 
yrp buz dolabında dondururlar ve 
kazara ıkralcılar iktidar mevkiinden 
düşerse haydi bu sefer onlar buz do· 
labına girip Venizelistler dirilirler. 
Böylece bir kısmı insanlar hayatlan
nı buz dolabında trpkı (krizalit) ler 
gibi geçirirler .. 

Ancak dikkat edilecek nokta şu· 
dur: Ya dondurma halindeyken insa• 
nı diriltmeyi unuturlarsa ne olur?

Siz şimdi bu buz dolabı meselesi· 
ni evirip çevirin! Bakınız ne tuhaf 
ihtimaller var. 

B. FELEK 

Denizde kaybolan 
Dört ~ocuk 

GEÇEN CUMADANBERl 
IZLERi BULUNMADI 

Kaybolan gençlerden üçü 

Geçen cuma günü, Yenikapıda Şük· 
rünün sandalına binerek Ada acıkla· 
rma doğru gezmeğe çıkan dört genç· 
ten halfi bir haber çıkmamıştrr. Za
bita araştırmalara devam etmektedir. 
Kaybolan çocukların afiyetlerinden 
endişe edilmektedir Bu l{ençlerden, 
Şaha! e tin ve S;ıbahattin, Aksarayda 
Çıngıraklı Bostan sc.kc:ı ğında 56 nu -
marada oturan merhum binbaşı t<e
şidin çocuklarıdır. Cocukların anrıeai 

Fevziye kendis"le görüşen bir yazıcı
mıza demiştir ki: 

"- Çocuklarımı arıyorum. Istan • 
bul vilayetinden başka Canakkale, Ge 
libolu vilayetlerine de telgrafla müra
caat ettim. Bir motör tutup Adalara 
kadar gittim. Hayırsız Adaya çıktım. 
Orada bir balıkçı gördüm. Ona ço -
cuklarımı sordum. Balıkçı: 

- Asım isminde olan çocuğu Ha
yırsız Adada bir gün gördüm. Kendi· 
sine, buraya niçin geldiğini sordum. 
Gezmek için geldiğini söyledi. Ha • 
yırsız Adada bir gece yattı. Ertesi gU 
nü yelkenli sandalile Büyükadaya 
doğru açıldı. Bir daha görmedim.,, 

Dedi. Bu sebepten merak ediyo? 
rum. Çocuklarım Şahabettin ve Sa • 
bahaddinle beraber arkadaşları Asım 
ve Ali de vardı. Onlardan da bir ha
ber yok. Evlatlarımı artık göremiye
ceğim, diye deli oluyorum.,, 

Salih 20;. Hüseyin 20; A. Mustafa 20; 
Atıf 20; Yorgi 20; Samuel Behar 20; 
Salamon 20; Niiko Oriantas 20; Fa
sih 20; Ahmet 20; !. Hakkı 21; Şev
ket Remzi 20; Ahmet Zeki 20; Mus
tafa 20; Avni 20: Abdurrahman Hu· 
lüsi 20; Zekeriya Macit 25; Servet 
Yesari 20; Avni 20: Kamil Inoğlu 20; 
lbrahim Gül pınar 20; Rifat 20; Halis 
Boyacıoğlu 20. 
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MEMLEKETTE TAN 
~· ................... ıoıu ...................... ~-...-" 

Yanda Büyük Bir Hayvan 
lslah Merkezi Kuruluyor 
Van 28, (Özel aytarımız bildiriyor) - Yeni İlbay Saip Okay 

ile görüştl.im. Bana Vanda yapılacak i§ler hakkında şunları söy
ledi: 
· "-Burada yapılacak işler, Başbakanın gezilerinden sonra 
bekkdiğimiz direktiflerine bağlıdır. Bunları anladıktan sonra 
ke1.1dimize bir program çizeceğiz. Burada yapılacak işler çok ve 
P.saslt olduğu gibi hükumet yardımı ile de birle§omek mecburiye
tinde bulunduğu için programımızı normal durumda ve kendi 
başımızcı yapmak mevkiinde değiliz. Bugün iki önemli mevzu 
üzerinde meşgul oluyoruz: 

1 - Van, hayvan ıslah merkezi olacaktır. Van gölü kenarın
da ve Vana 25 kilometre uzakta Ho§ap suyu üzerinde bir çift
lik bulunmuştur. Burada yakında işe başhyacağız. 

2 - Bayındırlık Bakanlığı, buraya yoku tayyare postalarını 
uğratmak için geniş ve iyi şartlan haiz bir alan bulunmasını 
emretmiş, bu da bulunmuştur. 

Şimdilik ilimize Karadeniz sahilinden bir kısım göçmen geli
yor. Bunları Tatvan ve Van iskelelerine yerleştiriyoruz. Bu il 
için her halde geniş miktarda bir yerleştirme işi olacaktır." 

Bahkesir Halkevinde Toplantı 
Saylavlarımızdan Sabiha Gökçül, Rahmi Selçuk, Ösman Ni

yazi, Enver ve M. Cavit ilçelerindeki incelemeleri sona erdire
rek kentimize dönmüşlerdir. 

Dün gece, Parti İlyön Kurul Başkanlığının daveti üzerine 
Halkevinde şar kurulu üyelerinin iştirakile bir toplantı yapıl
mıştır. Bu toplantıda şehrimizi ilgilendiren ihtiyaçlar dinlene
rek notlar alınmış ve bunu müteakıp saylavlarımız onuruna Ev 
tarafından enteresan bir film gösterilmiştir. 

Saylavlarımız bu sabah Susığırhğa gidecekler ve oradan Ban
dırma, Erdek ve Gönene uğnyarak kent işleri üzerinde incele
meleı yapacaklardır. 

Tren Kazası Davası Bitti 
Aydın 28, (Özel aytarımız bildiriyor) - lki yıl önce Aydına 

üç kilometre uzakta Ihcabaşı mevkiinde bir marşandiz treni yol
dan çıkmış ve iki kişinin ölümüne sebep olmuştu. O zamandan
beri Aydın Ağır Ce2a Hakyerinde devam eden bu hadisenin du
ruşması dün bitirilmiş ve suçlu Mühendis Hilmi ile Makinist 
Ahmet beraet etmişlerdir. 

Dünkü duruşmada, genel savman kumpanyanın ve suçlulann 
cezalandırılmasını istemiştir. Suçlu vekilleri verilen raporun şi
mendifer işinden anlamıyan fen işyarları tarafından verildiğin
den bir kıymeti olamıyacağmı müdafaa etmiılerdir. Hakyeri 
kurulu bu müdafaayı yerinde görerek beraet karan vermiştir. 

Toptan 1Vleyve Satışı için 
i\ntcp 28, (Özel aytanmız bildiriyor) - Yeni kurulan et ve 

sebze hali karşısındaki harap sahaya toptan meyve ve sebze sa -
tışlan için düzgün bir bina inşa edilmiştir. Bu bina, şehrin ihti -
yaçlaru;ıdan birisini daha karıılamıştır. Aşağıdaki resim, yapıyı 
karşıdan göste.riyor. 

No. 134 

VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

üzerine geldikçe gözleri büyü
yor, bıyıkları dikiliyor, ıuratı 
asılıyor, elleri bir kıskaç biçi
minde bükülüyor, genç kadını 
boğazlamak için hazırlanıyordu. 
Hanife Kadın yatağın içinde 
dona kalmıştı. Yosma ürküntü
den bir an şaşırdı. O gıcırdıyan 
dişlerin bir sırtlan dişlemesi gi
bi ense kökünü, o akrep kuynı
ğu gibi kıvrılan, biribirine \·ana
şan ve yuvarlanan parmakların 
gırtlağını kıstırdığını sandı: 

- Ah.. Ölüyorum!. 
Beni öldürecek .. 

Hüseyin'in suratına bir tokat 
çatlattı ve hemencecik arkasın
daki kerevetin üstüne atladı. 
Yine oradan çevik bir atiklikle 
Hanife Kadının karyolasına ve 
sıra ile yere, kapıya atladı, koş
mağa başladı. Palabıyık ta ko
şuyordu. Yosma sofada duran 
bir saksıyı yakaladı: 

- Bir adım daha atarsan ba
şına yersin bunu!. 

Diye bağırdı. Po&bıyık Hüse
yin bir büyük tank gibi homur
dana homurdana geliyordu. 
Y osma'nın söylediğini hiç duy
mamış gibi kendi bildiğini söy
lüyordu: 

Erbaa ve Niksar 
Ovalarının 

Sulanması 

Refadiye • NiklU' f')handa Kelkit 
ınnaiını seçen bir köprü. 

Niksar 28. (Ozel aytarımız bildiri· 
yor) - Erbaa ve Nikaar ovalarının 
sulanması için giri,ilen yeni teıebbilı· 
ler, bu işin yakında basarılabileceği

ni göstermektedir. Tokat aaylavlan
nm son gezisinde .bu mPse e ·eniden 
mevzuubahis olmuştur. Senelerce ön· 
ce hazırlanan ve tahsiaatsızhk yüzün· 
den geri kalan •ulama projeıi tekrar 
gözden geçirilecektir. 

Fethiye~ f üpheli bir 
,ahıı tutuldu 

Ka, 28, (Ozel aytarımız bildiriyor) 
Konya vapuru ile Fethiveye ,elen 
yolcular arasında hüviyeti meçhul bi
risi yakalanmıştır. Kendisine asker 
süıü vererek resmt elbiie ile Fethiye 
aokaklannda dola,an bu '8hıs, ance 
uıulen Jı:arakola ça~mlmıştır. Meçhul 
sahıs bu çatınlıar k;ıhııl ettiai haltı~ 
ortadan kayoolmuştur. Yaorlan ınkr 
bir araştırma neticesinde Konya va· 
purunda saklandığı anlaşılmış. aan• 
dallardan birinin içinde yakalanmıı
tır. Hüviyetini aövlemek istemiyen 
bu adam zabıtaya teslim edilmittir. 

1 

KÜÇÜK TELGRAF 1 
HABERLERi 

• Zonguldak, (Tan) - inceleme· 
terde bulunmak üzere Bayındırlık Yö
netgeri Zonguldağa gelmig.tit. 

• Zonguldak, (Tan) - Dün ak· 
tam üzeri Karadenizde tiddetli fırtı• 
na ve yağmur batlamııtır. 

• Çanakkale, (Tan) - Parti ı .. 
pektörü Malatya Saylavı Vaaıf Çınay 
vilayet ve kazalardaki Parti işlerini 
teftit etmit ve Biga • Karabiga yolu 
ile dönmüştür. 

• Çanakkale, (Tan) - Ezinenin 
kurtuluş günü onuruna .,or ve av
cılar birliği güzel bir milsamere ver
miştir. 

• Aydın, (Tan) - Umurluda Ha· 
cıbeyoğlu Şakirin bahçe damında 
yangın çıkmıt ve etrafına sirayetine 
meydan verilmeden aöndilrülmüştilr. 
Bu yıl Umurluda, Germencikte, Or· 
taklarda birçok bahçe damı yanmıt
tır. 

- Vız gelir moruk bütün bu 
söylediklerin. Geç kaldın. Atı 
alan U sküdar'ı geçti !. 

Sonra bir saniye düşUndil, bu 
söylediğine pişman oldu, kendi 
kcndisino: 

- Sakın sakın bunu yaptır
mamalıyım ! . Ben ona açılrpa • 
dan, her şeyi söylemeden o hiç
bir şey bilmemelidir .. 

Dedi, merdivenden de kova
lanırken, keskin, ıslık gibi sert 
çıkan bir sesle: 

- Dur orada .. 
Diye haykırdı. Ve devam etti: 
- Sana çok para getirdim. 

Görüreen düıer şakkadak bayı· 
lırsın! 

Bu onun ikinct tılaımı idi. 
Hüseyin kulaklannda borazan 
gibi öten: 

-Parrra!.. 

Fenerden ayrıllp 
Papa Eltime 
Katllan papazlar 

Fener Rum patrikhanesif\de ruhani 
kurulun verdiği kararla papazlıktan 
tardedilen ve Türk hıriıtiyanhğını 
kabul eden Feriköy papazı Yanadiyo
sun Papa Eftime katıldığı yazılmıştı. 

Yanadiyoıun kendi amaçlarına ka
tılmak iıtediği hakkında Papa Eftim, 
bir yazarımıza ıon durum üzerinde i· 
ıahat vermit ve iltihak hidiseıini an
latmı§tlr. 

Papa Eftim demiştir ki: 
"-Bütün dünya bilir ki, bizim ya

ğansız (müıtakil) Türk Ortodoks ki
lisemiz hiçbir azlık hukuku tanımaz. 
Türklük camiasında hiçbir ayrılık bil· 
mez ve kilisesinde dualarını (tapın • 
masını) öztürkçe ile yaptığından do
layı Rum patrikhanesi ile sırf bu mil
li ve vatani ödev uğrurvfa ayrılmıştır. 
Bu kiliseye tabi olan o~todoks dinine 
salik Türk hıriıtiyanları da bu vatani 
duyguyu beslemeyi kendisine eaaslı 
ve ulusal ilk bir borç bilirler. 

Bu duyguyu gösteren, benimsiyen 
lıer hıristiyana kapımız açıktır. Feri
köy papbı Yanadiyos Yılmaz da bir 
Türk vatandaşı olmak sıfatile üzerin· 
de yilrüdliiümüz amacı kabul etmiş 
ve bize katılmıştır. Bundan dolayı e
sasen mefkuremizin aleyhtarı bulunan 
Fener kilisesi bize kariı ötedenberi 
olduğu gibi muhalif durumu bu arka
data karıı da tatbik etmiştir. 

O ruhani mec.lisin bu arkadaı hak
kındaki kararına da bir ilgi göstere • 
meyiz ve verilen kararı da pek tabii 
buluruz. 

Ulusal olan gayemizi takdirle kar
§ılamıyan hıristiyanlar kalmamııtır. 
Ancak, maddi ıeçimlerine dokunan ve 
Fener kiliteainden bu yüzden afaroz 
edilmek ve ekonomik alanda filen 
boykota maruz kalmak tehlikeleri kar 
tısında maalesef yolumuza katılmak 
istiyen birçok vatandaşlar çekinme • 
mektedirler. Maamafih ilk fırsat ve 
irpkanda böylelerinin de bizim güttü· 
ğümüz yüksek, milli &~yeye katıla -
caklarına emin.iz. 
Şu sıralarda yolumuzu, idealimizi 

kabul eden yalnız Feriköy papazı de
ğildir, bundan 4 ay evvel Cibali Aya• 

nikola Rum kiliıı.eıi baıpapaıı Teofiloa 
Davran da yolumuzda yürümek kara
rını vermi! ve bize iltihak etmittir. 
Şimdi. muavinimiz olarak burada ça
lı§maktadır.,, 

Türk Tıp Cemiyetinde 
•• Türk Tıp Cemiyeti " bu sene y6-

netim kurulu için Batkanltfa, Ka· 
dm haatalıklan Uzmanı Aziz Fikret; 
İkinci batkanlıklara, tç haatahkları 
uzmanı Etem Baka!,_ Qoeratör Ah
mcu .rıann llTIN, ucneJ ldKreterug., 
Sinir hekimi ŞUkrü Hizım Tiner: 
Veznedarlığa, Bakteriyoloğ Fethi 
Erden'i ıeçmiştir. 

Cemiyet her hafta salı günleri 
saat 18,30 da toplanarak muhtelif 
tıpael konuları g8rlitmektedir. Top
lantılara bütün hekimler ittirak ede· 
bilirler. 

"Babıl.lt,, kapıımm badana ve 
boyaıı meı' elni 

Emniyet dire1ct6rJUtUnün Alay köt 
küne bakan tarihsel kap11mda tamirat 
yapddıltnı yazmıttık. Istanbul vila
yeti bayındırlık direktörü imzaıile al
dığmuz bir mektupta deniliyor ki: 

"MezkQr kapmın onarılması idare
miz tarafından yaptırılmaktadır. Ka· 
pıya yapılan boya haber alınıp yazdı· 
ğınız veçhile eserin tarihsel değerini 
ortadan kaldıracak ve bambaıka bir 
kapı meydana çıkaracak boya değil· 
dir. Bu boya kapmın saçak ve duvar· 
larmın, 11vasınrn üzerindeki ilk vuru
lan ve esas olan yağlı boya renıidir. 

Bu esas yağhboya üzerinde bulu· 
nan ikinci bir renk herhanıi bir me
ra.im zamanında kapının kirliliğini 
izale için alellcele yaptlmı! bir renkli 
badanadır ki yfıilıboya üzerine yapı
lan bu boyanın Trntiıaç edemem~in • 

diın. Bugün de hem seni görme· 
fe hem de hiç ummadığın ka
dar para vermeğe geldim. Çıkı
şacak, korkutacak, beni döğme
ğe, vurmağa kalkacak ne var 
llanki ?.. • 

Genç kadının sesi gittikçe 
yumuşuyordu: 

- 'Babacığım, benden daha 
daha bağlı, uysal yeryüzünde 
kim vardır? Apartmanın olsaydı 
kirası ile, kiracısı ile, vergisi ile, 
onanlması ile uğraşacaktın. Oy
sam ben seni hiç uğraştırma
dan istediğini yapıyorum. Hiç
bir haf ta sektirmeden paranı 
gönderiyorum. Benim burada 
olmayışun büyük bir kayıp de
ğil. Ha olmuşum, ha olmamı
,nn; bir şey çıkmaz. Senin için 
önemli olan paranın tıkır tıkır 
gelmesidir. Sen ona bak! 

MACAR ROMANSI 
FERnAnD GRAVEY - MARCELLE CHAnTAL 

ve 
ROD SAnDOR ORKESTRASI 
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Fatih Askerlik Şubesinden : 
1 - Bir buçuk ve iki &enelik Era

tın 316 : 329 (dahil) duğumluları 
Jandarma ve deni~ eratınin 316 : 330 
(dahil) duğumluları birincite9rin 935 
ayi içinde celp ve sevk edilecektir. 

2 - Deniz eratrnin ıubede toplan
ma günü 10 Birinciteırtn 935 dir. 
Bu erattan bedel vermek isteyenlerin 
bedelleri 9 Birinciteırin 935 ak§amı
na kadar kabul edilecektir. 

·-·~·--=- l~~.~a~~a_~=~~~~!~j~HP~~~ teıt 
Bu erattan bed~l vcrm~k isteyenlerin 
bedelleri 14 Birincitetrin 935 akşa
mına kadar kabul edilecektir. 

4 - Bir buç\ık ve iki senelik era
tın şubede toplanma günü 24 Birinci 
teşrin 935 dir. Bu erattan bedel ver· 
mek iıteyenlerin bedelleri 23 Birinci 
teşrin 935 akşamına kadar kabul e
dilecektir. 

5 - Yukanda toplanma cUnleri 
yazılı muhtelif sınıflardan olan era
tın mezkur günlerde sabah aaat 9,30 
da ıubede hazır bulunmaları lazım
dır. • 

Askerlik yoklamaaı 
Kadıköy Aıkerlik Şubesinden : 
Ayın tek cünlerinde faliyette bu

lunan Kadıköy Aıkerlik meclisinin 
28 Eyl\11 935 den itibaren her cUn 
öğleye kadar faliyette bulunacak ve 
10•Birinclteırin 935 de kapatıla· 
caktır, alikadtrlara ilin olunur. 

• 
den pek çabuk döldllmUt ve yer yer 
euı ve etki yatlıboya tabaka11 ve 
renıi meydana çıkınıttır. 

Bu .uiyet dairembde aaklı bulu."l· 
durulan etki boyalı aıva parçaları üze
rindeki boya tabakalarının tetkikin· 
den anlatılmaktadır.,. 

ra Kadar bekledim. 
Bütün bunları ıöyler, Hüse

yin de durduğu yerde homur 
homur öterken, içinden de söy· 
leniyordu: 

- Canım için hiçbir korkum 
yok. Merdiveni indim mi, nasıl 
olsa sokak kapısını açar kaça
rım. Mantom, çantam, şapkam 
kalacak, onlar da bir ~ey değil. 
Yalnız bu söylediğini yaparsa 
en son noktada işim bozulur. Ra
hatlığım, erişmek istediğim so
nuç, kavu~mak istediğim gönenç 
kaybolur. Beslediğim umudlarm 
eksiksiz ve tükel ortaya çlkma
ımı isterim. 

Ve.. bu düşünce ile bir kere 
daha bağırdı: 

B UJJ~U n 
IPc.K 
Slnema•nda 

BRIGITTE 
HE L M 

MOrlTE KRiSTO 
KOrtTESI 
Ayrıcaı 
PARAMOUNT 
DÜNYA 
HABFRLERI 

Betiktaı icra Dairealnden 

Bir borçtan dolayı tahtı hacza !,!ı· 
nıp paraya çevrllmeaine karar •eri
len mai çlnl aoba, ıramofon ma plalc 
yaldızlı ayna, konaol, haıır Kndalye 
takımı, koltuk, konıol, büfe. U.erl 
camh dolaplı, komedln, rulta levha-

İı ıiyah etajer, yemek ma1111, ıra· 
mofon maaaaı 2-10-935 taribjne mil• 
aadif çarpmba ıUnü ıaat 10 dan ız 
ye kadar Beıiktat Abbaaata 115 No. 
lu hanede aatılacatından talip olan• 
tarın mahallinde huır bulunacak me 
muruna müracaatlan ilin olunur. 

cakam kahbe. Bıraknuyacağım 
ıende öcümü. Artık hiçbir ,ey· 
den korkmuyorum. Bak evin 
içine- yangın yerine döndü. Ne 
eşya kaldı, ne bir şey. Bunlar 
hep senin yüzündeq olan şeyler. 

Ve Y oıma'yı yakalamak için 
yeniden adımlarını hızlandırdı. 
Fakat, bu kez de ayağına Hani
fe Ablanın kolu sanldı: 

- Dokunma Hüseyin kızca
ğue!.. 

Geçkin kadın bir mum dibi gi· 
bi ıon ıtığım vere vere, son der· 
manmı derliye derliye karyola• 
ıından inmiş, silrüne ıürüne 
merdiven başına kadar gelmif, 
Hüseyin'in ayağma sarılmıştı. 
Yosma, Hanife Kadını görünce 
haykırdı: 

Y •. ' etışın .. 
Diye haykırdı. Fakat, bu hay

kınş onun içindeki korkuyu 
sanki boşaltmağa yardım etti. 
Hemencecik s o ğ u k k a n 1 ı
lığını topladı, yüzü, bakıştan, 
duruşu değişti, göğdesi çetin bir 
ıtletin vücudü gibi gerildi, elini 

- Kaçsan bile artık elimden 
kurtulamıyacaksm. Foyanı or
taya dökeceğim. Resimlerini 
gazetelere vereceğim, kayıp ara
nıyor diye ilinlar battıracagmı. 
Kiminle beraberıen o bunlan 
görecek, seni savacak. Mahvo
lacaksın, yine dönüp dolaşıp be
nim elime düşeceksin. 

Ukırdısmı duyar duymaz bi
razıcık sendeledi, geriledi. Genç 
kadm tekrarladı: 

Ve daha yumşak, daha yalva
ran bir sesle sözlerine ekledi: 

- Haydi banşalnn. Suçum 
var ise bile bağışla. Hem Hani· 
fe Abla sana söylemiyor mu?. 
Ben sık sık geliyorum. Ancak 
sen evde bulunmuyordun. Kaç 
kere seni görmek için akşamla-

- Çok parrrra çok. Hem bir 
kere için değil, her vakit çok o
lacak. Uzerime yürüme ki anla
taynnl 

Hüseyin birdenbire dalgala
nan, köpüren bir deniz, yahut 
ta zincirinden boşanmak için 
olduğu yerde tepinen, böğüren, 
şahlanan bir boğa gibi homurda· 
nıyordu: 

- Ablacığnn, ablacığnn ıen 
de yalvar, beni dinlemiyor. Çok 
para getirdiğimi söyledim. Evin 
eşyasmı yeniden alacağım. Ar
tık eskisi gibi değil. Para çok. 
Eline her hafta birkaç yüz lira 
vereceğim.. Bıraksın, konuşa· 
hml .. 

kalamak i in üzerine attlan 

Genç kadın adımını merdi
venden aşağıya atmıştı. Uzun 
bir kahkaha attı ve katıla katı
la söyledi: 

- Parrra, çok parrra !. 
Ve devam etti: 
- Ben hiç ödevimde eksik

lik göstermedim. Her hafta se
nin paranı bolu b.:>luna gönder- - Bu yol beni aldatamıya-

Hüseyin de haykırıyordu 
f Ark111 "8rl 

• 
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MEMEL'DE BUGUN 
YAPILACAK SEÇ•MIN 

ONEM• 
Bugün Memel mıntakaaı Diyet 

Mecliıi için ıeçim yapıbyOI'. &aıtık 
denizi kenarında ~ir fe'•İr ile etraıın· 
aaki mıntakada yapllacak bir r.eçımin 
bu telıir ve 1?.11ntaka halkından batka 
kımaeyi alakadar etmeıi garı~ gp··~
nür. Bununla beraber, bugun bu: 
tun ıözler ballık denizi ken:-rındaki 
hu ıehirde yapılacak olan r.eç~ çev
nınuıtir. Uluslar kurumundaıkı ltal
ya-Habet dava~ı . bil~ _bu. r.eç~ kart!· 
ımda bir ıun açın ıkıncı plana gt:çı-
yoc. 

MalUmdur ki Memel Almanyanın 
bir parçaaryken, büyük savaş sonun
da Abnanyadan aynlmıt ve uluslar 
kurumuna tabi bir idare albna kon
muıtu. 1924 yılında Litvanya bir 
darbe ile Meınel'i iıgal etmiş. Uluı
lar kurumu da bu emrivakii tanımak 
mec:buriyetinde kalmıştı. Ancak o za
man kurum konseyinin daimi azaıı 
olan dört büyük devlet ile Litvanya 
arasında bir mukavele imzalanmııtı. 
Bu mukavele ile Litvanya, Memll 
için kabul ettiği kanunu eaasi ahki
cnmı tatbik etmeği taahhüt ediyordu. 
Dört devlet te - Japonya, İngiltere, 
f ransa ve 1 tal ya - kanunu eaaıiyi 
garanti ettiler. Memel on bir yıldır 
böyle büyük devletlerin garantisi al
tında bir rejimle Litvanyaya tabi hu
auıi idare edilmektedir. 

Almanyada Nazi hareketi belirdik
ten sonra Almanyamn koıntusu olan 
IMitiin ütkelerdeki Almanlar gibi Me
mel Almanlarında da anayurda ka111 
bir temayÜ) uyandı ve bu temayÜI git 
tikçe kuvvetlendi.Litvanya hükiimeti, 
Memel Almanlarının bu temayülünü 
vatana kartı ihanet telakki ettiğinden 
birtakım tedbirler aldı. Bu tedbirler 
Ber.inde akisler meydana getirdi. 
Litvanya ile Ahnaınyamn aruı açıldı. 

Şimdi burün seçim yapılıyor· 
Litvanya 7 eylulde tatbik etıneğe 
baflachğı bir HÇİm kanunu ile Nazi 
partiaine kartı aempatiıini alenen 
ı()a.termİf"' olan birtakım Almanları 
rw vermek Juıldanclan mahrum edi-
70'· Bildirilditine ıöre bu U-.n 

Htt1~,~~ ... ~~ ~ 
takaama rey vermeğe-tıalda obmyan 
on bin· kadar Litvanyab getirildiği 
ve bunlara haldan olmadığı halde 
ny attmldığı söyleniyor. 1924 kanu
nu eaaaiıini g•anti eden devletlerin 
üçü - lngiltere, Fransa ve halya 
(Çünkü Japonya artık kanımıyor)-
12 eylülde Litvanya hükümeti nez· 
dinde t91e0büaatta bulu~ılar ve 
Memel'de aalrin her ferde müsavat 
temin eden kanunu esaai kiyrtlanna 
bükUınetin nazan dikkatini c:elbet
miılerdir. Litvanya hükUmeti, llfÇİ· 
min bitaraf bir feWlde yapılacağı 
haWancla teminat vermit ve seçim 
.-ünü Memel'e müıahitler gönderil
meaini tddif elmiıtir. On gün önce 
de HitJer Nurenberg'de ıöylediği 
bir nutukta Almanyanm bu meseleye 
kartı olan yalan alikumı anlatımı· 
tır. 

itte bu gün timdi1plip çatmıftır. 
HitJerin AvrvpacWıi kantdı: vaziyet
ten biliatifade Memel' de yapılan ae
çimin bekaız olduğunu iddia ederek 
ıı...-ete ıeçeceğinden korkanlar 
varchr. Filhakika bu cephe Alman
yuun herıhanai bir diplÔmaıi taamı
suna veyahut emrivakiler ihdu et· 
mek tqebbüaüne kartı çok zayıftır. 
Litvanya ayıl bir devlettir. Lehiat.a
nın Almanyaya mukavemet etmek 
isteyeceğine kimee inanmıyor. Bu
IKlft için Almanyanm Memel' de bir 
daı9e yapbrmrya ıtefebbüı etme,ini 
ve, bugünkü seçimi de bir behane o
larak ileri sürmesini yakın ihtimal 
Nyanlar varclır. Bu ~pledir ki bü
tün gözler, bugün Baltık denizi ke· 
narındaki_ bu ıehirde yapılacak olan 
seçim üzerine çevrilmittir. A.Ş.E. 

italyada Come 
Kilisesi yandı 

Come (İtalya) 28 A.A. -
Lombard arının (san'atının) en 
güzel anıtlarından biri olan Co
me kilisesi yanmıştır. 

Kilisenin kubbesi, bütün bil • 
tüne harap olmuştur. Bu kubbe, 
1700 yılında Filipo iuvara tara 
fmdan yapılmıştır. 

Birkaç tane fevkalade tablo 
ile halılardan birtakımı kurta • 
rılmıştrr. 

En büyük elmas 
Rio de Janeiro, 28 A.A. -

Minas Ceraes'den bildirildiğine 
göre, Uberaba çevresinde 488 
kıratlık bir elmas bulunmuştur. 
Bu elmas, dünyadaki elmasla -
nn en irisidir. 

Kübada Müthiş Bir Kasırga 
Havana, 28 A.A. -Tayfun, Küba'nm doğusunda tahribat 

yapmıştır. Oriente, Camaguey ve Santa - Clera illeri Graf muha
beratı inkıtaa uğramıştır. 

Havana, yalnız kuvvetli bir yağmurdan zarar görmüştür. 
Küba'nm Kamaguay bölgesinde kopan yaman bir kasırga, 

milyonlarla muz ağacını yere sermiştir. 

Alman·lara Karşı Nümayişler 
Nev-York, 28 A.A. - Yahudilerin çokluk teşkil ettikleri gi -

yim endüstri mahallerinde, 40 kadar Alman hukukçusunun otur
dukları oteli kuşatan 500 ~işi, b~nların orada bulunmalarını gü-
rültülü surette proesto etmışlerdır. · 

Polis, düzeni yerine getirtmiş ve 6 kişiyi tevkif etmiştir. 

YUNANiSTANOA REJiM iŞi 

Cumuriyetçiler Gen oy 
Sonucunu· lanımıyacaklar 

Atina, 28 (Özel) - Yarını 
resmi bir tebliğe göre, cumuri
yet partileri rejim için yapıla -
cak genoy sonucunu tanmııya -
caklardır. 
Başbakan Çaldaris ayrışık 

partilerin ~u harcketleri.n~n doğ 
ru olmadıgını ve genoy ıçm yap
tıkları itirazların birçoklarının 
kabul edildiğini söylemiştir. 

Eski kralın parlmento karari
le genoy yapılmadan getirilece
ği hakkında çıkarılan yayıntıla 
rı Başbakan yalanlamış ve ge
noyun behemhal yapılacağını ve 
ondan önce de eski kralın gelmi
yeccğini söylemiştir. 

Çaldaris bugün kralcıların 
merkezinde vereceği diyevde a
hali partisi saylavlarmın hemen 
seçim yerlerine giderek krallık 
savaşına c;alışmalanm söyliye -
cek ve hükumet taraftan gaze
telere göre Yunanistanın iç işle
rinin düzelmesinin krallığın ye
niden kurulmasile mümkün ol -
duğuna ve bu suretle bugünkü 

Deniz inşaatı 
Programları 
Vaşington, 28 A.A. - Hull . . 

ingilterenin yeni bir deniz inşaa 
tı programını tatbik etmeğe ha
zırlanmakta olduğuna dair orta 
lıkta dolaşan şayialar hakkın • 
da yapılan bir sorguya karşılık 
olarak şöyle demiş.tir: 

Cihan donanmalarında tadi -
tat yap!lacağına dair İngiltere 
hükınetinden bir giina malUnıat 
almadım. Londradaki sefirimiz 
dışişltri bakanlığına İngiltere 
hükUnıetinin Londra muahede 
namesinin sehabet maddesini 
hatırlatmak niyetinde olduğu -
na dair olan şayiaların aslı esası 
olmadığım beyan etmiş bulun -
duğunu bildirmiştir. 

Amerikanın deniz ıiyasaıı 
Nev-York, 28 A.A. - Roose

velt, Birleşik Amerika hükumet 
lerinin deniz sivasası hakkında 
verdiği bir diye~de, Amerikanın 
Vaşington ve"Londra andlaşına 
larına daima bağlı bulunduğunu 
söylemiş ve şunları ilave etmiş 
tir: 

"Ancak, bu andlaşmalar, ye
nilenmediği ve kesin olarak bo
zulduğu takdirde, Amerika hü
kumeti, deniz siyasasını değiş -
tirecektir.,, 

lngilizler kuvvetlerini sağlam
lamak için ~ç arıyorlar 
Londra, 28 A.A. - Ôaily 

Ekspres, İngiliz ordu, donan -
ma ve hava ku~etlerinin yeni • 
den teçhizini sağlamak için 150 
- 200 milyon sterlin liralık bir 
ödünç alınacağını haber veri • 
yor. 

Bu gazete, bu ödünçten me -
ram, daha büyük bir donanma 
yapmak olmadığmı söylüyor 
ve: 

"Bu ödünç alınacak olursa, 
bu, işe yaramıyan gemileri ve 
bu cümleden olarak, fazla es • 
kimiş bulunan 12 parça zırhlı • 
yı yenilemeğe yaratılacaktır.,, 
diyor. 

Evening N ew gazetesi ingi -
liz filosunun kuvvetlendirilme -
si işinin çabuklatılacağım haber 

zor durumun karşılanmış olaca
ğına emin bulunduğunu ilave e
decektir. 

Eski iç Bakam Rallis rejim 
işinin ortaya atılmasının Yuna -
nistan için pek zararlı olduğu 
kanaatinde ısrar etmekte oldu
ğunu söylemiştir . 

Cumuriyet taraftarı gazetele
rin yazdıklarına göre, bütün cu
muriyet partileri liderleri imza
larile eski krala bir mektup gön 
denneğe karar vermişlerdir. Bu 
mektupta rejim hakkındaki doğ 
ru durumu anlatılarak partileri
nin hiçbir vakit krallığı tam • 
mıyacakları bildirilerek kendi -
sinin Yunanistana gelmemesi 
tavsiye edilecektir. 

General Kondilis bu akşam 
Lrisaya gidip yarın orada kral
lık lehinde bir söylev verdikten 
sonra Trifalaya da gidecektir. 

Kondilis gelecek pazar günü 
de Selanikte önemli bir söylev 
verecektir. 

ı::t~ c.llkdlliıitın 

Hareketleri 
Paris, 28 A.A. - Genel me

sai konfederasyonu, açılışında 
olduğu gibi enternasyonal mar 
şının heyecanlı nameleri arasın 
da işlerini bitirmiş tir. 

Genel sekreter, birleşmiş sen 
dika hareketinin memleketin 
en belli başlı ve birinci kuvveti 
olacağım söylemiştir. 

Mumaileyh send:kalizm hare
ketlerinin tesanüdünü sağlamış 
olan kimselerin hatıralarını an
mış ve şu sözleri ilave eylemiş -
tir. Biz bu kimselere ve onların 
~ğladıkları birliğe hürmet ede
nz. 

Genel sekreter son üç olarak 
şöyle demiştir: 

~iz dünya yüzünde adaletin 
gelışmesi ve kurtuluşu için bu 
birliğin peşinden koşacağız. 

Bu · toplantı hararetli alkışlar 
arasında sona ermiştir. 

Meksikada 
Sinema grevi 

Meksiko, 28 A.A. - Meksika 
daki bütün sinema işyarları, 
ücretlerini arttırmak istemiyen 
Amerikan film acentalanna kar 
şı protesto meramiyle grev yap 
mışlardır. 

Gayri milli filmlerin gösteril
mesine engel olan aytarlarm 
gösterisinden gocunan birçok si
nemalar, kapılarını kapamışlar
dır. 

Ulusal milmler, Meksika sine 
malarına yetecek kadar çok de
ğildir. 

KUÇUK HARiCı 

HABERLER 
l~Wih 

• Şanghay, 28 A.A. - Fidyei 
necat koparabilmek amacile, kor 
sanlar,• Cekiyang kıyılarındaki 
bir köy okulasmdan 35 talebe 
kaldırmışlardır. 

vermektedir. Bu gazete: Dünya 
krizinin ve İngilterenin ir:ıpara
torluk içinde ve dışındaki yü -
kümlerinin hükumeti bütün dik 
katini donanma üzerinde topla
mağa mecbur tuttuğunu yaz -
maktadır. 

,--.---· , _____ ...,.._..._.. ...... ~~··~··--- -
BUYUK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAKiKi 

Doktor'un 
ESRARI 

• 
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Dolores Ruvelverini Çekti Ve Kastelloga 
Bağırdı: Eller Yukarı Kıpırdama 

-58-

Kastello, Dolores'in kaçma
ması için çok tetik davranıyor
du. Zaten kaçmasına da imkan 
yoktu. Çünkü şoför birlikti. 

İkisi beraber otomobilden in
diler. Genç kadıqın gözleri kor· 
kudan aklarına kadar açılmıştı. 
Acaba dalavere ile düşmanları
nın eline mi geçmişti? 
• Fakat her şeye rağmen cesa

retini toplamağa çalışıyor ve 
bütün tehlikelere göğüs germek 
için hazırlanıyordu. 

Geniş demir kapılı bir bahçe
ye girdiler. 

Dolores mütemadiyen: 
- Nereye gidiyoruz, diye so

ruyor, fakat bir türlü cevap ala
mıyordu. Evvelki geveze, sulu 
İspanyol şimdi sanki dilsiz ol
muştu. 

Kaatello. genç. kadının karft sında tiril tiril titriyordu ... 

Büyük bir bahçe idi burası. 
Akasyalar ve güllerle örtülmüş 
kum bir yol, büyük ağaçların 
gölgelerini yırtarak yılankavi 
uzuyordu. Kastello genç kadının 
koluna girmiş, onu adeta sürük
lüyordu. İri vücutlu bir adamdı. 
Onun yanında genç kadın çok 
cılız, çok kuvvetsiz kalıyordu. 

Kaçsa kaçamazdı. Herif dört 
adımda kendisini enselerdi. 

Dolores hala: 

le bile kabul etmek demekti. 
Derhal ellerini yukarı kal

dırdı. 
Genç kadın rovelverin namlu

sunu sallıyarak sert bir sesle 
sordu: 

- Beni nereye götürüyor-
dun?. 

- Hiçbir yere .. 
- Bağırma, yakarım ... 
- Ötomobilin pencerelerini 

niçin kapattın?. 
Kastello, bu izbandut gibi ko-

ca herif güzel kadının karşısm
da tiril tiril titriyordu. 

- Sinyorina ! diyordu. Siz 
bilmezsiniz nekadu çok seve
rim. Size ne müthiş bir bağla 
bağlandım. K o r k u y o r d u m. 
Elimden kaçacaksın,ız diye kor
kuyordum. 

- Yalan ..• 
- Yemin ederim. Sevgimden 

bunu yaptım. Bana kıymayın. 
Çekin şu rovetveri... 

I Arkası var] 

- Eğer genç kadın ticaretile 
uğraşan bir adamsa mesele yok! 
diyordu. Fakat ya demin "müt
hiş bir lükse kavuşacaksınız!" 
dediği zaman alay ettise? Ya 
kendisini idama götürüyorsa?. 

ŞEHRIMiZE GELEN POLONVALILAR 

Polonya Vapuru'nda Bir 
lürk Gecesi lertip Edildi 

• Akşam olmağa başlamıştı. 
Binlerce, on binlerce gül yapra
ğını tırtıllı kenarları güneşin 
son ışıklarını altın nhı gibi uva
l~ordu. Çiçekler ve akasyala
rın kokusu, bu uzun Jcamerıye· ı 
nin altında oluk gibi akıyordu. 
Burada ne in ne cin vardı. 1 

Taze bellenmiş topraklardan 
tüten buğu, insanın ciğerlerine \ 
kadar doluyordu. Kuşlar cıvıldı-

1 
yor, tabiatin her köşesinden ta
ze bir hayat kaynıyordu. 

Kim bilir, belki de bu ışıklar, 
bu renkler, bu boyalar ve bu ko
kular, genç kadının son gördüğü 
duyduğu, ' hissettiği, ışıklar, 
renkler, boyalar ve kokulardı. 

Belki bu son günü idi. 
Etrafında kaynıyan kıvrılan 

ve bükülen bu hayat ona yeni bir 
canlılık veriyor, ölümden daha 
fazla korkmağa başlıyordu. 

Belki bu taze bellenmiş taze 
toprak kokusanu yarın bu top
r~klarrn altında duymıyacaktı 
bıle. Yürüyorlardı. 

Uzun bir yola benziyordu bu. 
Ne derneğe herif sanki oto

mobili içeri sokmamıştı? Ken
disine hayatı daha fazla sevdir
mek ve ölürken daha fazla iş
kence ettirmek için mi?. 

Çantasını açtı. İçinden mendi
lini çıkardı ve mavi gözlerinin 
kenarlannda buğulanan nemle
ri bu beyaz mendile emdirdi. 

Yürüyorlardı. ) 
Kastello ne yapıyor, diye göz 

ucu ile ona bakıyordu. Ağladığı
nı farkettiği .zaman zerre kadar 
müteessir bile olmamıştı. Der
ken birdenbire sendeledi. 

Yukarda: Polanyalı aeyyahlar Galata nhtımıncla. Aıri ela: 

Genç kadının elinde siyah bir 
rovelver vardı ve kımdisine '. 

- Eller yukarı! diye bağırı -
yordu. 

Bu esnada bir hamle ile onun 
kolundan sıyrılmıştı. 

- Bfr tek kelime söylersen 
geberdiğin gündür. 

········· Kaatello vaziyetin vahameti
ni hissetmi,, kollarını .kaldır
mağa mecbur olmuştu. 

Kastello için yapılacak şey 
yoktu. Vaziyet gayet nazikti. 
Genç kadının gözlerinde müthiş 
bir ateş yanıyordu. Hayatını 
kurtarmak için her şeyi yapma
ğı gözüne almış gibi idi. 

Önun da tabancası vardı. Fa
kat buna davranmak, ölümü bi-

Kociu:uko vapuru 

Dün sabah, Polonya bandıralı Ko
ciuzsko vapuru Gidinyadan ltmanımı
za gelen, turiıt. profesör. mühe•ıdis. 
ressam olmak il%ere 500 Polonyalı 
gezgin getirınittir. 

Vapur. daha Gidinyadan ayrılma _ 
dan önce, aalon Türk ve Polonya bay 
raklarile donatılmr§ ve volda bir 
"Türk geceıi .. yapılması da karadat· 
tırılmıttır. 

Koc;~u.n~o. Türk ıularma girdiği 
ıece hır ıuvare yapdmıı. Türk • Po
lonya doıtluğunun tarihıel yönleri a
nılm11tır. Süvaredc gemi ıUvariai Po
lonyalı gezginlere bir söylev vcrnıiı 
ve cıcUmle •unları a<Sylcmiştir: 

··- Şimdi sularında bulunduğumuz 
büyük Türkiye, asırlardanberi Polon· . 
yanın parçalanmasını kabul etmiyen 
bir devlettir. O kadar ki, Polonya 
parealanmıya yüz tuttuğu senelerde 
Türkiye. harieiyeıinin verdiği bütün 
ziyafet v.e reımi kabullerde Polonya 
için daima bir koltuk açık bulundur
muş ve anavatanımızın taksimine da-

ima muhalif kalmıştır. Bu dosthıo!a 
çok iyi bir misal olarak Polonya ~&;
menlerinin kurdugu hala yaşıyan Po
lonez köyünü gösterebilirim 

Polonya köylüleri arasında söyle -
nen ata.özünü de hatırlatırım· " T iirk 
atlan Vistül nehrinden su içmedik en 
ınnra Polonya. istiklaline kavuşam • 
yacaktır ... 

Kaptan. burada Atatürkii saygile 
selhnlamıt. salonda bulunan Polonya 
ltlan "Hurra!., demiye davet etmistir. 
Bu arada Tilrk ırkının asaleti. Ata • 
tilrk intrillbmın büyük ve başarrk1•k
lan hakkında söylevler verilmişti r 

Kaptan. Pirede gemilerine katılan 
Faik Kurtoğlile Burhan Zihninin de 
törende bulunu,larmrn bir ufur ,,, . 
duğunu sövlemiş. Ek<"nomi vöne· 5!eri 
de hu iyi duvıılata cevap vennistir. 

Kociuzsko. Galata rThtrmma v:ı"•· 
şırken Polonva ve Tiirk ulusal marş
ları cahnmrstır 

Vapur. bu akşam Köstenceve Juıre
ket edecektir. Geııfnler trenle Var • 
şovaya dftnecelderdir. 
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ropkapı 8aiları - , 
Tabaklar, Sepetler, Küfeler Dolusu 
Üzüm. Bira, Rakı, Şarap,Konyak, Cin. 
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- Bay Remzi 1 Bize iki tabak 

üzüm gönder! .. İçine Hafız 
koymağı unutma!.. 

- Remziciğim .... Üzümler ne ol
du, üzümler ... Üzüm üzüm, üzme de 
üzüm gönder, üzüm .. 

Bura~a üzümden başka söz yok. 
Halk.~ bırk~ç kısma ayırmak lazımgel
ae, şoyle hır sıra yapmalı: Üzüm yi
y enler, üzüm yiyenleri seyredenler, 
üzüm yemeğe hazırlananlar ve üzüm
lerini yemiş olanlar .• Asmalar altında 
aıra sıra çardaklar var. İçlerine birer 
hasır döşemişler. Her basmn üstün
de bir grup.. Kimi bağdaş kurmuş, 
kimi iskemleye yan oturarak kendini 
kapıp koyuvermiş. 

Taraf taraf masalar kurulu. Artık 
-gelsin üzüm, gelsin üzüm kızı ... Mu
sikinin alaturkası, alafrangası, sazın, 
sözün yenisi, eskisi.. Kadının erke
ğin genci, yaşlısı, hep burada. En 
umulmadık kimseler, ta şehrin öteki 
başından kalkıp bağa, üzüm yemeğe 
gelmişler. 

. 
Bai da ıen bir aofra 

. Kap!da, arka arkaya arabalar bek
lıyor. lçlerinde taksi otomobili de 
var, hususi otomobil de... üstlerine 
tenteler çekilmiş tek atlı araba da ... 

Topkapı dışındaki nümune bağını 
be~ görmiyeli o kadar değişmiş ki, 
degme barda, değme kır balosunda 
eğlentinin böylesi, keyif çıkarmanın 
bu türlüsü görülemez. 

Tabaklar dolusu, sepetler, küfeler 
dolusu üzüm taşmıyor, bira, rakı, şa
rap, konyak, votka, cin, ne aransa 
var. 

Cızır cızır kebaplar çevriliyor; 
durm.adan salıncaklar dönüyor, orta
da bir caz ha bire çalıyor: Rumba, 
taogo, vals, vanstep, şimi, akla gelen 
eelmiyen bütün havalar ..• 

Sağda gramofondan bir ses: 

••Ne olUT, kalbim avunıun diye bir 
an, beni &ev!,, 

Soldaki çardaktan dede ağzı bir 
gazel: 
"Uabi raıt gelsin tiği aşka çe!mİ 

hunharın!.., 

Üstleri üzüm sarmaşıkları ile ör
tülü çardaklar, birer ev içini andm
yor: Haminne bir yanda bulaşık Y!· 
kar, bayan gelin: maltız üstünde, şı§ 
kebabı çevirir, sayın bayım da, almış 
önüne rakıcağızrnı, doldurup doldu
rup yuvarlar. 

Doğrusu, görülecek yermiş şu nü
mune bağı ... 
Bağda falcılar da eksik değil. El

de map ızgara, sinsi sinsi yaklaşı
yorlar: 

- Bakayım, sana maydanozlu bir 
fal... Hayır göresin işallah ... 

Arada bir, zurnacılar da geliyor: 
:- Yapalım bir köçek havası bey

cagızım .. 
Ve karşılarındakini azacık yumu

~k buldular mı, biri defi alıyor, ötc
kı zurnayı.. Başlıyorlar, ahenge ... 
Artık kafa olsun da dayansın. 

Dans yeri akşama doğru gittikçe 
kalabalıklaştı. İlkin hepsinde az çok 
utangaçlık vardı. Erkeklerin biribiri-
1~. ~ansetmesi, burada gayet tabii gö
ruluyor. 

Çifte kavalyeleri alkışlamıyan yok 
gibi... Fakat biraz sonra kadınlar da 
ortaya çıkınca yaılı bayanları bir 
ıaşkınlıktır aldı: 

- A ..• Ayol, baksam herife, kız
cağızın belinden nasıl da yakaladı ı. 

- Tuh. tuh... Göbek göbeğe gel
diler .. Başımı çevireyim de görmiye
yim bari ... 

Neyse ki bu yaşlı bayanlara kimse-
nin aldırış ettiği yoktu. 

Gençler dal gibi biribirlerine san
larak, bu açık havalı tatil gününün 
~~tü.n zevkini çıkarıyorlardı . Gözlük
lu hır ad'am, yolun üstünde durmuş, 
çocuklara oyuncak terazi satıyor: 

- Yüz paraya ..• Yüz paraya ... 
Terazinin bir tanesini elime alıp 

baktım. Sermayesi, en aşağı yüz pa
r~ tutan bu oyuncağı, nasıl olup da 
yuz paraya eattığını adamcağızdan 
sorayım. dedim. 

Yüzüme bakıp. acı acı gülümsedi: 
- Ne ya?~rsın, bayım .. dedi, dir

hemi, terazıy~ Ptırdıktan sonra, işi 
terazi satıcılıgına döktük! .. 

Bacak kadar bir çocuk, küçük kü
lahlar içinde "Niyetler nane şekeri,, 
satıyor: 

Naneme gel naneme, 
Kırk paraya bir denea.e, 
Efendi ağabey, bey ailllaey, 

Bağda .ton ü.züm 

kat jçini açıp niyet kağıdını bula
mayınca kızdı: 

- Hal'}i ya. nerede bunun niyeti?. 
- İçindeydi! .. 
- Gözüme mi inanayım, sana mı? 

"Niyet,, koymamışsın. Al naneni sür 
başına ... 

Şimdi, sen ol da "Şu kadının ye
diği naneye bak!,, deme .. 

Kırk paralık nane için kavga et
mek senin gibi bayana yakışır mı? .. 

Nümune bağının en hoşuma giden 
tarafı şu ol~u: Bu kadar içki içenler 
varken bellıbaşlı hiçbir hadise geç
medi. Hele kadınlara sarkıntılık eden 
bir tek kişiye raslamadım. Herkes, 
tatlı tatlı içkisini içiyor, üzümünü yi
yor ve kendi aleminde eğleniyordu. 
Akşam olunca, bağın bütün elek

trikle~ri h:P. birden yandı. Geniş bir 
loşlugu~ ıçıne düşen bu küçük ışık 
zerrelerı, çardak aralarını. sırma ile 

Bağda eğlence 

örülmüş birer tül yorgan altında giz
lemiş gibi oldu. 

Halk, yavaş yavaş dağılıyordu. 

Salahaddin GÜNGÔR 

Asmalar altında .•• 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlanna mahsus son 

Bahar tarifesi ilkteşrin sah saba
hından itibaren tatbik olunacaktır. 

Tanfeler gişelerde sablmaktadır. 

MAKiNE, MOTÖR-ELEKTRiK 

-

M EKT EB i. 

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

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

3 - İlkmckteb mezunları için 
HAZIRLAMA sınıfı vardır. Bu sı

nıfı bitirenler şubelere girerler. 
• 

4 - Ortamekteb mezunları doğ-

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

5 - Mekteb yalnız gündüzdür. 
Kayid işlerine başlanmıştır. 

Galata'da Çinilirıhtım hanı karşı 
sında Mumhane caddesinde Makine, 
Motör Elektrik mektebi. • 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden ~I 
Karton Balya kapaklariyle bobinleri içinden çıkan yu

varlak ağaçların 3 bin kilosu derhal ve mütebaki 7000 
kilosu çıktıkça Cibalide Kutu fabrikamızdan· teslim edil
mek şartiyle On bin kilosunun pazarlığı 30-9-935 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 1 O da yapılacaktır. 
Taliplerin muvakkat güvenme paralariyle birlikte Ka
bataşda Alım Satım Ko.-nisyonuna müracaatları. Bir külah da aen al, beni çiğneme!. 

Kadının biri kırk parayı •erip "ni-
yetli nane •. lerden bir külah aldı. Fa- 1 (5899) 

--s AG L 1 K 
ÖGÜTLERi 

Otomobil 
Sporu 

lnsan kapalı veya açık bir otomo
bile binip de şehir içinde bir yerden 
bir yere, hatta bir şehirden bir baş
kasına gittiği vakit elbette spor yap
mış sayılamaz. 

. Otomobile binmenin bu birinci şek
lınden sonra bir de belli bir yere git
mek için değil, ancak kırlarda veya 
şehirlerde, otomobille gezmek var
dır. Sağlık bakımından, böyle otomo
bille gezmek pek iyi bir .şey olmak
la beraber, buna da otomobil sporu 
demek doğru olamaz sanırım· 

Otomobil sporu yapmak ilkin oto
mobili kendi kullanmakla olur. O da 
b~şkalarını gezdirmek için değil, en 
:zıyade kendisini gezdirmek ve otomo 
bil yarışlarına girmek için. 

Otomobile binmenin ilk iki şekli 
pek çok kimselerin harcı olabilirse de 
otomobil sporu yapmak her kişinin 
harcı değildir. Bu sporu yapmak için 
pek hızlı gidebilecek, yarışlara gire
bilecek, uzun uzun yolculuklardan 
yıpranmaksızın geri gelebilecek bir 
otomobil - hatta çok defa birkaç o· 
tomobil - alabilecek kese lazımdır. 
Bu şartları dolduran pek az otomobil 
markaları bulunduğuna göre, öyle o
t?mobiller alabilecek keselerin de hay 
lıce dolgun olması lüzumlu bulunsa 
gerektir. 

Halbuki, iş bu kadarla da bitmez. 
Otomobil sporu yapacaklara sağlam, 
muntazam, yüzlerce kilometre uzun
luğunda hep ayni halde sürüp giden 
yollar lazımdır. Böyle yollar bulun
mayınca otomobil sporlarının neka
dar acıklı sonuç vereceği daha ge· 
çen günkü büyük kazada - maale
sef - fazlasile meydana çıktı. 

Dolgunca kese ile muntazam yol
lardan sonra, otomobil sporu yapana 
pek sağlam, son derece sağlam bir 
beyin lazımdır. 

Bir ?tomobi~~e hızlı gitmek, yarış
lara gırmek dunyada en tatlı keyif
lerden biridir. İnsan otomobille saat
te elli altmış kilometre hızla gider
ken bile ' keyif duyar.. Fakat o ka
darla kalmak istemez. Gittikçe artı
rır, altmış, yetmiş derken yüzü ge
çer, gene artırmak, daima, daima 
artırmak ister. 

O büyük keyif içinde insanın ka
f~sı.' zihni ~ir. dumanla kaplanmış gi
b.ıdır. Kendını unutur. Otomobil key
fınden sarhoş olur. Etrafındaki hava
(Ufl tf'~İr_il,. lı-.f!nılicini hir .. u.,D !,.in..t ... 
ımış gıbı sanır. 

Otomobille yarış yapan sporcuya 
muvakkat bir zaman için çılgın de
mek bile kabildir. Çünkü otomobilin 
hızı değiştikçe kanın dönmesindeki 
hız da değişir. Kan, hele beyaz kan 
- lenfa - kafanın içerisine daima 
ayni derecede gitmez. Otomobilin 
hızına göre azalır, çoğalır. Bu kadar 
değişikliğe dayanabilmek için pek 
sağlam, son derecede sağlam bir be
yin lazımdır. 

Otomobil sporu her kesenin, her 
türlü yolun ve her kafanın işi değil
dir. 

Lokman Hekim 

Tavas As. Hukuk Mahkemesin· 
den: 

Hükmü yoktur - Nüfus hüviyet 

cüzdanımla Galatasaray Lisesinden 

aldığım hüviyet varakasını kaybet

tim. Yenisini çıkaracağımdan hük

mü yoktur. Mehmet Cevdet oğlu 

Muzaffer, 329 İstanbul. 

Osmanh Bankası 
1 LAN 

Osmanlı Bankası gişeleri, 1 Birin
citeşrin 935 salı gününden • itibaren 
yeni bir iş'ara kadar, apğıda yuılı 
saatlerde açık bulunacaktır : 

1.- Galata Merkezi ile Yenicami 
şubesi : Adi günlerde: aaat 1 O dan 
16 ya kadar, Cumartesi günleri: 
saat 10 dan 12 ye kadar. 

2.- Beyoğlu şubesi : Adi gün
lerde: saat 10 dan 12,30 a kadar 
saat 14 ten 16 ya kadar. Cumartesi 
~ünleri saat 10 dan 12 ye kadar. 

7547 

Bir Kızın Masum Yalanı 

Bazı vaziyetlerde yalan hem lazım, 
hem güzeldir. Mesela bir aşkı kurtar. 
mak için söylenilen yalan· Kimseye 
zararı olmıyan, hatta iki kişiye fay
dası bile dokunan yalan ... 
Kuruçeşmeden Naima'yr" çileden 

çıkaran şu macerayı dinleyiniz: 
"Sizden, bir genci gülünç edecek 

derecede aldatmış olan bir kızdan 
nasıl intikam alacağımı soracağım. 
Çünkü beş gündenberi yalnız bunu 
düşünüyorum. Bu kızı nasıl tanıdığı
mı size anlatayım : 

Geçen kış içindeydi. Bir gün öğle
den sonra Beyoğlu sinemalarndan 
birinde yanımda bir genç ve bir kız 
oturuyorlardı. Ben sinemayı seyre
derken onların hep kavga ettiklerini 
seslerinin tonundan anlıyor, fakat 
alakadar olmuyordum. Bir ara kızın 
ağladığını sezdim ve genç onu bıra
k~r~.k çıktı, gitti. Kız mendilile gö
zunu kapıyarak uzun uzun ağlamak
ta devam etti. Sabredemedim. Ona 
y~klaş!ım ve teselli edici birkaç söz 
soyledım. Başını çevirdi; karanlıkta 
alev gibi iki göz gördüm. Bana te
şekkür etti, hıçkırıkları durur gibi ol
du. Perde açıldığı zaman gözyaşları
m belli etmemeğe çalışırken ben sa
de, fakat zarif giyinmiş bir kız görü
yordum. Etrafta sevgilisini aradı, bu
lamayınca bana anlatmıya başladı: 
Bu genç bir işçi imiş. Halbuki ken· 
disi kibar bir ailenin kızı olduğu hal
de nasılsa onu sevmiş. Şimdi bu 
genç ikide bir kendisinden para ko
parmıya çalıııyor ve ancak bu mak
satla gelip onu arıyormuı· Demin 
gene para istemiş. Genç kız, param 

Yç~~ 1t1eŞ--cfillf~y.~ 
çıp gitmiş. Bunu dinledikten sonra 
daha çok alakadar oldum. Kimin kı
zı olduğunu merak ettim, söylemedi. 
Beraber çıktık; bir çay içtik. Artık 
vakit geç olduğu için başka bir güne 
randevu vererek gitti. Gene sinema
da, sonra bir vapur gezintisinde bu
luştuk. Artık işçi gençten kurtuldu
ğuna ve benim gibi kibar bir arka
daş bulduğuna seviniyordu. Ben de 
ona ayni şeyleri söylüyordum. An
nem bir paşa kızı olduğu için bana 
daima: ''Aman evladım, inşallah sa
na kibar bir kız bulurum!,, dediğini 
anlatıyordum. Yaz geldi, bu kız bana 
adaya taşındıklarnı söyledi. Fakatı 
hangi adaya? orası malum değil. Ya 
Beyoğlunda, yahut plajlardan, deniz 
gazinolarından birinde buluşuyorduk. 
Bu sırada onun bana karşı çok derin 
bir merbutiyet gösterdiğini hatta bir 
defa randevuya geç kaldığım zaman 
ağladığnı, kendisini unutup bir baş
kasile sevişirsem yaşıyamıyacağını 
söylediğini ilave etmeliyim. Sekiz ay
lık konuşmamıztla bir defa bile ona 
bir hediye kabul ettiremedim. Çok 
sade giyinmeyi tercih eden bu kızın 
babası Suriyeli bir zenginmiş. Anne
sinden ayrı yaşıyormu§. Yeni barış
mışlar .. 

" Neyse .•. Bundan birkaç gün evvel 
nasılsa bana ada iskelesinde randevu 
verdi. Vapurdan çıkanlar arasında 
evvela eski bir dostumla konuşurken 
o da geldi. Arkadaşımı görünce sa
rardı, yürümek istedi. Seslendim. Ge
ri dönmeye mecbur oldu. Fakat iki 
adım ilerde durdu. Adalı dostumun 

VAPURCULUK 
Türk Anonım Şirketi 
latanbul Acentabğı 
Liman Han. Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 29 EylGl PAZAR 

rinü saat 20 de R•zeve kadar .-
( KUÇUK ıLAnLAR 

932 senesinde Amelt hayat mekte
bi orta kısmını bitirme taetiknamemi 
zayi ettim yenisini alacalımdan es
kisinin hükmü yoktur. Aksaray i
mam Murat sokağı No. 41 Receb. 

ZAYİ - 2307 sicil numaralı araba-
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bir ona, bir bana bakarak manidar 
gülmesine ehemmiyet vermiyerek on
dan ayrıldım. Fakat bu defa genç kız 
telaşla konuştuğum adamı sorunca 
mıerak ettim. İki gÜn sonra adalı 
d?stumu buldum ve her şeyi öğren
dım: Bu kız uzun müddet İstanbulda 
bir fabrikada işçi imiş. Hayatını böy
le kazanıyormuş. Derken fabrikanın 
müdürü kendisine musallat olmuş.Bir 
müddet onu gezdirmiş, aldatmak is
temiş. Fakat kız fabrikacının her is
tediğine razı olmayınca açı)cta kalmış. 
Babası kunduracı imiş. Bu sene ada
da bir dükkan tutmuş ve kız babasile 
beraber adada oturuyormuş. Dostu
ma bunları nereden bildiğini sordu
ğum zaman: ' 'Fabrikatör arkadaşım
d~.r, kızı da her zaman dükkanda gö
ruyorum !,, cevabım aldım. Ertesi 
gün kıza bunları anlattığım zaman 
k~pkırmızı oldu,gözleri doldu ve bana 
bır .şey .söylemeden çekildi, kaçtı. 
Derın bır inkisara uğramıştım; bu 
kız bana yalan söylemiş ve beni al
datmıştır. Şimdi aklıma geldikçe beni 
?İl~den çıkaran bu yalandan dolayı 
ıntıkam almak istiyorum. Hakkım 
yok mu?,, 

Yok ya ... Fakir bir ailenin işçi kı· 
zı, hakiki hüviyetini söylerse istedi
ği kadar doğru ve güzel olsun hiçbir 
iltifata nail olamıyacağını sanıyor ve 
nasılsa bir yalan kıvırıyor. Derken o 
yalanı kar~ısındaki gencin aile vazi
yetini öğrendikçe tekmillemeğe mec
bur oluyor ve muhakkak ki seviyor· 
Sevgilisini kaybetmek korkusile doğ
ruyu söyliyemiyor. Yalanı mazur göa 
teren sebepler çok.. Fakat sizin ha
reketinizi mazur gösterecek hi!ibir 
sebep göremiyoruz. 

• 
Reımin itıkı 

Mersinde Zafer berberi vasıtasilı 
Hüsnü imzalı bir mektup: 

"Bundan bir yıl evvel lstanbulda 
S .. isminde bir kadınla mektuplaşmı• 
ya başı...aım. Bana resmini gönderdi. 
Resmi görünce sevgim arttı, bir yıl· 
danbcri t> kadar çok sevdim ki ondan 
başka gözümde kimse yok.. İkinci 
mektubunda Sıvasa gideceklerini bil
dilnıişti. Derken Srvasa yazmıya bat
ladım. Fakat orada beni unutur gibi 
oldu. Yazdığım mektuplara iki satır
la cevap verdi. Ben de müteessir ola
rak muhabereyi kestim. Ama neye ya 
rar? Gün geçtikçe içimi bir kurt ke
mirmeye başladı. Artık vaziyetim 
çok feci olmaktadır, ne yapayım?,, 

Bir iki mektf pla ve bir fotoğrafla 
insanın hali feci olamaz; çünkü böy· 
le bir sevgi de mümkün değildir. Bu 
sevgi değil, hayaldir. Size S .. ismini 
veren kadın yerine karşınıza bir baş
kası çıksa ve isminin S. olduğunu 
söylerse bütün gönlünüzü ona vere
ceğinize şüphe yok. Çünkü ne onu, 
ne ötekini tanıyorsunuz. Siz hayali
nizdeki bir kadını seviyorum sanı
yorsunuz. Hakikatte S.. kimbilir ne 
maksatla bir iki mektup yazmış ve 
böyle mektuplardan bir şey çıkmıya
cağını pek iyi bildiği için arkasını 
kesmiştir. Bundan sonra kendisini 
görebileceğinize ve kendisile konu
şabileceğiniz kadınlarla mektupla· 
ıırsınız. 

ÇOCUKLAR! 
2 ncl sayım çıkb. 
Sayfalarımda beQenece

niz her ,eyim var. Size 
bol armaoanlar hazırladım 

KÜÇÜK ADAM 
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Ye· Çocuk gazeteal 
nisini alacağımdan diğerinin hükmü .,~!!!!!!!!!!i_~!!...!!!...!!_!!i!!!!!!!!!ii!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!-8 
yoktur. Arabacı Rec~b-
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RADYO 
Almanyada Kimler 

Radyo Dinliyor? 
Son yıl içinde Alman radyo idare

•i bir buçuk milyon kadar yeni radyo 
abonesi kazanmıştır. Yeni abonelerin 
çoğu propaganda bakanlığının piya -
gaya çıkarttığı halk makinelerinden 
kullanmaktadırlar. Temmuz 1935 a
yında abone sayısı 6.516.732 idi. 

Ağustos ayı içinde 25.436 abone 
daha yazılmıştır ki sonposta ile bil: 
dirildiğine göre Alman abonelerı 
6.542.168 zi bulmuştur. . 

Alman radyo idaresi dinleyicil~~~
nin hangi halk tabakası teşkil ettı~ı
ni öğrenmek kaygusile ab~n7lerm 
mesleklerini gösterir bir, istatıstık çı-
kartmıştır. · 

Defterlerden alınma bu istatistiğe 
göre dinleyiciler aşağıda görüldüğü 
gibidir. 
Bavyeranın dahil olmadığı bu ista

tistikte bugünkü dinleyicilerin 2 mil
yon 107,585 şi - ki bu miktar dinleyi 

· cilerin yüzde 38 zini tutar - amele ve 
fabrika ile atelye ustalarıdır. Abone-

terden 1.484.291 adedi, yani yüzde 
21 ri tüccar ve memurlardır. 

Abonelerin yüzde 15 i eden 651.667 
si süel işyar ve serbest meslek sahip
leridir. Hiçbir işle uğraşmayan veya 
ne yaptığım bildirmiyen 506,196 abo
ne de dinleyicilerin yüzde 9 zunu tut
maktadır. 

Çiftçilerle bahcıvanlar, çobanlar, 
k_o:ucu ve balıkçılar 455.4?3 dinleyi
cı ıle yüzde 4,5 ğunu teşkıl eder. 

Esaslı bir işle uğraşm~ran ı 93 .. ~4~ 
abone dinleyicilerden yuzde 4 dunu 
tutmaktadır. 

17 5325 Abone de abonelerin yüzde 
dördü olan aıbhat işlerine ba~lı ~i~
selerdir. Eczacılar da bunlar ıçerısın-
dedir. • . 

İstatistikten anlaşılıyor ki dinleyi
cilerin ç~ğunu amele t_eşkil _etmekte
dir. Bu da ancak makınelerın ucuz 
olması sayesindedir. 

T. BLEDA 

,--·--------ı HER HAFTA BiR ÖGÜT 
Birçok rad;7, makinelerl var'd7;-ki:- lasrnı~.h~·~·gi numa;~;;"d;"Ç;ktığı~t-

ayar skalalarınm Üzerlerinde bulunan velin karşısına ya.zılmalıdır. . 
istasyonların nereleri olduğu yazılı Ekseriya Amerıkan markalı makı -
değildir. Bu bicim makineler ile bir- nelerin üzerlerinde istasyon adları ya 
likte istasyonla;, gösteren bir listenin zıh değildir. Bunun sebebi de her za
verilmesi lazımdır. man istasyon dalgalarının az çok de-

Bazı tüccarlar bu listeyi vermedik- ğişmesi yüzündendir. Hele yüksek 
lerinden yeni meraklılar istedikleri is- dalgalarda çalışan istasyonlar her za-
tasyonlan ~ulmakt~ güçlük çekerler. başka dalgalarda çalışmayı aev-
Böyle oldugu takdırde radyo tüccar- man kal 

1 farından istasyonları gösteren bir cet dikl~rinden ayar s a arınd~ yazıla-
vel alrnarak bulunan istasyonlan cet- cak ıstasyon adlarının kısa bır P'llan 
vel sırasile tesbit etmeli ve ayar ska- sonra hükmü kalmaz. 

Avrupa Radyolarında 
Çocuk Programr 

Yabancı ractyoJarcıa çocuk program 
larına çok dikakt edilmektedir. Bu 
programlar birçok yerlerde büyükler 
tarafından çocuklar
d a n ziyade takip edilmektedir. 
Bilhassa lngiliz radyolarında yapılan 
anketler bunu meydana koymuştur. 

Bükreş radyosunda da haftada bir 
•aatlik bir çocuk programı hazırlan
maktadır. Bu program kısmr çocuk
ların karakterleri üzerinde pek iyi te
&irler bırakacak tarzda hazırlanır. 

Bunlar yalnız büyükler tarafından 
söylenen sözlerden ibaret değildir. 
Çocuklar tarafından hazırlanan takım 
lar ile çocuklara ulusal ve halk hava
larile dolu konserler ve piyesler ve -
rirler. 

_, 
Resmimiz !Mtfe1 ral!yosun~aırr ço

cuk konserlerini veren küçüklerin el 
ve ağız orkestrasını göstermektedir. 

Marcoki doğu Afrikasma 
gideco~ mi? 

Radyoyu bulan İtalyan teknik de
has' Marconi'nin gönüllü olar~~ J?.o
ğu Afrikasma giderek oradaki suel 
radyo teşkilatını idare edeceğini bazı 
telgraf haberlerinde okumuştuk. Son
radan bildirildiğine göre Marconi il
könce Brezilyaya giderek Santos. şeh
rinde kurulan bir büyük radyo ıstas
yonunun açılma töreninde hazır bulu
nacak ve ondan sonra Doğu Afrika
aına dönecektir. 

aükreı radyosunda ıarkılarını elin lediğimlz Sopran Lukrecya Enesku 

Viyanada büyUk bir 
Radyo evi 

·-... 

Viyana radyosu idare heyetinin bü 
yük bir radyo evi yaptırmıya karar 
verdiğini bir müddet önce okuyucu
larımıza bildirmiştik. 
Koyduğumuz resim, yapılacak o

lan büyük_ radyo evinin krokisini gös 
termektedır. Bu kroki Viyananın ta
nınmış mimarlarından profesör Dr. 
Clemens Holzmeister tarafından ha
zırlanmıştır. Evin bir seneden önce 
radyo idaresine teslim edileceği taah
hüt ~dilmişt~r. Bütün stüdyolar, büro 
lar bınanın ıçerisinde olacaktır. 

'iyana radyosunun nüdyo dı§ında
ki reportajlarını yapan doktor 

Riemerschmied 

Cinde kuvvetli bir posta 
Çin hükilmeti bir İngiliz kumpan

yasına 50 kilovathk bir radyo istas -
yonu ısmarlamıştır. Bu istasyon bu
günkü Roma postası kuvvetindedir. 

Çekoslovakyada bir kısa 
da'gah posta 

Çekoslovakyada şimdiye kadar kı -
sa dalgalar üzerinden yayım yapan 
istasyon yoktur. Londradaki ''Mar -
coni Co. Ldt.,, sosyetesine son sistem 
bir kısa dalga gönderisi posta ısmar
lanmıştır. 

İstasyon 1936 yılında çalıştırıla -
caktır. 

lsviçre Radyo istasyonlarile 
dinleyicilerinin cereyan 

sarfiyat. 
Ekonomsal durumu ortaya koymak 

ka~g':1sile birçok uluslar muhtelif is
tatıstıkler yaptırırlar. lsviçrede de bu 
maksatla garip bir istatistik yapıl -
mıştır. Bunda radyoların ne kadar ce
reyan sarfettikleri ortaya konulmuş
tur. 

İstatistik radyo sosyetesi tarafın
dan _ve her dinleyicinin dinleyişini 
tesb!t et~ek ıuretile ortaya konmuş
t:ır. Netıcede bir sene içerisinde Is • 
~çre radJ'.o sahiplerinin 21.900.000 
kılovat mıktarında cereyan sarfettik
lcri anlaşılmıştır. Zürih, Sottens ve 
Mon.teçenri'deki üç istasyonun da yi
ne hır senede 2.626.743 kilovat sarfet
mişlerdir. 

Alman Radyolarında siyasa 1 
kabare yayımı 

Birçok değişik programlar arasrn
da Avrupa :adyoları hergün emisyon
larını zengınleştirmekte ve yeni bir 
değişiklik bulmaktadırlar. Bu defa da 
geçm_iş ~e g~nler alakalı siyasal sah· 
nelerı gosterır skeç halinde program
la~. yapı~maktadır. Bu yayımların önü 
muzdekı kıs akşamlarında artırılacağı 
haber veriliyor. 

Balkan gUreş ve oyunları 
Radyoda 

İstanbulda yapılan bütün Balkan 
güreslerile oyunları İstanbul radyosu 
tarafından nakledilmiştir. 

muvaffakıyetli yayımlardan 
biri : Yüzme dersleri 
Aldığımız A . Ş. rumuzile mektupta 

İstanb~l _radyosunda verilen yüzme 
derslennın pek faydalı olduğu ve bu 
dersleri takip ederek Adada oturan 
bir ailenin kendi kendine yüzmek öğ
rendiği bildirilmektedir. 

Balkanlarda caz muziği 
' rekoru 

Balkanlarda üç radyo postası var· 
dır. Bükreş, Belgrat, İstanbul. Bun
ların her birinde caz müziği çalını~. 
Programı en kısasr İstanbul olduğu 
halde en çok caz müziği yayan İstan
bul radyosudur. 

Haftanın Programı 
30 EYLÜL Pazartesi 

İSTANBUL 

18.30: Bayanlara jimnastik dersi. Bayan 
Azade Tarcan. 18.50: Dans musikisi. 19.10 
"Ayda., üçüncü perde. 19.50: Romen halk 
musikisi. Estegaço orkestrası. 20.20: Ha
berler. 20.30: Bayan Bedriye Tüzün. 
Türkçe sözlü eserler. Radyo caz ve tan
go orkestraları. 21.35: Son haberler - Bor 
salar. 21.50: Eli Sezgin kuvarteti: Ali 
Sezgin, Orhan, İnet Nezih, Mes'ut Ce
mil. (Bestekar: Hasan Ferit Alnar: Birin
ci kuvartet) 22.15: Plak neşriyatı. 

BÜKREŞ 

13.05 - 15: Plak ve duyum servisleri. 
18: Radyo orkestrasL 19: Sözler. 19.20: 
Konserin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: 
Plak. 20.45: Sözler. 21.15: Oda müziği. 
21.45: Şarkılar. 22.05: Röle konseri. 22.30 
Duyumlar. 22.45: Konserin süreği. 23.45: 
Alman ve Fransız dillerile duyumlar. 

VARŞOVA 

19: Org konseri. 19.30: Çocuk yayımı. 
19.45: Sözler. 19.45: Plak. 20: Sözler. 21: 
Düo şarkılar. 21.20: Piyano müziği. 21.45 
Duyumlar. 21.55: Sözler. 22: Viyolonsel 
konseri. 22.50: Edebiyat. 23: Senfonik 
konser. 24.05: Plak. 

BUDAPEŞTE 

18.30: Senfonik konser. 19: Sözler. 20: 
Çingene müziği. 21: Skeç. 22: Duyumlar. 
22.20: Org konseri. 23.05: Duyumlar. 23. 
10: Plak. 24.10: Caz müziği. 

PRAG 

18.40: Karışık müzik. 19: Sözler. 19.10: 
Almanca müzikli yayrm. 19.45: Almanca 
duyumlar. 19.55: Plak. - Duyumlar. -
Plak. 20.10: Plak. 20.30: Operet müziği. 
21.45: Sözler. 22: Hafif havalar. 22.30: 
Kuartet konseri. 23: Duyumlar. 23.15: 
Plak. 

BELGRAD 

20: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.30: Ulu
sal yayım. 21: Kuartet konseri. 21.30: O
peradaki piyesi röle. 

BRESLAU 
18: Hafif müzik. 19.30: Aktüalite. 20.10 

Skeç. 21: Duyumlar. 21.10: Karışık ya
yım. 23: Duyumlar. 23.30: Gece müziği. 

BERLİN-TEGEL 

20: Şen müzik. 20.40: Aktüalite, du
yumlar. 21.10: Hafif müzik. 22: Skeç. 23: 
Duyumlar. 23.25: Bizi dinleyiniz. 23.40: 
Şiirler. 24.15; Sonatlar. 

• 
1 Birinciteşrin Sah 

BÜKRES 

13.05: Constantinesco orkestrasL 13.40: 
Duyumlar, borsa. 13.52: Konserin süreği. 
14.15: Duyumlar. 14.30: Konserin süreği. 
18: Plak. 19: Sözler. 19.20: Plak. 20: Du
yumlar. Z0.15: Plfil<. 20.55 ~ Oda müziği. 
21.20: Sözler. 21.35: Senfonik konser. 22. 
30: Spor. 22.45: Konserin süreği. 23.45: 
Fransız ve Alman dilile duyumlar. 

VAR ŞOVA 

19: Piyano konseri - Sözler. 19.45: 
Plak. 20: Duyumlar.- Sözler. 21.10: Salon 
müziği.21.20 Duyumlar.22.10.10: Konferans 
22.15: Klasik piyano konseri. 23.30: Söz
ler. 23.45: Hafif müzik plakları. 

BUDAPEŞTE 

18.30: Salon orkestrası - Sözler. 20: 
Piyano - saksafon. 20.30: "Karnavalda 
düğün,. adh Roldini'nin operası. 21.35: 
gene müziği. 24.05: "Victor Hugo et la 
Duyumlar (Operanın siıreği). 23.35: Çin
Hongrie., adlı konferans. 

PRAG 

19.10: Almanca yayım. - Duyumlar. 
19.55: Plak. 20: Sözler. 20.30: Süel kon
ser. 21.10: Sözler. 22.25: Orkestra konse
ri. 23: Duyumlar. 23.15: Plak. 23.45: Du
yumlar (İngilizce). 

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

sal yayım, 21: Karışık yayım. 23: Duyum
lar. 23.20: Radyo orkestrasL 

BRESLAU 
18: Hafif müzik. 20: Koro konseri. 21: 

Duyumlar. 21.15: Ulusal müzikli yayım. 
22: Dans. 23: Duyumlar. 23.30: Teknik 
yayım. 23.40: Gece müziği. -

BERLİN-TEGEL 

20: Hafif müzik. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulusal program. 22: Hafif müzik (Ope
retlerden). 23: Duyumlar. 23.30: Güttl 
san'atlar. 24: Gece müziği. 

• 2 Birinciteşrin Çarşamba 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar servısı. 18: 
Radyo orkestrası. 19: Sözler. 19.20: Kon
serin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: Plak. 
21: Sözler. 21.15: Keman konseri. 22.05: 
Radyo salon orkestrası. 22.30: Duyumlar. 
22.45: Konserin süreği. 23.45: Fr. ve 
Alm. dillerle duyumlar. 

VAR ŞOVA 

19: İspanyol şarkıları. 19.15: Plak. 18.30 
Duyumlar. 19.40; Sözler. 21; Hafif müzik. 
21.45: Duyumlar. 21.55: Sözler. 22: Cho· 
pin'in eserlerinden konser. 22.35: Şiir. 
22.50: Sözler. 23: Dans. 24: Sözler. 24.05: 
PJak. 

BUDA PEŞTE 

18: Çingene müziği. 19.30: Piyano -
şarkı. 20: Şen yayım. 21.45: Budapeşte 
konser orkestrası .. 24: Caz. 

PRAG 

19: İşçi yaynnı. 19.10: Almanca prog
ram. 19.45: Oyunlar, plak. 20.25: Karışık 
müzikli radyo popurisi. 21.45: Koro kon
seri. 22: Sözler. 22.10: Radyo orkestrası. 
23: Duyumlar - Sözler. 23.45: Fr. duyum
lar. 

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

sal yayım. 21: Viyanadan röle. 22.50: 
Dans müziği. 

BRESLA U 
18: Hafif müzik.- Sözler. 20: Eğlence

li müzik. 21: Kısa duyumlar. 21.15: Genç
lere ulusal yaynn. 21.45: Aktüalite. 22: 

Yeni (Avusturya müziği) şarkılı. 23: Du
yumlar. 23.20: Aylık siyasal yayını. 23.40 
Gece müziği. 

BERLİN-TEGEL 

20.20: Rep8rtaj. (Pfitzner kot'J.seri). 21: 
Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım. Radyo. 
21.45: Orkestra. 23: Duyumlar. 23.30: 
Gece müziği. 

• 
3 Birinciteşrin Perşembe 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar serisi. 1: Rad
yo salon orkestrası. 19: Sözler. 19.20: 
Konserin süreği. 20: Duyumlar. 20.55: 
Sözler. 21.15: Senfonik konser. 23: Plak. 
23.45; Fr. ve Alm. dillerile duyumlar. 

VARŞOVA 

19: Piyano konseri. 19.30: Sözle:. 19.45 
Plak • 20: Sözler. 20.10: Mubtelıf. 21: 
Küçük radyo orkestrası. 21.45: Duyum
lar. 21.55: Sözler. 22: Sözler. 22.35: Şar
kılar. 23: Kuartet konseri (Haydn). 23.25 
Dans plaklarL 

BUDAPEŞTE 

18.30: Plak. 18.55: Muhtelif. 19.30: Pi
yano müziği. 20.10: Sözler. 20.40: Şarkı· 
!ar. 21.15: Dış siyasa. 21.30: Budapeşte 
konser orkestrasL 22.50: Duyumlar. 23.15 
lmre Magyari Çingene orkestrasL 24.10: 
Plak. 

PRAG 

18.45: Almanca müzikli yayım. 19.45: 
Sözler - Plak. 21: Londrada "Quins Hali,, 
den nakil: B. B. C. radyo orkestrası. 22: 
Sözler. 22.40: Edebiyat. 23: Duyumlar. 

BELGRAD 

20: Plak. 20.15: Sözler - Ulusal yayını. 
21: Piyano - keman konseri. 22: Radyo 
orkestrası. 22.30: Orkestra ile popüler 
şarkılar. 23: Duyumlar. 23.20: Müıik (rö
le). 

BRESLAU 
18: Hafif müzik. 19.30: Aktüalite.. 20: 

'skeç. 21: Duyumlar. 21.10: Büyük radyo 
orkestrasr. 23: Duyumlar. 23.30: Dans. 

BERLİN-TEGEL 

20: Oda müziği. 21: Duyumlar. 21.10: 
Dans havaları ve hafif naüzik. 23: Du
yumlar. 23.30: Gece müziği. 

• 
4 Birinciteşrin Cuma 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyum servisi. 18: Rad
yo orkestrası. 19: Sözler. 19.20; Konse
rin süreği. 20.35: Sözler. 20.45: Sözler. 
21: Donizetti'nin "Lucie de Lamermoor., 
operası (Plak ile). 23.45: Almanca ve 
fransızca duyumlar. 

VARŞOVA 

18.20: Piyano keman konseri. 19: Or
kestra konseri. 19.30: Muhtelif. 19 45~ 
PlAk. 20: Sözler. 21: Halil müzik. 21.50: 
Duyumlar. 22: Konferans. 22.05: Senfo· 
nik konser. 23.20: Dana plaklan. 

Türkofis Madrid şubesi, İspanya 
ürünlerinin son durumunu gösteren 
önemli bir rapor hazırlamıştır. Ra
porun memleketimiz ürünlerini ilgi
lendiren kısımlanm aşağıya alıyo
ruz: 

Fındık 
Yeni mahsulün toplanması gün 

meselesidir. 1933 ve 34 rekoltelerin
den mal bulunduğu anlaşılıyor. 1933 
fındıkları iri olduğu için bunları ye
ni mahsul ile karıştırarak fiattan ka
zanmak istiyenler olduğu söyleniyor. 

Yeni mahsulden oferto azdır. Ge
çen hafta çuval başına 5 peseta ka
dar yükselmiş olan fiatlar bu hafta 
da bu yükseliş vaziyetini muhafaza 
etmiştir. 

Fiatlar geçen sene kampanya başı
na nispetle daha yüksektir· 

Fransa ile henüz ticaret itilafna
mesi yapılması fındık ve badem için 
mühim bir mahre çolan bu piyasa İs
panyaya kapalı olmalita berdevam
dır. 

Badem 
Bu sene mahsulünün, simdiye kıa

dar yapılan tahminlere göre epeyce 
az olacağı anlaşılıyor. Fiatlar sağ
lam ve yükselmeğe doğrudur. Reus
da fiatlar bu hafta şu hali almıştır: 

Kabuklu: Mollar (yumşak) 60 

( 50.400 kiloluk çuval başına 
peseta) 

!ç Largueta (uzun) 130 

"pequeno (küçük) 120 
Esperenza birindi 117,5-120 

( 41.600 kiloluk çuval başına 
peseta). 

Yaş Üzüm 
Ağustos sonlarında "cervantes., 

vapuru ile Liverpool ve Hull piyasa
larına sevkedilen ilk partilerle ihra
cat kısmen baslamıştır. Külliyetli 
ihracat Eylfıl - lJkkanun aylarında 
yapıhr. 

Amerika üzümleri iri taneli, büyük 
salkımlr, görünüşü çok güzel üzüm
lerdir. Fakat derisi kalın ve 2-3 çe
kirdekli ve içi etlidir. Nefasetinin 

BUDAPEŞTE 

18.30: Piyano - Viyolonsel müziği. 19: 
Spor. 19.10: Plak. 19.55: Şarkılı sözle ya
yrm. 20.25: Sözler. 20.30: D'Albert'in 
"Tiefland.. operası. (İstirahati erde: 22.05 
Duyumlar). 23.10: Hava raporu. 23.15: 
Çingene müziği. 24.10: Salon kuinteti. 

PRAG 
18.50: Kuartet '>nseri. 18.40: Plak .• 

Sözler. 19.1 O; Almanca yayım. 19.45: Du
yumlar. - Plak. 20.30: Verdi'nin ''Othello., 
operasını röle. 23.15: Duyumlar. 23.30: 
Plak. 23.45: Rusc;<ı. duyumlar. 

BELGRAD 
20.30: Ulusal yayım. 21: Zagreb'den rö

le. 23: Duyumlar. 23.20: Plak. 
BRESLAU 

18: Hafif müzik. 19.30: Muhtelif söz
ler. 20.15: Şarkılı skeç. 21: Duyumlar. 
21.15: Pfitzner'in "Aşk bahçesinin gülü,, 
acllı operası. 23: Aylık duyum toplantısL 
23.30: Ulusal sözlü ve müzikli yayım. 
24.30: Org konseri. 

BERLİN-TEGEL 

20: Süel konser. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulusal yaynn. Pfitzner'in "Aşk bahçesi
nin gülü., adlı operası. 22.15: Skeç. 23: 
Duyumlar. 23.30: Şiirler. 24: Şimal mü.-
ziği. 

• 
5 Birinciteşrin Cumartesi 

BÜKREŞ 

13-15: Duyumlar servisi ve jlak yayı
mı. 18: Sliel konser. · Sözler. 20: DuYUm
lar. 20.15: Plak. 20.45: Sözler. 21: Radyo 
cazı. 22.30; Spor. 22.45: Röle konseri. 
23.45: Fransızca ve almanca duyumlar. 

VARŞOVA 

19: Çocuk ti}Ttrosu. 19.30: Sözler. 19.40 
SöTler. 19.45: Plak. 20: Sözler. 20.10: 
Söıler. 20.20: Reklamlar. 21: Hafif müzik. 
21.45: Duyumlar. 21.55: Sozler. 22: Söz
le.-. 22.30: Skeç. 23: Se11fonik konser. 
24.05: Plak. 

BUDAPESTE 
18.30: Piyno konseri. 19: Radyo selam· 

!arı. 19.30: Çingene müziği. 20.10: Konfe
rans. 20.45: Eğlenceli yayrm. 22.10: Du
yumlar. 23: Bertha salon kuinteti. 24: Plak 
Duyumlar. 

PRAG 
18.55: Almanca müzikli yayrm. - Du· 

yumlar. 20.15: Şarkılar. 20.35: Opera par
çaları. 21.30: "Madame Mariette,, adlı 
skeç (müzikli). 23: Duyumlar. 23.15: 
Plak. 23.30: Gece müziği. 

BELGRAD 
20.30: Ulusal program. 21: Radyo piye

si. 23: Duyumlar. Spor. 23.20: Radyo or· 
kestrasL 24.10: Dans plakları ve röleler. 

BRESLAU 
21: Duyumlar. 21.10: Berlinden röle. 

23; Duyumlar. 23.30: Dans. 
BERLİN-TEGEL 

20: Hamburgdan röle. 21: Duyumlar. 
21.10: Marşlar ve koro müziği. 23: ·Du· 
yumlar. 23.30: Küçük radyo orkestrasL 
(Şarkılı). 

, 

-l•:li#f.• 

aleyhine olan bu vasıf ihraca ve mu• 
hafazaya dayanıklı olmasının başlıca 
sebebidir. 

Rekoltenin geçen seneki ~adar bol 
değilse de 2 milyon varelden de aşa
ğı olmıyacağı temin ediliyor (bir va
rel üzüm - 21 kilo takriben). 

Piyasa bu sene bir ar roba ( 11,5 ki
lo) yaş üzüm 5 peseta ile açıldı. Ha
len fiatl~r olgunluk derecesine göre 
4-4,5 peseta arasındadır. Dahili fi
atlan yabancı müstehlik piyasalar fi· 
atları tayin ettiği için fiat itibariyle 
bu piyasaları takip etmek icap eder. 
(En başta İngilteredeki bütün ya§ 
üzüm ihracatının yansını alır). 

Kuru Üzüm 
Geçen seneden kalmış üzümlerden 

son aylar içinde ihracatta bulunul
muştur. Bu suretle yeni mahsulün 
stokla karıştırılmayaoağı tahmin edi· 
liyor. 

Burada bahsi geçen üzümler (Ma· 
laga Moskatel kuru üzümüdür). İh

racatın miktar ve kıymet itibarile 
ekseriyetidir ve İspanya'nm kuru 
üzümünü bunlar temsil eder. Bu 
üzüm iri tıaneli; koyu renkli; kalın
ca kabuklu iri çekirdeklidir. Görüşü 
güzeldir. 

Kurutulmağa mahsus Moskatel ü
zümü rekoltesinin bol olacağı tahmin 
ediliyor. Bununla beraber, harici pi
yasalar vaziyetine göre müstahsilin 
kurduracağı üzüm miktarı değişebi

leceğinden kuru uzum rekoltesini 
tahmin etmek irin vakit erkendir. 

Portakal 
l 934-35 kampanyası temmuz 

başlarında kapanmış ve Valensiya pi
yasasında faaliyet kalmamıştır. Kay• 
de değer bir nokta var~a o da kam

panya kapanmış fiatlarının çok dü
şük olduğu ve son partilerin 1ngil
terede ziyanla satıldığıdır. 

Senelik normal mahsul 11-12 mil
yon kental (metriktir). Geeçn sene 
9 milyon kental düştü. Önümüzd ki 
mahsulün iyi bir mahsul olaca~ı tah
min ediliyor.,, 

' 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ALMANLARIN GÖZiYLE 

lürkiyenin Ekonomisi 
j Habeş imparatoru 

nelere razı ? 
NASY0"'9AL sosvALiZM 1 Hava savgasına 

Almanyanın Dış Siyasası Hazırhk 

Erwoni '1okır madenlerine giden 

Neuede Nachrichten'den: 
Turkıyenin degerli Ekonomi Baka

nı Mahmut Celal Bayar, geçenlerde 
lzmir panayırının açılıtı münasebeti· 
le bazı esaslı izaha.ta bulunmuş ve 
bilhassa ekonomik liberalizme karşı 
tamamile muhalif bir vaziyet almış· 
tır. Bakan, bunun hiçbir fayda temin 
etmesine imkan olmadığını ve cihan 
ekonomiainde de tamamile terkedildi· 
gine göre, bilhuaa Türkiye için çok 
gayrimüsait olduğunu ve ancak dev
letçiliğın muvaffak olacağını aöyle
miftir. Meseli Türkiyenin dıt tecim 
•ıyuası, Türkiyenin istıhsal maddele· 
rine Ö)'le geniş sürüm alanları bul· 
muştur ki, bunların dogrudan doğru
ya serbest tecimle elde edilmesi kabil 
değildi. Şimdi ihracatçılara duşen 
ödev, bahşedilen imkanlardan istifade 
etmek, fakat ayni zamanda bir ulusun 
genliğinin bi:tün özel kazanç arzula· 
rına takaddüm etmesi lazımgeldigini 
unutmamaktadır. Yani bazı fevkalide 
tartlardan istifade için fiyatlann kas· 
ten yükseltilmesi yasak olduğu gibi 
&yni zamanda tam bir temiz}ige itina 
etmek her tecimerin ödevi olmalıdır. 
Gaye bir def alık bir vurgun vurmak 
değil, daimi müşteriler tedarik etmek
tir. Bu kararlara aykırı hareket eden· 
}er, müsamahasrzca cezalandırılmalı
dırlar. Memleketin dahili ekonomisini 
de hükumet idare edecektir, çünkü 
halkın iktiaadi menfaatlerine hangi 
tedbirlerin daha uygun geleceğini an
cak o bilir. 

Biz Almanlar, bu kadar makul eus 
lan memnuniyetle karşılarız, esasen 
Türk- Alman tecim mUnaaebetleri ay
dan aya genişlemektedir. Alınan yeni 
tedbirler sayecinde, hükumet umde
lerinin bilhassa üçunün pratik tesir· 
leri, bilhuıa bet yıllık endüı ri pli· 
nile büsbütiın tebarüz etmege başla
mıştır. 

Türkiyenin yeni madencilik huku· 
ku, bu alanın yüzde yüz uluslaştırrl· 
maaına, karar vermiştir. Maden ocak· 
larında veya bu itle alakadar diğer 
gruplarda çalışanlar (birkaç istisnai 
haller hariç) tamamen Türk tabii ye· 
tinde bulunacaklardır. Bu yeni kanu
nun hükümlerine uygun olmıyan ma· 
den ocakları imtiyazları, ufak bir taz
minat mukabilinde devlete geçecek
tir. Devlet, yapılan araştırmalarda ve 
umumiyetle idare iılerinde daimi bir 
murakabe hakkını haiz olduğu gibi, 
icap ettiği zaman miıdahale etmek 
aalihiyetıne de sahiptir. Yabancı te· 
ıirlere yer bırakmıyan yeni kanunun 
caaa hatları bundan ibarettir. 

Alınan tedbirlere gelince, bunlar da 
Jnımen \tluaal miıdafaa ve kısmen 
ekonomik meıeleler bakımındin dil· 
tünülmütJerdir. Türkiye kömür ocak· 
larındaki faaliyet gün geçtikçe art· 
maktadır. 1925 teki yıllık istihsal 
ancak 958.000 ton iken bugün 2,29 
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tren hattında bir ltöprü ..• 

milyon tonu bulmuştur. Türk kömilrü 
sade Italyaya ve Yunaniıtana gitmi· 
yor, Bükrqe, Budapeıteye, Vi}fanı 
Havagazi Şirketine hatta kahve ile 
mübadele edilmek üzere ta Brezilya· 
ya kadar gönderiliyor. Bununla he· 
raber bu işlere önemli miktarlarda 
Fransız ve İtalyan ıermayesi yatml· 
dığına göre şimdi yapılacak 'ey, ol· 
dukça kıt olan Türk sermayesinin ye. 
ı:ıi acılaJ? bir f~~iyet alanın~ kafi ge
lıp gelmıyecegını beklemektır. Türkı
yenin devletleşmesile Alman endüstri· 
sine gerek mevcut tesiutın daha mo
dern bir fekle konulması ve gerek ye· 
niden vücuda getirilmesi suretile blr· 
çok yeni imkanlar doğacağına da şl p· 
he yoktur. Krom fatihsalindeki dun•m 
da aynidir; nitekim 1934 te 135.000 
ton krom istihsal etmek ıuretile, Tiir
kiye dünya krom istihsal eden men· 
leketlerin baıına geçmiıtir. Alınan 

ikinci tedbir, pamuk tarımını yeni ien 
organize etmek suretile gerek mt m· 
leke in kendi ihtiyacını, gerek çıkat 
için lizımgelen miktarı temin ctmt k· 
tir. Hükumet tarafından açılan bir
çok yeni pamuklu fabrikalar sayesin
de mevcut iğ adedi üç yıl içinde 
115.000 den 231.000 e çıkacaktır. Al· 
manya. yılda 16.000 ton {1934 • 35) 
pamuk almak suretile Türkiyenin e:ı 
bellibaşlı müşterisi sıraarna girdiği gi
bi, uzun zaman daha fazla pamuk al· 
mağa hazır olduğunu da bildirmiştir. 

Tarım Bakanlrfının be§ y:ıJlık planı 
bu işi tanzım edecektir. Bu hususta 
daha fazla izahat vermcğe imkan yok· 
sa da kısaca hulasa etmek lazım~el
diği takdirde kısa lifli yerli kalitenin 
yavaş yavaş iyi kalitedeki Mısır · ve 
Amerikan tohumlarile rılah edilece
ğini söyliyebiliriz. Eaaıen en bellibat· 
1r pam\lk alanlarında (Kilikya, lzmir 
hinterlandı. Sakarya ovası) 1937 yılı· 
na kadar 200.000 hektarlık bir arazi 
üstünde pamuk yetiştirilecektir. Fa· 
kat bununla da iktifa etmiyerek orta, 
güney ve dogu Anadoluda birçok yeni 
pamuk tarlaları vücuda ıetirilecektir. 
Bu tekamül, hem Almanyada nebati 
kumaşlann dokunmasına elveritli ham 
maddelerin tedarikini kolaylaştırmak 
bakımından, hem de Türkiyeye yapı· 
lan satı§larr contre-partie'sini teşkil 
etmek bakımından, her memleketten 
evvel Almanyayı memnun edecek bir 
keyfiyettir. 

Başbakan Ismet lnönü'nün doğu 
viliyetlerin4e yaptığı inceleme gezi· 
sinden aldığı intiba. bu bölgelerin 
şimdiye kadar büyük bir ıhmale uğra· 
dığıdır. Döner dönmez Cümhurbaska· 
nı Kamil ıf.tatürkün başkanlığı altın· 
da toplanan Bakanlar Kurulunda. çok c:• :nli karar ahnmııtır. Başbakanın 
bu geziden edindiği intibaların neka· 
dar derin olduğunu, biltün diğer ba· 
kanların da doğu viliyetlerine4 gide· 
rek kendi faaliyet alanlannda lizım· 

KIRMIZI VE SiYAH 
Birdenbire: "Ben burada hayıiye

te dokunacak bir rol oynuyorum., 
dıye düşündü. Ama o hasır sandal
yeden, pek de salaklık sayılmıyacak 
bır yol bulup kalkmak lazımdı. Bu ... 
bütün. batka bir ite saplanmıı .ola!' 
hayalını zorlayıp bir çare, yenı bır 
§ey bulınağa çalıştı. Bunun için hafı-

zan~n y~rd!~• ihtiyaç vardı; hal~ 
bukı ~uhen ın hafızası itıraf etmeh 
ki bu gibi itlerde haylı ' fukara idi: 
zavallı çocuk kibarlar aleminin adet· 
)erini daha iyice kavrıyamamıttı· İt· 
te bunun için de salondan çıkıp gi
derken ıherkesin dikkatine çarpacak 
derecede bir acemilik gösterdi. Çek· 
tiği üzilntU bütün halinden, tavurla
rından belli idi. Oç çeyrek aaatten 
beri orada, adam yerine konulmadığı 
zahmet edilip kendiıinden saklanıl
mıyan aşağı sınıftan bir cansıkıcı ro
lü oynamışt:. 

Neyıe ki önilrdeşlerini (rakipleri
ni) tenkit ıöıiınden eeçirmiş olması, 
felaketini pek biıyiık bir facia sayma· 
aının önUne geçti; iki giln önce olup 
biten şeyleri hatırlıyor da gururu bir 
az sükunet buluyordu. Yalnız başına 

STENDHAL 

bahçeye çıkarken içinden: "Onların 
bana kartı bin bir üstünlükleri ola
bilir, diyordu, ama Mathilde tcneı· 
zül edip bana hayatımda iki kere 
tattırdığı lutfu onların hiçbirine gös
termedi.., 

Ama bu akıllı, usluca düşünceleri 
daha öteye varamadı. Kaderin hır çıl
veıi olarak şimdi biıtün saadetine 
~utlak bir hakim kesilmit olan o ga· 
rıp kızın tabiatini hiç de anlamıyor
du. 

Ertesi g\ın atını da, kendini de öl
düresiy~ yordu. Akatm Mathilde yi
ne mavı kanapeden ayrılmadı: ama 
Julien o.nun. yanına gitmek sevdasına 
düşmedı. Dıkkat etti, ev içinde kar
şılaştıkları va~it comte Norbert ken
disine bakmaga bile tenezzül etmi· 
yordu. "Bu adam tabiati iktızası pek 
terbiyeli, naziktir; bana böyle mua
mele etmek için kim bilir nefsini ne 
kadar zorluyor!,. diye diışündil. 

Julien için uyku bir bahtiyarlık 
olacaktı. Vücudunu yormasına ra&
men, o gayetle gönül çekici hatıra· 
lar bütün ruhunu, hayalini kavrama· 
ğa başlıyordu. Paris civar koruların-

.. Times gazetesinin özel müha
birine beyanatta bulunan Habeş 
imparatoru, H abeşistanrn şu 
şıtrtları kabul etmeğe hazır ol
duğunu bildirmiştir: 

ı - Denize mahreç verilmesine 
mukabil Ogadan arazisinin ltalyaya 
terki. 

2 - ltalya tarafından tediye edile
cek paraya mukabil Eritre hududun· 
da ltalyaya arazi terki. 

3 - Italya da dahil olduğu halde 
bütun devletlere müsavi şartlar al
tında ticaret için Habeşistanı açmak. 

4 - Habeı hükumeti tarafından ta
yin edilecek yabancı memurlar tara· 
fından idari ıslahat yapılması. 

S - Ayni şekilde poliıı, zabıta teş· 
kilatının ve mahkemelerin ıslahı. 

6 - Habeş hudutlarının kat'i ola
rak tayin ve tespiti ve bu hudutların 
iiç devlet tarafından kefalet altına a
lınması. 

7 - Habeş bitaraflığının üç devlet 
tarafından garanti edilm~i. 

8 - Habeşistanın ekonomik inki
şafı için arsıulusal bir iıtikraz yapıl· 
mıısı. 

gelen reformların hazırlığına başlama
larından anlaşılır. Şimdiye kadar ah· 
nan kanrlar hakkında kat'i olarak 
bir şey bilinmiyorsa da, doğu vilayet· 
lerinin de endüstrileşmesi için özel bir 
plan hazırlandığı tahmin olunmakta· 
dır.e Bu iş, şimdiye kadar münakale 
vasıtalarının hemen hemen mevcut ol· 
mamasından dolayı imkansızdı, fakat 
artık demiryollan güney (Ergani ha· 
kır madenleri) ve kuzey (Samsun • 
Sıvas hattı) boyunca mütemadiyen 
doğu sınırlarına yaklastığı için. ora
larda ilerde çok verimlii bir endüstri 
faaliyeti meydana gelecektir. Dost 
Türkiyenin her kalkınma hareketi 
için yardıma koşmağa hazır olan Al
manyada bu proje de, ilgi ile takip 
olunacaktır. Anadoluda nekadar ener
jik bir hareketin canlandığı ve eski 
Osmanlı Devletile karşılaştırıldrğı za
man ''bizim bildiğimiz Türkiyeden ta· 
mamen ayrı" olduğu halde, nasıl yeni 
ve dinç Türk Cümhuriyetinin bütün 
karakterist"k taraflarını gösteren bir 
azim ve iradenin doğduğu yukarda 
verdiğimiz kısa hulisadan anlaşılabi· 
lir. 

Alman 6a:aetelerinclen: 
Nürenberg'te açılan 

ulusal soayaliıt kongreıinde Hiitle
rin Vagner tarafından okunan ve tel
sizle her tarafa yayılan beyannamesi 
Alman milletinin iıtikbali için çok 
bilyük ehhemiyeti haiz ana hatlan ih
tiva ettiğinden bu beyannamenin en 
mühim yerlerini a§8ğıya dercediyoruz. 

Hitler ıöyle demiıtir: 
"1933 yılının parti kongresini hak

lı olarak "zafer kutlulama günü" di
ye tavsif etmiş ve ulusal sosyalist 
kudret ve hakimiyetinin tcmelleşti· 
rilmesini iki yıl evvel o zamanın baş· 
irca şiarı olarak ~ös ermiştik. Şimdi 
bugünlerin tezahüratını ise mağrura
ne bir memnuniyet ve itminanla 
"Hürriyet ve istiklal kutlulama gü· 
nil" diye zikredebiliriz. 

Biz hepimiz cereyan eden hadisele· 
rin hızına belki fazlaca kapılmıt ol· 
duğumuzdan bu hadiselerin şimdiki 
ve bundan sonraki ehemmiyetini an· 

Habef İmparatoru Haile Selüiye Avrupalı clipomatlara bir ziyalet 
paratorla im paratoriçcyİ Avrupalı diplomatlar 

da at koşturmakla ancak kendi hiılc
ri üzerinde bir tesiri oluyor, Mathil
de'in gönlü ve dütünceleri üzerinde 
hiç bir tesiri olamıyordu, yani bahtı
nı tamamile tesadüfün eline bırakı
yordu; bunu anlıyacak kadar dirayet 
gösteremedi. 

Mathilde ile bir konusabilse bu
nunla elemlerine bir deva bulacağını 
sanıyordu. Ama cesaret edip ona ne 
söyliyebilirdi ki? 

İste bir sabah dalmış. derin derin 
bunları duıünürken birden kapı açıl· 
dı, kitap-odasına Mathilde'in girdiği· 
ni gördü· 

- Biliyorum ki, monsieur: benim· 
le konuşmak istiyorsunuz. 

- Nereden duydunuz? kim söy
ledi? 

- Biliyorum: nereden duyduğum 
size ne? Siz ıerefsiz bir adamsanız 
beni mahvedc.bilir, hiç olmazsa böy
le bir ıeye kalkışabilirsiniz; fakat 
böyle bir tehlike olduğunu sanmıyo
rum, olsa bile yine samimi olmaktan 
beni hiç şüphesiz menedemez. Sizi 
sevmiyorum, monsieur, çılgınca ha
yallere kapılmış, aldaı;ımışım ..• 

Bu milthit darba altında asktan ve 
UzUntüden şaşkına dönen Julien ken
dini müdafaaya kalktı. Bundan ma
nasız iş olmaz. Hoşa gitmemeğe kar
tı kendimızı müdafaa neye yarar? 
Fakat artık Julien'in hareketleri üze
rinde aklın hiç bir hiikmii yoktu 

Kör bir insiyak onu, bahtını bağhya
cak karan geciktirmeğe sevkediyor· 
du. Öyle sanıyordu ki konuştuğu 
müddetçe her sey bitmiş sayılmaz. 
Mathilde onun söylediklerini dinle· 
miyor, o ıesi duydukça sinirleniyor, 
Julien'in onun sözünü kesmeğe cesa
ret etmesini bir tilrlü havsalasına 
sığdıramıyordu. 

Bir taraftan gururun, bir taraftan 
iffet hissinin uyandırdıgı vicdanazab
lan o sabah Mathilde'i pek bedbaht 
ediyordu. Bir p~pas parçasına, bir 
köylü oğluna kendi üzerinde birta
kım haklar verdi.i. bu müthi~ şey• 
aklına ecldikce yeri., fli',ine geçiyor
du. Felaketini ro .. fhde bUvüttüiU 
anlarda: "Ha uşakla~dan birine zaaf 
göst,.rmi$İm. ha ona 1 ne farkı var 
ki?., diyordu. 

Yaradılııtaıı ; .. lcri •1• fYUrur· 
lu kimseler kt ·· krnd:lrrine kızdılar 
mı, hemen ha ' ,arın~ ,,., <Jaldınrlar; 
öyle zama,.farda ~ ... .,.apl!! heyecana 
relmek onlar için b\,iyük bir zevk 
olur. 

Mademoiselle de La 'M ole bir an 
içinde Ju1ien'i, en a~ır hafifseme, ha
karet sözleri altında ezdi, bıraktı. 
Son derece zeki bir kızdı: bu zeka11, 
karşısndakilerin unuruna dokunmak, 
onların yüreğinde davanılmaz yaralar 
açmak hünerinde pek ileri gitmişti. 

Julien. ömründe ilk defa olarak, 
kendisine karsı en siddetli soyundan 

lamak, derinliklerine nüfuz etmek ka· 
bil olamamıştır. Ancak tarih Alman· 
yada iktidar mevkiine gestiğımı..: ~ç 
yıl gibi kısa bir zaman içinde muarız· 
larımız tarafından olduğu hiç tahmin 
edilemiyen, halk t;ıo~ .. L - ' • .. 

le anlaşılamıyan, fakat biz naayonal 
sosyalistler tarafııı ....... 
bessimane bir iştiyak ile inanılan bir 
inkılap vuku bulduğunu vakti gelin· 
ce kaydedecektir. Bu öyle bir inkılap· 
tır ki 1918 yılındaki iımihlalin tari· 
hi ve şerefli bir tasfiyesini tetkil edi· 
yor. Almanyanın bu kalkınma hare· 
ketindeki büyüklilk. o vakitki sukut 
ve izmihlalinin tiddeti ile mUtenasip· 
t 
... 
ır. 

Hitler ulusal ıoayalistlerin iktidar 
mevkiine geçtikleri gUndenberi mille
tin içten yenilenmesi, aiyaai ve dola
yısile insani ıe~f ve hayıiyct ve iti• 
barının tekrar tesiıi yolunda aarfedi
len mesaiyi milli hayatın diğer birçok 
sahalarında son Uç yılda yapılan işler· 

11errnİftİr. Yulıardalıi reaimde im· 
artuanda 6Örüyor11Unu:ı. 

kin hisleri besliyen üstün bir zeki· 
nın tesirinde kalmıştı. O sırada ken· 
dini müdafaa etmek şöyle durıun, o 
da kendi kendinden nefret etmeğe 
başladı. Mathilde'in afzından çıkan 
hakaret sözleri son derece ağırdı ve 
sanki düşünille tatınıla, Julien'in 
nefsine bir parçacık itibarı •arsa onu 
da mahvetmek üzere hazırlanmıttı; 
fakat Julien bunları dinlerken krzı 
haklı buluyor, içinden: "Bunlar bana 
az bile!., diyordu. 

Matbilde'e &elince o, daha birkaç 
gün önce duydufu taparc111na sevgi 
hissi için kendi kendisini de, onu da 
böyle cezalandırmakta, lezzetli bir 
gurur zevki buluyordu. 

Bu kadar haz, bu kadar memnun~ 
yetle ılSylediii sözleri icad etmek için 
zihin yormata ihtiyacı yoktu: bun
lar aklını daha yenl ıelen ıeyler de
ğildi. Sekiz vtlndUr kalbinde, qka 
hasım tarafın avkatlılmi eden ıesten 
öğrendiklerjnl tekrar edip duruyor• 
du. 

Her söz, Julien'in o dehtetll ııtıra· 
bınr yüz kat artırıyordu. Kaçıp &it
mek istedi, mademoiselle de La Mole 
amirce bir tavurla onu kolundan tut· 
tu. 

Julien: 
- Lutfen dikkat edin. dedi, pek 

yiıksek sesle sövlüyorsunuz, yandaki 
odadan bir duyan olur. 

Mademoiselle de La Mole gururla 
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gratta hava savgası manevraları ha· 
§arı ile yapılmıştır. Tehlike günü 
olarak ilan edilen gece, sokaklarda 
ışıklar azaltılmış, pencereler kapatıl· 
mıt ve korunma mahzenleri mavi fe
nerlerle aydınlatılmıştır. Fabrikalar· 
dan çalınan düdükl e saat 23.1 S t• 
bütün şehir tam bir karanlığa gömül
müş ve sokaklarda hareket durmuş· 
tur. Sokaklardaki halk derhal mah· 
a:enlere iltica ve gaz maskeleri g y
mişlerdir. Çeyrek saat süren bu sÜ• 
kut an sonra yeni çalınan dUdilkler
le tehlikenin geçtigi ilan edil mittir. 

den daha üstün ve önemli tuttuğunu, 
maddi aahada işsizliğin 6 milyondan 
1 3 4 milyona düşürüldüğünü. dünva 
ahvaline bakılacak olursa her yerde 
karışıklık ve emniye• s1zlik görüldü
ttlnü, zenginliğin ve kuvvetin her tiir· 
lU tahakkümü manen haklı gösterdı
gini, esirler azat edilirken yeniden 
eıirler yaratıldığını. sınıflar kaldırılır· 
ken yeni ıınıflar kurulduğunu, bu
günkü dünya ahvalinin Vilson'un 4 
maddelik prenı'plerinden çok uzak 
bulunduğunu aöy1emiştir. 

Almanya muahede
} e r • p a k t 1 a r ve menfaat iti
lafları ile değil, sevk ve idarenin kat'i 
azim ve iradesi ve milli!' in hakiki kud
ret ve kuvveti ile emniyet altına al
mıttır. Almanya kendisinin bu emni• 
yetini"dünyaya karşı herhan~i bir te
zahüratla itpat etmeee mecbur vok-

tur .Bunu kenöimizin bilmemiz kafidir. 
Ayni zamand3 Alman milletinin ve 
hükumetinin sulh icinde ve komşula· 
rile dostluk halinde yaşamaktan başka 
gaye ve makaadı olmadığını bilmek 
bu emniyeti daha zivade arttırır. 
Ordumuz. sulh içind,. yapacağımız iş
lerimizi koruvacak bir kuvve•tir ve 
tğtr biz ağır fedakarlıklara katlanmak 
mecburivetit'de kalırsak bunu -vaban
cı memleketleri haraca kesmek jçin 
degil, kendi istiklal ve hürriyetimizi 
ve kendi işlerim"zi korumak için ya· 
wıca~ız. hte bu suretle bütün mem
leket veni ordumuz eayeainde tehdit· 
kir cihan ortasında kendisine n:ı~ı1 
giiveniyoraa avni vechile bütiin mil· 
let dahi politika ve karışıklık ve ger· 
ginlikleri içinde naııvonal soıyalhıt 
fırharnm i~•r'" ve. .r~.hherli&inl! tnaZ• 

har bulunı.naktadır. Bu fırkanın fi· 
kirleri kurtulu" ve is iklil hareketini 
do~urmuş ve Almanvavı karısıklık ve 
lzmihlalden kurtarmı•tır. Dünya ta· 
rihinin tl\.,ıtt•uı ve vakti edince kay· 
dedeceği en bUyük bir kalkınma ,,e 
inkıllo icin lizımj.?,.ıeo fikri esasları 
bu fırka vermiştir. Son üç vıl icinde 
ha-anlan isleri ondan evvelki 15 VJ• 

lın İl'ler"Je kAr,.,1,.ııtrnnak şan ve şe• 
ref dolu bir ihk,.k· hak teııkil etfer. 
Bi11ıaua ııon yıldıı Almanvanın cihan 
nazarındaki mevld ve ;tlhıtnnr arttı• 

ran bu muvııffakivetim:.,.in ,artı. nas
vonal ıosvalizmin mil\et"n havatını 
dısmdan ven'l",...."k t>Cf'hhll~ll.,e P'İri"· 
mevin bunu bil~kis İC'tıen venilestirip 
sekillen<lirmiııı olmaıı•ı n:ı .,.,u.,demic
tir. Nasvonal f':Osvalizm AvruW!lt 
milletlerden hirbir1.,e karsı fena mak
sat heslememekt•rlir. 

Saatte 180 kilometre ıiden 
bir ekspres 

Londra, 28 A.A. - Londra -
Northeastern kumpanyasının ye 
ni Aerodinamik ekspresinın dün 
kil tecrübesi sonucunda saatte 
180 kilomctroluk bir sürat elde 
edilmiştir. Bu sürat, Londra ile 
Lincolnshirc arasında yapılan 
bir seyahatte temin olunmuştur. 

cevap verdi: 
- Ne çıkar! bana sesimin duyul

duğenu söylemek kimin haddin düş
milt? Siz, kendini beğenmiş adam, 
benim hakkımda kim bilir ne biçim 
ıeyler dUtilnUyorıunuz, ben onları 
ıizin kafanızdan ıökeceğim. 

Julien kitap-odasından çıkabildigi 
zaman o kadar ıaflnn bir halde idi 
ki felaketini bile iyice kavnyamıyor
du. Kendi kendine yilkıek sesle. va
ziyetini anlatmak ister gibi: "İ te 
böyle 1 artık beni sevmiyormuı. Se
kiz, on gün kadar ıevmiş, benıe onu 
CSmrUmiln sonuna kadar seveceğim,. 
diye tekrar edip. dmuyordu. 

"Bu nasıl da oluyor? daha bir]r.aç 
&Un önce onun benim kalbimde hiç, 
hiç bir yeri yoktu ı .. 

Mıtbilde'in gCSnlU, prur hazzı ilt 
ta~rdu; demek lı:i artık bUtiln bU· 
tUn mOn11cbetl keaebılmitti 1 O ka
dar lrunetU bir meyli bayle tamamile 
yenmlt olmak ona aonauz bir bahtı· 
yarlık veriyordu. "Benim üzerimde 
hiçbir nüfuzu olmadıtı, olamıyacağı 
artık kUçUk beyin kaf11ına dank et· 
mittir.,. O kadar bahtiyardı ki o an
da ıerçekten kalbinde atk kalmamış
tı. 

Böyle gaddarca, böyle kücük düşü
rücü ıözlerden sonra. Julien kadar 
ihtiraslı olmıyan bir kimsenin, bir 

N ATAÇ 
fArkR~I ~:u 
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Nizamettin NAZiF 

"Bir Hafta içinde lvanı Tarayıp Süpüren Kazan 
Karşısında Tarih Niçin Böyle Heyecansızdır ? ,, 

Sonra keseri kavrıyarak hırçın vu
ruşlarla buz tabakasını kırmağa baş
ladı. Bir taraftan da muttasıl homur
danıyordu. Bir kin bataklığında yü
ı:en bir hipopotam gibi &oluyordu. 

Az sonrıa keseri bıraktı, burgu ile 
~ahşmağa başladı. Buz sathında ke
aerle açtığı deliklere burguyu soku
yor, onun helezonları ile derinleştir
diği deliğe künkü daldırıyordu. 

Ve gecenin sessizliği içinde bu in-
11an kah keser, kah burgu ve künk 
kullanarak uzun müddet çalıştı. Açtı
ğı deliklerin hayra alamet olan tek 
tarafı yoktu. Bellidi ki, ldil'in üstün
deki buz .kab.u~unu ~~tlatmak istiyor
du. Hanı, b~rı, b~. ı~ı para ile işçile
re yaptırmagı duşunseydi, mutlaka 
bu işçiyi dört gün çalıştırmak lazım
gelirdi. Zira bu insan bu işi bir in-
6an tahammülü kullanarak yapmı
yordu. 

Burgusunu, keserini ve künkünü 
kavrayıp tekrar atının bulunduğu kı
yıya çıktığı zaman neş'eli bir kahka-
ha attı. Bir dıl'ı ile idil nehrinin iki du. 1 
kıyısını biribirine bağlryan ve diğer Artık memleketin yarısı düşmanın 
dıl'ı yüz e11i adım uzunluğunda tah- eline geçmiş oluyordu. 
min edilebilenımustatil bir sahayı de- Moskofun böyle çalıştığı günlerde 
lik deşik etmış bulunuyordu. Atma ise Kazan dehşetli bir kargaşalık için
binerken kim bilir neden şöyle söy- de yüzüyordu. Tam nüfuzlu, sözünü 
lendi: geçirir bir hükumet kurmanın bir 

- Evet, !dil buz bağlamıştır. Kı· türlü imkanı olmuyordu. Her kafa
zakları onun üstünden sürüp gönder· dan bir ses çıkryordu. 
ınek daha doğru olur... Kazanlıların Ham Ötemiş giray 

Tekrar bir kahkaha atarak: henüz beşikte yatan bir çocuktu. A-
- Ah ah ... Ne yazık ki... - dedi - nası Süyun Bike ona vasilik ediyor

gözlerimle göremiyeceğim. Ne yazık. du.,, 
Ve yine geldiği gibi dörtnala uzak-

~ştı. 
• 1 • 1 1 • 1 1 1 1 • M 

• 2 • v • • B 1 i 1 • ~ 
Tarih der ki : 
"Kazan yurdunun batı tarafı Mos

kof çapulcularının mütemadi baskın· 
larr neticesinde aon derece tahrip 
edilmiş ve bu taraflarda halk hissolu· 
nur derecede azalmıştı. 

Moskof kinyazları bu mümbit ara
ziyi parça parça kendilerine mal edi
yorlar ve ldil'in kuzey kollarından 
adrm adım yürüyen bu salgın Kaza
nın pek yakınlarına kadar gelmiş bu· 
lunuyordu. Bu sırada Kazan şehrinin 
içinde birçok Rus tüccarlar vardı. 
Hatta Ermeni esnafın çokluğu yüzün
den şehirde Ermenilere mahsus bir 
mahalle bile kurulmuştu. Fakat bun
lardan hiçbiri içinde yaşadıkları şehi
re/ve bu şehrin devletine bizzat Ka
zinlı -astlzadeler kadar kötülük ede
mediler. 

Kazanda biribirine zıt iki aristok
rat fırka vardı. Çar lvan'ın hücumla
rından çok bu partiler Kazan devleti
ne ölüm baltasını indirmislerdir. He
le mücadelenin seyrinde gözleri hırs
la bürüyen bir parti Kazan ilini Dör
düncü lvana satmıştır denilse pek ha
ta edilmiş olmaz.'' 

Kazanlı bir mütefekkir de bir ese
rinde diyor ki: 

"Kazan devleti içerisinde inhilal 
aevam ettikçe, Moskof Çarının küs
tahlıkları artıyor, yurdun baş şehrini 
almak için yapılan hücumlar, aeferler 
sıklaşıyordu. 

Filvaki, Kazan bu hücumları defe
öiyor ve Moskoflar üst üste muvaf
fakiyetsizliklere uğruyorlarsa da her 
toefer mutlaka Moskoflara yine bazı 
§eyler kazandırıyordu.'' 

"On altıncı yüz yılm başlarına doğ
ru memleketin Tavyağı kısmı ( ı) 
Moskovanın eline geçmiş bulunuyor
du ve tabiatile Ruslar Kazana doğru 
attıkları her adımdan yeni bir umut 
kuvveti alıyorlardı. Ruslar Kazan 
!ehrini ele geçirmeğe, bütün /Kazan 
topraklarım ele geçirmek gibi i:>ir ma
na veriyorlardı. llk Rua Çarı Dör
düncü Ivan daha on yedi yaşında iken 
l 550 yılı kışında şehri almak maksa
Öile büyük bir oddunun başında biz
zat sefer etti. Lakinlşehri bir hafta 
kadar muhasara edip te almağa mu
vaffak olamayınca Kazan surları di
binden çekilip gitmeğe mecbur oldu. 

Fakat, o zaman Tavyağr tarafların
ca Moskof epey sağlam olarak yer
leşmiş bulunuyordu. Birçok Rus asıl
zadeleri en bereketli topraklan çift
lik gibi kullanabiliyorlardı ve çiftlik 
binası diye yaptıkları şatolar küçük 
çapta birer sınır kalesinden farksızdı. 
Bunun için !van Kazandaki mağllıbi
yetinden sonra da Kazan hudutlarm
dan ancak kırk elli kilometre uzakla
ra kadar çekildi, Kazanlılar onu daha 
ötelere kovamadılar. Hatta Ivan Zo
ya çayının idil nehrine döküldüğü 
yerde, bir dağ üstünde büyük bir is
tihkam kurmağa karar verdi ve bir 
yıl sonra burada müthiş bir kalenin 
yükseldiği görüldü. 

Bu kaleye Sayajiski adı verildi ki 
İdilin sağ tarafında Moskof hakimi
yeti bunun yapılışından sonra tama
miyle yerleşmiş ve sağlamlaşmış ol-

Tarihin ve tarih vesikalarının böy-

BORSA 

28 EYLÜL CUMARTESi 

Ahı 

Sterlin 617.-

Dolar 124.-

20 Fransız frangı 165.-

20 Liret 184.-
20 Belçika frangı 80.-

20 Drahmi .. 22.-

20 lsvçire fr. 814.-

Florin 83.-

20 Çek Kuron 93.-

Avusturya şilin 22.-

Mark 36.-

Zloti 22.50 

Pengo 23.-

20 Ley 14.50 

Leva 22.-

20 Dinar 52.-
Yen 33.-

İsveç Kuron 30,-
Altm 941.-
Mecidiye 52,50 
Banknot 232.-

ç E 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 

K 

Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Peng:o 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovets 
İsveç kuronu 

L E R 

ESHAM 

-

İli Bankası Mü
N. 

,, " H. 
Anadolu 3 60 

.. 3 100 
Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Ntktar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihnt Değirmencilik T.A.Ş. 
Sark Değirmenleri 
$ark Merkez Eczanesi 

Satış 

617.-
126.-
168.-
187.-
82.-
24.-

818.-
85.-
97.-
24.-

38.-
23.50 
25.-
15.50 
24.-
56.-
35.-
31,-

943.-
53.-

233.-

Kapanıo 

12.06 
618,25 

0,79,30 
9.75.38 
4,70,63 
2,44,77 

ii3,80,50 
1,17,66 

19.21,10 
4.20.-
5,80.25 
1,97,55 
4,21.-
4 51.40 

63,77,55 
34.96.33 

2.78.30 
10.98 

3,13,65 

93.-
9.50 
9,60 

23,80 
40.-
15,-
22.-
7.-

15,25 
2,25 
8.70 

57,25 
2~.50 

9,75 
7,50 
0,72 
4,10 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I 25.-
,, ,, II 22.90 
" " ın 23,20 

Ergani 9!>.-
_1stikraz..!.. dahil_i ______ .-.;:9.;6.;...-__ 

TAHV LAT 
Rıhtım 
Anadolu I ve Il Kupon kesik 

,. III 
Anadolu Mümessil 

10,50 
40.70 
43.-
44,30 

le sakin konuştukları şu günler hiç 
de böyle geçmiyordu. Evet ... Kazan
da, biribirine düşman iki aristokrat 
zümre arasındaki mücadelelerin va
tanperver Kazan tarafından kazanıl
dığı merhaleyi acaba tarih nasıl unu
tabiliyor? 

Hele tarihin koskoca ordusu ile 
İvam bir hafta içinde surlarından 
süpürüp uzaklaştıran Kazan menkı
besi karsısındaki heyecansızlığı nasıl 
affedilebilir? 

[Arkası var] 

(1) İdil şehrinin sağ kıyısı. 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGl : 

1 - Yeni çıkmıt meyva 8. U:ı:ak nida.-
ar 2. 

2 - Büyük 3. Nevm 4. 
3 - Bir millet 4. lstuyon 3. Üye 3. 
4 - Eıki me.nikür 4. Te.vla tatı 3. 
5 - Deli 5. R•bıt ede.b 2. Bir hece 2. 
6 - Rome.n 2. lıtifham 2. 
7 - Tevakkuf mahalli 5. Çift değil 3. 
8 - Kaıner 2. Öksüzün karıu 4. Be· 

ya:ı: 2. 

k 
9k - Bir kümeı hayvanı 3. Yama 2. Er· 

e 2. 
10 - Ke.pan 5. Bir nehrimiz 4. 
11 - İki teyin 'aruı 6. Beyaz 2. 

DUnkU Bulmacamızm ham 
SOLDAN SA~A VE YUKARDAN 

AŞAGI 
1 - Roma 4. Tarih 5. 
2 - Or"k 4. La:ı: 3. 
3 - Manda 5. Irk 3. 
4 - Akdeniz 7. Er 2. 
5 - Anahtar 7. 
6 - Ta 2 . ihtiyar 7 
7 - lıtırab 7. • 
8 - Ayak 4. 
9 - ilk 3. Be.b 3. Dar 3. 
10 - Ha 2. Dana 4 
11 - Zar 3. Korıa ·5 . 

Meınba suları 
Belediye memba suları hakkındaki 

incelemelerini henüz bitirmemiştir. 
Duyduğumuza göre bir su menbaı
nın pislikten sıhhat'e muzır bir hale 
geldiği görülmüş ve membam temiz
l~ninc~ye kadar bu suyun halka içi
rılmesı zararlı görülmüştür. Onun 
y~~ine Çubuklu suyu satılmaktadır. 
Dıger•sularm membaları da gözden 
geçirilmektedir. 

YENi NEŞRiYAT 

Yanınay 
16 ıncı .sayısı kapağı ve içi tama

men renklı olarak 1 İlkteşrin tarihin
de çıkacaktır. Bu sayıda Cahit Uçu
ğun, Perihan Ömerin, eski büyük el· 
çi Salih Mün~r Paşanın, Nurullah 
Ataçın, Fehmı Razinin, Ali Rıza Sey
finin, Oskar Vayldin güzel yazıları 
vardır· 

Küçük adam 
Bu isimde çıkmakta olan cocuk ga

zetesinin ikinci sayısı güzel bir ka -
pak içinde renkli resimlerle meraklı 
ve eğlenceli yazılarla çıkmrştır. 

içinde Istanbulda Balkan festivali, 
başım koparan adam, ölümden kur -
tulan vezir, Göğün oğlu Hakanın kı
zı, Venüs korsanları isimli çok merak 
1ı ve ayni zamanda eğlenceli yazılar 
vardır. Tavsiye ederiz. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANBUL 

12.30: Plak neşriyatı. 18.30: Dans musi
kisi. 19.30: Çaykofski senfonik süvit plak. 
20: Konferans: Bekçi ve av köpekleri. 
Galip Bayar. 20.30: Radyo caz ve tango 
orkestralarL 21.35: Son haberler. 22: Plak 
neşriyatL 

BÜKREŞ 

12: Koro konseri - Sözler. 13.40: Spor. 
13.55: Orkestra. 14.15: Duyumlar. 14.30: 
Konserin süreği. 17: Köylü yayımı. 18: Or 
kestra. 19: Sözler. 19.20: Konserin süre
ği. 20: Duyumlar. 20.15: Plak. 20.45: 
Sö.ıler. 21: Koro konseri. 21.20: Radyo 
orkestrasile şarkılar. 21.50: Spor. 22: Rad
yo orkestrası. 22.30: Duyumlar. 22.45: 
Konserin süreği. 

VARSOVA 

19: Şarkılar. 19.30: Skeç. 20: Sözler .
Reklamlar. - Spor. 20 30: Plik. 20.45: 
Sözler. 21: Senfonik konser. 21.45: Konfe
rans. 21.50: Duyumlar. 22: Lembergden 
şen yayım. 22.30: Sözler. 22.45: Spor. 
23: Dans. 24: Sözler. 24.05: Plak. 

BUDAPESTE 

18: Salon orkestrasL 19: Sözler. 20: 
Piyano • Taragato konseri. 20.20: Söz
ler. 20.50: Piyano - şarkı. 21.25: Spor. 
21.40: Opera orkestrası. 22.30: Duyumlar. 
23.10: Caz. 24.15: Çingene müziği. 1.05: 
Duyumlar. 

PRAG 

18.45: Plak. 18.50: Almanca müzikli ya
yun. 19.35: Almanca program. - Duyum
lar. 19.55: Plak. 20.05: Sözler. 21: Çek 
filharma:üsi. 22.45: Mizah. 23: Duyum
lar. 23.20: Plik. 23.25: Duyumlar. 23.30: 
Röle müziği 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Sırb suvaresi 
(Ulusal havalar ve danslar). 23: Duyum
lar. 23.20: Radyo orkestrası. 24.10: Dans 
plakları. 

BRESLAU 

19.10: Beethoven'in piyano sonatları. 
19.50: Şiirler. 20.30: Aktüalite. 21: Du
yumlar. 21: Dans. 23: Duyumlar. 23.30: 
Sözler. 23.40: Dans. 

BERLİN-TEGEL 

20: Akşam müziği. 20.40: Spor. 21: 
Opera müziği. 23: Duyumlar. 23.30: Dans 
1: Gece müziği. 

• 
NÖBETÇ. 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Bahçekapıda Salih Necati - Çemberli

taşta Sırrı - Gedikpaşada Asadoryan -
Cibalide Necati - Aksarayda Şerif Celfil 
- Karagümrükte Kemal - Defterdarda 
Arif - Muvakkithane caddesinde Saadet 
- Sen:ıadeoa»ında t. Halil - Samatyada 
Teofilos - Bakırköyüntie 1. Terziyan -
Beşiktaşta Recep - Şehremininde A. 
Hamdi - Hasköyde Halk - Kasımpaşa
da Merkez - Büyükadada Mehmed -
Heybelide Tanas - Galatada Doğru yol
da Merkez - Tünelde Matkoviç - Is
tiklil caddesinde Kemal Rebul - Şişlide 
Asım - Eyüpte Hikmet eczaneleri. , 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limannnızdan gidecek vapurlar: 
Saat 

9.-
9.-

10.-
20.-

Kocaeli İzmite 
AS'/>"l Mudanyaya 
Dumlu Pinar Mersine 
Tan Karadenize 

o 
Bugün limannnıza gelecek vapurlar: 

• 

Saat 

12.-
16,15 

Tayyar !mrozdan 
Ayten İzmitten 

SiNEMALAR 
TiYATR OLAR 

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROSU 
HAFTALIK PROGRAM: 

Birinciteşrin 1 Salı saat 20 de Ölçüye 
ölçü, 2 Çarşamba 20 de Ölçüye ölçü, 3 Fer 
şembe 20 de Ölçüye ölçü, 4 cuma 20 de 
Ölçüye ölçü, 5 Cumartesi 15 de Çoçuk 
Tiyatrosu, 5 Cumartesi 20 de Yaraba, 6 
Pazar sabah 10 da Çocuk Tiyatrosu, 6 
Pazar 15 de Yarasa, 6 Pazar 20 de Ya
rasa. 

• Melek: Nataşa (Rus aşkı) 
• Saray : Son Vols. 
• Sümer : İki genç kan. 
• ipek : Monte Kristo Kontesi. 
• Türk: Gece bülbülü. 
• Şık ı Savae Şarkısı - Malek Evleni-
yor. 
• Yıldız : Paganini. 
• Alkazar ~ Şandu - Sihirli Ada. 
• Aari ı Ekmekçi Kadm - Petrol Mu

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

• DAVETLER 

LiSAN KURSLARI 

Cumhuriyet Gençler Mahfilinden : 

1 - 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da Mah
fil Bilği şubesine bağlı Türkçe, Fransız
ça, İngilizce, Almanca, Rusça, İtalyanca, 
Muhasebe, Fotoğrafcılık, Biçki, Sanat ta
rihi, Elektrikçilik, dersleri açılımştn:. 

2 - Dersler akşamlan saat 18,5 tan 
sonra Mahfil kurağında verilecektir. 

3 - Her ders iki kur üzerine hazırlan
mış gün ve saatlari gösterir programı 
Mahfil holüne asılmıştır. 

4 - Derslere 1 teşrinevvel salı günü 
akşamı başlanacaktır. 

5 - Bu kurslar parası7drr. Kayıtlar 
her gün saat 14 ten 21 re kadar Mahfilin 
Beyoğlunda Tokatlıyan arkasındaki C. H. 
P. B. O. İlçe kurağmdaki Mahfil Direk
törlüğünde yapılır. 

HiKAYE 7 · V J J 
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Zühtü, otuz yaşmda öksüz kaldığı 
zaman, bu dünyada hiçbir işe yara
madığını anlamıştı. O zamana kadar 
annesinin, babasının yanında "bir tek 
evlat,, olmanm bütün şımarıklığı ve 
rahatlığı içinde büyümüş, yarımya· 
malak bir tahsilden sonra evde yan 
gelip oturmuştu. Kuvvetli bir bünye
si olduğu için evin soba odunlarım 
kırmaktan. başka hayatta hiçbir işe 
yaramıyordu. 

Yalnız kalınca vaziyetini ciddi bir 
surette düşünme:ğe başladı. Birkaç 
haftadanberi öksüz kaldığı için yal
nızlık ona korkunç görünüyordu. He
le babadan kalma bes on kurusu da 
nihayet bir iki ay içill'de yeyip bitire
ceğini anlayınca vaziyetinden ada
makıllı endişe etti. Çalışmaktan nef
ret ettiği ve zaten bir işe yarıyacağı
na da aklı kesmediği için zengin bir 
kadınla evlenmekten başka çare göre
miyordu. 

Zengin bir kadın ... Ama ne olursa 
olsun, yaşlı, çirkin, biçimsiz, kör, to
pal, her türlüsüne razı. 

Gece gündüz böyle bir kadını tes
hir etmek için bin türlü entrika dü
şünmeğe başladı. Mesela yanına uşak 
olarak girmek ve kısa bir zamanda 
teveccühünü kazanarak onunla evlen· 
mek... Ne meraklr ve helecanlı bir 
sergüzeşt! Kaba işlere eli yatkın ol
duğu için uşaklıkta muvaffakıyetin
den hiç şüphe etmiyordu. 

Araştırmıya başladı. 
Bir gün, ev arıyormuş gibi, yanına 

bir tellal alarak Büyükadada bir ara
baya bindi. Kirahk evler hakkında 
izahat isterken diğer köşkleri de gös
tererek tellala soruyordu: 

- Burası kimindir? Sahibi zengin 
midir? Başka emlaki var mıdır? 

Kırktan fazla köşk için işine yara· 
mıyacak malumat almı§tı. Tellal ni
hayet bahçe içinde büyük bir ev hak
kında şu izahatı verdi: 

- Buranın sahibi kırk beş elli ya
şında bir dul kadındır. Ben diyeyim 
yüz elli, sen diyesin iki yüz bin lira
lık bir hatun .•. 

Zühtü maksadmı tellala çaktırma
mak için bahsi tekrar ev kiralarına 
çevirerek bir daha buluşmak üzere 

6 - Yazılma için nüfus 
fotoğraf lazımdır. 

kağıdı ve üç 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahp3.$a 
Gureba Hastanesi. Sehremini Yeni
bahce. 
Haseki kadmlar hastanesl 
saray Haseki cad 32 

Ak-

Emrıızı aklive ve asabiye h:ıs
tanesi. Bakırköy Reııadiye kışlas1 
Beyoğlu ZükQr hastanesi Firuzağa 
Gülhane hastanesi Güthııne 
Havdarpa!;a Nilmune hastanesi 
Zeynep Kamil tııı~tanesı Üskii· 
dar Nuh kuyusu. Gün Doğumu 
1;addesi 
Kuduz hastanesi Capa 
Etfal hastanesi, $işli 

• 

21693 

23017 

24553 

16.60 
43341 
20~1G 
60107 

60179 
22142 
42426 

MÜRACAAT 
YERLERİ 

Deniz Yo1lan acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskeleıoi baı me

murlaiu) 
$irketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Sirketi merkes acen

teıi Telefon 
Sark Demrivollan müracaat ka

lemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarpa&a. Telefon 

• 

42362 

437~2 
44703 

22925 

23079 

42145 

iTFAiYE 
TELEFONLARl 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yesilköy Bakırköy, Büvük
dere. Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahc;e. Kandilli. Ercnköy, Kartal 
büyükatla, Heybeli. Burgaz Kmalı mın· 
takııları için telefon santralındaki memu
ra (yangın) kelimesini söylemek kafidir. 

teIIalı ve arabayı savdı. Zengin dul 
kadının köşkünün bahçe kapısına 
damladı. Aman ne parlak tesadüf 1 
Karı bahçede bir uzun iskemleye o
turmuş, bir şeyler örüyordu: Elli 
yaşlarında, kara kuru, asık suratlı 
bir mahluk ... Zühtü kendini göster• 
meden saçlarım karıştırdı, boyunba
ğım çıkarıp cebine attı, bahçe kapısın 
dan içeri daldı, şapkasuu yerlere ka· 
dar çıkararak hanımefendiye yalvar· 
dı: ''Açım, dedi, hiçbir şey istemi
yorum, yalnız boğaz tokluğuna çalı• 
şayım, bütün köşkü siler sü,Pürürüm, 
odun kırarım . ., 
Kadın razı oldu. 
Aman ne garip ve harikulade ser· 

güzeşt l Zühtü, sabah sabah kolları 
sıvıyor, bahçeyi sulayor, taşlığı silip 
süpürüyor, kaba hizmetleri görüyor, 
iskeleden öteberi alıp getiriyor, fakat 
bir bildiğe raslamamak için hiç kim• 
seyle temas etmiyor, kalabalı\ ycı.cr 
den kaçıyordu. Allahtan evin içinde· 
ki besleme kız da dilsizdi. 

Kısa bir zamanda Zühtü hanıme
fendinin t~veccühünü kazandı. Hem 
ne teveccüh! Hiç yüzü gülmiyen ka
dın, Zühtiıyü görünce tebessüm et
mcğe ba§lamıştı. Nihayet Zühtü, bir 
gün bu tebessüm çizgilerinin üstüne 
dudaklarını yerleştirmeğe muvaffak 
oldu. 

Kısa bir zaman sonra nikahlan kı-
yılmıştı. • 

Tabii artık damat bey bahçeyi su
lamak, taşlığı silip süpürmek gibi 
yorgunluklardan azat edilmişti. Yan 
gelip oturmıya başladı, 

Fakat aradan bır hafta geçti, geç
medi, karısı ona dedi ki: 

- Şimdi Zühtücüğüm, ortalığı 
derleyip toplamak lazım· Salonu fi
lan eski haline koyalım. Hanımefendi 
Bursadan geliyor. 

Zühtü afalladı: 
- Anlamadım, dedi, hangi hanı

mefendi? 
- 'Köşkün sahibi canım ... Hangi 

hanımefendi olacak? 
- Ay ... Sen ... Sen buranın sahibi 

değil misin? Sen necisin burada? 
- Ben mi? .. Bilmiyor musun a

yol? .. Ben bekçiyim 1 

HAKYERLERi 

Bir hakaret davası 
Balıklarını müsadere etmek isti

yen av vergısı memuru Cevada ha
karette bulunmaktan suçlu balıkçı 

Cevadın duruşması, dün biriı \ i ceza
da yaplıdı. Av memuru Cevad şahit 
olarak dinlendi. Balıkçı Hasan, su
çunu inkar ediyordu. Fakat müddei
umumi, suçu i§lenmiş gördüğü için 
ceza istedi. Mahkeme de müzakere
den sonra, sı.. \ .ı Hasanın bir ay 
hapsine, kendisinden 30 lilja para ce
zası alınmasına, ancak geçmişi olma
dığı için cezasının geri bırakılmasına 
karar verdi. 

• Hapishanedeki mahkumlardan 
Cemalin parasını çalmaktan suçlu 
mahkum Ömerin duruşması, birinci 
sulh cezada yapıldı. Ömer, parayı 
çalmadığını söylüyordu. Mc.hkeme şa 
bitlerin çağrılmasına kaldı. 

• Afyon kaçakçılığı suçu ile hak
kında tevkif müzekeresi kesilen ve u
zun zamandanberi aranan kösele ve 

deri tüccarı Nesim Çipoti dun sabah 
8 inci ihtisas mahkemesi istintak ha
kimliğine getirilmiştir. Tahkikata, 
mevkuf olarak d~vam edilecektir . 

• Bakırköy Çimento Türk Ananinı 
şirketi hissedarlarından bazıları, ikin
ci ticaret mahkemesine müracaat ede
rek, idare heyeti kararlarının tatbik 
edilmemesini istemislerdi. Bu davaya 
devam edilmektedir. idare heyeti ise, 
bu tedbirlerin kaldırılmasını, ve mu
hakemeye devam edebilmek için, da
\ acılardan teminat alınmasını istemek 
tedir. Mahkeme başka bir gün karar 
verecektir. 
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ltalyan Kabinesinde Verilen Karar 

·italyan HükOmeti, Afi-ikada ingiliz Ve 
italyan Menfaatlerini Telif Edebilecek 

Bir Görüşmeye Hazırdır 
tir : 

"Uluslar Sosyetesi, Italyaya tatbik 
edilecek tedbirlerin bütün meıuliyeti• 
ni yükleneceği &üne kadar İtalyan 
hük1lmeti, Sosyeteden çekilmiyecek
tir.,, 

İtalyan hilkiimeti, Afrika'da İtal
yan ve İngiliz menfaatlarını teklif e
debilecek bir anlaımayı cörilfmeğe 
hazır bulunduğunu, lncflb biil§.Qme
tine bildirmittir. İtalyan bükd"meti, 
bu tebliğinde ltalyan-Habq anlapnaz 
lığı alanını renifletebilecek her hare
ketten çekineceiini kaydetmiı, Ha
bq imparatorunun ımınn 30 kilo
metre ıeriıine çekilmesi için Habe• 
ordusuna emir verdifi hakkındaki 
diyevini ciddi tc=Wdd edemiyecefini 
ilave etmif tir. 

İtalyan kabine.i bir 
teblii n e t r e t t i 

Roma, 28.A.A· - İtalyan kabine
si bu sabah toplanmıı ve Muıaollnl 
uzun uzadiye izahatta bulunmuıtur. 

Reımiğ bildirif de deniyor ki : ''İ· 
talyanın İngiliz menfaatlerinde ne 
bugün, ne de ilerisi için hiçbir gözü 
yoktur. İtalya, Habet • İtalya anlq· 
maı:lığını geni§letebilecek her teyden 
de aatınmaktadır ... 

Tebliğde İtalyan uluıunun kesif bir 
kütle halinde faıiıt inkılabı umdeleri 
etrafında toplllımakta olduiu ve bil· 
nil tarihte görillmedik bir sivil sefer
berlikle ıöatercc:eği illve edilmekte· 
dir. 

lakenderiye lilftanı kapatıldı 
Kahire, 28.A.A. - lngiliz diret· 

notlan Renown ve Hood .11kcnderiye 
önüne demirlemişlerdir. 

Liman etrafına büyük menzilli 
toplar konulmut. donanma ve uçak· 
lann katimıyle manevralar yapıl· 
1n1ıtır. kkendel'iye limanı bir demir 
aila kapatılmq, yalnız gemilerin gi· 
ritı:.~malan için dar bir geçit hı-

ra tıı. Rıhtıma büyük mık.arm 
harp ıereçl çıkanlmııtır. 5 günde 
170 uçal gelmiıtir. 

Mısır ıü aabakanı 18 bin lrltilik 
Mısıt ordusu mevcudunun henüz art· 
tınlmadıimı ı6ylemiıtir. 

Batı sınırında durum normaldir. 
İtalyanlar aımr boyunca il~ 11ra eli· 
kenli tel koymuılardır. 

Diğer taraftan yeniden üç büyük 
İtalyan ıemisi içinde sekiz bin as· 
k.r kanaldan geçmiştir. 

Libya hududundaki tel örgüler 
aire, 28. A.A. - Mısır SU Ba

ka.u, El Mukattatn cueteıine ıu di· 
yevde bulunmuıtur : 

•• İtalyanlar, belki de, Trabluı be
devilerinin Mıaır'ı ıeçmelerine en· 
gel olmak için, ,mır boyunda Uç 11ra 
t 1 örgU•U ıermiıler ve bir tak m 
i& kamlar kurmuılırdJr. 

Mıaır'da yeniden ahnmq hiçbir 
tedbir yokt~r. Sınır boyunca dola,an 
zırhlı otomobiller, ülkenin baysalhğı
m ve korumunu (müdafaasını) tai• 
lamaktadırlar . ., 

Süvey9 kanalmm 
kapatılma11 için 

Londra, 28. A.A. - Daily Herald 
gazeteeinln haber verditlne g6re, Sil
veyı kanalı sosyetesi y6netıe kuru
lundald incili% Uyeler bu hafta ao
nUftda Paris'e &idecek ve ltalyaya 
karp ceırt bir tedbir olmak üzere ka
nalın bııatılmaaı meselesini ince,e· 
mek: anıacile toplanacak olan kon· 
aeyde hasır bulunacaklardır. 

Hiaee eenetlerinin yüzde 44 umı 
e~inde bulunduran İngiltere hükt\me
ti bu toplantıya ild orunluk gönde-

[Bat tarafı 1 incide) 

rece.ktir. 

13 lerin rapora 
Londra, 28.A.A. - Haber alındı

ğına göre, 13 ler komitesinin 11poru, 
f talyan • Habq anlatmuhğının bir 
tarihçesini Konsey Komitesinin bu 
anlatmazlık hakkındaki görüflerinüı 
bir hulasasını ve bundan bafka içinde 
zecri tedbirlerin mevzuubahıedilmi
yecefi taniyeleri ihtiva edecektir. 

Konsey toplantumı tehir etti 
Cenevre, 28A.A. Uluılar 

Sosyetesi Konseyi, toplantramı tehir 
etmittir. 

Aaunble daiılmıyor. 
Londra, 28.A.A. - Dün Asamble 

büroıunun verdiii karar iberine bu 
aabab Ulualar Sosyetesi Asamblesi 
toplanarak bütün bUttın daizhnama. 
ya ve yalnız toplantılıftl tehire karar 
venniıtir· 

Ahval, normal olsaydı, Asamblenin 
bu seneki toplantı devreai bucUn bit
mit olacaktır. 

Asamble Bqkam, Beneı, bu tar.z
da hareketin hah hazırdaki Sİ) / al 
durumdan ileri geldiğini iıah elmiJ 
ve Asamblenin hiçbır ıuretle Kon
seyin hukukuna tecavüz etmiyeceği· 
ni söyledikten sonra ileride lüzumlu 
tedbirleri almak maksadile gerek 
Konsey Batkanı ve gerek Soay .. te 
ıenel ıekreteri ile teması muhafaza 
edeceğini ilave etmiştir. 

lnailiz diplomatları 
araamda konutmalar 

Londra, 28.AA. - Eden, hafta eo
nunda Londrada bulunacağını um• 
maktadır. Baldvin, pazar günü Bat
bakanın yazlık kötkünden dönmüt 
olacağı için, her ikiıinin gelecek haf· 
ta batında bulup.rak, Sir Samuel 
Hoare ile birlikte Habet-ltalyan an
lapnulıtma dokunan arsıulusal du
rumu ıöriltmeleri ihtimallidir. 

Eden, Londrada az kalacaktır. Ge
lecek çarpmba gilnll kabine toplantı
aında bulunmak için o vakıta kadar 
kalıp kalımyacağı da daha belli de
fildir. 

Eden, herhalde, ltatyan-Habet an
Iaımuhğı hakkında Uluslar Soayete
ıi Konıey komitesi tarafından hazır· 
lana~alt npöi iliefüıe ıibıtamet ôn
derleriyle konuımak dileğindedir. 

Mac Donald ltalya ile 
dostluktan bahsediyor 

Londra, 28.A.A. - Dün Mac Do
nald, Tiburydcki bir aöylevinde, İn
&iltere ile İtalyanın dostluğunu vt İn 
gilterenin banıı sağlamak amacile 
verdifı emeklerin özdenliğini kaydet 
mittir. 

Mac Donal\f demittir ki : 
" İtalyaya kartı hiçbir kıskançlık 

duygumuı yoktur ve bi.ı İtalyanın ö
nürdeıleri değiliz. Inıiltere, Streza 
da kurulan cepheyi tutundurmak di
lefandedir. 
lıtediğimb 9ey, bet iki ülkenin i

leride daha da fe,U bulmasıdır. An· 
cak, dUnya banp ile uluslar araaın
dald dostluğu .ağlamak, b~im, bafk& 
uluılarla elblrl:ği etmemizle ve ken· 
dilerine tik&yetlerimizi, gilçlükleri
mizl ve ihtiyaçlarımızı doatçasına a~
mamı.ıla milm~n olabilir· 

4 vapur aıker 
Napoli, 28, A.A. - Aıker ve cep. 

hane dolu 4 vapur, dün. Doğu Afri· 
kaya gitmiıtir. Dört vapur da bugün 
&ideccktir. 

Adiıabada ıeçit reımi 
Adiealiaba, 28.A.A. - Dün lmpa-

ratorun gözleri önünde IÜ'"I bir ge· 
çit töreni yapılmııtır. .Bu tören bir 
buçuk saat ıUrmüttür. 

Yol üzerinde dizili, coşkun bir ka
la balık, AvrupaWarm yetiıtirmit ol· 
duklan modern taburları bilhassa al
kıtlamışlarpır. Havanın bozukluğu • 
na bakmıyarak yapılan bu ıeçit töre
ninde en düzgün ıcçenlef, izciler, a· 
ut edilmit köleler, timarcılar, maki. 
neli tJifc-kçiler, süel okı,dlar talebesi 
ve imparatorun C5zel muhafızları ol • 
muıtur. 

Alayın üzerinde iki de uçak dolat· 
mıttır. 

F ranıız gazetelerinin yazdıklan 
Paria, 28 A.A. - Ba.11 Paris ıaıe

teleri, sınırlann uzunlutundan ve mü 
nakalattaki zorluklardan ötürü ltal
yan • Habeş ıınırına gönderilecek mü 
ıahit ve ekıper heyetinin bir İf göre· 
bileceğinden ıüphe etmektedirler. 

Pertinaks, Echo de Paris cautesin 
de tunları yazıyor: 
"Görünüş, şüphesiz ki, hoşa gide

cek şekilde değildir. lngiltere veya 1-
talyadan biri, daha müaaadtkir dav· 
ranmadığı takdirde, siyaaaı ufukta bir 
değitiklik görcmiycc:eği.r:. ltalyanm 
ıeriliyeceği hakkında hiçbir ciddi e• 
mare yoktur. 

Mussolini, ülkesinin, rejimin ve fah 
sının iatikbali ile oynamaktadır. Du
çenin kalben umutıuzluğa dü9tüğil • 
nü bize kimse söylemedi. 

Ingiliz siyasasına gelince, bu siya
sa ancak İngiliz kamoyu daha az he· 
yecan gösterdiği gün yolunu değişti
recektiı:. 

Uıun zamandanberi parlamento ta•. 
rafından ihmal cdilmiı olan lngiliz 
Sü bakanlığı ve amiralliği bütün harp 
sillhlarmı meydana koyrıı~ktıı .,e fn. 
giliz prestijini yeniden kurmağa ça
lışmaktadırlar. Bugüne kadar ha.1-»11 
siyasası büyük muharebede ~üttefiki 
olan iki devleti uzlaştırmak ve ltctl • 
yan dostluğunu Ingiliz dostluğuna, 
Ingili.z dostluğunu da İtalyan dost • 
luğuna feda etmemek mümkiln oldu· 
lu umuduyla vapmqtrr. 

Gelecek Bakaıılar kunaluttü, bu 
ıiyaaa kHin teklini almak %Orunda • 
dır.,. 

Diğer taraftap,. Paris ıa...ıctel~ri~ bil 
bassa Memef seçimleri arlfesinde Do
ğu meaelelerile uğraşmaktadır. 

] oumal gazetesi. tngiliz, Fran11.ı, 
ltalyan Büyük Elçilerinin Alman Dıt 
Bakanlığı nezdinde yaptrldatı te§eb-
büail kaydettikten sonra ıunlan ya -
zıyor: 

"Büvük Elçiltr dün ayn ayn, fakat 
danıtıklı bir te,ebbils yaptılar. Me • 
met ıtatilaünü tekeffül etmiş Glan dev 
Jetlerin yükenlerile Litvanya bükame 
tinin andlatmalara riayet edeceği bak 
kında Alman hükiımctine ban inan • 
calar verdiler. 

Litvanya hUtcametinin klfi inhatla 
~nn Memelde yapılacak ıeçimletin 
kanuna uygun bir teJsilde cereyan ~
deceğine dair kesin teminat verdiğini 
hatırla•tılar. 

Ayni zamanda Almanya baemı tara 
fmdan yapılaft ne1ıliyatın yanlış ma .. 
lumat ve ittlhamlaQt dayandrfı nis
bette zararlı t0nuçlar vermesi muhte
mel olduğunu kaydettiler. 

Bundan ba'ka bükdmetltrinin ae • 
çime nesaret etmek hususundaki ke
lin nivetlerini yeniden tevit ve Fran
sa, ltalva, Incilterenin Memel ıtetÜ• 
ıüne Almanyanıli tia~tte devam ede
cejlini uınut ettiklerini dostane bir 
tekilde ifade ettiler . ., 

Şehrimizdeki ltalyanlar 
&ünü yapmakta C>lan Carlo Sicmen 1-

Bu Kötü Film 
Çevrilmigecek 

Ankara, 28 A.A. - Haber aldığı • 
mıza göre Metro Goldvin sinema sos 
yetesi "Musa dağında kırk gün,. iamin 
ieki filmi çevirmekten vaz geçmi; • 
tir. Bu haber Ankarada ve Türkiyede 
büyük bir ltauasiyetle kartılanmış, 
Amerika bük(lmetinin ve Metro Gold 
vin sos~tesinin bu suretle Türk mil
letine karşı göstermit oldukları dost 
lulc ve hakseverlik takdir ve memnu 
niyet uyandırmııtır. 

Otuz talim uçağı 
Atina, 28 (özel) - Hava Ba 

kanlığı Yunanistanm otuz tane 
talim uçağı almağa karar verdi
ğini gazetelere tebliğ e~iştir. 

taly.n hava merkezinin direktörlü
fünü yapmakta olan Carlotiemen I
talya hük(lmeti tarafından Habeıis
tandaki ltalyan Somalisinde bir tay • 
yare filoeu kumandanhğına tayin e
dilerek dün tehrimi.ıden hareket et
miştir. Bundan b&fka daha birçok t
talyanlar da Italyadan ıelen emirler 
üzerine parti parti Habqistana gön
derilmektedir. 

Uçaklı ıCSzcüler ,anderilecek 
Londra, 28 A.A. - Daily Teleg· 

raph ıuetesinin f1%dıima ıöre On· 
ilçler komitesi Eritre ve Somalideki 
Habef • Italyan unmna sözcüler gön 
derilmeıi hakkındaki bir plinı incel~
mektedir. 

Bu gözcUler uçaklar ile smmn du· 
rumunu ve-.oralarda çıkabilecek hldi· 
ıeleri IÖ%etllycc:elder ve sil&hlı bir an 
la9muhğı önlemeğe çalıtacaklardır. 

lbnisauuclun bir teklifi 
Londra, 28 A.A. - Star gazetesi 

ıu haberi veriyor: Arabistan Kralı 
bni•uut Itafya tarafmdan Habeşis

tana veya Ingilb topraklarına bir ıal· 
rın yapıldrfı takdirde Uluslar Sosye
tesinin silihh yardımda bulunmaeını 
önergelemi!tir. 

Bu gazeteler Musaolininin bütün hı 
riıtiyanlık ve MüalUmanlık dUnyaıını 
ltalyaya ka11ı ayaklandırmıı olduğu· 
nu yumaktadır. 

Tebliğde daha neler var? 
Roma, 28 A.A. - Bakanlar Kuru

lunun bir bildiriği Betler Komitesinin 
birçok itler arasında bilhasu ltalya
nm geni9leme ve emniyet ihtiyacını 
hiç düf ünmemit olduğunu bildirmek· 
tedit. 

Komite, 1889, 1906, 1925 tarihli 
antaımalan da ıözl5nilnde bulundur• 
mamııtır. Komite Habqlilerin ham· 
lıklarıru gizlemek üzere kendi kıtala
nnı ıe tı:Uomett.e tçente 1Wn'altttk "bir 
mevkie kadar ceri çekrftit ofduldarını 
da gö.ıönünde bulundurmamıttır. Ital 
yan kıtalannın ıönderilmcsi, süretle 
devam etmektedit. Bakanlar Kurulu, 
Uluılar Sosveteai İtalyayı mütee11ir 
edecek tedbir almaya kallitmadıkça 
bu Sosveteyi terketmemeğe karar 
vermiıtir. 

Türk- Yunan 
Tecim 
Anlaşması 

[ Baıı 1 incide] 
ifa~e edebiliriz. Filhakika 1930 esa11• 
na nazaran, Yunan ihraçatr 1934 yıh 
sonunda beı mislini bulmuıtu. Bu te
zayüdü bilerek, iatiyerek yaptık. Na
diın de değiliz. Ve ayni istikametteki 
mesaiye ııamimiyetle devam edece
ğimizden şüphe edilmemelidir. Yal
nız itleyi,ine bazı Yunanlı tüccarlar 
tarafından verilmit olan tekil dolayı. 
aile bizim i~in zararlı hale ıelen bir 
ciheti vatdı ki o da bono idi. Artık 
ortadan kalkmıı olan mukaveleye n•· 
ı.aran Yunanistanın mal1anmıZa ve
receği ıerf>cat döviz niebeti tlstUıte 
yüzde otuz bet idi. Muayyen bir kı
sım malların tripartit ıekilde tediyatı 
iıtisna edilirse geriıini de ihracatcı 
namına .çıkaracağını ve Yunaniltan
dan TUrkiyeye ithal edilmek Uaere 
alınacak mal mübayaasında kullanı. 
lacak hazine bonolile ödüyordu. Ban 
Yunanlı ticarethaneler, Türkiyeden 
ıelen miktarda Türk paraaı kaçıra· 
rak Yunaniatanda Türk para11 için 
blrkat.boru telİa etmekte ve tediya· 
tı doğrudan doğruya bu borsadan te• 
darik ederek bonolar tberinde aynca 
bir apekUl&syon ticareti yapmakta 
klr gördUler. Bu tekil Tilrkiyenin 
yaptığı fedakirlığı, Türk • Yunan 
millt ticareti değil, bili0

1'1 her illi ta• 
raf için de zarulı, fakat kil~ bir 
aairaf kütlesi için kArlı bir apekülia
yon mevzuu haline aolanuıtu. Ve bu 
yüzden de her iki memleket araamda· 
ki ticaret anormal bir mahiyet almak 
yolunu tutmuştu. Bir hulasasını dün 
Anadolu Ajansının verdiği ve daha 
uzun bir hulasasını da bugün aayın 
okuyucularunızın diğer bir sütunu· 
muzda okuyacakları yeni anla,ma bu 
usulü tasfiye etmekte ve yerine pra
tik bir banka kliringi sistemini ikame 
etmektedir. Yeni anlatma ile temin 
edilen faydalar tU yolda hulka edi· 
le bilir: 

1 - Emin ve yüksek serbest döviz 
nisbeti, 

2 - Yunan tarife tetkik komieyon· 
tarının biçtikleri fahit fiyata mukabil 
mente pbadetnameai kıymeti esur, 

3 - ihracatımızın yüzde altmışını 
teıkil eden kuaplık hayvan itbıallt 
resminin aı:altılmaaı, 

4 - Evvelki anlatcaadan tnff'Cut 
kantık mekanizmamn •..ı.ıettirilmoo 
ai ve birtakım yeni ihracat imkinla· 
rının temin edilmiş olması. 

Hulaır.ı yeni anlagma, iki karde§ 
mlllet arasınaftf fe~rrnttl menfaatle
ri daha iyi temine yardım edicidir. 
Büyük bir doıtluk havası içinde ya• 
pılan görüımelerden sonra elde edi
len bu netice iki ulus araundaki doat
luk bağlannı daha zi;rade takviyeye 
yardım edecektir. 

A. ŞUkrlt ESMER 

Son Dakika B ı · . I C er ın ita ya enevre- K 
den Çekilmiyor on~~~~rı 

Roma, 28 A.A. - lıtefani ajanaı zete yazrsını naklediyor. 
bildiriyor: Son Bakanlar toplantısı • Rainis, bunda diyor ki : 
nın aldıiı vaziytt İtalyanın hilsnil • "Orta Avrupada faideli bir li~-
niyetini biltün dünyaya iabat etmlı • saya ulatmak, ancak Almanya ile İ· 
tir· talyanın, Polonya'n,n, Macaristan'm 

İtalyan hükumeti kendi hukuk ve aralannda ula bir bağlılık ile müm· 
menafiinin herhancibic alanda boı:ul klln olacaktır·,. 
mut olduiuna ~it olmadığı takdir- Belçika • Almanya 
de hiçbir teıebbUste bulunmryacak • araımda ıö ·· tmeler 
~ N 

Necatinin kend! ~talarını otuz ki· Brilksel, 28.A:A· - rEtual Belge 
lometre geri çektiğı hakkında Cenev gazeten~ Von ~ı~ntrop un BrUk.ele 
reye göndereceği malumatın aıbhati- geldlğinı ve dün oğle üzeri Bafba· 
ne burada inanılmamaktadır kan Von Zeeland ile us\ln undiye 

İtalya, kendisini mUteesai; edecek görUttüfünü yuıyor. 
olan tedbirler alınınadıkça, Uluılar Almanlann ıörütü 
Sosyetesini terketmiyecektir. Berlln, 28. A.A. - Voelkisc:ber 
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Hl N Ç 
EDGAR W AL;LACE 

Poas kızdı, fakat enditeli bir aea
le: 

- Ben ne bilirim? dedi. 
- :&iec siz bilmezseniz, kim bile-

cek? O klğıdı IİJI oraya yapıştırırken 
glSzlerinıle &iSrdilm. 

- Madem ki öirenmek istiyorsu· 
nuz, sCSyliyeylm. Film objektifinin 
s.ahaaını tahdit için yaPlJtır4ık. 

Bu cevap akla plan ıeli)'6rdu. 
Çünkü Brixan obJelltif aahaıauu tayin 
etmek için Knebwonb•un kat defa 
böylo i,aretlet koydulunu ıörmUttit. 
İlk fırsatta ihtiyar dl:rekttir tordu: 

- Hayır, ben Jrinwe,. lpret koy
ıun demedim. nereıl bu? 

Brixan penceteyi liSlterdl. 
- Hayır, sonra ben bfSyle ı .. ret 

koymam. Acaba irimin lti deniniz? 
- Oaliba Gregory'nin emirleri 

mucibince Fo11 cenaptan bu ipreti 
koydular. 

- Peki ama,a ne maksatla? 
- Ne maksatla mı? Ba&'a Miı A· 

dele'in yattıp odayı ıöıterınek mak· 

Brixan bunu söylerken de ne aöy
lediiine emin bulunuyordu. 

-12-

KULENIN ESRARI 
Brixan tekrar film çevrilmeıini 

beklemedi. Kafasında bir plan çiz
lniıti. Müsait bir vakit bulur bulmaz 
Dower House'dan çıktı. Griff pto
auna giden kestirme yola saptı. On 
dakika ıonta bu sapa yoldan goscye 
sıkmıştı. 

Hulı hızlı yürüyor, yürürken de 
hayvanın ayak izlerini arıyordu. 
~•lınur yağmamııtı. Eğer hayvan 
da Jaralanmadı ise kan lekeleri de 
b~ kabil olmıyac:aktt. 
Niba~ tatonun ıeniı anuını çe

viren Y1iklek duv&nn dibine &•leli. 
Y~dil. a~ bir kW kapıya 

&eldi. Bu kapıdaıı dab- yeni le
tifade edildlii Ptk l~ 

Brtxan bahçıvan la ~I\ 
bu küçük ~pıclaQ ~eriye girdi. ~t· 
rafı ıözotledı· Kimıelet yoktu. Saba• 
hın Ult beliniz ıpğı içinde kulenin 
kirli manzaraaı daha çok kirli görü· 
nüyordu. 

Bacalardan hiçbir duman çıkmıyor. 
du. Sanki Griff ptosu bir ölüler ma
bedine dönmüıtU. Brixan ihtiyatla 
ilerledi. Bahçeyi düpedüz geçmiye· 
rok, duvar boyunca yUrUdü. Sebze 
babsnile orman auurma kadar yürü· 
dU. 

Brixan dört ıözle safı. solu kol
luyordu. Her saniye iriyarı Bag'ın 
karıısma çıkması ihtimalini diişünil· 
yordu. Şatonun kapısına birkaç adım 
ve p.tonun kulesine de on, on ild 
metre yaklaımıştı· 

Şimdi bulunduğu yerden ptonun 
bütün cepheaini görebiliyordu. Stor· 
lan iğilmit ve uykuya dalmı' ve dı
p.rdan bakan bir adama hiç fÜphe 
vermiyen. bir pto .. Ne yapmak Ji. 
zımıeldiiine karar vermek iUerey• 
ken, birden ,atonun yukan pencere
lerinden birinin camı kınldı. Kule· 
nin pencerelerinden biri .• 
Güneş daha iyiden iyiye kalkma· 

mııtı, toprctim üstünde hafü bir ıil 
tabakaaı yüzüyordu. 

Sabahın bu vaktinde ~ kim kl· 
tabUir~ Herhalde insanı&rdan daha 
o bdar çok akıllı hareket eden may• 
muao4elill 

Birden bir feryat koptu. Brlxaıı 
kulak ketlldL Damarlaqıdald kanın 
dondufunu hllaettl· Kulenin yuker
lllldan gelen bu feryat, 1&nki bir el 
bofaıma yapıtımı pbi, birdenbire 
kesildi. 

Brixan o zaman artılc tereddilde 
lüsum cörmiyerek, bulunduğu yer
den çıktı ve kulenin altmda bulunan 
büyük kapının çanını çaldı· lçerde 
çan çaldıfı vakit dıp.rda ne Bal, ne 
de hizmetçilerden kimse vardı. 

Bir dakika geçti, üç dakika ıestL 

Eli tekrar çanm halkasına cltmek 11-
zereydi ki iç koridordan bir ayak aeıi 
duydu. Arkasından da bir aca: 

- Kim o? 
- Brixanr 
Bir homurtu duyuıau. A.apının ar -

kasından -zincirler çekildi, arkaaından 
aürgüler .• Ve kapı birkaç santimetre 
kadar açıldı. Greıory ayaiında fani· 
le don ve ko11arı aıvalı bir gömlekle 
kapının aralığı arkasındaydı. BQ ara
lıktan görünen gizlerinde hayret var
dı. 

Kapıyı birkaç santimetre daha a • 
çarak: 

- Ne iatiyorıunuı:? dedi. 
- Sizinle biraz konutmak ittiyo • 

rum. 
Kapı açıldı. Detektif l9eriye clrdt 

Şato sahibi b\ı dyatetten biç te mem· 
nwı ,arUnmllyordu: 

- Bayle •bab •balı, daha aUo 
dolı'Mdan Miyatet aidn jdetbUI atio 
dir? 

Brixan cevap vermedL Şato Wıl!>I 
&ıde. o arkada yilrtldüler, ldldlpbane
ye ıirdiler. KUtUphanenln halinden 
gece orada oturuldufu anlqıhyotdu. 
Pancurlt.r kapenmqtı. Llmbalar ya • 
nıyordu. 

Yanan ocağın önüne kurulmut bir 
masa tlıtUnde ild viıki tiıesi duru • 
yordu. Şifelerden biri bofabmıtı. 

Gregory titreyen elini ıifeye göttl• 
rcrek: 

- Bir kadeh alır mısınız dedi. 
Ziyaretçi, elile içkiyi reddederek 

sordu: 
- Sizin maymun bu sabah dbdil 

mü? 
- Hangi maymun? Bag mı? Zan

nederim ki dönmüştür. O canı iste • 
dikçe çıkar, ge%er, ıelir. Görmek mi 
istiyorsunuz? 

- ~k o kadar görnıefe luum 
yok. Çünkü bu gece bir defa gördüm. 

Gregory, ocaktan aldığı ateşle si· 
garasım yakarken, birden döndil: 

- Bu gece ıördilnllı: mü? Ne de
mek iıtiyorsunu? 

- Dover Houıse'da ıördüm. Hnta 
Adele'in od.asma Jirmolr lıtiyordu. o. 
tümden de yaldı111n kurtardı. lan• 
varmlf. 

- Uftrine *tet mi ttthilıP 
-Tabill 
- A~ etttnb hal ftmcll meaete 

anlaşılıyor. Halbuki bu hayvancaltt 
~ok arand bir mahlt'.Uctur. 

- Palrat geceleyin öyle delf14L 
Çok fena niyeti vardı. M1a Ac!ele'i ka· 
çıracaktı. 

Greıory'nin gözleri açıldı: 
- Demek o kadar unklara &itti 

ha? Sonra ne oldu? 
- Niçin bilmiyor &ibi davranıyor 

ıunu%? Onu g6ndertn sb detll misi· 
niz? Penceresine ipret koyduran liz 
defil misinid 
Greıory durakladı, dütündü ve biç 

Yunanistanla 
Yapılan Tecim 
Anlaşması 

[Baı tarafı 1 incide] 

rilirse o takdirde menıe tebadetna• 
melinde )'lnilıı rakam g6atermit tüc· 
cann muamelesi, Yunan fatura tetkik 
komisyonu ile iktisat Vekiletinin 
göstereceği takas komisyonu arasında 
halledilinciye kadar muvakkat tesvi• 
yeye rapten cereyan edebilecektir. 

1 thal edebileceğimiz mallar 
Törkiyenin serbestçe ithal edebile

ceği mallar açıkça tesbit olunmuş, Yu· 
nanietanın da bilmukabele ihraç ede· 
ceği mallar yeni kontenjan karama• 
memb icaplarına ve muhtelif konte• 
aktüel vuiyctleriınize nazaran sara
haten tcsbit olunmuıtur. En ziyade 
naili müsaade mühlet kaydını ihtiva 
eden madde de, yeni prensiplerimize 
uygun tekilde yani reaiproaite ve kon
diıiyonel hale aokulmu,tur. Bundan 
batka tarife zamlannm dokuz ay aon
ra tatbik edilebilcc: ... i hakkındaki fık
ra bldmlmıt ve tarife otonomimiz 
temin olunmuıtur. 

Anlaınaya 20 kadar mektup bağlı 
oldutu anlqıhyor. 

Tuzlu bablC 
Y~ senelik ithalitmı ka• 

nunla 600 ~ indirmesi dolayısile 
piyasamızda 1-yH alika doğuran tuz
lu balık meseleti, anlatma devreei 
için 30(). tonluk bir ithal hakla alın· 
mak ve gerisinin 100 tonu da Yuna• 
nlktanca Yugoslavyaya verilmiı oldu
tu için geriye kalacak 200 tonu da 
fazladan ithal imk!nr temin edilmek 
ıuretile halledilmiştir. Allladar tiic• 
carlamnrz sür'atle bu kontenjanlan 
doldurmalıdır. Büyillc başlı hayvan 
ithalAtrmrzm resminde temin edilmit 
olan tenzilatın tutan yıllık ihracatı· 
mız yekOnuna nazaran on milyon 
drahmi raddelerindedir. Bu vaziyetin 
Yunanistana 1atr,ıanmızr arttıraea
tmdan 96pbe yoktur. 

Ekonomi yönetpri ıeldl 
Fransa ile aramızdaki yeni ticaret 

anlatmuı müzakereainip intacından 
sonra Atinada Yunanlılarla yapılacak 
ticaret mukavelesi mthakereıine de 
memur edilmiş olan iktisat Müstep
rı Faik Kurc!oğlu Gidbıya ftpurile 
dün tehrimize danmiif ve doğruca 
Ank.araya hareket etmittir. 

Tilrkofla Aabqkanı BOrhan Zihni 
Sanua ta Kurdoflu ile beraber gel• 
mittir. 

U--··~ 1ıı• • -4~ evıttı n" 
Atina, 28 ( zel) - Girit ge

nel valisi iç Bakanlığma gönder 
diği telgrafta Hanyadaki işçiler 
grevinin bittiğini ve bütün ada 
da sükWıet bulunduğunu bildir
miştir. 

Beobachter ıuetesi, Memel seçim 
aavap baklanda mutalea yilrilterek 
diyor 1' : 

" ~ yabancı ~venler, Cenevre
dcki ıerginliği unutturmak için ta• 
bil olarak müatacel ban manevralar 
yapmak ihtiyacını duyuyorlar. 

Avrupadalri birçok elyasal phai• 
yeterin siyasal dil9üneeai ap.izdald 
sabit fikre dayanmaktadır. O ubit 
fikir de 9udur : 

Streaa cephesi yıkılmak tebc:lidinl 
gösterip te bütün inanc:alar aiatanl 
karmakantık olunca. ortada kalam 
kurtarmak için alelAcele son bir çarı 
aranmaktadır. Bu çare de Memel'de
ki seçim mueleeidir. 

Mademki Almanya ile Litvanya a~ 
rumdald subunı muhtemel bir an• 
latmulık imkinmdan bu kadar balı· 
sedilmektec:lir, Litvanyayı tahhUdle• 
rine ıiyaaete zorlamak auretile haf• 
le bir anlatmazhim iSnüne ıeçilecek 
tedbirlerin tatbikire neden tev•iil 
edilmemektedir?,, 

bir cevap vermedi. Birden beti bend 
uçmuıtu. 

- Yani ne demek fstlyonunuz. 
Ben ele aizi bir dost zannediyordum. 

- Sizin bam hayallerinizden ben 
mesut olamam. Fakat size bir 'ey say 
Uyeceğim: Eğer ye sizin ve y•hut va. 
ııta olarak kullandığmu Fosı'un yil • 
%ünden Mis Adele'e tU kadarcık bir 
fenalık gelirse, Bag'ı gebertmek fÖY• 
le durıun, buraya gelir, ıizln de bey· 
ninize beş on kurıun boşaltırım. Iyt 
anladınu ya ne s8yledfğimi? Şimdi 
bana kulenin yukarısındaa 'ftlttllim 
feryadın minasmı aria~ 

Gregory adamalal1ı .aMetleniniı • 
ti: 

- Pis akt6r, declf, sen mi buraya 
ıılfp beni torcuya Çekeıekain? 

BıiUıı ıeblnden bir kart çıkarıp 
usaar: 

- Hanif efatJı ıld ~gaya çek
tllf-1 tnandan anlıvabllfislnls. 
Gt~ brtı qıİa yaklattırd~. Te

llrf cie pek ant o1du. lrl çenesi dn,ttl 
ve eUerl ISyle titredi ki, ellndeld kart 
yere d~til: 

- ~detektif ha •• Bir •. Bir.: lı 
detektif ısa? Peki ama, benden ne f8. 
tiyorıunu? 

- Yukardan birisi "imdat,, diye 
bağnyordu. Kimdi o? 

- Belki hizmetçi kadınlardan biri· 
dlr. Burada hasta bir hizmetçim var. 

[Arkaaı var] 
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MAZOn 
lum ve marka11na 

dikkat 

MAZO" MEYVA TUZU 
Sabahlan a~ karnma bır kahY .. 

kuıtı alındıkta 
KABIZLIGI DEF'EDER 

yemeklerden bır !laat sonra alındıkta 

kolaylık olmak 
u:ıre perakende 
6S kuruta satılan 
şısPler piyasaya 
çıkanlmıttır. 

' azimsiz ıği Mide Ekşi.ik 
ve yanmalarını giderir Ağııdaki 
tatı.zlık ve kokuyu izale eder. 

Fazla bir yemek ve ı~pıt'• 
den sonra hıssedilen yor• 
gunluk ve şişkinlitı ba
fıf etir MAZON tuzunun 
tesir inden mlmnun kal
m• yan far şı,esı açık da 
olsa Bahçekapıda İş Ban
kası arkas•nda 12 No lu 
MAZON BOTTON ecza 
deposuna ıade ederek 
bedelını rerı alabilirler 

6803 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttır
ma eksiltme komisyonundan: 

Şişli Çocuk Hastanesi için 4 kalem levazımı tıbbiye 
olbaptaki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konmuş
tur. 

Eksiltme 9 Birinciteşrin 935 Çarşamba günü saat 
14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki 
Komisyonda yapılacaktır. 

Tahmini fiat: 2047 lira 50 kuruştur. 
l\ıiuvakkat garanti : 153 lira 65 kuruştur. 
Sartnameler parasız olarak hastaneden alınab~lir .. 
İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesıkasıyle 

·2100 sayrlı kanunda yazılı b.elge ve bu işe yet~r muvak~ 
kat garanti makbuz veya Banka mektuplarıyle bellı 
saatte Komisyona müracaatları.· ( 5 7 7 Z) 

7294 

1 EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

Değeri Pey parası 

Lira K. Lira K. 

914 70 

1291 59 

, 
291 15 

302 22 

822 00 

1079 70 

79 87 

259 72 

460 00 

3118 00 

68 05 Silivrikaprsı haricinde valde sultan çiftli -
ğinde WW 9125 metro maa müştemilat 

çiftlik binası. 
99 90 Silivrikapısı haricinde Nalbant çukurları 

nam mahalde 119590 metre bir kıt'a tarla
nın tamamı. 

21 84 Silivrikapı haricinde Zeytinburnu civarında 
ve halen çimento fabrikası karşısında 27336 
metro tarlanın tamamı. 

22 66 Silivrikapı haricinde çiftlik kurbinde uzun 
tarla W nam mahalde 14435 metro mikta
rında tarlanın tamamı. 

63 65 Silivrikapısı haricinde küçük balıklı civa
rında Rum mezarlığı ittisalinde 75556 met
ro tarlanın tamamı. 

81 00 Silivrikapı 1 cinde harman tarla nam ma-
halde 3227 !> metro miktarında tarlanın 
tamamı. 

06 00 Silivrikapı haricinde Çırpıcı çayırı üstünde 
7000 küsur metro tarlanın tamamı. 

19 50 Silivrikapı haricinde küçük balıklıda ispital
ya karşısında 5550 küsur metro tarlanın 
tamamı. 

34 50 Silivrikapı haricinde basmahane yolunda 
23000 metro tarlanın tamamı. · 

233 58 Silivrikapı haricinde demirhane karşısında 
285300 W küsur metro miktarındaki tarla
nın tamamı. 

1534 00 114 01 Silivrikapı haricinde veliefendi çayırında 
çörekçi \V çeşme karşısında 70,000 küsur 
tarlanın tamamı. 

106 55 8 00 Silivrikapı haricinde mercanı tepe karşısın-
da 9500 W küsur metro tarlanın tamamı. 

651 00 48 83 Silivrikapı haricinde veliefendi çeşmesi kar-
şrsında W taş çukurlarında 60400 metro tar 
lanın tamamı. 

591 7 S 44 40 Silivrikapı haricinde küçük balıklı civarın -
da ispitalyaya muttasıl 17900 küsur metro 
tarlanın tamamı. 

240 00 18 00 Silivrikapı haricinde çörekçiye giden yol 
üzerinde W l 1040 metro tarlanın tamamı. 

500 00 37 50 Ortaköy'de dereçıkmazı sokağında 18 - 20 
N o. lı evin bütünü. 

Yukarda yazılı öze!geler satılmak üzere on beş gün müddetle 
açık artırmağa çıkarılmıştır. üstermesi 7-10-935 pazartesi günü 
saat l 5te komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin % 7 ,5 pey parala
rile Mahlfilat kalemine gelmeleri (5781) 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

EKSiL TME iLANI 
1 - Eksiltmeye konulan iş: "İstanbul Vali Konağı tamıri. 
Keşif bedeli 900 lira 95 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia İşleri şeraiti umumiyesi. 
F - Keşif c!etveli. 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı Belediye Levazım Mü-

dürlüğünde görülür. • 
3 - Eksiltme 9-10-935 tarihinden Çarşanba günü saat 15 de 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
4- Açık yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 68 lira muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. En az 500 liralık bina işi yaptığına dair N afra 
müdürlüğünden tasdik edilmiş ehliyet vesikası . "İ.,. (5866) 

~ ... • ' .ılt..l • 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan~ Balıkesir Garnizonu Hay

vanatı için talip zuhur et
meyen 400 ton yulaf kapa
lı zarfla ihalesi 1 Birinci 
teşrin 935 Salı günü saat 
16 da ihalesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 18000 lira
dır. Muvakkat teminatı 
13 5 O liradır. Şartnamesi 
her gün Komisyonda gö
rülür. İsteklilerin teklifle
rini ihale saatinden bir saat 
evvel Balıkesirde Kor. Sa
tmalma Komisyonuna ver
meleri. (253) (5584) 

7065 

* • * 
Tümen namıria Merkez 

kıt' atı Hayvanlarının ihti
yacr için. 5 3 9 ton arpanın 
k a p a 1 ı z a r f 1 a ihalesi 
30-9-935 pazartesi gunu 
saat 17 de Manisada Aske
ri Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. Muham
men fiatı 4 kurıtş 40 san
timdir. Muvakkat teminatı 
1779 liradır. Şartnamesi 
Manisa Askeri Satınalma 
Komisyonundan bedelsiz 
alınabilir. İsteklilerin te
minatı muvakkata makbuz
larile beraber teklif mek
tuplarının ihale günü saat 
16 ya kadar Komisyona 
vermeleri. ( 2 5 ı ) ( 5 5 8 5 ) 

7066 

* * * Pınar Hisar Hayvanları~ 
nın senelik ihtiyacı olan 
18620 liralık arpası evsafı 
değişerek kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İlk 
pey 1396 liradır. Vize kıt'a 
tının 9000 liralık sade yağı 
kaoalı zarfla eksiltmeve ko 
nulmuştur. İlk pey 673 li
radır. 

Pmarhisarın 63 7 5 liralık 
sade yağı ilk 63 7 ve Alpul
lunun 8250 liralık sade ya
ğı ilk pey 618 liradır. Hep
ı;inin ihalesi 30 Evlül 935 
pazartesi saat 16, 1 7 dedir. 
isteklilerin Vize Satınalma 
Komisyonuna e-etmeleri. 
(246) (5545) 7094 

* * * 
31695 kilo beyaz 10670 

kilo yeşil Emayit kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Hepsinin biçilen ederi 
4 8 71 9 lira 7 5 kuruştur. İlk 
İnanç parası 3654 liradır. 
İhalesi 30-9-935 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Şart
namesi 244 kuruş mukabi
linde her gün komisyondan 

·alınabilir. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 maddelerinde 
istetnilen belgelerle birlik-

te teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komis
vrm11na vermeleri. (255) 
(~60~) 7095 

• • •• 
Antalya garnizonundaki 

kıtaatın ihtiyacı olan 
316000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 4-10-935 cuma gü 
nü saat 1 l de Tümen Sa
tınalma Komisyonunda ya 
pdacakdır. Muvakkat temi
natı 2310 lira 75 kuruştur. 
Teminatın ihaleden ~vvel 
iki saat önce Muhasebeci
lik veznesine yatırılmış 
alınası -:ve teklif mektubla
rının kanunda ~azılı formü 
le uygun bulunması zaru
ridir. Şartnamesi her gün 
Komisyonda görülebilir. 
Tahmin bedeli 3081 O lira
dır. ( 2 71 ) ( 5 7 1 6) 7206 

* * ~ 
Elmalı garnizonundaki 

krtaatın ihtiyacı olan 
188000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 4-10-935 cuma gü
nü saat 15 de Tümen Sa
tınalma KomisY.onunda ya
pılacaktır. Muvakkat temi
natı 15 15 lira 7 5 kuruş
tur. Teminatın ihaleden iki 
saat önce Muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olması 

ve teklif mektublarının ka
nunda yazılı formüle yu
gun bulunması zaruridir. 
Şartnamesi her gün Komis 
yonda görülebilir. Tahmin 
bedeli 2021 O liradır. 

(269) (5718) 7207 
• •• 

Bir metresine biçilen e
der 51 kuruş olan 900 ila 
97 5 bin metre yazlık elbi
selik bez kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. İhalesi 
l 2 Birinci teşrin 935 cu
martesi gilnil saat 1 l dedir. 
Şartname 24 lira 87 kuru
şa M. M. V. Satmalma Ko
misyonunda alınır. Hepsi
ne biçiJen eder 4 9 7 bin 2 5 O 
liradır. EksiJtmeye girecek 
ler 2 3640 liralık ilk inaç pa
rasile birlikde kanuni şekil
de hazırladıklar.ı teklif mek 
tublannı ihale saatındalı 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komis
yonuna vermeleri. ( 2 9 3) 

(5846) 7358 

* * * 

Merkezimiz ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi ve 
Urla Tahaffuzhanesi ambarlarına teslim şartiyle 452 
ton kriple madert kömürü ile 48 ton yerli kok kömürü 
kapalı zarf usuliyle satın alınacakdır. 

A - Tahmin bedeli kriple maden kömürünün tonu 
17 ve kok kömürünün 20 liradır. 

B - Kömürlerin şartnamesi Merkezimiz Levazı· 
mından parasız alınır. • 
• C - Eksiltme 4 birinci teşrin 1935 cuma günü saat 
15 de Galatada Kara Mustafapaşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda 
ya pılcaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 649 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin kömür müteahhidi ol· 

duklarına dair Ticaret Odasının 935 senesine aid vesi· 
kalarını göstermek mecburiyetindedirler. Aksi takdir· 
dt> eksiltmeye giremezler 

G ...:_, Eksiltmeye girecekler saat 1 4 de kadar teklif 
mektuplarını mühürlü olarak Komisyona vermeleri la· 
zımdır. ( 5 5 69) 7071 

Fen Memuru 
Adana Belediye 

Aranıyor 
Riya§etinden: 

Belediyemiz Fen işleri kadrosunda açık bulunan Fen 
memurluğuna Nafıa Fen mektebinden· veya san'at mek
tebJeri inşaat şubesinden mezun ve yahut bu derecede 
tahsil ve tecrübe görmüş olan bir membr alınacakdır. 

İsteklilerin istidalarile birlikde tercümeihal ve niplo· 
ma suretleri ve birer kıt'a fotograflannın Bele eye 
gönderilmesi ilan olunur ( 6013) 1s2g 

Akay işletmesi Djrektörlüğünden: 
Gidit Geliı Tam Bilet 

J.ci mevki II.ci mevki 

1 - Köprüden Kınalı ve Burgaza 27,50 20 
2-Köprüden Heybeli ve Büyükadaya 30 22 
3 -Büyükada ve Heybeliden Köprüye 30 22 
4- Burgaz ve Kmalıadan Köprüye 27,50 20 

Ekonomi Bakanlığınca iki ay için tatbiki tasdik edilen 
tenzilatlı Adalar ücret tarifesi ve ilgili iskeleler yukarıda 
yazılıdır. Tenzilat yalnız gidiş ve dönüş tam biletlere 
münhasırdır. Bu tarifenin 1 Teşrinievvel 935 tarihinden 
itibaren tatbikine başlanacakdır. ( 5984) 

Jile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 1 1 Birinci teşrin 
935 cuma günü saat 15 de 
Amasya Telgrafhanesinde 
yapılacaktır. Muvakkat te
minat 2520 liradır. Ev
saf ve şerait her gün Ko
misyonumuzdan öğrenile
bilir. İsteklilerin teminatı 
muvakkate makbuz veya 
mektublarile Amasya As
keri Satınalma Komisyo· 
nuna müracaatları. ( 2 80) 

(5847) 7359 

B24 

Amasya garnizonunun • • • 

zarfla eksiltmeye konulmuş 
dur. Muhammen bedeli 
40500 liradır. İhalesi 12 
İlk teşrin 935 cumartesi gü 
nü saat 11 dedir. Şartname
si 203 kuruş mukabilinde 
alınabilir. Eksiltmeye gire· 
ceklerin (3037) lira 50 ku· 
ruşluk teminat makbuz ve
ya mektublannr 2490 sayılı 
kanunun 2-3 maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublarrnı beJii 
gün ve ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada Leva
zım Amirliği I Satınalma 
~~misyrmuna vermeleri. 

ihtiyacı olan 33600 lira mu Garnizon kıt'at ve mües-
hammen fiatlı 240000 kilo sesat hayvanatınm ihtiyacı 
Pkmeklik un kanalı zarf usu için 81 O ton kuru ot kapalı (288) (5854) i ~ ~~ 
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HERSE.NE BiR ÇOK KiMSELERE ZENGiN iKRAMİYELER DAGlfAN ~ 

• Türk Maarif Cemiyetinin ~ 

1:.N DAKiK. 
EN SAGLAM 
EN HASSAS 
EN UCUZ 
EN ZARiF 
EN TEMINA TLI 

29 - 9 - 935 

Şu markayı 

Habrda 

:futunuz. : B y O k E ya P ı y.a n g o s u • 
n • 6/12/935 de Çekiliyor. ~ ; .· S . ı N E 

, .t'ara parayı ii .k . 15400L. ı RE K L sA Mdeıe;e; ~ıiaiıeri ~mitir. L i R A 
~ ~ e K er • I ra m 1 ye . 1 r • ! Emsali gibi ıs •ene teminatlıdır Taşraya bedel karşılıtı gönderilır. 
S 'r' ••• = • = • :e - SINGER SAA TLERi - İstanbul, Eminönü • 

..- &.__ BiR BiLET BiR LIRADIR. ÜTÜN PiYANGO SATICILARINDA BULUNUR. (5264) ~ 

~ ~ "llllm llll •1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•11u• 1.1 •1111•1111•1111•1111•1111•1111 •1111 •1111•1111•1111• ,AO,A P -A ~-AR 1 
~pıt iŞ TORK•TiCAAET•BANKASI 
~ KUMBARASINA ICUPONLU•VADELi•MEVDUAT 
~ Baş ağr1sı ve Romatizmaya karşı 

,~ SAHiP T ALIHLILER 

~ ilkteşrin 
kur'asında 

207 Işı 

5000 lira 
ikram iye 

alacak 
Birinci ikramive 

1000 llra 
İkinci ikramiye 

260 lira 
10 kişike 100 erden 

1000 lir 
20 kitiye SO erden 

1000 Ur 
175 kişiye 10 ardan 

1750 lira 
• 

H A·s K M • 
1 N 

Kullanınız, bir tecrübe kAfidir. 

Satu; deposo: lstanbul, Atabey Han rto. 30 • 35 

··ııı•ıııı•ıııı• •1111•1111•1111 Eski Feyziati •ıııı•ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı•• • • CiündUz 

• ve yatı Boğaziçi Liseleri Kız ve 
Erkek • 

• Boğaziçinde Arnavutköyünde, Çifte Saraylarda • 
Kız Ye erkek için ayrı bölüklerde kurulmuş, teşkilatı tam ulusal bir müeHeıedir. 

• K t . . b - kt " t• • b J b"J" 1 · J ·f ·· d ·ı· • = ayı ıçın ergun me ep yone ımıne aşvuru a ı ır. stiyen ere tarı name gon erı ır. = 
•:ııı•llll•llll•llll•lll\•1111•1111•1111• Telefon : 36.210 •llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lll:9 

7108 

Leyli • rtihart 
Kız, Erkek 

rtişantaşında Karakol karşısında 

ISIK • FEVZiYE " LiSESI ıli 
1 

Ana, ilk, Orta ve Llıe k111mlan, Fen ve Edebiyat bölükleri nrdır. Türkiyenin en eski hususi 
li•esidir. Fransızca, lngilizce Ye Almanca lisanlarından birisini iyice Öğretmek için eush ve ciddi 
tedbirler alınmıştır. ilk ıınıflardan itibaren ecnebi lisanı okutulmaktadır. Talebe yazılmak için hergün 

müracaat edilebilir. 30 Eylülde derslere başlanacaktır Mektebin ta;ifnamesioi isteyiniz 
Telefon: 44039 ~~~~~~~~~~~~~~~l!.I 

7352 

•~- . -----------------------------------------------

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Galata posta kutusu 

• 1255 

--

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy Köprfibatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

llllll zade Han. Tel. 22740. 111111 

Trabzon yolu 
GÜLCAMAL vapuru 1 Bırin

cıteşrin SALI günü saat 20 de 
RIZE'YE kadar "5999., 

iskenderiye yolu 
IZMIR yapuru 1 Birinciteş

rin SALI günü saat 11 de iS
KENDERIYE'YE kadar .. 5998, 

• 

Asipin Kenan 
Halis ve hak ki tabletleri sıhhatinizi 

•otuktan ve bütün ağrılardan korur 

ismine \Dikkat 
7423 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonur=ıdaR: 
D. No Semti ve mahallesi 

2693 Aksaray Katib Kasım 

3965 Kuzguncuk 

4170 Kuzguncuk 

4457 Beyoğlu Hüseyinağa 

4687 Çengclköy 

5100 Bostancı Çatalçcşme 

6446 Kumkapı Şeyh Ferhat 

7044 Bostancı Çatalçeşme 

7045 •• 
7046 

" 
7059 " 

7060 " 
7061 " 
7062 ,, 

7063 ,, 

7064 .. 
7065 " 
7066 " 
7322 Fener Tahta Minare 

Sokağı 

Fıçıcı 

E. Menteş Y. J:St
can ve Bereketli 
E. Bağçı 
Y. Ay Çiçeği 
E. Sultan Çeş-
mesi Y. Taksim 
Çeşmesi ve Arnavut 
çıkmazı 

Emlak No. 

E. 12 
Harita 235 
E. 11 
Y. 26 

Y. 23-25 
Harita 125 
E. 24 
Y. 32-4 

Çengelköy Cad • E.124-126 
Y. 44- 46 

Çatal çeşme E . 11 

Ayazma 

Çatal çeşme 

.. 

.. 
.. 
.. 
" 
,, 

., 

•• 
,, 

Külhan 

Harita 14 
E. 35 

E. 11 
Harita ıs 
E. 11 
Harita 16 
E. 11 
Harita 17 
E. 11 
Harita 10 
E. 11 
Harita 11 
E. 11 
Harita 12 
E. 11 
Harita 13 
E. 11 
Harita 18 
E. 11 
Harita 19 
E. 11 
Y. 20 
E. 11 
Harita 21 
E.24-26 
y . 30 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

35,50 arsanın 
tamamı 

101,SO metre 
arsanın tamamı 

125 metre 
arsanın tamamı 

Kagir hanenin 
1/ 3 His. 

78,76 metre 
arsanın tamamı ' 
103 metre 
arsanın tamamı 

33,SO metre 
arsanın tamamı 

129 metre 
arsanın tamamı 

179 " 
179 

" 
115 •• 

115 " 
143,50 " 

143,50 " 

143,SO ,, 

143,50 ,, 

179 •• 
187 " 
12Ç 

muhammen K. 

102 Açık I 
arttırma 

1 100 
" 

170 •• 

244 ,, 

160 

62 ,, 

402 
" 

78 
" 

108 

108 •• 

69 ,, 

69 ,, 

86 ,, 

86 

86 
·~ 

86 ., 

145 ,, 

187 " 
260 ,, 

~~~~~ FAiK SABRI DURArt iii!!!!i!!~~~~1 

YENi 
Türkiye Coğrafyası 
ORTA OKUL SINIF 111 
1935 - 1936 yeni baskısı ~ıktı 

Bu yeni baskı yapılırken kitab yeniden gözden geçirilmiş, 

ekonomi durumumuz en son istatistiklere bakılarak tazelenmış ve 

rakamlar düzeltilmit ye yazılışı bugünkü dile göre sadeleştirilmiştir. 

Dağıtıldı~• yer: 

Kanaat Kitabe~ ~tanbuLJ 

Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünden: 

Umum Müdürlük mücellithanesi için az kullanılmış 
bir adet otomatik son sistem tel dikiş makinesi açık ek~ 
siltme ile satın alınacaktır. Satmak isteyenler depozi
to parası ile 3-10-935 perşembe günü saat on dörtte 
İstanbul Tapu mi;idürlüğü satmalma komisyonuna gel
sinler. (5615) 7213 

e ·AYAN LAR 
COSKUN 

Manifatura şirketinin ta•fiyeıinden bir an evvel İ•tifade ediniz 
Çünki: tasfiye için ticaret odasının tayin etmi, olduğu müddet 
bugünlerde bitmektedir. Fevkalade tenzilatlı sahf. fıatlar maktu 

ve ••hıt pazarlıksızdır. 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenküller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 11-10-935 tarihine •tesadüf •--- Beyoğlu İŞ Bankası Karşısında -• 
eden Cuma gilnü saat on dörttedir. Satış münhasıran ,gayrimübadil bonosiladır. . -- - . 
Beşiktaş İcra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacza a

lınıp paraya ~evrilmesine karar veri
len küçü'k lacivert zemin üzerine 

kırmızı çiçekli seccade Anadolu bü

yük kırmızı zemin üzerine beyaz 
mai çiçekli seccadesi ceviz ayna orta 
kıtada açık artırma suretiyle 
5-10-935 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 9 dan 12 ye kadar Be
şiktaşta Bayat pazarında satılacağın
dan talip olanların mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları i

lan olunur. (14953) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar - Anadolu - Yalova qattmda 1 Birinciteşrin 

935 salı gününden itibaren Sonbahar tarifesi tatbik olu
nacakdır. Bu tarihten itibaren Haydarpaşa - Kadıköy 
hattının saat 18,5 S seferi de Köprüden 18,50 de kaldırı
lacak ve Haydarpaşaya uğray~rak Kadık9yüne gide
cekdir. Yeni tarife iskelelere asılmış ve cep tarifeleri sa
tılığa cıkarılmışdır. ( 5983) 7523 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAlK 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 
U'!IWS aw•a 


