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OkuyucularJnin gosterdigi biiyiik ragbete mukabele etmek istiyen «PER~ EM BE)) ikinci 
cildine girerken sayfalarini arttrdt. Bize, PER~EMBE'yi yart yar1ya kii~iiltmekligimizi, diger 
mecmualar gibi32 sayfa ~Ikarmakligimizi ogutliyenler oldu. Fakat ekseriyet te,kil eden karileri
mizin isteklerini yerine getirmek ve cildlerimizin intizam1n1 bozmam:ak icin bunu yapmad1k. 
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PER~EMBE, sayfalanm art1nrken 1iatma bir santim zammetmemi~tir 
- -

PER$EMBE, ikinci cildine girerken sade 
sayfalann• art1rmamu;, en k1ymetli yazllari· 
le sayfalar1n1 ~iisliyen ~eQerli imzalann 

adedin1 de ~ogaltmu~t1r. 
(isimler hurufu heca strast ile yaztlmu;tlr) 

Aka Giindiiz, Beh~et Kemal, Cahid U~uk, Erciiment Ekrem, Esat Mahmud, F aruk Nafiz, Halide Nusrat, 
Ibrahim Alaattin, Mahmut Y esari, Naci Sadullah, M. Turban, Re~at Nuri, Suat Dervi~, Ziya ~akir v. s .. v.s. 

PER$E~B 
PER~EMBE, ~1kacak niishastndaki bilmeceyi ~ozecek okuyuculartndan birinciye 50 Tiirk 
lirast verecektir. Bundan ba,ka ikinciye bir kol saati, ii~iincuye ciltlenmi, PERSEMBE'nin 6 
aybk birinci cild koleksiyonu, onuncuya kadar hirer kitah, yirmir--..ciye kadar hirer losyon 
-. · otuzuncuya kadar hirer kutu ,ekerleme, ellinciye kadar hirer ~ikolata, yiiziinciiye 

'kadar. birer artist karb hediye edilecektir. - -
; 

P E R ~ E M B E' nin ~1kacak Sayisinda : 
I 

8CI 
' 

Mahmud Esad Bozkurd 
Ia yaptlm1~ bir miilakab vard1r, Bu miilakat okuyucular1na yazdarini aratan yazicinin, yapmaga 

muvaffak oldugu reportajlar1n en fevkaladesidir! 

Ni 
• 

Rekoru 
PER~EMBE Tiirkiyenin en ~ok okunan haftahk gazelesidir. 

· Bunun s1rr1n1 anllyabilmek i~in " PER~ EM BE, nin yar1nki 
~1kacak say1s1na goz gezdirmek k8fi gelecektir 
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Italy an Ordusu Hahe§ T opraklar1nda 
Fi~"b~$i;!~~·d~·················· 

Gaiiba sava~ 
Ya ba~ladc, 
Ya ba~lamfl.k iizere 
I"R\ iin gelcn telgraflar Habe,is
l.bdl tan hududunun ltalyan Eritresi 

cenubundaki M usa ali noktasm
dan ltalyao kuvvetlerinin ilerilediklerini 
hildirmi~tir. ltalyanlar bu taarruzu inkar 
ediyorlarsa da Habc,istamn bu mmtaka
Sinda tahdid olunmu1 bir hudud bulun
madlglDI da kaydetmekten geri durmu
Yorlar. Bunun manas1 ftalyan askerlerinin 
bu ~evredc ileri hareketlerine ba,lamll 
olduklanm dolay1sile itiraf etmek de~_ek 
olsa gerektir. !talyan telakkisine gor_e 
ftalyan askerleri burada ilerilcmi; olabJ
lirler, fakat mademki tahdid olunmu§ 
belli bir hudud yoktur, o halde bu ilerile
Yi§lc Habc§islil.Jl hududunu g~i! ve Ha
bel topraklarma giri$ manasl bulunamaz. 

Ote taraftan Habel fmparatoru ltal
Yan askerlerinin bu hudud noktasmdaki 
ilerileyi1ini Habe1istan topraklanna ge -
<;i1 diye alarak Milletler Cemiyeti mec-~ 
lisi ba1kanl1gma 1iddetlc tikayet elmi§tir. 
ftalyan askerlerinin ileri hareketlere ge~
tikleri yerlerde kabilelerle ufaktcfek <;ar
Pismalar da oldugu leyid edilmekte bu
lunduguna gore herhalde Habel hudu
dunda bir k1m1ldamamn ba,laml$ oldu -
guna tiiphesiz gozii ile bakmakta yanll§ 
olm•yacakt1r. 

flk giinlerin bu saldm1 haberile ooun 
yalanlanmasl etrafmdaki gayretler ilk 
saldm$10 M illetler Cemiyeti Misakma 
gore hususi bir ehemmiyeti oldugundan 
;J.:; tre.liyor. Habe istan son gi.inlerdc 

~tile~"': emiyetinden bu maksadla goz· 
euler !Shyordu, ve hila son telgraflann
da hep gene bu maksadla ayni istegini 
teyiden ve 1srarla ileri siirmekte bulunu
yor. ftalyanlarm ilerileyi§i yalanlama -
ian da hep gene ilk saldm1m kendileri 
tarafmdan vuku buldugunu kabul etme
mek dii,iincesine davanmaktadn. Mill~t
ler Cemiyeti kendi Paktmm bir noktall
na verilen bu onemden dolay1 biraz gu
rurlansa yeri midir dersiniz? 

ftalyan kuvvetlerinin bugiin yalanl~
n.~n .. ilerleyi1i yann sahile~ecek gibi go -
runur. Aylardanberi iistiinde durulan bu 
~esele evrile ~evrile o kadar a~1k bir ~·
kll almt~hr ki ~imdi ilk saldmnm kimin 
tar~fmdan gelmi1 olacag1 noktas1 ii -
~ermde fazla durmak biraz giiliinc o -
~.ur diye diijiiniiriiz. ltalya, Habe~istan 
Uzerindeki niyetlerini sakh tutmuyor ki 
orada nihayet ortaya ylkacak bir sava1 -
tan dolay1 ilk saldmc1y1 aramaga liizum 
olsun. ftalya, Atrika 1arkmdaki somiir -
l!.el_eri (miistemlekeleri) itibarile kendi • 
lin, emniyette gormiiyor, ve bu emniyeti 
kid~ etmek i~in Habe1istan iizerinde as-

en hareketler yapmak mecburiyetin -
~e oldugunu aylardanberi bagmyor. 
~rhk bu noktada fazla clarak bir de 
I lie saldmc1 aramak abes say1lmaz m1? 
~eselede ilk saldmc1 aramak gibi gii -
lunc bir i1 goriilecegine onun 1imdiye ka
dbar hulunam1yt.:t hal ~aresini aramak el-

ette daha kestirme ve daha makul bir 
Yo! olur. Bu ise timdiki halde Milletler 
f•rniyetinin esaslarma ve usullerine do • 
~nan bir i1 halinde i1te ortada siiriikle-

01P duruyor. 

Bir sava1 i§ini herhangi bir kitab1n 
• Yani paktm - esaslan ve usulleri halle 
Yeter mi? .Simdiye kadar bu esaslarla u
·~llerin sava1 i1ini halle yetmedikleri 
g~~~m~~tiir. Amma ~aslar ve usullerin 
k~tun lcablan heniiz yiiriitiilmek mev -
viR•. konulmul bulunmuyor. ftalya son 
deluller Heyeti kararlan arasmda mecbur 

e. •Irnedik~e Milletler Cmiyetini bnak1p 
l!•lrniyecegini ·~lk soylemi, olmasma go
re ,~eniiz bu i1te Cemi}'elin oymyabile -
teg, onemli roller bulunduguna inanmak 

YUNUS NADI 

( Arka•t 6 net •ahilede) 

I~ Kanunu 
Bugiinlerde Kamutayda mii • 

takere edilecek olan ve hem 
llliiesseseler, hem i§~iler i~in 
~iihim maddeleri ihtiva eden 
~L!<anununun metni 4 iincii 
10Ullfemi:r:dedir. 

20 bin ki~ilik bir kuvvet Musaali da~nda 
ge~erek ilerledi ve Habe~ ~etelerile 

SIDifl 

Habe§ V eliahdi ordusu 
ile Italyan kuvvetlerini 
kar§Ilarniya hazirlaniyor 
Habe~istan Cenevreye miiracaat ede-

• 
rek ltalyay1 protesto etti ve acele bir 
tahkik heyeti gonderilmesini istedi 

ftalyan • 1/abef stmrtnt ve Musa Ali dagtnt gosterlr harita 

Adisababa 2 (Ozel) 

B ugiin ogleye dogru buraya gelen telgraflara gore Eritre • 
Habe~istan hududundaki Musaali dagt mmtakasmda 

20 l>in ki~iden miirekkeb bir ltalyan kuvveti ii~ koldan 
Habe~ hududunu ge~mi~tir. Bu yiizden ltalyan askerlerile 
Habe~ kabilelerine mensub c;eteler arasmda ~rpt~malar ol· 
mu~tur. Her iki taraftan oliiler vardtr. Muntazam Habe~ 
kuvvetlerile ltalyan askerleri arasmda heni.iz temas yoktur. 

Habet lmparatoru, Uluslar Kurumuna miiracaat ederek, ltalyan 
askerlerinin Habet hududunu tecaviiz ettiklerini bildirmit ve bu ha • 
reketi ,iddetle protesto ederek acele bir tahkik heyeti gonderilme • 
aini, yahud bu ifi Franstz Somaliai hiikumeti tarafmdan yaptmlma

amt istemittir. 
Eritre hududundaki Habe, kuvvetlerinin kumandam olan Veliahd 

ltalyanlarm ilerlemesini durdqrmak i~in derhal mukabil tedbirler 

almlfllr. • • • 
ltalyanm niyetlen hakkmda o vakte kadar kesm man· 

ca verilmedigi takdirde yann gene! seferberlik ilan edi· 
lecektir-

Habe,istandaki ltalyan konsoloslart bugiin memleketi terket • 

mislerdir. • 
Adisababadaki ltalyan elc;iai gazetecilere •unlarl aoylemiftJT: 
«- ltalyan askerinin Habef hud:..dunu tecaviiz ettikleri hakk1~ • 

da hic;bir haberimiz yoktur. Es~~en. mevzuu bahia m1ntakada tahdtd 

edilmif bir hudud mevcud degtld.tr ... »------------'1 
italyanlar «Hududu 
ge~medik)) diyorlar 

«Maamafih siiel hareket· 
lerin ba,Iamas1 yakmd1r>) 

italyanlar hududu 
Musa Ali • • 

Dl~ID 

d~<Ymdan Sl;e£tiler? 
Siiel-~ullarririmizin 
j:!oriisii ve mlitalea ian 

... ,. ......................................................................................................................................................................... 

Musolini, diin aoylevini verdigi Pafaz za Venizla meydant ve gene boyle 
bir diyevi dinlemek ifin meydanda toplanmtf olan halk 

ltalyada diin sivil seferberlik yap1ldi 
Musolini radyo ile biitiin memlekete yaydan bir 
soylev vererek «Ey ihtilal ~ocuklar1, haz1r 

olunuz, hareket saati geldi)) dedi 
italyan uluaile fa,izmin beraber yiiriiyeceklerini anlatmak maksadile 
yap1lan bu biiyiik gosteriye omada yiiz bin ki,i i,tirak etti, yiiz bin 

ki'i birden «Kahrolsun Uluslar Kurumu!» diye bag'lrdl 
Roma 2 (0zel) - Romada ve bii

tiin ftalyada fa~ist le§kilatma mensub 
milyonlarca insan bir haftadanberi iini
fonnalan yahud siyah gomlekleri ya • 
taklanmn ayakucunda as1lt bulundugu 
halde yahyorlard1. Bunlar, her an im • 
dad ~ammn ~almmasm1 yahud diidiik • 
lerin otmesini bekliyorlardl. lmdad ~am 
kiiyuk tehirler ve kasabalarda ~alacak, 
diidiikler Ramada otecekti. 
s~ i,areti duyan erkek, iiniformasml 

giyip, diikkamm, tezgahm1 terkederek, 
mensub oldugu hususi te§ekkiiliin emri
ne amade olmak iizere, yanm saat zar
flnda en yakm fa1ist 1ubesine miiracaate 

me8cbur ?lacaktt. .. . b" .. k Eritrenin asfalt yollartnda Habef topraklartna doiru ilerliyen 

• 

u, bn bak1ma, reJlmtn utun uv - l' It 1 k 1 ' 
tl · · · '11 · k ·1 · yer t a yan as er ert ve ennm yam m1 etm te m1 •1• yarar . . • . . . . · F · 1 b b' · • 

k I · · · '1 k'ld f b d'l Boyle bn hadlSe fa•1zm 1kttdar mev- termektt. a11St er « u 1r nev1 umum1 uvvet ennm SJVI 1e 1 e se er er e 1 - ' ) · b 
mesi olacaktt. Bu seferberligin pratik he- kiine geldigindenberi ilk defa vaki olacak ~agrt!ltr. (Burada~l.m ~1ye ceva ver
defi yoktu. Bu daha ziyade, ma~~tvi bir 11. Bundan maksad, milletin, ayakta, mege gayret edeceg•z» d1yorlard~. 

f · .. · · f' · · d b I d • o•- ( Arka11 6 net •ahtlede) se erberhk g1b1 b~r~eyd1. ~e 1010 emnne ama e u un ugunu g ~ ................................ , ........................... . 

..... ~~~iii~ ..... k~bi~~·~i' ....... B.iilga~ista.~d.a orfi idare 
diin topland1 Krab tahtmdan indirmeyi kuran bi.iyiik 

Hertiirlii ihtimallere. k.ar- bir sebeke faaliyete ge~erken yakalandi, 
'1 haz1r bulunmak 1~m ' 

tertibat almd1 bir~ok sivil ve askerler tevkif edildi 

Fran~: !~:~~e~=~~~e~~aline Suikast~iler ,ehrin 15 yerine bomba koydular, fakat 

Londra 2 (C'lzel) - Kra! bu Sabah. iderinden bir kadm son dakikada hepsini ele verdi 
Ba&bakan Baldvini, Dl& !~Jeri Bakam 
Sir Samuel Hoaru ve Sii Bakam Lord 
Ha!i Fax1 saraya kabul etmi~ ve gii -
rii~mli~tlir. 

( Arka•t 3 iineii •ahilede) ............................................................ 
D1s Bakanimiz 

• 

Sofyadan ge~erken Roma 2 (A.A.) _ Propaganda Ba- Adisababadan gelen bir habere 
gore, lta!yanlar, Eritre ile Frans11 

kanhg1, ftalyan kuvvetlerinin Habe1is • Somalisinin ve Habe~ topraklart - kT 
tan smmm ge<;tiklerini yalanlamaktadn. nm birle~tigi kii~edeki Musaali da Bulgar Ba,ve 1 1 ve 

Maamafih Afrikada sue! hareketlerin gmm battsmdan Habe~ toprakla - sefirlerle miihim 
pek yakmda ba,hyacagl muhakkakttr. rma girmi&lerdir. 

Cenevrede neler soyleniyor? Bu hareket, heniiz miitemmim miilakat yapb 
Cenevre 2 (Ozel) - ltalyan • Ha- malumat gelmedigi i~in hakiki ma-

bel hududundaki badise Uluslar Kurumu hiyetini kat'iyetle tayin etmek ka- Sofya 3 (Ozel) - D11 I,Ieri Baka-
bil olmamakla beraber italyanlarm T R A b k k' mehafilinde ciddi endi1eler uyandJrmlj - mm1z evfik iijtii ras u a sam ' 
ileri hareketine ba<Jamak iizere ol- I' d B 1 

ttr. Ramadan ahnan haberlere gore !tal- ' trenle Sofyadan ge~ti. stasyon a u -
duklarma deliilet eder. T f H · · l'vl" 

yan hiikumeti Eritredeki ftalyan asker - Musaali dagJ, burada denizden gar Ba,vekili M. o1e , anc1ye us-
lerinin Habel hududunu tecaviiz ettik - ( Arka•t 6 net •ahilede) te1an, Sofya el~imiz Sevki, Rumen ve 

(Arka11 6 net •ahilede) I.J, ___ ...;..-.,.-_____ ,,. .... 1 (Arka11 3 iineii aahilede) 

bir 

19 mayts taklibi hukiimetinde Sofya aoka'klanmn hiili 

S f 2 (A.A.) - Royter bildiri - na grupu ba,kam albay Vel~efle taraf • 0 
ya d b' k 'f . PI d .. yor: Bir suikasd tejkilatmm meydana <;I- tar!ann an IT a<;1 v~ ~· 1~1 a ne uy": 

kanlmas1 iizerine biitiin Bulgaristanda lennden ba_:.•lan tevk1! olu.nmu!t.u~. ~un 
istisnai idare ilan edilmi1tir. Siyasal Zve- (Lutlen sahrfeyt feOITlntZ) 
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Resmi bir hesab uzman1 
rii§vet al1rken yakaland1 
Miitehassis Mecdi, Danup sigorta ~irketi direkto

riinden 500 liray1 abp ~Ikarken tevkif edildi 

Evvelki giin, Galatada Voyvada cad
desinde Daniib sigorta ~irketinde Finans 
Balcanhgo hesab uzmanlanndan biri rii•
vet ahrken yakalanml)hr. Y aka! an an 
memur Sdanikli Mecdi isminde bir 
gencdir. 

Y aphgomoz ara~hrmalar sonucunda 
hadise etrafmda elde ettigimiz tafsilah 
yaZ!yoruz: 

Selanikli Mecdi bundan hir sene ev
vel Finans Bakanhgma he<ab mutehas -
1151 olarak tayin edilmi1tir. Kend!Sine 
hesablan tetkik edilmek uzere verilen 
'osyeteler arasmda Daniib sigorta ~irke
ti de bulunuyordu. Mecdi, alto ay evvel 
hu ~irkete gelerek incelemelerine ha•la -
m11 ve buradaki ~ah~maSI bir ay bdar 
surmu~tur. Hesah mutehass!SI ~ah~ma -
smo bitirerek 1irketten aynlmostor. 

Bir gun sigorta !irkeh mudurlugune 
Mecdi imzasile ve (Turkiye cumhuriye
ti Maliye Bakanhgo Hesab Mutehas • 
mhgo) hashkh bir tezkere gelmi!tir. Bu 
tezkerede ~irketin bilan~o ve hesablan 
hakkmda hazo sorular soruluyordu. Sir
let direktorlugu bu tezkereye icabo gibi 
cevablar vermi1tir. Fa kat i~ bununla bit
memij, mutehass!Sm herhiri hirer istizah 
kabilinden olan bu sorgulan devam et • 
mi1tir. Bir taraftan hesab mutehasSI5mm 
istedigi malumat verilmekle heraber ~ir
ket alakadarlan durumdan juphe e!me
ge ba,lamo0lar ve isi Maliye miifetti!li -
iiine aksettirmi,lerdir. Maliye mi.ifettij -
Jeri tarafondan yapolan ufak bir aralhr
ma yazolan tezkerelerdeki damgamn •ah
te oldugunu gostermistir. 

hte hu mada hakkmda ara!tmnalar 
yapolmaga ha lando~mdan haberdar ol
moyan Mecdi bir giin sigorta •irketi mii
diiriinii ziyaret etmi1 ve kendisine ~irktt 
muamelatmda hazo uygunsuzluklar gor
diigunii, i! resmiyete girdigi takdirdc si
p;oatamn hazineye 15-20 bin lira verme
si gerekecegini bildirmistir. Sirket direk
tiirleri muamelatm dii~enind~ gitti~ini, 
bir yolsuzluk olmado~om iddia etmi!ler -
dir. Fa kat hesab miitehasmmon 1irket 
muduriine tavsiyesi !U olmustur: 

- lddia ve !Sfar beyhudedir. hi ko -
lay tarafmdan hallet!nek vardor. Abi 
takdirde bu para odenec~ktir. Ortada bir 
vergi kacak~ohgo mevcuddur. 

Hesab miitehassosile 1irekt direktoru 
odada yalmzdor ve teklif te ~ok a~okhr. 
Binaenaleyh hemen pazar~ga ba~lan -
m"hr. Mecdi bu i~i ortbas etmek muka
bilinde ( 4) bin lira istemi!tir. Sigortd 
~irketi mudiirii Hikmet bu parayo .;ok 
fazla bulmu1 ve kendisine ba,ka bir gi.in 
cevab verecegini sovlemistir. Mecdi gi
der gitmrz de vaz \ •t polise haber ve -
rilmijtir. Bunun iizerine bir taraftan Ma· 
liye mufetti1leri, diger taraftan polis ge
reken tedbirleri almaga baslamJs ve bir 
curmu me1hud hamlanmJshr. Plan !U -

lar hir hukumet darhesi hamlamakla it
ham edilmektedirler. 

Bajlannda Uzunofun bulundugu bir 
' <;etenin suikasdcilere yardom o~in Yu~os

lav - Bulgar Sinmm ge~tii!i soylenmekte
dir. 

Sofyada sukun varsa da buyiik hir he
yecan hukum surmektedir. 

Kahine toplanmJ~tor. 
Georgiyef kabinesinde Finans Bakam 

olan Todorof ta tevkif olunmu~tur. 

Sofya ozel aytanmtzm verdigi 
tafsilat 

Sofya 3 (Ozel) - Krala ve huku -
mete kar11 tertib edilen suika.din mey -
dana ~okanlmaSI, Sofyada fevkalade he
yecan uyandJTml§llr. 

Suikasdciler, bu kararlanm tatbik 
i~in bugiin kutlulanan Bulgar zafer bay
rami munasebetile, askerin kJ~Ialarda 
bulunmamasmdan istifade etlnek iste -
mi~ler, fakat muvaffak olamamJ~lard!f. 

Yapolan tahkikat sonucunda suikasdin 
§U 1ekilde tertib edildii(i anlasdmo~tor. 

Sofyamn muhtelif 15 yerine cinamit 
ve homha konulmujlur. Suikasdciler as
l<er zafer bayramo tiirenile me~gulken bu 
bomha ve dinamitleri patlatmayo ve haS!! 
olacak kan!•k durumdan istifade ed.,ek 
hiikumeti ele ge.;irmeyi ve Krah tahhn
dan indirmegi ve hukumeti dei!i1tirmeyi 
kurmu~lardor. 

Fa kat bunlar i~e giri~meden hukumet 
meseleyi haber alm1s, suikasdcilerin ele • 
ha~olanm tevkif etlnistir. 

Hiikumetin suikasdi haber almasma 
bir kadon seheb olmu1tur. Bu kadm sui· 
kud sehekesine dahil bul unan zabitler 
arasmda postactiJk vazifesini giiruyor
mus. Zabtta vaziyetinden siiphlenerek 
kadmt tevkif ehnis ve sorguya ~ekmistir. 
Bu sorgu emasmda kad1n biiti.in tertiha
h hab.r v•rmi•tir. Bunun ii1trine 7.abt• 
faaliyete ge<;mlj, evvel! miralay Ve\<;~f 

dur: Sirket rujvet vermeyi kabul ede • 
cektir. Bunun uzerine Mecdi ile panr • 
hga giri1ilmi! ve son sozun evvelki gun 
verilmesi kararlaji!TIImojl!r. Randevu sa
ali ikidir. 

Curmu mejhudun yap!lacagJ guniin sa
bah! ~irkette bazt hawhklar yapolm!jl!r. 
Sirket mudurii Hikmetin odasma kalo -
riferin arkasma goriinrrtez hir yere bir 
kii~uk mikrofon konmus, bunun uct• sa
lonun diger kosesindeki bir odaya hag -
lanmJjl!r. Ciirmu me•hudu yapacak po -
li•ler randevu saatinden evvel gelrrrk bu 
odaya saklanmJ§lardor. Maliv~ miifetti§
leri de mudiiriin yamndaki di~er hu5-.si 
hir odada mevki alm!jlardor. Mecdi tum 
saatinde gelmi1tir. Sigorta miidiiril~ d,.. 
hal almacak, verilecek para isini miita
kereye ba,lamJ~ ve junlan siiyl~mistir: 

- T eklif ettiginiz para ~ok azt!JT. 
Ben bu iste yalmz de~ilim. Ba§kalan da 
var. Onlar da alacaklar. 

Direktor Hikmet cevah vermistir: 
- Sizin istediginiz para da pek in • 

safSJzcador. Bu kadar veremeyiz. ~im • 
dilik size 500 lira verelim. Sonra bunu 
tamamlanz. 

- lki bin liraya razoyom. Be1 yilzu
nu simdi veriniz. Mutebakisini taahhiid 
ediniz. 

- Mutabokoz. 
f1 bitmi1 ve evvelce numaralan tesbit 

edilmi1 olan paralar sayolm11 ~e miitc -
hasma t.-lim edilmistir. Mecdi t.,~kkur 
ederek odadan ~1karken biri re•mi, iki•i 
sivil olmak ii7.ere u~ polis tarafmdan kar
j!lanm" ve tersyuzii geri diinmujtlir. 

Odada konujulanlan mikrofon saye -
sinde tamamen dinliyen ve za\..11 tutan 
zah1ta memurlan miirtesi Mecdinin i.i7e
rini aramJjlar ve alb yuz lira para. hir iki 
Kredi F onsiye bileti, 1stikrazo Dahili se
nedleri bulmujlardJT. Bundan sonra Mec
dinin sigorta 1irketinin kaposmda duran 
hususi otomobili de aranmJs, burada hir 
•iirii ipekli mendiller, kadm ~orablara ya
kalanmJstlr. 

Bunun uzerine Mecdi tevkif dilmij
tir. Kendisinin kullandogo sahte kli1e de 
meydana <;tkanlmJshr. 

Mecdi polise verdigi ifadede junlan 
~oylemistir: 

- Beni ba~kalan yaktJ. Tah~ikatla 
her~ey anlasolacaktor. l1te ha1ka alaka -
darlar vard!T. 

Danub sigorta ~irketi mudii!ii Hikmet 
te hize hadise hakkmda 1unlan siiy!emi§
tir: 

- Hadise vakidir. Avrupacla vaki bir 
muamelr ve kan buraya tesmil etmk is
tiyen hesab muteha«ISI Mecdi bi1den 
para istedi. Bir curmu me1hud yap1ldo ve 
parayo ahrken yakalando. 

Polis, ru1vet hadimi etrafmdaki a -
ra§l!rmalara devam etmektedir. Diin de 
alakadarlann ifadeleri almmtshr. 

misafir bulundugu bir arkadasmm evinde 
yakalanarak merkez kumandanhgma ge
tirilmi1tir. 

Suikasdcilerin muhim hir kJSmJ yakayo 
ele vermi~ olmakla heraher Sofyada du
rum gayet gergindir. Zabttamn yeniden 
harekete ge~mesinden korkuluyor. Onun 
i~in hi.ikumet tetik davranmaktadJT. Sof
yada Petrohan, Arabakonsk, !skat ve 
Vakaleo ge~idlerine askeri kuvvetler ko
nulmu~. saat ondan sonra d11anya ~·kd
maSI yasak edilmistir. 

T evkif edilenler 
Bel grad 2 (A.A.) - Ogrenildigine 

gore, hazorlanan suikasd sefleri arastn • 
da Vekef, Daymon, <;ift<;i partisi iiye 
leri ve Zvenari grupuna mensuh gene 
railer v;v-dor. 

Siiel mahkemeler durujmalara basla
mJ~tlr. 

V el<;ef. Belgraddan gelirken Drago • 
man SJnor dura~mda tevkif edilmistir. 

Bulgaristana giren !;ete 

Viyana 2 (A.A.) - Avusturya ha
ber alma burosunun ogrendigine ~ore, 
Bulgaristandaki hareketin amaco, huku -
met sistemini deiii~tirmekti. 

Haricde multeci bulunan c;ete 1efi 
Uzunof, silahh bir grupun ba,mda ola -
rak Bulgaristana girmi§tir. Polis, Uzu • 
nofu takib etmektedir. 

Bulgar Ba,bakammn diyevi 
Sofya 2 (A.A.) - Bulgar Ajansmm 

hildirdi~ine gore, Ba1hakan T O!ef hii -
kiimetin Krahn itimadma ve ulusun mi.i
zaheretine malik oldugunu siiylemi§ ve 
demi~tir ki: 

«- Hukumet, fesadcolann devlet 
ba~kanml ortadan kald,rmak ve hiiku -
meti devirmek proielerini uzun zaman • 
danheri biliyordu. F esadCJlar, bu 11i, 
Kraltn tahta cJkJSmm vtldiiniimii olan 
3 birincite§rinde yapmak niyetinde idi -
ler.:. 

CUl\mtJRIYET 

( $ehir ve 
Kas1mpa~a orta 

okul istiyor! 

Diin Kiiltiir Bakanma 
bir telgraf ~ekildi 

Sehrin KaSJmpaja ve havalisi bolgesi 
senelerdir bir orta mekteb derdile yamp I 
kavrulmaktad!f. Bu semtte ylfmlye ya
km ilk okul vard!f. Her sene yiizlerce ta
lebe bunlan hitirerek orta okul ~agma 
girerler. Lakin muhitte bir orta mekteb 
yoktur. <;:ocuklar okuyabilmek i~in uzak 
yerlere gihnek mecburiyetindedirler. B_u
nun 15e nekadar mii,kul bir '! oldugu 
meydandor. 

Bu sene lstanhulda yeniden 3 orta 
mekteb a<;old•ii• halde KaSJmpa§a holge • 
sinin gene hatnlanmadogmo goren halk, 
vaziyetten ~ok miiteessir olmuj ve bu 
sevkle diin Ki.iltur Bakanh~ma bir tel • 
graf .;ekerek .;ocuklanna mekteb :stemi~
tir. Bakan Saffet Ankana yollanan hu 
feryadnamede aynen 1iiyle denilmekte • 
dir: 

«40,000 nufmlu KaSJmpa§a yollar • 
d!f bir orta mekteb diye <;orptmyor. Her 
sene vadediliyor. Aradan yollar ger,iyor, 
vaidler ger<;ekle~miyor. Son iimidimiz 
Cumhuriyet hukiimetinin saym Kultur 
Bakamndador. Orta mekteh isllyoruz, 
nur bekliyoruz I» 

KaS!mpa1ahlann ~iHyete yerden go • 
ke kadar haklan vard!f. Bu kadar kesif 
niifusu olan bir semite sade orta mekteb 
degil, lise a<;mak bile lazomdJT. Buraya 
en yakm lise ve orta mekteb Kabata~ li
•esidJT ki o da ta Ortakoydedir. Bilhassa 
k11 k1yamette oraya kadar talehe g•dip 
gelmesinin zorlugu ve hatta imkamtZhgJ 
meydandad!T. Omid ederiz ki cezri ha
reketlerine ~ok umid ve bel ha~ladJ~Imlz 
Kiiltur Bakanl Saffet Ankan bu dile~i 
yerine getirmek yolunu bulur: 40,000 
kisilik bir halk ki.itlf'ini memnun eder. 

MALI\' EVE 

Hukuk mektebi ianesi 
Evvelce mevcud hir kanuna gore 

vekaletnamelerden Hukulc mektebi ianesi 
namile 60 kuru1 ahnmakta ve bu para
Jar mal sand1klanna yatmlmakta idi. 
Finans Bakanl•i!• llbayhklara gonderdi
gi bir tamimdc Dar':'lfiinunun lagvi i.ize
rine te~kll edilen Onivenite kanununa 
gore bu mektebin tekmil masarifi muva
zenei umumiyeden tesviye edildiginden 
buna aid bilumum varidal!n da dogru • 
c!an doii;ruya Finans Bakanhgma gon • 
derilmesi laz1m gelecegini bildirmi!tir. 

JWLTVR I$LERI 

Orta ogretim kadrosu 
bildirildi 

Kiiltur Bakanhg•, lstanbul orta og -
retim kadrolanm da dun Kiilti.ir Direk
torlugiine ve ilgili okullara bildirmijtir. 
Kadroya nazaran orta ogretim ogretmen
lerinden bir~ogunun odevleri degi§tiril -
mi1 ve bir k!Smma da fazla ders ilave 
edilmijtir. Kadrolarm gecikmesi yuzun
den diin ak,ama kadar orta ogretim og
retmenlerinin maa1lan venlmemi§ti. 

DENIZ ISLER/ 

Sirketi Hayriye yeni gemi 
in~asma ba~hyor 

$irketi Hayriye Ayvansaraydaki tez
gahlarmda injasona ha1hyacago yeni va
purun planlanm hazJT!amo~hr. Y eni va
pur 1irketin orta vapurlan sisteminde ola
cakllr. ln,aata Ayvansarayda tamir e -
dilmekte olan 56 numaral1 vapurun ta -
mirinden sonra ha,lanacakhr. 
Yeni tarifenin tatbikr ba~ladr 

Ekonomi Bakanhgo tarafmdan tasdi< 
edilen yeni liman hizmetleri ucret tarife
sinin diinden itiharen tatbikma ba~lan • 
mtji!T. Y em tarifenin tathtkallm kolay -
:a,tormak i~in liman gene! direktiirlugii 
tarafmdan bir izahname hamlanmakta -
dor. Bu izahnamenin hazorlanmas1 1~in 
liman jube miidurleri dun sahah da gend 
direktorun hajkanhgo altmda toplanmJ§· 
lard!T. 

lhtrsas Mahkemelerinde 

Seker ka~ak~thg1 muhakemesi 
Bulgaristandan yap1lan buyuk 1eker 

ka~ak~olarmdan u~uncusiini.i lejkil eden 
170 tonluk ka~ak~ohgm da muhakeme • 
sine yann seki1inci ihttSas hakyerinde 
ba,lanacakhr. Bu durujmanm su~lulan 
Bulgar vapur acentaso 1 van Baklaciyef, 
Sukru, Hiisnii, Yorgi ve fhrahim Az • 
midir. Bu durujmanm jayam dikkat ne
ticeler verecegi anlajtlmaktador. 

20 iLKTE~RiN • PAZAR 
Genel Niifus Sayum 
Say1m ve kontrol memurluj!'u u. 

lusal bir odevdir. Bu iidevi seve 
seve ve Onemle yaptmz. 

B~vel:alet 
lstatistik Umum M iidiirlilgii 

Memleket Haberleri 
I 

) 
~~- H;.k~.~-dil;gi 1 IDogu hududlar1nda 
1Kadtkoyden sabah saat' 
~~~~ 8,20 de bir vapur 

kaldmlamaz mt? 
----

Kadokoydc oturan bir kos1m me· 
murlardan IU mektuhu ald1k: 

Bugi.inden itibaren biz devlet me
murlan sabahlan 9 da i1 ha§mda 
bulunacagoz. Simdiki tarife ise sa • 
bahleyin Kad1kiiyunden Kiipriiye 
8 de ve 8.5 ta vapur var. llki erken 
ve ikincisi biraz ge~ oluyor. 

Acaha Akay ldaresi mutavasSII 
bir saat olarak Kad1koyunden sa -
hahlan 8,20 de bir posta tahnki-su
retile mi.i*terilerinin dortte iki bu~u
gunu te~kil eden memurlar zumre -
sini sevindiremez mi} Bunun tesiri 
hizler i~in hugun degilse de yannki 
kara kl~ mevsiminde pek ~ok mii -
himdir.» 

Yugoslav el~isi 

aram1zdan ayr1hyor 

Bu Turk dostu ba~ka bil 
vazifeye tayin edildi 

E.•efle iigrendigimize giir dcst Yu 
goslavyanm Ankara elc;isi ve hararetli 
bir Tiirk dostu olan Dr. Miroslav Yan
kovi~ hukiimetince haska hir memuriyete 
tayin edilmi,tir ve el~i yakmda TurkJye
den aynlacaktlf. Dr. Y ankovi~ memle -
ketimizde bulundugu mi.iddetc;e Turk -
Yugoslav dostlugunun artmasma ve kuv
vetlenmesine <;ok ~·hjmlj ve bu odevi ya
parken tarihsel hizmetlerde bulunmu1 -
tur. Onun dostluk ve yakmhk duygula -
rile i,liyen vazife tezahurleri arada yeni 
bir emniyet ve hurmet uyandormo§llf. 

Dostluk ve ittifak andla,ma,., tecim 
anla,maso ve Balkan Antanb paktile hu
kuki, ekonomik ve tecim alanlannda ya
polan andla§malar silsilesi, iki iilke ara
smdaki ilgilere verilen yeni gidi1in parlak 
sonuclan ve delilleridir. 

VILAYEITR 

1\.aymakamlar say1m i~in 
toplandllar 

Dun lstanhul sayom burosunda kay -
makamlar gene! bir toplanl! yapmojlar
dJr. Bu toplanl!da sayom hazorhklan 
giirii!ulmii,, bilhas~a denizde yapolacak 
say1mm tarzo etrafmda incelemeler ya -
polmJ§I!r. Kaymakamlar ve nahiye mii -
diirleri mahallerinde say1m memur ve 
kontrollanm tophyarak kendilerine di • 
rektifler vermektedirler. 

Bir polisin eski mi.idi.irden 
~ikayeti 

<;:engelkoy polis komiserliginde <;ah -
§an polis memuru Mustafa Muddeiumu
milige muracaatte bulunarak eski Emniyet 
Mi.iduru ve 1imdiki Marrlin ilbayo Feh
mi tarafmdan dogiildiigunu ve bu yuz
den kalb ve sinir hastahklanna tutuldu
gunu iddia ehni§tir. Polis Mustafamn 
adliy~ doktoru tarafmdan muayenesi ya
polarak her nekadar bu ha'stahklar go -
rulmii!se de neden ileri geldigi tesbit olu
namamJ!I!r. T a.hkikata devam edilmek
tedir. 

C. H. PARTISINnR 

Nahiye kongreleri ba~Iadr 
Cumhuriyet Halk Partisi ocak kon 

.greleri bitmi1tir. Simdi nahiye kongrt
leri yap1lmaktador. Dune kadar yedi na
hiyenin kongresi yapolmojll. IS ilktejrir.e 
kadar hiitiin nahiyeler kongrelerini yap -
mt§ hulunacaklard~r. 

SACLIK 1$LRRI 
Mekteblerde tifo a~rsr 

Saghk Direktorlugu tedrisata yeni ba!
hyan ortamekteb ve liselerde tifo ajJSJ 
tathikma hajlaml§hr. Bazo liselerin tale
beleri kamilen astlanacaktor. 

giimriik isleri 
' 

Miiste~ar diin tetkikat 
i~in hareket etti 

Giimruk ve lnhisarlar Muste1an Adil 
Okulda! bugun dogu illerindeki etud ge
zisine ba1lamak uzere Cumhuriyet va -
purile Trahzona hareket edecektir. Diin 
Adil Okulda§ Gumriik Ba,direktorlugii
ne gelerek hurada Gumrukler Gene! Di
rektiiru Mahmud Nedimle bu geziye da
ir giirii~melerine devam etmistir. 

Gumriikler Musle§annm dogu gezJst 
bir ay surecektir. Muslejar bilhassa 
Turk - !ran hududuna kadar giderek in
celemeler yapacaktor. Esasen bu gezinin 
iki amac1 vardJT. Biri giimriik haklmm • 
dan lran transit i1lerini, digeri Sovyct 
Rusyaya ihrac i1ini kolayla§tormak i<;in 
giimriiklerde almacak tertibatl!r. Bu iki 
alanda en kolay ve en basil !ekli bularak 
tatbik etmek doii;u illeri ekonom<al du • 
rumunu ihya edebilecektir. Bunlarm te
mini i.;in K1Z11dize, T rahzon ve Kars 
gumruk te§kil.ih geni§letilecek ve JSiah e
dilece!<tir. 

Sehrimizde bulunan Gumrukler Ge -
nel Direktiiru Mahmud Nedim de bu -
~~:un Ankaraya donecektir. 

$EHIR ISLER/ 
Itfaiyenin y!ldoni.imii 

ltfaiyenin onu~uncu yoldoniimunun 
kutlulanmaSI ic;in bir program hazorlan • 
mJ§IJ. Bu program mucihince bu hu•us
taki torenin ge~en cumartesi gunu yaptl • 
maSJ mukarrerken yagmur yiizi.inden ge1i 
horakolmojiJ. ltfaiye kumandanhgo 13 i.incu 
yoldonumunu yann saat onhe1te F ahhte· 
ki itfaiye kumandanhgo hah~esinde )a
pacakhr. 

Floryanm imar projesi 
Floryada yap1lacak esash baymdor • 

hk projesi hakkmda Avrupa plajlannola 
incelemelerde bulunan Uray mimarlann
dan Seyfi 1ehrimize donmiijlur. Seyfi • 
nin, buradaki haymdorhk hakkmda yap· 
m·~ oldugu proje bir iki giine kadar s~r
bayhga verilecektir. Projeye gore Flor
yada iki buyuk otel, bir oyun yeri, ii<i 
kur park!, iki kiir oteli ve ucuz kirala 
nacak ku~i.ik pansiyonlar yaptlacakhr, 

orta a , lmon satr~lan 
Uray, portakal, limon, mandalina gibi 

sair ko§hk meyvalan.. da 15 ikincitej -
rinden itibaren sehze halinde satolmasma 
l..arar vermi1 ve bu meyvalann topldn 
sah!ile me§gul bulunanlara tebligat yap
mt§IJr. 

Sirkeci - Bah~ekapr krt' asr 
kaldmldr 

T ramvay Sosyetesi otedenheri, Bah • 
~ekapodaki Hidayet camisile Eminon~ -
nu bir k1t' a saymakta ve yolculardan bir 
kot' a farko para almaktador. Bu durt:m 
son zamanlarda Baymd~rhk Bakanhgo • 
mn gozune ili1mi1 Sirkeci ile Eminonu 
arasmm bir kot' a sayJlmaSI gerek oldu -
gunu sosyeteye bildirmi§tir. Sosyete Ba
kanhgm bu noktai nazanm kabul etmi~t;r. 

Aynca T ramvay Sosyetesi lstanbul 
cihetinden Beyoglu cihetine giden tram
vaylann, eskiden oldugu gibi gumri.ikler 
arkasmdaki Re§adiye caddesinden gec;i
rilmesi o~m Bakanhkla temasa ba,lamo§· 
hr. 

'>GtlMRVKl.RRnE 

Yeni te~kilat 
Sehrimize gelen yeni malumata gore 

giimruklerin yeni te1kilat layihaSI yann 
Kamutayda muzakere edilecektir. 

Y eni te§kilatm bir k"m' hu y1l tatbik 
edilecegi i~in but~eye buna gore tahsisat 
konulmu§lur. Bu kanunla istanbul giim
riikleri te!kilatJ geni§lemi§ olacaktor. Bu
nunla heraber lstanbul gumriiklerinde biri 
Galata yolcu salonu ve digeri satJ§ sa -
lonu direktorliigii olarak iki yeni dorek
torliik ihdas rl'ilmij, paket giimrugu di
rektiirlugii miistakil bir hale konularak 
ba,direktorliige haglanml§tor. 

Y eni §ekilde lstanbul gumrukleri iir • 
nek gumruk haline getirilecektir. 

Bankasi kumbara • p1yangosu i~ 

'I§ Bankasmm kumbara piyangosu Ankarada ~ekilmi1 ve hir~ok ki,ilel mu· 
kif kazanmo§br. Resmimiz piyaogo ~ekilirken giistermektedir. 

!l Birindtesrln 1935 

.Siyasi icmal 
•ngilterenin F ransadan 

istedikleri 
a talyaya kar~1 Uluslar Kurumu anct ; 0 la~ma.mdaki zecri tedbirlerin dev • 

letlerce tatbik1 zamanmm yakmla~· 
mast uzerine Fran sa ayni tedbirler liizu• 
mu halinde Avrupada da tatbik edilirse 
!ngilterenin alacag1 durumu bir nota ile 
sormu~tu. lngiltere tecavuziin bariz olup 
tahrik eseri bulunmadJgl takdirde ayni 
mukdlefiyeti Avrupa ic;in de iizerine al• 
dogmo bildirmi!ti. 

!ngiltere F ransanm istedigine cevall 
verirken diger bir nota ile de F ransaya 
kendisinin bir dilegini bildirmi~tir. lngil· 
terenin istedilii F ransanm sordugu gibi 
faraziye kabilinden olan hir vaziyete aid 
degil, yanna dairdir. ltalya bugiin yann 
Habe1istana kar~l harbe ha§hyacakl!r. 
Bu hareketi tecavuz sayolacagmdan Mil
letler Cemiyeti hie; olmazsa 1imdilik mali 
ve ikt!Sadi mah1yetteki zecri tedbirlerin 
ltalyaya karjl tathikma karar verecek • 
tir. Bu karann tathiko da Akdenizde top· 
lanan fngiliz deniz ve hava kuvvetlerine 
diisecektir. 

llk defa bu tedbirler ltalyaya komur 
ve petrol ve bir koStm madenler gibi harb
de kullamlan maddelerin gitmesine mi.i • 
maneat i~in Siiveyl kanah ile Akdeniz 
bogazlanmn kapatolmaSI ~eklinde olacak· 
t1r. Akdenizin methallerini kapatacak 
kuvvet te daha ziyade !ngiliz deniz ve 
hava kuvvetleridir. lngiliz gemilerinin hu 
hareketi ltalya tarafmdan bir harb mu· 
amelesi sayolacak olursa ltalyan deniz ve 
hava kuvvetlerinin lngiliz donanmasma 
ve iislerine hiicum etmeleri beklenehilir. 

Simdi lnS<iltere F ransadan ~~~ sua !Jeri 
sormustur: Bu takdirde FransJZ deniz 
kuvvetleri lngiliz deniz kuvvetlerine yar• 
dom edecek midir} lngiliz deniz kuvvet· 
leri F ransanm T unus, Cezayir, Korsika, 
Bizorta ve T ulon gibi hahri iislerinden 
ve limanlanndan istifade edebilecek mi
dir? 

F ransJZ kabinesi bunlara ne cevab ve• 
recegini konu~maktador. F ransamn m•v· 
kii .;ok naziktir. <;unkii lngilterenin di • 
leklerine verecegi cevahm mahiyetine; t. 
talya ile dostlugunun devamJ, fngiltere ile 
te~riki mesainin muhafazaSt ve Ulm!ar 
Kurumunun mevcudiyeti hagh bulunuyor. 

Fransa lngilterenin dileklerini kabul 
ederse ltalya ile dostlugunu ve bilkuvve 
mevcud askeri ittifakm1 feda tmi~ ola • 
cakhr. E~er lngilizlerin dilekleri t,ul 

edilmiyecek olur.a lngil,tere ihtim•l z.ec
ri tedbirleri Millet! .. r. _ ... Iyeii namma 
yapmoyacak ve bu miie'5eseye ve misa • 
kma kar~l alakasmo kesmi~ olacakllr. 
F ransanm Milletler Cemiyeti iizerine 
kurulan bugunkii politikaSI siyasi 
manzumesi ve bunlarla Lokarno misakt 
hep birden yok1lmaga mahkum olacak ve 
Fran .a yalmz Sovyet Rusya ve Kii~iik 
ltilafla yaptog1 ittifaklara dayanahilecek· 
tir. 

F ransa arsmlusal pilitikasmm en naziK 
doni.im noktasma gelmi1 bulunuyor. !tal· 
ya ile yapolacak ikttSadi ve askeri bi.iyuk 
savajlan evvel fngiltere ile F ransa politi
ka sahasmda tarihin en biiyiik sava11nJ 
yapoyorlar. Son gelen haberler lngiltere• 
nin meclisin zecri tedbirlere karar verme· 
sinden evvel taarruza ugrad1g1 zaman 
F ransanm kendisine yardom edip etmi· 
yecei(ini de ogrenmek istemi1tir. Bu te· 
sehbiis lnp;iltere ile ltalya araS~ndaki teh• 
likeli gerginligin son haddini huldugunu 
gosteriyor. 

MUHARRF.M FEYZI TOGAY 

UNIVERSITEDE 

Tedrisat ba~hyor 
Oniversite Hukuk F akultesinin semi· 

nerlerile ilmi kurlan 15 ikiocite,rinde 
faaliyete gec;eceklerdir. 

Oniversitede diin de kayid i1lerine de· 
vam olunmujtur. T edrisata bugunden i· 
tibaren ha§laoacakttr. 

HALKEVINDE 

60,000 liraya yaptmlacak 
spor salonu 

Eminonii Halkevine bir spor •alonu 
ilavesine karar verilmi1ti. Salona aid pro
ie Giizel San'atler 1uhesi tarafmdan ha• 
znlanml§hr. Uray spor salonunun ya• 
polmaso kin 60 bin lira sarfedecektir. Bu 
paranm 15 bin liraSIDI timdiden HalkevJ 
emrine vermi1tir. Mi.itehakisi de her sene 
bir miktar verilmek suretile ve dort se· 
nede ikmal edilecektir. 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuru1tur 

Abone l Tllrkiye Haric 
,eraiti I i~io lcio 

Senelik 1400 Kt, 2:700 Kr. 
Alta ayhk 7SO 1450 
0~ ayhk 400; 800 
Bir ayhk 1 so- yoktUP 



Almanya, 
ittifak 

Avusturyaya 
teklif etti 

Be~ sene]ik ademi tecaviiz anla~mas1 mukabilind£ 
Avusturyanm Alman • Polonya • Macaristan 

ittifak blokuna girmesi !?art kol?uldu 
Yiyana 2 (A.A.) - Reuter ajanSJ

hm ogrendigine gore Almanyanm Viya
~a el~isi von Papen Avusturya hiikume
hne bet senelik bir ademi tecaviiz pakt1 
Yap•lmasmi telr.life memur edilmijtir. 
.Sartlar junlardiT: 

Almanya, Avusturya hiikumeti aley
hinde ne Almanyada ne de Avusturya

da nazi propaganda" yapm1yacak, AI -

rnanyadaki Avusturya lejiyon te§kilatmJ 
ka!duacak, Avusturya ejyasmm Alman
yaya girimini arl!racak ve Avusturyaya 
gitmekte olan Alman turistlerden alman 
maktu bin markhk resmi almiyacaktir. 

Y unanistanda bir 
ada halk1 isyan etti 

Kral donrnezse Kondili£ 
Kral naibi olacakmt!f 
Atina 2 (Ozel) _ Lefkada adas~mn 

tarab miistehsilleri hiikumetten olan IS • 

teklerini elde etmek iGin silahh bir gosteri 
Yaparak hiikumet dairelerini i~gd etmij
lerdir. Memleketin intizam1m muhafa • 
zaya memur olan kuvvetlerin bu bre • 
ketlerinin onunu almaga ugra~hklan 51 • 
rada ah}an kurjunJarJa haJktan birisi ()]. 
mii, ve dart ki~i de yaralanm1~br. 

Hiilcumet bu lcanh hadiseyi haber a • 
hr almaz Bakanlar kurulunu fevkalade 
bir toplantiya ~aguaralc gostericilerin is
teklerini inceledikten sonra bunlann ii • 
ziimlerinin satm almmasma karar ver • 
mi1 ve ada~ intizam yerine !!elmi§tir. 

Koyu Kralcrlarm teklilleri 
ve resmi teblig 

:Atina 2 (Ozel) - Yunanistanda 
lnalhgm parlamentonun kararile kuru! -
Rld;o,~.u J:rtiyen kralcdann faaliyeti ~ok 
artbgmdan dun gece hukiimet bir teblig 
G1kararak aym onunda toplanacak par
Jamentonun miizakerelerile ugra._,m1 _ 

Yarak genoydan (arayt umumiyeden) 
•~nra toplanmak iizere tatil yapacagm1 
hildirmi~tir. Koyu lcralcl!ar hiikumetin 
bu bildiriii;ini takbih etmektedirler. 
, . General Kondilis gazetecilere <<Rejim 
I§me komunistlerin kanjmaSI hukUmetin 
koydui!;u esaslan degi§tirecek kadar o • 
nemlidir. Kralhgm parlamentonun ka • 
~.~~le getirilmesi meselesini huk~met tel
""' etmek mecburiyetindedir.» demi§tir. 

Parlamento kararile kralhgm kuru! • 
Ya.sma. ~ah~anlar eski krahn bu kararla 

unaniStana donmemek ihtimalini de 
dii,.unerek gene parlame.:;.!onun bir naib 
1•Ym etmesini ve ondan sonra genoy ya· 
Pllma,m istemektedirler. 
.. Atina 2 (A.A.) - Havas Ajansmm 
ozel aytarmm bildirdigine gore, muhte • 
lei bir kabine buhram hakkmda §ayia • 
~r ~olasmakta ve eger <;:a!daris I 0 bi • 

KCil"'rinden evvd U!u.al Kurulun 
h ralhga donme karanm vermesine mu • 
b~lefet ederse T eotoki•in bajkanhgmda 
• If hulr.11met kurulacag1 soylenmektedir E 
ger .eoki Kral Y orgi, genoydan evvel Yu
~~niStana donmek isternezse bir Kral na
K1 sec;ilecek ve bu yere ihtimal General 

ondilis getirilecektir. 
Cumhuriyetciler Kralr 

. tanrmryacaklar 
~tina 2 (Ozel) - Cumhuriyet par· 

tiler1 liderleri Londradaki eski Krala bir 
J-ektub gondererek Yunanistanda Kral • 
.'R.m tekrar kurulmast millet arasmdaki 
1tdig" b' 1 d k d'l · • 1 rr e~tirmemekten maa a en I en-
Din Krah hi~bir zaman tamm1yacaklarm1 
.. e olunciye kadar cumhuriyeti miidafaa
yi Ugra~acaldarm1 bildirmi~ler ve Kral 
0 

Maktan vazg~mesini istemislerdir. 
· Maksimos ta Krallrk lehinde 

. Atina 2 (Ozel) - o,~ Bakam Mak· 
"mos F· · · C d k' Igaro gazetesmm enevre e 1 
kYtjnna rejim icin yap1lacak genoyda 

r.a ~·ii•n ~ogunl~k kazanacagm1 soyle • 
111I!hr. 

b ?•zetelerin Cenevreden ald•klan ha· 
er ere gore U!uslar Kurumunclaki Y u

nanlc heyetj pazartesi giinu Atinaya don· 
me -
Malt ?Zere yola Gikm1§hr. D1~ Bakam 
k I snnos Sal~o Ma~ore kaphcalannda 

a acalct~r. 

~tina 2 (Ozel - Durumun veha • 
meh Yu" .. d h"k" k fr d 

h
. zun en u umet urra e a 101 

ler '' etm - '- . . S'l"h I h d emege urar vermljhr. 1 a a • 
' ~ 'l~k lutulacak bu askerler 25 • 30 bin 
~~~~ b' k . k d' 'Y tr uvvet tejlcJ] etme te tr. 

eni bir Frans1z z1rhhs1 
r Paris 2 (Ozel) - Dunken adh yeni 
~ans1z zuhhs1 bugun denize indiril • 

IIII§tir, 

Buna kar§I Avusturya hiikumeti, dlj 
siyasasmda Alman aleyhtan hattl bare • 
ketini buakarak Almanya • Polonya • 
Macari•tan ittifakma katiiacak. Avus -
turyadaki u!usal sosyalist hallca kar§I po
lis tedbirlerinden vazge~ecek ve toplama 
hmplannda bu!unan nazileri yavaj ya
vaj serbest b~rakacaktir. 

Haber tekzib edili.yor 
Berlin 2 (A.A.) - DI§ hleri Ba • 

kanhgmm yetkili bir i§yari, Almanyamn 
Avusturyaya bir ademi tecaviiz andlaj • 
maSI teklif ettigi hakkmdaki haberi, ke • 
sin olarak yalanhyabilecegini Reuter a • 
jansma siiylemijlir. 

Hindenburgun 

cesedi 

Dun muazazm torenle 
bir abideye gomiildii 
Hohenstein (dogu Prusya) 2 (A 

A) - Feld Mareja} von Hindenbur • 
gun cesedi, ebediyen muhafaza edilecegi 
T annenberg amtma gotiirulmii§tiir. 

Tur!u sue! k1t'alar, ~afaktanberi gel
mekte idi. Bundan sonra Su Bakam von 
Blomberg, ordu Ba,komotam General 
Baron von Fritsch harb filosu komutam 
Amiral Raeder, M. Goering gelmi~ler
dir. 

Alman hukumetinin harb bayragile 
Alman bayrai!• amt oniinde yan indiril
mi,ti. Mezann bulundugu kuleye iki u

zun siyah bayrak ~ekilmi1ti. F eld Ma • 
re§alin ozel arkada,larile ailesi uyeleri 
arasmda, General von Hindenburg •·e 
kanSI, Feld Marejalin luzlaTI ve tonm • 
!an F eld Mare!al von Mackensen, M. 
Hitlerin daimi miimessili, Bakan Hess, 
i~ Bakam doktor Frick, ordu ve par1;ye 
mensub jahsiyetlerle dogu PrusyaSI bii • 
l<umet adamlan bulunmakta idi. 
U~man ve denizcilerden murekkeb bir 

bt' a, ge~id ad1mlarile jeref alanma gel
mil ve saat I 0 da gel en M. Hitler tara
~mdan tefti§ edilmistir. 

1-lava, kara ve deniz subaylan tara • 
fmdan lajJnan ve biiyiik bir harb bayra· 
gma san!. olup iizerinde F eld Mare'" lin 
migfer ve k1hc1 konulan tabut, selam du
ran ~eref . boluklerinin oniinden yaval 
yava§ . ge~mlerek «iyi arkadaj jarkiSJ» 
siiylen~rken, ebedl ikametgahma koyul • 
mu§!ur. Bundan sonra beraberinde ordu 
1efleri bulunan M. Hitler, lahidin i~ine 
girmi1 ve tabutun kar11S1nda birka~ da • 
kika susmujtur. 

Torenden sonra M. Hitler, 1u bildi • 
rigi yaymJjhr: 

«- F eld Mare§ a! von Hindenhur • 
gun cesedi bugiin T annenberg an1h i~in
de bilhassa yap1lan lahide konulmu1tur. 
T annenberg amtmm onemine kesin ola
rak uygun bir ifade verebilmek i~in bu 
amta bugun «Alman hiikumetinin §eref 
aOJII» adm1 veriyorum. Alman hukumeti, 
Alman ulusunun arkada~hk ve fedakar
H ulkusune olan sadakatini lemsil eden 
bu amb koruyacakt~r.» 

Tiirk tabiiyetine alman ve 
c;1kanlanlar 

Ankara 3 (T elefonla) - Hicret ve 
iltica auretile Turkiyeye gelen 556 k~i 
Turk vatandajhgma kabul edildi. R~s
mi izin almadan yabanc1 devlet tabi;yc
tine ge~en 24 kiji de Turk vatandath -
ibndan ~Jkan!dJ. 

Tarifelerin tetkiki 
Anhra 3 (T elefonla) - E.kon<'mi 

Bakanhgt tarifeler uzerindelci tetkikleri· 
ne devam etmektedir. Boylelikle tarife • 
ler arasmdaki ahenksizlik ve nisbetsizhl< 
ortadan kaldmlacak ve bir kiSim tanfele
rin mahsullerimizin maliyet fiatini arhr· 
male hususundaki tesirleri normal bir 
hadde indirilecektir. Bu arada limanlar· 
daki kay1k tarifeleri de incelenmektedir. 
Baz1 yerlerde bu tarifeler nisbetsiz je • 
kilde yuhek gorulmu1tur. 

Talebeleri mektebsiz 
btrakmamak ic;in 

Ankara 3 (Telefonla) - Kiiltu1 
Bakanhg1 tarafmdan alman tedbirlule 
memleketin her tarafmda hic;bir talebenin 
okulsuz kalmamaSI temin edilmi1tir. T rk 
tiik kalanlar iGin de tedbirler ahnmakta
d~r. Bundan ba~ka miiracaat miiddeti 
gec;tikten sonra okullara girmek istiy'n -
lerin de kabul edilmesi ve hi~bir miira • 
caatin reddedilmemesi alakadarlara bil
dirilmi§tir. 

Memel • • 
se~1m1 

ingiliz gazeteleri se~im
den sonra neler 

yaz1yorlar? 
Berlin 2 (A.A.) - Bugiinkii ba~ • 

makalesinde «Times» gazetesi Memel 
s~imlerini mevzuu bahsetmektedir. Bu 
gazete diyor ki: 

«SeGim giinu hukiim suren si.ikuneti 
Litvanya hi.ikumeti tarafmdan ahnan ted: 
birlerdcn ziyade Memel halkma ve Me
mel statusiinu tekefful eden devletlere 
borclu bulunuyoruz. Memel halkmm sa
b~t!J, terbiyeli olmaSJ ve kanunlara sayg1 
gostermesi ve bu halkm buyuk bir k1Sm1-
mn turlii SJbnlllara ve se~imin kotii or· 
ganizasyonuna ja~dacak derecede siiku
netle tahammul etmi1 bulunmaSI mem • 
nuniyete deger bir hadisedir. 

HiG ~uphesiz ki Heydekrug hadisesi, 
bu eksiklerin ve bu kiitii organizasyonun 
sonucu olmujtur. 

Fmd1k kongresi 
Ankara 3 (T elefonla) - Fmd1k kon

gresi munasebetile Turkofis reisi Mithat 
Ankaraya geldi. Diger munahhaslann 
bugiinlerde gelmesi bekleniyor. 

Sinob, Mardin ve U~akta 
c;ar~aflar kalk1yor 

U,ak 2 (A.A.) - Bugiin bir top • 
lantt yapan U~ak ~r kurulu pe~e ve Gar
~afm kaldmlmaSim onaylad1. Pe<;enin 
hemen, ~ar§afm da 29 ilkle§rin Cumu • 
riyet bayramma kadar kaldmlmaSI L:es
tirildi ve halka duyuruldu. 

Mardin 2 (A.A.) - Mardin Hal
kevinde verilen konferanslardan ve ura· 
ym verdigi kararlardan sonra biitun ka
dmlar pe~eleri atmJ!lardiT. 

Sinob 2 (A.A.) - Sinob uray ku • 
rumu, kadmlarm ~ar§af giymelerini ya
sak etmi1tir. 

Yugoslavyada biiyiik 
manevralar 

Belgrad 2 (A.A.) - Yugoslavyanm 
ikinci ve dordiincii ordulan, ikinci ordu 
komutan1 General Kristic;in idaresinde 
Brisko bolgesinde manevralar yapmakta
d~r. 

Ba~bakanla yuksek sava1 kurulu gene· 
ralleri. ordu ve ftrl:a komutanlan e ya
bancl memleketler •iiel ata,eleri bu rna· 

nevralarda haz1r bulunmaktad~rlar. 
Bu manevralara, piyade, siivari, top· 

GU, istihkam, hava kuvvetleri, motorlii k1t· 
alar ve sa~hk kit' alanndan 30 bin asker 
i1tirak etmektedir. 

Almanyada yag k1thg1 korkusu 
Berlin 2 (A.A.)- Yag k•thg1 kor· 

kulanni yab~llrmak i~in bu ak1am bir 
teblig ne§redilmi§tir. 

Hukumetin buna mani olmak ic;in ala· 
kadar kurullara luzumu kadar doviz te
dariki imkamm temin ettigi bildirilmekte· 
dir. 

Hukumet doviz ihrac1 hakkmda bazt 
tahdidat koymu1tur. 

Arsmlusal maden kongresi 
Ankara 3 (T elefonla) - Arsmlusal 

maden, ieoloji ve izabe kongresi, birin· 
cite§rinin 20 sinde Pariste toplanacakilr. 
Maadin Umum Direktoru Bedri Hiisnii. 
Maden Enstitusu Direktorii R"'id Genc
er ve sanayi gene! direktoru ilhami N a· 
fiz, lwnp:reye i§tirak etmek uzere delege 
tayin edildiler. Heyet, oniimiizdeki sah 
gunii Ankaradan hareket edecektir. 

Ankara cumhuriyet bayramma 
3,000 koylii gelecek 

lngiliz kabinesinin diin 
toplant1 yapt1g1 onemli 

Bakanbklarm hertiirlii ihtimallere kar~?I haz1r 
bulunmalar1 i~in tertibat almd1, ulusal miidafaa 

te~kilatma tam salahiyet verildi 

/ngiliz Bakan]an kabine toplantutna glderlerkent (Soldan •aita doitru) 
Hava Bakanr Sir Philip Cunliffe • Li•ter, Dt• J,leri Bakanr Sir Samuel 
Hoare, Sii Bakant Vikont Halifax, Deniz Bakant Sir Bolton Eyre ... Mon•ell, 

Finan• Bakanr Neville Chamberlain 

(Ba, taraltl inci sahilede) I f1~tsm1 ate§lemek gibi bir i§ olur. Pari-
Saraydan donen Ba§bakan derhal ka- sin Londraya karj1hk verebilmesi i~in, 

bineyi toplan!tya ~aj[lrmi~hr. Salahi • bilhassa bir Afrika davaSim tahdid ~· • 
yettar mehafilden ahnan malumata go- releri hakkmda verilen\erden daha viiz1h 
re, kabine !talyan • Habe~ anla~mazh • teminat verilmesini istemij olmaSI tabii 
i[lna dair Eden in raporunu dinlemi~ ve degil midir }» 

durumu incelemi~, fakat her hangi ye- Matin junu yazlyor: 
ni bir karar vermemi~tir. F k d' d .... 

A · h f'l .. k b' b « ransa, en 1 urumunun, tecavuzun 
ym me a 1 e gore, a me per~em e h '-k k .. · · 'f' b • .. .. c d t 1 k lt 1 Ia u u una ve mutecaviZin tan me ag-

J 

liEM NALINA 
MIHINA 

0 halde, Uluslar Kuru· 
1.. 7 muna ne uzum var ... 

(E5) ir miiddettenberi bazt Fran
(g} s1z gazeteleri, !talya - Habe~ 

ihtilifmm hal ~aresini harb· 
de buluyorlar. Hele harb bir patlasm, 
ihtilafm halli ondan sonra kolayla~. 
diyorlar. 

Bu gazetelerin fikrince, !talyanlar, 
vaktile bir maglubiyete ugrad1klan 
Adua istikametinde bir hamle yapar • 
!armi§, arazinin miisaadesinden de isti· 
fade ederek hududa hayli yakm olan 
bu tarihi yere kolayca vanrlarsa, !tal· 
yan hilkinneti ve gazeteleri bu ileri ha· 
reketini muazzam bir zafer ~eklinde 
gosterirler, ondan sonra Sinyor Muso
lini, Milletler Cemiyetinin tavsiyelerini 
dinler ve tavassutunu kabul ederm~, 
!talya ile !ngiltere arasmdaki ihtilif ta 
tath bir ~ekilde halledilirmi§! 

Ne tatlt hulya ama, her hayal gibl 
1 hakikatten uzak! 

Ya muzaffcr italyan ordulan Adua • 
Ida durmazsa... Ya Sinyor Musolini 
Milletler Cemiyetine hi~ kulak asma • 
y1p Adisababaya kadar gitmek ve bii • 
tiin Habe~istam istila etmek isterse ... 
Ya Habe~ ordulari, beklenmiyen bir 
mukavemet gosterirlerse ... Ya lngilte· 
re, !ta!yan ordularmm kendi lmpara • 
torluk yolunu tehdid eden muvaffak1 • 
·etler kazandtk.lanm goriip te Millet -

ler Cemiyetinin sulh yolile i~inden ~~
kamadii(I ihtiliifm hallini drednotlar1 • 
nm toplanna havale ederse ... 

Haydi biitiin bunlar olmasm. Fakat 
Milleller Cemiyelinin biltiin gayreti, 
ban~I muhafaza etmek, harbe miuti ol· 
mak!tr. !hti!aflan bar1~ yolile degil de 
harble halledecek olduktan sonra da 
Uluslar Kurumunun ne liizumu ve fay-gunu enevre e op anara a van • I b I d • · .... s· 

Ha~ anla~mazl!i(I hakkmda uiuslar 1 u un ugu ve g~en .. paza':es' gu~u ~r 
Kurumu tarafmdan verilecek karar Samuel Hoarem da soylemq oldugu g1· dast var? 
hakkmda raporunu haZJrhyacak olan bi, ihtimallere karji taahhiide giri§mege 
13 ler komitesindeki !ngiliz delegesi • liizum olmadlgl yolunda pek ala bir ce
nin tutacai(I yolu kararlru;tum1§\tr. vab verebilir. Fran•a, Avrupada bir te-

Kabine toplanltSI saat 13,15 te bitmil;- cavuz vukuunda lngilterenin bu biilgede 
tir. Eden yann sabah Paris yolile Ce • yard1m1 ne olabilecegini sormustur. 
nevreye gidecek ve Pariste Lavalle gorii Londrada, Avrupa biilgesinde vuku 
~erek ingiliz kabinesinin kararlan hak- bulacak bir harekete kalllmak i~in hangi 
kmda izahat verecektir. kuvvetlerden istifade edebileceii;ini gos • 

FranSlZ kabinesi de cuma giinii top - termek suretile kar11hk vermi1tir.» 
!anarak !ngilterenin sorgulanna vere • Echo de Parisle Oeuvre gazetelerine 
cegi cevab1 kararlru;!tracakltr. gore, F ransamn cevab1 elveri,li olacakllr. 

!yi haber alan kaynaklara gore bu ce- Echo de Paris diyor ki: 
vab miisaid olacaktlr. 

G" .. .. .. .. cFransanm durumu bugiine kadar Ce-
Lonclra 2 (AA.) - orundugiine go: nevre and\ajmasma bagh bulunmu,tur. 

re Bakanlar kurulu, Ulus!ar Sosyete~1 16 dd · .. .. .. f k 1 il 
bak1mmdan durumun yen· rs· · b k- nc1 rna emn u~uncu 1 rast, ng te· 

1 ge 1,1m e . d'l •. . b d I . .. . 
lemek mecburiyetini hissetmektedir. renm 1 egm1 • u ev elm tecavuze ug· 

B .. tu" B k 1 10 her t" 1 .. 'htimal • rad1i!;t a~1k~a belli oldugu takdirde • ka-
u n a an ar ur u 1 b I . · · b · · An k F 

-...,...--------
D1~ Bakanumz Sofyadan 

g~erken 
( BaJtaralt birinci .ahilede) 

Yugoslav sefirleri tarahndan kar11land1. 
T ren istasyonda durduktan •onra T evfik 
Ruttii Aras, Bulgar Ba1vekili M. To • 
1efle yanlannda Sofya •efirimiz Sevlci 
ve Bulgar Hariciye Miiste~an oldugu 
halde intizar salonuna girerek 41 dakika 
devam eden bir konujmada bulundular. 
Bu konu1ma bittikten sonra Rumen, Yu· 
goslav ve F ranSIZ sefareti muste~arlan da 
dave! dilerek bir muddet te onlann i1 • 
tirakile konu<malara devam edildi. Tev• 
fik Rii1tii Aras, Sofyadan hareket e • 
derken gazetelere bir diyevde b~lunma· 

Jere kaq1 haz1r bulunmalart hakkmda u etme.~IZI 1~ .• ~tbnr. ca. .. ra~ • 
tertibat ahnm1~ ve Baldvinle dani§a • SIZ • !ng1hz elb~rltg1 yalmz de~JZ uzenn· 
rak durumun icab ettirdigi butiin ted· de kalamaz. Z11a, kavga demzde oldu· 
birleri almak ilzere ulusal miidafaa te§· gu gibi karada ve havada d•hi vuku bu-
kilatma tam salahiyet verilmi~tir. lacakhr.» d

1
. I dd ·k" 

B ld · b .. ...
1 

d 0 · Bunun i~indir ki iki devletin siiel el- Bakanm Be gra an ge<;et .:on 
a v1n, ugun og e en sonra emz, ' . · ... • d' 

Sii ve Ha B k 1 .1 .. - m··· ve 6irligi tam olmahd~r ve bugunden ya • verd1g1 1yev 
va a an an e goru~ u, b b' 1.•. . k 1 · k' · 

bu goril§mede Neville Chamberlain, Sir rma u el 1 ~ Igmm uru masma tm an Belgrad 2 (A.A.) - DI, hlen Ba· 
Samuel Hoare, Runsiman ve Malcolm yoktur. !;)Imdlden kurmaylar arasmda ko- kam Tevfik Ru1ti.i Aras bu sabah saat 

Makdon ld h b 1 1 d 'lUtmalara ba!lanmah ve bu konu!malar 7 40 Ia Belgraddan g~mil ve durakta, 
a az1r u unmu§ ar 1r. b' "d b' · h"lcm" · 1 d' ' ! • . _ 11 a et, 11 n1zam . u une. g1rme • II, Ba,bakan ve D 11 1Jeri Bakam M. Sto· 

lngrlterenrn Fran•aya sordu~u ~u~ku bugiin dost b1r dev~etm tecaviizii yadinoviG adma Asbakan M. Martines· 
sual ve Fran•rz gazetelerr onune g~mek mevzuubahs ue, yann Av- Ia Protokol tefi M. Novankovi~. Tiir • 

Paris 2 (A.A.) - Parisle Londra rupa, Alman tecaviiziiniin daha. korkunc kiye ve Yunanis:an el~ileri, diger bir~ok 
aras•"d I I I 'lm . k 1artlarma karji koymak zaruretmde bu- zevat ve gazetec1ler tarafmdan kar•Ilan· 

uo a no a ar a Imp ven eSI amoyu I b'l' ' 
k B b 

. una 1 11.» CO!Iurrna tadtr. u sa ahk1 gazeteler, m11hr. 
lngiliz D 11 Bakanhgmm sorgulanna, Ayni gazete, Almanyanm 14 ikinci- Cazetecilerin arsmlu•al durum hak . 
F ransanm hem cevab vermi§ oldugunu te§rinde Uluslar Sosyetesinden ~ekilece • kmdaki sorulanna Turkiye o,, hleri Ba· 
hem de bu cevabm uygun bulundugunu gmi haurlatmakta ve kavga vukuunun kam a~agidaki cevabi vermi!tir: 
bildiren haberleri yalanlamaktadnlar. Avrupada ltalyan zamamru yok edece- «- Balkan Antanhnm saglam ve 

F ranSJz cevabmm miispet olacag1m 
teslim etmek hususunda, gene! surette u· 
Yll!rnu~alar da, gazeteler, hi~bir pazar· 
hk dii~uncesi beslemeksizin, lngilterenin 
daha musaid davranmas1 laz1m geldigi 
fikrindedirler. 

gini siiylemektedir. Bu itibarla F ransa • •amlmaz bir temel uzerine otum1akta 
nm da lngiltereden teminat aramakta oldugunu ve ileride ~Ikacak butun ha • 
hakh bulundugunu yaz1yor. diselerin bunu ancak daha ziyade kuv • 

Ulualar Kurumu haricindeki vetlendirecegini bir kere daha miijahede 
devletler ve zecri tcdbirler ettim.» 

Paris 2 (A.A.) - «Echo de Paris» !talyan • Habe, anlatmazhgi haU.m· 

Petit Parisien §oyle diyor: 
Ankara 3 (T elefonla) - Cumhu • ! . . . 

ri et b h 1 kl d di « ng1hzlenn sorduklan lOY· uzun u -

gazetesinin Londra aytan bildiriyor: da ise T evfik Rujtii Aras, resmi malu• 
«lngiliz kabinesi. kollektif bir muda • mall olmadigm1, fakat gazete havadis • 

hale yap1}d1g1 takdirde Uluslar Sosyete· lerine bakihf'a savatm pek yakm goriil • 
si d~mda bulunan hukllinetlerin takma • dugunu soylemi, ve sava1m vukua gel • 
caklan durumu endi§e ile gozonune al • memesini istemenin herkes i<;in bir vaZJfe 

Y ayram1 azu 1 an evam e • zad d" .. "I -· ·1 ·1· B- '- 1 k 
yor Bu y 1 Ank d tl k 'd 1Y• U§unu meg~ ve 1 g1 1 ann 1 • 
res.;,ine 31

0()() k~"1 .. a. ya~ acad gek~t~ larla Bakanlar kurulu tarafmdan onemli 
• oy u I§hra.. e ece u. 11 . I • . k . . U 

Bayramd b' .. I A k sure e mce enmegi gere bnr. nutma • 
lecek olaank .. "l.~lun eehvv.e nfardaya ~~~· mahdiT ki, Londramn andl'4ffiayt boz • 

n oy u er § u lara tn an m1· d k k • d I • . 
safir edilec kl d' masm an or tugu ev et, dostlugu b1 • 

ltal
e er "~ .. d _ zim i9D degerli olan lta!yadtr.:. 
ya .tUnavu Juga J . . 

. t'k zd b J ournal dryor k1: 1s 1 ra a u undu H b .. .. « a e1 davasmdan Avrupa 1~10 do • 
_Roma 2(0zel)- Evvelce Arnavud- gabilecek karmaj1khklan gozooiinde tut

luga 60 m•lyon altm liret odiin~ vermi§ mahyt7.. Almacak zecri tedbirler, ita! • 
olan biT !talyan grupu, !ta!yanm i~ine yan ordusunun mahv1 demek olacakt1r. 
yarayacak. lejebbu,lerde kullamlmak ii· !ta!yanlar da diyorlar ki, jayed bu yol
zere 60 m1lyon alhn liret daha vtrmi1tir. da ufac1k bir ad1m alllacak olursa, barut 

maktadn. oldugunu ilave etmijtir. 

Am erika, J a pony a, Almanya ve Bre· Bogazlann muhtemel silahlandmlma· 
zilyanm muhtemel durumlan, lngiliz ka- st hakkmdaki soruya da Uluslar Sos • 
binesini bilhassa i!gilendirmektedir. yetesi karjtsmda yaphi!;t diyevle Turki • 

E.cho de Paris diyor lci: yenin bu me.•eledeki durumunun sarih su• 
relle tayin edilmi~ bulundugu cevabm1 

«Amerikaya gelince, lngiliz bukume· vermi!tir. 
ti, Amerikan bitarafhgmm U!wlu Sos- ______________ .,.. 

yetesi kararlanm miiteessir etmiyecegini 
umud etmektedir. yi 1imdiden vadettigi haber verilmekte 

Almanyanm ltalyaya yard1m etmeme- dir. 
Zecri tedbirlere muhtemel i1tirakini 

pahahya satmak azminde oldugu gorii· 
nen Sovyet Rusyaya kar11 hotnutsuzh•k 
heslenmektedir. SOylendigine gore, S w• 
yet hiikilmeli herhangi bir Alman, ya • 
hud Japon taarruzuna kar§l Rusyay1 ko· 
ruyacak olan dogu ve uzak dogu pakt· 
Ianna bilfiil ittirak etmesini lngiltereden 
i!tiyecektir.» 

Echo de Parisnin ilave ettigine gore, 
siyasasma mi.i§kiilat gosterildigi takdirde 
!talya hiikum<tinin Avusturyanm muhd· 
deratile hiG ilgilenmiyecegine dair Ro ~ 
madan gelen gi1li bir haber iinrine In· 
giliz resmi ~evenlerinin endijesi artm1~hr. 
Fran sa hukumeti, lngiliz suallerine, mii• 
said cevablar vermedigi talrdirde lngiliz 
hiikumeti de Avusturyamn egemenligini 
korumaya yana§IDiyacakllr. 



I§ Kanununun tam metni Romanyadan gelen 

N I . h . I I vatandaslarimiZ ere erl ve ang1 ~art ar a · 
sanayi miiesseseleri say1lacak? 

Hizmet akdi - Miiddetleri - F esih ~ekilleri - F esih 
nasd ihbar edilir? - Karsdtkh vecibeler 

' Umumi 
hiikiimler 

Madde 1- Bu 

Kamutayda mUzakere e-
ya k1sa olur. 30 
giinden eksik alan 
hizmetler bu ka -dllecek olan 11$ Kwnunu

kanunun hiikiim 
leri, ~iftt~ilik i!; 

nun metninl ne,rediyoruz nuna gore k~<a ad-
\... _J dedilmi~tir ve bu 

lerile bir sene zarfmda ~ah~h.rchih i$<;i 
mecmuunun vasati miktanna nazaran 
gi.inliik ~~~L•inin adedi 10 ki~iden az bu
lunan ~ yerleri ve bir aile efrad1n1n ve 
yakm akrabasmm bir araya toplanarak 
ev i<;inde yaphklan ~ler miistesna ol
mak iizere biitiin i~ sahalarmda <;ah -
§an i$~ilerle bunlara dogrudan doi{ru -
ya veya veki! olarak ~ verenler ara -
smdaki i$ miinasebetlerini tayin eder. 

Bu kanunun birinci k1smmda yaz1h 
hizmet akdine ve i$in tanzimine taal -
1Uk eden hiikiimler ancak 3 iincii mad -
dede yazth sanayi miiesseselerine miin· 
bastrd1r. 

2 nci k:ismm birinci faslmda vaZih, 
l~c;ilerin Slhhatini korum1ya aid hiikiim
ler, ~<;isinin adedi 10 ki$iden az alan 
ll;ler ve aile efradmm bir araya topla -
narak yapbklan i$ler hakkmda da ca
ridir. 

Madde 2 - Bir 1$ akdi dola)'lsile be
deni veya fikri hizmetini veyahut bun
farm her ikisini birlikte ba$kasma ki
rahvan kimseye (i$~i) denir. 

Bir i$ akdi dolay1sile bir ba$kaSlnm 
hizmetinden istifa.de eden hakiki veya 
hiikmi ~ahsa (i$ sahibi) denir. 

Miidiirler, idare memurlan ve umu
miyet itibarile miiessesenin sevk ve i
daresi vazifesini goren kimselere (i$ sa
hibi vekili) denir. Bunlar bu s1fatla di
ger ~~ilere kar$1 i$ sahibinin mes'uli -
yetini deruhde ederler. 

Madde 3 - Bu kanuna gore sanayi 
muessesesi say1lacak olanlar $Un!ardu: 

A - Her tiirlii madenleri ~!karma ve 
ta$ ocaklan i$leri, 

B - Ham, yan ve tam mamul ipti -
dai maddelerin i$lenmesi, temizlenme
si, $eklinin degi$\irilmesi, siislenmesi, 
sal!$ i<;in haz1rlanmas1 i$leri, 

C - Her tiirlii kurma (montaj), ta
mlr, temizlenme, sec;ilip dag>tilma i!; -
leri. 

D - Miiteahhid slfatile bina yap1! • 
mast ve tamiri ve tadili ve bozulup y>
kllmasl i$leri ve bunlara yarchmc1 her 
tiirlti smai imal3.t i~leri, 

E - Yo!, demiryolu, tramavy, liman, 
kana!, dalgak:iran, tiinel, koprii, anala
g,m ve kuyularm yap1lmas1 ve tamiri 
i$leri, 

F - Elektrik ve her tiirlii muharrik 
kuvvetler istihsali, tahvili, nakli, tesi • 
sat ve tevziab i$leri, 

G - Su ve gaz tesisab ve i$letmesi 
1$leri, 

H - Telefon, telgraf, telsiz telgraf ve 
telefon teslsah ve i$letmesi i$1eri, 

1 - Gemi ve vapur in$as1, tamiri, ta
dili ve bozulup dag1lmas1 i$leri, 

J - Karada nakliyat i$leri, 
K - Go! ve nehirlerde insan ve e$ya 

ve hayvan~t nakli i§leri, 
L - E$yamn istasyon, antrepo, iskele 

ve llmanlarda i~lenm~si, yiikletilmesi 
ve bo$al\llmasl i$1eri, 

M - Matbaa i$1eri, 

fashn devamh hizmet akidlerine taal
hik eden 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 20 nci 
maddelerin hiikiimlerinden haric tu -
tulmu~tur. 

1~~~ sa)'lSl 10 dan eksik olmamakla be
raber mahiyetleri ve vaziyetleri icab1 
i$~i sav1s1 sabit olm1yan ve 30 giinden 
fazla siirdiigii halde k1sa hizmet adde -
dilerek devamll hizmet hiikiimlerin -
den haric b1raktlmaSl !az1m gelen i§ler, 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 8 - Devamh hizmet akidlert
nin yaZlll mukavelelere baglanmas1 
$arttlr. Ayhk iicreti 50 liradan eksik o
lanlarm 11jUkaveleleri damga resmm -
den muafhr. 

Bu mukavelelerde i$ sahibinin ve i$· 
~inin isimleri, yap1lacak i~, verilecek 
iicret miktan, eger mukavele muayyen 
bir miiddet i~in yapthyorsa bu m iiddet 
ve iki tarafm mutab1k kalacaklan hu -
susi ~artlar sarahatle yaztlmak !aztmd1r. 

Madde 9 - Devamh hizmet akidleri 
i~in en ~ok bir ay tecriibe miiddeli ku
buJ olunmu$lur. 

Bu miiddet mukavele ile daha eksik 
tutulabilir. Bu miiddet i<;inde tarafiar 
akdi tazminatstz ve ihbars1z feshede -
bilirler. 

Madde 10 - Muayyen bir miiddeti ih
tiva eden akidler mukavelede hiliift -
na sarahat yoksa miiddelin hitammdan 
evvel asag,daki ahvalde fesholunabilir. 

1 - Miicbir sebebler, 

2 - t~ sahibinin i!;ini tasfiye etmesi, 
3 - Lokavt miistesna i§i tadil etmesi, 
4 - 1$i kii~iiltmesi, 
5 - 1~~inin 0 !J;e devama mani §ahsi 

ve s1hhi ciddl bir mazeretinin tahak -
kuku. 

Miicbir sebebler baric, yukartki ah -
valde bir ay evvel ihbar $Srttlr. 

1hbar ~arttna riayet etmiyen taraf 
diger tarafa muhik bir tazminat ode
mege mecbur olur. Bu tazminatm mik
tan il;in mahiyeti ve mukavelenin miid
detine gore haklm tarafmdan tayin o -
lunur. 

Ahlaka miiteallik sebebler veya hils
nii niyet kaideleri noktasmdan iki ta
raftan birini ar!tk akdi !era etmemek
te hakll gosteren hailer gibi muhik se
bebler dola)'lsile gerek i$~i, gerek i$ sa
hib! bir ihbara liizum olmaks1Z1n her 
vakil akdi feshedebilir. Bu gibi haUer -
de hakll alan tarafm tazminat hakkt 
mahfuzdur. 

Madde 11- Muayyen bir hizmet miid
detini ihtiva etmiyen akidlerin feshi !
~in her iki taraf 15 giin evvel ihbarla 
miikeUeftir. ihbars1z vazifeye nihayet 
veren taraf 15 giinliik miktarmda bir 
tazminat odeme~e borclu olur. 

Gerek i$ sahibi, gerek i§~i bu tazminat 
talebini bir ay zarfmda yapmad1klart 
takdirde hak!arm1 kaybedecekler. K1sa 
hizmetler bu madde hiikmiinden haricdir 

Dun biiyiik bir kafile 
iskan i~in Trakyaya 

gonderildi 

Diin vapurdan trene efya tafryan 
yeni vatanda,larrmrz 

Nazuniye ve Bursa vapurlarile Kos
tenceden 1ehrimize gelen 2000 g~men 
5thhi tedbirleri yap1lmak iizere T uzlaya 
gonderilmi~lerdi. Bunlardan Bursa va -
puru Tekirdagma gonderilmi,tir. Na -
ztmiye vapuru ioe Sirkciye yanajml§ltr. 
Gii<;menler Sevktyat binaomda mua -
meleleri ikmal edilerek Trakyadaki yeni 
evlerd~ iokan edilmek iizere diin trenlerle 
Edirneye gondrilmi,lerdir. 

Bir !ngiliz tayyaresi du~tii 
Londra 2 (A.A.) - Bir oiiel u~ak 

Vayt ada" a~tk!annda denize dii1mii1 -
ve pilot olmiijtiir. 

~~. --
Y ann J-l.k~alll 

5 U M E R 
Sinemasmm 

PARA KRALl 

' Bugiin 
SA YIN ISTANBUL HALKINA! 

A L E M D A R sinemas1 biitiin bir yaz 
bekle~tiginiz sezonu a~1yor! 

BUYUK OYUN c MARIE BELL, RiCHAR WiLM ~ 
Yeni y1l fiatleri: Duhuliye 20 - Matin~ler: 2,5 - 5, auvare 8,5 

BU AK~AM 

MELEK 
ainemasmda 

FERNAND GRAVEY 
MARCEL CHANTAL 
ve Mavi Tunamn methur 

~IGAN ORKESTRASI 
ROD SANDOR 

Franstzca aozlii biiyiik filim 

MACAR 
ROMANS I 

Ayrtca: 
PARAMOUNT 
diinya haberleri Habet 
lmparatoru Fran11zca 
olarak diinyaya hitab 
ediyor ve Balkan oyun
larl, son yaritlar, mii-

YERLERINIZ1 EVVELDEN ALDIRIN 
Tel. 40868 

kafatlarm dagiimasi 

sinemasma 
gidenler, kendile
rini, bin bir gece 
masallarJnln efsa· 
neler diyarmda 
lacaklardJr. <;:un
kii, giize!.igi do
gu iilkelerinin dart 
bucagmda antlan 

nat:h prenaes 
T U R A N D 0 T giirenleri hayran ve ken dine eair edecektir. 

T U R A N D 0 T, giizel T U R A N D 0 T diye' inliyen Semer
kand prensinin bu COJkun •!k ~arkrstnJ mutlaka dinleyiniz. 

Arti•tler: KATE DE NAGY PIERRE BLANCHAR 

Biribirine yakl,an iki biiyiik artist 

JEAN 
Kl ARK 

GRAY FORO 
GABLE 

Bugiine ka dar yarathklar1 en 
giizel eser 

Yann ak~am 

i P E K Sinemasznzn 
ilk biiyiik zaferi olacakbr. 

Bu ak,am 

SARA Y Sinemasmda 

MAURiCE CHEVALiER' nin 
Son temsill 

KAf;IRMA YINIZI 
Bu pazar giinii Avaap14ada Ha· 

y•rh aparbmanmda Bayan Avrama 
aid zengin efya ve asar1 nefi1e 
miizayedeoini gormek nuat•n1 ka
~umaymlZ. ~ayan1 istifade fusat· 

lan bulacalmnJZ, 

Franstzca muallimesi Madde 4 - 3iincii maddede saytlan 
miiesseselerin haricinde kalan her han
gi bir miiessesenin sanayi miiessese -
leri l<;lnde olup olmadt~ml tayine ikll -
sad Vekilleti salahiyettard1r. 

Madde 12 - 15 giinliik ihbar miidde
tinde i$ sahibi i~~iye yeni bir i~ bul
mast i~in liizumlu alan arama miidde -
tini i$ saatleri ic;inde temin etmege mec filminin ilk iraesi §erefine ve- Pratik bir metoda malik bir FranslZ 
burdur. Bu arama miiddeti giinde iki recegi GALA da neler muallime, frans1z~as1ru siiratle ilerlet-

FOLi BERJER 
Madde 5 - Devletin, vilayet ve be

lediyelerin idari te~kilatmda miistah -
dem bulunanlar bu kanun hiikiimlerine 
tabi de~ildirler. 

Madde 6 - 1$~i iicrederinin ayda 50 
!iraya kadar olruvnm yiizde onundan 
fazlasmm devir ve temliki caiz degildtr. 

· Birinci ktstm - Birinci fastl 
Hizmet akdi 

Madde 7 - Hizmet akdi devamh ve-

"Cumhu rlyet., In bOieml: 60 

Tercilme eden: Orner Fehm! BG§kut 

-7-
Kordugumun ~ozlilmesine 

dogru 
Kaptyl a~arak bir iki adtm 

lan Markiz birdenbire geriy~ 
ka~h. 

ahm~ o • 
donerek 

Alis rovolveri tutan elini indirerek ba
gtrdl: 

- Margrit! 
Kap1 tekrar ac;Jid1 v~ Markiz i~eriye 

Jirdi. 
- A! is, bu yapttgm ne} Beni kor • 

saati ge~emez. goreceksiniz filmi munasebetile G A L A mek istiyenlere musaid ~eraitle ders 
Madde 13 - Hususl $artlartn tazminat Yerlerinizi almak i~in 42851 nu- Y erlerinizi evelden aldmmz, verir. Evlerde c;ocuklar i>in de ders ka-

itibarile taraflar iGin miisavi hiikiim - li.•lliimiiaiiiri"lil""iilllllitiiieiileiifioiiin•eillldilli•nlllliiz•••l iillll•- Telefon : 41656 bul eder. Gazetede cC.• adresine ya -

Jeri ihtiva etmesi laz1md~r. Bu ~arta uy- -,t•••••••••••••••••••••••••••••••lliiizlilllimliaiiislit.••••••••••• .. gun olm1yan mukavelc ftkralan hii • j 
kiimsiizdlir. Toplulukla yaptlan hizmet 
akidleri dahi bu hiikme tabidir. 

Madde 14 - 1~~~ vazifede kendi kasdi 
olnadan kazaya ugrarsa bir ay i~inde, 
gebe ve lohusa kadmlar i~in kanuni is
tirahat dcvresinde i!; sahib! akdi feshe-
demez. ( Arka•• yarm) 

kuttugunun farkmda m!Sln? Bana oyle 
geldi ki kar§tmda ... 

Gene kadm soziinii yanda btrakmay1 
tercih etti ve karde,ine korku dolu bir 
baktjla bakarak sordu: 

- Allaha,kma bu ne demek oluyor) 
- Anlamtyor muoun? 
Markiz l<izdard~inden adeta korku • 

yordu. Cecenin bu saatinde ni~in bu lu
yafete girdigine bir tiirlii akll erdireme
digi i~in oordu: 

- Caliba sen delirdin... Bu rovol • 
veri ni~in elinde tutuyonun? 

- Sana dehjet veren bu elbi,.]eri ta
mmadm m1? 

- Ni~in soruyorsun? Benim bildi • 
gim bu elbiseler a~tk bir otomobilde gi • 
yilir. flk defa olarak bir kadtm salonun· 
da bu ktyafetle goriiyorum. Haydi ~a 
buk 'unlan strhndan ~1karl 

- Demek hala anhyamadm ha? 
- E vet anhyorum, gene ak!l ermez 

deliliklerinden biri ... ln,allah tab~ncan 
dolu degildir ... Ya i~eriye girdigtm za· 
man atej almt§ olsayd1 .. , 

Alis omuzlanm silkti. 

- Senin umurunda olmtyabilir. fa • 
kat ben elinde boyle tehlikeli oyuncak • 
Jar gormesini istemem. Tabanca oyunu 

Slnema dUnyas•n•n en 
parlak y•ld•z• 

MARTHA 
EGGERTH 

vaktile babamla beraber endabt talim • 
Jeri yaphgtmtz zaman iyiydi, fakat 1im· 
di ... 

Alis tabancasm1 masanm iizerine koy
du ve Margritin kar~151na dikilip kald1. 

K1zkarde1inin hallerini hi~ begenmi -
yen Margrit sordu: 

- Allaha,kma, bu ak1am sana ne 
oluyor? Ni~in boyle kar11mda dimdik 
duruyorsun? Lutfen ~u mantoyu ve 1ap
kay1 ~1kanr mtSm? 

- Demek hal a anhyamadm ha? 
,Soyle bir dikkatle bana bak baby1m. 

- Alis ~ocuklugu bnat Eger bya
fetini degi1tirmezsen i<alkar giderim. 
Boyle ~akalara tahammiil etmedigimi bi
linin I 

- Ne §aka"?... Her1eyi an!adtgm 
halde anlamamazhga geliyorsun, fakat 
elimden kurtulamazsm... Dikkatle bana 
bakhktan oonra arad1gtm bulup bnlma· 
dlgmt ooy]iyeceksin. 

- Anla§lldt Alis ... Seninle biraz ko
nu<mak i~in yukanya ~tkmi§hm, miim • 
kiin olmtyacak. hte iniyorum. 

- Halbuki daha iki saat ~vvel §im
di kar~mda gordiigiin ktyafetteki kadm1 
bulmak i~in ne isterlerse verecegini soy· 
liiyordun .. ~ 

Avrupa filimleri gUzellik 
blrlnclliginl kazanan 

KASTA DiVA 
- Ne dedin! ... Ne dedinl ... Bu ko

medinin sonu neye varacak? 
- Bu komedinin bir facia olmasm -

dan ~ok korkuyorum. Matmazel Buva· 
lin sana soyledik!erini hatnla ! .. Bu gene 
ktz Madam do Sanjakm salonunda gor
diigii kadmt elbioelerinden tamyacagm1 
siiylememi1 miydi ?... Bun! an hatl{la • 
sana! ... 

- Peki, ne demek istiyorsun? 
Alis §ehadet parmagm1 oapkasma, 

mantosuna ve mavi e§arpma gotiirerek 
c~vab verdi: 

- Cri bir ~apka, mavi bir tiil, bir o· 
tomobil mantosu... Bunlar Hfi de gil 
mi? ... Belki iyi gormiiyorsun .. , 

- Alis sen delirdin mi? 

- Y a sen Margrit, kor mii oldun? 
Alisin tav1r ve hareketleri o kadar ga

ribdi, ki k1zkarde1i korkuyla bir iki a -
d1m geriledi. Bunu goren Alis bagtrdi! 

- Ne o? Benden korkuyor muoun? 
Sogukkanhltgtm muhafaza etmege ~a

It,an Markiz sakin ve ktslk bir sesle ce
vab verdi: 

- Neden korkacakml!im?... Birjey
den korktugum yok, fakat ~ok rica ede
rim §U elbisleri mbndan at ... 

- Fa kat bunlar bulunmasmt o kadar 

arzu ettigin kadmm giydigi elbiselerdir. 

- Bunlan sen nereden ele ge~irdin 
ve ni~in bunlan giyip salonda dola§tyor· 
sun? 

- <;ok 1iikiir nihayet bunlan tamdt
gml haitrladm? Demek tamyorsun ha? 
hte arad1gm 1apka, manto ve e§arp ... 
Margrit ben sana bir1ey .Oyliyeyim mi 
3 mayiS gecesi bu elbiseleri tajtyan ka
dm bendim! .. , 

- Alisl ... 

- lnanmazsan bak, i1te mantomun 
astanndaki kan lekeleri... Bak kop~a • 
!arm yamnda da lekeler var. Bunlarm 
da kan lekesi oldugunu zannediyorum ... 

Alis k1Zkarde1inin deh~etten biiyiimiil 
nazarlan oniinde cebinden kanh mendili 
~tkararak sordu: 

- Y a bun a ne buyurulur? Bu kanlt 
mendili gordiikten sonra arltk biitiin §up
helerin zail oldu sam run 1 ... 

Markiz baytlmak iizereydi: 

- Alis, dedi, rica ederim bu oyunu 
kes arllk ... Yoksa haota m1sm ?.., Bu 
manto nedir} 

- Bu benim eski bir mantomdur ... 0 
gece bunu giymi§tim. 

- Hangi gece? 
( Arlcan liar) 

II Blrlncite~rln 1935 

RADVO 
( Bu aksamki program) 

1STANBUL: 
18 bayanlar t~m jlmnastik, Azade 

Tarcan tarafmdan - 18,20 dans musikisi 
(plak) - 19,20 Nikogosyan (kontr alto) 
piyano birligile • 19,30 haberler - 19,50 
kart$lk sigan havalan (plak) - 20,30 
stiidyo orkestras1 - 21 radyo caz ve tan
go orkestralan - 21,35 son haberler, 
borsalar - 21,50 plak n~riyatl. 

vtYANA: 
17,10 gramofon - 18,05 konu~malar, 

spar - 18,45 §arktlar - 19,15 san'at ha -
berleri ve tiyatro hayatt - 19,30 konu~
ma, haberler, hava raporu - 20,15 halk 
jarkllarmt ogrenelim - 20,25 eglenceli 
zaman - 20,35 konser - 22,05 k&rl$lk 
program - 23,05 haberler - 23,15 bar mu
sikisi - 24,05 konu~ma - 24,20 §anla bir
likte dans musikisi. 

BERLiN: 

17,35 bugiinkii musiki - 18,05 Layp • 
zigden - 19,35 spar - 19,50 hahralar -
20,05 Kolonyadan - 20,45 giiniin akis -
leri - 21.05 haberler - 21,15 da"s melo -
dileri - 23,05 haberier - 23,35 gece kon -
seri. 

BUDAPE$TE: 

18,35 gramofon - 19 konferans - 19,35 
piyano konseri - 20,15 konu§ma - 20,45 
0an ve konu§ma - 21,20 siyasal lema) -
21,35 orkestra konseri - 22,55 haberler -
23,20 <;ingene musikisi - 24.15 l!l'amo -
fon - 1,10 haberler. 

Btl'KRE$: 
18,05 kii9iik radyo orkestras1 • 19,05 

konferans - 19,25 konserin devamt - 21 
konferans • 21,20 senfonik konser - 23,05 
gramofon - 23,50 yabanc1 dillerde ha -
berler. 

TULUZ: 

20,05 eglenceli bahisler - 20,20 Viyana 
orkestras1 - 20,35 haberler - 20,50 opera 
par~alar1 - 21,10 halk musikisi - 21,20 
reklam konseri - 21,35 operet parc;alan-
22,05 Minyan operasmdan par~alar -
22,50 kabare numaralar1 • ,23,35 haber -
ler • 23,50 Arjantin orkestras1 - 24,05 
siiel musiki ve $ark1lar - 24,40 cazband-
24,50 filim par~alan - 1,05 radyo fante
zisi - 1,25 kadriller. 

Nobet~i eczaneler 
Bu gece nobet>i alan eczaneler §Un -

lard~r: 

istanbul cihetindekiler: 
Ankara caddesinde (E$ref), Bah~e • 

(Mehmed Kaztm), Baklrkoyiin-
(Hihil) , BeyaZJdda (Cemfi], Fener

de (Hiisamettin), Karagiimr\il<tc (Fu • 
ad), Kii~iikpazarda (Yorgi), }.(:ocamus
tafapa~ada (Ruiv"- <;>enzadeba$mda 
(Hamdi), Sehremininde (Hamdi), Ye
nikaplda (Sarim). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Be.ikta$la (Nail), Galata Ok~umusa 

caddesinde (Asri !ttihad), Haskoyde 
(Halk), Kaslmpa$ada (Merkez), Kum
baraclda (Garih), Kurtulu§ta (Kurtu -
lu~), Mis sokakta (Limonctyan). 

Oskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada ($inasi), Heybelide (Ta· 

na$), Kachkoy eski 1skele caddesinde 
(Biiyiik), Kad1koy Y eldegirmeninde 
(tic;ler), '(} skiidarda (Selimiye). 

Selanik panaymna yollanan 
mallanmiz 

Arstulusal Selanik panaymnda te~hir 
edilen ihrac mallanmtz bu sergiyi ge • 
zenler iizerinde ~ok iyi tesirler bnakmt~· 
hr. Panay1rdaki Tiirk ihrac maddeleri 
niimune halinde oldugundan bu mallan 
satabileceklerin adresleri Tiirkofisten is
tenmektedir. Tiirkofis bunun i~in istiy-.n
lere bu maddelerin ornegini veren Tiillt 
ihracat firmalannm adreslerini gonder 
mektedir. ., ... 
ltalyanm bizden miibayaab 

gene arttt 
Son birka~ g~n i~ind~ ltalyamn mem• 

lelcetimizden mubayaah gene fazlalat • 
mt§hr. Bilhasoa ltalyan ithalat firmalan 
kiilliyetli partiler halinde hayvan yemi 
almaktad!rlar. Bunlann siiel miiteahhid
ler oldugu anla~tlmaktadtr. Bunlardan 
bir parti dogrudan dogruya dogu Afri -
kasma gitmek iizere vapura yiiklenmi~Lir. 

Son aylarda !talyan vapurlan ltalya 
limanlarile dogu Afrikas! arasmda i1le • 
diklerinden Bogazlardan ge~en ltalyan 
vapurlan ~k azalmt§llr. -···-Y enimahallede bir taarruz 

badisesi 
Evvelki giin Bogazi~inde Y enimaha!• 

lede Pazarba,mda bir tecaviiz hadisesl 
olmu~tur. Y enimahallede oturan bir Rum 
klZI banyo yapmak iizere deniz~ girmi! 
ve denizden ~tkarken bir kay1k~mm ta• 
arruzuna ugraml§hr. K1zcagtzm feryad1 
iizerine etraftan jandarmalar yeti1mi§tir. 

Kaytk~l, jandarmalann geldigini go • 
riince, hemen kay1ga ka~mlf ve bir ~u
vahn i~ine girerek saklanml~hr. F akat 
jandarmalar, bu namus dii~mam adarm 
yakaltyarak Biiyiikdere merkezine tes • 
lim etmi1lerdir. Biiyiikdere merkezi de 
bu adam! mevkufen mahkemeyc yermit· 
tir. 
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Niifus Sayamana dair 

Bugiin 40,000,000 luk bir 
ulus olabilirdik ! .. 

(;ocuklarimiZm korkmamab, 
Yurdun ~ok 

t;og-almasmdan 
oliimiinii azaltmabyiZ. 

niifusa t;ok ihtiyac1 vard1r 
onlarm 

E.n biiyiigii otuz ii~iine, en kii~ligli on\ bakmaktan korkanlard~r. Oyle babalar 
ikisine girmi~ dordu erkek biri k1z, be~ bilirirn ki (haydi haydi iki ~ocuk_ yeter. 
~ocuklu bir babay1m. Olenlerle du§eo • Onlarm beslenmesi, biiyiitiilmeSJ, eyJtJI
ler ya§asayd1, on ~ocuklu olacakhm. mesi var) derler kimi babalar ~· ( camm 
Gen~likte ideyelim, bir giin on iki ~ocu· \"eren T ann, yiyecegini de ve_m) . derler. 
g~ ~evremde toplamakh. On iki ~ocuklu Bence ikinci turlli du~li.nenler~n b~r ek 
b~t baba: Ne giizel bir gore bu: sigi var: <;:ocuk k1smehle dogar; amma 

fnsanlar, ni~in ~ocuk edinir? Soyunu o klsmeti hamhyac.a~ babadJr. 
onlarda devam ettirmek i~in mi? Bunu Biz de ~ocuklar 1~m sosyal kurumla~ 
du~iiniip te ~ocuk edinemiyenler; kend1• yok gibidir. Bir ~ocuk koruma cem1yetJ 
lerini bahts1z goriirler. var. F akat ihtiyaca kart' koymuy?r. 

G 1.•. d k d • b" ·· k"" ·· 1914 te Kocaelinde kultur duektorli en~ 1g1m e o u ugum u oy uyu 
hi~ unutmam: idim. flin dort kucagm1 gezerken yolum, 

lran hakanlanndan Nu,irevan, bir glin {~ayr:tinli) .. k~yiin~. ~grad~. Bu 20 ~ ?? 
Yamndaki adamlarla 1ann ~evresindeki evhk guzel koyun bu~u~ mmarol, esk1 Dlr 

bah~elerinde gezerken, zeytin fidanlan ca~isi vard1. Bu camlyJ, <;:andarh Ha~ • 
dikmekte olan yetmi§lik bir ya§hya ras· rettm Pa~a ~aphrm~~h. A_nla_§!lan esk1 • 
lam1•. d • 1· f"d dJ.kJyor den buraS! b~rka~ yuz evh bu kiiy imi• 

~· a amcagtz zey m 1 am ~ d b' . y· 
mut. Y athlar an mne sordum: 

- Baba, demit. bu diktigin fidanlar -.. Eve~: dedi, koylimiizde kirk elli 
ne vakit biiyiiyiip te zeytin verecek? On- y1l ~nee .. y~zden ~ok ev vard1. Bir iilet 
Ian yemege om run yetitecek mi? gel~'· koyluler k1_nld~, bir daha belimizi 

Y a!h adam: dogrultamadJk. ~JmdJ bu haldeyiz. 
. - Ben, demit. benden once _g~lenle· Koy, Sakarya ile sulanan, Mekece ile 

t1n diktikleri fidanlann yemitlenm Y~. • Geyve arasmdaki ovac1gm bah mtlann
dim; ben de bend en sonra gelecekler 1~10 da giizel bir yerdir. Irmak k1y!lanna ka
dikiyoruro. ~~r tarlalan vardlf. Buralarda bitikler 

Oykiiniin a§agJSJDI b~rak1yorum; ba- 1YI olur. T ath kavun yeti§ir. Aroma balk 
na bu kadar yeter. . . yolcsuldur. Bir olet, koyii bu hale •ok • 

Ben, her vakit ~ocuk edinip yeh~hr • mu§tu. 

Biz bize ----
Degi~mesinler 

Her sene yabanc1 memleketlere akm 
akm talebe Riinderiyoruz. Gidenler be
bek dei!il, lise bitirmi~. universiteden ~Ik· 
m•~ genclerdir. Onlardan, ugra~llklan 
bilgi ~ubcsinde derinle§mek, olgunla~mak 
istiyoruz, ba~ka bir~ey beklemiyoruz ve 
bekliyemeyiz de. <;:unkii bilgi ~ok derin 
bir kuyu, yahud ~ok yuksek bir tepedir. 
lnmekle, ~Ikmakla bitmez. 0 yolda bii
tiin bir omur torputmek lazim. 

Y abanc1 memleketlerde okuyup ge· 
lenler arasmdan ~ogu az veya ~ok mu· 
vaffak oluyorlar. Hi~bir ~ey yapamadan 
donenleri saym1yorum. Okumay1 seven
lerden bahsedecegim. 

Bunlarda bir lr.usur goze ballyor: N e· 
rede bulunmujlarsa oramn kahbma ~~:iri
yorlar. Almanyaya gitmijlerse, •elam 
vermelerine vannc1ya kadar Alman a
detlerine biiriinmii~ goriiniiyorlar. Ame
rikaya gitmi1lerse giyinmelerinde bile bir 
Amerikanhk seziliyor. F ransadan donen· 
ler, kulland1klan cumlelerin arasma fran· 
SIZCa kelimelcr sokmadan yapam1yorlar. 

Yaz1k ki bu yazd1klanm dogrudur. 
Bana yabanc1 bir yerde okuyup ge\mi~ 
birini getirin, nerede bulunmut oldugunu 
hemen size soyliyebilirim. 

Giden ~ocuklar bebek olsalardi, de
gi§meleri tabii Rorulurdu. 

Halbuki bunlar asian gibi delikanhlar
du. Ve degijmek i~in ~ok biiyiikturlcr. 

Bilgilerini zenginlejtirmek i~in yabancJ 
diyarlara yolladJgJmlz oz evladlanmmn, 
!ekillerini degi~tirmi§ olarak geri donme· 
lerini istiyemeyiz. 

Kafalan agulatsm. Fakat g}ttikleri ~tibi 
gelsinler. 

Dei!i!mesinler. ~ekle en buyuk yurd borcunu odeyece • Koyliiniin olet dedigi, tifo salgm1 0
• 

8Jme kani idim. Bugiin de bu ka_naatte • lacak; ~iinku i~tikleri suyun anhg1na bak- ,.,.._...,====-----N-·~
Yim. :1\dJm, benden sonra eserlenmle ya- mad1klan gibi koylerini de an tutmazlar. ' 
11Yab,Juse ban a ne. rout~":. Soy~mda a • Gubreler a~1k durur; karasinekten goz 
d1mm ya•ama<ml hu; du§unmedJm. ar1lmaz. Oy• k" k · k · ·1 "b" 

r ' · · ]" d B · b' ' .a I arasme , 1~1 eo su g1 1, 
..,.ocuk yurdum ~~~~ az_Im 1 ~: IZe n tifoyu ge~irieidir. 

Yurd ka!d1 ki. ben dweyun yuz, sen de t b "b" .. 
Yuz elli mil on yurdda§ Ya§atabilir. Oy- §te u gi ' amizl!klar da nufus ·~: 
aak" b .. y b 1 on alb m"l dd hmma engel olur. Halkm annmaSI og-1 ugun on e , I yon yur a· · k"" 1 · · kl k H d" . . .

1 
renmeSI, oy enm an tutmaSI ~ocu anna 

§l.m yad~ar1•. ya Byo ·.. ak~l 1 YlrmJ mbl yon iyi bakmaSI kadar onemlidir. 
o.sun 1ye 1m. ugun 1 ometro a§ma <:: • • • 
hi~ olmazsa 50 insan diitseydi yurd yarlarda da halk, saghk J§lermden pek 
•·arin 1·,in hir bir kayauy d• .. ud~ anlamazlar. Onlara bu yolda ogretdecek 
' ' ' " a U§mez 1' k d S "] k · · · d k I •3yle bOyle 40 milyonl k b" 1 1 • ~0 §ey var If. ag • eyihmi e o u a , u " u us o ur I .1 ..• I h lk ..• .1 , 
ciuk. Turkiye i~in 40 mil yon nedir ~ 40 yo;. Ike ?,gfretmen derce ak a og_r7tJdecedJ<. 
milyon kafa, 80 milyon e1 demektir. 80 .. ':? n_u us, yur un ~ onomJSm _e e 
milyon Tiirk el1" 160 b lk' d 320 .1 buyuk bit yer tutar. Nufusumuz, JSte • 

' ' e 1 e mJ • d... · k d I d • k 1· k"" yon ba•ka ulw el"d" a·· I l • lgJmJz a ar o sa, agm1 , az ev 1 oy-• 1 If. oy e o acagmm 1 h b" b" I . 
ell • I elerini tarJ·h1· • • L ~ er em 1r 1r erme yak•nlat•r. hem bii-

" d mJzm ru:r yap • ··t·· H .. ]" "h . l .. b"J" ragm a lurounuz y 1 . l"k yu ur. er tur u 1 hyac anm gore 1 1r • . · a mz ergm 1 sa • I 
va~1n1 b1r dii un\inii7. h . k "L er. 

b
. . · er feY! e sut on 

on 1r m1lyonluk Turk ulusunun ne tan· Ne kadar kiiyumiiz var? ~arlanm1z -
11klan (harikalar) yaratllgm1 bilmiyor mu- da, kentlerimizde, koylerimizde ya!IYan 
yuz? 1927 de yap1lan nufus sayimmda insanlar ne kadard~r? Bunlan bilmedik-
1 ~ milyona yakm niifus bulunmu§tu. 0 ~e kendimizi bilmiyoruz demektir. Ken· 
gu1n~~n bugiine sekiz y11 ge~ti; bu sekiz dini bilmek, bir adam i~in nas1l iinemii 
Y~ J~mde nufusumuzun 16 milyona ~~k • ise, bir ulus i~in de belki daha ~ok onem· 
hgJill goriirsek iki milyonluk bir arhm lidir. Bu ulusun kendini bilmesi demek, 
var ?emektir. Sekiz y1lda iki milyon bir her ~eyden once sayJsim bilmesidir. 
~eydll. F akat daha ~ogunu istemek hak- Oniimuzdeki birincite§rin aymm 20 
•um1zd!l, sinde yap1lacak niifus say1mm1 dort goz-

Bizde ~ok ~ocuk yapan radalar ~ok • le beklemeliyiz. Bu sayunm dogru 0 ] • 

~ur: <;:ocuga bakmag1 bilmedikleri i~in, masma bakmalJyJz. 
I oga!! ~oculr.lann ~ogu ya§am1yor diyor· Bizde okur yazarlar ne kadardu? 
·~. Olum gibi ya§amak ta halr.t!l. (Ole- Bilmiyoruz ki siiyliyelim. Oysa ki nufus 

cer• varm,,, olmu1) diyemeyiz. Bitkiyi say1m1, hukumetin gosterdigi yolda dos· 
au amaz,an kokiinu ~apalay1p gubrele • dogru yapJid1 m1, bunu da ogreniriz. 
~ezsen kurur. Ostune kurtlar U§U§miit Okula Y•tmda ne kadar ~ocugumuz var? 

Irk ~lma agac1 yemit vermez. AgacJ Gene bilmiyoruz. Bu kadar bilgisizligi
~a hnde ila~ladm m1, 0 y1l yemi§ olaca· mize yabancilan giilduriiyoruz. 
!llidan i1kilin olmasm. fyi bablmca a • Ben, bu nufus itinde butiin dii!iindiik-
gar · · d . ' Yem11 venyor a, iyi bak1lmca ~ocuk !erimi size anlatmaga kalksam, boyle bir 
hJYe Ya~amasm ~ iki yaprakhk bir betke degi] koca bir 

l3ir takrm ileri mcmlcketlerde nu/us kitab yazmag1 goze almahy1m. Fakat, 
arh.rn,, dogumun ~oklugundan m1 ilcri sanmm, bu kadan da demek istedikleri
~·l~ •amwmz? Pck az ulus, Turk kadar mi anlatmaga yeter. 
olii~~~~~~d~~· __ Oralar~a. ~aha ,ok, ,ocuk Oyle ise oniimiizdeki birincitetrinin 
I . ~un onune geflldrgJ, dogan ,ocuk- 20 sinde yap1lacak niifus sayiml 1~m t 1Y1 bak!l,p yajaldd1gr i~in niifus ar • timdiden amklanahm. 
'Yor. l3izirn de buna ihtiyacJmtz var. Manisa saylav• 

<;:ocuk yetittirmekten ~el-fnenler, ona KAZIM NAMI DURU 

- Hie; 
Edebt Roman : 5 

k"-:- Ben gitmekte miitereddidim. <;iin-
u 11 olmazsa aenin bana bu i1 i~in vere

cegin ParayJ iade etmege imkamm ohru· 
Yacak ... 

'ti- 0 para}'! alaeaksm yavrum. Hi~bir 
1 

raz istemem. Eiier bu i~ olmazsa ha • 
y~~nda ne zaman onu odemege biitcen 
lllUsaad d '"d . S . ~ e erse, o zaman o ersm. 

081n1 daha akalt1yor: 
y' "") Deli, hem biz evlenecek degil mi· 
:1: 1~ ... Bu sana dugiin hediyem olur. Hi~ 

a sn kocasma bore iider mi ~ 

d
. onra gitgide alcalan bir sesle ilave 

e 'Yor: 

!':":" Belki ben de oraya gelirim .. Sana 
ge 'tun. 

0 ~enc kadm yuziinii ona kaldmyor. 
fDidv "] .. b" I e sevmc e tJtnyen If ses e: 
- Sahi mi, diyor. Sahi gelir misin L 

11 
l E.vet geleeegim... Ben de oraya 

, ~ ece@:im ... Biitiin iimidim, biitiin iste • 
ltllll hu. Anhyor msun timdi neden senin 

Yazan: Suad Dervit 

gittigini §evkle istiyorum? 
Gene kadm sarhotluiia varan bJr zevk 

icinde: 
- Sahi 11elecek misin? diye takrarh· 

yor. Bu yalan degil yal .. Geleceksin de· 
gil miL. 

- C:ok istiyorum. 

••• 
.Simdi, otomobil suratle tehre dogru 

gidiyor. Ruzgar sert, kadm ba§IDI onun 
omzuna dayamJt, gozleri SJmSJkl kapa· 
h. At!f yava§ bir sesle hep soyleniyor: 

- Camm SezacJgim biraz sablfh ol... 
Herter diVelecek ve mes' ud olacagiz. 
Y aln1z sen ban a itimad et. 

- Seni seviyorum. Seni k1skaruyo • 
rum. Sen gittigio zaman, senden ayn1dJ· 
gJm vakil kendimi oyle yalmz hissedi -
yorum kil .. 

••• 
T ramva}'ln son istasyonuna varmadan 

otomobili durduruyorlar, 

ADUYEDE 
Seyh Musamn muhakemesi 
Valde hamnda bir odada baz1 kim • 

seleri ba~ma tophyarak dini alet etmek 
suretile halk1 ink•lab aleyhine te~vik ey· 
lemekten su~lu lranh ~eyh Musamn 
Aguceza mahkemesinde bak1lmakta o
lan aon muhakemesinde iddia makam1 
•u~lunun cezaSJnl istemi§, su.;lu vekili 
beraet isteginde bulunmuj ve i~ karara 
kalm!JII. F akat mahkeme heyeti dunku 
celsede tahkikahn geni~letilerek baz1 t•· 
hidlerin dinlenmesine liizum gosterdigin· 
den dava ba,ka bir giim:: kaiml~hr. 

Maslak faciasmm muhakemesi 
Ge~en sene Maslakta dart ki1inin o· 

liimile biten kazanm su~lulan otobus jO· 

forii Hakb ile Alber T aragon hakla • 
nnda bundan evvel Agnceza mahkeme· 
sinde bak1lan dava sonunda otobus 10 • 

fiiriinun mahkumiyetine; Alber T arago
nun da Belediye emrine itaat etmeme • 
sinden para ceZ'.asile cezalandmlma,na 
karar verilmi§ ve bu karar mahkemei 
temyizce nakzolunmu§tu. Agnceza mah· 
kemesi diin bu davaya bakm11; su~lu 
\·ekili soz soyliyerek nakza uyulmasiill 
istemi§tir. Mahkemece nakza uyulup 
uyu]mJyacagJ hakkmdaki karar veril,nek 
uzere clAva ba1ka gune bnak1lmJ§IIr. 

SOSYETELERDJ!: 
Tramvay delegeleri Anl{araya 

gidiyorlar 
Tramvay Sosyetesi Direktorii Gin • 

dorfla sosyetenin Brukseldeki merke • 
zinden gonderilen murahhas Bro;ens 
oniimuzdeki hafta zarfmda AnkaraY'1 
giderek Baymduhk Bakanhgile yeni ko· 
UUjmalara ba,hyacaklard~r. BaymdJr • 
hk BakanlJgi tarafmdan feshedilen 1926 
tarihli mukavelenin yerioe yenisini imLa· 
lamak uzere sosyete tarafmdan yeni tek· 
lifler yap1lacag1 haber ahnmJ§hr. 

Atif ona donuyor: 
- Geliverdik... N e fena... N e fen a. 
Evli erkek bu soziinde pek samimi de-

gil. Eve, misafirlere erken ycti1mek isti· 
yor. Ye zihni o kadar biran evvel evine 
~~:itmek ve kans1nm muhtemel sitemlerin· 
den kurtulmakla me~gul ki, bir daha ne 
zaman goruteceklerinden b~hsetmegi du· 
1iinmiiyor. 

Seza da !imdi sormuyor. Bunu her zn· 
man endi~e ile korku ile hatulatan daimn 
kendisi. 0 da bu defa sormJYacak ... Ve 
bunun i~in elini on a uzatarak: 

- Allahaismarladik, diyor. 
- Giile gule yavrum. 
Elini opiiyor. Hala sormad1. 
Seza yerinden kalkh, otomobilden ini· 

yor. 
Acaba sorm1yacak m1? 
Neden sormuyorL 
Kendisini bir daha gormek istemiyor 

muL. 
Ve bu korku ile tahammiile mecali kal

mJyor. Gene kendi soruyor: 
- Peki seni ben ne zaman gorece

gim. Ne zaman ~ 
- Ha sahi konu§mad1k... Pazartesi 

giinu Seza ... 
- Pazartesi mi? .. 

Belkisle Siileymanm iilkesinde: 8 

Harb tehlikesi nas1l 
~1kt1 ve nas1l biiyiidii? 
Hudud ihtilafmm it;yiizii - italyanm maksad1 - Harb 
ihtimalleri ka~:sumda Habe,istan - Bugiinkii durum 

• 

Sinirlerimiz 
(a} ir insanm biitun maddi varhgl· 
l.g) n1 te kil eden unsurlar dile gel

se de, bizden neler ~ektiklerini 
bir bir say1p dokseler, zavalh sinirlerimi• 
zin derdlerini dinlemege daglar bile da• 

Haziran 1935 te, 
!talyanm uzlatma 
komisyonuna vermit 
oldugu muht~rada, 

''te boyle bet sene · 
denbericlir filen t. 
talyan i§ga] ve haki· 
miyeti altmda bulu· 
nan bu yerlere kar · 
,,, Habetlerin sue: 
haz1fhklarda bulun· 
duklarmdan ve has · 
mane niyetler gos 
terdiklerinden, mu · 
kabil tedbirler al • 
mak zarureti haSII 
oldugu soyleniyor 

"--~- I yanmaz. 
. En onemli rolu kendi iizerine yiiklen• 
mit olmasma ragmen cumlei asabiyerru· 
zin bizden ~ekmedigi yoktur. Onun ta• 
hammulile, son haddine kadar ugraJmz. 
Amlardanberi, be~eriyetin icad veya ke§• 
fetmit oldugu terlerden yiizde doksam 
sinirlerimize dii•mand1r. .$arab, tiitun, 
telefon, gramofon, radyo, saatte yuz elli 
kilometro giden otomobiller, basm huru· 
fat!, daha sayay1m m• ~ Bun! ann hepsi 
de, istisnaSJz, sinirlerimizi harab etmege 

I yanyan vasJtalardJr. 
Midemize, barsaklanmJZa, ak ve kara 

I cigerlerimize, bobreklerim1ze, gozlerimi-
1 ze, kulaklanmiza verdii;imiz onemi hi~bir 

du. 
Bahusus, ltalya 

bu davah toprak · 
lar uzerindeki ha · 
kimiyet hakkm1 ge· 
ne 1908 andlatma • 
tmdaki hukiimlere 
istinad ettirmekte · 

I vakit asabimiza vermemi~izdir. Omrii· 
miizde bir defa korle~tii(imiz, sagll oldu-

1 gumuz vaki dei(ildir. Midemizi bozma • 
i maga, soguk ahp cigerlerimizi basta et• 

dir. Ualual, Var · .r' 
dair ve Damot ka · 
!abalan, otedenber' 
Miccertein kabilele 
rine aiddir. Bu ka 
bileler ise, andlat · 
mada tasrih edilmi. 
olan sahil cihetinde 
ki kabilelerdendir ve 1fabe' lmparatora Parlllmentoda ltalyan • Habe1 · 
bu itibarla a~lktan davaar hakkrndaki aoylevlerinden birini verirken 
a~Iga ltalyan tebaasmdan olduklan Ha- bederiz. 1talyanm bu tecavuziiniin online 
be,istanca kabul edilmittir. ge~ek iizere konseyin her turlii ihllyat 

Lakin, 1talya hukumeti ilkiince ser - tedbirlerini almas1m 1srarla dilemekteyiz. 
dettigi bu sebebleri aonradan bir tarafa Zira durum iiyle bir hale gelmittir ki, iii· 
b~rak1p, bugunkii hareketinin esbab1 mu- k'Fizin mudafaaSJDI temin i~in gereken 
cibesini batka turlii izah etmittir. gene! seferberligi daha ziyade gec1ktire· 

.Simdi, Napoli limamndan her gun eek olursak, odevimizi yapmaml§ oluruz. 
binlerce askerle kalkan vapurlar, dogu Bu seferberligimiz, ordumuzun hudud • 
Afrikaya, JU veya bu andla§mamn hu- lardan uzak bulundurulmaSJ hakkwda 
kiimlerine riayet edilmesini temin i~m evvelce vermit oldugumuz emirlen bir 
degil, ltalyayi somiirge sahibi etmek ve vec;hile nakzetmiyecektir. Her hal ve 
kendi kendini idareden aciz bir iilkeye karda Ulwlar sosyetesile Siki bir surette 
medeniyet goturmek, duzen aiiturmek elbirligi etmek hususundaki azmJmiZJ 
maksadile gidiyorlar. bu vesile ile bir kere daha te:Vd edenz.» 

Lakin, arhk Habetistan da durumu lmparator: Haile Selasiye I 
•nlaml!, takdir etmi,tir. Ve bunun neti· Goriiliiyor ki, lmparatorun verd1gi te· 
cesinde oniine ge~ilmez bir harb tehh • minata gore, ilan ed1len seferberlik dana 
kesi belirmittir. ziyade geciktirilmesine imkan buluna -

Bu harbin mes'uliyetini kendi iizerine m1yan bir luzum ve bir odev telakki ed!l
almak istemiyen Habetistanm, ban11 ko- mektedir. 
rumak amacile elinden ne geldiyse yap • Diger tanftan, ltalyanm durumu da, 
hg101 teslim etmek hakka hizmettir. U- iki devlet araSJnda harb ihtimallerini kuv
luslar Sosyetesine Habetistan kadar bel vetlendirecek bir mahiyet alml§llr. 
baglam't• riayet gostermi§, onun karar • 1htimal ki, yarm veya obur gun, bir 
l~nna boyun igmege hallr bulunmut sabah, gazetemizi elimize aldJglmiz va~ 
bn devlet daha gosterilemez. Ancak e· kit, biiyuk harflerle, harbin batlad!gmJ 
lmde teyid edici kuvveti bulunmJyan Ce- Eritre ve yahud ki Somali hududlarmda 
n<'Vre kurumu bunda da bir§ey yapama· ilk silahlann patladigmi okuyacag1z. 
ymca, Neca§i seferberlik ilao etmek za· Netice ne olacak? Asker degilim b 
ruretinde kalml§llr. kestireyim. Ben sadece okuyuculanma 

Seferberligi ilao ederken, Habel 1m- Habe~ meselesinin bir tarih~esile, buglm· 
ku durumu hamhyan hadiselerin bir huparatoru, Uluslar Snsyetesi konsey bat· 

k lasasm1 yaphm. ·amna §U telgraf1 ~ekmekle hala, sulh -
perveraoe niyetler beslemekteo vaz ge~- Akisl.,ile avak1b1 ne olacag1 belli ol-
medigini gostermi§tir: mJYan bir harbin arifesinde, «Cumhuri • 

yet» okuyuculanna ufac1k bir hizmet et· 
Adisababa 28 eylul mi1 oldugum kanaatindeyim. Bunun ho1 

«Daima ve S!ki surette ban§a bagh giirulmesini dilerim. 
~Ian Habe~istan, bugunku durumun mus- BITT} 
hhane bir surette ve andlatma mucibince Erciimend Ekrem T ALU 
kotanlmasJ i~in, konseyle elbirhgi etmck
te devam edecektir. Bununla beraber, 
bizim bantsal durumumuza ragmen mli
temadi surette asker sevketmek ve daha 
da ba,ka ham!Jklarda bulunmak suretile 
giinden giine vahamet kesbeden ltalya • 
~n tee a vuzkar niyetlerine kar§I konse • 
yin ciddi bir tarzda dikkat nazanm eel-

Bugiin nedir?.. Daha pertembel. .. 
Per!embeden pazartesiye kadar kendisi· 
ni Rormek istemiyor, oyle miL 

- Peki, diyor, pazartesi giinii ka~ta 
ve neredeL 

- Burada ve all! bu~ukta, hpk1 bu -
giinlr.ii gibi ... 

- Daglara ka~acag1z degil mi ? .• 
Gii!iiyor. 
- Niye guldun? 
- Aglamamak i~in! 

*** 
Ahenkli bir yiiriiyu,le, hpk1 bir bahar 

riizgan gibi hafif karanhgm ic;inde uzak
la~Iyor. 

Biraz sonra onun a~1k renk mantosi • 
le tramvay yerindeki diregin altmda ol
du~unu goruyor. 

Ye henuz tramvay hareket etmeden 
bir Rus taZISJ kadar 11k ve ince bir oto
mobil buyiik caddeden ,ehrin i~ine nam
ludan f~rhyan bir kur1un gibi dahyor. 

-2-
- Anne, annecigim I 
Kii~uk Mehmed orada yatak odasi· 

nm kapJSmda, uz1111 pijajmas1 san buk • 
lelorile duruyor. 

- Anne, anne l 

Yunanistanda musadere edilt!n 
gemiler 

Atina 2 (A.A.) - Hukumetin emri 
uzerine ge~en hafta birka~ kabotaj ge • 
misi, musadere edilmi~tir. Bu gemi tay
falannm a~hk grevi yapmak niyetinde 
olduklan haber verilmektedir. 

V e ellerini birbirine ~arparak anne • 
sin in geldigine seviniyor: 

- Yavrum beniml 
Seza igiliyor ve ~ocugunu kucagma 

alarak gogsiine dogru kaldmyor. 
Sonra onun yanaklanndan operek: 
- Niye uyutmadm bunu dad1? 
Diye soruyor. keriden ~etrefil bir <;:er· 

kes telaffuzunu muhafaza eden hir ses: 
- Aman efem. Sizi gormtden miim· 

kiiniyab yok kapamad1 giizlerini. Des -
turun efem. <;:ocuk validesine basbayagl 
taanuk etmit .. 

Kap1dao beyaz sa~h. altmi§IDI ge~ -
mit ihtiyar bir kadm ciklyor. 

- Saat dokuza geliyor. Y aramaz 
seni. 

Kii~iik Mehmed beyaz kollanm a -
nasmm yuziine ve bacaklanm kollannm 
albna sunSJb sarmi§: 

- Gill annem, cici annem, teker an • 
nem! 

Diye hoyrat hoyrat onun yanaklarm1 
opiiyor. 

Aparhman antresinio solundaki kii • 
~iik bir lr.ap1dan koridora, koridordan ya
tak odasma giriyorlar. 

Burada biri ku~uk, biri buyuk iki kar· 
yola var. 

memege itina ederiz. Lakin bir ~iinde 
clort bet defa sinirlendigimiz ekseriv va· 
kidir. 

Birisi bir buhran ge~irir: 
-Adam sen de! Bir1ey degil .. Sinirl • 
Der, dudak bukeriz .. omuz silkeriz. 

Midemize, barsag1m1za dokunacak :ey• 
Jerden bucak bucak ka~ar. sinirimize do
kunana tahammul gosteririz. 

N azanm1zda, sinir o derece hakirdir 
ki, hoslanmadJglmlZ kim,eleri ~eki~llrdi
gimizde: 

- Ooof !.. Sinir herifin biri!. 
· Diyerek nefretimizi meydana vururuz. 

F akat, sinirlerimiz bu hllpalayJslmlza, 
bu istihkar ve istihfafun1za karsl asia la
kayd degildir!. Bir giin gelir, birdenbire 
bozuluverirler ve o zaman en kJYmetli 
nemiz varsa: Suurumuzla duygu kabili • 
yetimi1i yok etmekle intikamlann en feci· 
ini ahrlar. 

Erciimend Ekrem TALU 

Eski Turk izerleri 
Suriyede k1ymetli eserler 

meydana c;Ikar:ald1 
Danim a . :. 11 a a 

Karlsberger adh Ar
keoloji enstitusu pro
fesorlerinden M. fn -
hoi Harold diin sa • 
bahki ekspresle ls · 
tanbula gelmijlir. 

Danimarkah pro • 
fesor kendisile gorii
!•n bir muharririmize 
demittir ki: 

«-Suriyede P
marda son defa yap Arkeoloj I. Harold 
tigimJz arajl!rmalar-
la eski Tiirklere aid hir~ok eserler bul • 
duk. Bunlar arasmda dort tane buyiik 
arslan vard1r. Bulunan eserlerin hepsi de 
~ok k1ymetlid~r. 

Burada Miizeler Direktorii Azizle bu 
eserler hakkmda gorujecegJm ve sonra 
Beyruta gidecegim.» 

1zmirde vapurlardan ~tkt~ 
fzmir (Ozel) - Limanda vapur yol· 

cularlnln kayiklarla ve Pasaport iskeiesi• 
ne degil, vapura §atlar yana~tmlmak su• 
retile dogrudan dogruya nhhma ~1kma• 
Ian i~in tlbaylmlz tarafmdan bir te1eb· 
bii•te bulunulmujlur. Gumriil> idaresi 
bunda mahzur gormektdir. Tetk1kat ya• 
p1hyor. 

1htiyar dad1 soruyor: 
- Seza Hamm siz hirjey yemiyeceli ... ) mmmz ... 
- Simdi tokum dad1. 
- Aman efem .. Na<Jl olur, miimku· 

niyatJ yok. Affedersiniz amma.. des • 
turun iman basta olur. Hi~ a~ durulur 
mu ? .. Ben bugiin size sevdiginiz kofte• 
Jerden yaptJm. 

Mehmed ciyak ciyak bagmyor: 
-Anne yallrma beni! Uyumam ben! 

Seninle azicJk daha opujelim. 
- Ben yatagmm yamna ge]iyorum, 

Drada OpU§UfUZ . 
- Aman cicim, bu kadar ~ok opii1· 

mek te olur mu h1~. Gul yanaklanmz so
lacak sonra. 

- Dad, sen kanjma. Ben operim an· 
nemi ... Benim annemi opmeme kimse ka· 
n~amaz. Hi~ kimse ... Dunyamn en bii • 
yiik adam! bile!. Anladm m1 Abdurrah· 
man bile kamamaz. 

- Kim Abdurrahmao, Mehmed?. 
- Anne bilmiyor musun sen A\.dur• 

rahmam? Diinyamn en buyuk adam1 Ab· 
durrahmam. 

- Kun bu buylik adam) 
(Arkan liar; 



• 

Atletizmde yiikselmek 
i<;in ne yapmaliyiz? 

Atletik 
i~in de 

sporlarr memlekete yaymak ve bunun 
adeta bir seferberlik yapmak gerektir 

AlhncJ Balkan oyunlan da, ge<;en •e
nelerde oldugu gibi kapan1p g1tti. 

Alh 5enedir, i1tirak ettigimiz Balkan 
oyunlan, biitiin gorgii ve tecriibelerimize 
ragmen, hep kimseyi tatmin etmiyen ne 
ticelerle bitiyor. Atletik •porlarm deJd
lerini ve bunun bugiinkii §eklini bilenle -
rin •ay1s1 o kadar az ki bu i1i ileri gotiire
bilmek i<;in bizim gayretimiz Hfi gelmi
yor. 

Atletik sporlann sukutu bizde 1928 
J\msterdam olimpiyadmdan itibareo bal
lad!. 

0<; be1 gayretli arkada1m .;ah§malan 
aayesinde atletik sporlarda bugiioe kada1 
rokor listelerimiz bazJ tadilata ugradJy
sa da bunlar ferdlerin gayretindeo hasJ! 
olmu1 oeticelerdi. 

Teker teker • yiikselmi1 atletlerin bir 
giin bu sahadan uzakla,malan bizi ne 
kadar mii!kiil vaziyete sokacakhr; bunu 
kolay l<alay kimse tasavvur edemez. 
Haydarm !stanbuldan uzakla1hgJ za -
manlarda yiiksek atlamay1 miisabaka 
programmdan <;Jkarmak mecburiyetmde 
kalml!hk. Veysi Avrupaya tahsile gitti, 
disk ve guile alma <;enberinde ya!DJz 
N ailiye bel baglad1k. Mehmed ko1u!an 
lerketti, mukavemet mesafelerinde bir ki1i 
ile yar11 seyrettik. Sedad ko§mJyacagJm 
ded1. II 0 metroyu tamamile listeden sil
dik. 

Burada maya koyacag•m oyle me -
safeler var ki bir atletin mtma yiiklenmi! 
siiriiklenip d:nmaktadJr. 

. Bu derdleri yaza yaza bitiremed1gi -
m1z zamanlar kimse yerinden bile klpll
damadJ. Biz yazmaktan, herkes dinle -
mekten usand1, o acJ giinler yakamrz1 bJ
rakmadJ. Atletik sporlann atisinden bu
giin de ayni korku ile bahsedebilirz. 

Tiirkiye atletizmi bugiin iki z1d kuv • 
vet arasmda bocalamaktadn. Y orgun bir 
kadro le1kil eden eskiler, heniiz h1<; bir 
milli miisabaka yapam1yacak kadar gene 
\"e tecriibesiz clan yeniler. 
B~ __ iki ku:vvet birbirini korumak 1~m 

geh§Jguzel b1r programa tabi oldukla -
rmdan istenen ve bekleneo neticeyi bir 
tiirlii alam1yoruz. 

1924 Paris olimpiyadmdan beri at
letik sporlarm diinyanm her tarafmda 
nas1l bir ragbet gordiigiinii gozlerimizle 
de gordiik amma, i1te o kadar .. Atletiz
~e lay1k oldugu ehemmiyeti verememelr., 
bJze bugiinkii aklbe!leri hamladJ. 

Her maglubiyetten sonra ah ve vah 
ile i1e cid~i bi~ 1ekilde sanlamamak ya
nn da aynJ nehceyi almak demektir. Bii
tiin memlekette atletik sporlar i<;in sefer
b~rlik yapllmadJk<;a, fstanbuldan se~me 
bn tak1m 1ehir §ehir dola1arak b:J spor _ 
Jan propaganda etmedik<;e bugiiokii a
k•betin uzun seneler yakamJZJ bnakllll _ 
tacagma hi<; 1iiphe etmemelidir. 

AltmcJ Balkan oyunl annda bize ye _ 
gane birinciliii•. kazan~Jran Karakal prk 
yalunda Amenkaya g1decektir. 

Bu atlet, bir miiddet i<;in memlekett -
mizi terkettigi zaman, cirid alma <;izgi
sinde yer alacaklar on sene evvelki Su
dmin dereceleri iizerinde dola,acaklar -
d1r. Maalesef, i<; yiiziimiiz bu kadar bo1 
ve bozuktur ... 

lJ. BESIM 

Haltercilik ihya ediliyor 
Bizde <;ok eski bir atrihi olan halter • 

cilik son senelerde hemen hemen terkedil
mi! bir vaziyette idi. 

Giire1 F ederasyonu kuvvetli bir ma
zisi olan halterciligi yeniden ihya ede • 
bilmek maksadile ii<; ki1iden miirekkeb bir 
heyeti kendi te§kilatma alarak bu spora 
yeni bir h1z vermek arzusundadJr. 

En eski haltercimiz Cerna] yepyeni bir 
program haznlamJ§hr. 

Giiret F eder.asyonu bu spor i~io yeni 
bn talimatname hamhyarak yakmda 
harekete g~ecektir. 

Tiirk - Rus spor temasmda bir de 
halter miisabakas1 dii!iiniilmektedir. Bu 
miisabaka i.;in Sovyet Rusyadan bir de 
halterci dave! edilecektir. 

Rumenlerle Arnavudlar da 
gittiler 

AltJncJ Balkan oyunlanna i1tirak e· 
den Rumen ve Amavud atletler eo son 
kafile olarak diin memleketlerine don 
mii1lerdir. 

Atina Sarbaymm daveti 
AltmcJ Balkan oyunlann1 takib etmek 

iizere fstanbula gelen Atina Sarbay1, 
memleketin~ donerken lstanbul llbay• 
Muhittin OstiindagJ ve lstanbul atletle -
rini gelecek sene i<;in Atinaya davet et
mi,tir. 

Atletizm Federasyonu dokto
runun bir mektubu 

Diin atletizm F ederasyonu doktoru 
Emin Siikrii Kunttan !U mektubu ald1k: 

«Diinkii gazetenizde, 6 nc1 Balkan 
oyunlarma giren atletlerin fena g1da ve 
fena 1erait dahilinde .;ah,hklan yad • 
d1gm• ol<udum. 

Halbuki, Ia mayJStanberi tJbbi nnare
tim altmda olan atletler lcampa girdJkle
rinde de tJbbi kontrolum altmda olup 
kalori itibarile yiiksek bir g1da almJ~lar 
ve s1hhi bir 1erait tahtmda ~ah§mJjlardn. 

fstJhbaratonJzm yanh1 oldugunu bil • 
dirmeyi bir vazife bilirim.» 

6 nc1 Balkan oyunlart doktoru 
Dr. Emin $iikrii Kunt 

Cumhuriyet - Doktorun mektubunu 
koyduk. F akat kendisine soyliyelim ki 
~u mektubu yazmakta <;ok acele etmi1 -
hr. Daha, tJbbi kontrol ve yemeklerin 
kalorisi bahsine gelmedik. Hele onlan, 
biitiin teferruatile bir yazahm da ondan 
oonra cevab versin. Bu i1ler oyle bir mu
kaddemenin i~inde ge<;en bir iki kelime 
ile bitecek ve boyle istihbaratJDJZ yan -
h!IJr gibi bir cevabla ge<;J!Iir~ecek §eyler 
degildir. 

italyanlar «Hududu ge~medik)) diyorlar 
. (Ba• tarafr birinci •ahifede) 

lerini tekzib etmi~tir. Bununla beraber 
bu yalanlamanm ftalyan - Habel hudu -
du hakkmda Romada mevcud kanaatin 
neticesi oldugu dii~iiniilmektedir. 

parhSJ konferanSJ, I 02,000 oya l,ar~J 
168,000 oyla zecri tedbirler lehinde 
bir karar sureti onaylaml!hr. 

Zecri tedbirlere Amerikada mr 
i,tirak ed ecek? 

Nevyork 2 (A.A.) - «Bitanfhk 
komisyonu» ve senato iiyelerinden M. 
Pope, Avrupadan donmii1tiir. 

Avrupada bir harb kopmaSJ ihtimali 
hakkmda gazeteciler tarafmdan sorulan 
suallere M. Pope, §U cevab1 vermi§tir: 

«- Muhasamamn Afrikadan d1~an 
• ~JkmJyacagJ kanaatini besliyorum. Ame

rikamn kesin bitarafhk siyasasm1 her za
man te1vik edecegim, fakat Uluslar ara
" i,birliiiine inamyor ve Amerikamn o•eki 
iilkelerden ayn Y&§Jyabilecegi fikrini gii
liin~ buluyorum.» 

ftalyaya kar11 yap1lacak muhtemd bir 
ambargoya Amerikanm da i§tirak ~dip 
e.t.miye':egi hakkmda M. Pope, §unlan 
wylem11hr: 

Son durum iizerine Uluslar Kurumu 
taraftndan dogu Afrikasma bir tetk1k he
yeti gonderilmesi hakkmda acele bir k.
rar verilecegi temin edilmektedir. l.Jlus
lar Kurumunun gonderecegi tetkik he • 
yeti Cibutiden u~akla hareket edecek. 
ftalyan • Habel hudud boyunu tetkik e· 
derek vaziyeti acele Cenevreye bildire 
cektir. 

Habe,i.tana yardtma gelen 
Japan aubaylart 

Londra 2 (A.A.) - Adisababadan 
Reuter ajansma bildiriliyor: «Yiiz ka
dar ]apon subaymm lngiliz Somalisine 
gelerek Adisababaya hareket etmek ii • 
zere olduklan soylenmektedir.» 

Sanghay 2 (A.A.) - Royter ajanSJ 
aytarmdan: 

Siiel bir ] apon heyetinin gizlice Ha -
be1istana gonderildigi hakkmda bir ya
ymh dola~maktad~r. Royter &Janso ay -
tanmn, saglam bir kaynaktan aldogJ m4-
lumata gore, 30 temmuz tarihinde Ade
ne giden «Hakusan Maru» vapunle 16 
subay Sanghaydan ge<;mi§tir. Bu heyete 
]apon kurmayJ iiyelerinden biri ba1kan -
hk etmektedir. Aynca bildirildigine go • 
re, vapurda onemli miktarda miiloimmat 
vard1r. Bununla beraber Sanghay ve 
T okyodaki ] apon otoriteleri bu haberi 
kesin olaralc yalanlamaktadnlar. 

lngili:z t,fi Partiai :zecri 
e.l6irler g,i10r 

Brighton 2 (A.A.) - lngili& lf<;l 

.. «- Ak.Ihca hareket, ltalyaya mal 
gondermJyerek ambargoyu elbirligile 
tatbik etmekten ibarettir.» 

Kendir mi.itehasstst 
!sparta 2 (A.A.) - Tiirkiyede hn

dir ve keten iiriin ve endiistrisini incele -
mek iizere Avrupadan getirilen kendir ve 
keten uzmam Profesor Doktor Tobler 
beraberinde bolge ziraat miitehassJSJ 
~k~em Uzu~~r oldugu halde bugiin §eh
nmlze gelm11hr. M iitehasm Ziraat ve 
Ticaret Direktorliilderi ve Ticartt Odn
s!le temasa gelerek kendir iiriiniiniin ye
h~me laTZJ, elyaf. ve istihsal u•ullerile ur
gancJhk hak~mda malilmat toplamak -
tad~r. 

CU!\IHURfYET 

italyanlar hududu 
• • 

ru~m Musa Ali 
da~mdan ge~tiler? 

Si.iel muharririmizin 

~ori.isi.i ve mi.italealan 
( Ba• tarafr 1 inci sahifede) 

5 ila 1000 metro irtifa1 arasmda 
binnJrsbe miinhat arazide 2080 met
ro irtifamda bulunan miinferid bir 
dai(dJT. 

Musaali dagmm arkasmda, ital
yanlarm Eritre somiirgesinin As -
sab liman1 vard1r. 

!talyanlarm Musaali dagmt i~
gal etmelerindeki maksad ne ola -
bilir? 

Dagm bulundugu mevkie naza -
ran, !talyanlann bu h'!.reketinde 
sevkulcey~ bak1mmdan iki maksad 
aranabilir: 

1 -En k1sa yoldan Cibuti - Ad is
ababa demiryolunu kesmektir. 

Malum oldugu iizere, Cibuti, 
FransJZ Somalisinin limamd•r ve 
Habe~istanm biricik demiryolu 
Cibutiden ba~lar, FransJZ Soma -
lisile !ngiliz Somalisi hududu ya
londan ge<;erek Habe~ topraklan -
na girer. Musaali dagmdan bu de
miryoluna gitmek i~in evvela Au
·~ nehrinin batt giineyine (cenu -
bu garbiye) dogru inmek, sonra da 
oradan demiryoluna dogru giineye 
(cenuba) ilerilemek !azJmdJr. 

Musaali dagmdan Aua~ nehri 
250 kilometre, oradan da bir demir
yolu istasyonu ve Habe~istamn 
merkezinden biri olan Dire Daola 
220 kilometre kadardtr. Bu suretle 
Musaali dag1ndan Dire Daola 470 
kilometre mesafededir. Cibuti • 
Adisababa demiryolunu kesmek i
<;in en k1sa yo! burastdJr. Ger<;i 
burada Aua~ nehrinin te~kil ettigi 
'llatak!Jklar varsa da 1talyanlar bi
raz daha bah giineyine dogru a<;•l
mak suretile batakhklardan kurtu
lurlar. Sadece yollart biraz uzam1~, 
500 kilometroyu, belki daha fazlaYI 
bulmU§ olur. 

2 - Assabdan Maydalaya, Ha -
be~istanm i<;ine doltru yiiriimek. 

Esasen Eritredeki !ta!yan ordu
su i<;in ii<; taarruz istikameti var -
d•r. Bunlardan ikisinin iissiilharc
kesi Masuad1r, ii<;iinciisiiniin As -
sabd1r. $imdiye kadar yap1lan tah
minler, italyanlann iki kolla Ma -
suadan bir kolla da Assabdan ha -
reket edeceklerine dairdi. Bu tah
minlere gore, Masuadan harek~t e
den taarruz kollarmdan biri Tigre 
vadisinden ge<;erek Gondart, <> e• 
ki Maydalay1 hedef ittihaz edecek· 
lerdi; bu ikinci kol, 1talyanlann vak 
tile maglub olduk!art Aduadan ge
<;erek ileriliyecekti; Assabdan ha • 
reket eden kol da kurak Danakil a
razisinden ge<;erek gene Magdala
ya dogru yiiriiyecekti. Eritreden 
yaptlacak as•! taarruzun Masuadan 
Gondara ve Assabdan Magdalaya 
gidecek iki kol tarafmdan yap1la • 
cag1 tahmin edilmekledir. $u hal
de Musaali dagt civarmdan Habe~ 
topraklorma giren kuvvetler i~te 
bu iissiilharekesi Assab olan ordu
ya mensubdurlar. 

Bu ordunun Danakilde bir miid
det ileriledikten sonra ikiye ayrtl -
mast bir kiSim kuvvetlerin ball 
giineye, Magdalaya dogru yiiriir -
ken, bir kiSim kuvvetlerin demir -
yolunu kesmek i~in giineye Dine 
Dauaya dogru yiiriimeleri Jaz1m ge
Jecektir. Maamafih demiryolunu 
tayyare taarruzlarile tahrib etmek
Je iktifa ederek demiryoluna dogru 
ayrt bir kol ay~rmaga liizum giir -
memeleri ihlimali de yok degildir. 

Biitiin bunlar ileride inki~af ede
cek hareketlerdir. Bugiinkii vazi -
yet, !talyanlarm Eritredeki kuv -
vetlerinden iissiilharekesi Assab o
lan kolun harekete ba~lamast veya 
ba~lamak iizere bulunmu~ olmastn
dan ibarettir. 

Italyada diin ~ivil seferberlik yaptldt 
( Ba, tarafr birinci •ahifede) 

Toreni miimkiin oldugu kadar ihti • 
§amh gostermek i~in her tiirlii hazuhk 
yapllm•!IL Giinlerce evvel tube binalan 
bayraklar ve ampullerle donanmJ§, k11 • 
lalarda da ayni 1ekilde siislenmi§ti. 

20 milyon insanm sabJTsJZhkla bekle· 
digi i1aret nihayet bugiin verildi. F a1ist 
partisi gene! yazgam Stara saat 15,15 te 
20 milyon fa1isti toplanmaya <;ag!Tacak 
olan emrin saat 15,30 da radyo vaSJta-

1 sile _veril~cegini biitiin ltalyaya bildirdi. 
F1lhakoka on bel dakika sonra Roma

da diidiikler otmege, <;anlar <;almaya bat-
lad!. T abii diger 1ehirlerde de vaziyet ErifTe yollartnila huiluCla y;;riiyen top~ lruooetlm 

ayni idi. li"""""....,"""--""""""""""""~~-""""""'ll idlere hp1larak miittefilc devletlerle bir.' 
le~ti. 400 bin olii, bir milyon yarah ve 4 

rerek zaferin kazamlmasma yard1m etti. 

Fa kat bu fedaHrhklan yalmz ba,kala• 
nnm miistemlekelerini geni1letmesine ya• 
rad1. 

Rom ada sabahtanberi biitiin siiel lnt' a· 
lar seferbelilc halinde idi. Elo;iliklerin em
niyeti i~in ozel tedbirler almmljll. tm -
paratorluk yolunun boyunca radyolu a
rabalar konmUI ve Musolininin soyliye
cegi sozlerin biitiin ltalyanlar tarafmdan 
i1itilmesi imkam verilmi1ti. 

Saat 15,30 da biitiin diidiikler ottii. 
Magazalar kapand1 ve halk, sabahtan • 
beri yagmakta olan yagmurun altmda 
h1zh h1zh, evvelden malum toplanll yer
lerine ko§u§mJya batladJ. 

Biitiin meydanlara lconulmu! bulunan 
oparlorler, vatan !ark1lan yaymakta ve 
arada bir spikerler §u sozleri tekrarla • 
makta idiler: 

«- ftalyanm azminden 1iiphe eden -
ler yakmda larihsel realitelerden gaflet 
etmekte olduklanm goreceklerdir.» 

Romada fa1istler evvela 1ubelerde, 
sonra saat 17.30 da parti gene! sekrete
rinin ikinci <;agm1ile Palazzo Venizia 
meydanmda toplandJlar. Saat 18.30 da 
Musolininin bu saraym balkonunddn bii
tiin ftalyan ulusuna hitaben bir si;ylev 
Yerecegini i1iten halk ta meydana akm 
ediyordu. Saat 18 de bu meydanl1ga gi
d~n sokaklardan ge~mek kabil degildi 
S1yah gomleklilerden ba1ka, izciler, ta
lebeler, I 0 bin polis, motosikletli kltaat ve 
on binlerce halk meydam doldurmu~ • 
tu. Bu muazzam kalabahk miitemadiy•n 
«Duo;e 1., Du<;e 1.. Du<;e 1..» diye bas• • 
nyordu. 

Manzara tamamile Umumi Harbin 
arifesindeki manzaray1 hahrlatmakta idi. 

Nihayet F a1ist Partisi gene! sekreteri 
balkona <;Jkarak ,unlan soyledi: 

«- ltalyanlar, birazdan Biiyiik Sefi 
dinliyeceksiniz. ltalyamn sesi onun ag • 
zmdan hayknacakhr. Bugiin Romada 
biitii'+ltalvanln lc.albi ~arp1yor. halnnm 
nazarJan bu volkana ~evrilmi~tir. 

ltalyamn dileklerine baghhgJ granit 
kadar saglamdor. Bundan dolayJdJT 
ki IU and a biitiin f talyanlann kalbi bir 
tek insanm kalbi gibi ~arpmaktador. Bu • 
giin 44 milyon halkm emeli tektir. 

Kalblerimizin <;1rpm1~1na ar!Jk ta • 
hammiil edemiyoruz. Dileklerimiz ta -
hakkuk etmedik<;e yiireklerimiz ayni h1zla 
<;arpmaya devam edecektir. Bugiin bu • 
rada goriilen saborSJzhk ve heyecan bu 
dakikada biitiin ftalyada ayni 1ekilde 
tezahiir etmekte ve memleketin her ta • 
rafmda herkes biiyiik bir sablfSJZhkla 
Biiyiik Sefin sozlerini beklemektedir. 
Herkesi heyecanla bekleten bu dakika 
ltalya i<;in tarihi mahiyeti haizdir.» 

M u•olininin •oylevi 

Sa at tam 18.30 da M usolini on bin • 
lerce halkm alk•1lan arasmda balkona <;1-
karak, radyo ile biitiin ltalyaya yay1lan 
!U soy]evi verdi: 

«- ltalya F a§istleri hepinizi selam • 
lanml 

Ey ihtilalin karagomleklileri, ey biitiin 
ltalyanm miimessilleri I 

Ey Okyanuslann ve daiilann ote ta • 
rafmda bulunan ltalyanlar dinleyinizl 

Vatanm tarihini ikmal edecek saat 
gelmi§tir. Bu dakikada ltalyamn her Ia· 
rahnda 20 milyon ltalyan biitiin dun • 

Son dakika 

italyada ordunun 
smrrr ge~tigi artrk 

yalanlanrmyor 
Roma 2 (A.A.) - ltalyan k•· 

taatJmn Habejistana ge<;tikleri ~rt1k 
yalanlanmamaktadu. 

Roma 2 (A.A.) - Habel el~i • 
ligini yiizlerce muhafJz ku~atmak • 
tadn. 

Habe,i.tanda genel 
•elerberlik bugiin 

Adisababa 2 (A.A.) - Gene! 
seferberlik yarm sarayda biiyiik me • 
rasimle ilan edilecektir. Merasim sa
ali 11 olarak ilan edilmi!tir. 
Habe, lmparatarunun telgrall 

Londra 2 (Sabaha kar~1. ozel)-
1 

Habet fmparatoru tarafmdan Ulus· ' 
lar Kurumuna gonderilen proteslo 
telgrafmm sureti Uluslar Kurumu ii
yelerine dagJtJ!mJihr. 

lmparator bu telgraftnda ltalyan 
kuvvetlerinin Habel hududunu teca· 
viiz ettiklerini, bir taarruz i<;in Ha • 
be1 topraklarmda iissiilhareke kur • 
m.akta olduklarJnJ bildirmektedir. lm
paratoru, ltalyanlann girdikleri mm
takanm bilhassa su itibarile zengin 
oldugunu da ilave ederek tetkik he· 
yetinin biran evvel yola <;JkanlmaSJ-
nJ istemektedir. I 

Bu !(ece Cenevreden !(elen ha • 
berler, Uluslar Kurumu Konseyinin 
fevkalade bir toplanhya ~agmlaca • 1 

gm1 bildirmektedirler. ( 
Diger tarafta 13 ler komitesi ya- I 

nn ogleden sonra toplanarak Ha • 
be,istana bir tetkik heyeti Ronderil
mesJ meselesi hakkmda kat'i bir lea· 
rar v~•ecektir. 
lngili:zl~rali;J, ambargo•unu 

kaldrractilirar 
Londra 2 (A.A.) - Gene! ola- · 

rak kabul edildigine gore «Muhasa
mayJ k1saltmak i<;in yap1lacak tesir \ 
tedbirleri» almmadan evvel Habe!is-

1 

lana yap1lacak silah nakliyatJ iize • 
''deki ambargonun kaldmlmaSJ Ia -
z•m gelmektedir. 

,Simdiye kadar siikunetle o zaman bi • 
ze yap.Ian vaidlerin tahaklcukunu bekle• 
dik. Fa kat bugiin art1k harekete ge~melt 
saati gelmi1tir. 

Biz tam 40 y1l Hahe,istanla dost ge • 
<;inmege ~ah1hk. Fa kat muvaffak ola • 
mad1k. Uluslar Kurumu (kahrolsun ses· 
leri) hakh dileklerimizi dinlemiyerek hi· 
ze kar11 zecri tedbirler alm1ya ham • 
land1. 

Halbuki t talya hakh idi ve biz bugiin 
bunu ispat edecegiz. 

Cenevrede, tedbirlerden bahsediliyor. 
F akat ben, ftalyan oliilerinin hatuasmt 
ya§•yan F ransanm bu zecri tedbirlere 11· 
tirak edebilecegini zannetmedigim gibi 
hakiki lngiliz ulusunun da barbar bir u• 

Ius, medeni uluslar arasmda yer alm1ya 
gayrilay1k bir ulus olan bir Afrika mem• 
leketi i<;in kan dokmek istiyecegini zan· 
netmiyorum. Bununla beraber zecri ted· 
birlerin ittihazJ miimkiin oldugunu bil • 
mekligimiz laz•mdu. 

Ekonomik mahiyette zecri tedbirlerl 
fedakarhk ruhile, disiplinle ve cesaretle 
kar~J!JyacagJz. Siiel mahiyette tedbirlere 
siiel tedbirlerle ve sava1 hareketlerine sa· 
va~ hareketlerile cevab verecegiz. 

Serefini bilen bir ulus boyle bir du· 
rum kar!JSmda sessiz duramaz. 

ltalyaya lcar§J mukaddes kararJmJzJ 
verdigimiz §U tarihi dakikada miistemle • 
keye aid anla~mazhgunJzm Avrupada a· 
kisler yapabilecek 1ekilde genelle,me • 
mesi i~in var kuvvetimle ~a)J~acaiJml 

bir defa daha en kat'i surette tekrG• • ..1.• 

nm. 

lntikam alma ;,;- t~Jaket ham!Jyan 
uluslar var, fakat onlarm boyle bir te • 
1ehbiise giri§melerine miisaade etmiye • 
cegiz. 

C::ok vahim dakikalarda ltalyan ulusu 
karakteristik kuvvetini gostermi!tir. Diin· 
yaya biiyiik 1airler, san'atkarlkr, musi • 
ki~inaslar, lca§ifler, miistemlekeciler ve• 
ren bu ul usu bugiin insaniyet zecri tedbir· 

yaya kar11 muazzam bir gosteri yapmak· !erie tehdid ediyor. 

tadn. Bu 20 mil yon ki!i bir tek irade ve Ey ihtilal <;ocuklan, ham olunuz! 
bir tek emelle hareket ediyor. Dileklerimizin tahukkuku yolundaki iman 

Bu gosteri ltalya ile fa1izmin mukad- ve azmimiz dogu Afrikasma giden as • 
derahnm mutlak surette bir oldugunu is· kerlerimizi te1vik edecektir. 
pat edecektir. ltalya ile fa!izm bir tek 
viicud te,kil ederek, diinyaya kuvvetle • Biitiin diinyaya, dost ve dii,manlara i· 

Ian ederiz ki, ltalyanm adalete ve zafe
rini gostereceklerdir. 

Azmimiz, mukadderatm istikametini re imam vardu.» 
degi1tirecek ve !U tarihi anda ftalyamn Musolininin 20 dakika siiren bu soy• 
mukadderah yeniden tayin edilecektir. levini Palazzo Venizire meydanmda 

Bugiin 44 milyon ltalyan bir tek adam dinliyenlerin sayJSJ yiiz bin tahmin edili· 

gibi birle1mil olarak insaniyetin en kara yordu. 
lelcesine kar~J yiiriiyeceklerdir. [ Saat 19 da gosteriye nihayet verildi ve 

ftalya 1915 te bir<;ok tavsiye ve va • herlces yerli yerine dondii. 

Otomobil karoseri iizerinde pul kollek-
4 
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s1yonu yapan zeng~n 

Habe,islanda galiba sava, ya ba,ladl, ya ba,lamak iizera 
ve iklim ha,hba§ma miicadele olunacak 
iki unsurdur. ltalyan ordusu gibi aguhg• 
<;ok modern bir ordu emniyetle i1 gore- . 
bilmek i<;in her elli kilometroda durarak ' 
oraya kadar olan mesafeyi • yani arka - . 
sm1 • emniyet altma almak istiyecek ve 
ancak bu i1 bittikten sonra ikinci elli ki
lometroya g~ebilecektir. ltalyan ha§ku
mandanhgma mal edilen bir fikirde Ha
bel istila hareketinin dort be§ sene siire
bilece!(i esaSJ vardn, ve bu bo1 bir fikir 
degildir. Binaenaleyh bugiin sava1 ba1 -
lad• m•, ha,IamadJ m• sorgusu oniinde 
sanki bir mesele halleder gibi uzunboylu 
durarak kafa yormakta mana yoktur. 

( Ba,makaleden devam) 
laz1m gelir. ltalyanm lngiltere ile go -
rii1mek istemesi de doniip dola§Jp gene 
Cemiyete gelecek bir i1tir. Hulasa Ce • 
miyet bak1mmdan heniiz yap1lacak bir 
hayli i1 bulundugunu kabul edebiliriz. 

Habel hududunda toplanan ltalyan 
kuvvetlerinin hi<;bir §eY yapmadan geri 
dondiiriilmelefindeki zorlugu anlamak 
lazomdn. Bunu dii1iinen baz1 kimseler 
ftalyanm hi<; olmazsa kendisini Adua • 
ya kadar gotiirecek askeri hareketlerini 

zaruri goriiyorlar, ve ancak ondan son
raSJ i~in bir uzla1ma .~aresi bulunabile • 
cegini dii1iiniiyorlar. Oyleyse sava§t o • 
niinden ka~.Iamaz bir zaruret gibi te • 
lakki ederek bunun hi<; olmazsa 1arki 
Afrikada blmasm1 ve Avrupaya sirayet 
etmemesini temenni etmek en dogru 
olur. 

Realist bir gorii1le i1in bu cereyam 
zaruri say1hrsa tirndi artJk bugiinliik 
yannl•k bir i1 say1lan §arki Afrika sava
§JDJD bize tiirlii ihtimaller i<;inde hayli 

uzun giinler ya§atacagom 1imdiden hesa
ba katmak lazun gelir. <;:iinku harbin 
Aduaya kadar olan safhaSJ bile epeyce 
uzun bir zaman ister. Habe1istanda arazi 

Harb ba,lamamJ§Sa ba,hyacaktn, ve 
oyle farzolunabilecegi gibi bir !cere bat
ladJktan sonra iki ii<; giinde de bitivere
cek degildir. Maamafih biz ileri hare • 
ketlerinin ba,lamJ! olacagm1 farzediyo • 
ruz. ltalyada gene! seferberlige benzi • 
yen ulusal bir hareketle harbin, yani 1 • 
talyan ileri hareketlerinin ba,lamaSJ bir 
giinde olacagma aid evvelden bilgileri • 
miz vardt. Diin ltalyada biitiin fa1ist 
kuvvetlerinin bir gosterisi yap1ldJ ve bu 
gosteri M. Musolininin canh bir soyle
vile taclandonldJ. 0 halde demek ki sa· 
va1 ba,ladJ. YUNUS NADI 

• 

Amerikada Boston ~ehrinln tarunm1~ zenginlerinden Mister G. Henry miit
hi~ bir pul merakhs1 ve kolleksiyoncusudur, o derecede ki, resimde gordiigii
niiz v~hile otomobilinin her tarafmt 18 bin nadir pulla siislenmi~tir. Bu suret 
le sevgili pullarmdan aynlmadan en uzak yerlere seyahat etmekle ve avni 
zamanda arabru;mm koroseri iizerinde boya yerine boyle orijinal bit lohf ta • 
§tmaktadtr. 



3 Birlneitesrln 1~:15 CUMHURlYET ' 

Adisababa ve Roma 
mektublar• 

Habe§ lmparatorunun ltalyan 
Kral1na gizlice gonderdigi mektub 

italyan Bakanlar Kurulunun 
Habe~istan yeni tayyareler 

son kararlari Romada nasd kar~IIand1?. 
aldt . ingilizlerin Adendeki haztrhklan 

Rom a mektubu : 

Roma 28 (Eylul) - Ogleden biraz 
aonra idi. Mavi, parlak semadan kur1un 
gibi agor bir Sleakhk ak1yor. 

F akat giine1in bu yak1e1 sicagl, Roma 
halkmm umuruoda m1? Onu dii1iinduren 
ha1ka bir§ey var. Bakanlar kuruluoun 
toplanmii bulundugu Viminale saraym
da verileeek alan karan bekliyor. Ak • 
tamlan hic;bir zaman bo1 yer bulunm1yan 
Colonna meydanmm tara~alannda bir • 
denbire bir havadis ~1k11. Y an1mda oturan 
birinin, arkadajmm kulagma: «halya 
delegasyonu Cenevreyi terketmip> dedi
gini duydum. 

Aeaba yalan bir haber mi? Yoksa da· 
ha fena haberlerin pi§tan m1? Belki de 
uydurmadu F akat o dakikada, sokakta 
halk arasmda bir Urpertiye benzer bir§eY 
hisseder gibi oldum. 

<;:ok surmedi, ltalyan delegasyonunun 
Cenevreyi terkedi,inin toplanl!nm .sonu 
demek olduii;u ve art!k yapaeak bn§ey 
kalmad!gl ogrenildi. 

0 Roma gene sakin vekanm zaman, ' ' 
takmd1 

ljte.' gazetelerin bu akjam yazd•.ii• gibi, 
Du~enin «u<; kat'i notasl>> n1 tesb1t eden 
resmi bildirik, boyle sakin ve musterih 
bir hava ic;iode haber. a~md• ... 

Hic;bir heyeean, h•~h·~ mutalea yok. 
<;:unku Du~e karar verm11. 

(Le journal) 
*** 

Cumartesi gunu toplanan Bakanlar 
kurulunun yaptlgl bildirige ilgi ve onem 
veren 1ey, onun jeltlidir. Filhakika, bu 
bildirikte yaz1h alan maksadlar ve tez • 
ler, baSlDin mutalealan ve resmi §ahsiyet· 
lerin diyevlerile, c;oktanberi ogrenilmij 
bulunuyordu. ,Simdi, bizzat hiikumet, bu 
diyevlerin mejguliyetini kabul etmekte • 
.lir. Bundan sonra, Afrikada sue! hare • 
kat olmaSl muhakkakllr diyinee, tahsi 
mutalealara dayanan bir tahmin yihiitul
miil degil, bizzat hiikumetin fikri ifade 
edilmi1 olaeaktlr. <;:unkii, dunku bildiri
ii;in en goze c;arpaeak kiSml, ltalyanm 
Afrikada harbetmek azmidir. 

lkinei nokta, lngiltereye yap1lan mu· 
racaattir. Bundan anla1•hyor ki, ltalya, 
heniiz goru1meii;e ve lngilterenin meveud 
ve miistakbel biitun menfaatlerini tekef • 
fiil etmek uzere, anla§malar yapmaga 
hazordor. 

ltalyan hiikumetinin, lngiliz milletini, 
«fa1izm aleyhtan fitnelere» kar11 ikaz et· 
mek uzere, dogrudan dogruya lngiltereye 
miiraeaat etmesi, hayretle kart•lanm•sllr. 
Roma diplomatik mahfillerinde, bu mu· 
raeaatin, bundan boyle uc; tarafh bir 
konferans toplanmaSl ihtimalini bertaraf 
ettiii;i kanaati vard1r. Bir anla1ma yam • 
lacak oluroa, bu. dogrudan dogruya Ro· 
rna ile Londra arasmda olaeakbr. Aneak, 
bir lngi\iz tavassutunun ne zaman yap!· 
l.bileeegi du~unulmektedir. Cenevrede 
olduii;u gibi, burada da, goriijmelerin ne 
kadar devam edeeegine dair tahminler 
Yiirii tiilmektedir. 

ltalya, Adua istikametinde ilk mu • 
vaffakiveti kazand•ktan sonra duracak 
nu, yoksa, yapt1g1 hamleye devam ede· 
rek, Habesistanm i~erilerine kadar ilerli· 
Yecek midir? 

Umumi bir zan ve kanaate gore, ltal
Ya Dogu Afrikada uzun muddet yalmz 
kalm,yaeaktor. Ate1in Avrupaya siraye
ti istenmiyorsa, 51k Slk zikredile~ muahe
deler, hususile 1906 muahedeSI ve ln
giliz • ltalyan anlasmalanna riayet edil
mesi gerektir. Bu hususta, Bakanlar ku
rulu bildirii!indeki «fasist hukumeti: 1 
talyan • Habe1 anlajmazhgmm gemsle • 
tnesine sebeb olabileeek herseyi bertaraf 
edecegini beyan eder» eiimlesi inane ve· 
tecek mahiyettedir ve biraz husniiniyet sa· 
Yesinde, anla1mazhii;• gerek muddet Re
tek saha itibarile tahdid etmeRe muvaf • 
fakivet elvereeek gibi gorunmektedir. 
. ltalyanm, Uluslar Kurumu kar~ISinda· 

lr., durumu degijmemijtir. Bugiinku Ho • 
tna l!azetelerinden biri, ltalyamn, Cenev· 
re aleyhinde hi~bir maksad beslemedi~ini 
btnin ediyor. Dog~udur. F ak~~ .. lt~ly~, 

luslar Sosyetesinm evrenselhgm• mkar 
etmekte ve gerc;ekten faydah olmak isti
Yorsa, faaliyetini Avrupaya inhisar ettir
lllesi laz•m geldigini iddia eylemektedir. 

Romamn bu iddiasm1 tevsik ic;in i1tri 
•~rdugii seb~bler evvelee yaz•lrnljh. Zec· 
Tl ledbirler kelimesinin bildirikte zikri ge~-
111h.edigi soyleniyor. Bildirikte, ltalya aley-

1nde «tedbirler» den bahsedilmekte ve 

Habe' tayyareleri 
«Uiuslar Sosyetesi, ftalyaya muteveeeih ber ltalyaya geldigi zaman kendisine 
tedbirlerin bii!un mes'uliyetini bizzat iis- miimaneat etmemi§lerdir. Bunun 1~10 
tune almad•kc;a, ftalya Sosyeteyi terket- Habel aiam F ranSiz Ramada serbest~e 
miyecektir» denilmektedir. Bu. on do- dola1m11, bir yolunu bularak ltalya Kra
kuzuncu amda oldugu neviden ekono • hmn yanma yakmla§IDI! ve lmparatorun 
mik ve finansal bir abluka ihtimaline bir mektubunu vermi1tir. 
telmih te,kil etmektedir. ltalya bu 1e • Habel lmparatorunun imzasile yaz • 
kilde bir ablukay1 bir harb hareketi sa- d1g1 bu mektub franSizcad~r. lmpa • 
yacak ve <;.iornale d'ltaliamn dedi~i gibi rater Krala tebaasma kar§l hi~bir garez 
o Zaman, bir fark gozetmeksizin, «teda- ve husumeti olmadlgiDI, bilakis 1 talyaya 
fui» bir harb ac;mak husus~mda kendiode ve ltalyanlarla hiikumdarlanna kar§l 
hak goreeektir. son dereeede dostane duy~ulan oldugunu 

Netiee itibarile, ftalya, diinya efkan temin etmittir. (Sunday Pictoriel) 
umumiyesi kar§Ismda kendini hakh gos- * * * 
terM~k istemit ve Afrika seferinio Av · Habe1istan hava kuvvetlerini artlr • 

· naktadn. Habe§ lmparatoru hava kuv· 
' vetlerinin tensikini Amerikadan gonullu 
gelen zenei bir zabite tevdi etmi1tir. Bu 
zenei zabit yeniden bir Habel hava kuv· 

, veti yaratmaga eanla ba§la ~ah§Iyor. Bu 
I zahn vesatatile Habe,istana yeni yeni 
1 tayyareler gelmektedir. Son giinlerde iki 

·Habe, lmparatorunun yeni 
resimlerinden biri 

rupada dogurabileeegi ak•betlerio mes • 
ulivetinden 1imdiden kurtulmak istemi1tir. 

Diinku bildirii!in daha Sikl surette ~5-
zelenmesi, daha ba§ka miilahazalara yol 
a~abilirse de, bunlar1 §imdilik yazmamak 
belki daha makul bir hareket olur. 

Duc;e yalmz arsmlusal efkan umumi
yeye hitab etmi1 degildir. Bu bildirig, a~
ni zamanda, ft..,lyan milletine de bir hl· 
tabd~r. Sekiz giindenberi ltalya efHn 
umumiyesinde bir tereddiid hissediliyor • 
du. Mazzam bir halk gosterisi yap1laca· 
g1 ve reiimin sivil kuvvetl•rinin seferber 
edilecegi ilan olunmu§tU. Ramada, bu 
toplantl ic;in, her§ey c;oktanberi haznlan
ml,.tlt. 

Simdi toplanh yakmdlf. Btlki de Af
rikada harbin baslama,ile ayni tarihe te· 
sadiif edeetktir. (Le Temps) 

Adlsababa mektubu: 

Adisababa 26 - ltalya devletinin 
basmda bir kral bulunduRu halde her 
is fa,ist f~rkasmm Iideri M. Musolini e· 
lindedir. Habe, lmparatoru bu vaziyeti 
bilmesine ra!lmen ltalya kralma gizli bir 
mektub gondererek samimi du,iineelenni 
bildirmistir. 

Habel lmparatorunun gizli mektubunu 
Kral Ombertoya M. Mmolininin haberi 
olmaks•zm verme~e muvaffak olan zat 
lmparatorun hu•usi hizmetinde bulunan 
bir F ranSizdrr. ltalyanlar bu F ransmn 
Habel fmparatoru ile munasebeti bulun· 
dugunu bilmediklerinden mektubla hera· 

lci,ilik bir harb tayyaresi daha gelmi1. 
tecrubeleri muvaffakiyetle yapilml§hr. 

Aden mektubu : 

Cibuti 28 Eylul - Kmldenizle Bas· 
ra korfezi arasmda Arabistan yar1madast 
bir gergedan bumu gibi uzamyor. Bu 
geniz sahranm bah guneyinin bitimindeki 
klzgm Aden kayahg1 da bir gergcdan 
boynuzunu andmyor. 

Dunya uzerinde bu dereee vah1i man· 
zarah yer pek c;ok bulunmaz, ondan do
lay•, ilk bab§ta, insan, bu kadar ~orak 
bir noktada liman a~manm naSI! akledil
digini dii§uniiyor. Adene ilk ad1m1 alar 
atmaz, bu kopek bahklarile dolu koy • 
!ann, testere di1i gibi tepelerin, tozun, 
develerin, fmn Slcakhgmdaki havamn, 
Arab, J apon ve Meeusi dukkanc•lann 
ve o daimi mazut kokusunun, lngiliz 
miistemlekelerine aid oldugunu anhyor • 
sunuz. 

Bu. ,muhterem dostlanmiZin pek e~ki 
bir adetidir. Bir kana!, bir gec;id. bir bo
gaz, denizin dar)ajhgl herhangi bir nok· 
ta gordiiler mi, hemen oraya yerle§~rler, 
ne giizellik, ne konfor, ne de ba1ka b1r1~Y 
'dusiinurler. leah ederse, tefessuh etm•l· 
bir balina bahg1 cesedi uzerinde bile ka
rargah kurarlar. lngilizler denizin g11e 
memurlandor. 

*** Sadeee bir vapurun getireeegi postayl 
beldiyen ve giinlerdenberi harab bir ~·.I
de bulunan kendi halinde bir yolcu I<;ID 
Aden in golgede 3 7, 38, 40 derecey• ~u
lan SleaRm ne demek oldugunu tanfe 
haeet yoktur. 

Vakit gec;irmek ic;in, ,limana hakim te
pede sozde biraz ha va almaga c;•krni§IIm. 
Can SlkmhSI ic;inde dola§lfken, birdenbire 
garib bir manzara gozume ili1ti. 

A,ag•da, biiyuk bir vapur kumpany~
smm avlusunda elli Arab, hummah b1r 
faaliyetle c;ah§Iyordu. Ellerinde kazma· 
lar ve kurekler vard1. Y eri kaz1yorlar ve 
~·kan toprag1 c;uvallara dolduruyorhrd1. 
Bu c;uvallan, baska i~<;iler tara~alara ve 
damlara tajlyorlardl. KISa bir muddet 
i~inde, bu damlar ve tarac;alar, bir mu • 
hasaraya karl• mudafaa idn tertibat ai
m" bir manzaraya buriindu. 

llkonce bu hararetli mudafaa ham • 
hRma giiliimsedim. F akat ban a dediler 
ki: 

- Hata ediyors11nuz. Londradan e
mir geldi. Gayet kat'i. Gerek limanda, 
gerek birka~ kilometre ileride, herkes 
harb hMnhii• goruyor. 

*** 
Bu. anlathklanm gec;en pazartesi olan 

seylerdir. F akat zaten birkac; gundenbe
ri devam eden gayritabii bir faaliyet, 
halkm yurei!inde uziintiiler uyad~rmakta 
idi. 

1Ikevvel, kiic;iik bir filo geldi. ltalya
nm, Musavvadaki harb hamhg1, tucear 
gemileri akm1 halinde tezahur ediyor. 

~EQ60N 
BiQ fiL.<RA 

Koyunun adt 

Misafir Rumen u~manlari 
diin Ankaradan geldiler 

Gozliiklerde otomatik 
ailme aleti 

Atatiirk misafirlere hirer altm saat hediye etti, 
'J<;aklar bugiin Biikrefe hareket edecekler 

r-

• Sotda ,...kanda mira
lirler Rumen konao-
1-, r•fjJ>.u,t rle Tiirk 
lrllr.,la)"nlcrrilr bera-
1>.-., Ofai•da Rumen 
heyeti bir u.;agm et. 

ra.·lnda, •aida Rumen alafemlliteri kendiain[ ~ oen Tiirll us-manile, GfG'"' 

grda bir Rumen u~mam Atatiirkiin hediye ettiji 1aati koluna takarken 

Ankarada bulunan miSafir Rumen u- uc;aklanna k1lavuzluk eden yuzba~l 
~aklan diin saat be~te 1stanbula gelerek Basrinin u~agile gelmittir. 
Y e~ilkoy hava alamnda torenle kar§IIan· Rumen u~aklan dun Ye§ilkoy a lam • 
rnl§lardu. na iner inmez Ankaraya bir te1•kkur tel· 

Hava okulu komutam binba 11 Nairn, graf1 ~ekmi§lerdir. . 
Rumen konsolosu ve refika51 Hava ku- Rumen u~ak subaylan otomob•llerle 
rumu ba~kam ve hava subayiammz ha • Perapalas oteline giderek kendilerine 
m bulunmu~lardor. tahsis edilen dairede istirahat etmi~ler • 

dir. Dun ak~am 1ereflerine husu<i bir ~o· 
len verilmi§tir. Romanyah misafirlerimiz 
bugun saat dokuzda Biikre~e hareket e· 
deceklerdir. Kendileri lstanbulda ve An· 
karada gordiikleri misafirperverlikten 
~ok memnun olduklannl ve bu giizel se
yahati daima hahrhyaeaklanm soylemi§" 
lerdir. 

Rumen hava subaylanna Ankarada 
Atatiirk tarafmdan hirer altm saat he • 
diye edilmi1tir. Misafir u~manlar bu il
tifattan c;ok memnun kald•klanm ve bu 
saatleri bileklerinde degil kalbleri uze • 
nnde la§Iyacaklanm soy)emi~Jerdir. 

Otomobillerde §ofiirlerin llnilndeki 
camlarm bugusunu, ya§llg,.ru silmefle, 
temizlemege mahsus bir alet vard1r. 
Ya~ur, kar yagm1ya ba:;lad1 m1 bu a
Jete elektrik cereyam verilir, miitema
diyen saga sola giderek camm o k1sm•m 
temiz ve parlak tutar. Bir miitefennin 
bu aletin k•'l sporlarmda ve otomobil 
gezilerinde tak1lan gozHiklere ilavesine 
de muvaffak olmu§tur. Hem de elek -
trik cereyanma hacet kalmadan. Aletin 
ortasma konan kiic;iik bir fmldak don
diik~e ona merbut mekanizma her iki 
gozdeki cam1 otomobillerdeki aletler gi
bi bir saga bir sola giderek ternizle • 
mektedir. -----

Ktza l;arptp kal;h 
Diin F atihte, Melekhatun mahallesin· 

de sokakta oynamakta olan 8 ya,Iannda 
Bedriyeye Reeebin idaresindeki araba 
c;arpm11 ve kiZI yarahyarak ka~m1~tor. 
Polis Sib bir aramadan sonra arabae1y1 
yakalamljhr. 

Adende !imam doldurao harb gemileri 
dir. Ben kendi hesab1ma on u~ harb ge· 
misi sayd1m. Bunlardan iic;ii Norfalk, 
Emerald ve Colombo kruvazorleri. Fa· 
kat daha ba1ka kruvazorler de bulunabi
lir ve Bombaydan Adene kadar bu nevi 
tenezziih gemileri uc; giinden bile evvel 
gelir. 

Esasen, sadeee deniz ustunde muda· 
faa VaSitalan y1gmakla iktifa edilmiyor. 
Karada da ~eele tertibat var. Seyh Os
man bahc;esine gezmege giderken, sipcr 
kazmaga giden isc;i tak•mlarma tesadiif 
ettim. 

Babulmendebe mandai vazifesi goren 
Perim adaSI bugun; kesif bir hamhga 
sahne olmakta ve civardaki bir adac1k 
ta, ilk defa olmak uzere tahkim edil • 
mektedir. 

On be1 yirmi kilometro i~eride bir ta· 
hassun hath hamlanmaktad!T. (:iinkii 
lngilizler, simd1 baz1 endi§eler besliyor· 
lar. Filhakika, bundan iki ay evvel, c;ok 
Ya1h ve iiremiden yan olmu1 halde bu
lunan lmam Y ahya, hiikumet yukunu 
paylasmak uzere, oglu Ahmedi yanma 
~aii;ITmljhr. ltalyanlann pek lehinde ol • 
m1yan Ahmedin lngilizlere de taraftar ol
m•yacag• muhakkaktlf. 

Fa kat, alman tedbirlerin bilhassa Ade
ni miidafaaya matuf oldu~u muhakkak • 
hr. (:iinkii, lngiliz • ltalyan gerginligi 
bir ink1ta ile biteeek olursa, ltalyan tay· 
yareleri, Hind denizinin bu ko§esinde 
faaliyete gec;ebileceklerdir. 

*** 
F azla miktarda petrol ve benzin iddi

har edilmektedir. Fa kat ayni zamanda, 
sarmclar, c;ol< gozonunde hirer hedef te1· 
kil etttii;i ic;in bosalhlarak, i~indeki petrol 
ve benzin sarmeh gemilere naklediliyor. 

T abii, •ivil ahali, bu hamhklara. pek 
memnun bir sekilde i1tirak etmemekte • 
dir. 

Rum•n w;,aklan diin sabah saat do · 
kuzda Ankaradan hareket etmi~ler ve 
hareketlerinden biT saat k~rk dakika son
ra Eski1ehire vaSI! olmu~lard~r. Eski1e • 
hirde uc;manlar §erefine bir §olen veri!-

Ge~enlerde §ehrimizd•n ge~erek Pi • 
reye giden Rumen deniz uc;aklan diin 
gelmi~ler ve Buyiikderede biraz kald1k· 
tan '"nra Kosteneeye u~muslardu. 

mijtir. Yugo1lav urmanlan geliyor 
Diin Rumen u~aklarile beraber Ro • 

manya alajemiliteri kolonel J orj da ls • 
tanbula gelmittir. Kolonel ]orj Rumen 

Y akmda Yugoslav u~aklanndan mu· 
rekkeb bir filonun lstanbulu ziyaret e • 
decegi ihtimal dahilinde bulunmaktadlr. .......................................................................................................................... 

Tiirk Kadinlari Bi~ki Y urdunun sergisi 

Bu y1lki mezunlar bir ara .... 
Turk Kadmlan Bic;ki Yurdunun yt!- Bi~ki Yurdunun bu y1lki sergisinden 

hk sergisi dun saat 16 da Yurdun Di • bahsederken bu haylfh ve ulusal kurum 
vanyolundaki binasmda torenle a~•lml§· hakkmda da biraz malumat vermek is • 
hr. Torende lstanbulun yuksek tabaka- tiyoruz. 
sma mensub bir~ok kadmlarla Yurdun Turk Kadmlan Bi~ki Yurdu 1913 
talebeleri ve gazeteciler bulunmustur. y1hnda a~IIrnl§hr. Bu y1l 23 ya~ma bas-

Sergide, bu y1l Yurddan mezun olan maktad!T. Simdiye kadar 3647 talebe 
73 bayanla birinei, ikinci ve u<;iincii s1 • yeti§tirmi1tir ve Tiirkiyede ilk a~1lan Di· 
n1f talebeleri,nin yiizleree eseri te1hir o • kis Yurdudur. Bugun memleketin muh• 
lunmaktad!T. Eserler arasmda hakikaten telif yerlerinde tam 34 lane Bic;ki Yur• 
~ok muvaffakiyetli olanlan vardlf. · Bu du bulunmaktad!T. Bu 34 Yurdu idare 
meyanda u~iineu Slmftan Perizadm tu- ~den ve bunlarm hocahgm1 yapan butiin 
valeti, birinci Simftan Makbule Saffetin kadm terzilerimizin hepsi bu Yurddan 
mantosu, ii~uneii stmftan Sabiha Ahme- me>un olmuslardor. 
din robu, Suad Mustafanm yazhk pi • Turk kadm1 hayata ah,hrmak ve en 
jamaSI, ii~iineu s•mftan Suheyla Suphi, mubrem ihtiyaclanm kendi elile yapa • 
Sakine Mehmed. Neriman Feyzullah ve bilmek meziyetlerini ogreten bu ha)'lrh 
Musavver Nasidin butun i§leri fevkala- ve ulusal kurumun daha ~ok basanl:>r 
de begenilmi§tir. kazanmas•m dileriz. 

Bir isim yanh~hgt 
Park Otel kasasmdan para ~ald•ii• i

~in yakalanan Zavenin ad1, diinkii sa -
y1m1Zda yanhshkla Zara c;•km11hr. Za
h•ta ve Adliye bu husustaki tahkikahna 
devam etmektedir. 

Mu~ta ile yaraladt 
Dun, iki sab1kah kavga etmi1, biri 

oglfea yaralanmlshr. Cibalide oturan 
mejhur sab1kahlardan Semsi ile Y avuz· 
sinan mahallesinde Camii1erif sokagmda 
oturap sab1kahlardan. N uri bundan bir 
miiddet evvel aralarmda bir para mese • 
lesinden kavga etmislerdir. 

Var~ovada yanan miize 
Var1ova 2 (A.A.) - Var1ova iini

versitesinin hayvanat muzesinde diin ge
ceyanSI biiyuk bir yangm <;1km11 ve bi· 
namn u~te ikisi yanm•§hr. Avrupamn en 
zengin iki kolleksiyonu olan memeli hay• 
vanlar ve ku,lar kolleksiyonlan tamamile 
mahvolmujtur. 

Franstz Cumhurreisinin lngiliz 
Veliahdine ziyafeti 

Bir~ok Mecusi ailesi, simdiden Hin · 
distana Slgmmlshr. lngilizler tabiatile 
cesur gorunuyorlar, fakat ]aponlar, hele 
Arablar, vaziyetten hie; memnun degil 

DUn bu iki sab•kah kar§IIasmca gene 
ayni bahsi tekrarlam•slar ve bu yuzden 
kavgaya baslamlslard~r. Kavga biiyii • 
mii1 ve sab1kal• N uri eebinden c;•kard1g1 
mu,ta ile SemSiyi ba1mdan tehlikeli su· 
rette yaralaml!llr. 

Paris 2 (A.A.) - Fransa Ciimur 
Baskam M. Lebrun bugun Rampouillet 
yazhk ko,kunde lngiltere veliahdi ,erefi
ne bir ogle soleni vermi§tir. Ba,bakaD 
Laval, lngiltere buyuk el~isi Sir Cler.k. 
Paganon ve D11 l§leri Bakanhg1 genel 
sekreteri Leger de bu §Olende buiWI • 
muslard1r. lerdir. (Le journal) 
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KU~Uk; 
hlk6ye! Yirmi iki ki~ilik a~k 

Henry Bordeaux'dan 

I 

Lisenin onuncu stmfmda yinni iki Ia· 
lebe hepimiz de ayni kadma a~tkhk ve 
birbirimizi hio; k!Skanmazdtk. Zaten io;i • 
m·zden tercih edilen yoktu kil Biiyiik 
a~kumz mii~terekti. Arkadallardan biri, 
sevgilimizden sogumaga ba~larsa ona 
hep birden o kadar hor bakardtk ki u • 
tanarak tekrar bu sevda halkasma avdet 
etmege mecbur olurdu. Ders senesi • 
nin ba~mda Auguste Milan bu ije onem 
vermenin manast yoktur, diye tutturmu1 
lakin sonunda teslim bayragmt o;ekerek 
birinci stmf tutkunlar arasma geo;mi~ti I 
Bu mii1terek duygu aramtzda gizli bir 
birlik kurmu!tU. Heyecan ve esrar i~in
de ya§tyorduk. 

Kadmm, biitiin bu ate&li kalblerden 
ve hummalt bakt§lardan, hi<; haberi ol -
mamtfh. Aramtzda biiyiik bir cadde ge
ni,liginde bir sokak vardt. Smtfm pen • 
ceresinden kar§tdaki evleri gozden ge • 
o;irirken biitiin heyecanlanmm kendine 
bagladtgumz sevgiliyi bulmu1tuk. Sev • 
gili aradastrada bu, bugulanmt! camla • 
rm arkasmdan goriiniir ve pencereye da
yamp sokagt seyrederdi. 

Bir giin aramtzdan biri: 
- Bu kadm san~! diye ftSt!dadt. 
lkincimiz cevab verdi: 
- Siiliin boylu bir gene ktz I 
San1m oldugu hemen hemen muhak

kakh, fakat gencligi hakkmda bir fikri
miz yoktu. <;:unku aradaki me•afe goz
lerimize ve gorii1iimuze emniyet venni • 
yordu. Fa kat yava! yava1 on a giizel bir 
viicudle iyi bir kalb izafe ettik. Herbi • 
rimiz ona ba1ka 1ekil bir guzellik ve -
riyorduk. Derslerimiz bile onun ha -
yalile doluyordu. Bir Yunan veya U .. 
tin miiellifinde bir kadm ilah ismi ge<;ti 
mi gozlerimiz kar!tmtzdaki kadma <;ev -
riliyordu. Bizce Diane ve Nousicaa oy
du, Ovide «A,klar» ismindeki esermt 
yazmak i<;in ondan ilham almt!tl. Rou • 
sardm 1iirlerini okudugumuz vakit hep 
onu diisiiniirduk. 

Yiiziiniin <;izgilerini daha yalundan 
gormek io;in Auguste Milan eldendii1me 
bir dUrbin aldtrdt. F akat bu bozuk a • 
leti hio;bir zaman ayar edemedik. E,ya}'l 
biiyiitiirken bulutlu gosteriyordu. A1kta 
mutea,.tb olanlanmtz, gizli ibadetimize 
bir safiyetsizlik getiren bu aleti kullan • 
maga taraftar degillerdi. Onun i!e yatc· 
madtgtm gordiigiimiiz vakit geni1 bir ne
fes aldtk. 

Fa kat Auguste Milan bu kadarla 
kalmadt. fhtirasuntzt ~ogaltmak io;in a§ • 
kuntza hakiki tafsilat bulmak istedi. 0 
hakikatin mucizesine inamyor, ve sev • 
gilimizi yakmdan gormek istiyordu. Biz 
buna ihtiyac duymuyorduk. Aramtzda 
bazt anla,mamaz!tklar oldu. fhtilaftmJz 
peresti1 etmek hususunda degil, peresti1 
etmek 1ekli uzerindeydi. f<;imizde en tut
kun~ olan Clement Ravel bir giin kar!t
dakt pencereye istigrak i<;inde baktyordu. 
Auguste Milan onunla alay etmege kal
kt!tl: 

- Y am!tyorsun. Bu sefer pencerede 
duran bir erkek I diyordu. 

Bahar gelmi1ti. Bir gun sevgilinin 
penceresi a<;t!dt ve o goriindii. Arttk !Up
he edilemezdi: Kom§umuz hakikaten sa
rt!mdt. Onun daha iyi goriinmesi bizim 
hayranltgtmtzt arhrmadt. Camm arasm
dan bile onu • hayalen - iyice goremi • 
yor muyduk~ 

Bize bu kafiyken Augu1te Milan ra· 
hat btrakmtyordu. Halbuki biz sevgiliye 
biitiin genclik hassasiyetimizi verivorduk. 

,-------, 

Onunla konu~maiit hangtmtz akllmtza 
getirirdik ~ Mesafeye ehemmiyet vermi • 
yen bir a§k, o giizel yiiziin yakmla§ma -
sile artmtyacak kadar kuvvetliydi. Au • 
guste Milan bir izin giiniimuzde onu so
kagm ko~esinden seyretmemizi teklif et • 
ti. Evvela reddettik. Pe~inden ko§makla 
kadmm admt dillere dii§iirebilirdtk. Ide
al bir mahlukun lise talebelerine goniil 
verecegi nastl tasavvur edilebilirdi ~ Bir 
tehlike daha vardt: Liseden bizi gore • 
bilirlerdi. F akat uzun munaka§alardan 
sonra • garibdir • herkes inadct ve kur • 
naz Auguste Milandan yana ~tkb ve ka
rar verildi: Ilk izinli giiniimiizde, ara • 
mtzdan iki ki~i bu giizel kadma yakla1· 
mak bahtiyarhgma kavu~acaktt: T abii 
bunlardan biri Auguste Milan olacaktt. 
Digerinin ismi kur' a ile <;ekildi ve bun -
da benim adun yazthydt. Daha o daki
kada kalbim atmaga ba§lamt§lt. Onu gO
recektim. Bu, benim i~in ne biiyiik ve 
goz kama§l!ncJ bir saadetti I 

0 me1hur giin yagmur yagtyordu, 
Milanla bir kapmm altmda uzun miid -
det bekledik. Aradan iki saat ge<;ti. 
Belki de kadmcagtz o giin sokaga <;tk • 
mtyacaktt. Boyle diijiinerek gitmege ka
rar verdigimiz Sirada kaptsmtn oniinde 
bekledigimiz evden sanjtn, !i§manca ve 
iri, ya§h bir kadm <;tktt. 

Milan agzmt a~madan ben: 
- 0 dei>;il, diye attldtm. 
Bu ya§h kadmm o olmasmJ istem1yor· 

dum. Fa kat hi linen bir yiiz bir karika • 
tiirde nasll tamhrsa onu da oyle tammtj• 
tun. Ona izafe ettigimiz genclikten, gii • 
zellikten, slhirden filan kendisinde eser 
yoktu. Rengi solmu1, yanaklan sarkmt§· 
b. Simdi hattrlad1k<;a kadmm pek te fe
na olmadtgtnt goriir gibi oluyorum: On
da, kararstz bir hayatla diijiince ve an • 
neligin ~abuk sildigi melankolik bir le • 
tafet vardt. Fa kat on be! ya§tnda bir 
gencde bir insafS!z gaddarhk vardtr. 
Mii!lerek sevgiliyi uzaktan nastl parlak 
gonnii§Sern o giin de o kadar ihtiyar ve 
solgun bulmu§lum. 

Auguste Milan kahkaha ile giilerek 
cevab verdi: 
-0, ol 
- Haydi gidelim; haydt gtdelim I 
Onun giilii!ii bana fenahk veriyordu. 

Y anyana, konu~madan yiiriidiik. F akat 
evlerimize gitmek i~in aynlacaguntz va
kil arkada§tm: 

- Bana bak, dedi. Obiirlerine hi~ -
bir I•Y soylemiyelim. Yoksa hem onlar 
bize fena halde k1zarlar, hem de giiliinc 
mevkide kalmz. 

- Acaba~ 
- Acaba degil, muhakkak. Onlara 

kadmm giizel, fevkalade giizel oldugu
nu soyliyecciiz I 

. Arkadajlanmtza, sevgilinin, uzakta 
gordiigiimiizden ~ok daha giizel oldugu
nu yeminle temin ettik. Auguste Milan 
iyi tahmin etmijti: Beklemelerinden an
ladlk ki eger ahini soylesek bizi dayak
tan oldiireceklerdi. 

0 giinden sonra s1mftan kar11ki pen
cereye bakmakta gene devam ettik. Y al
mz Milanla ben bakmtyordum. Akltmt· 
Zl oraya baglamad!gtmtz i~in smtfm bi
rincisi olduk. F akat ~ok ge~meden ben 
gene gozlerimi o tarafa diktim ve gor -
diim ki Milan da benim gibi yaptyor. 
Bir ay sonra her ikimi7 de hakikati u • 
nutmu, ve mes'ud a1k kuruntumuza av
det etmi§tik. 

VARAL 

Birinci ~ube direktor muavini \ Cani Biirhan hal a tutulamadt 

Emniyet Direktorliigii birinci 1ube Pazar giinii muallim Liinteri yarah • 
direktor muavini Sadullah goriilen liizum yarak ka~an Biirhan hala yakalanama • 
iizerine Yekalet emrine almmtjhr. mt§ttr. Polis kendisini 1iddetle aramakta-

Bir kamyon bir ameleyi dtr. 
Bir amelenin eli kesildi 

yaraladt 

Dun saat 12 de Erenkoyiinde Bagdad 
caddesinden son htzla giden §ofor Hii
seynin idaresindeki 3526 sayth kamyon, 
yol amelesinden Rizeli Yusufa ~arpmt§ 
Ye viicudiiniin bir~ok yerlerinden yarala
DUJbr, 

Diin saat 11.30 da Eyiibde gazhane 
fabrikasmda ~ah~an amele Mehmed ma
kineye elini kapttrmtj ve yralanmt~ttr. 
Mehmed Balat Musevi hastanesine kal
dmlmt§, goriilen liizum iizerine sag bile
iii kesilmi§tir. Polis vak'a hakkmda ince
lemelere ba§lalill§br, 

C Serbest siitun ) ·---
Bah1ali kap1sd 

Babtitli kap!St demck eskiden yanh$ 
telakki cdilirdi. Fakat, Babtii.li bir da • 
ireye alem ve has isim olduktan sonra 
o dairenin kaptlarma Babtali kaptst ve
ya Babtalinin kaptst demekten ba~ka 
<;are yoktur. 

Babuilinin l<aptlanndan biri, tarihi 
ktymeti haiz o!ant Soguk<;e~me taraftn
daki kaptstdlr ki ytllarca kapah kal -
dtktan sonra nihayet ac;tldt ve ytllarca 
harab durduktan sonra, nihayet tamir 
edildi. 

Eski eserlerle alakadar ve bu i~lerde 
miitehassts olan bir okuyucumuz Ba -
b1ali kaptsmtn tamirinde noksan gor -
dUgii noktalar hakkmda, bize &U mck
tubu gonderdi; aynen bastyoruz: 

cAlay ko~kiiniin kar1tsmdaki Bab1itli 
kaptst senelerce harab ve murdar bit 
halde durduktan sonra nihayet tamiri
ne karar verilerek amcliyata ba~Jandt
/:tnt ~ok sevincle gordUk, ~ok ihtimam
la yaptlan in1aat ta bitti. ~ayani teb -
riktir. Fakat bazt noksanlan oldugunu 
gorUyorum. En ziyade ~irkinligi kapt -
nm arkasmda koca ambar gibi olan ah
&ab ktstm te~kil eder. Once de ah1abdt; 
fakat madem ki yenidcn tamir edili -
yor, burast mutlak stva olmak gerekti. 
Fazala olarak gerek bu ambara, gerek 
cepheye istibdad zamamnda pek mak
bul olan o mahud san badanamn vu • 
rulmasldtr, 

$imdi hence bunda yaptlacak &ey, 
arkadaki tahta kaplamamn iizerine tel 
kafes gerilerek iizerini s1vamak ve san 
boyal;mn yerinc mljtcdil bir renk, mc
sel6. krem dedikleri boya}'l siirmektir. 

Kapmm cephesindeki ii~ mermer 
turayt ta~~tya kaz,tthlar. Tarihten bir 
par<;a imha edilmi~ oldu. Halbuki Top -
kapt saraymm zengin bir tu~ra kollek
siyonu vardtr. oraya gondermck, yahut 
lugralartn iizerlerini bir SIVa ilc ort • 
mek 15ztmdt. 

Cirkin gordiigiim i&lerden biri de 
§Udur: 

Kaptmn iki tarafmdaki fener direk • 
lerinin yanlart, zemini ~imento ile st
vandt L~e de sol taraft diiz oldugu hal
de sag taraft meyilli olmu§tur. Diizelt
mek !aztmd1r. Nihayet cephenin eski re
simlerinde giiriileccgi vec;hile, yandaki 
duvarda bir siis olmak Uzere st vadan 
mUnhani bir etek silmesi yapt!mt~h. 
Bunun gene yaptlmamast bir nakisedir .> 

*** 
Afyon Monopolunun 
verimli ~ah,malan 

Ak!iehrin Doganhisar nahiyeslnden 
Ali Duyduk ve Ak&ehirli Nuri Tal<;' 
imzalari!e aldtgtmtz mektubdur: 
oAk~ehirin en giizel ve en ~ok afyon 

yeti~tiren koylerinden biri olan Dogan
hisar nahiyesinden Uyu!lurucu Madde
ler monopolunun emanet deposuna af
yon teslim etmek iizere gelmi§tik. Mo • 
nopolun afyon teslim i~lerinde goster -
digi kolay!tklar sayesinde verilen mUd
detin hitammdan evvel afyonlan de -
poya tcslim ettik. 

Uzun zamandanberi afyon Uzerinde 
devam eden aksakl!gm Monopolca dU • 
zelti!erek, bundan sonra bu onemli ih
rac emtiam1ztn eski degerini bulmasma 
dogru adlm attlcilgm1 ve bugiinkii eko
nomik durumumuza gore <;ift<;i ve ahp 
sabctlan mcmnun edecck bir §Ckilde e
manet depoya getiri!en 1935 mahsulii 
afyonlanmtza fiat bi<;ilmi~ oldugunu ve 
~imdidcn analizi bckliyemiyecek dar 
vaziyette olanlara beher kilosu i<;in 3 
lira avans vcrilccegini gazetenizde o • 
kuduk. 
Uyu~turucu Maddelcr Monopolunun 

fiati tevaziin ettirdigi gibi koyliimtiziin 
az miktarda <;tkaracagt afyonlarma ~ok 
para alabilmek i<;in tohum Jslaht i~ine 
de iinem verdi,iii maltimdur. DUn Mo -
nopol Direktorii Ali Sami ile gorii~tiim. 
Bu sene ektirilen nUmune tarlalanndan 
iyi sonu~lar elde edildigini vc Hactkoy
de 24, Merzifonda 28, 60, GiimU!i Hact
koyiinde 19 ve benim koyUm olan Do
ganhisarda 16, 20 dcrcceli afyon yeti~

tirildigini ve oniimiizdeki ckim scnesin
de bu i~e daha ziyade onem verilerek 
ziraat fen memurlan elile ekilccek nU
mune tarlalannda tohumlarm armmast 
yolile koyliimUziin cline cmegi dege -
rinde para gec;mesi temin edilecegini 
soyledi. Simdiye kadar yurdun her han
gi bir ycrindc 14 dcrcccdcn yukan af
yon c;tkmadtgt halde bugiin Monopolun 
bu ise onem vermesile bir mislinden da
ha fazla ki 28, 60 dereceye kadar afyon 
yeti~tirilme•i cidden takdire dcger bir 
i~tir. ' 
Uyu~turucu Maddelcr Monopolunun 

gerek fiati tcminde ve gerekse 1slah i&
lerinde <;ah!jmalarma ve muvaffakiyet
lerine ha\k1mtz namma te1ekkiirleri -
mizin ibiAg1nl rica ederiz .• 

Yanlt~ yangm haberi 

ftfaiyeye Osmanh Bankasmda yangm 
oldugu haber verilmi1 ve itfaiye hemen 
son siiratle vak'a yerine hareket etmt§tir. 
F akat itfaiye bankada yangm olmadtgmt 
goriince geri donmii1tiir. Y aptian tah -
kikat sonunda ocakta yaktlan fazla ate
lin bacadan fazla duman ~tkartttgt ve bu 
yiizden yangm zannolundugu anla§tlmtl • 
tu. 

izmirde 
0 0 

IDCil 

amelesinin derdi 

Parti te~kilab bunlarla 
alakadar oluyor 

lzmir (Ozel) -
Sehrim izde bu mev
simde hararctli bir 
incir islcmesi olur. 
Bu i~~iiPrin say'"' 
hemen hcmen 011 

bindPn fazladtr. i~. 
2 ay sUrer, bunla
rm bir k!Smt giin -
delik<;i, bir ktsmt 
da kotiirii <;ab~an 

i"idir. Giinde, sa -
bah karanhgmda 
ba~lamak ii z e r e, 
hemen hemen onlzmir Parti l>afka. 
sekiz saat <;ah~tr - nr Armi Dotan 
lar. GUndelikleri 
30-70 kuru~ arasmdadtr. incir i~lemek 
c;ok zordur. Bu bUyUk kafilenin, miles • 
sese sahiblerindcn gordiikleri muamele, 
son zamanlarda gerek Partice, gerekse 
hUktimet~e onemle goze abnmt~ttr. 

Patronlar, gUndelikleri, dilcdikleri gi
bi indirir, c;tkanrlar. KotUrii c;ah~anlara 
aid fiat listesini, pe~in degil, ancak i~ 

i~lendikten ve hesab ba!ma geldiklen 
sonra meydana <;tkanrlar. Bundan ba~
ka, esasen ~ok az oan bu l(iindcliklerden 
cBaladur parast> namt alttnda giinde 10 
kuru~ keserler. Baladur, mUcssese sa • 
hibine i§<;iyi temin eden bir nevi af(a -
dtr. Hem i~~iden harac ahr gibi gUnde 
10 kuru~ kestirir, cebine atar, hem de 
patrondan yevmiye 10 lira ahr. Baladur 
derdi bu i~c;ilcrin ytllardanberi §ikayet
lcrini mucib olmaktadtr. 

Parti ba~kant Avni Dogan, son za -
manlarda bu i~le alakadar olmaga ba~
laml~ttr. Kendisilc konu&tum. t~~ilerin 
yukandaki ~ikayetlerini ve kendilerin
den muvazene, buhran vergisinin a ... 
hnmamast Iaztm geldigi hakkmda -
kl fikirlerini anlattt. Baskana gore, bu 
i~c;iler, Partinin i~<;i birlikleri gibl bir 
birlik le~kilini ve bu suretle birliklerin 
gene! bUrosunun kendi azalanna yap • 
tti(t soysal ve saghk yardtmlardan fay
dalanmak istemi~ ve bunu yapmt~!ar • 
dtr. Parti, onlarm ~ikayctlerile ilgilen • 
mi~tir. Bu i~<;ilerin bir k1sm1, ba~ka 

meslek sahlbidirler ve diger birliklere 
kayidlidirler. Bu itibarla kendileri, tn
cir t~<;ileri Birligine kar~t ayrt bir ta -
ahhUdden istisna edilmi~Ierdir. Geriye 
kalanlar bir i~ mevsimi i<;in 40 kuru~ 
vermekte, buna mukabil bir~ok yar -

drmlar gormektedirler. Keza ihtiyarlar 
ve ~ok gene ya~taki i~~:iler de miistes • 
nalar arasmdadtrlar. 

Baladur parasmm hie; olmazsa be~ ku
ru~a indirilmesi istenmi~se de magaza 
sahibleri buna yanasmamt~lardrr. !~ ka
nunu <;tkmca bu aksakhklar ortadan 
kalkacakhr. As1! acmacak cihet, i~c;iden 
hergiin 10 kuru~ kesen bu miiessesele • 
rin, i$c;ilerin kendi birliklerine - hasta
ltk, dogum, OlUm, i~sizlik gibi hallcrde 
yardtm gormek ic;in • verdiklcri hafta
hk be§ kuru~tan iki ayhk 40 kuru~ aley
hinde propaganda yapmakta olmalan -
dtr. Baskan dedi ki: 

c- Egcr bu mcrhamette samimi ise -
ler Baladur parasmm yanya indirilme
si hakktndaki Parti teklifini kabul edcr
ler. Parti ayni zamanda hi<;bir taahhiid 
ak<;csi almagt ve cUzdanlan parastz ver
megi kabul edecek kadar i~<;i !chine fe
dakarltga haztrdl. Bu derece gUzel bir 
teklife onlan yana~hramadtk Bu •da 
gosterdi ki i~c;i haklarmt koruyacak ka
nunlann <;abuk <;tkmast bir bore ol • 
mu~tur. Celal Bayar !zmir birliklerin • 
deki soylcvindc, bu dcvre ic;in, kanunun 
~tkacagmt bize vadetlilcr, biz de bunu 
kuvvetle umuyoruz.> 

Camileri soy an kursun htrstzlan 

Siileymaniyede Dokmecilerde 91 sa
yJh diikkanda oturan sabtkah ve me1hur 
eski kur1un htrstzlarmdan Kor Hakkt ile 
me!hur sabtkahlardan Siirdli Seyfi ayni 
mahalleden Mahmudun son giinlerde 
beraber dola!ttklan polisin dikkat gozii
nii "ekmi1 ve odalarmt:la ani bir arama 
yaptlmt~hr. Arama sonunda Kor Hak
kmtn yatagt altmda 118 kilo kiime kur
!Un bulunmu1tur. 

0~ hmtz da yakalanmt!ltr. Po • 1 

lis bu levha kur,unlar hangi cami ve 
ya medreseden sokiildiigiinii •nlamak i
~in tahkikata devam etmektedir. 

Tunadan 
Bat1ya 

Yazan Ismail Habib 

Y1lrn en muhim eseri ; 50 makale 
ve 60 fane fevkalade nefis resim 
Her kitabctda bulunur 

Tarlhl roman : 65 Yazan : M. Turhan Tan 

Akmc1, Voyvadalar saray1 tarihine Gene 
unutulmaz bir habra i~lemek istiyordu! 

- Efendimiz biraz dolajmak, hava 
almak istiyorlar. Y anmda benden ba1ka 
kimse bulunmtyacak. Ahtra ko§, iki at 
haZirlat ve bana haber getir. 

Voyvadamn gozbebegi saytlan Alde
mirin agzmdan ~tkan soz, Voyvadamn 
agzmdan <;tk.tyor demekti. Ondan atiirii 
U§ak etekleri 1sltk ~ala ~ala ahtra ko~tu, 
Mustafa da kendi odasma gitti, bir tarafa 
sakladtgt hiinkiir armagam palasmt takt1, 
gene geri doniip eglence dairesinin oniin
de beklemege koyuldu. 

Biraz sonra u~ak atlann haztr oldugu 
haberini getirince, gene akmct tela!SIZ bir 
sesle 1u sozleri soyledi: 

- Efendimize haber vereyim. Sen 
a§agt in. Biz geliriz. 

Suraya buraya konmu1 mumlarm ol -
giin l§lgt arasmda Mustafa ile Maryanm 
yanyana koridorlan ge~i§i, goriilecek bir 
1eydi. Voyvadanm geceyansmdan sonra 
geziye ~tkacagmt duyup ta yataklann • 
dan ftrlamt$, koridorlarda, sofalarda st· 

ralanmt~ olan U§aklar, subaylar, en kii
~iik bir ku,kuya dii1meden yerlere kadar 
igiliyorlardt, Voyvada sandtklan Marya
yt selamhyorlardt. 0 geni1 kiirk, o m 
iskiif, o uzun i~zmeler, yiizii 1alla sartlt 
kadma ger~ekten bir Voyvada bi~imi ve
riyordu. Ger~i boyda, ende bir ba1kahk 
vardt, yiiriiyii1 te erkek yiiriiyii1iine ben
zemiyordu. Lakin uyku sersemligi ge~i
ren U§aklar filan, bu aynltklan se~ecek 
durumda degillerdi. Zaten onlar Ora • 
kiiliin yiiziine bakmaktan korkan, oniin
de hep yere bakan kimselerdi, 1imdi de 
onun endammt, simasmt degil, ayak se
sini selamhyorlardt. 

Mustafa, Yiladm ba§IDI koltugunda 
tajtyordu. Saray adamlan belki o kol • 
tukta bir1ey oldu'gunu goriiyorlardt. Fa
kat bu 1eyin ne oldugunu merak etmekten 
~ok uzak bulunuyorlardt. Y almz gene 
kolenin eglence odaSinda uzun saatler 
kaldtktan sonra efendilerile bajba§a ge
ziye ~Jkmasmt ktskamyorlardJ. Boyle bir 
§erefe ermek i~in onlann hepsi olgun ya~ 
lanndan Siynltp gene olmaga ve bu genc
ligi Yiladm oyuncagt yapmaga haZirdt • 
lar. hte btl duygu ile asian yapth Alde
mirin ardmdan di! gtcudahyorlardt. Gene 
akmc1 ve onun yamba,mda di1i bir as
Ian kesilmi1 olan Marya, i§te bu dekor 
i~inde avluya inmi§lerdi, haZirlanan atla
nn yanma varmJ§lardt. Y anm diizine a· 
htr U§agt -yukandakiler gibi uyku ser • 
semligi i<;inde- bekle§iyorlardt. 

Mustafa, efendisine hizmet eden bir 
kole gibi, saygt ile Maryamn koluna ya
pt§h, ata bindirdi, tiirk~e ve yava§~a mt
nldandt: 

- fri tutun, dii1me, beni Sikmhya 
korsun. 

Ye kendi de egere Sl~radtktan sonra 
ahu u1aklanndan birine seslendi: 

- Yukan ~1k, nekadar adam varsa 
a1ajit ~agu. 
u~ be, dakika geo;meden biitiin sa • 

rayhlar avluya ytgtlll!t!lardt. Once ken
dilerine bulunduklan yerden aynlma • 
may1 emreden Yoyvadanm 1imdi avlu • 
ya gelmelerini istemesindeki sebebi kes • 
tiremediklerinden tela1 ediyorlardt, 0 -
nun herhangi bir dii1unceye kapthp ya
man bir i! i1lemesinden, avluda bir kaz1k 
korusu yapmaga kalkt!masmdan iirkii • 
yorlardt, herifin sagt, solu yoktu. Durup 
dururken biitiin sarayltlan kaztga vurdu
rabilirdi. 

Fa kat onlar dii1lerinde bile gormedik
leri bir sahneyle kar§tla§acaklardl. Gene 
akmct silahmt takhktan, bir ata da bin -
dikten sonra kendine, ta$tdJgt kana ve a
da yara~tr bir durum takmrnt§II, Yoyva· 
dalar sarayt tarihine unutulmaz bir hab
ra i1lemek istiyordu. Biitiin saray halkt
mn avluda toplandtiitnt goriince, o dilege 
gore, davranllt, ilkin Maryaya doniip ft-

st!dad1: 
- Ham ol, o;evik davran r 
Ye sonra o kalabahga dondii: 
- Benim adtm nedir, hep birden s'C)y; 

leyin de i§iteyim. i 
Sekiz on diizine adam, 1a!kln 1a1• 

km ve hep birden hayk.trdt: 
- Aldemirl 
- Haytr. Benim adtm Mustafad:r, 

Tiirkiim, akmctytm. Buraya adtmt de • 
gi§tirip geldim. <;unkii Yoyvada Drakiilii 
oldiirmek istiyordum. 0, benim karde • 
1imi, bir~ok ta yurdda§lmt oldiirmii§tu. 

Kalabahiitn gozii Yoyvada sandtklari 
Maryanm iizerine ~evrilmi1ti, Aldemirin 
bu sozleri iizerine onun ne yapacagmt he· 
yecan i~inde ara§tmyorlardt. Voyvada 
samlan adamm hareketsiz kaldtgmt gor• 
mek adamcagtzlan 1a~trhyor ve gozlerini 
falta§t gibi a~tp btraktyordu. 

Mustafa, soziinii kesmedi: 
- Turk hmcmt unutmaz ve ocunii a• 

hr. Ben de Drakiilu oldurdiim, oliilere 
verdigim sozii yerine getirdim. ftte onun 
kafastl .. 

Kalabahk, havludan <;tkan kesik ba1i 
goriince hayretten donakalmtjlardt. At 
iistiinde duran Voyvada ile Aldemirin 
elinde smtan kafay1 birbirine yakt§hr3 • 
mtyorl;;..r, bir§ey soyliyemiyorlar, bonbon 
bakt§tyorlardt: 

Mustafa onlara odevlerini ogretti: 
- Viladm le1i yukanda. Si1ip lok• 

madan kaldmn, bir ~ukura atm I Haydi 
Allahalsmarladtkl 

Onlar, o iki gene, atlanm mahmuzla• 
ytp uzakla~trken sarayhlar birbirini ite• 
rek, ~igniyerek yukan kojuyorlardt. Bir 
tiirlu io;inden ~tkamadtklan 111 korkunc 
bilmecenin anahtanm bulmak i~in eglen• 
ce dairesine ii~ii!iiyorlardt. Orada Yoy• 
vadamn cesedile kar§tla1mca Aldemirin 
yalan soylemedigini anladtlar, Maryayt 
bulamaymca da Yoyvada sandtklan a• 
damm kim oldugunu ogrenmi1 oldular 
ve... hora tepmege koyuldular. 

Evet, hora tepiyorlardt, ~iinkil Vila• 
dm oliimii onlar i<;in bir bayramdt, umul• 
maz bir bahtiyarltk demekti. Kahil olsa 
Aldemirin ardmdan ko~acaklar ve elini 
ayagtnt opUp 1iikran duygulannt hayk1• 
racaklardt. Bunu yapamaymca k ndi a• 
ralannda sevinclerini belirtiyorlar, el ~~~~ 
PIP oynuyorlardt. . 

Mustafa Biikre§ten Tuna ktyisina, 
Turk smmna kadar ugradtgt biitiin koy1 
lerde, kasabalarda ayni soylevi verdi, 
Viladm kafasmt gosterip ilerledi. Arka• 
smdan ne yaptldtgmt dii1iinmiiyor ve 
soylevini bitirdikten, kesik ba§l gaster~ 
dikten sonra gene yola duziiliiyordu, 
Halbuki her koy, her kasaba da BiikreJ 
saraymda yaptlam tekrarltyor, gene a • 
kmcmm arkasmdan bayram yaptyoT< 
du! (I) 

Akmdan Akma! 
Mihal oglu fskender Bey arttk Pa1i\ 

olmujtu, ~admnm oniinde tuglar bulun• 
durmak ve peno;eli buyuruldu o;ekmell; 
haklr.tm kaza11mt§h. Biitiin akmctlar, hi• 
legi biikiilmez, gozii ytlmaz, boynu.jgil• 
mez bir kahraman olarak tamytp sevdik• 
leri ve saydtklan iinlii ba1bugun pa§a 01 

lu1u 1erefine bir sefer ao;tlmasmt ozliiyor• 
lardt, gozliiyorlardt. Onlarca pa§ahk fs• 
kenderi yiikselten bir unvan degildi, belkl 
fskender tarafmdan kullamlmasile pa~a· 
hgm yiikseldigini biliyorlardt. Lakin bu 
unvan degi§ikliginde onun ba§ardtgt bii· 
yiik i~lerin anla§tldtgmt, begenildigini 
gosteren bir i§aret vardt, aktnctlar bun • 
dan dolayt seviniyorlardt. ( Arka11 var) 

(1) cBir kole, insaniyetin !ekes! ve 
belast olan bu canavardan yeryiizUnii 
miiebbeden kurtardt. DrakU!Un kesilt 
ba~t biitiin beldelerde dola!ltrtldt.> 

cEngclin Eflak tarihi • S. 179>. 

Ankarada Belediye otobiisleri 

Ankara Belediyesinin Rusyadan getirttigi otobusler 1ehir dahilinde i!lerilegc 
' ba,Iamt§ttr, Resmimiz otobiislerden birisini, bir durakta gosteriyor. 

-



3 Birincllc~rin 1935 CUMRURfYET ' 
GONON BLTLMACASI 

1 ~ ft 4 !'\ !'. , R g 10 

1 . I I I I 1•1 IT I 
Ha va tehlikesini 

bilen Uyeler 2 I I 1-1-1• 1 I 1- 1-
8 -,-,-,-,- l -/8 1-liil' Ankara (A.A.)- Hava tehlikcsini bi-
4 =~--~ 1• 1- 1-1 I 1•1- lenlcr: Mehmed Hac1 Ziilfii oglu Halil 
6 1•1•1_1_1_1_1•1- I• Viran~chir 40, Hact Bekir Adana 20, 

Ismail ve 1\fphmed 20. lbrahim 20, .Mus· 
6 • I I f•l_ \_ \_ 1 ,- ,. tafa 20, Arif Kasker 20, Ali fabrikac1 
, IJI-1- 1•1_ 1_ 1_ 1_ 70, Naci 20, Ali Galib 60, Siileyman 20, 
@ l\ , - ,.,-.1-\iil_ \_ Ko~o Kondopolos istanbul tellal 20 bir 
g ~-lll_l_ li l• l_l_/_

1 
defahk, Ko~o Kondopolos 20, Ni&im Sa-

I
- l - , - , 1 - muel Alvo 20, $apkacwglu !srael ve 

10 • •I 1•1 / __ karde~leri 20, t'i Limited $. lhracat Ti-
Soldan saga: careti !~han 300 bir defahk, Banka Ko-
1 - Oz tiirk~e cfesad•, az tiirkce ih- mer~iala italyana 500 bir defahk, lpok· 

hsas, 2 - Arabca ciicizler•, az turk'<e rak Zapyon lisesi direktarii 24, Aleko 
<zan •. 3 - Yakalamaktan emir. 4 - Yu- Kiko 27.24, Cirkokis 23.40, Eleni 28.08. 
nanistanda va.<am1s eski Turklerin re - Bayan Ana Vasiliyadis 20.40, Turan al
ir'~ri, alum 'sa~ti. 5.- Hava ile yerin hir- ~I fabrikast 20, Turan ale! fabrikaSI 20 
lc§tigi zannolunan ~izgi, gaze goriinmi- bir defahk, Ali Rtza 20, E.vyenias Bclvii 
yen ii~uncii ~ah1 s. 6 - Franstzcada cbu. bah~esi sahibi 60, Davud istiklal cad-

n:anasma gelir, yard1mc1 fiillerden bi- ;;:d,c;si;2;0;;s;eri;ili~r~a~v~o.,~r~m~i~sl~e~rd~i;r~. iiiijiiiijiiiijiiiij 
fl. 7 - Dogru olmtyan saz, eklemekten e- , y eni <;1kb 
mir. 8 - Hayat, yayla a!llan ~ey, koyu 

VAPURCULUK 
TORK ANONIM $fRKETI 

Istanbul Acentahgt 
Liman han, Telefon: 22925 ---iZMiR SURAT YOLU 

S A K A R Y A vapuru her 
hafta P E R ~ E M B E gi.inleri 
saat I6 da lstanbuldan IZMI
RE ve P A Z A R giinleri de 
tZMIRDEN lstanbula kalkar. 

MERSiN YOLO 
lNoNO vapuru 6 birincites -

rin PAZ A R giinii saat IO da 
MERSINE kadar. 

TRABZON YOLU 
SADIKZADE vaouru 5 bi. 

rincite,rin CUMARTESt saat 
20 de HOPAYA kadar. 

ktrmizi renk. 9 _ Miisli.imanlarm be~ va- - E F L A T U N 
kitte ktldtklan, diiz arazi. 10 - Sayt. TA$RA StNEMALARI 

Yukandan afiagtya: Haydar Rilatzn DIREKT~RLERINE: 
.. 1 - Hammm ycrine kaim olan, oz terci.imesi Kemal Filim, Halil Kamil, Opera, 
turk~e cciheh. 2 - !einde odun yanan 35 k M ~ llrUf etro •e Poli Filim milesse.selerlnin 
Yer, kuru ot. 3 - Aktl, ka\bi dinlen - :~;;;;;::::::::::~ ve piyuantn hiit iin sess iz filiml.,.- ini 
dirme. 4 - Uzamaktan emir, orta Asya- oahn aldtm. Bu filimleri ge~innek is· 
da bir gal. 5 - Uzaktan iki ki§i onunla ADEMi iKTiDAR I tiyen ta, ra sinemalar• direktorleri, lz 
konu~ur. 6 - Aceleci goze gorunmiyen mir Birincikordonda !;\ahingeri hamn 
li~iincii $ahts. 7 - /j~ tiirk,e akii, her ve I da filim.s:i Mustafa adresine miiracaat 

giin yedigimiz sey. 8 - Kaybolan, bcyaz. Bel gev~ekla"gV a"ne let·m·e·l·id.ir·l·er··-------~--· yayla alllan. g' _ Ogiidiilmii~ bugclay, T 

hamur onunla ·~·hr. 10 - Besin, Mezo - H 0 R M 0 B •. N olrii u""zera"ne 
Potamyada hukum siiren eski Turk I T 
devletler1'nden b1'r1•• T f F enm' K~··k Bag-larl 
E kl' 8 silit: Galata posta kutusu 1255 ~ 
~~elki bulmacanrn halledilmi1 fe ' mide, barsak, bobrek 

1 2 s • ~ & 1 8 9 10 dii~kiinliigune 
1 1 EIVIG i liN I •lA J Rlll~~ Here ~iikiir ya- Fenni 

1· IR •I SIA fl&mak zevkini Korsalar 2 V EI• I ~ I A I 
Rl•l EIKIIIN I•IA.ll:.ll • 

4 EIV IRIIIMI•IAILIAIN 
•IEI•ILI•IAIDIAINIA ' 

e IIR I II•IEJ~ I •IYI•IT 
LII IMIAINI111SI• JK I• , 

~ IIM IAIN l.IB\AlK \ A IN 

MI•IM\AISJA ILI•ILIAI ' 1o •IG\ElGIEIKI•\LlEIR 
~ . . . 

C.-......:A::::SK::::E~RL_IK:--:-=-I~L-:-E-:-RI ___ ) 
Sivil makinistleri davet 

Kadtkay Askerlik ~ubesinden : 
Kadtkay Askerlik ~ubesi balgesinde 

oturan sivil makinistlerden orduda iic
retle istihdam edilmege istekli olanla
rm hirer istida ve hirer fotografla §U -
~ mUracaat elmeleri. 

Istanbul Borsas1 kapam§\\ 
fiatleri 2 - 10- 1935 

N u K u 0 

I Sterlln 
Ahl 
bl~ 

I Dolar :24 ~0 
20 ~ rannz Fr. 165 
10 Uret 187, 
l1l Be1~1k1 Fr. bO, 
.!o l>rabruJ 22 
lQ l svl~re FL su , 
.lU L~va 22, 

1 flonn 83, 
2'' <.: e.li. kronu 95, 
t A\ USturya Sl, u, 
1 Pc~eta 16. 
I Mort as. 
I Zlou 22 50 
1 Penga 23 

lO Ley 
' 14 ~0 

~o Olnar ~;, 
I Yen 83. 

..!O lsvc~ kron o 30 
1 1 urk altnu 937, 
I Mecidtye ~:50 
~anknnt 0!. R. ~Sl. 

c;EKLER 

Lond ra A~t lll 
617, 

Nev Yort 0.7U6 
Pal II 12.06 
MilAno 9.7440 
BrukseJ 4,7090 
At,na 83.ll(J9< 
Ctn e\"re .,44 
Sol yo 63.91186 
Amncrdam I 1738 
Pra 19.2130 
Vtvana 4,20 ~. ti 
Madnd S,til 
Berlin J,97S 
Var$oya 4,2212 
hudapelte 4.ZOb6 
Hukr"' 101.445 
ReiRrad 34 .947 ~ 
Yokohama , ,7bl5 
Moskova 1088.75 
Sto khotm 31434 

ESHAM 

l~ Baok.as, mllessls l 
• • name 
A .. bamillne 

Dadotu ll •. M o/o6ll 

T •• 01 1L·O 
ramvay Jo 

Bom 
11 ontl ·Neltar 
~•ll 

t'1111 ~lm cnto 
· trku Bankas1 

8,70 

~aU$ 
618. 
1-6. 
16&. 
187. 
"· 24 
H18, .•. 
R'. 
91, 
.u. 
t1 
38 
23 40 
~. 
15 50 
ftti, 
35, 
&I 

R38, 
53. 

234, 

t\apa 01~ 

61 7,50 
I ,7932 

12.06 
9, 7 .. 40 
4.7075 

83 1!( 92 
,4388 

83 9t.8ti 
1, 1742 

19ZI30 
42Uit6 
5,82 
1.~757 
4,2212 
4,2' 66 

101 .445 
34,947~ 
Z.7bl5 

1088 7> 
3,14M 

8,70 

-- ISTIKRAZLAR 

L8aa Turk A~ til~ I l\ apa ~ ~ 

borcu 
tabvth I 24,90 24,90 • • • 2 22.90 :tl,90 
• ij 

1 Ergant 
1o ;" ~i 95 95 
tStlk vas·F.czuruw 95 • g~ 

''! rat, Oabllt o ~ t1a . 
'/o 2 l.Jne 
lt. 0 haz,ne 
'\ark. C~JrmencJllk 
i..:mu~~~irmenz.llilrri. 
l:.tAtJb I IJ!:Orta 
~Teleton 

,...,.__, TAHVILAT 
~-l t kt u~, 
ruoet 
Rthttm 
Anodoio I 40.70 40.70 

• II -40,70 4U,70 
• Ill 
• Mtin1essifl 44,30 44.30 

elde etti lsteyenlere 
iil\'ii tarifesi 
gonderilir. 
Eminonii 

lzmir sokag1 
Tel. 20219 
ZAHARYA 

Orepulos 
Taklidcilerden 

sakmm1z. 

Geceleri Slk s1k abdeste kalkan-

!~ek3f~;~~ Katran Hakkl 
kullanmahdtrlar. Zira Katran 

idr ar yollarmm nezle ve iltihab
lanm iyile§tirir. 

Haseki haotanesi cildiye ve 
Ziihreviye ~efi: 

Dr. 

NURi OSMAN EREN 
Beyoglu, Elhamra apr, No. 3 

Y az1hane Nakli 
Avukat Hllllan Hayri ve Cevdet 

Fahri, Beyotlunda lstiklal cadde· 
sinde Kaytserliyan aparhmantnda 
bulunan yaZihanelerioi gene o cad
de iizerindeki 323 numarah Sent· 
Antuvan aparbmantnm 1 la)'lh 

Hayab arbk tahammiilfersa bir hal 
almJ§!L Zira 1sb rab veren ayaklarile 
yiiriiyemiyordu. RADiO SALTS ban -
yolanm yapmage ba§ladigJ vakitten • 
beri kendisini hafif ve cevval hissedi
yor. Bu tuzla yaptlan ayak banyolan 
sayesinde adaleler kuvvetlenir ve ag • 
nlar ve ~i§kinlikler zail olur . En dar 
ayakkabJI3rtntzla hi~bir 1sbrab ~ekme
den istediginiz vakit yiiriiyebilirsiniz. 
Her eczanede sabhr . - dairesine nakletmi~lerdir ••I 

l'lJPOI\Illl·VADELi·MEVDll.\T 
OTURDUGUN·YERDE·HE:R·AYtN·BiRiNDE 
PARANIN·FAi6iNi·AL· 

ADAPAZAO.. I · 
T~AK•TJ~·If£T• 

' 

Oev.et OemJryollarl ve limanlarJI~Ietme Umum ldares1 11a.nlar. 

ikincite,rin 935 ayt zarfmda vapurla Muda~aya viirud edecek 
1000 ton maden komiiriiniin tahliye iti 18/I0/935 cuma giinii saat 
IO da Haydaspa,a gar binasl dahilinde Birinci l•letme Komisyonu 
tarafmdan a~tk eksiltme ile ihalesi yaptlacakttr. Beher ton komiiriin 
tahliyesi ic;in 70 kuru, muhammen bedel konulmu.tur. 

lsteklilerin 52 lira 50 kurut muvakkat teminah istasyon veznesine 
ynttrarak alacaklar• makbuz ile kanunun tayi_n et~igi v~si.~alart v~ 
kanunun dordiincii maddesi mucibince ife g1rmege mann kanun1 
bulunmadlgma dair beyanname ile ya bizzat veyahud taahhiitlii 

k tubla eksiltme giinii saatinden evvel Komisyon Reisligine miira· 
me d B" • l I caatleri laz1md1r. Bu ite aid ,artname Haydarpafa a '!m~l. J. etme 
Komisyonile Mudanya Devlet Demiryollarl ltletme Am1rhgmden 

= paras1z olarak verilmektedir. (6127) 

istiklal Lisesi Direktorliigiinden: 
1 Ilk, orta ve lise k1s1mlanna, yab ve giindiiz, lnz ve erkek talebe kaydine devam olunmaktad1r. 
2 Kayid i\'in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
3 JsteyenJere kayid §artlartnt biJdiren ogrenekten bir tane paraSIZ olar ak gtinderilir. 

~ehzadeba§1 Polis karakolu kar~1smda. T elefon : 22534 

ikbsad V ekaleti istanbul Deniz 

Ticareti Diidiirliigiinden: 

Denizcilere ilan 
TurK Anonim Eleklrik ~irketinin Rumelihisar mezarhg1 ile K .. n • 

dilli burnu arastna konulmuf olan deniz alh kabloaunun tamir edil

mek iizere kaldmlacagt alakadarlara bildirilir. 

7 b irincitet rin I935 te ba,hyacak ve IS giin kadar siirecek olan ta· 

mir i ~ i i~in kullamlacak dubada aruulusal mutat i,retler gece ve giin

diiz bulunacakhr. Bu yerden ge~ecek gemilerin dubamn yaktntndan 

g~memeleri denizcilere ilan olunur. ---------------------

2 <e 20 ~omor1me0k ambalajlarda bulunur, 

Ambalaj ve komo6me lerin iizerinde nalis· 

ti ~ i n fims a ri o lan (D marka s •n• arav•n•z 

Yiiksek Muhendis Mektebi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Mekteb fizik laboratuart i~in Komisyondaki tartnamesine merbul 

liste ve kataloglar1 mucibince «14,031» lira «39» kuru•luk fizik a • 
lab kapah zarf usulile almacakhr. Teminat ako;esi «1 ,052» lira c40» 
kuru.tur. Zarflar 4/I0/935 saat «15» te ac;tlacagmdan isteklilerin 
zarflartnt saat «14» e kadar Giimiitsuyunda mekteb dahilindeki Ko
misyon Reisligine arthrma ve eksiltme kanununun 2 inci ve 3 i.incii 
maddelerindc yazth vesaikle beraber tevdi e!meleri ve tartnamesini 
gormek i<;in de hergiin mektebe miiracaatleri ilan olunur. ( 4740) 

I istanbul Eelediuesi ilanlarz _j 
Beher metro murabbama 6 lira deger bi~ilen Kad1koy Moda yan· 

gm yerinde Karakolhane aokagmda 5 ve 6 harita numarah arsalar 
arasmda 2 metro 40 santim yiizlii 48 metro murabba1 arsa alakadar
lart arasmda sahlmak iizere a~1k artbrmaya konulmut ihale giiniin· 

de verilen fiat Iaytkmda goriilemediginden artbrma 8 birincitetrin 

1935 tarihine uzattlm•fbr. ~artnamesi Levaz1m Miidiirliigiinde go • 

riiliir. Artbrmaya girmek istiyenler 2I lira 60 kurutluk muvakkat 

teminat makbuz veya mektubile beraber 8 birir..oitetrin 935 sah JIU· 

nii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdtr. «B.» (613'3) 
........ 

Ke,if bed eli 2I, 1 OS lira 94 kuruf olan yeni Hal binaSI oniine 

yap1lacak r1hhma aid 142 ton 337 kilo gram larsen demiri ahnmaSI 

ve mahallerine nakli pazarhga konulmuttur. ~artname ve ketif ev· 

rakt Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. Pazarhga ginnek istiyenler 

2490 numarah artbrma ve eksiltme kanununda yazth vesika ve 1583 
liraltk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber IO birin

citetrin 935 pertembe giinii 1 aat IS te Daimi Enciimende bulunmah • 
dtr. «B.» (6I32) 

istanbul 4 iincii icra m e mur lui un .. 

dan: 
Bir borcdan do]a yt tzmit icraatnca 

baczed.il ip aatt~Jna kara r verilen ga -

zoz fabrikaSl makinele ri , gazoz san• 

dtklart, ,i,e ve sairesi 1/ 11/935 cu. 
rna giinii saat 10 - 11 de Or takoy Por
takal ookak 9 No. da hirinci a~tk art• 
tJ rma il e sahlaca i tndan. isteklilerin 
mahallinde memuruna miir acaatleri 

Hi n olunur. 15115) 

BARONiA 
TUVALET VA~I 

Bi~ TURAN mamu1abd1r. 

latanhul asliye ii~ncii hukuk mah
kemeainden : 

Fitnahn Be, ikta.U Ortah&h~ede un 
fahrikumda 84 No. da aakin kocall 
polio memuru Mebmed Re,id aleyhi • 
ne ao;hkt gaihlik ve feahi niki.h da • 
Yell ar zuhali alehioul miiddeaale:rhin 
ikametai.btna ~tOnderilmi,se de mu • 

maileyhin kaybold ugu, hayat ve me • 
mah me<;hul hulundugu miiba,iri ta
~afmdan olbabdaki arzuha l auretine 

verilen derkenar ve taadikten anlat tl .. 

IDil olduiJ,Jndan uoulii hukukiye ka • 
nununun 141 inci maddeaine tevfik&ll 
itbu dava arzuhaline on giin zarfan -

da cevab vermek iizere ili.nen tebli -

(ine karar veo-ilmit oldugundan teh • 
lit makatruna. ka.im o1mak iizere key· 
fiyet ili.n olunur. (15105) 

I 

KODAK 
VEL OKS 

kigada 
Her Negatife uyar 
resimleri canlandtnr 

RESiMLER 
zamanla bozulmaz 

EMSALi G~ROLMEMI$ BIR 
MOZAYEDE 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhgi 

istanbul Satinalma Komisyonundan: 

1935 bWincit~rinin 4 iincU cum& 
ve 5 inci cumartesi c{inleri aabah aaat 
10 da l•tanhulda Mabmudpafa. yo • 
kufunda c;e,me kart lllnda Abut E • 
fendi hanmtn 17 numarah daireainde 
mevcud ve evvelce ,ehrimizin en met
bur ve en eaki antikaeu1 KOaeoilu 
Pkvliye aid olan yartm anrdan fazl& 
bir miiddetle toplanmtJ aaan nefise ve 
aaari atika a~tk artttrma .auretile aa• 
blacakbr. lsimlerin h irer hirer yaz1l .. 
mas1 gayrikabil olan bu enalarda • 
Methur B. H. Borell London makah 
ampir saatler, eski lran testileri, ma
jolika porselenleri, sedefli eski Tiirk 
itleri, eski nargileler, V enedik ki.se 
ve vazolart, hakiki radoalar, eaki man• 
gallar, Portuger, ltalyan, Saka ve ••· 
ir kapakh ve kapakslZ ki.seler, Tiirk 
i,i eski rahleler ve kaukluklar, me~
tebani tabak ve vazolar, oymala f1l 
di,i parc;alar, hakikaten eski Aum 
minyatiiri resimler, Louia XV ve aair 
EPok komod ve konsollar, Boule ef 
yalar eski lran kaptlart, Bizan• dev• 
rinde~ kalma ikonalar ve panolar, Kii• 
mtit ve gi.im\)$ kaplama eski ~ili.hl~~· 
minyati.irlerle miizeyyen par, tmen u
zerinde vaztyla eski yazma kitAblar, 
c;e,mi biilbtiller ve Beykozlar, antika 
Frans•z ve lngiliz graviir re1imler, 
bronz h e ykeller, <;anakkale iti man -
•al nihayet arhk l>ir daha toplan • 
- ' 1 • • mamn irnki.nt olmtyan emsa atz anh• 

7/10/935 pazartesi saat 15 te kapah zarfla eksiltmesi yap1lacak 
1193 tak1m muhafaza memurlar1 elbisesinin eksiltmesi ba,ka bir gil· 
ne btraktlmtthr. Ayrtca ilan edileceklir. (6I3I) 

Posta T. T. istanbul Telefon 
Direktorliigiinden: 

Direktorliik ve fUbeleri io;in Kadtkiiy veya Y edikule gazhaneleri 

istihsalatmdan 35 ton kok komiiriiniin IS/I0/935 giinilne musadif 

pa7artesi giinii saat IS te pazarhgt yaptlacakttr. 
lsteklilerin fartnameyi gormek ve pazarhga girmek iizere teminat 

paralarile birlikte Tahtakalede Telefon Direktorliigii Sabnalma Ko

misyonuna miiracaatleri. ( 6138) 

kalar. 

KiMYAGER 

Dr. Cevad T ahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve aairenin tahlillerini yapar. 
Di vanyolu ortastnda. Tel. 23334 



10 CUMHURfYET 

Asrtmtztn En Buyuk Dehast Olan 

• • 'mn 

1936 model, 16-2000 metreli 

~AHESER RADYOLARI 
Yaktnda Tiirkiyeye gelmektedir. 
Satu; yeri: 

SAHiBiNiN SESI Beyoglu, Galatasaray merkezl kar~1s1nda 

Operator Doktorlara 
Ve cerrahiyeye aid bir tak1m alat 

ve edevat ve ameliyat maaalart ve vit

rine ve ateriliaatriee elden aahl•ktlr. 
GOrmek ve pazarhk etmek ve aatm 
almak istiyenlerin Beyoglunda Tak -
oimde Abdi.ilhakhamid caddeainde Fe· 
ruzanpalaa aparhma.n1nda 9 numara
h daireye miiracaat etmeleri. 

Tiirk Hava Kurumu 
Piyango Direktorliigiinden: 

10,000 aded takvim bastmlacak ve a<r•k arthrma ile 7/10/935 pa· 
zarteai aaat 15 te munakaaast yap1lacakhr. latekli olanlar ,artname· 
aini Direktorluk Muhasebesinde hergun gorebilirler. (6119) 

SENE BtR <;OK KiMSELERE ZENGiN iKRAMIYELER 

Tiirk Maarif Cemiyetinin 

Biiyiik E$ya Piyangosu 
6 • 12 • 935 de ~ekiliyor. 

ikramiye: 15400 Lira 
BOTON PlY ANGO 

SATILIK MUHTE~EM VALl Sivrihisar .?arbayhg1ndan: Bi.iyi.ikderede Piyasada cBEY AZ 
PARK> kar..,smda Dalyanct Bay De
de Yuaufun yalu1 aahhkbr. t~ind.eki· 
lere miiracaat. 

Zayi - 10 temmuz 324 aenesi C::or· 
lu riittiye mektebinden almJt oldu • 
ium mekteb ,ebadetnamemi zayi ey. 
ledim, hi.ikmii yoktut. 

l;orluda gazeteler bayii Hayri 

Kapah zarf usulile bir ay muddetle ekailtmeye <r•kanlan 5954 lira 
bedeli muhammenli Font ve <relik boru ve teferruah i<rin yap1lan ek· 
ailtme neticesinde talibler tarafmdan verilen peyler haddi lay1k go· 
rumlediginden arthrma ve eksiltme kanununun 40 met maddesinin 
son f1krasma tevfikan bir ay i<rinde pazarhkla almmasma ve 22/10/ 
935 aah gunu pazarhk gunu olarak tesbit edilmi' oldugundan eaki 
aartname mucibince talib olacaklarm yevmi mezkurda aaat 15 te 
Sivrihiaar Belediye Encumenine gelmeleri ilan olunur. (6028) 

istanbul GayrimUbadill e r Komisyonundan • • 
Semti ve mahalleai Sokagt Emlak No. Cinsi ve hiuesi 

muhammen 

747 Eminonil <;:elebi Bahkpazan E. 87 Ostiinde odalar1 olan U- 60 a~·k 

oglu Alhddin Cad. Y. 5 gir magazan'n 585-37600 His. artbrma 
Yenikoy Koybq• cad. E. 241-243 311 metre auan1n 24-96 His. 235 .. 

243 Mii. -
245 - 247 
247 Mil. 
Y. 251 ila 259 

Bostane1 <;:ataleetme E. 16 Mil. 207 metre arsan1n tamam• 150 • 
harita 36 

U•kildar Y enimahalle Ft~tet E. 9 Y. 15 85,50 metre arsanm tamamt 100 • 
Kandilli "t enimaballe Kilise E. 61 - 63 82,50 metre arsantn 1-2 Hi•. 25 • 

Y. 37 • 39 
Kandilli <;:ubuklu Cad. E. 46 Y. 8 63 metre arsan1n 1·2 His. 25 • 
Trabya Baglar mevkii E. 121 1378 metre tarlanm tamamt 30 • 
Patabahfe E. Ayazma Y. E. 22 • 22 Mii. Ab,ap iki bane ve bah~e 285 • 

Eski mekteb Y. 8-10-12 ve arsanm 2-6 His. 
Bagazifi <;:aylf ve E. 6 72 metre arsantn tamam1 72 • 
Yenima!,alle l>ahfe 
l•tanbul Limon E. ve Y. 12 Diikkan ilstii odalann 557 • 

Ahifelebi bke eai 480-5760 His 
Fener Abdi Balat cad. E. 15 Y. Kagir iki diikkan iistii iki 921 .. 
Sub~• 15 • 17 kat odalarm 3-4 Hio, 
Bakukoy lneirli Cad. Y. 49-51-53 918 metre Bag yeri ve ha· 250 .. 
~rtaltepe nenin tamamt 
Oskiidar Selim•JZ E. 334-336 113 metre araantn tamamt 280 .. 
Selams1z y. 3()().. 302 
Ye~ilkoy Nig-ir Han1m E. 5 Y. 7-9 514 metre arsan1n tamamt 515 .. 
~evketiye Kapt 7 
Istanbul Soguk ~ef• E. ve Y. 3 Kirl!'ir diikkan iistii odanm 399 • 
Alemdar me cad. -' I • .. ~ 

Kadtkoy E. Haydarpqa E. 46 Mil. 69 metre arsamn 58-72 His. 232 • 
Osmanaga Y. Re§it Ef. Y. 7 

Yukar1da evoah yaz1h l!'avrimenkuller on giin miiddetle •ab,a ~lk&rllmi,hr. Ihaleleri 14 - 10 - 935 tarihine 
teoadiif eden Pazartesi Riinii nat on dorttedir. Sabt miinhasiran sravrimiibadil bonosiledir. 

Denizvollari 
tSLETMESt 

Acentalan: Karaki:iy Ki:ipriiba~I 

Tel. 42362 - Sirkeci Miihi.irdarz~de 
Han. Tel 22740 

MERSiN YOLU 
ANAFARTA vapuru 4 bi

rincitetrin C U M A ~nu aaat 
11 de MERSlNE kadar. 

(6090) 

TRABZON YOLU 
CUMHURlYET vapuru 3 

birincitetrin PERSEMBE gu -
nu aaat 20 de HOPA YA ka
dar. {6091) 

iMROZ YOLU 
KOCAELl vapuru 3 birin • 

cite,rin PERSEMBE giinu sa
at 16 da lMROZA kadar. 

(6092) 

Adapazan icra dairesi.:nden! 
!.tanbul Sultanhamammda Sermin 

tuhafiye magazast aahibi lbrahime. 
Adapazar1nda Emniyet Bankaa1na 

28/8/934 tarihli ve 28/10/934 te 
vadesi biten emre muharrer aenedle 

borclu bulundugunuz 300 liranm tah
sili i~in aleybinizde Banka taraf•n • 
dal't. a~1lan takib talebi iizerine ae • 
peddeki adreainize doldurulup be -
ra: i teblig Istanbul adli tebligat di -
rektOcliiiiine gOnderilen Odeme emri 
ikametgahm1zm mec;hul bulundu -
gundan bahisle bilateblijl iade olun • 
mut ve alacakh Lanka tebliiahn iii .. 
nen yaptlmasinl iatiyerek olauretle ka
rar verilmittir. l,bu il&n tarihinden i· 
tibaren 15 gUn i~inde borcunuzun 0-
denmesi ve takibe ve borca itiraztntz 
varaa bu mii.cJdet i~inde bildirilmesi, 
akai takdirde hakktntzda cebri icra 
yapllacatt odeme emri tebligi maka. 
mtna kaim olmak iizere it ilinen bil-
dirilir. ( 15114) 

istanbul Komutanhg1 
Sahnalma Komisyonu llanlar1 

Ankara hastanesi rontgen tef • 
his makinesinin 1Siah1 i<rin tah • 
min edilen bedeli 8887 lira olan 
rontgen malzemeai kapah zarf 
uaulile ekailtmeye konulmuttur. 
thalesi 18 birincite rin 935 cuma 
giinu aaat 15 tedir. ~artnamesi 
hergiin ogleden evvel Fmd1kh • 
da Sabnalma Komisyonunda go· 
rulebilir. Ekailtmeye gi~ecekl .. rifl 
667 lira ilk teminat mektubu ve· 
ya makbuzu ve 2490 sayth kanu • 
nun 2, 3 uncu maddelerindeki ya· 
z1h veaikalarla birlikte teklif 
mektublarm1 belli gun ve ihale 
aaatmden en az bir saat evveline 
kadar Fmd1khda Satmalma Ko • 
misyonuna vermeleri. (6085) 

*. * 
Giilhane hastanesi muhtelif Ia· 

boratuarlar ihtiyac1 olan alat ve 
malzeme kapah zarf uaulile ek • 
siltmeye konulmu,tur. Tahmin e· 
dilen bedeli 6824 lira 30 kuru' o-

. lup ihalesi 18 birincitetrin 935 
cuma gunu saat 15.30 dad1r. Sart
namesi hergun ogleden evvel 
Fmdtkhda Sabnalma Komisyo
nunda gorulebilir. Ekailtmeye gi· 
receklerin «512» lirahk ilk te -
minat mektub veya makbuzu ve 
2490 aay1h kanunun 2, 3 uncu 

maddelerindeki vesikalarla bir • 
likte teklif mektublarinl belli giin 
ve ihale saatinden en az bir aaat 
evveline kadar Sahnalma Ko • 
misyonuna vermeleri. (6087) 

*** 
Komutanhk birlikleri hayva • 

nah ihtiyac1 olan bin aded yem 

torba11, «500» aded ke<re belle • 
me, «270» aded <rula verilen fiat 
Makamca pahah goruldugur.,11n 
tekrar a<rtk eksiltmeai 10/10/935 
per,embe gunu saat 15 te yap1 • 
lacakhr. Mecmuunun tahmin be
deli 2992 lira olup ilk teminah 
225 lirad1r. Numuneler ve fart • 
name hergun ogleden evvel Ko· 
misyonda goriilebilir. lsteklilerin 
vakti muayyeninde ilk teminat 
mektub veya makbuzlarile bir • 
likte Fmd1khda Komutanhk Sa. 
tmalma Komiayonuna gelmeleri. 

(6110) 

Salnb ve HQ.fmuh.arnn Yunua Nada
Umuml neJrt11at1 tdaro eden Yan ltlen 

Mfldtlra: Hikm~t Munil 

MatbatU:Iltk co Nem11at Tllrlc Anontm 
6trltetl • lltanbru 

3 Birinelte~rln 1935 

, YAVRULARA 

I ABC 
Sekiz renkli ve bol resimler yard1mile heniiz mekteb <ragmda 

olm1yan minimini yavrulara barf ~ekilleri ve okuma yazma hak
kmda bir fikir vermek it;in Almanyada biiyiik bir ozen ile ba
s•lan sevimli bir alfabe kitah1d1r. Fiati 30 kuru§tur, 

HAYVANLARIMIZ 
<;:ocuklan en ziyade alakadar eden hayvanlann giizel ve ahmh 

sekiz renkte resimlerini ihtiva eden bu kii<riik albiim, bu resim
lere aid kiit;lik kelime ve ciimlelerle en ufak ya§taki <rocuklann 
okuma ogrenmelerini temin eder. Fiati 40 kurU§tur. 

• 

Istanbul : Kanaat Kiitiibhanesi --• 

T opograf ve Ressarn ahnacak 
Maden T etkik ve Arama Enstitiisiinden: 

Tecrubeli topografla harita ressamlarl aramyor. lsteklilerin An • 
kara Maden Tetkik ve Arama EnstitiisuJ!e miiracaatleri. 

(( 2796 » ( 6032)' 

fivruoaya Talebe Gonderilecek 

Maden tetkik ve arama 
Enstitiisiinden: 

1 - Maden muhendisligi tahsil etmek uzere Avrupaya miiaat:ialia ile 
aekiz talebe gonderilecektir. htiyenlerin atagidaki tartlari haiz 
olmalarJ laz•mdtr: 

A - Turk olmak, 
8 - Maden ocaklannda <ral14abilecek kabiliyette ve s1hhati tam ol· 

mak, «Sihhi muayene Ankarada yaptmlacakhn 

C - Lise mezunu olup franSizca, almanca, ingilizce dillerinilen hi• 
risini okuyup yazabilmek, 

D - Y a•• on sekizden a,agi ve yirmi be,ten yukar1 olmamak, 
2 - Miisabaka imtiham Ankarada Maden Tetkik ve Arama Eni~ 

titiisiinde 9 te,rinievvel 935 tarihinde yap1lacakhr. A<riiacak 
miisabaka imtihanmda muvaffak olmakla beraber gonderile
cek talebenin ihraz ettikleri derece itibarile ilk aekiz arum• 
da mevki almalarl laz1md1r. 

3 - TahsiiP gonderilecek olanlar ileride tahsil muddetleri liailar 
mecburi hizmete tabi olduklarmdan bu husuata veaair mu -
kellefiyetleri hakkmda bir taahhudname verecek ve bunuri 
i<rin muteber bir kefil gosterecektir. 

4 - htiyenlerin: 
Nufu3 hiiviyel cuzdamm, husnuhal varaliasini, mekteb telia.:' 
detnamesini veya bunlarm tasdikli auretlerini ve dort k1t'a 
fotografile dilek<relerini 7 te,rinievvel 935 ak,amma kadar 
Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enstitusu Gene! Direk • 
torlugune gondermit olmalar1 ve 8 te,rinievvel 935 tarihinde 
yap1lacak s1hhi muayenede haz1r bulunmalart lazimdJr. 

<<2795» ,(6033)' 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - tzmir (;amaltt Tuzlan tuz degirmen binaat intaah kapah ~arf· 
Ia ekailtmeye konulmu,tut:. 

2 - Tahmin edilen bedeli <<29679,53» liradtr. 

3 - Eksiltme, proje ve 'artnameleri «150» kurut mukabilinile lz
mir lnhisarlar Ba,mudiriyetile, Kabatat Levaz1m ve Muba • 
yaat ~ubesi Nakid Muhasibliginden almacakhr. 

4 - Ekailtme 19/10/935 tarihine musadif cumartesi giinii aaaf 
«1 h de Kabata,ta lnhisarlar Levaz1m ve Mubayaat ~ubeai 
binasmdaki Ahm Komisyonunda icra k1hnacakhr. 

5 - lsteklilerin % 7,5 muvakkat giivenme paralarile birlikte liapali 
zarflart muayyen gunde saat ona kadar behemehal Komiayon 
Reisine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lazimdir. 

6 lsteklilerin kapah zarflar i<rine ,artnamenin 4 uncu maddeai 
mucibincc; laz1m gelen vesaiki koymalan tarthr. (6100)] - • • 

40000 Kilo 630 X 950 Birinci hamur beyaz buyiik banilrol kagtdi 
5500 » 680 X 1000 Bir taraf1 kolah beyaz kute kag1d1 
5000 » 570 X 820 Bir taraf1 kolah beyaz kute kag1d1 

16000 l> 70 X 70 lkinci hamur kapak kag1d1 
1800 » 700 X 1000 lkinci hamur el kapak kag1d1 
tdaremiz ihtiyact i<rin ,artname ve niimuneleri mucibinee yul{a ; 

r1da cinsi ve miktart yaz1h malzeme pazarhkla aahn ahnacakhr. 

Vermek istiyeplerin 15/10/935 sah gunu aaat 15 te % 7,5 guven • 
me paralarile birlikte Kabata,ta LevazJm ve Mubayaal ~ube~imlekl 
Ahm Komiayo~una miiracaatleri. ,(fl093). 
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6 Birincite,rin Cumartesi aktamt, Taksim Abide kar§tSmda 

K•fhk B E L V U salonu 
a.;thyor. Bu a,.tlma gecesi Bayan 

MAHMUREveNEBiLE 
gecesidir. T elefon 49091 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme 

Naf1a Bakanligindan: 
1 - Eksiltmeye konulan it «Bolu Viliyetinde Gerede- Ktztlcaha· 

mam yolunda Uluau uzerinde betonarme Afatlar koprusiidur». 
lntaabn ketif bed eli 22000 liradtr. 
2 - Bu i!e aid tartnameler V.!_ evrak tunlardtrl 
A - Ekatltme tartnamesi. 
B - Mukavele projeai. 
C - Nafta itleri teraiti umumiyeai. 
D- Teaviyei turabiye, fOae ve kirgir intaata dair fenni tartname. 
E - Betonarme buyuk kopriiler hakkmda fenni tartname. 
F - Ketif bulaaa cetveli. 
G- Proje. 
latiyenler bu Aartnameleri ve evrakt 110 kurut bedel mukabilinde 

Nafta Vekaleti :;loseler Reisliginden alabilirler. 
3- Ekailtme 9/10/935 taribinde ... r,amba giinii aaat 16 da Anka

rada Nafta Vekaletinde !;ioseler Reitligi daireainde yaptlacakbr. 
4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yaptlacakhr. 
.s - Ekailtmeye girebilmek i .. in iateklinin 1650 lira muvakkat te • 

mtnat vermesi, bundan batka atagtdaki veaikalart haiz olma11 li. • 
znndtr. 

1 - Ticaret Odaatna kayidli bulunduguna dair vesika. 
2 - lateklilerin yapmtt olduklart itlere aid vesikalart ihaleden en 

a~ ii .. gun evvel gostererek Nafta Vekaletinden alacaklart ehliyet ve-
111!-aat. 
6- Tt"klif me!<tublan yukartda ii~;uncu maddede yaz1h aaatten 

bir aaat evveline kadar ~oaeler Reialigi dairesine getirilerek Ekailt
~~ Komisyonu Rei•ligine m~kbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderilecek mektublarm nthayet ii .. iincii maddede yazth saate ka • 
dar gelmit olmasl ve dtt zarftn miihiir mumile iyice kapablmtt olma· 
II l&,nmdtr. 

Poatada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7 

(2702) (5827) 

Biitiin eczanelerden 

H A S 
KALMi 

' 

Bat agrtst • Di, agns1 • Grip • Romatizma • 

isteyiniz 

Ktrgtnltk 

istanbul PQsta T. T. 
Ba!;miidiirliigiincl en: 

befat~nbul_bii!~k postaha?e bab .. eainde ~~hili ittial ve incimat olan 
n~m, yag gtbt maddelerm mubafazast ... m .... k ekailtme ile bir de· 

po •nta ettirilecektir. la~eklilerin, ketif bedeli 697 lira 58 kurut ve 
muv~~kat teminah 53 lira olan bu ite aid tartname ve projeyi gor • 
mek uzere bergiin ve eksiltmeye ittirak i!iin de en az 500 lirahk bina 
iti yapttklarma dair Nafla Miidiirlugiinden taadikli ehliyet veaika • 
larile birlikte 4/10/935 cuma gunil aaat 15 te Galataaarayda Posta 
T. T. Batmiidiirliiiii Ahm, Sahm Komiayonuna milracaatleri. 

(57 54) 

istanbul Vila yeti Orman Abm, 

Sattm Komisyonundan: 
Cinai Miktart Tahmin fiati Muvskkat teminah 

Kurut lira Kr. 
Makama 300 Ksr. 24,90 5 61 
~ehriye 50 » 24 0 90 
Un 400 » 17 , 5 10 
lrmik 70 » 16 , 0 84 
Beyaz peynir 500 » 40 , ·15 00 
Ka,ar 150 » SO , 9 00 

Orman Fakiilteai latanbul kumt i .. in yukartda miifredatlarl yazth 
makarna ve aaire .... k ekailtmeye konulmuttur. 
• EK:ailtme Istanbul Vilayeti binaatnda Orman ltleri Direktorliiiii da
treainde 9/10/935 .. artamba aaat 11 de yaptlacakbr. 

latekliler her!riin «tatil giinleri hari!i» Buyiikdere Bah .. ekoydeki 
Orman Fakiilteaine miiracaatle tartnameleri gorebilirler. 

lateklilerin 2490 aayth kanunun h~>haettiiii evaaft haiz ve yukar~da 
!_azth muvakkat teminab yabrmaat li.ztmdtr. (5775) 

Selimiye Askeri Satin 
Alma komisyonundan: 

1 - 857 ton marin lave komiirile 143 ton tiivenan komuriiniln ka • 
pah zarfla ekailtmeai 22/10/935 aah gilnii aaat 15 te Selimi • 
Ye Aakeri Sabnalma Komiayonunda yaptlacaktt 

2 - Marin lave komiiruniln tabmin fiati «13,644», tiivenan komii
rilniin tahmin fiati d 716» lira olup her ikiainin muvakkat te· 

3 
minah cll52» liradtr. 

- Teminatlar ekailtme aaatinden iki aaat evvel Muhasebecilik 

4 
Veznesine yatmlacakttr. • . 

- Batka Malsandtklartna yatmlm•• olan temmat p1akbuzlartle 
banka teminat mektublannm ve diger belgelerin teklif mek
lublan i .. ine konulmaat ve mektublartn ka!lunda taarih olunan 

formiile uygun bulunmaat metruttur. 
S - $artname herriln Komisyonda goriilebilir. (6089). 

CUMHURIYET 

Smd~rg1 kaaabaama akthlacak au i .. in muktezi «7» santim kut 
runda <'14,110» kilo pik dokiim font boru ile «683» kilo 11kletinde 
«~1" aded vantoz, tahliye ve tevkif musluklart rabt aksamt ve u .. 
agtzh rabt borulart « 1, 702» lira be deli ketifle 2 tetrinievvel 935 te 
ha,laytp 21 tetrinievvel 935 pazarteai gunil saat 16 da ihale olun • 
mak iizere 20 gun miiddetle a .. 1k ekailtmeye konuldu. latekliler 2490 
aayth kanunda enva ve makadiri tasrih ve tayin olunan teminat ve 
ve~aiki vereceklerdir. Eksiltmenin Smdtrgt Belediyeainde yap1la • 
cagt ve tartname ve proje orneklerinin Belediyemi~en almacag1 

ilan olunur (6123) 

SOMER BANK 
Umum: Miidiirliigiinden: 

1 lzmit Kag1d ve Karton fabrikaat i!iin evaaf1 •••itda yazth 
tomruk halinde 7000 M3 odun aatJn ahnacakhr. 

1 Beyaz koknar olacak. 
2 - Aga~lar duzgiin olacak, 
3 - Uzunluklar~ 1,10 veya 2,20 metro olacak, 
4 - Kuturlan 8 aantimden az olm1yacak, 
5 - Agat;:larm uat kabuklart gomlegine kadar yontulmut olacak 
6 - Aga .. lar az budakh olacak, ' 
7 - Aga .. lar aaglam olacak ve agacm ortaamda !iiiriik bulun -

mtyacakhr, 
8 Aga,.lar miimkun mertebe re .. inastz olacakttr. 

Aia!ilarm rutubet miktar1 azami % 20 yi ge .. miyecektir. 
Bu aga .. lart teslime talib olanlarm 10/10/1935 tarihine 
kadar Ankarada Siimer Bank merkezine muracaat ederek 
mal denizden geldigine gore Cif Derince, karadan geldi : 
gine gj>re izmitte vagonda teslim fiat teklif etmeleri li. • 
z1mdir. 

2 - Ayrtca 1000 ton koknar kapak tahtaa1 ahnacakttr. Bu ka· 
paklan satmaga talib olanlarm 10/10/1935 tarihine kadar 
Fabrikaya numune gondermeleri laztmd1r. 

Bakanligindan: 
1 - Ankarad~> Dil, Tarib ve Cografya Fakultesinde 1 ikincitetrin 

935 te deralere batlanacakttr. 
Talebe yaztlma tartlart: 
2 - Giinduz talebeai i .. in: 
a) Lise olgunluk veya bakalorya sinaclnl vermit olmak veya yiik • 

aek bir okuldan ... kmtt olmak laztmdtr. 
h) Giindiiz talebesi olmak istiyenler 1 birincitetrin t.935 ten 1 ikil'l· 

citetrin 935 e kadar ataii•daki belgelerle, Ankarada Evkaf apartJ • 
manlarmdn Fakiilte Dekan katibligine batvurmahdular. 

1 - Dilck kagtdl. 
2- Okul ~ehadetname veya taadiknamesi. 
3 - Saghk ve .. i .. ek atm raporlart. 
4 - Hiiviyet karnesi. 
5 - lyi halini bildirir okul belgeai veya mazbata. 
6- 6 tane fotograf. 
3 - Y ahh tale be i .. in: 
a)Fakulteye ktz ve erkek olmak iizere yart• ile 40 yahh talebe 

almacakhr. 
b) Y art•Y• girmek i<;in lise olgunluk a1nacmt gecrirmit veya 6 y1l • 

hk ogretmen okulunu bitirmit olmak laztmdtr. 
c) btekliler yukar~da yazth belgelerle ve dilek kagJdlarmda yahh 

tale be smactna gireceklerini ac;tkc;a yazarak en gee; 10 birincite,rin 
1935 tarihine kadar Yukaek Hgretmen Gene! Direktorliigilne bat • 
vurrr:ahdular. 
4- Smalilar 15. 16 birincitetrin 1935 giinlerinde yaptlacakhr. 
5- Sma .. yerleri: Ankarada Gazi Terbiye Enstirusii, latanbulda 

Yiikaek Hgretmen okuludur. Stna .. lara aaat 10 da batlllntr. 
(2768) (5993) 

Bursa kapl1calar1 
T iirk Anonim Sirketinden: 

$irketin vucude getirdigi kaphca ile otel ve miittemilah bag ve 
babo;elerile birlikte bet ytl muddetle kiraya verilecektir. Otelin 
dotemeai tirkette bulunan plana gore kiract tarahndan yaptmla· 
cakhr. Kira tartnamesi Buraada tirket merkezine murcaatle gorii
lebileceg; gibi arzu edenlere poata ile paraatz gonderilir. latekli· 
lerin tekliflerini 1/11/935 aktamma kadar kapah zarfla ve yiiz
de yedi buc;uk teminat mektubile Bur&ada !;iirket merkezine bil • 
dirmeleri ilan olunur. 

Daktilo aran1yor 
Maden T etkik ve Arama 

Enstitiisiinden: 
Tiirk .. e, almanca ·ve fran11zca iyi bilen kuvvetli bir daktilo ite a· 

hnacagmdan iateklilerin Ankarada Maden Tetkik ve Arama Ensti· 
tiisilne veaikelarile muracaatleri. Bu dillerdeki yaztlar• icabmda biz
zat kalemc alabilen namzetler tercih olunacakhr. «2797» (6034) 

Karaciger, mide, barsak, ta~, kum ve §eker hastahklanna 

TUZLA i~MELERi 

11 

HAC I R BEK • 
I 

Zade 

ALi MUHiDDiN 
Diinyamn en me§hur §eker ticarethanesi 

Bah,.ekapt, Beyoglu, Pangalb, Karakoy, Kad1koy 
Ankarada §Uhesi vardtr 

Istanbul 0 ciincii icra 
Memurlugundan: 

. Ye~inli ii .. ebli vukuf tarafmdan tamamma 68,571 lira ktymet tak· 
d~r edtlen tapu kaydine nazaran Hocabey mahallesinin atik Hami • 
dtye ve Yangmefendi .. tkmazt, cedid Hamidiye caddeai 16, 16 mu. 
kerrer, 18, 20, 22 numarah Sinanpafa ve Halil Efendi vaktflarmdan 
atrf mulk ve altmda bet magazast bulunan kargir kayden Kafkas ha· 
nt ve halen Aksarayhlar hant denmekle maruf banm tamamt &!ilk 
arthrmaya vazedilmit oldugundan 4 tetriniaani 935 tarihine muaadif 
pazartesi giinii aaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arthrmaat icra 
edilecektir. Arthrma bedeli ktymeti muhammenenin % 75 ini bul • 
dugu takdirde mu,terisi uzerinde btraktlacakhr. Aksi takdirde en 
aon arthranm taabbudu baki kalmak uzere artttrma 15 gun muddet • 
le temdid edilerek 19 te,rinisani tarihine muaadif aah gunu aaat 14 
ten 16 ya kadar dairemizde yaptlacak ikinci a~;tk arthrmastnda da 
arthrma bedeli ktymeti muhammenenin % 75 ini bulmadtgt takdirde 
aaht 2280 numarah kanun ahkamma tevfikan geri btrakthr. Saht 
petindir, arthrmaya i,tirak etmek istiyenlerin ktymeti mubamme • 
nenin % 75 i nisbetinde pey ak .. esi veya milli bir bankanm teminat 
mektubunu hamil bulunmalart laztmdtr. Haklan tapu .sicillile sabit 
olmtyan ipotekli alacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakkt 
sabiblerinin bu baklarmt ve huausile faiz ve maaarife dair olan id· 
dialarmt evrakt miisbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren niba· 
yet 20 giin :zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri laz•mdtr. Aksi 
takdirde haklart tapu aicillile aabit olmtyanlar aahf bedelinin pay • 
latmastndlln baric kahrlar. Muterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mutevellid Belediye riiaumu ve Evkaf icareai bedeli muzayededen 
tenzil olunur. Dellaliye ucreti miitteriye aiddir. Daha fazla maliimat 
almak istiyenler 15 tetrinievvel1935 tarihinden itibaren herkeain go• 
rel:ilmesi i .. in dairede •!i•k bulundurulacak arthrma tartnamesile 
935/979 numarah doayaya muracaatle mezkiir dosyada mevcud ve· 
saiki gorebilecekleri ilan olunur. (6101) 

MOD ELLA 
Paris ve Viyana Modelleri 

BAYANLARIN GiYiM E V t 

Ankara Cezaevi 
Miidiirlii~iinden: 

AnkarB Cezaevinin bir senelik ekmek ibtiyact i!iin 20 eylul 935 
tarihinde acrtlan kapah zarf uaulile munakuaya talib zubur etme • 

diginden mezkur ekmegin ayni terait altmda ve 20 eylul 935 tari • 
hinden itibaren bir ay zarfmda pazarhkla ahnmauna karar veri! 

mittir. 
lsteklilerin 1803 lira 38 kurut teminah muvakkate ak .. esi veya 

banka mektubile birlikte hergiin ogleden sonra Cumhuriyet Muddei· 
umumiliginde miitetekkil Komisyona ve teraiti anlamak iizere Ce
becide Cezaevi Mudurliigilne muracaatleri ilan olunur. 

«2735» (5889) 

Bal1kesir ilbayligindan: 
1 - Eksiltmeye konulan it Bahkeair Vili.yet merkezinde hukiimet 

bina11. bina intaah her turlu teaiaatile beraberdir. Bina ve te • 
aiaahn ketif bedeli (94182) dokaan dort bin yiiz aekaen iki li· 
ra (75) yetmit bet uruttur. 

2 - Bu ite aid ,artnameler ve evrak tunlardtr. 
A - Eksiltme tartnamesi. 
B Mukavele projeai. 
C - Nafta itleri teraiti umumiyeai. 
F - f.'enni ve huauai tartnameai. 
F - Kettf cetveli ve ailsilei fiat cetveli. 
G - Bet aded plan. 

latiyenler bu tartnameleri ve evrakt 750 kurut bedel mukabi • 
Iinde Encumenden alabilirler. 

3 
Ekailtme 7/10/935 gunlemecinde pazarteai giinii aaat on bet • 
te Vilayet Enciimeninde yaptlacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yaptlacakhr. 
5 - Binanm idarei huauaiyeye aid olan (94182) dokaan dort bin 

yiiz aekaen iki lira ( 75) yetmit bet kurutluk kumt yaptlacak • 

6 
hr. 
Eksiltmeye girebilmek ic;in (5959) bet bin dokuz yuz elli do· 
kuz lirs 04) on dort kuruf muvakkat teminat vermeai, bun • 
dan batka ataitdaki veaikalart haiz olup gostermesi li.ztmdtr. 
Ekailtmeye en az parcrada 30000 otuz bin lirahk birinci nevi 
resmi daire binaat yapmtt olduguna dair Nafta Miidurlugiin • 
den veaika alanlar girebilecekler. 

7 - Teklif mektublart aaat on dorde kadar Vili.yet Encumenine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Saat on dortten sonra teklif 
zarflart kabul edilmiyecektir. (6020) 

lstonbui Evkaf Miidiriueti ilaniarz I 
$ehzadebatmda Mekteb aokagmda Evkaf matbaannm yanmda • 

ki natamam bina kirahkttr. Tutmak iatiyenlerin teraitini anlamak 
i .. in ~emberlitatta lstanbul Evkaf Mudiriyetinde Varidat Mudiir • 

(6120) 
lugune muracaat etmeleri. 

ve OTELl : hergiin kopriiden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 
13 t5 r t5 10 da Haydarpa§aya giden vapurlarm trenleri menba· 

' ' lara kadar giderler. --------..111 
Muetvelli veya miitevelli kaymakamhgt idaresi altmda bulunan 

vak
1
flar hakkmda goriitiilmek uzere itbu ilandan u .. giin i .. inde Mul· 

hak Vaktflar ldareaine gelmeniz bildirilir. (6115) 


