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Italya, Habeş Seferberliğini Taarruz Saydı ! 
Japonya ve. Belçika, Habeşistana 

silih ve harp levazımı ·yolluyor 
liabeş komutanları, yerlere erzak gömdürmek suretile iki 

üç yıl sürecek bir harp için haz!rJık yapmışlar ! 

' 

Kamutaq 
Bugün açılıyor 

Bugünkü celaede konu
şulacak ıagihalar 

Ankara, 30 (Kur.an) - Yana (Ba
gün) öğleden enel C. H. P,. grupa 
toplanacak ve öğleden sonra kamUtı\Y 
açılacaktır. Yarınki celsede birinci 
müzakeresi yaprJacak maddeler ~un -
lardır: 

Askeri ceza ve muhakeme usulü ve 
askerlik mükellefiyeti kanunlarının 
bazı maddelerinin de(i§tirilmeslne, 
~iftSi kredi kooperatiflerine ilişlk cet
Yelde değişfl(Jk yapılmasına, mali -
ye teşkilat ve zirai satlf kooperatif 
ve birJiklerine ait layihalar. 

Yine yannki celseae, Evkaf me -
murları aylıklarının tet'hit ve tea~ü
lil kanununa ilişik cetvelde yapıla -
cak detifikUkler bak1undakl llyih& 
ı:...,. .. , .. _. 111 •n••# 
likler lfleii sekteye ufratlllryaeü, ~ 

Orta Avrupada 
Hitler -Gömböş konuş
ması iki saat sürdü 

.Jıll _. 

kat bütçesinin maaı faslmdaa elli blll '-
~---------:------~_..;._ _________ I Jira kadar tasarruf temin edecektir. _ ___ __;... _ _.;.. __________ ...__~---

~ t _, .. ,. . oluyor ? 1'ek kadrolu kaza memurluklarına 1'1, 

ar• .. - -
r~- 2 inct 1'ihifede )' 

unanıs anua ne er . Is, 19 uncu derecelerden açılacak yeı·-

Se 1 ini kte V;enı·zelistlerle ,ere kadrosundaki maaş emsali hası- • 

::~~:::·:.;:: :~:·:d~~;;,~.::'~ ücret mesele.sini patron 
iŞ KANUNU 

kralcılar çarpıştılar . t•~aü:~~:·E~~~i~.'~~:;~n·::;.~d':'~ .. • •• ... h ·il ı· ~::: :::y~:~~~y~;~ .. ~:~~~~ degıl hukumet a ~tme ı 
' işe komünistler d~ karıştı. Tabancalar yrsi T•kkell kö,·ünden Ali oğlu Ha. K v • •• ı . 

sanın, Aydının Üzümlü köyünden SU- 30U03 ragmeD CUmarteSJ gun en 
ve hançerler çıktı, otuz yaralı var l«-yman oğlu HiiEf'yinin ölüm cezasına • • f b .k 1 ' 

. . . çarptırılmaları mazbataları yannki ışçı çalıştıran a n a ar varmış. 
(Yazısı 8 ıncı sahıfede) ruznameye alınmıştır. Bunlardan baş --- ·------...___ 

----------~--------· -ı ka, ölüme çarptırılacak daha beş ki - "K l b • • ı 1 • ı B b • niif•u• i•itlir Mısırlı kız dünya güzeli seçildi şinin de mubataları Kamutaya gel - ız ar ızımıe eflıenmıgorıar.. u ,,. - ,.. ,: 

mişti~ÇJK SAYLA ,rı.ıKLAR F esane fabrikası işçilerinin şikayetleri: Cezi, daima 
Ankara, 30 (Kurun) - Çankırı ceza, mürakip cemiyet ve murahhas lizım 

saylavı Saminin ölmftri iizerine açık .. d yf; da) 
saylavliklar altrya çıktı. Bunlar için " (Yamı 11 fn • • 

• 

gösterilecek namzetler henüz belli de· 
ğiJdir. 

Memelde 
Sandıkları Kim 

Bekliyor?! 
Litvanyanın hazırhğı 

fiyasko ile .. bitmiş 
Daqak, ortalık karıı

ması,yara lan ma ! 

.lngiliz, Fransız, Danimarka ga. 
zeteleri seçim mekanizmasının bo
zukluğunu anlatıyorlar. 

(10 uncu sayfada) 

· Nüfus sayımı 
, :'ı:. Yll npıldıfr .~ bu yıt da tUrltl memleketlerden birer g11zet. seçilm:;: VC faydaları 
l\!ı k&tizeller Brukselde toplanmıtlardı. Dün Brübelden gel.a bır Telgraf 
dünır r~Uçesinin dünya gfizeli seçildiğini bildirmektedir. Yukarıda yeni Yazan.· Ahmed Ag .. ao"lu 
SQa~a güzelini ( X İ§aretlisi) diğer güze11erden bir kaçile beı·abeı· ~örüyor. ~ 

z. , (Yeclinci aa)'facla) .. 

Bir genç eski almanca 
hocasını yarala4ı ! _ 

B ay Lüdner haıtanede, kenar ela Burh ı::dtinin .... ki !J,, :-· -:ıl 
ıy (' . . . . ) , azısı o ıncı ~... ' e 



2-KURUN 1 I. TEŞRiN l~i5 

Hava tehlikesi 
Hava Kurumuna üye 
yazılanlar ve yüken

lerini n tutarı 
Ankara, 30 (A.A.) - Hava teh

likesine karşı Türk ulusunun giriş
tiği savaşın 1 ilkteşrlndel<i verimi
ni Türk Ham Kurumu bütün yurt
daşlara te~ekkür ve iftiharın ilan 
eder: 

Hava tehlikesini bilen Üy(? sayı. 

Kar3denizde müthiş fırtına! 
Giresun limanında yelkenliler, mav

nalar battı; 17 insan boğuldu 

1 ar ilı F<öşesi 

Fr-ansadan gelen 
bir mektup 

Kanuni Sltan Silleymana Frans• 
kralı Birinci Fransovamn annesi §ıl 
mektubu yazmııtı: 

sı 29.413, )'ilken tutarı 1.298.258 li
ra, yardımcı üye sayısı 198.0:lS, yü- : 
kcn tutarı 616.185 lira, genel tuta. 

fşyarlann her ay verdikleri yüz- • 

"ispanya kralı Şarlken oğlum Fran • 
ıovayı Yadi muharebesinden tutup hnP" 
ıetti. Oğlumun kurtulmaımı şiırıdi.r• 
kadar Şarlın insaniyeünden bekliyor ' 
dum. Umduğumuzu yapmadıktan bat" 
ka oiluma bir takım hakaret de etnıek· 
tedir. İmdi, dünyaca tasdik edilen azı· 
met ve tanınızla oğlumu düımanunızıtı 
pençeıindcn kurtnrnrak büyültlüğünÜ • 
zü göstermenizi hauatcn zatı taha.'lenls 
den dilerim.,, 

rı l.s14.443 ura. 1 Bafrayı seller bastı; sula:- insanları ve hayvanları sürükledi 

1 
de iki bu hesaba katılmamı tır. Gıreıun, 30 (A.A.) - Bu ak·{ iki hammah deniz aldı. Bunb"' C:la kenarına rastlıyan yukarı köyler· 

.. • • tam hızla eıen yıldız rüzıari d~·, güçlükle kurtarıldı. Zayiat ve ha· de de sellerin insan ve hayvan ıü· ---------.....:......---
nizde, karada b~yük fırtına yap- ıaratın hakiki miktarı henüz te•· rükleyip götürdüğü söylenmekte Romen süel uçakları 

o~·ta Avrupada 
Hitler ... Gömböş konuş

ması iki saat sürdü 
Berlin, 30 (A.A.) - Havas A

jansı Aytarı bildiriyor: 
Hitler - Gömbcı konuımaşı ihi 

sas.tten fazla aürmüttür. 
Bu konuımada yalnız Bay G0ı 

ering hazır b·ılunmuıtur Evvel • 
ce Macar Bafbakanı ile ancak 25 
,dakikalık bir görüıme yapan B. 
Von Neurath, görüımed~ hazır 

bulunmamııtır. 

tı. Birçok haıaratı ve insanca za· bit edilemedi. Fırtına ıiddetle de iıe de bunlarm ıay11ı anlatılma • Ankarada 
yiatı mucip oldu. vam etmekte, büyük dalgalar ıa· mı§tr. İncelemeler yapılıyor. Ankara, 30 <A.A.) _Hanların 111f 

Limanda dem~rli buiunan üç hilleri ıiddetle dövmektedir. Bolu, 30, (A.A.) - Bolu ve ci- saadesizUği yüzünden iki gündenberl 
yük motörüı 3 yelkenli ve 4 ma - Bafra, 30, (A.A.) - DUn ya • varına 3 gün aralıksız yağmur· lstanbolda bulunmakta olan Roıneıı 
vuna battı. Tayfalarından 17 si ğan ıiddetli ve sürekli yağmurdan lar yağmııtır. Boludan ıörünen süel uçaklan bugün saat 8.18 de )'1' 

boğuldu. 6 ıı '\ahilden halat atıl • Al11r•m rayı ta~mıf ve cadde ke- cele tepeıine bu yılın ilk karı düt· şilköy uçak alanından hareket ctınit 
-,.- ~ Jer ve be§ avcı uçağından mürekkt1 

mak ıuretiyle kurtarıldı. Diğer narındaki tütünlerini kurtaramk müştiir. Bet ay kuraklığa kartı üç bir hav{l filomuz tarafından lfihall • 
vapurlar ise en yakın limanlara istiyen üç ki§ilik bir aileyi ıeller ıün aralıksız yaian bu yaimur • cin üzerinden kartıılanarak snnt ıı.ıs 
ıığındılar, karada telgrat ve tele- tütün aa)afıyle beraber ıürükliye • lar yüzünden köylünün sevincine d:? Ankaraya gelmişler n uçak alanırıl 
fon hatları k;rıldı. Ağaçlar dev· rek köprüye çarpmı§ ve köprüye payan yoktur. Çiftçiler bugün t • inmeden önce kendilerini karşıtıyan 
rildi. atlamak "iatiyen üç kiti ıuya diife· hk günet altında hemen tarlala· tayyarelerimizle birlikte şehir Uzerfll' 

Vilayetin her yerle telaraf mu rek boğulmuılardır. Bunlardan rında çalıtmaya ko~ldular. de bir uçu§ yapmışlardır. 
haberesi durdu. Büyük dalgalar batka daha ü~ kiti de yine sellere Ama.ya, 30 (A.A.) - Çoktan· Romen ve Türk bayraklariyle stil' 
ıahilde ıerili fmdddarm ~1' kıı - kapılarak boğulmuıtur. Selin an beri beklenen yağmur baılamıt lenmi' olan sahada ısü bakanlığı hl· 
mı!lı alıp götürdü. Sahildeki f ın .. ıızın baıtırması yüzünden daha ve 36 ıaat araıız yağmııtır. Köy· va müsteıarı Celll, genel kurm•1 
dıkların üzerinde uyumakta olan 1birkaç kitinin boğulduğu ve dere lü çok ıevinmiıtir. bafkanlıfı hava müsteşarı mua~ 

Feridun, Romen elçi8i ve elçilik ued 
'.Aktama doğru Bay Gömböf, 

Avuılurya elçiıi ile İtalya büyük 
ıelenleri fle ha:ra ısınıfımıza mensıı1 el&iıini kabul etmittir. J B ı • k H b • t 

Siyasalçevenler,buikidiplo- aponya Ve e_çJ a, 3 eşıs ana ıubaylartarafındankarşılanmışlar• 
matın kabulünü, Macar _ Al • dır. Sayın konuklanmız Ankara P• ' 

:::.~o;:ı::~!::~'~!::•~:~:~ silah ve harp levazımı yolluyor :::,;:BelvüPalasamisafirediJmit 

ilgileThıe hiçb~r ıekilde zarar ve Ankara, 30, (A.A.) Bu ıaW 
recelç m.a~iyette.olmadığını QÖI - Habeş komutanları yerlere erzak go··m ı:_ıu··rmek, suretı·ı e ı·ki ıehrimize gelmit olan Romen .u~ 
lermek ııtıyen bır hareket olarak ' a uça.kçıları Jaat 16 ve 16/ 30 da bf • • ( •• k b h • h j k J f raberlerinde mihmandarlnrı ol ' 
tefsir etmekteJir. uç yı surece ir arp ıçin azır 1 yapmış ar . dug"'u lialde aene. 1 kurmay ba•ı,a:ıJ' 

Bay Gömböf, bu akıam yahut '° 0 
:r 1 yarın Almanyadan ayrılacaktır. Roma, 30 (A.A.) - Habeı se- Adisababa, 30 (.A.'A.) - lm · zeteleri İngiliz cevabının. alnız .... nı Mareıal Fevzi Çakmak ve ıü b 

Öteki taraftan, Bay Hı.tl~rin do • ferberliği burada bir taarruz ma· paratordan sonra Habeıiıtanm tahrik edilmeden vQ.Kİ olacak 'bir kanı General ~azi~ ?z.alp tarş 
ğu Pruıyaıına ant hareketi siya • hiyetinde telakki edilmektedir. en mühim adamı Raa Ka11a 250 taarnu;un lngilterenin uluslar aoa- fından kabul edılmıılerdır. . 
ıal ç.eTenler ara11nda gerçek bir Tribüna gazeteıi: bin kitilik olan §İmal ordularına yetesi azuı sıfatiyle aktettiği ve· Ankara, 30, '(A. .) - Bu ak ' 
hayret uyandırmıttır, çünkü Bay "Her fey Habe§iatanın bir ta · kumanda etmektedir. cibeleri haklı göstere bileceğini ~m saat 20 do nadolu kulübün' 
Hitler, ilk defa olarak Koenigı - arruzu Q!duğunu isbat etmekte · Raaka11a karargahı u!an Deh · kaydeden kısmını bilhassa kayde· de hava müsteşarlığı taafmd~ 
berg' e hareket ediyordu. Jir,,. rataler civarında muhtelif yerler~ diyorlar. men uçmanları onuruna b,ir ŞO' 

Litvanyaya liar§ı bir ıöııerif Diyor. erzak gömdürmek suretiyle iki üç Entransijan gazeteıi, "tahrik e- len verilmiştir. 
olarak tefsir edilen bu hıı.reket, B. Adisahaba, 30 (A.A.) - Hü. ıene sürecek bir ıavaf için hazır · dilmeCfen vaki olacak taarruz,, -----------
Hitlerin Memel ·~iminP. çok bü • hükumeti İtalyan kıtaatının muha lık yapmı§tır. mefhumu üzerinde durmakta ve Ingiliz veliahtı 
yük bir önem vermekte olduğu · •amata bııtlııdığmı yalanlamak Röyter Aianıımn muha.biri, İm· bunun Fran&ayı düşündüreceğini Yenmy, 30 (A.A.) - Pariste bıt' 

, 

nu göıtermektedir. tadır. peratorun ıimcıl cephesini istedi - bildirmektedir. lunmakta olan İngiliz veliahti"VüSa1 

"Memeldeki Alman kardeşle- Roma, 30 (A.A) - ltalyan kı · ği gibi idare etmesi için Kaasay.1. Gazete diyor ki: "açıktan ıöy- sarayını gezmiştir. :r-__ ~_ -
ri,, ne ıon bir çaiırı yapmak ilze- tnatmın Habe• hududuna dog·ru tam salahiyet verdiğini bildiryor. lemek lazımdır ki, Fransaya em • • • • ' 

H"tl · b" .. 1 · :r Pari~. 30 (A.A.) - Bay Corr KJnrl<ı 
Te 1 erın ır ıoy ev ver.neaı yu"rüdükleri hakkındaki haber ya· Ogaden cenheıyle Desaiye'nin niyett telkin etmek için baıka bir :r 

b ki k d• r '-'arın Prens dö Gal'in onuruna bir öt' 
e cnl1)e te ır. lanlanmaktadır. doguıundaki cephenin bizzat im· türlü cevap la'zmıdı.,, .J 

GÖMBÖŞON ZıyAR-nERI le yemeği verecek ve bunda Bay 1> ' 
ı:. JAPONYA VE BELÇIKADAN parator tarafından mürakabe e . Libcrtc gazeteıi diyor ki: vat ile Day Herlyo \"e Bay Pietri bd' 

Berlin, 30 (A.A.) - Bay Göm.· HABEŞlSTANA SiLAH dilmesi muhtemeldir. "İngilterenin cevabı acı bir in. lunacaktır. 
bö§, biribiri ardl sıra Btty He11, GELiYOR Zira Jİmdi Habefliler, Italyan- kisarı hayat teşkil etme.1<t~ ve Al. ============-::::::P 
Bay Göebels'i ziyaret etmi§ti:. Iarm aamara ve ltalyan Somali • manları aerbeıt bırakmakdadır. F. iu kanaatindedir. Gazete diyor ki: 
B 1 k k il k t • Adı' •ab•ba 30 (A A ) İm ·ı Sir Hoare'ı'n cevabına go"rc, Mıııt ' un cır ço na • ren neza e zı.. ., .. 1 • • - • ıinden yapacak!arı taarnız ı e ransız talebeıinin lnıiliz cevabı 
yaretleridir. parator, genel seferberlik kararı . birlikte Assab'dende taarruz e . ile ayn'ı zamanda ne•r•d:.lmemeıı·, çurinin zaptı ve şimal Çininin Japo~ 

· d k 1 ,. ~ • ya tarafından iegali hususi bir Jt~ 
BECK VARŞOVA YA DONDU nı ımza e er en ıu :1öz eri söyle · deceklerini zannetmektedir. az çok endi~e verici mahiyettedir. ihda.e ,den durumlar icabı olarak ~ 

Va11ova, 30 (A.A.) - Bay mi~tir: Haftanın son günleri zarfında İki belgenin aynı zamanda netri Almanya tarafından Vcrsay antlııf • 
B :!::!c, Berlinden burayn selmit .. "Memleketin korunması içi~t Adiıababa mıntakasıns yagan iki uluı göriifünün araıındaki far masrnın bozuhnMJ i c bir antJaşJt11' 
t!r. lüzumu olan genel seferberliği ;. yag'"'murlar yli1.ünden J4 ltiti bo . lu açıkca ıöatcreceğinden mi kor nın, paktın 16 ncı maddesinin tatbl11-,,. • "' l"' k h d d h kini müstebat lnlan, her JWıgi 1' an etme uıusun a a a uzun 8~ulmu•tur. Birrok evler ve 'bir kuyor. lnıiltere tarafından itte • )f 

) B ] . "dd 'k · ı d ,. d :r :>" taahhüde riyayemizlik olarak te]ı\1' 
Berlin, 30 (A.A. - er ın · mu et geçı mıı o ıay Jif ö evi - köprü yıkılmıcıtır. Hayvan te:efa - nen alaıtikiyett, bir Avnıfta anlat· ı -

k
,. · · l d s r edilmektedir. Nihayet dünyada c c..., 

'deki Leh çevenleri Bay B: c m mızı yapmamı§ 'l ur uk. Sefer • tı mühimdir. mazhğı halinde lnıilterenin Fran ği§mez bir ey olmadığı için, bıı• 
Bay Göebelı'i ziyaret etmİ§tİr. berlik, kıtalarımızı sınırdan belli lNGlLlZ _ iT AL ıı AN saya daima müzdıarete lüzum gör memleketleri dejişmez bir şe)' de • 
'.Alman devlet adamları ile hiç. ko· bir yere kadar içeri geçmek içir. memeıi imkanını haklı g&terec~k iildfr, 

· MÜNASEBETLERi r nu§madığmı ıöyliyorlar. vermıt olduğumuz emri dcğiıtir · mahiyettedir. O haldt, İtalya - Habq anlatnt8 

~ HlnER ORDUYU DA GOZ- miyeeektir. Uluslar sosyetesi ile Londra, 30 (A.A.) - ltalya Tan gazetesi; "lnıilterenin ce. lığının Jtalya tarafından derpl§ cd,.. 
DEN GEÇiRDi it birliğine her zaman hazır ol _ nın İngiltere ·ıe bir anlnfma. mü . vabmda allıti:kiyet gösteren be • len tanı halli de Sir Hoare tarafın: 

d "' b'ld' k 1 • k · h ld ğu d · dan yapılan paktın t~fşiratına 111 /ıf 
. Berlin, 30 (A.A.) - Alman ugumuzu ı ırerı es i ıöz erimı- za erc151nc aı:ır o u na ıuT yanatın mü§'terek emniyet ıörütü· gundur. ltalyanın kuvvete müra~ll" 

istihbarat bürı>su, Bay Bitlerin zi gene tekrar 'ederiz.,, 28 tarihli ltalyan bildiriıi 'Üzeri . nü takviye etmemesini tenkid e • ani bir taarruz defil, yerinde ,·c jS; 
S f b l. .... b' h f ne lnn-iltere hüic:umeti lt~lyan kn· d k b t dil 1 h. h k tt" uıusl• Şarki Prusya gcziıini yazarkcm e er er ıgın ır a ta ıonu ı;. ere : a e m ş ır are e ır. " 

'l"' d'l · •- ki kt d' binesinden dog"'rndan dog"ruya hiç SO"'eteti Jnrritiz taz ... ·lki altında, b orada orduyu gözden geçirdiğini ı an e ı meıı ue enme e ır. "Andl&!maların tadili taraftar- " • • t t' 
S f b I'k 1 k t' h bir tebliğat almamııtır. 1 b meselede tersine hareket etmek is e -• 

ve manevralarda bulunduğunu e er er ı mem e e ın er la- arının undan cesarete ıelmele • se, Ingillı hUkQmetl kendi kcndfsirP 
ho.ber veriyor. rafında büyük törenle ve ıavaş • Fakat eğer böyle bir teklif ya. rindcn korkuluyor. Her halde bu tekzip etmi§ olmryacak mıdır? Bu t)r 

"Normandj,, Atlas deni
zinde yen\ rekor yaptı 

l/.Jndra, SO (A.A.) -· Normandie 
ftpura,nun, Atlas denizini en kısa za
manda aşmP.k rekorunu hu defa da 6 
62-afük bir farkla kudıtı söylenmek---tcdir. 

davulları ile ilin edilecektir. pılıa dahi lngilterenin noktaina · cesaret verilmek iıtenilmiyordu.11 zat haUedilmelidfr.,, .~ 
Silah ve kereç yüklü bir Bel • zarı bunun ltalya ile uluılar ıoı· Diyor. Sll.11\H ALTINA __,.,, 

çika gemiıi, Habeıiıtana gitmek yeteııi araıındClki meae!e bir tek- TRIBONA DİYOR Ki: "" 1910 Roma, !W (A.A.) - 1907, l9v;ı, # 
üzere yola çıkmııtır. lif gibi telalski edileceği merke • Romaı.~O <A.A.) - Tribüna ıaze- n 1912 1tnıflılannrn bazı efrad111ı , 

Bundan batka Japonyada dl\ zinded\r. tesi, lngilterenin bugüne kadar tatbik llh altına ~fmın üç emirname 11t.f 
~ttiği 5osyete siyasetinin, Uluslar sos d·ı f ti 

Habeıiıtana gönderilmek üzere T AHRIK EDiLMEDEN V AKl Q. re 1 m f r. '-yctesi paktrnrn tefl;fr ve tatbiki hak· fll ' 
önemli miktarda ıil&h ve harp ke- l.ACAK TAARRUZ kındn lngiltere tarafından Fransaya H abeJ:ıta.na ait diğe:- telgr 
reçi gemilere yükleniyor. : Paris, 30, .(A.A.) - Aktam ga verilen sevapla teltzip edilmiş oldu • lar 10 uncu srıyıfamızdaJır. 



"! - T\URUN 1 T. TEŞRlN 1935 -
!!_taretler 1 
Üluslar sosyetesi 
nasıl kuvvetli olur? 
5 lUhluılar •oıyeteai birclenbire iş Kanunu Projesi Etrafında 
ıı Pe •. ol.J 

10 
rm uu. H abq me•elai 

J.Yetenin kuru ··n1 • .J b rünk.. m llU enncıe u- O•• 
d u hararetiyl~ ortayo atıl.ay- un 
b~' Mcuı,uri, Şako meıeleleri gibi · 
b:rı~ım haıliıelercle de ayni cua-

toplanan ulusal endüstri birliğinde üyeler mesleki 
tedbirsizlik kısmında bir noktaya itiraz ettiler 

ı~eti ·· ti . ıoıterıeyıli uluılar •oıyete· 
oJ nın rerçekten Bir Sulh meleği Uluıal endüstri birliği dün sa • 
F' ::iuna inanan rolı olacaktı. ba.h it kanunu proje.ini okuyarak 
il bat bugün ulaılar aotyeteıinin dilekleri tesbit etmek üzere top . 
h Q tf. mueluincle göıterdiği lanmı§br. Toplantı ıünü karar • 
,~~Yet iki bakımılan itirazla • latbrılmıı ve ilgililerin gelmesi İ· 

bildiii halde ihmali görülürse iki 
misli ceza. ile füi aya kadar ha. • 
piı ceıasına çarpacaktır. Sanayi· 
ciler buradaki lhmal ve kastin pek 
1ıeniı manaıı ola.bileceği kanaa • 
tind diri er. "l!ramak mevkiindeılir. çin evvelden haherler dağıhlmıt 

1 • 1 Mcr - !'abeı meıeleıini önleyen o mauna rağmen dünkü toplantı-====================:. 
'• ,nrun, Şat.o lıôdi•Jerinde" • ya ancak aıt. kiti selmittir. ' Sağlık Bakanımız 
ftı:.<ırHıoıykcteıi tamamen ıuımuı· Toplantıda. İş kar.unu proj~ıi o-

are ete geçememqtir. kunm~ ve bulunanlar düti\nceleri 

~ .... Htt~q mcıeleıinde göıtercliği ni ıöylemiftir. Kanun projesi çok 
-•a.ıu t ·1 .J ı heğenilmif, yalnız bir nokta.ya. İ· 

flfo·ı. .,e _r c ;ıana önceki ıuıtıfu, 'ctn7tıarzlığı flTaııncla niıbet ltu - tiraz ediJmittir. Bu projeye gö. 
te ~ın halasında bir JÜplıe, bfr re iflelme tesisatında ekıikHk bu· 
S re~cl~t kcndiliğ;nJen uyanıyor. lunan ve mesleki tedbirsizlikler . 
Cl1ıtını1u t ı. den dolayı bir iıw-_ inin kazaya uğ. 

.,e ten §Üpne ediliyor s:: 

Dün Trakyadan geldi 
Ankaraya gitti 

T1akqada göçmenlerin 
sağlık durumları 

incelendi 
il U · • ı ramaıına ıebep olan bir fabrika-

b - luılar •oıyeteı-ınin Ha . ·· . T k 'f Y'Urc/u ,·r:n •
1 

• .. ıl .. y •• tor 200 lıraya kadar para cezalı· ra ya genel iıpekterliği mın· 
l l ;ıo• ı en ıur ugu tez u· 1 . tak · • d · kA b" ·· ~ı <ırtn hakk h .. . . na çarpbrr maaına aıt olan ml\dde a.aı ıçın • ıs ana ta ı goçmen· 

Müeneseıinde mer'i it §&rtla.rını 
dcf!ittinnek için iti durc\ı.ıran f a:bri 
katör 250 liradan 2500 liraya ka • 
daı- para cezasına ve toplu bir ha 
reket olursa ön ayak olanlar altı 
aydan bir aeneye kadar hapse ko· 
mdacaktır. · 

Sanayiciler bir fabrikatörün 
hapıedilmeıini o f abrikamn ııa • 
p:ı.nıııaaı ve binnetice itçinin its.iz 
kalma.ar balamından doğnı bul . 
mamaktadrrlar. Bunun için bv 
noktaya itiraz edilmesine karar ve 
rilmiıtir. 

Dünkü toplantıda lbütün proje -
n in okunma.ama devam edileme • 
miı ve projenin ıtefl'iyle sanayici· 
lr.rin bundan ıonra mütalealan
nm a1mmaaına karar verilerek da-

ğdmıttır. ft bak 1' urrıyetr,, YCJf4 Y1 • dir. Tedbirlerin l\lmmamaıında lerin vaziyetini tedkik için Trak . 
ı ımından hür bir %.ihniyetle - · .. "t.ı6ul _.J•l k L"J.1 

1 
y:aya geç.mıt ve Muradıh de yapılan ======================= 

eur ece feRı ue u ğüıl' M k 1 · Nitekim H e '~· e tep er açıldı hır toplantıya ba~kanlrk etmİ! o - Yagv mur boruları 
~İr abeı yurdunu kollekti.I lan ıağlık ba§kan d kt B R 

rttanclaya tabi tutmalı i.temesi c; b J • d*I d" .. • fk S d d.. ı ho . o~ . a.y .. e· ...:..---ite""'•' . . "'u e er tespıt e 1 me 1gı 1 oy am un ıe rımıze don • Borular toprag" a kadar 
it-• ar aoıyeteırnın az.o•ı olan . • • . mü• ve ı..._ t ·1 Ank "'YoYt d ı ı .. .. ıç1n vauyet pek karışıktı . :s. • •~m reme araya uzatılacak 
tQk"l ' ne e u uı arı hur, muı • 2ıtını~tır. 
td 1 ' ve biribirlerine qit teliilıki · Bütün okullarda dÜ.;den itiba. Bazı binalarda yağmur borula. 

erı onti emperyaliıt ihtilal ,•ap· ren yeni yıl derslerine batlanmıı· TRAKY ADA iSKAN iŞLERi rınm af&ğıya. kadar uzattlmıyarak 
1tth y • • ILERLlYOR b h · \! 
.; '. •nı ve gene ulualar •oıyele· tır. Dün okulların ilk açıldığı gün inanın edıangi liir oımnında ke .:•naza.. olan devletleri mem. olmak münue'betile okullarda du· Alınan malüınata göre, Trak· sildiği görülmüıtür. Bu suretle 

il ctmi§tir. rum pek karl§tk bir halde idi. Bu yacla iskan itlerile ilgili faaliyet Kesilen borular çirkin bir man-

Yt ~luılar aoıyeteıinin Habq kantıklığa belli baılı sebep de or· ı gün geçtikçe artmaktadır. Göçmen zara gösterme'kte ve yağmur 
,." •nu lıollelıtit mandaya tabi ta tedrisat kadrolarmın bakanlık· !erin evlerini kı! girmeden yaptı. zamanlarında gelen geçenerin Ü• 

·~:',.""•. bazı ,;.ulıitlerje ukiJen tan henüz selmemsi Ve her okul. rıp bitirmek için çalıtılmaktadır. zerlerine su, dökmektedir. Bele· 
h ktıı tmlf, <lafla vnce l>tıııtn d~ oç•.lacak .""he dunımum<n tes Da., noktalarda iki yüz'elliye ka. diye memurları birçok semtlerde 
.:•ket noktalarını tutmuı c.lan b•t edılmcmıı bulunmasıdır. dar yeni ev yapılmııtır. tetkikat yaparak bina sahiplerinin 
•i Pet;y.,ı:.ıı.,.;n bir türüiii lıini· 11'.ültü~ ~ir~rü Bay Mehıiıet Üç bin evin kapı ve pençerenin borularınr toprağa kadar uzat . 

Vermektedir. E~ın Erı!~rgtl Ankaradan şehri • yapılması tekrarlanmaktadır. Fab malarmı söylüyecek aksi ~elrilde 
lll l m ze 1 1 "lk ed • hareket edenler cezalandmlacak-

~ "' ar •oıyeteainln kenJiaini . 1 ge mıt ve ya nız 1 t rııal rikatör mütaahhitlere havale edil . 
" ZQndan hurlarmıuını . dUe. liadrolannı setirmiıtir. Kendisi mittir. tır. 
ıı, F' k rahatsız olduğu için dün kültür ç 

ele 
6 

a cıt ıoıyetenin olu~ tarihi 
0

• 1d" 
1 
.... , .. d k" "f . anak ormanlarında on üç bin 

lti.ıc1 u ~annr kuvvetlendirecek ıe-
1 

1
- ~r t~guBun e 

1
1 • 1va.zı e~ıne 1ıe • ham kerestenin iıletilme.sini taah· 

eclır. ememıt ı. yı ı k tedrı•at ka.d- h"" d l f uı ro.unda. yapılan deg"iııme, 256 kı". ut e en gurup ar aaliyetle çah-
b,· uılar ıoıyeteıi, büyük har· · · 1-k d ~ !Iyor. rt ıaı· §1Yt a a a. ar etmeletedir. Kendi. 
c/Qra taa'ı~ m~alıecleler bakımın ·ı }erine hUsiin tebligat yapılacak. htanbula binlerce pulluk ısmar-
diin ıyeaı ve bu tasfiyenin trr. Janmıttrr. 
d, :; haritaıında atatik bir hal· Orta. okulların durumuna gelin· On milyondan fazla tohumluk 
ht . ~aar. elemektir. Uluslar ıoı· ce orta okullara yeni açılacak §U· ve yemlik buğday ziraat banka.la-
ltt:nın politika paravnanı ol • be mikdarı dün bildirilmittir. rm:a hazrrlanmı~tır. 
t/ .. 1 tan ffkarak arııuluıal bira. ı t bul k Dört b" k 'f ··kü l '4let h ı an er ek Jiseıi .kıamına ıne ya ın çı t o ··zü a ın-
L Ve ak div.anı olmaıı onun · 1 d "<Quoetle . ani yeniden ıubeler ili.ve edilmiştir. mı! ve göçmen ere ağıtılmıtbr. 
~tlt . nmeıı, c anman de · · Kumkapıda. ve Ortaköy orta 0 • Trakynın sağlık durumuna da çok 

f•·' ti.r. Dile:r.imi ... • ulu•la, ıoıy,.,, • k 11 o·· ·ı k d" ..,. 5 .. u a.rı öğretmen kadroları da te. nem verı me le ır. 
ı.. 1

" 1n bu ·· I <>ilnı amaca surat e vara - bit edilmiıtir. 
eıidir. Kapa.nan Çamlıca orta okul bi. 

nasında yeni bir ilk okul açılacak· 
tır. ' · · · 

'--.. Sadri Ertem 

. Cumuriyet Bayramı 
c\Un . 

Macar elçisi Rum 
Patrikancsinde 

Onbe!! gündenberi tehriİnizde 
buuna.n Macariatanın Ankara elçi-

Gümrükler müsteşarı 
Şark gezisine çıkıyor 
Şehrimizde incelemelerde bulu

nan gümrük ve inhisarlar müste· 
tarı Adil Okuldaş doğu illerindeki 
gümrük itlerini gözden geçirmek 
ve lazım gelen ıslahatı tertip et· 
mek üzere per§embe günü Kara. -
denize hareket edecektir. 

Müstep.r, doğu iUerinin transit 
bakımından da.ha iyi ibir hale gel. 
mesi çarelerini ara§tıracak ve bil· 
hasıa. Kara ve Jğdır gümrükleri -
nin teıkilitmı inceliyerek diiJün • 
celerini bir rapor halinde bakan· 
lığa bildirecektir. Müste§arm 
geziıi bir buçuk ay kadar ıüre

cektir. 

Gezintiler 1 
özlediğim izerler 

"Y e§il,, e alıcı göz.iyle baktık • 
tan sonra, Türk elinden çıkmış a

nıtl<:rrımu:ı toplıyan bir izerimiz 
olmaınaaına acıdım. "Hakika • 
tüccaoami,, gibi bazı kitaplarcla 
bu anıtları anlatmak istiyen sahr• 
lar yok .değildir. Fakat bu zaıJallı 
satırlard·a anıtın tarihinden, ya -
panın adından sanından, yaptıra
na ıluadan ba§ka bir ıey bulun • 
maz. Ben, tCl§ı, horasanı, mermer 
ve kur§unrı Jehannın teknesinde 
yoğuran adamın yarattığı varlıf?.. 
lan değerleriyle öğreten özlü v~ 
engin bir izer ;stiyoram. 

Okurken, bir müze gezer gibl 
olayım. Göremediğimi öğrene .. 
yim. Büyük izerler, gizli kapıları• 
nı herke.e açmazlar. San'atin içi
ne girebilmek İ$in, roğumaz, bir 
münakkiılin giizlüklerini takmak 
ve onan tuttuğu ı§tk altında mer
mere, boyaya, kitaba bakmak zo• 
runclayız. Y okıa en İnce güzellik
ler önünden körler gibi aezmeclen 
gf!!;ip gideri%. 

Bcqlia ulıulann 6u türlü 'kitap
ları VaT. Müzelerinin ya:nınıla ~a
hlaTa •imıyan, tek bcqlanna bi
rer fiQfkci mü%e değerini t~ıyan 
anıtları ballandıra E>allan"dıra an
latırlar. Kılıçla alınan ülkeler, 'bir 

gün gene o toprakların ~ocukları· 
na kalır. F akal gönülleri güzelli -
'ğinin tuzağına düıüren letihlerin 
aonu yoktur. Yabancdar, ü.ıün u
luılann bu türlü yaratqlanna im· 
renirler, •ever ve çok geçmeden 
nki. varlıklarını unatup erirler. 

Uzaktan örneli aramak nemize 
gerek? O•man o'ğullarımn kurclu
ğa koca imparatorluğa yamalı 

bohçaya Jönclüren bu büyük ek -
6i k Jeiil mi idi? •• "Herat,, aa Ol· 
ganltıtan TiiTk •an'ati, bir yanda 

lram kttPlarken, bir koldan ela 
Selruklann eliyle 'Ancttlolııya ya • 
yılmqtı. Bizani aıınnclan •onra, 
neler kayl>ettiğimiii ortaya koy • 
mak, ıimcli kolay ,,.? .. ': 

"Süleynuıniye,, ile Barıadaki 
"Yqü,, i biribinnclen ayıran a. 
na çizgiler nel erJir? •• O çini 
mihrapta, o uç kıı6l:Hmin tiğulığını 
ememeJen çeken düz kemerde, 
mücevher llaJar güzel yontalmuf 
havuz ela, o par 'Pat yanan reotili
larda bir çağın ıan'at tarim ya• 
fıyor. Hani banlann retrimleriı 
planlan? .. Menneri ilantel ytt • 
pan, tuncu fialmumu gibi ifliyen 
ve be§ yüz yllık ayakta aunıı .. 
tan aonra pencerelerinıleki .Utan
ılan pervaz.lan it.ala inliyerek Jön• 
düren ulu yaratıcılar kimlerdi?. 
Bunlan örten giz "ıır,, perılmni 
lialclıracak kimse yok mu? •. 

lıtanbal camilerinin bir bölü• ti }' 
1 

~rı:.et ba.yra.mının on ikin • 
l'~ 1 donumünü kutlulamak üze-
A* >'e.ktnd "f ~ 

Reİ.mi liıe ve orta okulların kad 
roları bugün veya yarın 1ıelmesi , 
bekleniyor. 

ıi Bay Mariatzi dün r.um patrik . 
ha.nesine giderek patrik Bay F o • 
tioıu ziyaret etmittir. 

Londra - Kap yolu ğünü inceliyen lrenkçe eserleri 

Londra - htanbul yolu için Peı görmemi§ ıleğ:lim. Gene onları 
tede toplanan kongrede alınacak örnek tutarak yazdmı§ birkaç ki· 
kararlara göre bu yol iki ıene son tap ela gözüme iliıti. Fakat ne bi
ra tamamen bitmiı olacaktır. Y 0 . rini, ne ötekini açlığımızı doyura
lun Türkiyeye isabet eden mühim cak boyda §eylerden ıaymıyo -
bir pa.rçaaı bayındırlık bakanlığı rum. Artık claha dolgun ve kandı
tarafrndan 1bir mütaahhide ihale e rıcı yakraklarda bize kenJ;miz: 
dilmiftir. lstanbul ile Edime ara- anlatan izerler gerekmez mi? •• 

''luh· d . a. vı ayette §&J'bay Bay 
lltın~adı~ Oıtünda.ğın batkanlığı · G~zllane tramvayı 
lır. k bı~ komisyon toplanacak· Ka.drköy. tramvay sosyetesinin 
lttk'Ul:anJ:;ıa~~nda halk partisi ko· yaptığı yeni Kadıköy - Gazhane 
•ık P<> ta, deniz, orman, meor tramvay hattı bugünden itibaren 

t-elttö~~~da.nlığı ve kültür di • itlemeğe bqlıyacaktır. 
~ktır. 8"Unden birer üye buluna.- Dün yolun ilk tecrübeleri yapıl-
t (]Yeler . . mıı ve muvaffakiyetle neticelen-
Ql.I Yılki cumurıy~t bayrammın mittir. 
tıl". Prorramını hazrrlryacak. Bugün yapılacak törende Gaz. 

Patrik, vekili Bay Polikaryos'u 
ıröndererek ziyareti iade etmiıtir. 

Şehrimizde bulunan Atina ıar· 
ba.yı Ba.y Kotyas da diln rum ;at
rikini ziyaret etmiştir. 

Macar elçisi bugün Ankaraya 
dönecektir. \ 

B hane civar ha11u da bulunacaktır. Şe~ir. tiyatrosu açıldı 
oya yerine yumu t Ü . . Şehır tıya.trosu kııhk temsilleri· 

kull I _ 1 • nıversıte açılıyor ne bu akpmdan itibaren bqlanm11 

"Ytunu ... - ·ı anan ar Üniversite butıün sa.at 10 da"t•• bulunacaktır. 
}' ı LG. 1 e ya.p } b • • . O· eceklerde yu 1 an '. ırçok yı · renle açılacaktır. Törende Oniver· ilk temsil Şekıprin "ölçüye öl-
:a kuUanıld ... murtalyerıne aarı bo ıite rektörü Bay Cemil Bilse) birlçü,, piyesi<iir. 
arda ıgı yapı a.n araıtırma- ·· ı ·· 1 .. · k f Ş h · · :meydana lan soy ev soy uyece ve pro etör A • e ır tıya.trosu ç.alıtma ıeklini 

Bet d. çı ııtı. k"l M hta "Ik l d · · d ·· ı-_ 
1
_ e ıye Y\lm • ı ' u r ı açı tf eraını vere • e uç Kısma ayrrmııtrr. Haftanın 

ltUUa.. 
1 

urta yerıne bo•a cektir "lk "k" ·· ·· d · '°' ·••n arı cezai d J • • ı ı ı gunun e pıyee, cumartesi 
r ~ir. an ırmaya ka - Derılere de J.&rmdan itibareni günleri çocuk piyealeri, diğer gün-

batlanacaktır. ler de oı>eret oynayacaktır. il. 

sındaki yol 193ô senesi sonuna. ka. S. Ciezgin · 
da.r ta.mamlanmıt olacaktır. 937 ------------

1 Gelenler, Gidenler 1 de tamamen lbitmif olacak Lon • 
dra · lstanbul yolunun gelecek se 
nelerde ka.p bumuna ika.dar uzatıl· 
maıt da kongrada konuıulmu~tur. 

Çalışma saatleri 
Bütün re3mi daireler bugünden 

itibaren kı§lık çalrtma saatini tat
bik cbneğe ba~Jamı!lardD'. 

Çalı~ma ıaat!eri: 

• 9 • 12 (i~lcclcn sonra 13 . 17 dir. 

AMERiKAN ELÇiSi - Bir 
müddettir Avrupada lbir gezide 
bulunan Amerikan elçisi Bay Ski 
ner dün §ehriınize dönmüştür. 

INGlL TERE ELÇlSl - Mezu. 
nen Londrada bulunan lngliz el
çisi Sir Perıi Loren'in bu ayın illi 
haftasnda şehri'"";, .. diinm,-..si hele,.. 

Jenmeldedir. 



Rnkaradan: 
un11ıııııınnımını1uıfıtııınfnnnııı-llfttııııınıı11ıtıııtııınınnınnuıııııı11ııııııtıtttııııı~ııııııtt•ıınııııuıllfll'llftlıfnmtlflR 

Yüksek tasdikten geçen 
adliye tayinleri 

Aiıkira, 50, (Kurun) - Yült ·ı hakimi Avni Antalya ceza hlkim
selc ta•Clikaan geç.en adliye tayin. liğine1 Rize müddei umu.misi Kad 
lerl: ri Menemen -ceza hakimliğine~ Nev 

Malatya aBli ilitisas milikeme· tehir müdclei 'UftMlmi muavini Ah· 
si müddei umumiliğine liit müd - met KemM Adapazar 11ılh ha . 
dei umumi muavinlerinden Alitnet kithliiide~ Ercit müddei umumi.i 
Lütfü, yerine temyız r~Pöftö!Je- Süreyya Sandıklı ceza ftikbhJiii -
rinden Halit, BChi§nt hakim lifi ne, bat müddei un ıumi muavinle .. 
ne kahta hakimi Mustafa R~it, tinden Nafi -Bolvatlin tnüddei ru • 
Balrkesir azahgme Kilis liulrük fii mumilijine Nezif> müöde; umu .. 
kimi Femni, lıtanDül isl1ye azalı· miei Necati Kantlire ıceza ıhikma .. 
ğına etki Gelil;olu müSclei umumi ı· ... t '"'·,.\e ıı.a.~ .. .,.,. • • • 

iM . ıgıne, •1tıp ,mva"IJet ummn111 
s uzafrer-, SamıüH c za 'halı:imli• H :.o...d' o· he·t-~•.:·.:ırM.... .... Kl lr h . H ~ anı t 1118.r ceza tlKfllH~ ........ , 
:gıne lfje ır ceza i:kımi amai! Kantf.ire ftlkiMi Sa\;ti G~ !'Jftüd 
Amasya azalıfınl lmroz mfülil«!1 

dei umumiJiğine, Gerze Cei&1 Ma~ 
nisa eza "l<uttİiğine lhua aCla 

mü8deı \ıirtum11i Mehmet Z~ki 
Gerte}"e Ma'lıisa aza 'inUa'Yfoi Hik 
met Siva:sa, Huku'k mezun1arın . 
darı Mustar-a BordO'ra, 'Celll IBa • 

umumiye Cemal, 01-ti azalığı a 
Kayse-i ceza t;Wmi zeki, Yal>a1iı 
abla etki ~eza hakimi C:'evtlet Stil. 
taniye hakimliğine, Antalya ~eza 
hilmni .Mımet Vezir köprü azahğı 
ne, İslahiye müd.aeiumumiıi Tu
ru) sallı 4ılkimliğine, Sorgoy müd hkeaire, Necmeddin Kütahya mu
ıdei ummniti Ahmet Nallıhan hi· avlnliğine, Kemal ıaray Sorgu 
'kimliğine, ~n.Mon müddei umu. hakim ·ıme, Manavgatad'h.an, Sö 
mi.i ~et eem.ı Mani-sa um keye Osman, Urlaya M~hmet, Ka
hikimliğine, Mütte. müddei '1mu ı'abunnm 'llörlt ;yol~an ~a-zim.IMa 
mi 'liıuavini Tthir Manisa mödtie- niaadan Meha>e't Siııbri, Çeşmeye 
i unıtımi ınuavinligine, çiçek dağ &~eden Sami. 

Limanlarımıza geceleyin 1 Tarm İa'kultesi için yedi 
uğra;yan yabancı vapurlarl Alınan prOfesôr 

Ankara, 30 (Kurun) - li . A•Jc&ta,.JO .(Kunm~ - Anka, 
manlanmıza geceleyin uğrayKak ra Dil, l" ari" f akiiheai Gçia Al • 
ecnebi vapurllt'l'lnm da tahmil ve many•clan .yedi ,Pl'Ofoa6r ~r,le
tahliyeıiniu yapılması, kendileri· cek, doçentleri Al111&nvada tarih 
Jıe kolaylık gÖlte:r:ilmeai ~konomi okumtlf ıgençleriAıizdeh aeçile · 

Bakanlı.ğnaca ilgili makanllata ceklir. 
bilôirilmif\ir. · EimnMni bakanhj'ı 

:AvruJ>acHn b~ı ~J.t'hali ankelim1zi e'hemmiyefle 
ço1k aza eh takip ~diyor 

Ankaraı 30 (Kurun~ - Son 
ay içinde A ~padan nıeaileketi · 
mize bez idhali dikkati çekecek 
kadar azalmııtır. Ali.'kadarlar 'bu· 
nun, Kayseri fabrikasr mensuca. 
tının A vrupadakinaen c'.la'lıa sağ -
lam ve ucuza mal eailmesinden 
ileri cge)diğini aöyliyorlar. 

Ctmıariyet tbayra111Jm 
kullatııa pl'ogramı 

Aııkara,.JO (Kurun) - Cüm .. 
r liuriyetin 12 mci yd dönümünü 
kutlama praarammı hazırlamak 

üare Parti ilyön lmr:u1u bqkanı, 
or-elu, llelediye, .halkevi, l:ültür eli 
letelertnd4n mür.ekkep komisyon 

ilbay Nevzadtn ba,lcalllljıbda 

toplarunlfbr. 

Ankara, 30 (Kurun) - Gaz~· 
temizin İtçi anketı, 'Ekonomi ~a · 
kanhğr ifçi bürdsunca ehemmı · 
yetle ~p edilmektedir. Ankete 
verilen cevaplar iJ bürosundaki 
yabancı mütehassıslar tarafından 

da ~ıca. ~hıcelenm~ktedir. 

Ç#tçiye to--prak 
:.\'111cara, "3'0 (K:urun) - Üçün

cü ge'ftl 'iı~f5r1ük mnitabım • 
daki topraksız çiftçilerin topn1'k . 
lanlhrdman brmla,tı. ilk i)tlriİ· 
ae'.tK> hin llinünı topyak dagihl • 
m•11 :m'&IWflk ı&riililü. 

Tarım Bakanı 
Ankara, 30 ~Kurun' - Ta · 

rım Bakanı Bay Mulllis Erkmenin 
yarın aoğu .gezisintlen dönmesj 
bek1enmekteair. 

Hindistanın şimaliDde 
bir isyan hareketi 

Bir posuda iki lngiliz sübayı mtliirüldü 
125 neferin de öldüğü ~leni~or 
Hindiltaıun lngiliz siyasaama l 

hrtı en büyük mühallf partile . 
ırinden biri olan koıwra putİ.111 
Hindistan .. Efııan hududunda bir 
ay8rr .devam itlen kanlı sar:pgma
lan ileriye ıürerek, btı çaI:pJ!m& • 

lan 1ngili21erin ~eni bir J%uliim nü 
muneti atddetmMt~ir. Hint:lis -
tan içinde 1~lialer al.wfıine pro 
~ğanda ıy~a h1Ylantııı!ll1'. 

Jltncfutanm ıtma1 tarafmd&ki 
~ar fU sebşpten doimut • 
tur; ötedenberi cengAverlilderiyle 
-...ıu•P nlan ve hududun Eb:ania-

tan tan.fmdııi Ytftıyan Mohmaml 
lar 1>irdeMİre is,.n MeNk lnıi· 
inlerin aaıı k yerlerde yaptmlık· 
ları'!Oleye~cum et.mitler, mühien 
ait kamphirife ~mtkoll«ra 'ballkm 
verlniflerdir .. 

Son gelen haberler kabilenin 
şiddetli mukaffrnetlerine rağmen 
l~ifüılerin ..,_n 1ahMmm ortaaı· 
naiadar ileıoledili:lerini bildirmek· 
tedir. lıwiliz müitemtekit çev • 
renlerine rör'e Mohman.dlann ':Çl

ka7dıklan.bu isyan hareketi Hin
distan için bütiik bir tehlike ol • 

Hak yerlerinde: Şundan bundan 
Y11bencı 

25 yılda yazılan beş 
ciltlik vasiyetname Bu S~Sl k" 

Londralı bir lngi1iz; beş ciltlik-bir 

lranlı Ahund'a 
ceza isteniyor! 

Şeyh Musa1un duruşması 
son sa1hava 'VaTdı 

vasiyetname bırakarak ölmfiştür. Bu r.ıka<it]ıUOf 
lngtıiz vasiyetnamesini taın yirmi beş ~ ,& · ~ 

:alde lıan.mrn cami .yerinde '!Va-

azederken dinliyen·leri ta1ırik yol· 

Ju -sözler söylediği iddia olunan 
f ranh Ahund ıerh Musanm duruı
ması, ~tanbul ağır ceza bakyerİn· 
de dün.lon n~hasma varmıttır. 

tHakyerinde genel savamanhi1 
tem.il eden )'1lr:lardan Ahmet 

yıl çalışarak vücude getinniştir. Pek 
haksız da değil! Çünkü insan son da
kikalarında, neler söyJiyeceğini bile • 
mez. Çok ~e • Sö~lemek'1sterse <le ak-
1a ge1mez. lngi1izin yirmi beş yı]. 
da düŞif ne düŞiinc dileıtleiini yaıma
ı pratik bir iştir. 

Banknot k.olleksiyonu 
_yapan bir aaam 

Bir Londralı lngi1iz, bçüne kadar 
görulmiyen tuhaf bir 'kollcll-.ıyon ,-ij. 

cu\le gdlrmi~tir. Bu meraklı adam 
Muhliı Tümay, esasa dair ~öriit clJi ıl .\iğraşar.ak'.llie'r tilrfü Mnl<nfit. 

ve aii!ünütünü söylemif, ~ it -
Jendiğini •abit ıönnüı, ce:ıa .JCan~ 
nunun 79, 163 ve 252 inci ml\<lde. 
)erine ,göre ceza iatemİftİr. 

Ahund, •UÇ mahiyetinde söz •Öy 
lemedigini ileri sürerek beraati is· 

teğindc bulunmuıtur. Dunııma..r 
!kararın bildirilmesi için kaJmrı • 
tir. 

tan birer tane eıae ıetmi~tir. Say.ısı 
kırk hini bulan bu banknotları yü;ı on 
ci1t içinde yerleştirıniştir. 

En eski banknot yedi yüz ),1 önrc 
bir foğol hanı olan Kuzla Han tara
rmdan ~ikanlmı~ ~landır. En paha· 
Jrsı :da umınrıi ltiarpttn 8oıfra J\lm:tn
yada ~mı~tır. O zaman matk'.an de
leri hiçe iamişti. Bu banknotun üze
rin de beş tirilyon y.azılıdır. Eğer hu· 
:nu altın para ile 'ödemek lazım gel -
se ldünyanın bfttün altmlarını topla • 

iskan müfettiıi süsü ve· mıtk icaı» eileceıct 
rerek ..dolandırıcılık mı? Japongada 70 bin 

löin ımüfettiJi ıüaü ıverilerek mabet kapandı 
mulitelif ıkiımeJere yer.temin edi· Japonyada ekonomik buhr.an her 

• 
leceği ıvadile bat "VUrUlup ~olan. yerden o~tur. Bunu anlamak için 
dırıcılrk ~ç1ldığr ınokta.smdan, yalnız şu omek yeter: . •v• 

T.. "k' k' • h"akkı d takih I'tfemurlarına...aylfk=verüemedıgın • 
uuce 1 1 l!t n a at den iomyı yetmiş bin Bttda '1'il&Wtii 

&&lımftır. Bu talrihatta bir AlYU• kapaıımı'- duruyor. Papı!lar da aylık 
katla beraber bir arzuhalcinin adı alamıyorlar ~unlar, kendilerini ge • 
geçiyor. çindirebilmtk i~in, .mabet yanındaki 

• boş yerleri ekiyorlar. Bu mabetler 
Tahkıkat~ı sene) a&Va· böylece sebze bahçelerUe Bartlmlştır. 

manyar Şefik tarafından yedinci P&kat :ıava1Jı papaelu ifa IJşi hiç bil· 
istintak dairesine verilmiıtir. ls • ıneClikle-r.laden )'etijdt..ditteri :ıfidan • 
tinta1c: hakimi, araıbrmayı . derin.. Jarıpek tılrz ve a~teıht'Uı<»1u.tor. 

Abli mabetsUUkten mzlmıyor. 
lettirecelrt'ir. llüklimet bir kanŞJklık sıkmasmdan 

korkmaktadır. 

Ör.mandan gelen acık\ 
ses'er halkı korkutmUf 

· Franıanın Tüll ıtehrinde' 
manda .iıitilen ar.ip bir aes • 
Jarı ve halkı hayli telatııand 
hr; "Löjıır;,, a~eteai !Öyle 
tıyor: 

.Ava izin verildiği günde 
tehrin etrafın4ilaki ormanlar 
müthiı acıklı .-esler g-eliyor. · 
kes i§İtiyol", fakat bunu ç.k' 
ran hayvanı kıimr.e göremiyor. 
nu bulmak için büyük .bir av 
yeti kuruluyor. Heyete janda 
lar da .giriyor. Orman baıtaın 
ta taranıyor, tavıan ve vabti 
dilerdcn baıka b!r fCY: ıtörül,.lllİ 
yor. 

Bununla beraber acıklı se 
devam ediyor ve halkı da l 
halde korkutuyor. Birçok av et 
miyetlerinin batltam olan 'fi 
adında biri, birçok hayvanla 
ıeılerini tanımıt olmasına raf 
men hiçbir zaman böyle ini1tt 
ler ititmediğini ı>;ylüyor . 

l:ö Jurnal ga<zetesinin 'bir 
harriri 1'u tin h&icikatini llt 
mak için o ~e\'fedeki en eski 'i 
cılardan Mrine :bat ~r. 
atlem bilclikien'tti ~Yte~latttı 

- Bttrrdan birkaç ,,.1 oftol 

blJyle tıtftriler iıitmif, bir :ilti 
J~ etrafı clolflf'l"Gk. bir' 
göremelni;fim. 6iniece ay-,.....,.. 
lığı vardı. lıi tamamiyl-e W..tWI~ 
İfİn ~tık. Birdenbire bCr 'ilrl 
r4föteJe.bu flK:ıklı inilftlm İfİ 
Brqımı ,evirince büyük biir 

Fılda beş h;n ton u~upnu ~rtlüın. Hemen 

Hatice Huriye iuninde bir ka • av ka~tı/ ettim. Düıen kuıun yanına 

KıUtlii:s-te 6-ulunan kızın 
maaşı naıl almmcş? 

dm liaJacmCla Tiizece "'tahkikata Franuda avcı1ann bir yzlhk :nii.s· gim zaman bunan büyült bir 
raflan .§Qyle hesaplanmıştır: Yirmi kufU oldufunıı görfkım. Ba 
iki miJyon bQş yiiz bin frank değerin· flQ'fını .aya •o1ıtlufU zaman • l>aılanmıttn-. Kenaisinin, klzr Kıı 

clidte Ammun kan.bumda bulun 
auğu ha:lde, onu burada imiş gj. 

bi göStererek , maliyetten kttmm 

babadan kalma nıaa.ımı aldığı id
dia olunuyor. Bu suretle sahte • 
karlrI< esasından araştırma yapıl-
ma\tadır. KaClınm notetlikte sah 
te vekaletname tanzim ettirdiği 

ele ~is menuudur. ' 

de beş bin ton kut'Şlln; yüz milyon 
frank deferinae tüfek, dört yttz dok- li •Hler çıkarır. Muele an 
san miJyon frank ttef@rift(fe avcı el mıffı. Artik on'tlan •onra IJ 
bisesi...-e!lensnnı. 'f'ranıüs •Y&1•n • ıeY~ltilm~Ji. Şlmdi de !ayla 
nm şime.ırdiferler. .anaHeri Ye kaıun laill'kı korltuya dafiltJ 
köpekleri için Ter•ikleri para ~eksen nü •anmaktayım.,, 
milyonu bu1uyor. Ayrıca bekçıler ve 
dtğer aaamtarın a1c1ık1an ncretıer ac F estiviıl için La Bulgo 
üç yüz mi1yonda.n qağı defİ1dir. • • J b • 

Hükumetin kazancı da az olmuyur. ,,ga~etesınae ır 'Ja•t 
Al·cı elbiseleriaden, 'llhlardan ~e Frulaızca L.a ~ulfari-ltfıl~""' 

~ra;tmnaya genel ıavamanyar diğer Cl'a&ımdan aldığı ve~ altmı~ ~rimillde yapılan Ba!lcan 
Şefik elkoymuıtur. bir milyon fraılk tutuyor. Yedi mil - vali dolayrsiyie bir l;a,ya•ı 

yon glimrllk parastndan, on ın'ilron av mıtttr. Bu ya•ıda llhey .,M .. jlr]ll 
u~ • • b _ •ktrovasmdan, ktrk milyon Dirnttan U .. ..ı_.., •• l . . k 
·nayvan serg1s1 ugun .n mnyon ki,eklerd•, YilSYir.rni 1Lün ... sı.n1~• ~r~~· ~~ 

açılıyor · dörtmdb'Qfi ol'lftllhlardfiki <"Sfflaalt • zarak festıvalın ıyı~rkb~ı .-ı 
H . . ı.. •• "'"~ Ed' Jariaıı alıyor. tıyor ve sonunda dıyor iri: 

. •Y"Van ıetaısı -U&MJU&.. ır~ "lıtan6ul r,,Şarbaylziımn k 
kapıdaki .temi:iJik ihrrlarında tö- Telefon .idaresi ıebbüıü bu cinıten daha ·---
renle açılacaktır. 'Telefon idaretiııin hiik6mete türlülerine yol apırak Balk.JI 

Bu yılki sergiye ıeçen yıldan geçtikten sonra Almak üzere oldu.. lar"'tlt'tlftmla tt:ınqma, P'rı·ın· tmtr• • 

fazla olarak yüz iki hayvan geti · 1\1 tekil •eMadrolar mes~IMİ için anlcıf'tlaYı temin adttlllitfr. jJd 
rilmittir. Bu hayvanlar arasında Ankaradan henüz bir ha.Der gelme mamiyle emjniz ki, lıtanb:ul '/J 
aa 1ıük\ımetin damızlık aygfl'ları miıtir. Bakanlık tarafından.baıır 1'aylığının bu yülfselt mawıl 
Cla hulunmaktai-Jır. lanan kanun Jiyifta.r komutayda yeti, barıı ülkü•ünün g""'elıl.ı 

kabul edildikten onra telef on i . meıini ve Ulu.Lanmtzın .U'lilıt 
l •• ~ il 

makla beraber ıimdilik 4 Efıa . dareeinin yeni vaziyeti belli ola · 
nistanın müzaheretile bartaraf e· cak ye tqkilitı kimlerin idare e· 
CHJmittir. Bununla beraber Hint deceği anlatılacaktır. 

kongre partisinin yapmaja h~la· --"'" ... "'*"_,_..._....,_..,.....,_.omlııl! 
öığı propaganda iıyanı ıümullen- Geçmiş Kurun/ar: 
Clinnek için a\ılmıt bir adımdır. f s. 1 T.eştlnev~el J.920 
yan mürettibin in Turan isimli Öniimii::aeki pazar günii. Kınlı· 
bir serıerde olduğu söylenmekte • köy"lttilıad Spor klü6ünJe F~r· 
Lt • ~ birinl;i. takımı ile RuJR.lar uır. 

an aıma ıçınae )'Clfamasını 

bir .urelte idiyenleri u~ 
cakhr. Balkanlarda bir yaldı 
ve tanlfma Ulküaüne c'flndlltl 
met nen bu f~ıtitnlli ~Mlrrlll!I'! 
ıelômldmctlı ı:e tçten tlbn'lt 
mek için bu bari§ taralldarı 

zintle bmqecfER'dflir. 

HINDISTAND~ "lKI tNGJLtZ 
'"SUBAYI OLDOR'ODJU 

arasında miilıim bir maç yapıla • 
•caktır· Oyunlara ilk olarak !Jılmn 20 • ı1c...a.AQ.;1l • D 
FcncrbtDtçe tdkımınrn evv;.lld Jtıne 1 ~l"y•~ r~ 

Simla. 30 .. (A.A.) -Kuzey ha lere n.isbeılc daha kuuveıli bir•ta· 'ıgenel nu••fu~ Sayı 
hım ile falı.aya _gekcekleri dü.~iinii· 

h ıınırmCJa kurulan bir .posuda il<i lürsc mq'ın /cvkalü'dc heyecanlı ,.erli, yabancı herkes o ~ 
lnıiliz aübayı öldürülmüı, ar1'a· ôlacağı ümid cflUcbilir. ~jl'ti -giin· 1 Iunduğu yerct~ kenoistrıi yaz 
xı_a,1armt-lan iktkifi de yaralannnıj de Ermenikr ik: Fnrıaıibtr arasın I caktır. 

tla-:.dtı ~ müııılMilra~ ~' ~ 1 mukavemet ve uzun atlama ya~· 
1Jdfve1Mlit 

lattlt'3tlk Ufttlim ".ffllJ BunJan batka 125 neferin Cte lan...dıı ya~k kazan.(lnlnro. he· J 

ö1düfii veya yar_!-la~~iı ~~ylen -'1 di ·eler vcrileccluir. -==:::~~===~::=:=sa~ mektec:lir. ._.._ _______ .... .-...... -ı- - --- -------
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Yapı,ık Barde,ıer Seba melikesi ve Süleyman 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL • • . • 

~lem: so . ... •mı Yazan: Rudolf Van Wehrt ıı• Habeşlıler hırıstıyanlık, Yahudılik ve zenci hurafelerini 
sahiptirler Ayr l k 'llA k l ·ı biribirine katan bir 

l l ır.1. ,U ave esı. Habetliler dünyanın en tuhaf 
diif üMeli, tuhaf inançlı milletle .. 
rinden biridir. Kendileri prçi 
biristi~ milletlerin en eskilerin
Clen biridir fakat onların hıriıti -
yanlığı, yahudiliğin, hıristiyanlı -
ğın ve zenci hurafelerinin birbi • 
rine katışmış ve karıtmıt bir tek
li saymak hiç de yanlıt olmaz. 

Dava düştükten sonra, kardeşler 
yaşayış tarzını değiştirdiler! 
llaşını okumıyanlara daki ve Mister Çang Bankerse aittir. 

Yaplfık kardeılerden Engin Kardc~lerden her biri, sahibi oldnğu 
Can aleylıine açtığı davaya ba· el'de söz sahibidir. Uraklar v. s. 
k yalnız ev sahiplerine itaat edecekler. ! 

an Amerikalı lıdkinı, Çannın • 
Eng· dö" d" yalnız onun emirlerini yerine getire . 

4 
' v uğünü kendi ikrari • 

le sabit görüyor. IJfıkin kardeş- ceklerdir. Ancak, kardeşlerden her 
ler yapışık olduğu için, suçlu- biri, misafir olarak gittiği kardeşinin 
yu hapsedemiyor. Engin operas <'\'İne kendi uşaklarından birini gö • 
IJonla ayrıllf iıteğlni, kanunda türebilecektir. 
bu h 3 - Mukavelfyi imzahyanlar, ka • 

uıuata madde yazılı olma • 
dığı için reddettikten sonra, iki rılarını ve çocuklarını misafir olarak 
tarafa karılarını ve çocuklarını da birlhirlerinin e'ine götürmemeji 
ayırnıalaT'.ını teklif, bunu cclrcn. kabul etmişlerdir. Mi51is Sara Dan . 
nem hayatını cennet hayatına kers Çangın, Misis Adileyd Banker~ 
,. . Engin e\·inc, adım atmaz. H<'r ne ' 'e· 
;re~ırmck üzere tnrı!İye ediyor. 
lkızler, teklifi kabul edl•ıor _ sile ile nlursa olsun, bunu )apamıya-
l ~ caklardır. 
~r. Dava, ıahaen vazgerifle dü 
•• :ır 4 - Bugünden itibaren, her iki kar-

fllyor. Siı;amlı ikizler, yeni ya-
4 ~ayı11a batlıyacaklar.dır. . deş bu maddede yazılı ~'\rtlara riaye-

t:n l , ti bilhassa gözeteceklerdir. Her biri 

Habeılilere göre larail oğul • 
ları tarihinin en önemJi tahısla • 
rından olan peygamber (Süley • 
man) ın zevcesi ve Seba melike· 
si onların kraliçeleri idi. Seba 
melikesi, peygamber Süleyman • 
dan gebe kalarak Menelik namın· 
da bir erkek ço~uk doğurmuf, bu 
Menclik büWn Habeı hükü.mdar • 
hrının anası olmu§tur. Kitabı 

mukaddes Seba Melikesinin Sü -
leyman peyğamberi ziyaretinden 
bahsedene de bu adı taııyan bir 
oğulları olup olmadığma dair hir 
§~Y söylemez. Yalnız Habet an
anası bunu anlatıyor. 

Hahetlilere göre hidi.e §U te • 

dine 
1 

~ g e Çanı, hakimin teklifi · üçer gün bil'ibirlerinin e,·Jerinde ka
t UYsrun olarak hareket ettiJ~,. lacaklardır. Cç gün biri öttkinin, Uç 
l'l 111' aileıile Çana ailesi, 0 zama • gUn bfri ötekinin misafiri olmak üze
\ l kadar, birlil<te Yatadıkları Vil- re yaşıyacaklardrr. Muntazam suret-

1' te'• kontluğundaki beyaz cif tlik . te, nöbetleşe yerine getirilecek olan 
1 dil çııktıfar. Şimali KaroÜna hu- bu ev sahibilik ''e misafirlik nzife • 
;fi 11tla

11 
• • • dek" b 'f . leri, hiç bir vakit .aksnmıyacaktır. lki 

kilde ohm.tıtur: 

"Siileyman bilgili bir adamdı ve 
hekimdi. Seba Kraliçe ise sağj 
bacağindan muztaripti. Sağ ba . 
cağı sol bacağından daha kısa idi . 
Kraliçe Sfüeyınanın hekimliğin -
den istifade için Kudiise gitti ve 
birlikte bir çok hediyeler götür . 
dü. Kraliçe Süleyman ile evlen
di ve Meneliki doğurdu. Süley. 
man bu çocuğu yetiştirdi ve 19 ya
şına kadar yanında alıkoyduktan 
sonra Habeş iilkesine gönderdi 
ve 'kendisine 'bir süıi.i yabudileri 

Habeı lllli.elerir.Je göriilen re.imlerden: Şeytan rincirler irirwi•I 

sıkan misyonerler içinde Fnm -
ment namını tafıyan bir ıenç'var 

anayi muhafuaya muvaffak ol ~ 

~ \'"' ~ç-:rıaın ı u çı tlıkten çı taraftan birinin karısı hastalansa, 
t . orçınıya hududundaki Mavnt hatta ölse bile, gene iki taraftan bi -
., '1'ı tehri civarında yaptırdıkla . rlnin çocuklarından biri hastalansa. 
~ t\>fere taşındılar. Bu evler a· hatıl ölse bile, bu ü~er gtinlilk nö -
b ında üç saatlik mesafe vardı. bet usulü bozulmıyacaktır. Böyle ak -
''Ya cJ.ew•ı b . la gelen Ye gelmiyen herhangi bir ha
m..._ ıı ı ara a ıJe ÜÇ saatlik dise, iki taraftan birinin konulmus 
-..qafe!' ~ E usulü bozarak, diierinin evtne vakit -
a ngin evi, bir tepede yükıeJdi. SİZ ayak bMm&sına asli sebep t~kiJ 
u tYin önünde güzel bir man ·. edemez. 

ı,.r, alabildiğine geniıliyor, tabi- 5 - Mister Eng Bankersin evinde 
~ clo;vvmeuz P-elliii ı,;,. '-ln! alkol kullaaıl.ıııaz. l\lister ~nr Ban
la IÔ% l . J\ers, karde~lnln el'1ne alkol getire • 
ç.., a. ıy~r, baktıkça 1çaçıyordu. mez ve getirtemez. Bu hmus yasak -
..;:•n evı, çukurdaydı. iki dağ tır. 
ç., nıda, ye111Y~l bir vadide, bir 6 - Buna mukabil, eğer Mister 
., )rıı kenarında ... JJu evin manza Çang Bankers ho§lanrnamaya başlı -
~·. da bqka hir güzellikle ho~ yacak olursa. Mister Eng Bankers, 
~~1Yor. Lakin, Engin evi ıilii kardeşinin misafiri olduğu müddet -
tiirıeıli yerde dew ·ı bTk" .. 

1 
~e balık tutamaz. O takdirde bu ha-

te)· gı ' 1 a ıı go · su da, ,.·uak~yıhr 
ler 1{erde ! Evlerin yapıldığı yer- 7 - lki tıraf, bu ,;,uTCanlenin her 
de e, bu suretle yapııık iki kar madde.sine harfi harfine riayt>ti, ke
t f arasındaki dütünüt ve duyuş senke~ taahhüt ederler. 
~rrlı~rnı aöıteriyor. Biri güne~Ü lıte, evlendiktenıberi karısile 
c·~1 , diieri iÖlgeli vadiyi ter- ve çoeu1klarile birlikte tam on iki 
)

1 
ediyor, Biri yukardan aıaiı· sene bir arada yafadıkları Vil -

,~~•kmakta.n zevkalıyor, diieri kes Kontluğundaki beyaz çiftlik . 
t Rıdan yukarıya aözçevirmek. ten uzaklatan yapıııl< karde,ler, 
e~· • bu mukaveleyi imzaladıktan son· 

he ••ıs Eng Bankers cocuklarile ra, karıılıklı taanhijt ettikleri e· 
a :er tepedeki eve, Misiı Çanı saalara göre yaıamağa ba,ladılar. 
d~i erı çoc~l~rile beraber vadi. Ka.rılarını ve çocuklarını biribir • 
tı b· eye çekıldıler. Bir aile çık· lerınden ayırmakla, o zamana ka
l'~d.ır ~i!e indi! Tepeye çrlcıf ve darki cehennem hayatını cennet 
lif' ıyeınıt ! Böylece, hlkimin tek- hayatı yapınaık tecrübe.ine ıirit· 
d~~ U1-un olarak evleri ve ka- tiler! Bunda umduklarını ne dere 
Ilı! arla Ç<>eukları ayırma iti ya- ceye kadar buldular? Onu ileri 
~~an, resmi bir muamele de, yalcın bir ileride öirenecek -
le. ' dı. Noterliğe gidilerek bir mu siniz! 
~•ele hazrrlandr. Yeni vaziyet Burada fWlU tekrar notedelim 
d, hı~kaveleyle kanun nazarın • ki, 1843 tarihinde 32 yatında ola
de,~ılaına hajlandı. Yapıtık kar rak evlenen Eng.le Çang, böyle 
"~ ~~, uzun uzadıya müzakere ayrı yaıayq tecrübe.ine ıirittik • 
tilcJ ~nakatadan sonra, te.bit et- leri zaman, 44 yafmdaydılar. 191 
l"'tıncf~ ~zı e.aaları noter buzu • Yatında evlenen Engin karısı Sa. 
YecJ· nnzaladılar. Mukavele, ra 31 ve 18 j'll!tnda evlenen Çan. 
tıy 1 1'laddelikt!. Bir suretini, afa· gın karısı Adileyd 30 yaılarında ! 

; Yazıyoruz: (Arkası ı·nr) 

l Maddelik Mukavele 
-M· 

Cıl'lg B 1$ler Eng Bankers \"e Mi!lter ~ t .. 1 
da taka~nkers, servetlerini aralarm • o e r !I o r e r 
kendf h.111 ~~111.iflerdir. Her kardeş, U 
dlJkni iıtıssesını al111rştrr. Hiaselerine ....................................... . 

:iri, dlfe~:il~l~~~i sadr~edebilirler. r apışık kardeş/eri 
ıerinde h" ıne U§en kısmın b k 

tibirlerlnl~ç b~r hak iddia edemez. Bi- ayıra İ/ece /er mi? 
hfevcut . ışl~rine kanpmazlar. --------
•ıııer .C:.~ı~t, ikiye bölünmüfttir, 1- Herkesi ve bu arada bilhassa 
kendı' erine diifen kıs 1 ı 
açık •rnlarma uvg 1';' f ann doktorlan alakalandırıcı bir bahis 1 

2 
~ beltrttrler. • un ° a unu Pek yakında bu sütunlarda oku • 

daJd "";.,. ':..vnt Eni tehrinin ıarbm Y,aeaksmız! 
ter Ene Bankel'le, prlan- iiiiiiiiiiiiii 

de kattıktan b~ka "mukaddes 
and,, ın asıl nüshasını da ona ver
di.,, 

Bugün bütün Habe§İstanda "mu 
kaddeı and,, nüıhaıının Aduve 
veya Sksum kiliaalarmın birinde 
bulunduğuna inanılıyor. Kilisacı -
lar bunu itina ile saklıyor ve bir 
kimseye göstermiyorlar. Hiçbir 
ıeyyah bunu görmemi§tir. 

Fakat bu ya:hud11erin en eski 
zamandan beri HabetiM&nda bu· 
lunClukları ve orada yerleıtikleri 
muhakkaktır. Bu gijn de Haheı 
ülkesindeki yahudiler pek çoktur· 
lar. 

Habe,lilerin sonradan 300 se . 
nesinde hıristiyan oldukları anla
tılıyor. Oraya gitmek üzere yola 

dı. Yokla misyonerlerin ıemiii1 
kazaya uğramıf, hepsi boiubnut 
ve yalnız bu genç lrurtulmut ve 
Habeı~stana gitmifti. 

Habeıliler Jirumentin aklı ba • 
tında bir adam Mduğunu görerell 

onu genç kırallanna mürebbi seç
tiler. Misyoner çok ıeçmeden 

kralı hıristiyanbia çetirdi ve kral 
ile l>eraber ma~inclen l>irç.olda
rı da hıristiyan oldulaT. 

Jirument daha sonra lskenderi
yeye giderek oranın patriki ile 
görüşmüş ve patrik tarafından 

piskopos yapılmı.ıı. 

Habeş kilisa11, Mısır kilisuma 
tabidir. Jirumendin zamanından 
bugüne kadar Mıarr patriği, Ha • 
'beş piıkoposlarmı tayin ede gel • 
mektedir. Yalmz bir aralık Ro -

ma papası, Habeıi•tanı Romaya 
bağlamak iıtemit, fakat muvaf . 

fak olamamıfb. H•he!lileri bir 
aratrk Mısır pamkinden aynlare:k 

bir Habeıliyi metrpolit yapmak 
istemiıler, fakat Mıaır patrikliği 
hakimiyetini korumak için müte. 
madiyen uğr&§mıı ve bu eeki an-

imparator ile oğlu bir teltiıte. 

muttur. 
HaDe,lifer ile Mnır kiptiı.in 

dini itikallan iif'dir. Sonra e ... 
J;e,lilerin Kvdiilte de çok güzeİ 
bir kiliaalan vardır. Habeı hü • 
kümdvlan ve prensleri bmalan • 
nı Claima ziyaret ederler. 

Her Habq köyünde bir kiliM 
vardır. Ve ibütün Ha:be,iııtenda 
1800 liadar muntazam kilile bu· 
lunmaktadır. Bunlaı-m hepsi ara 
tepeler üzerinde veya kOTUlar i .. 
çinde yapılır. Fakat bunların 
çenlan tqdan<ID". Tatlann iÇi 
oyulur' wnlar Claha 1r,Üçük tqlar .. 
la vurulur ve çılCan sea uzak me • 
safeleiden '.duyular. 

Ha~ıliJer ru1iant rei.lerine.r 
buner Clemeık ltiyadmdadıriar. Ilı 
zat mühim taı'ual&n kaljg) ett~ 
man bir taht üzerine oturur. 

Habef papaları liayatlan61 
bir "defa ölenin hakkını haiz'cm • 
ler. Bunlar ticaretle de mewul o
lurlar, kilisenin maUarmı idare 
ederler, ikraz muamelelerile meı
gul olW'lar, &mdan bqlCa halk a " 
rasmda adeta h&lrimlitC yaparlıİ'. 

Habeıistanda en zengin müea • 
sese kili.sedir. MemleKetin üçte 
biri ona aittir. Habetlilerin .._ 

yatmcla en büyük tesiri olan kUTftl 
kilisedir. Ve her hıri.tiyan Ha • 
betli yemet:, i~z, kiliMom J.IE, 
kmı öder. 

Habq kili1e1inde zencilere mali 
ıus birçok hurafalar yqar ve kili. 
se hunlarla mücadele etmez. Bil • 
akis onları yqatmaia çabıır. 

lskeçede bir kayıp 
1 ıkeçede Ki~çiler könüniin bat öiTet 

meni B. Oıman, üç sün ıüren IHr halta 
lıktan ölmüıtür. Bay Oıman Trakya 
Türklerinin aevdiii bir gençti. Ömrü • 
nü hemıehrilerinin küJtürünü yükaelt. 
meye venniıti. Cenaze alaymda Gümil 
eline ve lıkeçenin Türle n ıayri bütün 
kadir bilenleri bulunmuıtur. 

Teşekkür 
T. I. C. t. Merkez bürosunun ves

nedar n muhasibi biraderim -ve of .. 
]omuz doktor Binbaşı Hadi MUttafm 
cenaze töreninde hazır bulunan ehib
ba ve d06tlar1Je ve gerekse telyazılar1. 
le elemlerlmlze iştirak eden Hftta te
~kkUrlerimfzf anederir.. 
·Pederi: Dr. F. nliişink, anneai: Stıll
'1/,e, biraderi: Prcrl.lk f armakoloi Za .. 
Alt Mtı,tak. 
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Matbaamıza gelen eıerler: 

APARTIMAN Yeni adam 
91 inci sayısı güzel bir şekilde çık

tı. Bu sayının değerli yazıları arasın· 
da İsmail Hakkının yeni nesle yeni 
dil yazısını, kültür tetkik ve tenkit -

- Ya sen, Alf.red, sen nerede :a . lerini okuyunuz. Yeni Adamı bilhas -
tacaksın? sa gençlere, muallimlere ve kültürle 

Alfred cevap verecek vakit bula - ilgisi olanlara tavsiye ederiz. 

• KUÇOK ADAM - . . 

ÜLKEMİZDE 
Fişek deposundaki 
patla~anın sebebi 

• 

EUndeki telgrafı öfke ve can sı -
kıntrsı ile parmakları arasında büküp 
odacığına sığınmış yatıyordu. Par -
yan ve Bay Berrinyon apartımanında 
bir gecelik misafir olmaya geliyorlar
dı. Hangi apartıman? Bilmiyorlar 
mıydı ki o, şöyle böyle bir otelin bir 
odacığına sıgınmış yatıyordu. Par -. 
maldan ara ında büzdüğü telgrafı 
yere atarnk bağırdı: 

mamıştr. Kadın önünde duran bir ka- • 
pıyı açtı. Fakat açmasile geriye çe • · 
kilmesi bir oldu. Önünde projektör -
lerle aydınlatılmış koca stüdyo diki

.Bu .iSimde çıkma!cta olan çoc~k.g~- Panayır 
zetesinin ilCinci sayısı güzel bir ka • 

komitesi çalışıyor - lzmir incir işçilerin 
önemli bir derdı - 1 ütün 

- Hay Allah belasını nrsin ! Şim
di mirastan da mı mahrum olacağım? 

Bayan ,.e Bay Berrinyon Alfredin 
taşralı akrabası idiler; çok İ)i insan
lardı. Bir kaç ay önce Alfred onlara 
baş '"Urmuş, kendini acındıracak bir 
"dille otelde yaşamanın ne kadar kö
tü olduğunu, hemen şimdi sekiz bin 
frangı olsa güzel bir apartıman sa -
bn alacağım anlatmıştı. Bu i)i yürek
li insanlar, onu otelde yatıp kalkmak
tan kurtarmak için çıkarıp sekiz bin 
frank Termi 1erdi. Bu para, Alfredin 
iyi bir inema arti ti olmasına yara
mıştı. hi giyiyor, fakat yine otelde 
yatıyordu. 

Şimdi ne yapacaktı? Çok mü kül 
bir ,·aziyette kalmıştı. Bir çare bul
mak için kafasını boş yere yorup du
ruyordu. Derken ..• katılırcasına gül • 
meğe başladı. Ne diye bu kadar üzül
müştü? Hemen ~tüdyoya koştu. Şef 
makinisti yakaladı: 

- Bu akşam mm çevrilmiyecek de
ğil mi? 

Dedi. 
- Hayır, yıldız gelmedi; son per -

denin çeVl'ilme i i ter istemez yarma 
kaldı. Patron çok öfkelenmiş gitti. De 
korun bu akşam bozulmasını icıtiyor· 
-du. • 

- Tamam, isabet olmuş. Bak, beni 
dinle iki yilz frank kazanmak istiyor 
musun? Çabuk söyle, ya e•;et, ya ha
yır! E~·et mi? Çok gözel. Şimdi ku -
]aklarını iyice aç. 

Alfred dil ündüklerini anlattıktan 
SOftl'a stüdyoda on perde için hn • 
mrlanrnış olan güzel takma bir apar
hmanr görmeye gitti. 'Burada iki oda 
vardr. Biri ~uhteşerh bir yatak oda
sr, öteki küçük bir salon! Artık .Al -
fred kararını \'ermisti. Şef "makiniste 
dedi ki: 

- .Anlaştık qeğn mi? dediğim gibi 
yaparsın. Hele zil çalmamasına çok 
'dikkat etmeli. 

A.lfred i tasyonda büyük bir se -
vinçle karşıladığı akrabaSını Jokan -
'taya götürdü. fükemmel bir ziyafet 
çekti. Ve güle eğlene ''apartımanınaı, 
götiirdü. 

- Oh, ne güzel, ne şirin apartıman ! 
Bayan pek memnundu. Fakat on -

Iarı adım adım takip eden Alfredin 
yüreği atıp duruyordu. 

- Evet yengeciğim, sayenizCie. L~
kin pek yorgunsunuz, hemen yatıp u
yumalISTnız. 

Jh·erdi. 
- Bu ne? 

- Şey •. Bir şey deği1 .. bir şey değil 
canım .•• hani şu. komşunun ate1yesi .• 
Büyük bir fotoğrafçıdır d:ı. 

Öteden dayısı, biiyük projektörün 
tam karşısına düşen pencereyi aç.a -
cakken Alfred hemen yetişti: 

- Sakın açmayın, oradan soğuk ha
\'a gelir, üşürsünüz. 

Dedi. Bir münasebetsizlik çıkma • 
sından o kadar korkuyordu ki niha • 
yet işi şakaya çe,·irerek elektrik düğ
mesini çcYirdi: 

- Haydi bakalım, şimdi de cere -
yan kesildi. 

Diyerek gülmeye başladı. Dayısı 

hiç tetaş etmedi: 
- Ziyanı yok, oğlum, ziyanı yok. 

pak içinde renkli resimlerle· meraklı 
n eğlenceli yazılarla çıkmıştır. 

Içinde lstanbulda Balkan f estiva
li, başını koparan adam, ölümden 
kurtulan vezir, Kökün oğlu Hakanın 
km, Yenü korsanları isimli çok me
nkh ve "ayni zamanda eğlenceli ya
zılar vardır. 'l'a,·siye ederiz. 

J'ARIMAY 
16 ıncr sayısı kapağı ve içi tama

men renkli olarak çıkmıştır. Bu sa • 
yıda Cahit Uçuğun (Yeşil Oba), Pe -
rihan Ömerin (Senden istediğim), 
eski büyük elçi Salih Münir Un (Eski 
Türklerin gelin alayı), Nurullah A -
tacın (Sözün üstünlüğü), Oskar Vay]. 
din <Salomesi), Menfasında öldürü -
len Habeş prensi, Sinema. moda, spor 
yazıları lezzetle okunmağa değer. 

KÜLTÜR Benim kibritim Yar. Lazım olursa ya-
karım. Artık yatalım, haydi yavrum Jzmirde çıkan bu edebi içtimai mec-
sen de rahatına bak! muanın 43 üncü sayısı güzel yazılar-

Gece y~rısı dayı uyanmış, yemek· la dolu olarak çıkmıştır. Peyami Sa
te Alfredin içirdiği iyi şarapların te- fa - NAzım Hikmet münakaşasına 
sirini bitirmek için tuvalet odasını &· dair. mühim yazı da yardır. Tavsiye 
ramak lüzumunu duymuştu. Kibri • ederıı. 

wımunM1Mt"""111U11tttınıut1MNff11iCWaı •••11111•••• .. a•aıaı = •mıw 
tini çaktı, önüne gelen pir kapıyı a - tarak bağırdı: 
çınrince kendisini stüdyonun avlu - - Polis! Polis yok mu? imdat! .. 
sunda buldu. Tabii burasının ne oldu· Ye düşüp bayıldı. Bir sedye ile kal-
ğunu bilmiyordu. Yarı çıplak bir hal- dırdılar. Biraz"kendisine gelince reis 
de soğuk avluda titriyor ve bir dü • eline elli franklık bir kağJt sıkıştır • 
ziye tumlet odasını arıyordu. dı ve serbest bıraktı. Berrinyan dayı 

Fakat birdenbire yakasına bir el kibritini yakarak güç belii çıktığı ka
yapı tı. Bu, figüranların reişi idi. O pıyı buldu. Y~tağına gitti: Kamn u • 
sırada ceniJmekte olan filmin figii • vandr. Ne olduğunu ordu. 
ranları~dan biri gelmemi ti: • • - Bir şey değil; rüya, kabus gör-

Reis bağırıyordu: düm. Müthiş bir kabus. Hatta bana 
-·Buradasın }ıa? Bir . saattenberi elli frank bile nrdiler. 

seni arıyorum. Saklanbaç ını oynuyo- Dı~arrda büyük gürültüler kop • 
ruz? Bu kıyafet ne? Haydi yürü ba- muştu. Alfred uyandı. Ne olduğunu 
kayım, aptal herif? anlam:ıl· istedi. altne YaZlf lie kar-

7..arnlh ::dayı bu adama. . haddini ŞI karşıya geJinCı 1!ız.ı': 
hildirmek istiyordu, amma, reis söz - Ne, burada mı yatıyorsunuz? 
dinlemiyoı·, itip kakarak: Doğru değil, amma ne ' ise. Yıldız 

- Anladım, anladım. Mazeretleri geldi. Hemen filmi çe\'irmeye ba~lr -
sonra dinleriz. Şimdi işinin başına yü- yacabrız. Haydi iş başına. 
rü. Apartımana gidiyorlardı. Alfred 

Alfredin da), ı bağırıp çağırıyor, önlerine geçti. Yo1 vermek istemiyor
kurtulmak istiyor, orada bulunanlara du. Sahne vazır sordu: 
bir kabus içinde olup olmadığını so- - Ne oluyorsunuz? Ha anladım. 
ruyordu. Reis hiç aldırmıyarak yapa- Apartımanı kendi işin için kullanı • 
cağı rolü anlatmaya b:ı'Şladı: yordun değil mi? Pek ala. Bak gö -

- Sana bir idam mahkumunu gön- rürsün. Derhal emir ,·erilc!i. Herkes 
derecekler! O enden affını rica ede- apartımana ko~tu. Dayı ile yenge 
cek. Sakın aldırma. Uç defa "af" di- bunlara hayretle bakıyorlardı. 
ye bağrnnca hemen kurşunu ense ·i • J{endilerine mesele, uzun uzadıya 
ne yapı tır. Anlıyor mmun'! · anlatddı. Alfredin korktuğu başına 

Zavallı adam bir şey anlamıyordu. gelmedi. Mirastan mahrum olmadı. 
Buz gibi donmuş kalmıştı. Rei~in se- Fazla olarak sinema i;i dayının ho -
si işitildi: şuna gittiği i~in bir filmde rol almak 

- Haydi, yerine, oraya ıit! üzere kendisi de bir iki hafta Pariste 
Eline sılnşhrılan tabancayı yere a- kaldı. 

A~adıjım Kadın 711 - ..... 
- Bir çocuk için böyle hem akıllı, 

hem yakışıklı bir baba, dünyanın en 
değerli varlığıdır. Nasıl. onu sevecek
sin, değil mi? Mademki beni se,iyor
sun, onu Cla ~e\·melisin... O olmasa 
sen dünyaya bile gelmezdin. 

Aşk, Macera ve Hayat Romanı j 

Yazan : Kadircan Katla 

'"~ek olmak hiçtir. Çift olmak herl 
şeydır.,, . 

Diyen büyük şaire kendimi o ka -
dar yakın n sıcak buluyordum ki ... 
Eğer bu özleri '"aktinden önce ondan 
öğrenmemiş olsaydım, her halde bir 
gün kendi kendime bulacaktım. 

* * • 
Bütün çocuklar sabahtan ak;;ama 

kadar evimizin bir az ilerisindeki 
merdanlıkta çeşit çeşit oyunlar oy -
nuyorlardr. Onlar evlerine ancak ka· 
ranlık bastıktan ~onra ve uyumak i
çin girerlerdi. 

Fakat ben, annemden hi~ ayrılmaz
dım. Onun dizlerinin dibinde oturur, 

_ onunla konuşurdum. Annem çok za. 
man halının ü tüne boylu boyunca u· 
zanırdı. Gözleri gibi rnaYi olan elbi -
sesi rast gele kıvrılır, buruşur, ezi
lirdi. Bu elbisenin içinde düzgün YÜ

enc!lnh Mlttht ~t:gi v~ gölgeleri bir 
kat daha güzelle§irdi. 

Boynunda. altından yapılmı~ olan 
ince hir zincirtı bağlı mavi bir taş 
laf vardr. Parmağına iri maYi taşlı al; 

Bölem ~ 11 

tın bir yüzük takardı. 
O uman ben de onun yanına uza

nırdım. Boynundaki zincirle oynıya
rak uzun uzun gözlerinin içine ba • 
kar, orada sanki bamb~c;ka bir ale -
me, bir hulya \'C rüya alemine dalar
dım. 

- Beni çok mu se,;yorsun, Ferit? 
- Her şeyden çok .. Herkesten çok .. 
- Babandan da çok mu? •. 
- Elbet.. Ben .. 
- ltıte ben bunu istemem. Onu da 

benim kadar sevmelisin! .. 
- lyi amma, o olmasa biz hep böy-

le kalırdık ... Hiç ayrılmazdık. Her za. 
man böyle .. . 

- Sus .. Böyle söyleme .. Baban ol -
masa biz ne yaparız? .. Onsuz kalmak
tansa ölmek daha iyi ..• O seni ne ka
dar seviyor, bilsen! ... 
- ..... 
- Ona orduda "en yakışıklı zabit,. 

diyorlar. Onun oğlu olduğun için göğ 
sün kabarmalı .• na ka çocukların ba
halanna hic hnktın mı? Ondan da -
hn güzel, d~ha şanlı T"e iyisi Tar mı? 1 

- ..... 
- Ben onun uğruna baba C\ini ve 

yurdumu bıraktım. Halbuki sen ona 
daha yakınsın ... Benden çok sevme -
Ji in onu .. O, daha yükselecek. Bir gün 
sırmalı apuletleri, saplı kılıcı, daha 
sertleşen ,.e güzelleşen yüzü ile bin -
lerce insana hükmedecek.. Sen onun la 
övünmelisin. Anhyor musun:' Onu se
nceksin, değil mi? 

- Se\'eceğim anne .. Madem ki sen 
öyle istiyorsun .. 

Annemle bunları konuşurken al • 
tı yaşında idim. O günden sonra ba
hama daha yakından ve daha dikkat
ıe baktım. Ba,ka çocukların babaları
na baktığım zaman da ba~t.an ayağa 
kadar dikkat ke ilmi~ oluyordum. 

Anneme hak verdim. 
Babam, gözümde büyüdü. 
Fakat SC'\"İmli olmadı. 
Şimdi annemin, onun uğruna ba

ba e,·ini bırakmasına da merak edi -
yordum. Acaba hu nasıl oldu? 

Aylar ve yıllar geçti. Gerek an -
nemden ,.e gerek ge~mi ~ günleri hi -
len lc

0

rden öğrendiklerimi ekli) erek 

İzmir, (Öz"l) - lnhisarlaı: i ~ fazla olan incir iıçileri, birlikl 
daresinin Alt.ndağ mevkiindeki kanalından &>artiye baş vurt 
fİ§ek dopuıu, ıneçhul b:r ıebep • rak, incir hanlarında yevmiyel• 
ten dolayı infilak etmi§tir. Tahki- rinden onar kuruş kesilerek b,J' 
kat devamdadır. Kast, ihmal. dur denilen adamlara verilnı 
yanık bir sigara veya kıvılcım gir- usulünün kalJırılmasını ve Jc• 
meai, bir fi9ek sandığının yukar - nunda yeri olmadığı için kendi 
dan düımesi gibi muhtelif sebep }erinden müvazene ve bular•• 
ve amiller üze-:inc'e duruluyor. vergisi alınmamasını istemitl•f. 

Depolar direktörü Osman ile dir. Baladur denilen adam, i~ 
iki bekçi dinlendiler. Direktörün hanlarım i~letenlere işçi ted,ri) 
üç ~ün evvel gene bu depo yakı - eder. Buna mukabil hem iıçide' 
nındaki dinamit, barut, silah de- günde on kuruş, hem de müe.., . 
polarrnı gözden geçirdiği, fakat se sahiplerinden yüksek bir ye'f' 
bu depoya bakmadığı söylenil . miye alır. Bugün İ!Çinin gündeli' 

mektedir. Deponun menfezleri ği 30 - 70 kuru~tur. Gündeki çl 
vardır. Buradnn her hangi bir a _ lıtma saati de hemen hemen ~ 
tet\n girmesi ae muhtemel görü • sekiz saattir. Parti, bu itÇiletİ' 
lüyor. Hadise H baha kar.f I saat birlik taahhüt1eri ve ıoysal, ~~ 
3,5 sularında olmuıtur. itfaiye hk yardım görmeleri noktaıJO 
yetitmiı, su a~lığına ve mermiJe • birçok fedakarlıklar yapnuttsf 

r:n devamlı infilakına rağmen llbaylık, Finans Bakanl~~ı !1~ ~ 
her tehlikeyi gö:ze alarak yedi sa· habere etmekte ve vergı ıtını . 
at uğra,mııtır. Bu suretle yangı ,. le çah1mal<t:1dır. Fakat han 9' 

nm, diğer depol&ıra sirayet etme· bipleri, bu çok :ptidai, ağır ve ~ 
mesi sağlanmıttır. Eğer buna İm· ıız olan baladur parasını, d~ 
kin hasıl olmasaydı zarar büyük tamamen, hatta yarı yarıya ineli" 
olacak yakındak! köy de tehli _ meği bile kabul etmemitierdir· 
keye düıecekti. Parti başknnı bana bunu teı' 

PANAYIR KOM1TES1 ıürle ifade etti ve dedi k.i: 
ÇALIŞIYOR -Aııl acmacak cihet, iKİ~ 

her gün 10 kuru~ kesen hu müe~ 
Panayır ko.niteıi bir ı apor ha- · 1 ,_ 

zırlamaktadır. Bunda h~m 935 seaelerden bazılarının, itçi eN 
panayırının j\eticeleri, hem de 

• i • ' 
936 panayırının daha zengin ol -
ması için hükumetten beklenen 

yardmlar tesbit edilecektir. 

Yunanistan, Selanik panayırı 

için, bütün il ve ilçelerde birer 

komisyon tetkil edilmif "e bu ko 
miıyonlar, ye.-li mahsul ve m • -
nuahn Se inik panayırında teı -
hirini sağlamışlardır. Ayni uıu -

lün bizde de tatbiki istenecektir. 
Pavyon müsabakasında birincili -

ği, Filibeli Hact Süleyır.an neri 

pavyonu kazanmıttır. Yirmi pav -
yona altın, 30 pavyona gümü§ 
madalya, 100 pavyona. da takdir,· 
name verilecektir. 

Şehrimizde sayısı l:J binden 
q 

başlı başına bir roman mevzuu olan 
bu düğümü çözebildim. 

• • • 
lşte annemle babamın romanından 

bir parça: 
Kont Ostrofsk'i, Çarlık Rusyası -

mn en büyük zengin '\'e bilgiçlerinden
di • .Aristokrat doğmuştu, fakat de -
mokrat ölmek iı:;temişti. Bunun için de 
çiftliklerini parça parça komşu köy -
lülcre dağıtarak köylüleşi:rordu. Ay -
ni zamanda bir çok fakir gençleri 
gimnaılarda Ye fakültelerde kendi 
para ile okutu)ordu. 

1S60 yıllarında Çarlık akademi -
sinde aza bulunuyordu. Bundan baş· 
ka kültür bakanlığında danışmanlığı 
da Yardı. 

kendi birliklerine - hastl\lık~ ,,
1 

~m, öHin.ı, itsizlik gibi ah~. 

yar~ım görmek için - verdik~ 
haftalık beter kuruştan iki af'~ 
40 kurut aleyhin e propaıaJS 
da bulunınftlarıCJır. İşçi lebil' 

7optıgımız fodakarlıklara ,-1 
men, çok güzel olan teklifidlil 

onları yana§tıramadık ! 
Batkan sözlerinin sonunda .,t 

tün ümidinin, iş kanununun çı~ 
masında olduğurau söyledi. 

TÜTÜN MAHSULÜ , 
Tütün mahsulü, kuraklık ~ 

zünden biraz ki.jçük yaprakh: ~ 
kat çok güzeldir. On beı, Y1~ 
güne kadar piyasanın açıl..,... 
bekleniyor. Fiyat yüksek ola~ 
tır. 

WPFFA ,,,ıl 
),kh bir askerdi. Genç kıza baktı• 

/ 

ça gözlerinde büyük bir hırs ye ,J 
zu okunuyordu. 

Sarayda bir balo .• ıJ, 
Generaller ve zabitler büyük U , 

formalarile gelmişlerdi. Sh·iJJet 
siyah elbiselerini giymişlerdi. , 

Kadınların arkalarında göı'tÜ" İ 
muz ,.e kolları, bütiin olgunluk ye~~ 
ıelliklerilc gö teren turnletler '" ~' 
Bunların belden yukarısı ne 1'J 
dar ye Yücude yapışmış .idiyse, ~. 
ğısı o kadar bol ve geni~-u. Kal~ ı' 
rın ü-t tarafından başlıya.rak bird 
bire balon gibi şişiyor, sonra sar" 
rak etekleri yer1erde ·ürünüyordd· 

'fürk nta e militeri yüzbaşı il 
Bey. de haloya gelmişti. Kont O' 
trofski ile kontesin \'e kızının yan• 

Çardan ziyade çarcı geçinen de,·- !"ında idi. 
Jet adamları onun yaptıklanm be - ~ Bu, Kafkaı;;lr bir 'fürktü. Ru!!Y1 

ğenmiyorlardı. l\fimkmi~lerdi. Bir ip okumu~. ilk gençlik çağlarını o.~, 
ucu elde ettikkten sonra Siberyaya ge~irmişti. Fakat mektebini bat~ 
siirmek igtiyorlardı. Fakat işte bu ip dikten sonra 'l'iirkiyeye gelmiş, 'fil 

.ucunu bir türlü bulamıyorlardı. Bu - ordusuna girmişti. 
nunla beraber Kont Ostrof~ki'nin J,?Ün- Orke tra yerine gelmi·ti • ti 
Ieri sayılı demekti. lfontes O~trof ki birdenbir .. ~ 

Sonya Petrorna Ostrofski, on ye • dı. Kııına doğru eğilerek 
di yaşında. nktinden önce gelişmi~. - Korsnkof geliyor .. 
koyu ma,·i gözlü san saçlı beyaz bir Dedi. ıt' 
Rus kızı idi. J>etersburg polis ba~n- Hasan Bey de oraya baktı. Gt ıJ 
nı olan General Kor:-:nkof onu 'gözüne rali gördü. Yaklaştığı zaman as1't 
l•estirmişti. selamladı. 

Bu adam kırJ, )aşlarıncla orta ooy ' Genemi, hasını belli belirsiz r~t 
hı, tıknaz ve uzun burunlu pala bı • l\·arşılık verdi.' (Arha~ı ı·ar). 
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lvüfus Sayımı 
· ite F aqdaları 

Yazan : Ahmed Ağaoğlu 
NUfus sayımı statistik arayışları -

ilin bir Delidir. l\luav ... ·en fasılalarla 
tı'' J J 

1 
urus sayımı yapmak ar:tık medeni U· 

USiarda bir ihtiyaç n kaide olmuş • 
tur. 

. Hakikatte tarihin en eski zamanlar 

.~ bile uluslar bu jı:;in lüzum ' 'e fay • 
dalannı anlamışlardı. 'l'arih gösteri -
~or ki daha Mı ırlılar, Sümerliler, 
f ahudiler, Romalılar ,.e ba:;knları nü-
us sayımı yapmakta idiler. 

. l'ürklere de bu adet yabancı değil -
~: Selçukilerin Iranda, llhanılerin 
ıntte ve Rusyatla sayım yaptıkları 

~uşkusuzdur. Osmanlı devletinde de 

1 
U ldet vardı. CNetiı.}icüh·ukuaat) Sü

. eynıan zamanında yapılmış bir sayım 
dan bahseder. 

Garpte ise bu adet 14 ncü {Louis) 
~~nda (Kolber)le başlar. Fakat 
. ugUnkü ilmt manasında bu iş 1846 
~ (Ketle) namında bir A.limin teşeb-

Usu ile Belçikacla kurulur. Bu ilim 
•Yni r.aınanda sayım ameliyesinin il · 
lrıt te.nıeIJerini de attı. 

Sair devletler de bu işin faydala -
~nı kolaylıkla takdir ettiklerinden, 
ta::nnı yapmak kaidesi çabucak bütün 
~~d.ent dünyayı aldı; öyle ki bugün 
QUtiin dünyada bir tek medent ulus 
oktur ki muayyen fasılalarla sayım 

:tapnıasm. 

Şimdi bakalım devlet sayım saye • 
sinde ulusa karşı ödeYlerini nasıl iyi 
yapmak imkbını buluyor. 

t<'arzediniz ki bir sayım halkın sa • 
yısının ondan enelki sayımdaki mik
tardan daha az olduğunu meydana 
koyuyor. 

Bunu gören devlet adamı derhal 
araştırmağn başlar, acaba azalma ev
lenmelerin azalmış -olduğundan mı, 

ya ölümün doğumdan çok olmasından 

mı, ,.cya gıdanın kifayet etmedifir • 
den mi, nya muhaceret Yaki oldu" ·· 
dan mı? ileri geliyor. 

Ar:.ştırmalann ~onunda bu ~c', 
lerden herhangi birisi kendisini ~o.; . 
tcrirse devlet derhal o sebebin izal,. • 
si çarelerine bakmağa başlar. 

l\fesela farzediniz ki ölüm doğum • 
dan çok oldufu anlaşılıyor. O halde 
hemen sıhhi kurumlarının kifayet -
sizliğine, H!ya gıdanın azlığına hü -
küm verir, "e derhal sihhi kurumla • 
nn iyileşme i ye çoğalması, ya gıda -
nın bollaşması ve ucuzlaması için ted 
birler alır; çünkü biliyor ki almaz • ı 
sa gitgide bu sebepler kuvvetlenir, 
halkın azşlma hadise i büyür, soy in· 
kiraza doğru yol alır ki devletin ken
disinin de inkirazı demektir. 

Keza, f arzediniz ki sayım arasında 
okuyup yazanların sayısının azaldığı 

!la1>ef'Utan imparatorunun çok sevdiği en kriçllk oJlu ~rt yaJUU!cikl 1'ren11 Stihla ~clllstyc, :4dl.saba'bn «arayın· 
tiaki Tta8b<ilırcde ounuyor. Sağda Alman mürebbiyeıi Frav Hertel duruyor. Diğerleri sarayın yerli nıensuplaı·ıdır. 

• 
M. • .Buntınla beraber sayım işi çabucak 

bir lllUAlararası meselesi oldu. 1853 
senesinden bqlryarak. Avrupanın muh 
telif Yerlerinde sayım kongreleri ku -
;tııldu. Bütün medeni uluslar tarafın • 
dan gönderiimiş mütehassıs mOmes • 
Biller bu kongrelerde sayım meselele • 
l'ini ilmen müzakere ettiler; herkes 

veya durgunluğu anlaşılmıştır. Der • =;::::::=:==:=:========= 
hal devlet buna karşı tedbirler alarak ;:: 

kendi tecrllbe ve bilgisini ortaya ata • 
~k uzun al'Byışlar n tetkikler yapıl
dı 'Ve nihayet nüfus gyımını muay • 
)"en ilınt esulara lıağhyan ilmi bir 
:ataıariye kuruldu. 

..Uu naza.rlyenül :nüfu.t sayımı hak • 
~1tıda tavsiye ettiği esaslar şunlardır: 
. l - Sayınım ayni günde memleke -
lin her tarafmda yapılması, 

2 - Muayyen fasılalarla yapılma • I 
:•;alelumum bu fasıla 10 YlldIT; fa • 

at her üç yılda bir yapan ülkeler de 
:tardır. 

~ a _ Nüfus sayımı yapılırken kayde
llrnesi l!zımgelen maddeler: 

.t\ - Herke8in adı, soyadı; 

mekteplerin çoğalmaST1\n bakar. 
Bu suretle ulusal hal ve durum hak 

kında sayım yolu ile malümat alan 
devlet adamları derhal en çok faali · 
yetlerin en sok n en önemli eksiklik 
üzerinde toplar ve ulusu tutulmuş ol
duğu arızadan kurtarmağa çalışır. 

Görüyorsunuz: Nüfus sayımının Ö· 

nem ve değeri büyüktür ve billıcusa 
ulua için biiyüktür. Zaten böyle ol • 
mma bütün medeni uluslar bunca 
zalımetler ııe paralar sarf ederek ıa • 
yım yaptırırlar mı? ô11le ülkeler var
dır ki her ilç yılda bir bu yolda büyük 
paralar sarf etmektedirler. Fakat o 
paralar kaybolmuyor, yiizde bin fazla 
geri alınıyor. 

tşt.e bu gibi yerı,rde halk, sayımın 
faydalarını o kadar iyi an1anuş ve tak 
dir eylemiştir ki 'devletin bu alandaki 

faaliyetini kolaylaştırmak için elin • 
den gelen yardımı esirgemez; halk 
kendisi bizzat sayım listesini doldu-:a - Oinsi; 

C _Yaşı; rur ve doğru ve hakiki maldmat ver -

l> - Evli olup olmadığı; meğe dikkat eder. - Çünkü bu malii -
t - Ne iş gördüfiı'; mattır ki devlete önderlik edecektir. 
1" - Dini. Açıktır ki alman malftmata yalan ve-
G - nm' Cana dili); ya yanlı~ şeyler karışırsa masraflar 
lf - Okuyup yazmak"hilip bll~~me- ve 7.ahmetler badübava olur. 

si· Hiç şüphe yoktur ki Türk uluıu da 
l - UJ~u; bu önemli ı·e erdemli ifte dtvlctin 
J - Nerede doğduğu; yardımına koşacak ve iıin muvalfa'J.:ı-
~ - Bulunduğu yere ne için geldiği, yetle ncticelenmeıine her türlii Tıiz-

- Vücutta noksanlıkları (dil~iz - . met ıarfından geri durnu11acaktır. 
~ liği, körlüğü, aptallığı) 
t - Nerede oturduğu; Yeni bir eaer; 

!Simdi bu sayım ne i~in yapılıyor'! 
tl~it devletin bcqııca ödevi idare et- Uluslar kurumunun h;r 
Q~I ~lu.aa /ıizmct etmek, onun menfa• ekonomi eSCfİ 
fiı crınf korumak, eksikliklerini dü-

nrnek, dertlerine çare aramaktır. UJu.qlar Kurumu Ekonomi komi -
•Açıktır ki devlet bu vazifelerini ya- te i "arsıulusal ekonomik münasebet
>ı <ıbilnıek için Tıcr şeyden eı·ı•cl ulusun ]erin ~imdiki hali üzerine mütalea -
ile kadar olduğunu, artıp artmadığını, lar,, adiJ le bir rapor yazmıştır. Bu 
erıeyip ·1 1 . ~· . b·ı , rapor herkesin anlıyacağı basit bir 

'bıı • ı er enıedıgını r mcı\ mcc -
lc/"~ctindedir. Bunu bilmiyen bir dev ekilde ya7.ılmış, ulu al menfaatl<'r -
fqb~ranlıkta iş gürnıiiş gibi olur; bir le. arsıulusal menfaatlerin hiribirine 

rıka 11 ··d" .. b ., .. f b .,. ~ıt olduğunu zannetmenin bir hata la w urunc cnzcr ,., a rıım-(l:;n ne olduğunu bilmez: böyle bir olduğunu göstermiştir. 
ltct·""'<ia olan bir dcdetin bütiin iyi Birinci kısımda herke5, memleket 

reele • ba 1 b" t l t ~cısı rın1c knııyarak hatalar yap- < ı ., ına ır şey l'R mıyan ya lU om -
bek ' Yanış lıarelı:ctlcrdc bulunması dan bir şey satın almryanları,, eşya • 

normal olur· nın arsıulu al mübadele.sinde sahsan ll . ~ 

'tere u surette, ulu hakkında malümat menfaatleri olan lan bile aliikalandı • 
"da n sayım, devleti bu gibi hatalar. racak bahisler ,·ardır. 
Ju n, Yanlış hareketlerden korur ve U· !kinci kısımda, an"ane ile kurulmu~ 

a karş ''d · ;> lal'ı .. 1 o e\·lcrini yapabilmek yol _ o1an, ge~mışte arsıulusal tecimi esa~-
T nı gosterir. ]aştıran ve uluslar.ı şaşırtan para nı-
Ştc bunun· · d" k" ziycti anlatmaktadır. için d ~. ıçın ır 1 "dc,·letleı· ulu~ 

ııd • cgıf, ulu hır da,·Jet içincliı· ka -
~ e~ı haki · ~ ., ' 
llern m ıken rle,•l<'tlcr savıma i; • 
. '·ermczlerd" ı · . . 
dü~ii · 1• \azıy(t t~r-.tn, dön-
en ıaınnnrlnnh•ritlir ki .... •lt>tler 1i ile bunun neticeleri gösterilmekte -nrn gilJt t•l • "' . . - • 

f''çüncü kısımda, kontenjan usulü 
Ye gümrük hakları tetkik edilmekte 
''e ticari setlerin kaldırılması ihtima-

ty1._t 1 c:: ,.., "'""'"f ,.,,lf:ınnt clir. 
<'r<'n ,.:ı ı t · 1· b -

ı....ı . ._ . :ı •• ıı;ı 'l \ urr.~ ı":ı l•:ı <;- nu r:ıporrla hir rol\ nollar n• ö -
~. . 

nemli il:h-elcrlc ~rafild«'r \'anlır. • 

Şimdiye kadar, mevzuu Habeşi.s ·ı 
tanda geçen, Habeşlere ait olan bir 
film gördüğünüzü hatırlıyor musu -
nuz? lliç bit· Habeş yıldızın ismini i
Şittiniz mi?. Öyle tahmin ediyoruz ki, 
hep menfi cevap vereceksiniz. Fakat, 
bu şimdiye kadar böyleydi. Vaı.iyet 

değişiyor. Şimdiye kadar görmedik • 
lerinizi, bundan sonra görecekc;iniz. 
Ve ih ti mal pek yakın da? 

\ Bütün dünya !ilmcileti, günün 
me~eJe:;i olan Habeş - İtalyan me • 
elesinden mülhem oluyorlar. Habe · 
~istana dair röportaj filmleri çe,·ir -
mekle kalnuyacaklar, \'ak'alt filmler 
~eYirecekler. Bu işi başarmak için fa. 
aliyete geçtiler. Habeşistana müte -
hassıslar gönderiyor. hu ane kadar 
hiç hatırlarına getirmedikleri bu mem 
lektin türlü türlii hususiyetlerini a . 
ra~hrıyorlar. Bu suretle ~evirecek -
lcri •rnk·a1ı filmle.re. miimkiin olduğu 
kadar halis Habeş seşnisi katmağı 

gözetiyorlar? 

Jan Habeşistan tarihinden mevzu a • 
Jınarak filmler yapılması, hem de ta
rih çerçevesi dışında kahramanlık ,.e 
se,·gi mevzulu filmler yapılması ta • 
sarlanıyor. Bu iki yoldan da senaryo
lar hazırlanıyor. Filmlerin dış kısım
ları Hnbeşistandn, iç kısımları Avru
pa n Amerika stüdyolarında ı;ev -
rilecektir. 

Yukarıdırnberi anlattığımız şekil • 
de faaliyette bulunanların ön safın
da Almanlar ~eliyorlar. Ilu arada 
''Ufa,, sosyete i namına oraya giden 

1:->Yi~reli Dr. Martin Rikli, ilk i · ola -
rak mükemmel bir röportaj filmi ı;c-

' irmekle beraber, vak'nlı filmler için 
de müsbet neticeler elde etmiştir. Ya
pılacak vnk'alı filmlerde çenilmesi 
ı·ımamlanan bu .röportaj filminden ... 

istifade olunacak, bunlardan bazıla -

rına bu filmden bazı parçalar ekle -
necektir. Dr. Martin Rikli, Habeş im
paratoru Haile Selasiycden çok hi • 

mayc görmüş, imparator, kendisinio 
adım atılması imparator iradesine 

bağlı yerlerde bile film çevirmesine 
müsaade etmiştir. Aynca ilerisi için 

de yüksek mü:ıaheretini vaadetmiş, si
nema gibi bir güzel san'at sahasmda 
memleketinin ,.e tabaasının yer tut • 
masından pek memnun olacağını bil • 
dirmi tir. 

Bu sütunlardaki resimler, orda çet" 
rilen bu mükemmel röportaj filmin ·. 
den sahne, manzara \'e tipler belir.ti
yor. lst:ınlıulda Habeşistan meHdn 
ye Habeşlere ait olarak, ilk clc~ı" bu 
filmi ıörmemiz ihtimali kunctlidir!. 

nu, nll.'3,1 kabil olahilir? Film ~OS· 
yetcleri he ahına oraya gidenler, yap· 
tıklan araştırmalarda bir taraftan 
kar~ılnştıklnn manzaraları, yerlilerin 
gidi)', geli~lerini, ça lışnıu la rım Ye eğ • 
lencclcrini uk ettin•rek röportaj film 
leri ,·iicudc getiriyor, bir taraftan öğ. 
rendikleri enteresan görünen adetler 
ve vak'alaı· hakkında not alıyorlar, 
bir taraftan da ileride ~c\Till'cek 

vak'ah filmlerde rol nrilmek üzere 
tipik Habeşll'r seçiyorlar. Bunlardan 
çoğu, belki de sadece figüran YC sta
tist ol:.mık filmlerde Y<'r tutacak. L:i
kin. bu arada hazılannın ela yıldız O· 

!arak parlamaları pek mümkiin!. Ya
pılan araştırmalarda ~ok i tidatlr gö
rülen hir kaç tikin kolayca yıltlı.z ola
hileceldcri kanaati Nlinilmiştir. 

Habcşislanın esl.:i paııltalıtr Rarrar ~thrl clı'Ctrında hoş man:ara1ı bir köıı. 
<:evrilecek filml<'rin men;ularr nR· <iördiiğiiniiz Ollalipliislcri vaktilc "imparator lt!cnclik Aı ustralyada11 getiı tiıı 

~ıl ulal·.ak?. llcm bir haJ li zengin o ~ diktirmi§_tir. • 
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Doğu Anadoluda l'unanistantia· ne!er oluyor? Bir genç eski almanca 
hocasını yaraladı! 

Bir yazarımız Anadoluda " • • · • .... J 
tetkik gezis·ne çıktı Selanıkte V enızelıstler e 

Gazetemizin An - ı 
nra yazarlarındnn k ı ı t ı ' Burhan, iki yıl Önce okuldan kovulmuştur 

hadisenin sınıf dönmekle aiti.kası yoktur 
~:~:~~~:~0~:~~ ra cı ar çarpış ı ar . 
~Uney dofusu vilA • ... ---
,·etlerine bir tetkik işe komünistler de karıştı. Tabancalar 

Yaralı öğretmenin ve lise direktörünün 
bir yazıcımıza söyledikleri 

"tetlsine çıkmııtır. 

Yurdun bu tarafla- Ve hanrerler ÇJktJ, Ot Uz yaralı var 
rını pek yakından ~ 
~anıyan ve son yıl
'arda ( Anadolunun 
ioğu ~ cenup do
{uıu) ile ( Araıtır· 
ma ve düıüncele • 

Larisaya giden General Kondilise göre: Kabataf lisesi almanca öfretmenl 
Bay Lüdner evvelki gün evinde esef 
verici bir taarruza uğramıştır. Bay 
Lödner Beyoflunda Tünel yakınında 
Yazıcı sokaftnda 59 numaradaki ika
metglhında ziyaret eden eski talt'be· 
sinden Burhan isimli bir renç, ayni 
zamanda almanca dil bilri!i kitabının! 
muharriri olan öğretmenden kitap 
atın almak btemiş, muallimin kitap
ları hazırlamakla meşgul olduğu sı -
rada arkasmdan hücum ederek Bay 
Liidnerf BeyofJunda Tünel yakınında 
yaralaını§, kaçmıştır. Yaralı öğretmen 
odasının penceresine atılarak camı 
a~ıı etraftan imdat istemiş n bay
gın bfT halde yere düşmüştür. İmdat 
sesine gelenler bay J,üdneri kanlar i
çinde bulmuılar, polise haber veril . 
mit. yaralı muaJlim Beyoğlu hasta -
nesine kaldırılarak teda,·i altına alın
mııtır. 

Burhan şiddetle aranmaktadır, he
nüz ele geçirilmemişse de pek yakın
da yakalanacağı muhakkak sayılmak
tadır. 

YARALI öCRETMEN 
NE DiYOR? 

Bir yaııcımız dün Bay Liidneri 
hutanede ziyaret ederek kendisile 
konutmuJtur. Yazıcımıı, hastaneyi zi
yaretini törle anlatıyor: 

Yaralı öiretmen haatane oda 
ıında hatırını ıormaia ıelen bir 
arkadaııu.: 

- GöriiyorlUD İft•·· Dedi, yol-
cf'Jaitf~ :Ve dinerek: 

- Bir feyde yanhthk vu. Be -
ni Alman diye yazıyorlar. Hal . 
buki Türküm, Lüdner aile adım . 

dır. Ailemiz Avueturyalıydı, fa . 
1'at ben Türkiim, burada tavattun 
ettim. Burada büyüdüm. Yirmi ae·ll 

nedir reamt mekteplerde hocahk 
ediyorum. Türkün inkılabını, ih .1 
tililini rördüm, Ya§adım .. 

- Kendinizi naııl buluyorıu . 
nuz? 

- Da!ia bir iki gün müıihede 
altınd• kalacajnn. Kulaiımm ar -

Cbrıdan, boynvmdr.n vunıldum. ü
zerime hücum eden çocuğun elin

Cldri l>içafı tutmak istediğim için 

parmaklarım fena halde kesildi. 

Belki iki kilo kan kaybettim ..• 

Biç.ak kmldı. Yerde aapmı ve 

.hir parçasını ayrı buldular, bıçak 
yirpıi ıantim uzunlujunda, iki bu

~k tantimetre enliliğinde, iki ta

rafı da keskin ve sivri bir kama i-

'1i. Carih, anaızın üzerime atıldı. Se 
lbehini bir türlü anlıyamıyorum. 

- Bu talel:»enin ıize kar!ı bir 

ClütmanJıiı var mıydı? Aranızda 
bir feY geçdi mi? 

- Hayir •• Ben de bunu tahlil 
ebneie çalıtıyorum. Acaba, dönen 
arkadqlan kendisini teıvik mi et
tiler diyorum. Fakat hu ıabah bu 
Clönen çocukların hepsi yanıma 
ıetdiler. Şurada bir harp aafı ha
linde diz.ildiler. Gözleri yqla do. 
luydu. "Bu iti yapan bir elimize 
ıeçae ••• ,, Diyorlardı. 

Ba7 L8dner, yazıcımızın yarlama 
lıldilelfnln nuıl oldufu hakkındaki 
aorgusuna da fU bl'fllrft vermiştir: 

- Bu çocuk, üç yıl evvel mek • 
tebimlzaeydi. Haylazdı. lzmirde 
iken de bayle bir takım vakalan 
varmq, aonra Kayıeriye gitmi9 •. 
Bu pazar cünü ban~ geldi, Ka,..l 

seriye gitmek üzere olduğunu, be
nim Alm.anca dilini öiretmek Ü · ' 

zere telif ettijim kitaplarımdan iı 
tif ade etmek istediğini söyledi, 
ben bu kitapları kitapçıya verdi • 
ğimi, bunlaı satmanın ona ait ol • 
duğunu söyledim. 

"&..ıaün pazardır, dedi. Bir yer· 
den alamam, Kayaeriye ıidece · 

Ba11 Kadri Kemal rlm) adlı iki eser 
Kop aahlbl olan Kadri 

Kemal Kop'un in • 
tlbalarını okurlarımır.a sunar.atız. Ar 
kadatımız ayni zamanda gazetemi • 
zin bu illere dokunan ld,re itlerfle 
de ilgilenecektir. 

iim. Bana bu kitaplardan veri • -"--.--....... ---1----
niz •.. ,, Beheri 60 kW'Ut olan kitap· Brıç,, _oyunu . sl.anbultla 
farımdan iki tane verdim; bir lira ıcat edılmıı 
verdi, sonra defterlerimden ve ıra KAiıt oyunlarında "Briç" in in~i-
mer kitaplarımdan da iıtedi. onla- Jizce bir söz oldufu zannediliyor. 
rı da verdim. Kendisine teker ik- Halbuki Taymi.s nehri kt},sında "briç,. 
ram ettim. Kapıya kadar uğurb-'- köprü demektir ,.e bu oyunla hiç bir 
dım, aitti, on dakika sonra tekrar münasebeti yoktur. 
geldi. Bu defa kapıyı açtığım za- 1883 de, lstanbulda, padişahın sa -

man "hocam , dedi. akılsız bqın rayında toplanan diplomatlar bu o • 
cezaımı ayak çeker derler. Umi. yunu icat etmişlerdi. Her ne kadar 
nizden batkaları da iıtifade ehin Istanbul gibi bir yerde canları sıkıl • 
diye dütünüp aeldim. Kayıeriye mıyorsa da yine yeni türJü eğlence a

götüreceiim; yirmi kitap daha iı· rryorlardı. Bir gün bUtUn oyunları 

tiyorum. Fakat ucuz veriniz, ya· kanttırdılar. Frauızların "Whist,, i
ni otuz kunıttan •.• ,, Bunun üzeri· nJ, Amerikalrlann FontenebJo'sunu, 
ne yirmi kitap daha verdim. B~J Türklerin "Hidiv" ini bir araya koy-
1ira verdi, bir paket yapmamı iıte- dolar. 1tte böylece bu dUnyayı mu • 
di, bir iple bağladım. "bir ıazete- ufferane kaphyan, Yqll masalara 
ye ıarıak,, dedi, tam ıazeteyi al • hükmü ıeçen Briç bir akpm eaki LJ. 

tanbulun batan ıiinefi karf18mda dof 
mıı ve kitapları, arkam ona dö • muıtu. 
nük olduiu halde ıanQkta idim -----------
ki, kulaiımm arkuma bir biçak Harp akademisind tören 
ıaplandı. "Ne 7~1yor11111?,, Diye Harıı•d~i~-Jxl.nl '" 
haykırarak dancfüm. Biçağa sa - kan ıe~ ve dıiııtrYı'\iM.JJagm,~. 
rılmıırm, parmaklarım ICan içinde huıün diplomaları verilecektir. 
kaldı. Çoe>.ık biçağı bana saplar - Bu münasebetle akademide ·bir tö 
ken br~ak kırı'mtf .. Sonra iki par- ren yapılacaktl1'. 
ça olarak buldular. 

Bun-ian sonra oda knpı~ınt aç. 
l!m, i~eriki odaya geçip rovelve • 
rirni alayım diye •.• Çocuk kaçmıf .• 
Bem1en kanlar akıyor, Jmdada 
gelenler hem~ireme ve imdat oto • 
mobiline haber verdiler, Beyoğlu 
hastahanesine gelrneii ittedim, 
yalnız tunu ynzı:ıamzı 1'İca ede • 
rım. 

Bu hastahanenin bat hekimi o
peratör Bay Fikret \'e arkada§ları 
ıayes=nde hiçbir ecnebi haıtaha . 
nesinde göriilmeyen itinayı gör . 
dürn. Hayatımı kurta-:-dılar, bunu 
çok rica edelim, tebarüz ettiriniz, 

- Kaç Y8.!ında ıınız? 

- Elli iki, elli iiç ! Bütün öğret-
menlik hayatım huıuai mektepler
deki öğretmenliğim de dahil 
olduiu halde otuz yılı bulur. Ga
yem Türklere Alman::a ve Alman. 
lara Türk~e öiretmektcn ibarettir. 
Şiıyiye kadar reımi mektepler -
den f ıtanbul , Gazi Osman, Ve • 
fa, liselerinde öğrebnenlik ettim. 
Şimdi Kabatatla Haydarpqa Hıe. 
lerindeylın. 

- Bu cinayete nuıl bir ıe\,ep 
olabileceiini tahmin edersiniz? 

'"""tm1111111.........,. • ......,. ..... "*"'"''"""ıu""'ır ••• H-••ll!llır•..,••H-•ıaıı-
mah etmİ§ olabilir •• 

- Evli mİ•İniz? 
- Hayır. 
- Yalnız mı oturuyorsunuz? 
- Evet ... itte itin güçlqğü bu -

rada idi ya .•• Evimde bqkaıı ol· 
aaydı belki bu felaket batıma gel
miyecekti •.• 

KABATAŞ LiSESi DiREKTÖRÜ 
NE DiYOR 

Kabataş lisesi dir~ktörü de dün bu 
mesele etrafında kendisile görüşen bir 
yazıcımııa şunları söylemiştir: 

"- Öğretmen Li.itnerin yaralan 
ma h!diseaini teesaürle duyc~um. 
Fakat; denildiii ıibi bu çocuk 'bi
zim okulumuzun talebeıi değildir; 
muallimi yaralamuının sebehi de 
iyi numara almamıt olması değil. 
dfr. 

Burhan bundan iki yıl önce o -
kul inzibat meclisi kararile okul • 
dan tard edilmitti. Buna ıebep 
de okulda bulunduğu mi~ddet i • 
çinde bazı uf ak tefek iılerile ley. 
li bir talebenin bavulunu çalma -
ıı ve bir sınıfta da iki yıl üst Hıte 
dönmesidir. 

Okuldan çıkarıldıktan ıonra iz. 
mir ve Eıkifehire ıitmit, oralarda 
polisçe de birçok vakaları teıbit 

Hasta biran evvel ölmelidir ! 
Atina, 30 (Kurun) - Cumuriyet 

lehinde propaganda yapmak için Se • 
Ianiğe giden Yenizelfst partisi batka· 
nı Bay Sof ulisin kar§ılanması esna -
sında cumuriyetçilerle kralcılar .ara r 

sında bir takım ufak tefek arbedeler 
olmuştur. Cumuriye~ilerden mürek
kep bir heyet Makedonya genel ilba
yınt ziyaret edere'Jc bu hadiıseleri pro
testo etmiştir. 

Öğleden sonra halk Bay Sofulisin 
söylevini dinleınek için Selbikte 
Hürriyet alanında toplandıfl zaman 
sünri müfreıeleri toplantıları da • 
ğıtmak için beş defa hücum eylemit
lerdir. 

' cular böyle bir toplantıya işti • 
rak etmekten çekinmi§lerdir. n"' 
ıö.stericiJer saat 17 ye dotru, Sofullf 
ile Puaaliclls'in söylev nl'ecekleri et' 
muriyet meydanında toplanmı~lardd• 
Sehrin türlü mahallesinden ıelen '/f' 
nizelistlerle komünistler üç, döl't lıi' 
kişilik bir kalabalık teşkil ediyorlar· 
dı. 

Sof ulla ve PaMalidis, liberall' 
klübü balkonunda görününce, ya~ ~ 
lerin balkonlarına çıkmış olan ~ 
ile toplantıyı seyre gelen bir çok )·iP" 

da~lar Venizeliatle,rle komünisti•~ 
tenkit ederek krallıktan yana göste • 
rilercle blllunmuflardır. Tabanca ff 
han~r tatımakta olan komüntstlef 

Son hUcum neti~•lnde halk dafıl· kralcılara saldırmı§lar ve bu sal~rff • 
mı§ ve Bay SGfu118 eHylevine devam şa tabii olarak, kralcılar da mukaW 
edememiştir. SUvarl kuvvetlulnin 'hü le etmişlerdir. GUrUltUyil ,.e bağırış• 
cumları esnasında halktan bir çok ki- lan duyarak h!dise yerine koşan bit 
~iter yaralanmı!ttır. Yaralananlar a • çok kralcılar, arkadaşlarına katrJlllıf 
rasında, son isyan netictı1lnde ordu • tardır. Baylelfkle Ve'nfzeJt_,t ve kolllt 
dan kovulmu!f general Vokaı ile bir nlstlerle kralcılar arasındaki çarPlf' 
jandarma yUzbqısı Ti saire vardır. ma btiytlmütttir. 

&y Çaldarfs dün gece gazetecile - tee kanımak zorunda kalan jart' 
re ,·erdiği diyevde Sellniktekl hldt - darma, birçok hilcumdan sonra dtl ' 
selerin me.,•uJiyetlni cumuriyetçlJere zeni temine muvaffak olmuıtur. JJfl 
yük1etmi§, hükıimetin baysalblı ve nl- taraftan Venlzellstlerle komUnistlıf 
:ıamı korumak için çok aı'kı tedbirler kaçarken, dt~r taraftan gerek rııtf 
oıacafını söylemlttfr. danda, serek yan aokaklarda top1' ' 

BAY SOFULlSlN SÖZLERİ nan kalabalık bir halk kUtlat, k~ 
Atina, ŞO (Kurun) - Bay Sofulis alkıtlaını9tır. 

Sellnik ıazetecilerine vıütu bulan hl- StlkGnet, derhal temin edilmifttı'• 
diselerden dolayı, derin teemilrlerl - HOKUMETE KARŞI ŞARKILA1'. 
ni söylemi' ve bu tiaôar bÜyük me • K'OP'1RL1'R 
ziy~tler c~steren' "1'{i"r\an • mtlfeifu\n Atina, 30 (A.A.) - Atlna a]aMı bil' 
haklarını geri almak için zorluklara diriyor: SelAnlkte çıkan h4düıeJer t 
uğramıyacağını illve eylemi1tlr. zerine bu .. klnt• yapılan serçin, "JI' 

SelAnikteki yüksek cumuriyet a. - nlzeUatlerle komUnlatlertn Plastir,il 
vaı komitesi, düııfil arbedeleri nq - ve ö1Ume malaktm fhtllilcileri alkıf' 
rettiii bir beyanname ile prot~to et- hyarak hükdmetı karp p.rkılar ti61' 
mİ§tir. ledlklerini meydana çıkarmıştır. at 

k8met, bunlara sükftnet tav.iye edili' 
CUMURlYETÇILER HiÇ BlR ZA - ce Venizellatler ve komünistler ,;..-
MAN KRALI TA'NIMIYACAKLAR darmalara karJr ıelmişler ve Soful~ 

Atlna, 30 (Kurun) - Bay Papa - ile komünbt PMSalidis .balkona çı1' 
nutuyu, çiftçi ve ieçi partiıtnin dün- tıkları vakit daha büyük bir şiddftll 
kU toplantısında cumuriyetçilerin hiç , bağırmağa ve kUfretmege başlamıf' 
bir zaman kralı tanımıyacaklarını ve tardır. Bu h.-reketi doiru bulmıY'" 
cumuriyetin mubafaıası Yunan mil- bir kısım halk, Yenizclos taraftarJ•tl 
Jeti için bir mevcudiyet meselesi ol - ile komünistlere hücum etmi~lcrdfr· 
doğunu söylemiştir. · · Gaıetelerin nrdili haberlere gö~ 

HASTA BiRAN E:V:V:EL ÖL- aralarında Sel&nik emniyet direJctO' 
MELlDIR !. rü de bulunan 30 kişi hafifçe yar• • 

Atina, 30 (Kurun) - Larisaya lanmıştır. 
krallık lehinde propaganda yapmak HEMEN KRALI GETiRMELi 
için giden harbiye bakanı general . ~ 
Kondilis, krallığın geneloya baş vu - Atina, 30 <A.A.) - Hav~s aJiı 1 
rulmaksızın meclisin bir kararile te • nın özel aytanndan: Ulusal kur.

0
, 

sis edilip edllemtyecetf sualine cu . bugün toplanacaktır. Kralcı sayl•~.t 
muriyeti kasteduek demiştir ki: lardan bir grupun iç ve arsıuluP"' 

- Hasta biran evı•el ölmelidir. Kral durumlan ileri ıUrerek plebieitin ~ 
gelirse genel ili ildn edecelllli ve Uı • riye bırakılmasını ve hemen. kral 1" 
yancıların ordudaki eski vazifeleri • getirilme15i kararını nrmesıni kut!, 
ne döneceklerini zanrıetnıigorum.,, dan istemesi ihtimali bulunduğu sa1 

TABANCA VE HANÇERLERLE 
Atina, 30 (A.A.) - Atina ajanaı 

bildiriyor: 
DUn Selinikteki cumurcu meti~i 

tertip edenler, liberal lider Sofuliı!ı -
ten sonra, sol partiler mümessiU Pu
salidis'in bu partiler namına söz ala-ı 
cağını bildirmişlerdi. Bunun so-
nucu olarak mutedil cumur - ı 

lehiyor. 
TEVKiF EDiLEN CUMURlYE'f• 

ÇiLER 
Atina, 30 (A.A.) - Havas ajans'' 

nın öirendiğine göre, Atina yakıt1": 
rında muhacirlerin mahallesini get. , 
mckte olan cumuriyet müdafaa kO , 
mitesl üyeleri polis tarafından te" 
kif edilmiştir. 

Bu ıırada, öğretmen Bay Lüt · 
nerin yanında bulunan bir arka -
dqı: 

~~~~m~iP~~de~~--S-tN-tR_·_A_K_l_L ___ D __ ~E--t-----~v------a-t 
ne aeçirilmittir. Çocuık Lütnerin Hasta;ıkla;ıemUtehassısı r. em ass 

· h 1 k · · · · · 1 ı · ı;o7.S 
- Ben bu itte, hırsızlık kudi 

de olabileceğini sanıyorum, çün -
kü Bay Lütner'in bazı kıymetli es 
ki şeyleri vardır. Dedi. 

Bay Lütnere ıordum: 

- Evet. Bazı kıymetli antika 
99ylerim var. Meseli Abdulmeci. 
din oğlu için yazılmıt 1'h- alfahe,

1 
hafz Oıır.anm kuranları ve bazıl 
~etli eski ıeyler •• Bunlara ta -

evıne ırsız r ıçın gıtmtfhr. Cağaloğlu Orhan B. apartımanı Tel: !!203! - Ev. KadıkllyU Bahariye ıerl sokak Te · 

Bu çocuğun 'bizim o-kul\311luzun ----------·----- ------------~ 
"talebesi olmadıtını yazmanızı ri- •-•••••••-Yeni çıktı ••---•EICll-'t 
ca ederim .• , Diin ve Yarın tercüme külliyatı: Numara 39 

BAY LÜTNERIN SIHHATi HAYDAR RIFAT 
Bay LUdner,ln sıhhatini hekimler 

zararsız bulmaktadırlar. Kızkardefi H E R A 1( L İ T 
yanı başında bulunuyor. Hastabakı -
cılar fkid4' birde nahznu yokluyarak 
\'aılyetlnf kontrol •diyorlar. İ!'tanhul 

Eski Yunan filozoflarmC.an 

Fiyall 25 kuruı - Dağıtma yeri V AKIT rr.?>t1'auı lJtanhtıl 
KUltUr dlr•ktffrL dün ~ralı öğret . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
menin hatırını sormUftur. 

r 
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Türk- Yunan dostluğu

• 

Balkan 
nun güzel bir eseri Çocuk Esirgeme 

y Kongresi 
u·nan hudut komutanları Edirnede 21 bırınc• •• ,r..nde a4ia1aca1c 

hasıl karşılandılar neler konuşuldu? kongrede TUrk de~egeal Dr· 
f ' • Ahmet Salim neler konu. 

ko,, ı k ,uıacatını anlath 
t Uit om utan 1 ürk - Yunan sübaglarının müş-
,,.,k emel yolundaki fedakarlıklarından bahsetti , 
~ EDiRNE, 29 (Özel ) - Batt unırı danı miralay Bugeti& ~erefine Ye Yu-
tik~lı~a?larımızm Y~nanİ!tana git • nan mi1letinin rdahına kadeh kaldır· 
ait·ı rını, huna karşılık olmak üze.re mı5tır· Yunan kamutanı karşılık ol· 
d ,a1 ı arkadaşlarını Edimeye çağır • ınak iizere " Kahraman Tiirk kam11ta-

rııı: arını .. k0 1- b l . ı· lb ~ il . a· ı · h . ·ı ın· • once ı nıeKtn unıla 11h ır- nr A ay ~a etın ıraJet ı ~a sıyetı e 
'!hm. birle~mek 't'e scııi§mck f ırsntını bul • 

ltı Sa)·ın konuklnrnnn: hu saltah l nu mu~ olan Tiirk • Yunan siibaylarınm 
d tralı karakolumuza gelıni~ler, ora· mii§tcreh emel yolunda her türlü f e
k~.~a .?tomohillerle leriç bafmda· daktirlığa ha::ır bulunduklarını söy • 

1 ı(~ru.~·e getirilmifler(lir. !Pmiş ı·e Tiirk ulu.m ı:e ordımınu tem 
ı opru başında muzıka ,-e bir a . sil eden A tatiirldin şer<'/ İne,, kadehi· 
ller hl .. f 
ttlc . U reze.;i ile komutanlarm11z Ye ni kalclrrını~trr. 
ılr rı tara~ıntlan karşılanan konuk · Btından E\onra aya~a kalkan C. H. 
~ah(Rarhıye kışlas ı ) ndaki askeri Partisi ha§kanı İbrahim Akıncı, iki 

20 T etriniev•ıelde açılıp 24 
Tetrinievvele kadar dört gün SÜ· 

recek ilk Balkan çocuk eıirıeme 
kongreıine Bulgar, Yunanı Ro -
manya, Türkite, Yugoslavya dev
letleri ittirak ,.decektir. 

Atinada toplanacak olan bu 
ilk kongreye 1 iirkiye murahhası 

olarak Ankauda:n Bay Mehmet 
Ali Sancakda:-, lstanbuldan Dr. 
Ihsan Sami ve çocuk esirgeme ge
nel ıekreteri Doktor Bay Ahmet 
Salim ittirak edecektir. 

F.f ele. almmrşlardır. millet ara!ınclaki <lo~tluğun ve karde~ 
d tı k•§lerıle birlikte huı aya geJen ko • )iğin &amimiyeline \"C ebediyetine İ· 

'r~ ~arnnız kışla i)niinde yapılmt§ \'e §ııret etlerek f!Özii Trakyanın değerli 
Je~ ~~r • Yunan bayraklarile flüslü ta · ayları B. Şeref ı\ykut'a bıraktığını 
te • ik· altından geçerk~n ukerlerimiz 'e iJa,·e etmi~tir. 

lıtanbul K. E. Ç. genel sekre • 
teri Ahmet Salimi muayenehane 
ıinde ziyaret ederek 8:llkanluda 
ilk açılacak olan çocuk esirgeme 
kongresi hakkmda bazı malumat 
iıtedik. 

1' •ei·tarafta hirikmi~ lıalk tarafından RiitUn hu dost konuır.malardan mü 
Jet ıırnJanryorlardr. li 

~f · tehassis '·.e mütelıeyyic olan Bay Şe· L• ısa(irlerimiı, miralay Buıretiı. 
4l Y'rnak · " ref Aykut, çok değerli ,.e önemli bir 
lep 1 am Kohonetie, yür.hacı Ç8'·u· hitabe söyliyerek Yunan medeniyeti· 
Alt: .. t'• P~k~k.ue, Htukm: '1okt~r nin e~ki tariJıinclen halı~etmi~, Tür · 
tetı g u,. mu lazım Panurya1_1 tan mu· · kün tarihle birlikte haııln·an ,·e: "yurt 

°"'' Ph Ask . h' J 1 1 · ·· . ıı . , te.. . . · erı ma ıe < e nr ıaat ıu ta sulh cilıancla sulh. anlamı ile i(a. 
·• 1'hrah tt · h · k · ' • ~lt'a ~ .. ~. en sonra. yıne ır .85 • erı de t'dilen biitiin bir hayatını hikaye 

te gi~~ 0.nunden ~,.~ılerek Sehmıye· ederek hu an lann hakikat halinde te 
d, ~· ~·~·hu larıhı amtnmr. hakkın relli ettiren Atatürkün yarattığı Türk 
ı . tnılnıesi Jizm1 hilgi l,.r kendi· ... .., . . . 
ttİ1te '"ttı')..ı ·kı d d \ unan dostlugu şerefıne kadehını kal 
tıt· nı en eonra ora an a ) ~ . kl' .. 1 1 Ik 
• ~C&rnie gitf ilmiftir. 

1
c ırn::B§tır. ~üre ı Ye ugu tu ~ a

1 
t§ • 

ı ~·- .· .. aını"d d'· l t U ar, ranı, \'&•asın, va•a• Yaro ., 8el· " ... en ont,n ıeye ray 11· • • • ıı • ı; • 

•0nuna rıka 1 k B S 't ç ld lerıle hıten hu heyecanlı hıtaheden 
ıd • r ar en . aı a ıranın •ı l K 1 · ·1 B T '. 11rc1_1j altm J k' .__ t ( d sonra ı• atınnıe a uıe ı e ayan ur 
tııl r a ı mnzı11:a ara ın an k. T·· k y d l ... r· lJtan y ·11· .1 ,_ 1 anm ur • unan oıt ugu tere ı · 
Ilı 1 unan mı ı mar~ı P. K&r~ı an k d h k ld k h" · · ı · ı 
''~rdrr. ne a e a rrara ıra ıçı§ erı a • 

L Vl"mekt H t k t Al kr§larla kar§ılanmı•. mtmkanm çal· 
0ııy aff ı>t fl ~ 1 ~~nlıkn okm~Ran~'- · <lığı ~bel· ha,·alar dinlmilmi•tir. 'l..,_ ayaga Ki ara , nşo~n • 
b erı ilci 11/uı abi•lerinin birüii 'l'~ Sıray için.e yapılan siyar~llen ion· 
~r7bcrf iği temin ~tmek için burada ra Cumuriyct hah~csine gclinmi~ ,.e 
ine 0nmı~ lmlıındıılrlarını, , hu toplu hnrada yapılan damlar allu~lar top· 
~f'tı !;nk yük. f'k manalar ta~ıdığmı laım~ nihayet otomobillr.r l'iayın ko· 
~-rltıtuc: '\leri ı; kıyJSmdaki ~ının nıu nuklarnnm : • ·Ya-: asın Titrk . Yunan 
~~rl&t~ ~tmt"lde mukellf"f iki taraf as· <lo•thığıı .. ~eslerilc 11f111.:lara yükselen 
iç· erının. iki ulusun refah wı · aacletı alkı~ ıı; a<laları araemda sınıra giitiir · 
@(i1~ . ge<'eli. ı;iindfü•:lii ~ahfaraklarmr müştiir. 
~ek ıı:aynı ın i~nfi rlrrin kuman· 

Adana da 

On yaşında bir 
çocuk 

liaı1as1 ' f . , 1 n1 ç ı te ı e yara ayıp 
ö.dürdü 

de 4 danada düyükdikili köyun . 

M. Bclı~cı Perim 

İ\tiln~uı Bdtdiı:tsi 
$eh;rTı'gatrosu 

Tepebatı K1thk 
Tiyatrosunda 

' 111111111111111 

1

1 llLI~ 
111111111 

Bu akşam 
saat 20 de 

ölçüye 
ölçü · 

• C'n Yatları ıda bir ~ocuk, hı.la-
1111 'f ============================ . çı te ile Yaralıyara1. öldür • 

tıtu,t .. ur. 

J.f Büyükdikili köyünde oturan 
•cı H ' f:İtd aıan ~.zı ve S,:-rı karııı 

r evı koza l\lplamak üzere kö -

ı:11 
ik; kilometre kuzeyındeki tar-

)'a ıitnı· t' ~ ıt ır. yanında yeğenleri 

Mezbaha için iskele 
Karaağaçta bulunan hayvan keı 

me mezbahaıına be!ediye tarafın· 
dan 6 bin lira ıarfile bir iskele ya· 
pılnıaıına karar verilmiıtir. lake. 
lenin yap111 için bir proje hazır • 
lanmaktadır. 

lllV•t.....,llttUllttfıN'•'f,,..'tutuamıımtılftffıJ....,....""'""''""''' »& ..... ••• lnliltlNC' 

Sayın doktor !U izahatı verdi: 
- Kongre ruznamesi üç kıı -

ma ayrılmı9tır: 

1 - Tabii vaziyetindeki ço • 
cukların himayeıi. 

il - Çocukların ııhhi himaye-
ıı. / ' l 

Bu da iki k11nıdır: • ;; 
A - Tabii h•ıta çocuklar. 
B - Gayri tabii haıta çocuk -

lar. 
111- Bu kııımda her memle

ketin önemli bir y.ekun tutan ç0ı · 
cukların ve ıençlerin çah~ma ha -
yatında himayeleri vardır. 

Kongre cümhuriyet hüküme -
tiinizin Balkan yakınlatmaıı hu -
1U1unda attrfı alımların batında 
bir adım daha olacaktıl'. 

Kongreye -itt:r:ak eden millet • 
ler organizaıyonunu diğer mem · 
lekele gösterecek bir ıuretle biri · 
birlerinin çah4ma yollarını yakın· 
dan görmüt ·-1e tecrübelerinden 
istifade etmiı ol&caklardır. 

Bizim kongrede müdafaa .!de
ceğimiz fikir ikidir. .Doirudan 
doiruya çocuk eıirıeme kurumu
nun bize muayyen bir program 
altında vereceği direktiflerdir ki 
bunları kongre müzaİ<eratındn 
resmen takip edebilirsiniz. 

Diğeri: F ırıat diiftükçe ve ye
ri geldikçe kongrede ıarfedeceği
miz bazı dütüncelerdir. Bu dü · 
tüncelerin her halde IJongrenin 
yukardaki ıöylediiim üç madde ~ 
lik ruznameıine uymaıı ıerektir. 

Yalnız ıu kadar ıöyliyebilirim 
ki: Özel sözlerim birinci ıekıiyon 
üzerine olacaktır. 

Diğer taraftan tam sıhhatte o-

la nçocuğun himayeıi yalnız onu 1 1•tında lltıami ve Vahide bu 
lıtıııaaktad t0 _,1 ır. Bunlar ortada k\lza 

olıun diye ~aluiy!e kardetinc korumakla deiil, onu koruyAcak 

k, .. ;ın.akla . '-ir~tırken llhami, 
ı d 9tı Hanı fen· n batka bir tar-
' a h Yal alalarından ayr,lara~ ve 

llız b 1 edi aı arına çalıtmajı teklif 
y Jor. Hala11 mani olmak iıti -
or. ~Hh 

>'ot f ayet '-Yralmak ltararlkfl . 
• •kat 't d Yenil ıı :ne en önce yemek 

ltlek ve u • d . '-'ek 
1
• ,eceyı ora a ıe.;ır -r,

111 
azınıaeliyor. Vaki: iyice ka· 

~lt'~r. Bunl11:-m yanında bulun 
b ~olan H ·· · unt .. uıeyın adlı birisi 
.. ltın korkma l . • b' oted ına arı ıçın ıraz 

olu .. eL~e Mehmet adlı biıiıine ait 
'" uır a" 

"•a ç'f l&ctn dalına aıılı bulu· 
lrohı~J leyi ahp bqlarn:.ın a!tına 

1 

bunda •nnı aöylüyor, facia da 
ıı..:.:~ra baılıyor: 

, çıfteyi aylıyor ve tak• 

dojru çevirer'!k: tetkilatı da Jaima kolaylıkla it 
- Sizi vura) ım mı? • ' 1' ıörebilecek derecede bulundur -
Diyor. Bun.arın: makla mümkündür. 
- Aman etme, bir kaza çıka - ı 

racakıın ! Kadrosuz, heııapsız yardım hiç 
Demelerine meydan kalmadan bir cemiyetin iti değildir. Bunun 

çocuğun eli tetiğe dokunuyor, çı- için i~tiyeceklerim ı:yJer ar~aın
kan saçmalardan bir kaçı Firdev- da bellı ba,Iı HllS çocugu zevkm ve 
ıin göjıünün muhtelif yerlerine, tesadüfün bir mah.ıulü · olmaktan 
biri sağ koluna raıtlıyor. kadın _ kurtarmaktır. Yu.nı çocuk doiu:
cağız kanlar içinde yer~ yuvıırlL mayı çerçeve ıçine almaktır. Ben 
narak hemen ölü~or. çok çocuk doğurtmaktansa doğan 

Verilen haber üzerine Cumu- çocuiun mu haf azasını tercih eda 

riyet genel · nvaman yardımcraı 
Şeref Gökmen v~ hükumet dok -
toru Mazhar Cemil hadise yerin-e 
ıiderek lbımıelen · tahkikat Ye 
muayeneyi yaparu Adar.aya lan. 
müılerdir. 

rim. 

Doktor olmakhğım dolayııiyle 
hut?tlarımdan almıt oıduium ne
ticeler üzerine diyebilirim ki, ka -
dınlarnnız çok çocuk doğurmak · 
tadırlar. Likin muhafazaıının çokl 

4~1 x· t· .-ım~ ~ ? " 
~'~ ]~ . . rr.q 

.. 

l~~ı .... ~- '1.\ !P 
B.alkan Oyunları 

dün tamamlandı 
Sırıkla yüksek atlamada Yunanlılar 
birincifik ve üçüncülük, Yugoslavlar 

ikincilik kazandılar 
. ' 

Evvelki geceki ziya/ette ilbay ve Şarbay Bay Muhittin Uıtündağld 
miıaliri Atina fm'ba )'l aporlmenler araıında 

Altıncı Balkan oyunları dün 
yapılan ıırıkla yüluek atlama mü
aabakaıiyle tamamlanmıtlır. 

Bu müıabakada birinciliği Ke
lemyaa (Yunan) 3,70 atlıyarak 

kazanmıtlır. Yuıoılav Yakav 3,60 
ile ikinci, Yunanlı Panoı 3,60 ile 
üçüncü olmu1lardır. 

Dördüncülük için Türk, Ro • 

men delegeleri faralınJan ka!",lfw 
lcqtırdmıttı. . 

1930 danberi Balkan oyunla" 
.. rcuiyle Atina, Solya "e Zcrgrep
de yapılmııtı. Bu yıl Türkler bü
yük lataırlılılar yaptılar. Bütün 
Balkan Üniversiteleri delege ola
rak on altı talebe gönılermeğe Ja
vet edilmiıtir. Oyunlar 14 Eylul• 

Atina ıehri namına Olimpiyat birinci.ine verilen kupa birinciliği 
kazanan Yunan atletlerinin ellerinde. 

men, Yugoılav atletleri bir hayli 
uğraımıtlar ve üçü de 3,60 tan a
şamamıtlardır. 

Neticede Fethi (Türk) 3,50 ile 
dördüncü, Yugoılav 3,40 ile be · 
tinci, Romen 3,40 ile ' altıncılığı 
kazanmıılardır. 

Bu sonuçlar üzerine puvaular 
fU suretle teabit edilmiıtir: 

Yunanlılar 158 puvan, Yugos -
lavlar 130 puvanı Romenler 86 
Türkler 75 puvan. Arnavutlarla 
Bulgarlar beı~r puvan. 

OLiMPiK MECMUASı BAL
KAN OYUNLARINDAN 

BAHSEDiYOR 

Berlinde çıkan "Korcspondans 
Olimpik:. riaaleıinin son !ay. sın -
da Balkan oyunların=-. dair fU sa
tırları gördük: 

Altıncı Balkan oy:.ınları 1928 
yılında Am•tcrdam o=impiy2ıl o

:!•rmlarmla Tüı k, Bulgar, v e Ra · 
- -----
mü~kül olduğ•Jnu herkeı bili~. 

Bu kongre Belkan ıniJletleri -
nin akdettiği arıuulusal kongrele- , 
rin en önıarıılilerclen b·ri o!acaktır. 

Ahmet B,..Jrccldin 

Jen 23 Eylrile katlar bir bayrant 
eflenceri halinde de"am edecek
tir. 1 

1 

Altıncı balkan oyanları Al • 
man modeline göre yapdmıf olan 
F enerbahçe ıtaJınJa yapılacak • 
tır. 

Şampiyon olmak 1ç1n 
neler yapmalı? 

Arjantin ''Komite Olimpik., 
bClfkanı radyo ile verdiği bir ıöy
levJe ıpor ıampiyonu olmak için 
lazım gelen f~rtları fÖyle anlatı • 
yor: 

"Şampiyon oimak iıtiyenler 
sabırlı, çalı!kın, l\teşli dmalı ve 
kuvvetle ç.arpışmalıdrhr K~ndi 
kendini tetkik ederek kendisi 
hakkında hüküm vermelidir. Mu.· 
vaff akiyetsizlik lcri b ir öğrence 

olmalıdır. B'4n1 nrı o l duğu gibi 
kabul ederek •ın 1ddyb Çdlışmadı· 

ğını ve ba .. nrnmad ı~ım anlamalı

dır. En birh~ci va7"feAi, li:ndiJinin 
zay!f noktalnr.m nram •• t:.. dur • 
J'Tlıtt~~"' din?"'nmc-~e, b·ınları dii • 

(1. İllf<>ıı sc. ~faı,·z çcdı;,ıi:) 



g'iis~ermiş Litvanya güvenJik rejim~ zorbaiık 

a ayak attı s z a~ memnun Memel seçimi: 
·· kUmet arasında ortalık karıştı, 

1 

ye i konuşmalar 
gil9z amele partisinde söy enenler.: 

~ a!ya sosyeteye meydan .. okursa •• 
Adisababa, 30 <A.A.) - Scfer,ber -

Jik ilan edilince, bütün kuvyetJcrin az 
zamanda toplanacağını Ye imparator
lu"'un 750 bin nefer çrkaracağı tahmin.I 
4?dilmt'ktcdir. 

f'/BUTIDEN ADENE GE
l.1ENl.1Ell 

Adcn, 30 (A.A.) - Çoğu misyoner 
l"c Hintıi tecimenler olmak üzere bir 
çok uluslardan sığınıklar Cibuti .)O· 

lu ile Hnbcsistandan buraya g<'lmck
tedir. 

SEFERBERUK KARAUNA UESI 

Adi ab:ıba; 30 ( .A.) - Jmpara • 
tor, genel sef crlıcrlik kararnnmcsinl 
imzalamı:.hr. Fakat uluslar sosyete . 
..,ine bir sa.) gı göstermek itin neşrini 
geciktirmiştir. 

flABEŞISTANA GÖRE GÔÇlJJE.V -
LER GôNDERILEfJl/l'OR 

Ccneue, 30 (A.A.) - Habeşi tana 
gögmcnkr göndcl'ilm si m~scl ini 
inceliycn üçler hir çok coğrafi ve 
teknik scheplc;tlcn dolayı menfi bir 
:-onuca \'tlrotfşlnrdır. 
1NGILJZ AMELE PARTiSi ZECRi 

TEDBiRLER ISTIYO!t 

Londra, 30 ( . .) - Röyt"Cr ajan
smdan-: Bugün anıel parti inin Briğ
hton'da yap ı olduğu s n lik k n c
r:ansın açılması töl'<!ninc baş'kanhk' e
den Bay Rohinson, söyJc,·inde Ulus -
Jar Sosyetesi tarafından ltalyaya kar 
şı bcrkiteler tatbll{ ~ailmesi Hizumtt • 
nu ileri sürmüş Ye demiştir ki: 

"Partl, sanaşı Tut; bir ı•tıl.it istemez. 
lsttdigi' • y yal'ttı,,, bört m korunma • 
l;r8ı'Y. Uluslar sosyetesi tarr.fından 
lat.bik edilecek brrldtclcrin savaş do· 
iiuracağımı inananlardan değili=-. Ge
reç ı·crilmesin'n ı.csilm i ı c bu i§in 
ciddi olaral: tatbik edilmesi 8ava1t 
ba.Jlamı~ bile ol a çabucak sona erdi· 
dir. Bununla beraber Jtalya, insanlık 
gencloyunu tanımanıakta '8rar cclc • 
cck olur~ Uluslar ~osyctcsine meydan 
okur ve bu 80"yetcnin tatbil..· edeceği 
bcr'kitclcrc de karıı gelecek olursa o 
zaman Uluslar sosyetesinin yapacağı 
tek blr iş uardır, o da lmr•rclc başı•ur
maktır ki buna da ancak Ba ı ltluso • 
lininin son derece ilt'ri bir lıctrc'<cii 
sebep olur. 1 

ltalyan - Habeş bulıranı, Uluslar 
sosyetesinin Çin - Japon an7aşma:: _ I 
lığı sırasında göstermiş olduğu =a!f?:.1 
lılttan doôlnuştrır . ., 

ll'•ı1GIUZ IIA l' ASI!'. DAN fRA!\.<JIZ
f,,AR lt!EJJNUN 

Pnris, 30 (A.A.) - Paris gazetele
rinin ilgisini çeken, Habes seferber • 
Jiğinden ziyade, lngiliz drş hakanlı -
ğınm fran ız dış bakanlığının sorgu -
larmn verdiği ce,·ap]ardrr. 

Gazeteler. bu c:cmp1arın daha n-z 
' genel ve daha açık olmasını dilemel • 
le b2raber, bunlardnn hoşnut görü • 
nüyorfar. 

Pctit Pari icn, Fransrz rcsmI çe • 

zeltmeye çahımaktır. 
Haysiyetinjen fedakarlıkta 

liulunmasınr bilmeli ve kendin • 
"den yüksek olnnların sözlerini 

kabul ctmelicfü·. Bir hare-ketin lü
zumsu2luğuna ve yahu~ müe&Sir 
olnbileceğine o hareketi on defa. 
yüz defa tekrar tettikten sonra 
hiiküm vermek l~~ımdır 

Perhize ait bazı lfoidt-lere ria· 
yet etmesini !Jilmeli ve eilencc · 
ler, gezintiler, helliyeler gibi oir -
çok dünya zc\.·klerinden vazgeç -
melidir. 

İ§te bunlar: yapabilenler ~am · 
piyon olurlar. Şampiyon olmak İ· 
dealist olmak demektir. Yalnız 
ülküsünü, idelerini güçle§tirıraeye 
calıımak demekt~r... · 

,·enlerinin bu ce,"abr hoş görmekte ol· 
duklannı kaydcttiJden ~onra, şöyle 
yazıyor: 

"Kamoy bakmundan, cevabın. Sir 
Saınucl Hoarc•ın öylcvindckf terim • 
lcri lıatırlam.cikta olmacı ne iyi, ne de 
f cna bil' siirprl: mbv:urı olacak gibi 
değildir.,, 

Oeu\'rc, diyor ki: 
"On be§ yıldanbcridir, üzüntüm 

sornularmuza karşılık /ngili: lıükü • 
mcti, 16 ncı maddenin aşağı, yukarı, 
yalnı: 1.lfJl:arno ile Ren sınırlannı il
uilcmektc olduğunu sôuliluordu. fiil -
giin, Jngilfrrc bu ayni maddeyi iter 
zaman ve iter ııcrdc tatbike lıa..""lr bu
lumluğımu lıabcr veriyor. Pransa -
Sovycl antla ma ı lıakkmda nörüşii • 
lüyorkcn, tl'caı·ü~c ugrayacak olan 
nus sınırlarım lıir; bir :aman müda
f acıya mecbur olmasını i.5tcmiycn ln
giltcrcmin o .Qiin bugündür ne kadm· 
ileri gitmiş olduğu l•ola11cn ölr;iif cbi • 
/fr.,,, 

Gt!nc Oeu ri ga}.efö~i, İngiltere 

kcndiliğindon ı;ebebi~'ct \"ernte'diği 
halde hir tccayüze uğra:rac:ak olursa, 
J<'ransanın durumu o '-aldt ne olac:'a
"'"a da ti· ~151 ut n sua 1 üzerine J..on · 
dra ile Pans ara nua goni.,ml'lcr ol
du nu )'azıyor •. 

Pe:rtin kS, Ec:Ho de Pari de -şunla· 
n yaımalitndır: 

"Londrn ile Pari ar3.'Smda ikinci 
hir görfü:mtı olu;,or. bunun en iyisi, 
harpten önce olduğu gihı, kurmaylar 
arasındaki konu~malnra dönmektir. 

Bh:, lngilterenin baynlığından da, 
özdenliğid n de şiiphc etmiyoruz. O, 
' 'erdn :r-:'öilcri tutar. Ancak. bu söz -
ler:in en binbirinc uymıyacak tutum· 
laıı haklı gö tcrccek derecede örtünç 
(müphem) ,.c dolambaçlı oJmanıaları 
gerektir.,, 

Pelit Parisien'den: 
''Fran a kanı.oyunun bir bölüğü, a

lınacak ::ecri tedbirlerin iç ırii:ü hcik
T.ında bfra: ürlıim;lük (müplır.mlfk) 

bulunmasına yanmel:la beraber, in -
yili: nota ı Artupada ba:an sarsın • 
tıya uğrıyan emniyet, zaman duyfTU • 
farını saiilrryacak ı·c barışı bö:mak is· 
fC'ğini duyan ulusları da düf!ündürc
ccf..~ nibi görünüyor. 

Bu nota, Uluslar sosyetesi an(la11 -
masma temel olan prensiplerin l 

lıcr şeyden ziyade, barışı sağlamak i
şinde Fransız - /ngiliz clbirliğinin 
halü dayanmakta olduğunu gösteren, 
su uötürme:: bir kanıttır . ., 

SOSYETE DE MEJJ1 'UN 
Cenc,1 e, 30 <A.A.) - Redteı· ajan

r ay tarı bildiriyor: 
"lngilterenin 'Fransaya ı·crdiği ce

rap, Uluslar fJOSyl'tcs'i rcn:nlcrinde 
biiyıik ht'r memnuniyet cıy<iMJırmış -
fır. /n'{jili:: cevabına büy7ik b1r sı11a -
sal önem ı·crcn bü çe1Jcnler, kiiçiik u
luslan da bu ccrnpla ö:t'l bir §fJldl • 
de ilgili tcl6kl.i ctmcktcdirll'r. 

icabı halinde, Fransanın Akdeniz. 
de mulıtcmcl htr hareketi hakkında 

lngiltcrc ile J"'ran a ara rn"da ayrıca 
diplonıiilik yol ile fikir teati inde biı· 
lunduğu sanılnırıktadır. 

FRANSIZ/,.4R AKD'ENIZD'E NE 
YAPA#JIL1RLER? 

Lonclnı, öO (A.A.) - Mancister Gu
rnrdiyan gaıett' 'nin aytarr Ctne,-re • 
den yazıyor: 

Gec<!n salı günü ln~iltere hükü -
mcti tarafrndan Fransa hifkümetine 
yaprlmış olan hildiriglcr do1ay:ısile 
lngilizlerlc 1'.,ransızlar ara~ rnda önem
li ltonuşmtıhır olmaktadır. İngiliz no
tasında bazı haller ve l'tlar altın • 
da Fransanm Akdenizde ne gibi bir 
harekette buluna aiı orulmnktadır. 

F'rnnsanrn nrec:cği cevabın sah günü 
toplanacak olan bakanlar kurula ta -
rafından hazu·lanma.c:;r Ye bu cevabın 
carşamba günU toplan:\cnk İngiliz 
kab'ine:ıine gönderilmesi ihtimali var -
dır. 

3' 
2 T 

ço 
lngiliz, Alman, 

mekanizmasının 
Danimarka gazeteleri • 

seçım 

Bcrlin, 30 (~.>t..) - Bütün 
gazete1er, M~mel a~çİM müddeti 
nin uzatılınMt hakkındi\ Cluyaük· 
ları §üpheyi i~1.iar et01ektedirler. 

Montag - Zeitung divot ki: 

"Seçim sandıklarını ilim bckli-I 
yor, onların a·;ılmıyacakforını kim ı 
teahhüd ediyor, bir gün evvel ve· 
ril~n oylara geceleyin ne yapıla • 
caktır? 

.Memel bölJleıinde tam bir l..ud· 
ret ıahiöi olan' Litvanya poliı'nc 

gürıene1'ilir nı:yiz!',, 

Düz.enin muhala:.aunı temin 
edeceklerini Almanyaya vadet • 
tikleri zaman St:ıtü imza eden 
Jcrıletler, dur-.ımu kavramı§ bulu
nuyorlar mı i<li? 

Sefİm ı;ayr ifibariyle sonucu 
hakkında ıim-fi daha büyiih :hti
razi lıayıtlar ilerı sürmek ~erek -

tir . ., 

Montag - Post. tunları yazı)or: 
"Kolaylıh!a okuyamıyan yaılı 

insanlar i~in tıerilen 15 dakikalık 
müJdct hiç tc yeter değildi. Se • 
çim odaıında '>u müdaettcn -/aha 
fazla kalan ikinC'i seçiciler ~ıli -
malt zorunla l«ilıyor ve ıeçime İ!· 
tircik etmek imhônı;ızlıKi}lc frlır§ı· 
l a.gıyortla.,, 

Voelkisclıer Beoba<".n\er diyor 
k1: 

Sefim kQğıllarının ıcnclığa a -
tılmcuı hakkındaki tcirlü liaytf ar
dan ötürü müfkülleımes! yüzün • 
Jen seçimin ih'i giin oe aa a Faz
la uzattlmasr (tfit1/iye /fa'tlar it 'ç 
görülmenn~ bir haifiaeclir. 

LitiJanya seçim kanununun a
&ıl seçimi hemen hemen ımkanıız 
folaca§ını ve seçilerin kesin bir 
/i"'rar a'lôimyacalrlanm 'Rer zaman 

ncttırlalm'ıı.tık. , 
KOR~Uh~R DOCRB 

ÇlKMTŞTIR! 

Berlin, 30 (A . ) - Yoelkis -
cher Beobachter Memel seçimi 
dolaysiyle bastığı bir y~ızıda di · 
yor ki: . 

M emel Almanlarımn L-itvan -
yalılar tartılınaan yapılan yeni 
ıeçim lit:ınunu 'ha1lkın8aki 6'.itün 
korlluları loğru çı'kmı;tu. Dünya
nın hiç6ir ~6rihde seçim;n 1'ki ve -
ya tla'ha far.la giin sürdüğü g~riil· 
mlif degilclit'. 

Biz Litvan:ya seçim ilianunu • 
nan asıl iecimi tamamen yok etti· 
ğini her zam~n söylemi§tik. Böy
le bir seçim kanuniyle yapılan ha· 
reketten cloğru sonuç çıkamar.. 
Seçim mananizmaıınrn gittikçe 
claha fena i~lcmekte ofdağanun 
meydana çıkması üzerine Lilı>an· 
yalıların sinirıliliği seçim gün-il ~a
pılan hareketler r.Je Memefin .41 -
man ahaliısi ür.erincleki tazyik I 
tedbirleriyle meydana çılinuştır. 

Litoanya güvenlik reHmi, bütün 
zorbalığın göıtermiştir. Halbuki 
bütün bunlara ka.r§ı bu rejimin 

• mesul mümes dlm bütün clünya -
yı seröest bir seçim yapmakt:ı ol
duklarına inandırmak !•tiyor:ar. 

Seçim reyl-trini kullanmak için 
8 - 9 saat bekliyen ahali Pazar· 
te•İ günü reYlerini vermek isteme· 
me'ktedir. lıçiler iıe eliyorlar ki: 
Bu bekleme aaatlerini bize kim Ö·ı 
eleyecek. Heı· halde patron öde -

oozukluğunu ileri süıüyorlar 
miyecek, o haıcle par.artui günü' 
)'enidcrl 'Baatlerae be.vhu'cle yeMl 
beklemek ittcmlyoruz. 

Seçime kaç kisinin i§tırah , tti· 
ğini bildiren kati rakamlar alına. 
mamı tır. Fakat !rlem l şehri ile} 
bü)lük seçim öölg'elerinC:e yüzd~ 
50 yi geçmemişti... Küçük ıeçim 
bölgelerinde aeçime iştfrall eden • 
lerin biraz dana fazla olduğu sa -
nılmaktcı:lrr. 

Pa;r;arıtt:Ji ünü ancal.i on taat 
rey atdabileceğinılen bütün Me. 
mr!llilerirt reYlerini vcremiyecek -
lcri fim'cliden anr"arılıyor. 

Reylerin nasıl ayrılacağı daha 
bilinmemektedir. Bu ~e bakacak 
komiq6nun loplantzsr. Sabya bı
raHı1ıfü frr. Bu vaziy tle reyle -

rin sanclık başlarında veya o böl
gelerde değil) fakat ltepıinin bir
likte Memel fehrinde aayılacağı 
mırlta'kkaktır. 

1NC1LIZ GAZETELERlNE 
GORE 

lıondra, 30 (A.A.) - D. N. B. 
nin ayt n bildiriyor: 

Bu saıbah )-ıkeın İngiliz gaze -
leleri, Memct .ıteçimini idare eden 
titvanya taraf mdan ~apı1mrı o
f an hazırlığın tam bir fiyasko ile 
~ittiğini ,.e seçimin bi\.y~k karıtık· 
lıldar içinde geı;.tiğini ye:ı.mnkla -
dırlar. 

Detti EUıpre gazelesi üiyoT 
ki: 

Seçim ai.temi Litvanya iJare-
•i tar.dında n öil~ büe kdrt§ılr bir 
~ek!e getirilmiştir. Bu idarenin 
güttüğü amac ten b!r gayretle, 
Alman olan bu ıehri ecnebi ta • 
ha'kkiimii altında tutmaktır. 

Deyli Meyi ga:ı:etes1n~I! Memel
deki hususi ayları ıeçimin Pazar
tesiye kadar uzatılması, Litvan · 
ya idaresine altı bin rey kadar ka· 
zandıracağını yazmaktacır. Pa · 
zar :günü yeni ıcne bayramı dola· 
yısiyle Yahudiler ~eçime iştirak e
dcmemi!lerdir. Bu gazetenin ay
ları yazısını şu suretle Htirm~k -
tcdir: 

Seçim 11iç6ir §eyi 'hiillelmıye • 
ccktir. N cticc :tc olursa olsun ay • 
nidir. Asıl büyük şikayet, yani Al
man harıina har:§f Lifoanya.nın 

tahakkümü meıelesi ayni §ekilcle 
kalacak, savaş d~vam ~clecelı. ve 
bu buhranı diğer buhranlar t!ıkip 
edecektir. 

Morning Post gazetP.sinin Me
mel aytarı diyor ki: 

Mcmeldcki Alman köylüleri, 
b:dıkçılan. ve tecimen/eri ıakin 

duruyorlar. Bütün dünyaya göı -
termefi istiyorlar fii, 17 seneden • 
beri ana valandan ayrrlmıf olma· 

larına rciğmen l,ı;..gün '.le ne !.it • 
vanyaca konuşmak, ne Litvanya 
ad ellerini ha'bul etmekt ne a e ço· 

cuklarını Litvanya mekteplerine 
göndermek isteğinde değildirier. 

Diğer taraftan taymi:i gazete • 
sinin Kovno aytnrı §Unları yazı -
yor: 

Alman çokluğunun noksan bir 
iclaretl.en dolayı yeniden bir ;;ha· 
yet vesilesi bulması çok acımmya 
değer. 

Deyli T-elegra gazetesi dl~ 
ki: 

Seçim bCJ§l ·ımadan evvel bir' 
çok hadi:u:ler olmUflur. A§ılafl 
bir ate§ esncuanda yara/Cinan ~l: 
manlar r.JarJır. Bir Alman polill 
ôıç.ahla '1arclıınmt ter. Proekalı • 
da birle§ik Alman partisi üytlt · 
rine seçim ilanlar· asmak ist.viik' 
leri sırada Litvanyalılar ta.r·af ıtt ' 

b
., 

dan ateş a~ılm'§ ve bunlardan ' 
çoğu yar:alanmıgtır. Daha ~ok ti' 
raflarda da yarci:lılar varJır. Gıli. 
veni temin etmek için ihtiyat P 
lis kuvvetleri sot•kofanma§'tUr. 

DANiMARKA BASININDı\ 
openliag, 3b (A.A.) -1\l'e' 

mel seçimi hakkında yazılar rı. 
zan Danimarka Öaırnı, ıeçim ıo~· 
kanizmasının bozukluğunu :ier1 
..sürmektedirler. 

Mu haf azak T Berlingıke 1i · 
d~nde, Kauna 'd~n Taymiı g3i~ 
lesine yazılan bfr rapordaki Jii ' 
§Ünceleri tekrarlamakta -ve ıeÇİI" 
bürol rının azhğiy:le birçok ı~ ' 
menlerin rey pualalarını karrttır' 
drklann yamıaktadrr. i>iier ti' 
raftan kendilerin& kartı çolt e~ 
tel!birler alndğ balde Memel J.. 
manlarının büyük bir çokluğu dt 
siplinlerini bozmamıılardır. De ' 
mokrat. politikan gazeteıi de bd 
husustaki y zuı batlıiı ko1 
maktadır: Meme} seçimi büro1' ' 
rasi iÇinde boğUlınuttur. 

ALMAN SEÇMENLER 
DAYAK ~TflLl\.R 

Kleipeda, 30 (A.A.) - Al' 
.. tıs' man ıeçmenler, &eçim aayru 

1 
girerek seçim komitesi üyeleri~ 
dövmü•lerdir. Bunun üzerine biJ' 

:s J'f 
yük karı§ıklıklar çıkmıı ve !)O 

1 

işe karıım11tır. Birçok yaralı .,.r 
dır. 

KONSOLOSLAR IŞl DüZEL 1' 
MEK iSTiYORLAR 

Kleipeda, 30 ('A.A.) - Ka" ' 
nas'taki İngiliz itfüderi ıeçim it' 
!erini gözetmek için buıaya gel,' 
diğinden Framnz elçiliğ~ katibi ı· 
le Dantzig'telfi ltalyan konıolofıf 
da ayni it için \;uraya gt-lmi§let 
dir. 

LEHlST ANDA PROTESTO 
GÖSTERiLERi 

b'f I Yarşova, 30 (A.A.) - Le 1 I· 
tanın birçok şehirlerind~, Çe~ f 

1 
lizyasmda L~h Ahalisine 'ksr~ 

t , 
yapılan muameleleri protesto e 
mek aluadiyle bir takım gostt' 
riler yapılmı~tır. 

1Ş DÜRÜSTLÜKL~ YU· 
ROYORMUŞ 

Klapeida, 30 (A. A .) - Ju1'; 
naiciat ve Aglounenai' de çıl<' 
hadiseler müsteına olmak ü:z:er'; 

dünkü gÜn sükunet içinde ~~ ( 
miştir. Seçmenlerin yü7.ıle 60 ı 1 

çime İ§tirak etmi§tir. Mühürle, 
nen seçim samlıkiarı bu ge~e ~ 
polis komisyonu ve parti mud'ldi 
silleri tarafından muhafaza'\~ 
miştir. Gizliliği korunan s~1 

dürüstlükle yapılmııtır. 

10 KlŞI YAKALANDI , 
Memel, 30 (A.A.) - Juk:-\tl~r 

cia\'de çıkan lı&d:&edeu sonra 
ki!i yakalanmıttır. 

' 
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iŞ KANUNU lstanbul yedinci icra ınemurluğundan: 

•• • • 

Ucret meselesini patron 
Emniyet Sandığına 

{130) lira mukabiHnde birinci derecede ipotekli olup para,. 

değil hükiimet halletmeli 
1STA1'."BUL - ıs dans n.usikl ı Cpl!k1 çevrilmesine karar verilen ve tamamına (773) lira kıymet takdir edi-

19 se,, ve orkestra muslklst (pltı.kl. w.3o E- len Üsküdarda Toygarhamza mahallesinde Selarnialiefendi sokar 
ge caz. Fehmi Ege ve arkndıı~luı. 20 Ba - 1 1 kk • h ) • b · h 
yan Ho.llde konu§uyor. 20,30 studyo caz ve ğında eski 89, yeni B5 r.~mara a.r a. m.ura am o::ı çe ı ır a fap e-
tango gruplan. 21,85 Son haberter, boraa • vin tamamı a!tt'c artırmaya vazedıl mıştır. 

Kanuna rağmen cumartesi günleri 
işçi çalıştıran fabrikalar varmış! 

'kıı.zlar bizimle evlenmiyorlar .. Bu bir nüfus işidir,, 
F,~·lne fabrikası işçilerinin şikayetleri: Ceza, daima 

ceza, mürakip cemiyet ve murahhas lazım 

ıar. zı,tıo ha!ll mu8fld (pI!k). Arttırma pe§indir. Arttırmaya İ§tirak edec~k müşteriierin kıy· 
V!tYANA -91::~

1

1 ° 1grn.90::1°~~be· 
1
r
8
e'r

35 :v~ meti muhammenenin yüLde 7,5 n\s betinae pey ak~esi. veya milli bir 
e1k p yano mu lUa • , .., '""' • • • • d M ·· · · 
raponı, ulusal ya.ym. 20,25 konu:ma, 21.os bankanın teminat mektubun:ı lıa ıml olmaları tC<\p e er. uterakım 
eğteııcell konser. 22,36 ha!tanm bölgesi. 2s. vergi tanzifat tcnviriye ve Vl\kıf borçları borçl<:iya aittir. Arttırma 
.Ol5 haberler. 23,UI konser. Şubcrttn eserleri 1 ' ' 

935 
"h" .. d' f p b ·· ·· d • 

2, konu,ma. 24,l5 ıcl<onomııc \'e slyasnı ya. şartnamesi 10 - 10 - tar. ı ne musa ı ersem e gunu aıre • 
ym. 24,25 cazband, de mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci a::-ttırması 4 - 11 -

BERLtN - 17,35 §ıırlalar. 18,05 Könogs- 935 tarihine müsadif Pet.:=artesi günü daireraizde seat 14 ten 16 ya 
ebrgden. 18,85 röportaj. 20,05 Frnnlt!urttıin • • • d b d 1 k · h 
20,45 gUnlln ııklalerl. 21,os haberler. 21,20 kadar icra edilecek, bırıncı arttır ma a e e , qmetı. mu. ~mmene· 
Kolonyadan. 22,05 eğlenceli kons~r. 23,05 nin yüzde 75 i.ni bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksı takdırde son 
haberler .. 23,35 §&rkılar. 24,05 MUnıhtcn. tt t hh" d .. bakl kah:ıak üzere arttırma on beş gün daha 

d 
A-dreıi bizde ~aklı bir itçi gön· 

erd'"• 
Haf ta tatili kanununa rağmen Cu-

' 
BUDAPEŞTE - 18,35 salon orkestrnaı. ar ırmanın ea u u r:: • • •• • r.o •• •• 

u,o5 radyo piyangosu. 20,05 saksafon ıcon· temdit edilerek 19 - 11 - 93:> ta rahme musadıf ;:,ah gunu saat 14 
seri. 20,a:ı karnaval dllğünU operası. 23)to ten 16 ya kadar dairede yapıiacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
Çingene orkeıtruı. 24,15 konferans. 1,10 arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numara\ icra ve iflas kanu· 

ıgı mektupta §unları yazı • 
Yor: 

marteri günü iıçiyi çalrıtıran ılab· 
likalar vardır. 

"T .. k l • ı. haberer. . 'il • ) b" J 'J'·· ur i§çieinin yükıelmeıi, Bunu yapar: ar, lf Ranunun:.ı BOimEŞ _ 18,05 gramofon. 19,05 ı:on· nunun 126 ıncı maddesh1e tevfikan hakları tapu sıcı erıy e ıa ıt o · 
trrk gençliğinin zanaata alııma- da aykrı har?kette bulunurlar. terans. 19,25 gramofon. 20.o:ı haberler. 20, mıyan İpotekli a!acaklar!D diğer alakadaranın \'e irtifak hakkı sa· 

ft ve nüluBUn artmcuı için İf ka - Biz, hemen gece gündüz 'allfıyo- ~};::~~~k 2~0:;:r~~~;5 !~=r.1;;~~r~~: hiplerinin bu haklarını .ve hususiy l~. faiz ve masarife dai~. ol~n id~ia
rıununu dört gezle belJıyoru::. ruz ve hiçbir 8Urette aylığımızı aertn devamı. 23,50 yabancı dillerde haberler larını ilan tarihiııJen it•baren 20 gun zarfında evrakı muabıtelerıyle 
k Burada nüfumn artmcuı ile if yirmi liradan fazla çıkaTamıyo- BELGRAT - 17,35 halk §nrkıları. ın,os birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 

;znununun ne ilgin var aiyeıJer ruz. ~~ ':.:~~:;. ~~~~ ~~::~~r z:ı:;:~;:.: sicilleriyle sabit oJmıyanlar satış bedelini~ ~aylaşm.asmdan hariç_ka-
0 .. Qbilir. Bunu diyeceklere bir Ceza, müt~rnadiyen c.ez:a .. Bu· ~ık program. 23,05 haberler. 23,25 rad- lırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzıfıyeden ıbaret olan bele· 
:~"1le ile cevap vereyim: Bizimle nun ıebebini aniıyamıyoruz. Me- yo orkestrası. diye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen lenzil olunur. Da· 

1
."1. , hangi kız evlenir?. Sabah'' ıela bize: "Falan kum•Hta •u ha- FARİS (Peste Partsien) -

20
•
40 karı§ık ha fazla malumat almak istiyenlerin 934/2376 numaralı dosyada rii -:ır 3' program. 21,25 koruıcr: Llsztln eserleri. 22, • • • .. .. 

ne1 doğmadan İfe, altıam gü • dar metre boz.dun,, diyorlar ve ııs Rus mUBikJsl ,.e Rus oarkılan. 23,05 genç mevcut evrak ve mahallen hacız ve takdırı kıymet raporunu gorup 
~ef battıktan sonra yan ölü bir 1 be§, on lira ceza keıiyorlar. Biz kıztıı.rm zamanı. 24•015 gramofon. anlayacakları ilan olunur. :C606S) 
cılcle eve dönen ve buna mukabil

1 
diyoruz ki: "Bozduğumuz kuma· ============================ 

~ek bC2§ını geçindiremiy~celı ya - f' değeri ile bize ıatın. Madem ki, • B O R S A • 
k llt iii~ bela geçindiren bir para onun para..ını öcletiyorıunuz, bo-
<rzanan İ§çi hiçbir suretle evle • zuk kumaı bizim olıun.,, 30• 9 • 935 ~, 

~~"1ez. l§te nüluı meıel~ıi. Bize Bu iıteğimi::e karıılık alamı · 
·~bir kadın Cf olamayınca biz de yoru.z. Fakat d•ğer tara/tan ce -

lıll&alal'mda J'l(drt ltareUI olanlar, U~e • 
rinde muamele gl!renlerdJr. IC&knmlar 1111. 

ız lıapuıı •tq nyatıandı:r. evlen . b" • .., 
enıeyız: ae ınnetrce 11u uı zer •ene lıeıüiyor. Sonra İf ıaatin-

'neıeleıi ortaya çıkar. den f,q dakika geç kalan iıçilere 11 .., ___ _ 

lı h .J .. h. k • Londra MO - • Viyana 2.f, -

nukut 

t l anununaa en mu ım no • demir kapı kapanıyor. Fakat lto- • l"eYyork ıt6 - • Mıdrld n -t Cll'clan biri hiç ıüphe yolt ki, ,a. vulmıyorlar. Onlara deniyor iti: • Pırts 168. - • Berllo :ıs, --
1f"1a • .J• J • • L • • Mlll110 187, - • Vırşova 24, -
ti •aatıaır. f •aatinın ıe1rt.z • "Ein ıu clalıilttıtlan itibaren ya • • BrGkıe sı. - • Bııdıpeşte 2~ -
.J erı. fazla olnıcuı lıatiyyen doğru ram gündelilıle ,oiıımafa razı iıe- • Atına 24. - • Btilm' ıs. so 
"efip• V h" b. J 0 J • Ceunrr 518 •• • Bclgrıd ~6. -
d, ""· e •ç ır patron a ı · nİ% Jerltal lıapılar Ol!&Jır: çalıtırır-

lQ d k el' • SofJı H, - • Yotobıma 35, -
leh. e enıez ki, on ilri ıaat en ı nı.z.,, • Amsmdım SS', _ •Altın c,41, -

1
ne olaıın. l-i leni' lıuruı olur1a ol.un, • Prac 97, - • Mecidiye 53. - , 
8 b" · · f • l J• :n ~ • Sto~hoJ• 31, -· Şaısk:Qot '33 -

en ır ggı • atıy e ı • boıt1ı •amelrten.a fallfmaft t•r • ··-----Yorul'tt L" • • .. _p t •. Çekler ·----
l•er· Rr, patron ıfçıyı •CRt.Z ıaa cih ettiği11,en çulıııyor. Hatala • 1 • Londra 618.7!- * Stokblın 
(,· ıne on iki ıaat çalııtırmaltla nanlar birkaç gün yarım yevmiye • NeYyor~ o.7950 • Vlyır. uoı~ 

3.ll!75 

Tercüme külliyatının 4 üncü 
serisi tamamlandı 

1 O kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Reıit 
32 Ariato Metafizik Hilmi Ziya 
33 lskender Haydar Rifat 
34 Kcadın ve Scı .,yalizm Sabiha 

Zekeriya 
3S Demokrit Haydar Rif~ • 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
37 Filosofi ve aan'at Suud Kemal 
39 Heraklit Haydar Rifa\ 
38 Etika Ağaoğlu 

40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 
lr fey kazam;ıcağım ümit ediyo,.. alırlar. F alrat f ir ay hatta yatan a. • Pııls 12.05 .. ?\lıdrld 5.8H9 r 

CQ cdd d k • • Miline 9.7ll58 • Berllo 1,97:>0 

1 
Müracaat yeri - Yakıt müeueseıi 

E:t anıyor eme tır. mele be§ par:ı alamaz.,, * f!rUkse 4.7060 • VarşoYa 4,H3o ı İstanbul. Ankara caddesi 
cd •er bir if;i 12 •aat hakkiyle .. Ada• !M7ll!I • Bodıpeste 4.7037 =----.----------• ~ lf•rıa öbürgün muhakkak ki, Mektuplan • cennre 2.4477 • entrcş 101,'lls-

~f .>'ctpıyor ı.öriinecektir. Alııine Ayni fabrikada çahıan itÇiler- • Sotyı 63,so~ 1 nelgrıd :ı4.9i37 
•r>tJt • • Amıttrdım 1.1766 • Yokobıma ~7596 
t 6n Yoktur. lnıan vücudü mü- den aldıiımız mektupta tunlar • rraı: 19,,0 • Moskova ıo90ts 
1~"1acJiyen ve muntazam ıurctte yazılıdır: -----:--E S H A M ___ _, 
el' •Cl4t ~alıımağa müsait değil • "lı knnununda iıçinin cemiye· I• ı1 Bıtıhs• 9.!l•l- Traıııvıy 9.-

,/'"· Sekiz ıaat i§çinin olduğu ka· ti ve İf'İ murahhcuları olmalıdır. •Anadolu \3.sı- * ~·ırı:ıento as 8.70 
ctr p d f ı Reji 2 2' Onyon De~. -.-Qfronun da menfaatine ir. f§fi daimi surette hükiimd mü et· ~ır. Hayriye ıs.- Şark Deı, -.-

h Ocret meıeleıini hükumet tiılerinin kontrolü altında bulun - 1•McrkuBaohsı ~7.!0 Balya -.-

ı ?'letrneliclir. Patronlar bunu hiç- malıdır. Dört ay önce rıkan lıalta l~. ~ıgorrıı -.oo ~ark m. ecza -,-
0ır llomontl 7,611 rctc:ron -.-
d . IQrette hal~etmezler. Onlar, tatili kanunundan bir,ok iıçi -istikrazlar _tahviller-

"cıt"1a kendi menfaatlerini ıü · ı'ıtı'l--'e etmif cle~ildir. Biz dl! bu El• ... trı~ 
-ı "" • • 1933TUrk llor.I i4.90 """ • 

~:h_';· Onun için amele ücretini araclayı%. Kcıpalı, rutubetli, tozlu . 11 2~.9:; 
... ~. umet iı kanunu ile hallederıe kokulu labriltada çalııan ıolgun · - ıu 25•00 

-.-
Tramvay 

Rıhtım 
4 urı · larıkraııDıbııt r 94 -ı. ·? 1fçileri en büyük ıaad ete benizli Türk iıçiıi ancak i§ kcı11u • '• lr•'IDI ııtlkrıu 95• • "43,-

11 "C'""ar:lır.,, nu ile hürriyetine ltavuJcıctJdır. 19,s A r.ı ıo. · 1,40 

• Anadolu I 
• Aoıdoln il 

Anadolu ili 

31,70 
44-
43-

ZAYl 

Hayriye lisesinden 931-932 senesi 
orta kısmından aldığım tasdikname -
yi knybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. <V. No. 9343) 
Fuat 

• • * 
Istanbul gümrüğünden aldığım 

7171 numaralı Anam Sonsina Ye Se· 
fiha namına ikinci nüsha beyanna -
meyi zayi ettim. Eskisinin hükmü 
yoktur. (V. No. 9333) 

Avram Sonaina ve S~fiha 

~Qvq. -Lr 1 ~ 

i."' -- J 'k' t Sıvn-Frzurum 9~. * \l Omt~sll A 44 ~ı) 
c· esane fabrikası Hiç Jurma.aan o11 ı ı ıcıa ça ·ııı.----_.,__;:;;;;;;;;;;:;; .... ;;;;;;;;;; .... =-=---~I 

Q1ne/esinin şikayetleri lııan ve haklı hakşız her ay her it·, .. ___________ _,, 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 80 
Telefon: 22586 

Bi k ,iden keıilen cezanın önüne an • SAL! Çarşamba 
l'İka r aç gün önce Feıhane fab· cak kanun gP..;ec~ktir. Takvim t ıcı tcşr n t ı cı te~rın 
~ sından bir grup işçı matbaa- Elli 'kuruı alar. bir İfçiden he. 1-===z;ı:::=ı:::::==ı :l Recep 4 Recep 

h~~a lelerek hayli ıikayetlerde ıilen bq lira cezayı gösteren bir Gilo dofuşu 
~i .unnıu~ ve iş kanunu hakkınd&· zarf gönderiyoruz. Bu yaz.dıkla - ;.~:hb:t~~ız. 
"} ıstekler'ini iş k:munu ile meıgul 
v an nmı.zı evraklariyle daima iıbcıt 0~1e oım11.ı 
clr. 8 nı.uharririmize anlalmıılar - hindi namıı:ı 

U etmeg"' e hazırız.,, ~ Htek ve ıikiyetler yazıl • Ak$ım namu• 
lıı i · Yatsı oamıv 

lli Ç~n ııra beklerken gene ay- lmsat 

bi~lbrıkadan aclreıi ve iıimleri K U R U N ~ Yılın grçco gDnlerı 

5.~7 

17.:lı 

•.oo 
ıt.04 

IS.'ll 
11.:;4 
t9.'2li 

4.1? 

5.~8 

l:",53 
:102 
lt.03 
1 ~.'ll 

17,:S2 
19.!~ 

4.19 
973 

l e •aklı iki imzalı bir meı~tup ~ . ıj Yılın kalın cDolcrı 
ll dık, M kt b . . • 1 Gazetemize gondert:en yazılar, gazete· ._ ___ .._ _________ .. 

but e u un 1çındf! hır :ıarf ye girmek !çin ıse, urtmm köteslne <ga· T •• k h k • k • 
93 

ll7i 
91 

inınaktadır. ' eett) kc!lmeal yuılm&Jıdu. l ur .. ava. ur ... umuna 1 ı 
lları ~· Z~rf!- el:i kurut ıündelik K&l'fılık tsUyen okurlar, mektupıarma bag yerı bagışlandı 

Sah günleri meccanendir .. 

Üsl;iidar Aslccrlik Şubesi Ba~kan
/ığından: 

1 - Orduda ücretle istihdam edilmek 
üzere ıivil makinistlerden ahnacakbr. 
Jgtcklilcrin Üsküdar Askerlik Şubesine 
müracaat eylemeleri. 

;SllUH* .... ~ .......... 1!111 ........... . 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42.>62 • Sirkeci Mühürdar ıade 
'İldi i ır .~~ıden bet lira ceza ke- ıo kUM.\flU\t pul koymalıdırlar. Tiirh 1/aua Kurumu stanbul Şube. 
d, ğ ıorulnıektedir. Biz bura - ea.sıımıyBD yazılan geri gllncSermekten, sinden: ı Ayva/ık Yolu 
\>u Rtııp halinde matbaamıza bat ıuyınctatz yollanmıı mektuplarm lçlne . Kadıköyünde Mo::la caddc~indc 107 

tana l l konuıaıı paraıarm kaybOlma.ındaıı, llln ! BANDIRMA Vapuru 2 Bi-

Han teh•fon: 22740 --.. 

l:,rr1 .. l'lle e er i1e gelen mektubu olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör . numaralı evde oturan Bay Haçik Bağ- 1 Ş MB 
~Yrı rinciteırin ÇAR A A gunu o .. ı... . .Yazıyoruz. Matbaamıza IUk, Ultllne ıoru 901'gu almu:. dasar Barutciyanın Kartal llçesinin Pen 

~-- '"n 1 1 saat 19 da AYVALICA kadar. di: l!Çt er tunları ıöylemiıler - Günü geçmif ıayılar 5 lturuıtur dik ve Dolayba karyelerindc tasarrufu 

1 

(604ı) 
''J ı_ altında bulunan iki kıt'a bağ yerini Türk •-----·----..,...,...-----1 "Cll1un • k al Adre.:ııı dc$i§tiren aboneler 25 kuru, 

ltQ :._ . u en ınce no t an • Hava Kurumuna bağıılamak ıuretile 1rabzon Yolu oqza_. ta:tb•k Mer1er. 
Aca4AcıA ı edilecek•e mu - ıöıteraiti yük .. k vatan ıeveı-lifine alc GOLCEMAL Vapuru ı Bi • 
leı;11e l'laaıtirette PıükDmet mürakip- Uaı.r.tcmlzde <:tkan

1 
~t·a11.ı1 tadr1ıa realmlertn ' nen beyanı t•-.lılriirii bir vicdan borcu rincite§rİn SALI günü aaat 20 

~ .. 1. y~ vardır. Aksı· ta ... dir· ber h:ı.kl:ı s:ılt l(C~d' ç n r. J,it:vanız. 
'il.,. "«rn ft de RIZE'Yt: kadar. (5999) rınun hiçbir hükmb. kalmaz. V' 

lıtanbul asliye birinci Ticaret mah• 
kemesinden: 

İstanbul Jimanınn mukayyet 3% 
tonluk Hıfzırrahman Sefinesi.ile 25-
7-934 günü Bu1garistanın :Abtapole 
iskelesinden kalkarak 2s,.::..:;7_934 ak. 
pmı tahminen saat 4 raddelerinde 
:rüzgarın şiddetine maruz kalarak se
fine hamule Ye tajfalarm hayatını 

kurtarmak maksadile sefinede mcv • 
cut kömürleden tahminen 7000 kilo 
mikdannın denize atmak•suretile se
fine ve hamule ve §:l!!ısi:"n kurtar • 

' dıklarmdan işbu hadlseaen dolayı 

deniz raporunun alınması hakktnda 
gemi süvarisi ·~sat Kaptan tarafın • 
dan talep edilmiş olmakla deniz Ti .. 
caret kanununun 1~5 inci maddesi 
mucibince bu Jşle aUkadar herkesin 
raporun alrnması""için taiin edilen 7 
---10--935 pazartesi günü saat 14 de 
mahkemede bulunabilecekleri ilan o. 
Junur. <14990) 

Kayıp - İstanbul paket giimrüğii .. 
nün 16-6-93' tarihinde 112'78 No. Ju Jis,. 
te ile muameleleri yapılan eı;ıyaya ad 
makbuzu zayi ettim. YeniSini çlffia. 
cağımdan esksinin hükmU olmadığını 
ilan ederim. Tünel Ensiz sokak No. 17 
l\farko l. PeySis 

Emniyet St.İndığı müdürlüğünden: 

Bay İsmail 15 eyl\ll 93' tarihinde 
sandıfımıza bıraktıfı para için veri
len 57952 numaralı makbuzu lmybettl· 
ğinl söylemiştir. Yenisi verileceğin den 
eskisinin hükmü olmıyacağı U~n olu
nur. (V. No. 9329) 1 

lıt. altıncı icra memurluğuhdan: 
Bir alacağın temini için haczedilip 

bu kere paraya çevrilmesine karar 
,·erilen 928 modeli Boik marka açıli 
,.e Ustube:rker kapalı ve Fiat marka 
507 modc1i müstamel 3 otomobille bir 
adet yıkama makinesi ve bir adet c -
lektrikle müteharrik kiriko 3-10-
93:; günü saat 13 de Taksimde Mi])f 
garaj derununda açık arttırma ile sa 
tılac:ığrndan taliplerin mahallinde 
hazır bulunmaları ilin olunur. (V.No 
9334) 

ÇAGRILAR 1 
lstanbul beşinci icra mcnuırluğun 

dan: 
Mahcuz ye paraya çevrilmesi mu· 

karrer 19().j tarihli Yunan MilJi tah .. 
vili n 1922 tarihli•Yunan istikrazı da
hili t:ıh,•Hi 3-10-93:> tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 den itibaren 
lstıınbul Esham ve Tahvilat borsas1n 
da satılacaktır. Taliplerin gelmesi Jti. 
zumu ilan olunur. (I<'.) -------c. 11. p. Fatih mcrkc.: luımonu Çır 
çırscmt ocağı ba~kanlığrndnn: 

4/10/1935 Cuma günü saat 21 de o
eağımrzın yıllık kongresi yapdacnğın • 
dan ocaklı nrkac1nJlonmızı., toplantımı
zı onurl;ın;lu·nul::ırım ıın• '!Liaı·nr.lıı di -
lerim. 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık e ayhk il aylık A)'llk 

Kmnleket1mJzde 7150 f.20 23C5 110 
Yabancı yerlere 1800 7215 400 150 
Potta b!rli#ine ~ 
girmlyen yerlere l 1800 9~0 500 180 

l"O.rkiyeı:ı.ln her posta merkeziı:ıde &UHUNa abone yazı.ıu. 

........ ..-

YAZ/ 'VE YONETIM YERi: 

. lataııbUI. Ankara e&ddest, O 'AKJ'l yurdu) 

{idare: 24370 
Telefon ) Yuı lflert: 24879 

Telgraf adreııl: KURUN latanbUJ 

Posta ııutuw No. uı 

Kadık~y - Gazhane Her sene bir çok kimselere zengin ikramiyeler da~ıtal1 

Tramvay seferlerinin işletmeye açılı~ı Türk. Maarif Cemiyetinin 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramv!..ylan T. A.. Şirke

t.inden: 
Kadıköy tramvay şebekemizcie inşaatı bitirilen Kadıköy -

Gazhane hattı, Yüksek Nafıa Vekaletince tasdik olunan ve ıimd; 
tatbik edilmekte olan ücret tarife!erine göre, 1 Birinciteırin 1935 
sabahından itibaren itletmeye açılacak ve bu auretle Kadıköy Altı· 
yol - Sö~tlüçeşme - Köprü - Gazhane arasında muntazam 
tramvay seferleri tesis edilecektir. 

Büyük'. Eşya Piyangosu 
6'12,935 de çekiliyor. 

ikramiye : 15 400 Lira 
Bir bllet bir Jlradır. Bjltün piyango satıcılarında bulunur. cs264l 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binleı:ce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. c~ tertip 6. cı keşide 71 7.ci 1 eşrindedir 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca : 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira ) lık 

iki mükafat vardır •• 

Maliye · Vekiletinden: 
~ ' , ,, . 

Eıki Gümü§ Mecidiye ve akıammın 1 Şubat 1936 tarihinden 
itiliaren herhangi bir kıjmetle mü badele vuıtaaı olarak kullamlmı· 
J'.ac&iı ve ~?uiı 'hilifııia hareket edenler hakKında da takb~t ya • 

Pllacaiı 2257. No. lu kanun muci-bince ilin edilmittir. Müddetin 
bltamma az bir zaman kalmıt olmasına mebni haJkımızm yedinde 

mevwt bulunan eaki güm.üt paralarının gerek vergi borçlarma tediye 
i4llmik ve gerekıe ilin olunan fi atlar üzerinden tebdil ettirilmek 
için Malaandıklarına müracaat etmeleri tekrar ·ilAn olunur. 

, 1 r·i~ı;~'ı ~· ' ;'kt,ft.~1 • rnı . 2743 .(5933) 

GECE11 - GÜNSE~ 
Kız. Erkek 

Ana . Vuca ·Blkü L·iseıeri ilk ·Orta .. 
Lise 

. · ; . ( Eski : i N K 1 L . A. P) 
Kuranı. dlrek'törü : NEBiOGL.;.U HAMDI DlkQmen 

Kuvvetli bir tailim heyetine malik tir. Resmi okullara muad~!eti· taı diklidir. Kayıd için he.,art 
müracaat , olunabilir. lateyenlere mufusal tarifname gönderilir. · . · 1 ~ • 

, ... _________ C~ğaloğlu - YanıksaraylM oranı. Telefon: 20019 ___ .. ____ .,., 

DON ve YARIN 
Tercün.1e küJliyatı 

Sayı: 42 

Gttntln hukuk ve 
' içti mai meseleleri 

SUPBI NURi 

Güzel san'atlar akademisi 
müdürlüğünden: , lstanbul - 1935 -

Akademi resim §Ubelerinde uygun bir gündelikle ç.alıtmak üze· ........... . 
re adın ve erkek modeliere ihtiyaç vardır. isteklilerin Akademi . Satış merkezi: 
idaresine ha§ vurmal.arı. "(6035) VAKiT ~atbaa.sı Ankara Caddesi 

Fıyatr 75 Kuruştur. 

Op-eratiir - -Oroloğ 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

K.6priibaşı: EminCSnü han telefon 21915 
"''~.IJt 

• rz s sr 2 _ L& _ 

Makinist isteniyor Kartal nüfus nfe11Wrl~ğundan-:. 
tlçüncü icra memurluğundan: Kartalda Harmanllk mahallesin ... 
35/1438 No. lu dosyası ile bir borç- de oturan Şükrüyenin babası ismi 

tan dolayı mahcuz ve satışına karar Hamit olduğu halde nüfusa Ahmet 
verilmiş olan muhtelif ev eşyası 4--10 olarak yazılmış olduğundan Üsküdar 
35 cuma günü saat g.;;....10 arası birin- hukuk hılkimllğinin 9-7-935 ta:rih 
el açık artırma ile Pangaltı hacı Mu- · ve 935/SM Bl.Yilr illmı ile Şükrüyenin 
ra.t sokak 3 No. lu Yeramya. aparlı • ı babuınm ismi Hamit olarak tashih 
manmda satılacağından ta.Up oliın.. edilmiş olduğundan medeni kanunun 
Jarm mahallinde bulunacalc memuri- 26 ne[ maddesi macibin,ce illn olu .. 
ne milraeaaflan il!n olunur. (F.). nur. 

~m~ooı•ıı~ 

Selin;ik ·Bitnkası 
Tesis tarihi : 1888 

'dare merkezi: JS1ANB1JL (Galata) 
Ttlrklyedekl Şubeleri: 

Istanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yuoanlstandakl Şubeleri ı 
SelAnik. Atlna. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
• 1 

lstanbul av vergileri riıüdürlüğünd~~ 
1 - Büyükçekmece gölünün balık avlamak hakkiyle_ pşl/ 

vergisinin ve göl ağzında bulunan dalyanın dahi yalnız bal:ık 'f't~ 
ıinin 1 -Te§rinisani - 935 den 31-Temmuz - 938 tarihine j 

dar iki sene dokuz aylığı 1 - Teı rinievvel - 935 O.en itibaren 
gün müddetle açık artbrm.aya çıka rılmıtbr. 

2 - Bu müddete isabet eden sabık bedeli 1375 liradır. 

3 - Muvakkat temnab 104 liradrr. > JI 
4-Arttırma 16 Tetrinievvel 1935 Çarıaml>a günü ıaat t4 

İstanbul av vergileri müdüriyetin deki komisyonda yapılacaktır. V 

istekliler daha fazla maliimal almak için her gün müdüri:f' 
geın;elerL ~ · ' · .. - .. " · ( 6041). ·• ,. •I' · ~ 

Sab.lbl: ASIM trS - YA.lilr ıuatbaa.aı . Ncttlyıat, diHktörU: ~flk Ahmet Be'*~ 
ıo.t. l. 
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