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Atatürke suikast qapmak isteqenlerin başlıcalarından 

biri Esat Paşa Halil'miş, kaçmış! 

ltalyan Ordusu Ogadene - Üç eski Osmanİı subayı 

Yürümeye Başladı 
Eritrede Habeşlerin 1 aarruza 

Geçmeleri Beklenmektedir 
ltalyan uçakları 200 bomba attılar 

!t•ttada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 
lnoiltere ve tlalya anlaııyor mu? 

Son günlerde Jngiltere ile İtalya 
&raatuda. FTansanın ara buluculuğu 
ile bir konuşma oluyor. Hu konuşma · 
"•91 ilk JLAl'.huu 1+alvanı11 TAbTili • 
hrpta Mısır sınırında topladıtı yet • 
"'it beş bin kişilik ordudan bir kısmı · j 
"

1
" ıeri alınmasına karşı lngilterenin 

~k~nizdeki harp gemilerinden birkaç 
ict·Yiik harp gemisinin geri çekilmesi Taarruza g.c:çtiği söylenen Ogadende hazırlıklar yapan 
t 1

• Bu meselede anla§ma olmuştur. 1· Raa Seyyum Ras Naıibu 
•Ira ·trablustaki askerlerini azaıta. (Yazısı ıo uncu aayfada) 
~lk, huna karşı lngiltere Akdenizden 1-------------------------
tki bUyük zırhlı gemisi geri çekecektir. M 1 • • • •• t v • 

C Dundan sonra Cenenede Milletler USO JDJDJ n gos erecegı 
tftliyeti tarafından ltalyaya karşı 

haıırlanan ekonomik zecri tedbir pla· k 1 1 k 1 1 • ? 
.... ~"~~klnc!teşrinekada~~tbikinin o ay 1 ar ne ermış 
1~ttrılmesme karar verıldı. • 

'& Bu kararın alınması da gine Fran. 

~na ~nusile oldu.Ekonomik zecri ted Hararda Tig.., rede, Ogadende imtiyaz 
~lenn tatbiki niçin böyle ay sonuna ' 

ticltrgeribırakıldr?ÇünkUFransaln isteyecekler. Kanuni egemenıı·k 
11 

ltere ile ltalyanrn Habeş meselesin· 

te~aruını bulmak için bir yeni formül ı·mparatorun olacak 
1 lif etmiştir. Bu teklif üzerinde dev 

ct
ttler arasında konuşmalar olmakta (J'azıcı 9 uncu sayıfada) 
ır Sa ~d~ ffthk~uşmalaray ~n~a--------------~~----~----~ 

" •r her iki tarafın anlaşabileceği bir 
ltlttlceye ''arırsa mesele Uluslar Kuru 
tı u içinde açık müzakereye konacak · 
-~ Ef~r bu müddet içinde anlaşma 
1\ lllktin olmaı..cıa zecri tedbir planı -

1
"
1 

tatbikine başlanacaktır. 
at 

1 
taıranın maksadı Habeş mesele -

~" lngiltere ile Milletler Cemiyeti 
le r~e"esi dışında konuşmaktır n öy 
~~~anlaşmaya nrmaktır. lngilte -
re •kadırta cmföyp vbgküj vbgküj 
ted~ bu fikre şiddetle karşı gelmek
tır. ~Esasen artık ok yaydan çıkmış 
içfld -le bir kere Milletler Cemi)·eti 
ı..17 e hlUayyen bir şekil almıştır. 1 · 
'k..r.,a."1

" mütecadz devlet olduğuna 
1rıtın r "erilmiş ve cezai tedbirlerin a • 
ı..,.,_ Uına .sıra ge1miştir. lş bu saf · 
ı..ıra reldikten. aonra Ingiltere ile I
lll1t ~ın Milletler Cemiyetinde bulu· 
tık b~ lf devlete kar§! bir gün: "Ar • 
lttııda.ı ilahe§ meselesinde kendi ara 
"''"ıza •hlaştık. Sizin bu i~ ile uğraş · 
tUıuh hacet kalmamıştır.,, Demeleri 
''"da j"01

.ur. Onun için ~rde arka · 
~lld ~l~re ile İtalya ve Fransa a •• 
lct. -~et!:_ anlaşma olu bite mutla-

qır Cemiyetinde de bu t~n 

ASIM US 
!.Sonu.Sa. J Sü. 3:) 

- --
' .. 

Belediyeler kongresmden iki gorunu§: 
(Yukarda: Encümen çahtm ası &§ağıda: 

lardan bir kısım)_. 
Kongrede bulunan• 

Hayfada yakalandı! 
Ankara Genel Savamanının karar.ı 
pek yerinde alınmış bir karardır 

Kudüs, 2~ (A.A.) - Türkiye Cu • 
mur Başkanı Atatürk'e karşı tertip 
edilen suikast teşebbüsü ile iJgili ola .. 
rak töhmet altında bulunanların en 
başlıcası Maveraişeria parlamentosu 
üyelerinden Esat Paşa Halil bugün 
firar halinde bulunmaktadır. 

1921 Ttirk - Yunan harbi esnasın
da düşmana kaçmış ' 'e oradan Filis • 
tine geçmiş bulunan üç eski Osmanlı 
subayı, Haytada tevkif oluamuş1ar • 
dır. 

ÇERKES EVLERiNDE ARA~ 
TIRMALAR 

Brüksel radyosunun verdiği bir ha· 
bere göre, Atatürk'e suikast teşebbü
sü dolayısile Humus n Hama şehil"" 
]erindeki bazı çerkes e,·Jel'inde ara~ • 
tırmalar yapılmıştır. Bu araştu-malar 
neticesinde bir çok töhmeti mucip "e· 
sikalar bulunmuştur. Suriye hükumc· 
ti tarafından tahkikata ehemmiyetle 
de,·am edilmekttdir. 

(Sonu: Sa. 10 Sü. 3) 

Krallık aleyhine 

Girit adasında 30 bin 
kişi ayaklanmış! 

Yunan hükumetinin Giride üç torpito 
ile iki bin asker gönderdiği söyleniyor 
Yunan ajansına göre kıyam haberi yalandır. Bunu 
çıkaran Cumuriyet fırkası reisi tevkif olunmuştur 

Giritten b ir görünü§ 
<Yazı&ı 2 nci Sayıfada) 

Ekmek Çıkıyorl · 
Yeniden 30 para zammedildi 

Araya hafta tatili ,.e cumuriyet ı 
bayramı girdiği için uray nark ko • 
misyonu pazartesi günü toplanamıya· 

c:ı.ktrr. Bu itibarla komi.;yon dün top· 
lanmış, ticaret ,.e ;ı.p.hire borsasından 

alınan altı günlük un fiyatları göz • 
den geçirilmiş, önümüzdeki ~arşamba 

sabahından muteber olmak üzere ) eni 
bir nark tesbit edilmiştir. 

On iki kuruş olan şimdiki narka Q

tuz para zam yapılmıştır. Francala 
fiyatr 16 kuruşta ipka edilmiştir. Bu
na göre 30 birinci teşrin çarşamba a· 
bahından itibaren ekmek on iki ku -. 
ruş otuz para~·a ~atılacaktır. 

lngiltere Iskenderiyeyi 
tahkim edecek! 

Yazısı ikinci sayı/ ada son dakika sütunumuzda 



ltalya - Habeş savaşı 
...... __ ................. llİİI ............. .. 

Son dakika: 
Askeri Durum 

Erit1 e cephesi 

lngiltera lskenda~iyeyi tahkim edecek! 
ltalyan kuvvetleri tutmalrta oldukları Adiğrat, Acluvaı 

Ak.um hattından henüz tekrar ileri harekete geçmemiflerJir. 
Bununla beraber bu cephed• ltalyan ileri kıtalarının ı~ilecek 
artuicle Habq lcabüelerini itaat altına almaya ve yiyecek, ;laç, 
elbiıe Jafıtmak ıibi Vtı•ıtalarla kazanmaya ~alııtıkları anla· 
§ılıyor. ita/yanlar bu ıuretle düJman arazicle lleri yüriiyüf eı • 
ntuınJa her tarafta pumya uğramakta.n, haıım aholinin .i · 
lahla kar§ı gelmeıinden kurtulmak istiyorlar. Böylece ltaiyan 
ileri hareketinin daha eıa.ılı bir ıurettE: hazırlanmış olacağı 

Betlln, 2i (Öael) - balya hir 
kUındtiaia Lil,..claa fırblarnun 
ıeri almaıı efltln 11111mniyqe fe
na teair yapmaktaclsr. Efkln u -
mumlye ltalyanm lngikereye kar 
ıı ıöaterdiği bil hüınüniyete ve 
file kartı lqilterenin de maka.be
le efmuini Te yalnız bir iki harp 
ıemiıinin Akdenizden geri alın -
muının kafi gelmediğini bildir • 
mektedir. 

Berlin, 26 (Özel) - lıkende -
riyede çıkan Elihram ıazeteıinin 

bildirdiiine ıöre lnailtere hüldi
meti Malta yerine lıkenderiyeyi 
tahkim emele karar vermittir. 

IT A!-YANLARA BiR KARIŞ 
YER YOK 

Londra, 2S (A.A.) - Yükeek bir 
Habeı memuru Reuter Ajansına beya. 
natta bulunarak, İtalyanlar en küçük 
toprafını işgal ettikleri müddetçe ba 
ntın müiılktin olmıyacağını söylemit
tlr. lınparator Tlıre mınt&kasını ltal· 
yanlara bırakmAya munfakat ederse, 
ktndialne tazminat ,·erilse ve yahut 

bir liman terkedilse dahi, tahtını der • 
hal kaybedecektir. 

Musavva, 25 (A.A.) - Limana mil 
him miktarda Italyan kıtaatı ve harp 
levazımı gelmekte berdevamdır. 

Harrar, 25 (A.A.) - Havaı a• 
jansı aytarının bildirdijine göre, 
Belçika heyeti taraf rndan tc1.lim 
ettirilmit olan Habet kuvvetleri 
Cicika yolu ile Ogaden' e gitmek 
üzere emir almıtlardır. Ras Nasi
bu, karargahını Cicika' da kura -
caktır. 

• tabiidir. Bu temizleme hareketi de aııl ltalyan ileri hareketinin 

) 
yakın olJufunu gÖ•leriyor. Habeılerin ltalyan hatlarından 
takriben 75 kilometre kadar uzakta Mahalle ~tralında ve ıi · 

\ mal garbiıincleki ıarp dağlara mühim kuvvetler toplaclıRları 
j anlQ.§ılıyor. ilk çetin muharebeler Mahallenin 25 kilometre ka· 
~ dar ıimali garbiıinde Teciye n dağlarında o!acaktır. Makall# 

Almanya, silô.hlanmak için bir yılda 
800 milqon lngiliz lirası lıarcamış ! 

J Habeılerin timal cepheıi btıf kumandanı Ras Se~yumun harar· 
gahıdır ve tahkim eclilmit bir ıehirdir. ' 

1 Beklenilen bu ileri hareket eına.ııncla ltalyan kuvvelleri· 
i nin Tahaz.a ırmağıntn garbine geçrniyecekleri muhakkaktır. 

)

Si Maui Nilirı kaynağı olan Tana gölüne yakla,maktan ıakma -
caklarclır. lngüiz - ltalyan anlQfmaıının eıası ela bu olabilir. 
Diğer cihetten yolıuz. ve ıon derece dağlık arazide kuvvetlerin 

' fazla ayrılmcuı Ja mümkün olamaz. 
Londra, 2S (A.A.) - B. Çur 

çil Avam kamaraımdaki ~yana• 
tında, Almanyanın bu aene ıilih· 

lanmak için 800 mil1on Inıiliz li"I 
ruı ıibi inanılm11acak kadar 
müJ.im ltir para earfettiiini kay · 
Mdenk tlemittir ki: 

Bu it. diler itleri ıilıede bı -
rabeak kadar mühimdir. Ba a" 
mildir ki, Fransayı aene bqında 
ltalJ'& ile olan anlqmaalıiını hal
le mtcbur etmi,ıir. 

B. Çarçil, lnsiltere, ltalya 

H•btt anl•ımazhiuıa ıteklenil 
miyen bir enerji ile müdahale et 

tiii zaman Franıamn ne kadaı 
ciddi bir durum karırımda kal , J 
mıt olclupnu iaah ettikten aonra 
Franaaıun pakta riayet ettirmek 
için J&pblı sayretl•ri ve bazı ah 
valde lncilia filosuna yardım için 
verdiii karan takdir etmit ve: 

"Bu l&Jl'eller ve bu karar, bu 
mecliıte bütün partilerin en hara
retli minacttarhiına l•yiktir,, d~· 
mittir. 

ÇORÇILIN Dll'EVJ NEFRETLE 
KARŞILANDI 

Bertin,~ (A.A.) - B. Çurçil'in dUn 
Avam katıarasında ,·erdiği diye,· bu. 
rada oldukça fena karşılanm1ş n Al. 
manyamn silahlanmasının İtalyan • 
Habeş anlaşmazlığının sebeplerinden 
biri olduğuna dair yapılan telmih 
ntfret uyandırmıştır. Buradaki kana 
at. B. Çurçil'in İngiliz kab!nesine a • 
hnması düşünülmekte olduğundan söz 
terinin bir şahsın sözü tel!kki edil · 
memesi bu diyevin Şayanı teessilf ha • 
Iini bir kat daha faslalaftırdığı mer • 
kezin dedir. 

; Mahallenin Garbincle ue Tana gölünün şimalinde Amhara 
I eya/.etinde De,e Ayele kuma ncf asıncla mühim bir Habef lıuvve· ı 

ti bulunma~taclır. Bu kuı;vet bir müddet evvel Sudan hucluclıı· 
na yakın bir yerden Eritreye girmeğe te§ebbüs etmiş ve püı -
kürtülmüıtü. Makalleye lıarı ı yapılacak ltalytın ileri hareketin· 
de bu kuvvetin T akaz.a ırmağı üz.erincle ltalyan yan ve geı-ileri· 
ne •aldırmaı muhtemeldir. 

Somali cephesi 

Kamutay 
toplantısı 

AdiıababaJan alınan 25 tarilı !i en yeni mallimata ıöre bu 
cephetle ita/yan hareketi batlamıgtır. General Graz!yani kuv . 
vetlerine meruup bir lttllyan kuvveti önden yol açan tanklarırı 
yardımiyle Uval • Uvaldan timali g«rbi ittikametine ilerlsmir
tir. Bu lıolun 200 kilometre uzaktan Saıa Baneh'e doğru yiirii • 

l Hatada .,,, \ Jzmirdekİ m a Ç yeceii tle ilave olunuyor. Uval. Uval lngiliz Soma!iıine yakın 

D •• 1 i bir kü~ük kaledir. Evvelce I talyanlar tarafın:lan ~ğali, ı•ere- 1 

farım ~akanı orman 
y'.tngır.f arı etrafında 
izahat verdi 

A'l\kara, 25, (Kurun) - t\atnu· 
tay, buıün Fikret SilaJID baflwn· 
lığında toplanmıf, tarım bakanı 
Muhlia Erkmcn, Berç Tütkerin or 
man yangmlarma kartı alman ted 
l»irlcr hakkındaki aorguauna ce • 
vap vermittir. 

Tara bakanı bu yıl çakan yan· 
ımlarm dcbt ,.U.ü ıeçtilini, 1927 
de 700, 1929 ela 156, 1931 de 200, 
1932 de 91, 1933 de 98, 1934 de 
50 Yl.ftll• oldutunu 16ylesaif, bu 
yıl çok olan J&JICID 1&11tmm aaha 
itibrile okadar ı•it olmadıimı 
ilave etmittir. Bu yıl fula y~m 
ıebobinin havanın üınomal kurak 
gitl!leıi oldujuna itaret ettikten 
sonra: 

"Tahribi önlemek için orman
ları f'Ahdil etmek, muhafaza tet 
kilitını ar~tırmkk, mer'a itlerini 
halletmek, orm4lna ıirit ve çıkıt · 
!arı tanzim etmek ıibi çok para • 
ya ve kanuni mileJJidelere daya • 
na, tedbirler almak lizımdır. Bu 
tedbi•ler de Kurultaya sevkedil • 
mit olan orman kanununda der · 
pif eciilı.ıit bulunuyor,, de~ittir. 

Bay Muhliı F.rkmen, Berç Tür
kerin Uludaida bir tek korucu 
hulunmadıiı IÖ.ct~ne kartı, Ulu 
dai cin.nada 24 korucu buiun • 
dufuna, bütün korucu aa1111nın 
1,300 olduiunu, bunun 7 - 8 biu 
·olJrıaıı llmn ıeldilini eöylem~ -
tir. 

Kam.tay bundan ıonra lıtan • 
lHıl Dariilfününu ile Seyriıef ain 
idaresinin 1931 yılı ıon hesapları
na T• ınuvazenei 1111Hımi1e1• ıt · 
ren b,_mrlarm uhdeainde ~•ati! 
"97& icntli il .. m&J b&JtNlan " 

unya s!yasasına t Sovyetler lzmir muhteli- yan etmekte olan ıaVQfa dayanan ihtilafı dcğurmugtu ltalyan-

toplu bır bakıc tini 2-1 yendiler • laran bu ceplaetl• lnıili:z Somaliıi ile Şebeli .rmağı artuı!1aatt 
Y e •enİf bir cephede umumi olarak Cibuti ile AJiıababa .ıim.antli· 

fzmir, 25 (Kurun) - Sovy.el ,- ferine Joğru Harar i•tikametincle ilerlemek niyetinde oldutt!a-( Oıtyanı birincide) 
uaul dairesin.de bir kirara bağlanma· 

st llzım ıeleeektfr. 

takımı ile muhtelitimiz araıındn rı tahmin olunabilir. 

G~ıı hafta lpnde Habei meselesi 
bir lnriliı - ltalyan harbi şeklini al· 
mak tlzere idi. Fr•uanın ara balacu -
Juğu ile bu tehltlceqin önüne ıeçil 
mi§tir. Aaıl mesele iM ortada hldl bll 
tün dehteti ile durınakı._dır. Habe · 
şJstan bir milyon kadar askeri silah 
altın• almıştır. Bir yandan ela dışa • 
ndan ıillh ve cephane satın almak 
yolu k,endisi için açılmıştır. Bu va:ıi • 
rette Habqiatanm ltalya tarafından 
ne kadar ü)'lf ,.rıı•r Ue de olM tek 
Uf edllettk banf pttlarını kabul et · 
mttl dtl9Uat1le•eı. MeHlt harp ala ~ 
nında muayyen ve kat'1 bir neticeye 
Tarmadı1'ça Habet itinde banf*. van· 
labllıcetlne akıl ınneı. 

yapılan maçta iki bir yenildik. 24 tarihli ltalyan l•bli ğindc bu ilcr; harek,.tc dair bi) 
Takımda. lntanbuldan k&lec; ~ m4'qmaı ,,,.ı.1u... * * * 

Necdet ve İbrahim vardı. Birinci t... 
~"""'*"--l1111H11111'""'-ttı 1111t1fııı111ıı11ııııı"'''Ul1111111ııııtııın11111111Htnııııı111111 ııııııııııı ıı111ınııırıııı:ınu11 

de~eninyarııında ~ğaç1ğalı . ~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~· 

Kaldı ld tnıtlterenln Habef meee • 
INind•kl .... ckTUıncl&n seri dindü 
itine dair ortada hiç bir allmet yok • 
tar. Şimdiki halde sadece ltalyanın 
Ulular Cemiyetine kartı eski hatin 
tamnı biraz detfftirditf anlaşılmak· 
tadır. Buna alre Habttietan işindeki 
etki afır tartlarını daha ziyade ha • 
fiflettlti ele tahmin olunabilir. Öyle 
görülüyor ki Musollni Habeş işinde 
şereflt bir uzlaşma çare8i arıyor. Fran 
sız mUclahalesinin Romada uya"Jdır · 
dığı memnuniyet bunu açıkça gösteri. 
yor. 

Ekonomik ve finansal ltalua 

İtalya ötedenberi ekonomik ve fi · 
nanaal 1-kımdan A vrupanın zayıf 
devletlerinden biridir. Onun için dün· 
n ektnomik buhranı çıktığı aman 
htr memleketten evnl ltalyada sar 
sr~tı dayul!ftafa başlamııtır. Buhra • 

tanbuldan Necdet girdi. Hakem 
lzınirli Mustafa idi. Golü kalemi 
ze kendi oyuncumuz Cemil attt. 
Onlar ıert ve seri favullü, hakim 
oynadılar. Vahabın güzel pasın -• 
dan Necdet beraberlik ıay111nı çı
kardı. 

ikinci devrede küçük ıollar ı 
yılduım gibi inerek &ağlarına paı 
verdi. Kaleye çok yakından ikin 
ci golü attılar. Haflarımız ve mu
hacimlerimiı fena oynadılar. Çok 
fıraatlar kaçırdılar. Kal~ci Nec • 
det çok kurtarıtlar yaptı. 
it lumtl• t .... :•11•U1tl k lilll"llll'flllttll""l~llllHHUf•IHm1 ................ 

Fakat öbür yandan finansal durum 
tehlikeH bir lkibete doğru gitmete 
yüz tutmuştur. 
ttalyada görülen bu zorluklardan biri 
altın mevcudunun ktfıt paraya nis • 
betle sür'atle azalmakta olmasıdır. 
1929 dan 1934 . yılına kadar ltalyada 
altın me,·cudu (7) milyardan (5,8) 
milyara düşmüştür. (193:>) yılında do 
kuz ay içinde altın me,·cudu (5,8) mil. 
yardan (4,3) milyara inmiştir. Buna 
k&l'fl kltıt paranın m ikdarı her gün 
artmaktadır. Son dokuz ay içinde kl· 
ğrt paranın artışı nisbeti (% 12) dir. 
BUt~ açıfına gelince: bu nokta da 

ha ac:ıkhdır: 1930 - 1931 yılında açık 
mikdarı <0,5) milyar iken 1933 - 1934 
yılında (6,8) mtlyara çıkmıştır. Onü · 
ınüzdeki yıl bil~e açıfının (4) milyar 

nın daha ikinci yılında b~ memleket • daha artacaiı, yani (10,8) milyara çr. 
te ipizlerin eaymı bir mılyonu bul · kacalı tahmin ediliyor. Bir liret TUrlt 
muttur. Vakıa aon zamanlarda hal • · parası ile (10) kuru§ hesap edilirse bu 
yanın harp hareketleriM faaliyet nr. açık <1) milyar Türk lirasından fazla 
mest işsizlerin sayısını azaltmıştır. bir kıymet demektir. Eğer f talya bu • 

• t' d b·ı ~· d • ka gilnkU şekilde Habeş h~rbine bir yıl j 
nın ıç ıma e e ı ece5ıne aır -

1 •. b l k b l . l I daha devam edenıe bu memleketin eko-j 
nun ayı a arını a u etmıf, · nomfk ve finansal h~kımdan nasıl bir 
kİ'nCİtqrin Cuma ıünü ıaat on felflket lclne düseceği kolayca anla · 
beıte toplamnait üzere dağıbnıt • tılır. 
tır. ASIM US 

Girit adasında 30 bin 
kişi ayaklanmış! · 

Atina, 2:5 (Kurun) - Girit adasın· } 

da krallık aleyhine bir hareket ol -
muştur. Hükumet asayişin yerine ge . 
tirilmesi için derhal üç torpido ile iki 
bin asker göndermiştir. 

• * * Pari!, 25 (Kurun) - Paris Midi ga 
zetesinin Giritten haber aldığına göre 
orada 30 bin kişi ayaklanmıştır. Yu · 
nan hükumeti derhal Giride üç torpi· 
do ile 2 bin asker göndermiştir. 

AT/NADA TEVKiFLER 
Berlin, 25 (Kurun) - Atinadan a. 

hnan habtrlere röre Cumuriyet taraf
tarı 5 ahitle bir general tevkif olun· 
muştur. 

YUNAN AJANSI YALANLIYOR 
Atina, 25 <Radyo) - Yunan ajan· 

sı Giritte bir kıyam oldutuna dair ya. 
hancı memletktlerde yayılan haber • 
leri yalanlamakta n bütün Yunanis· 
tanda süktlnet olduğunu bildirmek · 
tedfr. Ajans yabancı memleketlere 
yayılan bu yalan havadislerin Y•nan 
cumuriyet fırkaaı reisi tarafından çı. 

bir f.ah~ın üzerinde bir cok memurl • 
- J ' yet toplamasını mene<: en ka rar.ı ıı rı1 

hu gün ne~re dilm iştir. nu im t arr.aıne" 
nin makabline de ~Umulii olacaktır. 

TEVKiF EDi LEN CUMURI· 
YETÇlLER 

Paris, 25 (A.A.) - Atina ı•" 
zetelerinin verdiği bazı ma~ura•~ 
ta göre, Atinada 50 cumurıyetÇ 

-zabit tevkif edilmittir. Bunlar a 
rasında General Panaziıkoa• da 
bulunmaktadır. Bu zabitier t:.ı• 
adalarına gönderilmittir. BundalS 

ba9ka fÜpheli 40 kişinin ve bıı • ' 

rada yeni cumuriyet partisi b•f.; 
kanı Bay Papanderyo'nun te•lı• 
edildiği bildirilmektedir. 

A .••• 
Londra, 25 (A.A.) - tın 't 

H k . 1 . ~ en Gir• anya te zıp er me ragm l 
iıyanı hakkındaki fayialar ıırat • 

karıldıfınt, kendisinin de bugün bir o· devam etmektedir. 
telde tevkif edildiğini illve etmek • _____________ .--"" 

tedir. k 
KONDJLJS BiR slJYLEY YERECEK Silah ihracı yasa 

Y Tecllll 
Attna, 25 (Kurun) - unan baı · Londra, 25 (A.A.) :-: l 

11
,_ 

bakanı ve kral naibi general Kostan. bakanlığı, silah ihra~ı ıçın. t•
1 
.. , 

tin yarın uluaal bayram münuebtti ya verilen müsadf'lerın ıerı • 
le yapılacak dini Ayinden sonra bir 
söylev verecek, sonra Yunan askerle· dığını bildirmektedir. 
rl, gentral Kondllisln önünde bir ge· Bu kararla ilgili olan madde; 
çit töreni yapacaktır. leraraa.mda, uçak parçaları, u:,, 
YUNAN/STANDA BiR ŞAHSIN .. l · .. ··ter kıhDÇ motor erı, ıungu , .. 

liZERINDE BiR ÇOK ME· . aire var 
MURIYET TOPLANAMTYACAK mızraklar, dinamtt ve 5 

Atina, 2:i (Kurun) - Yunaniatanda dır. 



_I i t a r e t 1 e r 1 
Belediyeler kon
gresi açılırken Pijama yerine 

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

giytnler! 

K lHtl"N 26 l. TEŞRiN 1935 -

J'itJatı:o 

Kim haklı? 

ilk uraylar kongreıi dün An · 
harada Halkevinin çah•ı <ıltında 
toplcuwlı. Halkevi halkın hüılerin
clen, gelirlerinden kuvvet alarak 
ce•etlenmif, mermerlqmif ve 
hertdeıelqmİf bir yuvadır. Dört 
"1Üyon halkı temail eden uraylar 
için Halkevinden daha tabii, da -
ha Yerinde bir toplantı yeri ola • 
rtttudı. 

Avukatlardan Bay Rami ·bir cemiyet kuruyormuş 

lıtanbul Şehir tiyatroıu, a:,' 
baıındanberi hcltada iki gün ço 
cuklar için oynüyor; oynanılar. 
piyesin adı "Tiyatro dersi,,. Ya -
zan: M. Kemal Küçük. 

Y a.zıcı Bay Hikmet Feridun, 
bir ya.zı.ında bu oyundan bahset· 
ti; "Piyeate tez inkılabı yanlı! ve 
~ anlatır haldedir,, dedi. 

Bu toplantı yerinde idi. Çün -
ltıii Türkiyede if gören 504 bele · 
fiile o lıadar çok, o kaJar bol ve 
6iribirine benzeyen İfi bQfarmak 
rtteclnıriyetindeclir ki, bunlart i~ 
at«rulardına •okmak, faaliyetleri -
1tİ bu yoldan tanzim etmek bile 
~lı bcqına bir iı •ayılır. 

Bizim belediyelerimizin muh 
t~ olduğu fey bundan ibaret dc
iUdir. Bu belediyelerin yapacak· 
l<frı itler linanı kaynaklarına da· 
~rnadıkça ve bu kaynaklar le· 
niin olunmadıkça planlar birer ta· 
l«uurndan, balatlar üıtüne yapıl· 
.._,, resimlerden ibaret kalacak • 
fır. 

Belediye avukatlarından Bay 
Rami bir müddet önce "Karagö
zü sevenler,, isimli bir cemiyet 
kurmuş ve Karagözün mezarına 
birde heykel yaptırmıştı. Uzun 
müddettir unutulan bu cemiyetin 
ne halde olduğunu kendisinden so 
ran bir muharririmize Bay Rami 
şunları !Öylemiştir: 

"- Cemiyetin 400 kadar aza -
sı yardır. lleride daha esaslı tet -
bir a lacak ve cemiyetimizi zen . 
ginle§tireceğiz.,, 

Bay Raminin , batka bir cemi
yet kurmak üzere olduğu söylen -
mekte idi. Bunu soran muharriri· 
mize: 

- Şimdilik bir ıey yoktur, de -

Dışbakanımız 

Cenevrecien geldi 
Ankaraya gitti 

Bir müddettenberi Cenevrede 

-

, 
' 

Binaenaleyh belediyelerimizin 
relirlerini arttırmanın imkanları · 
rtt .Lde etmek için belediye İ§ini 
iitfüne almıı olanların fikirlerini, 

Bay Ramiçok aevdiği entarisiyle 
bulunan dıt bakanımız Bay Tev - ------------------------ -

~·· 1ıırral.,ini, tecrübelerini aelerb~r 
eılere'lt kollektil bir çare arama i:, ve bunu aiıtemle§tirmeleri ta · 

ir. Bu bakımdan uraylar kon· 
IPai büyük bir ekıiği tamamla · 
1tttffır. 

fik Rüttü Araa dün beraberinde 
özel kalem direktörü Bay Refik A 
mir olduğu halde ekspresle şehri -
mize gelmiş, Perapalas oteline İn· 

mi§tİT. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, sabah- ı 

leyin Fransız büyük elçisi Bay 
Kamererin ziyaretini kabul etmiş, 
kendiıile bir müddet görüşmüş • 
tür. 

Dış bakanımız, akşam üzeri An 
karaya gitmittir. 

Yakalanan serseri 

Belediyelerin aiatemleştirmek 
"1ecburiyetinde oldukları işler · 
«len biri de hayatı ucuzlaıtırmayr 
ftrnin etmeğe çalıfmaktır. Kon • 
'1'e btımı da bir İJ olarak ü~tüne 
trınnııır. 

Kongrenin prcn•ipleftirmeğt> 

ffllttftiı bu üç ;1oktadır. 

Cenevreye ne zaman döneceği 1 
belli değildir. Uluslar kurumu zec ı · 
ri tedbirler İ§ini ayın otuz birinde -
görüşecekse de, dış bakanımızın l 

Kongre a§ağı yukarı bir mu · ayın yirmi dokuzuna isabet eden 
it Cumuriyet bayramı gününde An · Qsebe, kendi kendini tanıma, 
h k · karada bulunacağı sanılmaktadır. 

endi kendini y~kl ama dem e tır. ------- -------------------
l(ongrenin açılış nutkun u ısöy· 

li;verı iç Bakanı Şiikrii Kaya hele· 
d.iye i§lerini si1;femlc~tirmeyi bi:
rıycı:i vu:.uh!a an!atl!ğı gibi, Cü · 
rtı :.ıriyct bclediyes:nin m uhasebe · 
1 ··1i de anlattı. Belediyelerimizin . 
• • 1 

l~ Yi istiyen, da ha güzeli özliyen 

Gönüllü ltalyanlar 
Şehrimizden doğu Afrikasına 

gönüllü olarak ~ itmek istiyen l • 
talyanlardan be~ tanesi daha dün 
V esta vapuriyle Napoliye hareket 
etmi~lerdir. Bunların beti de be -
kardır. 

Osmaniye telsizi civarında ya
kalandığını yazdığımız Yusuf ad
lı §ahs diin Sarıyer jandarma ko
mutanlığı taraf mdan vapurla Is -
tanbula gönderilmiş, emniyet di- 1 
.rektörlüğüne teslim edilmİ§tİr. 

Jandarmaca yapılan sorgusu es • 
nasında saçma sapan sözler söy -.1 

miş,. fakat biraz sonra yeni cemi
yeti de şöyle anlatmış hı-: 

- Yeni cemiyet "Entari giyen
l eı· cemiyeti,, dir Şimdi lik iki yüz 
kadar üyesi toplanacaktır. Cemi
yetin ~mmlması için yakında vi -
lfıyete müracaat edeceğiz. Bu cc-

. ıniyetin üyeleri, pijama :yerine en 
tari geymeyi tercih edenlerdir. 

Üyeler kimlerdir. Birkaç isim 

söylermisiniz? 

Bay Hikmet Feridunun görü -
§Ünü doğru bulmadığımı birka~ 
gün önce bu ıütunlarJa yazdım. 
Sayın arkadG§ım Selami izzet Ka· 
yacan dünkü Akıam ga:z.eteıinde 
bir makale baatırdı. Biz.im müna· 
kaıa için §U hükmü veriyor: 

- Relik Ahmet hakaızdır; 
Hikmet Feridun yerden göğe ka· 
dar haklı değildir! 

... "' 4 
- Dediğim gibi iki yüz ·kadar 

vardır. Birkaç isim, .. :Mesela avu
katlardan Hasan Tahsin, Salih, Selami izzete göre ben: "M. 
Kaznn, Sami, Şevket.. .' Cemiyet Kemal Küçük inkılaba içten bağ· 
kurulduh.1:an sonra daha esaslr ma lı, öz yürekten cümhuriyctçidir; 
ıumat veririm. ' böyle bir genç inkılabı tera ve 

yanlı§ anlatan bfr eıer yazamaz!,, 

Anneler birligv inde demi§im. Selami lz..zet: "Böyle ol-
ma•ı inkılabı yanlıı ve ter• anla -

400 çocuğa elbiseler 
dağıtıldı 

Cümhuriyet İJayramı dolayı • 

siyle ilk okullarda okuyan fakir 

tır bir eıer yazmasına enğel de -
ğildir,, eliyor. Ben eğer öyle söyle· 
•eydim Selami izzetin böyle ce -
vap verme•i doğru olurdu. iyi 
ammd, •ayan do•tum Selami lz.zel, 
KURUN gazeteıinin 22 llkte§rİn 

çocuklara elbise, ayakkabı, çorap 935 tarihli ıayıs~ ve benim 0 sayı· 
gibi eşya dağ1tcı;ık üzere dün an- daki yazım ortada ... Senin o ya -

neler birliğinde bir toplantı y..lpıl- zımdan eksik olarak aldığın sa -
tn·lann doğruau da iıte: 

"M. Kemal gibi inkıli.ba .çten 
mıştır. 

T onlantıda ilk okullarda nku • 
yan 200 '\' e orta okullarda oku . bağlı, öz yürekten cümhuriyctçi 

ve SAl''f ATlND~ USTA B1R Tl-
yanlardan 200 olmak üzer~ 400 

çocuğa elbise vesaire dağıtdmı§· 
tır. 

Bugü·n saat onda gene Süt • 
damla.tncla 200- çocuğa elbise da
ğıtılacaktır. 

Çe~oslovak bayramı 
Bu ayın yirmi sekizinci günü 

Çekoslov.ıkya ulusal bayramına 
rastladığı için, ıehrimizdeki Çe -
koslovak konsolosluğunda bir ka• 
bul töreni yapılacak, konsoloıı B. 
Kivetoslav ve rcfika~ı · Çekoslo -
vak kolonisini kabul edecektir. 

leyen bu adam hakkında tahkika
ta devam olunmaktadır. 

YATROCUNUN inkıl&b, .ters l ' C 

yanlıt anlatacak bir piy~s yazmn· 
yacağını söylemek bile fazladır. , . 

Gene o yazımın bG§ktt bir >'C -
rinJen: 

Kemal Küçük, samimi, t ~miz 

ve değerli bir inkılap san'dkarı · 
dır; onun tiyatrn tekniğine oln :ı 

bilgisini ise herlr:es kabul eder. 
Görülüyor ki, ben her iyı in 

kılapçının mutlaka iyi tiyatro 
muharriri olacağını .iddia etme · 
mifim. M. Kemal'in "San'atinde 
usta bir tiyatrocu, tiyatro tekniği
ni bilen bir adam,, olmtuını dava
ma dayanak olarak göstermiıim. . :(.. . 

cı - :·re göre tcnlı:dini, realiteye ve 

E:cçmigc göre v ":-imlerini kıyasla 
g?iaterdi. 

~izim beledi;yecili l: tarihimiz· 
de ilk hadise ol:ın lıongre nutku · 
rtu dinlerken sosyal bir müeuesE> 
°',. Ctrl belediyeleı·in tarihini de bir 

Bir işlemeci dün· karısını öldürdü 

Do.tam Kayacan, benimle be -
raber "Bu piyesin inlıılabı ters an· 
latan bir eaer olmadığını,, ycuı • 
yor. "Feridun Hikmetin görü1ii • 
nün yanlıf Olduğunu,, •öylüyor. 
Benim "Eaerdelıi yab'ani adamın 

llrrı "b• • rı ı ıeyretfım. 

Sadri Ertem 

---------~~~~------~------lJ r, y .. Evkaf komisyonu 
Yeniden çalışacak 

g,.kafla uray arasındaki anla§· 

~lıiı halledecek olan komiıyo . 
;:- on ıün sonra tekrar çalı§ma
d rtııa bqlıyacağı anlaıılmakta -

l I?. konıiayonun bütün anla§maz· ı 
:kl&r lııakkmda kararını bildirme 
•ı .. 

!Çın iki buçuk ay müddeti kal-
'tttttrr. 

~===== r absHat geçen yıla 
l'laıaran fazla 

-.. 1935 finans yılının Hazıran . te- . 
de.k·-ua, Ağustos, Eylul ayların· 

t tah ·1 A 
, 12 lira7sı abtı 6

1 
l milyon 409 b!n 

~ 1 u IDUfhı?'. Bu yekun 

d•)d flnanı Jdınm ayni ayların• 
~ ~ltıilitnıa nisbetle 3,448,481 

•alalık .. ..6 • • 
IOnermı,tır. 

"Aman kardeşime haber ver, .bu adam b . . k' enı vuraca .,, 

Karı, koca ötedenberi geçinemiyor/ardı. Katilin 
için ileri sürdüğü sebep şu: Ahlaksızlık 

cinayet 

Çakmakçılarda sünbüllü han 
da dün bir cinayet i§lenmiştiı . 

Katil bir iılemecidir ve karısr 
nı öldürmüttiir. Yaptığımız tah · 
ki kata göre vaka şöyle olmuttur : 

Küçük Ayas of ya~a Güngör -
mez sokağında bir evin üst katın
da Hatice isminde bir kadınla ko· 
cası Mehmet oturmaktadır. 

Mebmetle Hatice aruında 
daima kavga olmakta, bir türlü 
geçinememektedirler. Üç gün ev
vel gene bir kavga yaptıktan son• 
ra Mehmet evden çıkmııtır. Tek
rar uğramamıttır. 

Üç gün parasız kalan Hatice 
çalıımaya karar vermİ§. Beraber 
oturdukları Emine kocası Sala -

hattin ile birlikte Çakmakçılarda 
Çorlu medresesinde bir ite git • 
mitlerdir. Karısının halinden sa
ten ıüpheli bulunan Mehmet1 eve 

gelip te kimseyi bulamayınca fe • 
na halde kızmış, ara§hrma yap -
mış, karısının diğer kiracılarla 
birlikte işe giHiğini öğrenm:~tir. 

Mehmet bunun üzerine Çorlu 
medresesine gitmiş, Emine ile Sa · 
lahattini tehdit ettikten sonra Ha• 
ticeyi kolundan tutmuş, kendisi -
nin çalıştığı Sünbüllü hana g5tür

müıtür. 

Hatice, giderken Emin e ye : 

- Aman karde!İme haber .ver. 
Bu adam beni vµraca k, demiştir. 

Mehmet gayet 'iakin bir halde ka• 
rısı ile hana ge!mi§, kendisi ma . 
kinenin başın~ oturmuş, bir }an-

dan çalışmaya bir yandan da ko · 
nuşmaya başla!Dıştır. Bir aralık 

münakaıa birden Jiddetlenmiş, 

yerinden fırlay.ın Mehmet bi r 
pencere önünde duran ekmek bı -
çağını kapmı~tır. 

Mehmedin yanında çalııtığı iş 

lemeci karısının bıçağı almak Ü • 

zere Mehmedin üzeri~e atılınca 

Mehmet : 
- Ekır.eğini yedim. ~eni tut -

ma, sonra fena o!ur usta! 
Demiştir. Bu söz üzerine her · 

kes korkmuş, Mehmet elindeki bı• 

çağı Haticenin kalb~ne, sırtına 
beş defa saplar,u!tır. Hatice kan· 
la r içinde yere :.fü: ünce Mehmet 
kaçmamış, biraz sonra gelen po -
lise teslim olmuştur. Yaralı he .. 
men Haseki hnstahanesine ı~al 

dırılmış. Yarım !.aat sonra ölmüş 

tür. 
Mehmet dün adliyeye teslim e 

dilmiş, hakkında tevkif karan 
verilerek tevkifhaneye gönderil · 
mi~tir. 

Mehmet. kansını ah!ô.ksızh • 
ğından dolayı vurduğunu söyle • 
mektedir. 

·•özleri, kaleme alınacalı, üz.erin -
de münakQfa edilecek değerde 
değildir; bu •Özlerin cevabı salo
nu dolduran kahkahalardır,, de -
yİJİmin büyük tehir bakımına 
kıyasen doğru olduğunu •Öylüyor. 

· " Piyeıteki. Doktor Hep, Ba -
yan Rükiif, Relik Ahmedin dedi
ği gibi eaerin karikatür tipleridir; 
Hikmet F eridunun o tiplere itira· 
zı y~rinde değildir,, diyor. 

Selami izzet Kayacan gibi ti .. 
yatro itinden anlar değerli bir ya· 
z.ıcınıri düıüncelerime arka çık · 
maaı benim iç!n bir kuvvettir. 
Amma varaın, yazısının bCJ§ında: 
bir kere: "Relik Ahmet hakaız -
dır!,, demi§ bulunsun; ben o ıöz.e 
bakmam da yazıaında bir bir sa · 
yıp dpktüğü ve ortak çıktığı hü · 
kümlerimin böyle bir müttefik 
kazanmıf olmaaına baktırıml 

• • 
Selômi izzet "Tiyatro der•İ,, İ· 

6imli piyes için dü,iincelerini 

Refik Ahmet Sevengll 
(Lutfen aayıfayı çeviriniz) 



~ ' - JitJ.RUN 21; J. T~lttN l!':J.5 

Rnkatadan: 
Sayım evrakları 

l HUltUr ltlerl •• 

Universite rektörU 

Tasnif ikinci teşrinde başlıyacak, 
bir buçuk ay sürecektir 

Onürnüzdeki hafta 
RomalJa giaiyor . ·ı 
V nitıtr3ite direktörü Bag l tfftJ 

Bil:.cl dün kcndisilc görü~cn b~1· Jl"c: 
zıcmuza Oniı-crıtte rasathantsı re 
nfrcrsilc işleri etrafında §Unları ıöt 
lemi.-; tir: 

i' .Anb.-, 2:> CK\.,-un) - istatistik ge.} 
Ml dir~r~ sayım evrakının Anka · 
raya getirib:ıesi için iki trenin tah -
rik edinnui Jhım geldiğini söylemiş 
t.ir. Bucüne. kadar iki da'1>nluk e\Tak 
setiritmi§tir. Evrakın tasnifine ikin • 
c.i ~rinde başlanacaktır. Tasfiye bir 
1nıçqk ay sürecektir. Enakın !Mni • 
fi için yüzden fazla memur kullanı · 
Jacalrtır. 

Saym soaucwuıa: bazı illerin erkek 
kadın ni~beti tesbit edfimiıtir. Bu a. • 

rada kadına nis~tle en çok erke~i o. 
1an ilin Malatya. olduğa anla~ılmış · 
tır. Burada iki erkefc bir kadm dü:;- · 
mekttdh·. Kadını en çok ola1_1 il Trab 
zondur. 'l'rabzonda kadınlar, erkek • 
lerden 20 hin fazladtr. Diyarbekir, Er 
zincan, Orduda kadınlar erkeklerin 
mikdarına müsavi gelmektedir. Edir · 
ne, Gariantep. İstanbul, Ankara, Ağ. 
rı Yan, Kars, Kırklareli, 'fekirdağı n 
Nocaelinoo erkekler kadınlardan faı 
Jadır. 

L -

1 ( 

~1i'lt· -
Oı\'Jl 'ERSJTf: RASATJIANESI 
.. - 'Cnin~r~ite bahccsinde yaptı ' 

rılan Ünh·ersite rasathanesinin ?t~ 
sı nktur. Yalnız telMkobon kon_. . 
~ın·a mahsus olan yerin bir kubllf'I 
\ardır. 

Kubbe teleskopla birlikte Alınl11 ' 
· c h 'k · · edil ' nda ZaYıs a n · asına sıparış . . ., . 

mi~tir. Bu on ~ş ay Eonra hazırlı 

Amsterdam futbol Los Anjelos ve 
bırnuvalan Berlinde yapılacak 

Yugoslavyanm yeni Ankara clçiıhi Bay Br::ınho Lazareviç'in 
Cümur BQ§kanımıza güven mektubunu sunduğunu .,,,azmı!tık. Yukar· 
claki reıim, elçiyi güven mektubunu verdikten ıonra Çanlrayo.Ja ça· 
lınan Uluıal marfları Jinlerlren göıtermekteclir. 

Lüzumsuz para f Ecza kaçakçılığı 

mıŞ n mMtlekdimize gönderiJ111İf o' 
la~ktır. 

Yaimurun rasathane içine~; 
ması için dizılen saç ıa,·halar çiir d. 
defildir. Bir sabah gazetesinin »•1 .~ 
fı ıil>i Ünivenıite rasathan~ine ~' 
buçuk ınilyon liralık alat da siP'r'.; 
olunmamıştır. Bütün 5İpari~ kubbe ~11 
teleskoptan ibarettir ki bu da 3.t tıı 

--~~------...... --~~ 
f hkara. 2.> (Kurun) - Arsıulusall 
hthol federasyonunun bildirdiğine 
Si~ 928 y.ılmda Amsterdam ve 932 de 
Los Anjeloe'da. yapllamıyan 'futbol 
tar ... talarmm 938 da Berlinde yapr • 
Jacak olan on birinci olimpiyatta ya· 
»rlıaaıııraa karar verilmi§itr. Bu kara. 
rr, bu ayın be§inde Pariste toplanan 
Fransız futbol federasyonunda arsıu 
imal federasyon vermi§tir. Federas · 
yon tumova i~leri ile Alman f edera~
Yonu üyelerinden doktor Panl ile Çe 
lcoelo\"akya f edu~yonu ba~ant Pe · 
Jfg~l)·u memur etmi~tir • 

Afilli takım Berlin 
olimoigadına gidec~k 

Ar.kara, 25 (Kurun) - ldman itti. 
fa:k?drı merkeıi 936 Bertin olimpiya· 

ı4mdaki tumoralarına Türk milli ta • 
:c=: __ 

Ba:şbakan lzmir uray 
baıkanına vaatlerde 

bulundu 
Anbra, 25 (Ktırun) - lzmi~ 

un.j? baıkanr Behçet Salih, bu · 
pn Batbahan S.arafından kıbu1 
olunmuthır. Bajbakan, uray baı · 
kanrnın kültür parkı ile un ve 

hiuiday itleri üzerindeki izahatı· 
nı itıi ile dinlemiı, 936 ydı lzmir 
anıuluıal p&.nayırı için hükUme . 

tin SO bin lira yardım edeceğini 
ndetmiftir. 
Be~ Salih, Batbakan ile iki 

aut kadar ıörütmüıtür. 

Beledigecilik hakkında 
konferan& 

kaka.ra, 25 (Kurun) - lsta.nbuldan 
el.net edilen ilti profesör, yazın hal~e.. 
vinde b!lediyecilik hakkında birer kon 

feraruı nreceklerdir. Konferaruııta })e_ 

Tediye kongresinin miime~illeri rle 
bulun.ıuktır. 

Edirne lıapi&hanest 
direktörü 

Ankara. 2.l (Kurutı) - Tüze bakan· 
lıfr mümen izlerinden Bay Cemil. f;_ 
dinı,. hapisane1i direktörlüğüne atan 
mıRtır. 

kımının da iştirak etmu;in~ karar nr 
miştir. 

Bisiklet bi7incılikle,i 
- Ankara,:?.; (Kurun) - Yarın ya. 

pdacak Türkiye bisiklet birincilikle· 
rine Ankara. E!öki~hir. İstanbul, Bur 
sa, .Manisa, Adana, Antalya, lzmir, Ba 
lıke.sir, Konya mıntakalan i~tirak e • 
deceklerdir. 

Bu yarışta Kocaeli birinci!i Yunu • 
ıııun 934 şampiyonu Talata ümn gel. 
me.,.i çok muhtemeledir. 

Ankarada bir milli 
takım kurulacak 
Ankara, 25 <Kurun) - Ankauda 

kurulacak yeni futbol takımı etrafm· 
da görü§meler yapılmaktadır. Bu ta. 
kını Türkiycnin en üstün takımı ola
c:aktJr. Takımın profesyonel nlma!'r 
meselesi <le ayrıt.a görü~ülccektir. 

Malatl}ada kayısı 
..ııetiştiri lecek 

Ankara. 25 (Kurun) - Tarım 

Bakanlığı Malatyada ka.yaı nevi • 
!erinin ıılahını !ağlamak için bir 

kayıi enstitüıü açacaktır. Bun -
dan baıka bir de kayai fidanhğr 

yetiıtirccektir. Malatyada incde
meler yapan Pr .>fcaör Bay L&yı • 

berg ke..yıiler hıt.kkındaki rapo • 

runda. almac.ak tedbirler sonu · 
cunda yetittirilecek kaysilerin yer 
yüzünün en iyi kayaileri olacağı• 
nı bildi~iıtir. 

Ha&ta bir mahkum 
aifedildi 

Ankara, 25 CKurı!n) - tr.parta. ha. 
J'i~"~ind~ nğır hapf.c mahk1".nn, ,\~ 

ker oğlu Ahmedin hal;t.ıhgr göıönP.rı. 
rl~ flıtul;mık geri n1iiddeti i<"ra lrkiJ 

l"ri hf'ydinr~ 11 ff olunml1~tıır. 

iz.mit hava gazı uraya 
geçti 

Ankara, 25 (Kurun) - hmit hava 
cazı imtiyazının uraya deni bak:ın. . 
lar kurulunr.a onaylanmrştır. 

1 ürk tebaası olanlar 
Ankara. 25 (Kurun) - Muhacir mu· 

retiJe meml~kf'timiıe gelen 74:5 kişi 

tahiiyetimizf' kahul edilmi~tir. 

1ramvag ReşadilJe cad- Mahmulpaşa malla'ı üze
desinden mi geçirilecek? rinde yabancı etiketler 

lıtanbul tarafından Beyoğlu • 
na geçmekte olan tramvaylara bi• 
nen yolculardan, Sirkeci ile Emin. 
önü arasında fazla bir kıta parası 
alındığı ma1Uındur. 

Halkın bu tekilde zarara uğ • 
ramasını gözönünde tutan bayın• 
dırhk bakanlıir, bu vaziyetin dü -
zeltilmeai hakkında Tramvay ıoa · 
yeteıiyle konutmaya baılanu~, 
ıoıyete "Sirkeci tramvaylarını 

çift hat halinde Reıadiye cadde • 
ıinden ıeçirmeie,, hazır old~iu

nu bildirmiıti. 
Müzakereler bu tekilde devam 

etmekte iken lıtanbul belediy' ,..• 

ıinden de bu meseleye dair fiki r 
ıorulmuıtur. Belediye fen heyeti 
yaptıir tetkikler neticeainde hat
ların Rqadiye addeainden ıeçi· 
rilmeainde bir mahzur olmadığı -
nı .aöylemiıtir. 

Bu auretlc iııin bu kuımındıt. u· 
YlJ§ma haul ol~u! demektir. Şim·j 
di Bayındırlık bakanlığına bildi • 

1 
ril~ek olan bu n-ti~enin ta.edik 
edilmeai beklenmektedir. 

Tasdik edildiği takdirde deği· 
şe~l!k ha.lludan ~onra, !imdiye 
kadar fazla kıta para~n verm~ktt? 
olan halk, bu lfü:uınıu;ı; maa:af • 
tan kurtulacaktır. 

Vali bugün geliyor 
Belediyeler kongreıine aidcıı 

Vali ve belediye reiai Bay Muhit· 
tin Uııtündllğ Cümhuriyet b.,.yri\• 
mı hıu:ırhklarıyl(l. yAkından met 
gul nlm3k üzere hareketi tecil et· 
mit, ve diin Ankınay~ ynla çık .. 
m11trr. 

Bııy Muhittin Üıtündağ Iımit · 
te trenden inmi,, lzmit valisi Bay 
Hamit Ur.kaya. :r.!ıafir olmuJhu. 

Bay Muhilliuın hu ıahah ;.eh • 
rimize relmeai beklenmektedir. 

HükUmetçe yerli ve yabancı 
bütün tı'bbi müztahzerata yapıt • 
tırılmaıına karar verilen iıtihlak 
pulları, eczahane sahipleri ve de . 
polar tarafından iki ıündenberi 
yapııtuılmaktadu. Fakat, kendi· 
leriy]e temaa ettiiimiz bazı eaa• 
cılar, hükUınetin her ıeyden evvel 
ecza kaçakçılığı ile alakadar ol -
maaını iıtcmekted.irler. Bu ecza · 
cılar, isimleri muayyen bazı ecza• 
cılardan baıka muamele vergiıi 
veren hiçbir müıtahz&r1n bulun -
madığını, bu suretle de hükiime • 
tin milyonlarca lira. zarar etıiiini 
aöylemektedirJcr. Ozerle.:ine Lon• 

dra" f uiı Vt B~r}İJl gibi yal:ianc1 
etiketler vurulduktan ıonra piya. 
ıaya çıkarılan ve hiç bir kontrola 
tabi olmıyan Ma.hmulpaıa. rnalla· 
rının bu vaziyete-belli liath Aebep 

te:kil etliii ileri ıürülmekted\r. 
Bu ıuretle Ti.irk tczac1larının yapr 

tıklan yerli mü!t•hıeral ta fiyat· 
lardil götterdiklcri bütün feda • 
karhklarına rağmen, hiiyük Ye 

kArıırk bir rekabete maruz kal • 
mllktadır. 

JfrayA r~marJanmıştrr. , 
Rasathaneye teleskoptan bl~. 

ders Ycrilebilmek için bir iki bi11 11.
11 ralık ahi.t alınmasr aı.:ak kubbe!'!, 

gelmesinden ~onra düşünülcc:ck bit 1) 
tir. 

KONFERANSL..,1.R 
Unfrcr5ite bilgiluini halka Y3J,i 

mak kin bu yrl bir konferans ft e 
~ .. ,,er 

gaptanmı~tır. Bu i~i halletmek 1J 

t1>planan profesörler kurulu bir P~ 
ram haıırlamış bulunuyor. Proırt111. 
fara göre konferans lar he r hafta s$ 

at ı;;,.; ta Ünir~r.5cit e h0;1fcra.n ~.al': 
ı. •• b" btl nunda 'crilec~k 'e. htr vın ır ıı· 

~ut ~ıliıt .!!üre<"eklir. r.ımların ınc"t1ı 
11 gaı:etdt'rle iJi\n t.dil ccektir. BU ~ 
nrilecek konftmıncJa rın sa~ ıtı 

c1ir ... 
I',.;J.K'J;(lfl ROJf.1 ı .1 <runı V~ p&' 
Uninı-site ttktörü önünıüıd"1'1 ,e• 

•r ~iinü 1'01Pda yapılacak n1•11 l,tı" 
nf n .. ; ... c-~it .. nin 3~ı\m:t l'C~minciC Jıll' 
Jnnmak üzere Romayfl giıkce}:tir· 
ma 3e)'ahati J? gUn ~ürccektir. 
VNİı 'ERSITE T:tıı-;sest ).rf• 

KARAYA (;JolroR ri. 
Ankuada yapılacak olan curtll 1r 

Ht bayramı töronind" b'1h'11~1ak • 
. u . . . t '" 1"' f ı.ıitt"1 (' lf're nı,·crsıtıoııın ur ıı a ·ıc • 

• • l k .. ~prl rind0 n ;)() kı~ ı .ı-ı.n a r~ ~" "''ltı 

rrkt ir. .. 1,,'11! 
Bir rıurııp tlrstcn donEnl~r - "• F..c.zac.ılara göre mütteriler Jll· . drf 

f)lgımhık sına,·l;ırında hır grnP tit 
hadetnameli bir ecl'.i\eının normnl t~n dönrn talehe~i" tekr~r ,.,.rı r.~:ı 
fiyatla aattığı her hangi bir krem. ~maca tahi tutulacaklan ha1'\~tı· 
podra yahut rüiü değil. üzcnnde heniiz kültür dircktörlii~iin~ p,a 

1 
Berlin damiasını tatıyan, iki mİ!\· hktan ~ön<leriltniş hir rmir ~·o1't~~ • 
li fiyatlı, fakat hakikatte tahadet· Olmllrır tatil - Cumuriyet ""'' tt (!' 

nameaiz bir cezacı Y•ma.ğı tara. . "'' münaşehdifo huı:füırlcn itilJıtft't3ti1 
kull:ır fltr-s~mhe r.üniine kadar 

fından yapılan mallara rağbet 
k d• 1 B . k dir. 1 okı:ıll 

dm.,. te ır er. u v"zıyet ar§ı • IJny l'lehmııt Emin _Sıra.sa. dl· 
.tında, •enede 100,000 ll~T lnıhı 13 ,. dinktörliigün• at.anan kiılt 11 r.,....ı • 

- · ~ pf' 
gibi miilıim bir rniktf'rdl\ İ3tihli\k rtktör '""kili Bas '1,.hm"t p;~~·ıtrd"t 
4'dilcn podr.ıı, 1.:rem Vf: riij gihi ~irg\1 ıiiinden itih;ırl'!n ~ .. nı " 
lüks tuvalet efyı\:mıın ijı;erinde a• ha ~fanu~hr. 

lakadarJarın sıkı bir kontrol yap· ıw~~·;;;;======:::;9 
muı liz1mdır. 

ihtisaa mahkemelerinde 
.. ......... ~ ........ .-:ı-~ 

Toplu esrar tçenlerin 
muhakemesi 

CI 
e: .. 

Galata rıhtımındaki Toplu bir halde onar içerler .. i 
yeni tesisat ken y.-kalanan Refet ve arkada~ -

laı-ının duru§masın~ dün 8 inci ih· 
Galata rıhtrmında otomobille· 

tiııu mahkem~:ıinde devam edil • 
rin bindirilip çıkarılmasına mah • 

] 

mittir. 

L Nöbetçi eczaneler suı plinkaluın bulunmaması, o Refet ile uçakçı Nezihinin du . 

.>'~iten ueule, mİKn.anJe. 
tem.ilJe z.41 •aytlıjı yerleri bulup 
•Nt.,-İ~r. Olabilir; bir görüı 
meaelaiiir. Benim illı ycuımJ17. ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_,,. z 

"' CI ati r.Udifim bu piyese lıtarat 
MVnilan "lnlıılôln ta• ve yanl;, 
anlatı)'Or,, ,.Jılinieki lıtılmz it -
/wmtlı; Bay Hilıtmet F eritlumın 
A"4rm gmct#İnJe çılıtan bu ltiilr
miiniin ~fını bir lrae ie Se· 
lqmi lzm gene Akıam ga:ıete.irto 
tlf! ~ yauİyle ortaya /toydu. 

Sayttt dOflfrıma tqeltlrür J e 
• rnın. 

_ _ tomobil sahipleri tarafından dai - ru~malaranm mevkuf olarak Yfl · 
Samatyada: Rıd\'l\n, Ak.sarayda: ma !iki.yel edilen bir me:sele idi. pılmaaına karar verilmiı, duru§ .. 

Şeref, Karagümrükte: A. 'Kemal, Fe • Liman idaresi Galata rıhtımı için 
ma ba,ka bir güne bırakılmı,tır. 

nerde: Arif, Şehzadeba~ında: Asaf, bu planka)arda11 tedarik etmif ve 
He:tikta~ta: Süleyman Recep, Lalelide sosyete direktörünün huı;uriyle Kaçak taş satan 1 

Sıtkı, Kü!jükpazarda: Hüse);n Hüsnü. yapılan tecrübede iyi neticeler a· mahkum oldu l 
Yeınişte: Bensason, CağaJoğJunda: hnmııtır. Kadıköyünde Kurbaııderede 1 

"' 
-
"'D 
rn 

" .. -il 

Ubt>yt, GaJatada: Kapı içi, Beyoğlun • Bundan aonra otomobille.- btı 100 tane çakmaktatı ile yakala -1 
da. Bostan başında: ttima t. Şişlide: 
Safak sokağın dil: Nargileci,·.ıın. Ka • plankalardan indirilip bindir.ile • nan Recep dünki; ıon dunı,ma · ı 1 t d• 
'# J"'I' d L- h 25 r BugUn ... 1a11SI 
8llftpapda: Yeni Turan, Halıcıoflun • cek, bu suretle hasara uiramıya • sın a 11ef ay apse ve ıra Pil l l~-~T~A~L:!~BE:._:M:A~T·· .. ·-fl'!lll"':: 

lletlkAhrnet Seven~g~l~l _:__d_a_: _Y_e_n_i _T_ü_rk_i~Ye_. ________ ~------c-ak_l_a_r_d_ır_. __ ~~------~-------ra __ c_ez_a_ı_ın_a __ m_a_h_k_·u_m __ e_d_i_lm __ i,_t_ir_. ____ ___;_~___;_--------~~----.......-
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Dolar Yığınlan 

Sofranın boyunca tavana asılımış yelpaze ha,.ekete geldi • 
Beyaz elbiseli uıaklar gizli makaralarla bağlanın ipi ri 
çektiler. Yelpaze bol bir rüzgir vermete ba 1 dı 

Va ingtonda bir ..w:ınde 15 milyon Dlrllu.cü ........ s. .. lilerin raa ye Panbr tlenea yelpue ha• 
5"' mahall..wir. a...laki eyJw titten rekete teldi. Yel,ue.ye bqb olan 

dolar nasıl basılır? kamitinden ,............ Kulü.,.. iatler ..wmr.&ar YuıtMİI• salonun 
l•d• JJkrlen• ı.m. bir ilaha ay d•tt•IM çlltattl•tftt. Oraa ha111 

lıa... - .. • ek"W. ~ Cl cleeteler çeltlıt ~h'Uttot Ye biat 
·-. '-lana '-tlanacla 1unm • rak CPu Am•rik• birllll) aara• 81 

•
1 1~ ı· · .... · bel bot tüzllt ı&ll&ıtiyorl&rclı. 111 

....... dttrayor. Bunaı C'riP t.ir 1ıaa aiWrdU. hruı (Be,u •Y) butWe biri ~-· 1 ~· Mele .We Cil:.utlnin hemen her matuuma 
~ir. H ............ nm d911 iki adımlık l»ir meafecleclir. lanın, d~ ~fit ~uan61.ba. buna benaer yelpazeler Yardır. 
....... , •• _ depa.una ı..m • Bu saray Vqiapondald IMi,ek iti- zın yaptırclıiı iki .... ele •ardD'. 

8 .... ...., __ ,_ UDIUZ yaıanmaz . 
....... ....... Titrin IPfttle WltlD A· nalann ....... hiçbirisine \en_. • • • Sabah erken ıaat bet '""ukta 
~ cum• reiılerinla ıncele- miyor. lıpan1a (berberi) utlühun Ciltatide iken l1dde1'1T: durak yerine selclik; lti•i ..-ıa . 
~tiıalı olclatu eayaplar Y&r. da yapılmııtD'. labcuindeki aıcak - Brad .. diye buz ıetiriyo .. , •· maık ~ia selınlt olMllarla •edalat-

Madam Vqiqtomm UY& • memleketler nehatları arumdan de kahve ile karqdırarak yuvarlı- tık. Saat altıda katar hareket etti. ... • *""• ela Maclam Hocwerin çıkan ltir ıu fuldy•İllin tatlı ıü _- yorum. Buranm ııcatmda 'bey~zlar Cillıuliaia etrafı~-Ttenyolu 
~ Wror. Daha ....,. Ma • rühüati itidiliyor. kd&YUSUalu, bil elan biri on bet dakika dıtarda du • 01111 da MJyle aUreeetlni l&ll!Jor • 
~ R.....ıtia .... an tarihldefil. dtihıi anlatan bir al• ucil•, "Bir ruraa ıünet bqına vurur ve &ldü • dum. Fakat dert bet kllônıetre • 
~ileri•• Lin•Hrii• uçalı ıa buçuk mibon tlelar! Pu Ameri • rür. larada ıtlnetten &liim, her zaklqtıktan aonra haJ.ftD ıüriile
"~t. Sonra Frama camuti1eti ba ı.irHii 1&J•incle Vafiqton ıün ı&rfden alellde Yualardaa• ri Ye otlak aruil• ,örlilmeie ~ 
............ ~,.hediye etili hv iki Amttilr•am annalual bir clır. Alaturka aaat oacla makam i· la"1. yedinci kilometredeki Ham-

M S.., .uo.u. Soma Ameri .... keai olmafbır.,, tledi. le uzaktan bam Hller da,mata bali İatalJOllma plime de ldılü -
~ ........... lala teklini KılaTUau bu elsl.wi• meaı· bfladnn. Somalilerdea laalann he- bel•• tu1 .. R1ar" taa.....ı. ~ 
"-st ecl• t.lr maket. Ondan IOn nun olaplann takdirli mmldan • Jeti pldifini ha1- Yerdiler. Bal dük. M-1Mıetia..,. ._. ... da 
L -..., nlal Vlll01l '8aıa.-mda malan iıldlldi. Ru1ada komint•· kona çıktnn. T~ heykeller ıil»i tıl1*tf. Trenlmls lllJUD• •l•ık . 
~ .. -.ıradan ... almmq rn ''mtlatalril teıtkk'1., harici ıi· biyarı, usun l:»o1lu d&rt bet Jiiz ki tan IOlll'& :pe1ana ctww elti. 
"' ._ atlı .,.ba. U•••I harp •ı· yuet için naeıl bir &let İH, Pan A· tinin ıeldlflnl a&-dGm. Hambaliden aoera v6lbmk a
~ AaeriblılM' tarafından DMriken birliii de , ..... ip ı.-1sı • Hepai J:&n ı..n.-iae kadar çıp- razilere ıinlik. Biru IOIU'& eb'af 
•

1
•11aJm11 Ud Fr&MI* uPfı, iki 1t1ıadaa, lirletik Am.nka Dnlet· lakb. ElleriDcle detnek w harbe • ve tepeler tekrar ,...,..... bat • 

~lokomotif, Ualforma t* • l•riain bltUa Am•rika kıt'uına lerle pliforlar; hep Mnlte harp ladı. 
llıl...ıı • ••· Hamtlohan otolcara •ak· hllrim olmaaıpı tmin etmek i9in f&l'kdarı llJIU,orlarclL Bunlamı Cibuticle vili ile k~ bd 
~ Jetlte bildim. Diler 101- ••an daha as mutaldl eletildir. ltalıntlaraMl.ld dehtet" ,aptık- ralan içia 
~ lrirlllAe tl!ll•i :reni ..,.,., Manreo lnuwıı doktorinini Termit lan ı..nı..tı.ria lllnıtl laepeinlıı Mlllt8ml.._. ..ıı ""'"'911 ar 

• sld'7oru. Karnejl de dolarları ortaya koJ - 111maa Wr cear.p oldaldanaı söe- tmca artuiJ• l&a,alan kullutp 
DOLAR YICUNTlLAltl •ut•· Biriaciıi, Amapa muhte · tert,.n. lablardu eonra Dan • blaralan da .-ı-ctınatıs ..... 

"-. hytar kyanlir Şimdi rialerine ...... Amerika ..,..,... salılar plerek nllletlerlnl l&'fdı. larclan cok mahml almır, ~tlnki 
._,!ikada~ burlan ;rı pre. li•iai Mt koJm11, lldadli 1N kü lar. Bunlardan ıonra da dawllar • toprak heniz ekilmemlftir. A.rr
~ çUk par~ fapılmuma la ı•leıa Anıplar karanlık humca lardanberi yabam Upanlann °'9 
~~ t.uılan 1MiJilk bina anUa• müıaade etmlftir. ya kadar ellenceler 7apank çe - laiıchr. Demitti.. ___ . .. 

t !l'Yelce &fr4ii~ .. uwac1... , aa p&r.1aieatoc1a ,..; hir • ldlJ • o. .~JsilMtwsfA w.. 
ı1.-- ıiılaa lOPla-lf· ..,....... -Gılll.,.,.. tM:ı...ıa., ı.1l18M ........... ~~ .. 
~ \l.ıım1; ,.,._ıarm n"ıl ~Httol Demo'latit lnWtal11fU ~yuı • heyas eHri..ıer ıiyereık arbdaınn Yol yapılırken ahali ıailaendial 
-.ıı11at Jl""•lc 1"ı "'•l•ketin nı oynamaktadır. Bundan l.na do la da•etli hulunduiwn bUkOmet parçalamıı, tonra Awupalılar mı 
"lail111c anklerinden l.lrltllr. Be kwıan çihet, Birlqik Amerikanın dait .. ine sittlm. Kapıda iki ID'& aarmı yolun Uatünde J&P1111tlar .. 
~ IYialn w•l•l .,., altmda f&· hakimi1•tl aiMl.U tl*IU•ir. Ba1· janclarma dizlhnlttl. Bunlar, yerli Burada bir Yadi1i büyük bir de • 
._- lar ....... , pi& .-it Mr 1'r· ı., olaa1clı maatikt olaeaktı. Atıl Somalhlen ı•U.. Dlslerlne kadar mir köprii ile seçtik. KöprilJii ıeç 
~ 1'r tllfUIMa d-lr pumaJc • dütiindtii«b-., Vqislpm d .... i • ı..,u pantolan , ı..,.a caket ıi· mecl•a ÖDCe bina clarm1lfluk. U-

Wr ptlt rerlnln 11t1a•a ıa le C.....UaaıaklJi hir ımyede Jl1orlardı. Dlalerinden &f&iuı çıp aalctaa feaimi ılım Somaliler ko
~lt. lil&hlı ....,ı., tarafJa· ıöıt,rmek i4diuile yapılan riJa• laktı. lqlanna ıGlli kınam f.,. fUfUP ıeldiler. ~bilenleri· 
~ .... , ... altm ... 6laa lia ... klrbktır. Kiai .ıdatacaldannı U· ler ıi,..ltl•di. Buralarm alıaliai le birkaç dakika konuthm· Hepei 
...... halk &talıdald 6*Wli;tı ıau1orlu? her tilrlil el'biM ıb•el• alııtırı.. tümendilferden 1ikl1et ettiler. 

aa.ı ilNMll,er. S.,aıs ~ • Kdlyuz bial konaey aalonuna 80 br., Fakat bir türlü aJakkabı •if- Ben: 
IUratle Hakli 4öw taaliae lcarak ulatııordu: '-Sayanlar, dirilemea. Y almaJ.lk ı•maek ken - Peki, bu, dneni&clm daha i-

• 1 L 1 k al Lir .,_. dil•iace adet Ye kıola:r1* olmut • Jİ dejilmidir7. Diye eorclum. Biri: ....... ' 1 ar, uuruı ı ~1 ı ., t•·~r -J&.:.U.:. n---. • 
;--._ tu -.ıa.ata Mriıorı ain tarluı berin•• J1ıptlmqtı. J1u tur. Kapaclu bi&ibrtılaıanlar, aa - Hayır, iJi d._;_ ... .,... ın-
~ Şimdi b" • Jail - lona ıltürdüler. Binanm her Jtiaü 1&11a clabam1& ziyan • ..,..., de-~ ır ~1' e eüi ~- •cl•ın talil YU'llllf. lusb Biri.. ~la lillü idi. Dafttliler Y• cotana aiha,- atamdan k6 • 

4tt.ı:ı.~a~on~!ıl~::~ tlkb:-:.:-.1•::~-~~~·· kadmlan ile plmitlenli. Hep1i i- pükpkanr. 
~ b· .,., -n ..- • 81 

• .. , * u a ~ıp u l• lan1flm, y,...-&• otunınca, Lokomotifi ,....,. ile itanıt 
ı.a . ır lleap ameli,..Ue anJqı· ru1ordu. Vatislpmu lmnuk ka • --• 

\ ~ 1* lfollerden her biri aüııd• rarı Ytrilince lau tarla t.Weabire eoframa ~ taftll& uıh du- ederek: 
lft 4oltr ,_pıyor. denıelctfr." iki ;üs elli Ma tlolar •eterilMle o- - Bu ite, ptlerka kime rut 

lal&ws her J1D 1nqda 1 ----1• F Lı.. 1 .. .ıı aaı Çlf . 

1 

ı•Iirae iman oJ..m, UJY&n olsun 
tekrar ettlll l&tifeyi il u...-.ı. ena vır " "••' : ~· S 8 A 11 k 1 puça ,_. ediyor. Çottuju za .. 'iİ ..... ._ . ; k '*''' alnıca kmaı t.ar F ele · il man Hll dnelerimlzl, koyun ve .. .....,....u7or.. ..._u ... .u.L- la 1 .ıircl• a.. 

...... Bay ı. Ba Jar Bii h •-• ""-' • •a a.,, --, 0-rl keçilerimizi Mle Orkütiiyor. Yük· 
~ ieted;.:iz ~·baJl~ d~: h~J• Hol~wct .......,...,.._ lü dne1-imiz ürküp :rüklerini d• 
..... hPJllatr ~na değil ıni?,, bırıae bemı,.r. Botu atrılan viriyorlar. (Lokomotifin bacumı 

Kilük --..ı....ntoru ıui,.m. ıöttererek) cottuiu RD'Nl apm. ,._ ••••• ., lcoDfN- ...... S• lunk··--... Ti Wuıada at . 
... 

"

L _ .. L • Bn-AL ..__. L;.. •••n-- etraf--- ...... dan duman, ateı ve kıvılcım pÜI· 
._ ......._.. CIOl&r .. "I",... - 7 aa -..._ ·-- ·ndaa autarip olarak •ilracaat eden .._ -..ıara ~ rddub d. 4iaiı.it olan lcolbaldana iter ...,.., • .,... ıttbn: kürü1or. Geçtili yerde at91 külü 

. •ilriı.lf, "H't pldiJdı lliri Jimi t.ir cumurlutun 'bir ar· Bft. deals 1otc•laiudu ıece ba hırakıyor. Devenin eti yenir, ıüdU 
~.ı., '-cl...tq ıco.w. Ma- •5.••mıttafı1w. Atal11• iai7~: fi açık cflnrtede reçen saatlerde• içilir, yaY1111u olur, çoialD'. Bunun 
;:'•la tahlbaaq arum•a igller ...,_ QÇQfaD ,.._...... bısı •ara uyum111t nezl• •l•Uf, bofallll • nereaini koparıp neıini yemeli ... 
:'~ -Unr. OBlar "*1car•tlN a• aptalca MJNdl,.larclr. Ksll.-a • da bi.flf bir kızartı veya rr 1i qaa Saat yedide çevreıain reqi de-

.... ._-....,. """- ._.f&Cılara 1'~ Jti• zıpnuı ltunlan koautturmara ~ ·~.- Y•t•uını tenbih ettim. iiımete, ıümüt renıi almaia bat· 
-.;::.."!' de .....,., J)ol,r olacalf llflJOI', lmtlu ıu•akta ıarar tdi· Bir lbnoaatab mfllhtl l~irdtm. (Pan ladı. Saat yedi buçukta otuz ye • 
~ ~ ~- • 4if 1cwlardı. a_.. raimen lnllwz an klaTln) taW.tetterlnden &ifade 3-5 ta· dinci kilometrede, Alila denilen 
·~.....,. ........... çiaıiler •• c!'.ur I~ kenclSal al.,...L "Ba. ne lnıllanmun11 alyledtm. yerde trm durdu. Makine•i yal • 

"'hı "'-& ile ıill•i °' S..ı Jqlar, Baylar, k papahalar in· Baıbpn h•flf ikaihiliil için de lanmaja ba,ladı. Burada birkaç 
.....-;; llkı bir lsoa~ldu ı• ıilbcqi, lapan1olca:rı, rortekia .. btru karbonat paketleri kullanması · Somali kulübeıi var. Bazı çocuk. 
• S..,. • c81I Amerilwla ko11Uf111an hu üç m. arkuma korakor• -tlnneslnl, 

~...._ ._... d..ae eluJcw. dfti ~ ,U-1 bilirler. Alimlerin ı teatlnll,.t atlrffranlal tnlllh et • lann reamini almak iatedim. Ölür 
....... ~ pbnMk de41lld • sin •bir.eri tı.. diye babalan yalnrdılar. Ben de 

~ Pıttr*k Wr tef ka1au- li ~ 8 • ~::. aetuk l tJc ... ••ra lauta•ı TUlfeslnla llmelerine razı olmadıtım için 
• ~ .......... ,, ır 1 

• llqrnda " bt olarak tln1tm. yaz ıeçtim. 
taJı ..ara İlft eetiı ,...._ ı.ID' • 1'.VRVN B.ıdml 
aa. ._ lakU .... ..,.,_.,, Buraclaa aJl'llclıktaa eonra Bin· 

(Atilll •> l ı••inin Berka çölünde Yaktile kör 

llillim dı••lere ... ..., MJM Ye 
tert-ia tuıı•l ..,ıan ıilti Mı •ürü 
deve ile, bembeyal •Jl&a ll~l br 
ttı tof)lu blt k~l •~• raat sel 
dik. 

~aat sekizde elli ildncl ldloaaet
redeki Helbel mnkiia•.,lz. Bu • 
ratla kırk elli lemall lnallMel Yar 
ıh; 1Nnlar deni.mi Jlld .... k i
tln • ...,,., k91i, .... ,a...ıarı 
ve ıUt attlrlrlet. N-.,• faim• 
~lat •• ntted. et.kak talı albrl& 
o....,a fitler,. J&tUlar. Yabua, her 
kat,ile ıs..li laudaft 'tiade pta • 

yabilir. a..ıaraa Anla'9t&M•ki ......... ... ..,...,. ,. ... 
JteMaldul.,... pla ,.,.., - -
aörürlene onlarla ltlr WIM ,. • 
Pli» lcinl l"-1•. 

1'rtb ...,_., Sı•ll mlw, idi 
çak .Ul'imler ft kthl.rı. Nurt. 
•J!l"&a ptirdiler. Y...._ le• 
t•1.•• Altılar. im • lthı ~ 
tul~ &J.l'&D .W-. • ... ırıılar1 
iilM ,...il .............. attan 
örültnk ,...,. ... \Yalm:' ... _ 
lar ,..,... ..... - _ ..... Mr .. ...... mıe ..... .... 
lioflaWarı ..... ,. • ... iai 
liothH-. ....... , ... IEall. 
laralıiawonz+tl17..a1 •ıt
olalar ....,_ılım 11111,_ • 
.... za.. . 
........ .._. .... lyü 

1116 =~ Ki it 1 at11llll11 ...... " u ... ....,_ 
.._....,,......... ihM.. 
~ .. 
imM11•'iLrn1tfiitWh. 

Su.tH...ta. .. -. .. ça 
Jı)4r elillhli. ~ n·"ift @•Ye 

kara .... --·t ~ .... 
tiM1 wıa.111 aisM l\JL·aı ı. . 
IEamotif...,... ..ıar. ...... 
.. ~.-Men ...... a.1111•11 
~Çi.Mbmhrar 
clarmas. ....,.... ,... .... . 
-~ ......... ..... - ...... ••••ı- ,.. . 
tilallÇ).~8 

1 --el 
daldmu -114 ..... 
- .............. """ . 

r ..... -. ............ . 
d ................. , ... ~ 
jara wiW iN ıjr SU ..... ftl • 
....... , ......... .an.ki 
aimlanmlan çllranıl• .••• 1 -
kit, ........ Çff .... aiıalıJWP 
.ela clolqtınrlar. 

DoktanmaldlorBlltnde ,,...._ 
1ann Semallal ile H&Mt lııtM i · 
tine •Ilı Harar .....-lald Wa
da yani Subh mnldine pldlk Bi
ru ilerideki tepede ..... i bir iti
na YarclL Oracla Wr Fraaua .. -
muru ile a&İJetİ oblrmuf. 

Saat ODU pJNk 19P J>aftlllı 
iıtaayomma aeldik. BanAa S-.
lilerin lmlibeleri bir kiJ halinde 
idi. Birde u.erincle Hahet .. Jra • 
lı dalplanan lmlülle ftl'dı. Bay· 
rak elelinin Him•le Lenıemekte
dir. Amudt olarak dlkilmlt le 
muhtelif renktea ~. O • 
zeri Yetil, ortan l&l'I, altı larmm
dır. Buradaki Habetlilerde lir• 
düiiim tüfekler, Framızlana at
tıkları pa tüfekleri icli. Allmrleria 
ciYclilderi elbiae bir .._ Wr ele 
pmlekti. Her ikisi de A..-.. 
... inden 1apdmlflı. ~ 
ne bqıncla, ne de .,...... •1e 
feY vardı. 
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1 Hikaye 
ı=============================I 
Cadının kıqdığı nikô.lı Fransızca 1 

dan 

Bay Tahsin, bayanı ve kızı Rasim düşüyordum. Kolum pencereye da • korku kalbini eziyor, boğulacak sanı 
Paşanın eski ve büyük konağında mi. yandı iki cam kırıJdı. Vallahi istiye • yordu. ~zil önünden bir cadının ha
safirdiler. lhtiyar paşa, genç oğlunu rek yapmadım. yali geçer gibi oldu. Biraz kendini 
bu kızla evlendirmek, bu gece söz kes Paşa hiddetle bağırdı: 
mek istiyordu. tki genç biribiderini _Aptal arap! Yaptığın işi gördün toplamak istedi. Gerçekten cadı mı 
tanıyorlardr. Fakat aralarında nişan· mü şimdi? Bir metre enliliğinde kos idi? Yoksa korkunun verdiği manasız 
latı.acZk ka.dar bir bağlantı görülemi- koca bir cam kırılınca, dışarının bü . bir görüş mü idi? Hayır, hayır! Bu 
yordu. Paşayı sinirlendiren de bu idi. tün rüzgarı içeriye girmez mi? Söy · yalan o]amazdı. işte orada zırhlardan 
Oğlunu yanına çağ.udı, yavaşça ko ·ı lesene, çenen mi tutuldu? birinin kolu yavaşça kalkıyordu. 
nuşuyorlardı: , ~' - Girer, paşam, girer. Hem aksiliğe - Yangın vaaar! 

- Bay Tahsinin kızını çok sevimli bak ki bu akşam da hava serin. 
b 1 T .. N Kız müthiş bir feryat ile kapıya 

u uyorum. am sana gore I · asıl, - Ne fena, ne fena! Gece yarısı 
biribirinizle iyi görüşüyor sunuz de • camcı bu1unmaz ki... Kızım, imkAnı koştu. Dışarı çıkınca bayılıp düşecek-
ğil mi? yok, şimdi sizi o odada yatıramayız. ti. Fakat o sırada paşanın oğlu koşa. 

- Bilmem ki, kendi.sile samimi ol · Ne yapmalı? Ne yapmah?.. rak kolları arasına aldı. 
mak istedikçe soğuk bulunuyor. Ben· Biraz düşiindükten sonra yüzü - Ne var? Ne oluyorsunuz? 
den nefret etmiyor amma, ne bileyim, gu··1du" .. · D. d K ~ ıye sor u. ız parmagile odayı 
pek de hoşuna gitmiyorum galiba.. 

_ Gördün mü beceriksizliğini? Se.. - Ozü1ecek bir şey yok. ikinci kat gösterdi. Titriyen dudakları arasın • 

nin gibi bir genç nasıl olur da hoşa ta bir boş odamız var. da: 
gitmez? Hiç de cesaretin yokmuş. He Bacı, haydi git te 0 odayı hazır · ·- Ca ... dı. Ca .... dı ! 
le dar, bak ben yardım edince işler Ja. Diye mırıldandı. Genç baya, tam 

Ara.hın gözleri döndü; korka korka 
nasıl yoluna gider, görürsün. şimdi erkekliğini göstermek fırsatı 

_Peki, ne yapayım? paşaya haktı. Sonra tereddütle: .düşmüştü. 
- Ne yapacaksın? Benim atacağım - Aman paşam, o odada cadılar r - Cadı mı? Ne münasebet! Ben 

bir kıvılcımın ne ateşler çıkaracağı - var 
nr göreceksin. - Haydi bakalım, şimdi de çadı, şimdi onun hakkında gelirim. 

öteyanda da bay Tahsin ile kızı bu hortlak masalJarı dinliyeceğiz. Ayol, - Aman, ne yapıyorsunuz? Gitme • 
mevzu üzerinde konuşuyordu: bunlar çocuk1an korkutmak için uy • yin Allah aşkınıza! 

- Söyle bakayım, ne kusurunu gö - durulmuş hikayelerdir. Hoş, mell\le • Genç Bay dinlemedi bile. Görül • 
rüyorsun? kette bir ta.kıın rivayetler de yok de- memiş bir atılganlıkla odaya girdi. 

- Hiç bir kusuru yok, se'\<imJi bir ili. GQya ecdadımdan bir olan yeniçe- Her tarafı aradı. Zırhın içine ellerini 
genç, amma... d ağası l038 yılında 0 odada öldü • soktu. Sonra bir kahkaha kopardı: 

_ Amması ne? rülmüş imiş. Arasıra silahlarını yok H 
la k 

. - ani cadı? He1e hele. Bir karşı-
_ . .,._, ..,.,,,,,1 so··yleyı'm?. Go"sterı'şı' yok'. ma ıçin gelirmiş ... Saçma! Bunlar ks d .ı.,_,. ma çı ın a ben ona göstereyim. 

Sakin, alelade bir insan. eski kafaların uydurduğu münase • 
betsizlikler değil mi kızım? Kızın kopardığı çığlık üzerine bü • 

- Ya, bu mu imiş? Sen de asri kız. tün ev halkı uyanmıştı. Bahtlyar ba-Genç kız gülümsedi: 
Jar gibi ya bir futbol, ya tenis şampi· cı başını sallıyarak. salatı tüncinayı 
yonu, yahut bir boksör, bir sinema ar- - Ben öyle şeylere dünyada inan • okuyarak söyleniyordu: 

tisti istiyorsun öyle mi? marn. - Ben demedim mi cadı var diye? 
- Hayır, bunları değil! Fakat bu Biraz sonra Bahtiyar bacı odanın 

h 1 d - h be d. p Karar verildi. Bay Tahsin ile Ba-kadar sessiz biı· koca istemiyorum. azır an ıgıru a r ver ı. aşanın 
konağında elektrik yoktu. Herkes eli.. yanı kendi odalarını kızlarına vere • 

- Ne demek yani? Dünyada kah • ne birer şamdan alarak odalarına çe· cekler, paşanın oğlunun odasında ya· 
ramanlardan başka koca olamaz mı? ta ki y d l'k 1? o d ka kildiler. "Allaha ısmarladık", "Allah ca ar. a e ı an ı. a ran· 
Böyle kalmatkansa iyi huyla bir genr .. 1 d. 

:t rahatlık versin,, sözleri de kesildi. A- nı soy e ı: 
ile ni~"lnlanmak bin kat hayırhdır. rap bacı, Bay Tahsinin kızını odası • Ben cadı1ı odada yatacağım. Gele 

Genç kız omuzlarını kaldırdı. Şüp. na kadar götürdü. ceği varsa göreceği de var. 

Cumuriyet bayramı 
için hazırlıklar 

Kurulan taklar - Müesseselerde tesisat - /starıb 
ve Beyoğlu Halkevlerinin programı 

Cumuriyet bayramı hazrrlıkları de 
vam ediyor. Dünden itibaren be1edi 
yenin merkez binası önüne de demir 
direkler dikilmeğe başlamıştır. Bu se.. 
ne belediyenin önü fevkalade bir su · 
rette süs1enecektir. Elektrik sosyete 
si tarafından da Beyazıt meydanında 
büyük bir tesisat yapılmaktadır. Tak 
sim meydanında abide etrafına bele -
diye tarafından ışık veren sütunlar 
dikilecektir. Taksimde bir de tak ku
rulmaktadır. Yarmdan itibaren veci 
zeler asılacaktır. Bütün büyük mües 
seselerde hazırlıklara hararetle de _ 
vam edilmektedir. 

Eminönü Halkevinin 
hazirladığı program 
Eminönü luılkevinden: 
Cumuriyet bayramı onuruna evi -

mizde yapılacak genel toplantılar a
şağıya çıkarılmıştır. Bu toplantılara 
gelmek istiyen yurtdaşlarımızın çağ. 
rılarını Merkez ve Alayköşkü çelir -
genliklerinden almalarını di1eriz. 

28/ 10/1935 Pazartesi 

Merkezde: Tören saat <16) da. 
1 - Açma sözü ... Başkan Agah Sır · 

rı Levent tarafından . 
2 - Istiklal ve onuncu yıl marşları. 

Halkevi koro heyeti tarafından, 
3 - Söylev. Mediha Baysal tarafın. 

dan. 
4 - Konser. San'atkarlar tarafın

dan. 
Alayköşkilnde; saat (16) da ve (21) 

de. 
1 - Söylev. Dr. Celal Tahsin Bo -

ran tarafından. 
2 - Gösterit (Babaların Günahı), 

gösterit şubemiz tarafından. 

29. 10. 1935 Salı 

Bayram tatiJı 
Son ulusal bayramlar kan~ 

nuna göre, Cumuriyet bayı1lııV 
nm tatili yarından sonra paıs' 
tesi günü öğleden başlıyacak (. 
çarşamba gece yarısı bitecektiİ 

Resmi ve hususi yerlerin lıt 
palr olması mecburi olan giill~ 
birinciteşrin salr günüdür. ~ 
birinciteşrin pazartesi günü ~ 
le sonu ile 30 birinciteşrin ~ 
şamba günü yalnız resmi dalrt 
lerin kapanması mecburidir· 

Beyoğlu Halkevini~ 
programı 

Beyoğlu halkevinden: 

Cumuriyet bayramımızı İcutıol'~ 
mak ~çin aşağıdaki tarih ve .yeri' · 
top1antılar düzenlenmiktir. BU~ 
lantılara gelecek yurtdaşla.rın ,(.' 
kartlarını almak üzere her güll 
miz direktörlüğüne baş vurnıal•~, 

1 - 28. 10. 935 paazrtesi saat~· 
Şehir tiyatrosunda Üniversite lt ~I 
ku esasiye profesörü doktor Ati . .tf{ 
tarafından söylev, Jstanbul ko?ı 
tuvarı tarafından konser, . ~e ,.· 
halkevi koro heyeti tarafından 1'0 

Tar ve sololar. İ 

2 - 29. 10. 935 salı saat 16,5 d• ~ 
miz salonlarında konser ve P1'_,ı 

3 - 30. 10. 935 çarşamba: gUtt~ 
yirmi buçukta evimiz salonl tfd 
jimnastik şenJikleri, konserleriJlllf 
yo ile verilecektir. 
~~~~~~~---./ 

hesiz onun da kendisine göre bir ha· 
) ali vardı. Böyle bir gen~le dünyada Kız, bu eski zaman odasına bir göz Ertesi gün iki genç nişanlanmış • Adları de~İştiri• ·ı-

gezrdirdi. Mumun çıkardığı hafif ışık. lardı. Biribirlerinin kollarına girerek ~ 
nişanlanamazdı. k- 1 odanın karanlığına pek az tesir edi. bahçede geziyor, kuracakları yuvanın oy er . j 

Akşam yemekten sonra, hepsi masa yor, ötede beride kocaman yarasalara projelerini yapıyorlardı. Bay Tahsin _c,i t>' 
basında toplandıl"'r Ga<Tıt oynuyor • 1 - Sövlev. M. Ha1it Bayrı tarafın. Kıııklı nahiyesi daliilindP' cJt 

:ı p • ,,. benzer gölgeler yapıyordu. Bir köşe • ve Bayanı ile bunları uzaktan seyre - J 17"' 
]aPdı. Hernedense bu akşam ihtiyar de büyük bir yatak vardı. Kanapeler den ihtiyar paşanrn göz1erinin içi gil dan. mazgi.h semtinin ba,bbattı'~ 
paşa hiçte k;ğıtlarJa alakalı görün· birer taht gibi idi. Ocağın iki tarafı- terek anlatıyordu: z - GUsTertt. (Halfaıarrn giınahı), mahalle halinde idareıi, 1 il"' 
müyor, fikrinin başka yerlerde dolaş. na yukarıdan aşag~ıya kadar sarkmış gösterit şubemiz tarafından. kazasına bag"'lt Çengiler, Ge'. :. 
t • 1 ı d S t Id B - Ne yapalım, sevgilerini f ela.ket • , ıgı an aşı ıyor tı. aa onu ça ı. ay iki zırh asılmıştı, bunların kollan ve 30. 10. 1935 Çarşamba E d' 'k' k'• 1-tıı~JJ T hs. ten kurtarmak lazımdı. Yaptığım tabi. sa ıye ve teıvı ıye oy c;•• İt'" 

a ın: dizlikleri, başlarında. demir miğferler yede adamakıJII muvaffak oldum. Merkezde: Saat (16) da. · l · · d · · 'im · ~--
- Daha biı· parti oynıyalrm da er· vardı. Yanlarında birer mızrak, ön · ı - Söylev .. tffet Halim Oruz tara- aım erının eğıtlln eaı, )IJf' 

l!ence yatalım. lerinde birer kalkan bulunuyordu. Ötekiler, ne demek istediğini anla- fından. yeni mahalleye bağlı küçük.. "" 
De'rken birdenbire kırılan bir cam Bunlar kızı alakalan dırdı. Dikkat· madıJar. PaŞa sözüne devam etti: 2 - Konser ... Sana'tkarlar tararın. baıh baıına idaresi, Bakırko1. ~ 

gürültüsü hepsini yerinden sıçrattı. le bakıyordu. Ansızın soğuk bir titre• - Ama ne tabiye! Cam kırılması, dan. !l;asına bağlı anbarh ve avcıl-' it'' 
Bu d"a nenin nesi idi? Herkes biribi· meye tutuldu. Gözleri faltaşı gibi a. cadı masalı, 1038 de öldürülen ced • Alayköşkünde: Saat (16) da ve 1 b 1 '·Öf 

k t . • d erinin ir ettirilerek bir ~ ,J&• 
rinin yüzune sorgulu sorgulu bakar • çıJarak, zırhlara takıldı kaldı. Mu . dim, zrrhm hare e ı, oglumun im a • (21) de. et r. 
ken Bahtiyar bacı içeriye girdi. Ya • mun titrek ve solgun ışığı ile pek iyi da yetişmesi.. 1 _ Söylev .. Meliha Avni Sözen ta. linde idare edilmeıine vili1~~ 
rı ağlar. bir sesle dedi ki: göremiyordu, amma zırhın kımıldan· 1şte hazırladığım hücum planı! Na· rafından. re heyetincekararveribııif, ·~ 

- Ah, ne fe1iltet! Küçük bayanın dığını hisseder gibi oluyor, kulağına sıl mükemmel bir kumandan değil mi- 2 - Gösterit <Babaların Günahı), için tehir mecliıine ıönder1 
yalta.ğını düzeltirken ayağım kaydı, madeni sesler geliyordu. Müthiş bir yim? gösterit şubemiz tarafından. tir • ........... --............ .._ ................................................................................ ._ ...................................................................................................................... ~~ 

Aradığım Kadın 7 ıı 
. ( Aşk, Macera ve Hayat Romanı / 

Ya~an : Kadircan Kafh 

' Götlerimden kara bir perdenin kal.' 
dınJdığını görmüş gibiydim. 

- Bunu şimdi anlıyoı·um. Bana sa
hiden istemediğim şekilde açılıp saçı
lıywlar, hastalıktan başka sözler ü • 
zerinde konuşmak istiyorlardı. 

Arkadaşım, sigarasını tazeledi. Ba.. 
na da uzattı. Adetim olmadığı halde 
ağzıma aldım ve ateşledim. 

Bu sırada yüzüme büyük bir dik • 
katle baktı. Acı acı gülümsedi ,.e şun· 

lan söyledi: 

- Sen bana inanma? .. Etraftan sor, 
soruştur. Yalnız şu kadarını söyliye
yim ki senin müşterilerini kaçıran za
vallr karındır. 

Şaşkın bir halde: 

- Nasıl? Mümkün değil! •• Bunu 
nasıl yapabilir?. Ne faydası var? .. 

Diye sordum. 
- Şüphesiz, zaran var. Fakat o bu· 

nu düşünmüyor. Hastalıklarında sana 
gelen kimseler en ufak bir bahane bu· 
]arak tanışıyor; sık sık oralara gfdi • 
yor. Konusmal:u· :ıra•;ırnıfa lilPnin role 
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çapkın olduğunu, sır tutmadığını söy. 
lüyor ve bunun için kimse sana gel
miyor. Yalnız kırkını aşan herkesten 
güler yüz bulamıyan kadınlar, has • 
ta olmadıkları halde, sana geliyor • 
lar ... 

işin iç yüzü bütün çirkinlik ve acık. 
lığile karşımda. sırıttı. 

Eskiden kapı dışan çıkmıyan ka • 

rım bunun için artık evde hiç oturmu
yormuş. Müşterileri tanımak için kli
nikteki budala hasta.bakıcı iJe sıkı fr. 

kı dost olmuş. Ondan günlük haber -
leri abyor ve ziyaretlerini ona göre 
yapıyormuş. 

Ahmak kadın gene bindiği dalı kes· 
mişti. 

• * "' 
Karıma duyduklarımı söyledim. 

Hesap sormak istedim. 
önce biraz sarardı. Sonra kızarttı. 

Elbisesinin şurasını burasını parmak.. 
lan arasında buruşturdu. Parmakla -
rını çıtlattı. Saskrn bir halde saia so.. 
fa h~lnndr. 

Ondan: 
- Evet, bu budalalığı yaptım. Ne 

yapayım, kıskanıyordum. Sonunun ne
reye varacağını düşünemedim. 

Diye cevap vermesini bekledim. 
Fakat ne gezer? 
Birdenbire bana çıkıştı: 

- Bunu kim söyledi sana? 

Sonra, kimin söylemiş olduğunu kes 
tirmeğe çalıştı. Bir çok tanıdıkların 
isimleri üzerinde ayrr ayrı durdu ve 
hepsi için de ağıza alınmıyacak Jaf .. 
lar söyledi. Küfürler savurdu. Kıs • 
kandık1arından, garez beslediklerin • 
den bahsetti. Kendince kirli sandığı 
bazı çamaşırları ortaya saçmağa kal .. 
kıştı. - . ~ 

Şaşırıp kaldım. 

Onun böyle adi b:ir sokak kadını 
gibi terbiyesizce haykıracağını, abuk 
sabuk iftiralarda bulunacağını hiç 
ummamıştım. Bütün sersemlik ve fe -
naJıklannm bana olduğunu sanıyor -
dum. 

O işi ilerletmişti. 

Medineden gelirken beraber yol .. 
culuk yaptığım ve nişanlılık ile ilk ev 
1ilik aylarında benimle yaşıyan genç 
kızın o olduğuna inanılamazdı. 

Hfç durmadan söyleniyor, kendisi -
nl temize çıkarmak için bütiln dün • 
yayı klrletmeğe ~abalıyordu. Fakat 
cınnnntlo h,..., "" lro hi1 nlo mrv.ıır.ııÖ'rnr 

an]adı ve birdenbire başını avuçları· 

nın arasına alarak mindere kapandı, 
ağlamağa başladı. 

Benim hiç cevap vermeyişim ve 
soğukkanlılıkla bakıp kalışım onu 
sarsmıştı. Eminim ki eğer ağzımı aç
mış olsaydım o hiç ağlamadan bana 
çıkışmakta devam edecek; bağırıp hay 
kıracak, kendisinin haksız olduğunu 

gösteren hiç bir harekette bulunmı .. 
yacaktı. 

Ona dedim ki: 
- 01an olmuştur. Ağlamaktan fay· 

da yok. Hiç bir şey kaybolanları geri 
getiremez. Bununla beraber hava ala· 
cağım. Bir saate kadar dönerim. 

Hiç bir şey olmamış gibi kapıya 
doğru yürüdüm. 

Onun, başını kaldırmasını, bana 
bakmasını ve: 

- Affet!.. Bir daha yapmam. Git. 
me! ... 

Demesini iştedim 
Fakat hayır •• 
Yerinden kıl kadar kımıldamadı. 
Kapıdan çıkarken ona dedim ki: 

- Zavallı çocuk, kendini bilmiyor -
sun. Seni bağışladım. Biraz sonra dön· 
düğüm zaman aramızda hiç bir şey 
geçmemiş gibi her şeyi unutacağız. 

Anlıyor musıun? olmaz mr? 
Gene cevap vf'rmPıH \'P rrkhm. 

~mmııık: 

- Ben suçluyum •.• 

Demektir. df t' 
Fakat acaba Zübeyde ıçtıı 

böyle mi idi? ıf1-" 
Bir saat sonra döndilnt· JtaPçı) 

di anahtarımla açtım. yukJl.11 .0rd11' 
-n•) Lamba kısılmış olarak r 1' 11 

Soyundum. Iş1ğı söndürdiilll 
nun yanına yattım. ~ı,; 

Arkasını döndü ve benden u 

tı. """' Onu yatıştırmak ve hiç ol~JI fll 
ramızda soğukluk oımanıaS' 
kulmak istedim. si 

Dirsek vuruşları ve ontllZ 
rile kovuldum. 

Sabahı şezlongta yaptıll'I· /, 
• 

• ... ııı "' .. .,, 
Onu başımdan savınak !~~rd• 

bepler vardı. Hele ~ zant -
iş o kadar kolaydı kı.. -·ot. bit 1 

· · yalı.Karıyı boşamak ıçın 

yetiyordu: 
,ı· 

- Boşsun?.. lJYOf 1' ~ 
Ve kadın bohçasını ya •gid•~' 

mıyor, babasının yahut. i bOYJof ,o'' 
herhangi akrabasının eviJt 119 d• 
du. Ne mahkeme, ne dafll il' 

o gu.. ·urdint• 
Ben de bunu yapa.hı t 

. t' Faka ~ 
çoktan hak etmış 1

• _., ""'" (Ark'"'· 



] Kitaplar Arasında 1 

Bay Virgül Hak yerlerinde: 

Bay Sadri Etem 

Sadri Etem buıün hükiimet 
llıerkezinde kendiıini atetli bir 
s-lqmaya vermif, g\.inünün bir • 
çok au.tlerini doldurmUf bir va • 
ıİJettedir. Bununla beraber bu 
-.&ziyet, bu atetli yazıcıyı, günle· 
tini anlqdmaz bir , durğunluk i • 
Sinde bomboı geçiren birçok ıan· 
'-t adamlarına hareketin ne de • 
!?ıek olduğunu gösteren iyi bir ör
tıek olmaktan alıkoyamıyor. 

Muharririn 11k ıık san' at ile -
mine uzattığı eaerlere bakınız; 
'-\ttli bir muharrir, inan yolunda, 
!?ıakıat yolunda, ıan'at yolunda 
naaı} yürüyor, nuıl muvakkaf o -
luyor? 

Kapab bir odada, dar bir pen• 
tereden sezilen bayatla ıörülen, 
İçinde yqandan hayat araımdaki 
f •rklar ne kadar büyük ve kav: • 
"etlidir? Bunları iyice ıörecekıi · 
tıiz. 

lıte SaC:lri Etemin muvaffaki • 
Yet ıırlarmdan haıhca11. . 

* * * 
Muliarririn. yeni çıkan "Bay 

Virgül,, ünü tamamladıktan son -
t• böyle dütündüm. İçim dolmuı 
"e doJIDUflu. Kitabı dolduran kü
çük hikayelerden çoiu kuvvetli 
to111anlara eatlam bir huamalc o
lac.Jc dencecLt büyük manalar 
1•tıyordu: Cümleler; uzun, kısa, 
kal'ltık, aülünç, parlak Ye doğnı, 
ti.inıleler arasmda ıdaımıt kal · 
1lı1f, hirer virgül haline ıelmit ·in
•ıa.nlardan tutmıu da imanları 
tUlünç mevkie dütüren "İyilik,, 
ler Yahut ''İyilik., i budalalık mar 
kaıı vurarak istismar eden iman
~?, Yalancı fazilet davaları, ve -
k •!rıler Ye telkinler, çalıtmıyan 
d a.dınrn çalqan erkeiin bayatm • 

" O)"nadıiı ıonu gelmez rol, ihti• 
t~, lllemur zihniyeti .• Hepsi bi • 
~er .. birer gözümün önünden ıade. 
d~Rru, güzel çi1::zilerle srecmisler 

1. 

'h Bunlar içinde "Rahal Adam,. 
aı i bu kitabın içinde, diğer kıy• 
illeti · crın }anıba~ında bulunması • 
~t bir Yanlıtlık caydığım hikaye 
i er de oldu. Faicat bunu buraya 

t~·:~t e ... ditımi her hikayeden ıon• 
dıgırn nota horçluyum. 

lird~t almadan, tekmil kitabı bi• 
tı t 

1 
len IOnra kdamın içini ka · 

tcı ~~Ydım belki beğenmediğim 
belki ır ~ikiye bulamıyacaktım ve 
lrıek . ~ıtabı bat tan hata beğen • 
Yal ıçın İçind"ki hikayelerden 
adınız bir tekini mesela "Eıer,, 

ıaını ku v 

ceL· 0 maklıgım da yete • 
• lqJ, 

Belki · · 
nıçın yalnız bir tanesini?. 

Sadri E ·tem - Küçük Hikayeler 148 
sayfa: 50 kuruş 

Bu beğendiğin "Eıer,, de neden 
bahsediliyor diyeceksiniz. 

İsterseniz si:ı::e cevap verme 
den bu hikayenin son cümlelerine 
sizinle birlikte bir göz gezdire · 
tim: 

~'Y olcla öyle %annoluncluğı.z gib: 
İf yoktu. Bütün p.ünleri çadırda o• 

turmakla geçiyordu. Delikanlı gü
zel bir mermer parçası buldu. · 
Can nkıntııiyle onu yontmaya 
baıladı. Yonttu , düzeltti. Sabah· 
tan akıama kadar günef altında 
günlerce, haf tal arca aylarca hep 
onunla uğraıtı. Geni§ bir ağız, 
dik bakan göz, genİ.f kalça Drta· 
ya çıktı. Son defe baktı. Ôğl'.! gü
nqi altında mermer yürüyecek, 
•Öz •öyliyecek gibi idi. Bir an için 
§"ftrdı. Güzel kadın geliyor sandı, 
korktu. Elini he)kelin kalbi Ü•tÜ· 

ne koydu, soğuktu: 
- Oh bu benim eserim. Fakat 

ne iyi, kalbi yok . diye söylendi,,. 

Şimdi öyle sanıyorum ki, bu hi
kayeyi niçin beijendiğimi sormı • 
yacak, onu bulmak ve bir baıkası
nm yarım yamalak anlatma11n~ 

kanmıyarak tek batınıza okumak 

iıtiyeceksiniz. Hakkınız var, sor 
ğunuza cevap vermiyeceğim. 

* * * 
San'atki.rı muvaffakiyete gö · 

türen belli hqlı unsurlardan biri· 
ıi de yaz11ındak! açıklık ve sade
lik olsa gerektir. Konuıma dili, 
ıade dil diye arasıra ortaya sürü• 
len berbat, acaip, cür'et dolu sa· 
tırların kart ısında hakiki açıklık, 
hakiki sadelik ne demektir .• Bu · ' 
nu Sadrinin eserinde ve eserlerin• 
de anlamaya imkan vardır. 

Şunu da itaret edeyim: Belki 
muharririn araııra mübalağaya 
kapıldığı duyğuaunu duyduğumuz 
da olacaktır. Eğer böyle 1lulduğu · 
nuz yerler olacakı1. gene kendi• 
niz bunun, yerinde bir mübalağa 
olduğunu kabul edeceksiniz. 

Doğru, dümdüz, belki bir fo -
to'ğraf olan eserler araımd& kü -
bik bir eıeri de nasıl beğenirsek 
bunu da öyle beğeneceksiniz. iti• 
yat haline gelmit öyle zaafları " 

Kontrol 
dövüldü mü? 

Maznun dövmediğini 
söylüyor 

Sinemacı Kadri ve Cevat si • , 
nema kontrol memurunu tahkir, 
teşhir ve dövme suçu ile dün ü ' 
çüncü ceza hakyerinde muhake -
me edilmiılerdir. 

Dünkü celsede davacı Bay Bur· 
hanettin. davasını şöyle anlatmı!• 
br: 

- Alkazar sinemasına iki ki • 
ıinin biletsiz olarak girdiklerini 
gördüm. Kanunsuz bir hareket ol
duğundan önüne geçmek istedim. 
içeri girenleri çevirelim ve zabıt 
tuttum. Zabıt tutmama mani ol • 
mak istediler. Cevat üzerime yü • 
rüclü. Kapıya kadar çıkardı. Yere 
iterek kapıdan clı§arı attı.,, 

Diğer taraftan Bay Cevat ta 
şunları söyledi: 

- Bunların hiçbiri doğru de· 
ğilclir. Burhanettin daha önce ge
ne bizim olan Şafak sinemasına 
gelmiş, kasada oturan kıza, :lııa· 
rı çıkmaıını, kendsini muayene e· 
deceğini söylemiıtir. Kız bunn 
müsaade etmemi§, bunun üzerine 
Burhanettin polias ~ _,,BM • 
ramakta ısrar etmiıtir. Polis ora • 
mağa müsaade etmemif, müfet • 
ti§lerin kontrolü neticesinde suç· 
suz olduğumuz anlQ§ılmı§hr. 

Kendisinin bundan öcü vardı. Al· 
kazar sinemasına iddia eclilcliği 
gibi iki kiıi biletıiz giriyordu. Ka· 
pıcla duranlar, makinistin arka
Jtqları tli. Onu görmeğtt geliyor • 
lardı. 'Biz, :fal>t~ 'tüti"ltanna mani 
olmadık. Yalnı% rica eltik. Zaptın 
haknz olacağını, çünkü •b'ıt fu • 

tulurıa, bizden derhal 300 lira ce· 
za alınacağını söyledik. DöıJme 
de katiyyen doğra değildir. Ken • 
dilini yalvararak ikna edemeyin
ce, arkasını ok§ayarak: 

Bundan sonra suçlu vekili Bav 
Sadi Riza, Burhanettin aleyhinde 
vaktiyle vilayete müracaat etmit 
olduklarını, mahkeme tarafından 
bu dosyanın da getirilerek birleş• 
tirilmeıini iıtemitlir. 

Muhakeme şahitlerin celbi, vi· 
li.yete yapılan müracaatın ıorul -
ması için batka güne bırakılniıf • 

mız var ki, onları eıya araımda 
olduğu ıibi ıörmek bizi fazla a ·· 
likadar etmez. Onu lüzumu ka • tır. 
dar görmek Ye göstermek, için Raşelin katili muhakeme 
yanmdakilerin zararına bile olıa dili or 
büyültmek, alabildiğine büyüt • e :g 
,., .. le: lazımdır. Tahtakelede aevdiği Rll§eli öl· . "' "' 

"Bay Virgül •. ü okuyunuz. lvi 
parçalar dinlemit, iyi şeyler gör • 
müı olacak11nız. 

A. Sırrı Uzelli 

Mürekkep lekesini 
nasıl çıkarmalı? 
Bir yere dökülen mürekkebi çıkar • 

mak için kolay bir uıul vardır: Lekeyi 
kaynar ıu ile ıslattıktan ıonra üzerine 
oksalat dö potas tozu atar ve leke kay· 
boluncıya kadar ııcak au dam1atıramız. 
Leke kaybolur olmaz ıoğuk su ile bir
kaç defa ovarıınız. 

Bir baıka uıuJ: Mürekkebi gene kay
nar su ile ıslatır, üzerine damla damla 
aıit nitrik atarsınız. Fakat bunu dik· 
katle kullanmak lazımdır. Leke kaybo
lunca soğuk ıu ·· · birkaç defa ovunuz. 

Yağlı boyayı çıkarmak için, bir bezi 
trementi rubu içinde batırıp boyayı ov· 
malıdrı. Bunu birkaç defa yapmak la -
zımdır. Taze boyalar daha kolay çıkar. 

dürmekten suçlu Leonun muha • 
kemeıine dün ağırcezada bakıl • 
mıt> muhakeme. yaıınm tayini i -
çin betinci hukuk hakyerindel"! 
sorulmasına kalmııtır. 

Vefa B takımı Samsuna 
gitti 

Samsunda Cümhuriyet hayra· 
mında şehirde yeni yapılan stad • 
yomun açılma töreninde bulun · 
mak üzere İstanbul spor takım• 
çağırılmıştı. lstanbulsporlular son 
zamanda Samsuna gelemiyeceği · 
ni bildirmesi üzerine Samsun 
mıntakası Vefalılara baı vurmuş, 

onlar da bu güzel işi yüzüstü hı 
rakmamak üzere dün B takımın' 
A dan kuvvet alarak göndermiş .. 
lerdir. Başarışlar dileriz. 

"' Jzmit körfezindeki Gölcük tersane 
sinde yapılmnktn olan yağ gemisi ('u 
muriyet hayranıı münac:ebetile 30 bi 
rinci teşrinde <lcnizc indirilecektir. 
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f'•li• ha~erlerl: ....................... 
Yürekler acısı 
Banliyö katarı bir 
adamı ezdi 

7857 numaralı makinist Ah 
met ve ale§çi Raıidin idare ettı1' 
leri 31 numaralı Banliyö kat.la· 
Haydarpaıaya gelirken Kurba • 
ğalı köprüsü üzerinden geçen 
Mustafa oğlu Arif isminde bir 
gence çarpmıt, altına alarak ez -
mittir. Muhtelif yerlerinden yara· 
lanan Arif Haydarpaıa hastaha • 
nesine kaldırılmıı ise de ~iraz 
sonra ölmüttür. Kazanın nasıl ol
duğu hakkında tahkikat devam 
ediyor. 

1 
1 
1 
1 

Bir Beygir Kornadan Ürktü - Yeni Kültür direktörü Bay 
Samatyada Ağahamamr öni.inde 

ı T evfiğin vazifesine başladığını 
duran zzete ait tek atlı bir ara • 

yazmııtık. Bay T evfiğin dün yeni 
banın beygirini sürücü on yedi 

çekilen bir resm:ni koyuyoruz. 
ya§ında Mazlum civardaki çe' • -----.. --··-.. ·-·
mede sulamıf, yularını takarken 
beygir Y edikule cihetinden gelen 
bir otobüsün kornasından ürk • 
müıtür. 

Beygir bu ürkmenin tesiriyle 
f ırlamıf, Mazlumu altına alarak 
çiğnemiı, alabildiğine koşmuttur. 

Beygir biraz sonra tutulmutıa da 
Mazlum muhtel:i yerlerinden ya. 
ralandığından Cerıahpaşa hasta• 
baneaiu 1'ald.lr;·l=1ıw. 

Makineyi Çalı§tırırken - Ga
latada Arapcamide oturan torna
cı İzzet kalafat yerinde motör 
makinesini çalı§hrmak için tu • 
lumbalı el lambasını yakıp hava 
verirken iamba patlamıf, üzeri 
ne dökülen gazlar parlamıştır. 

izzetin vücudünün alt kısmı 
yanmıf, kendisi Beyoğlu hastaha
nesine !ICaldrrilmıttır. 

Denizde Boğuldu - Fatihte 
Kur§unlu medresede oturan sey 
yar kutçu Salihattin evvelki ak -
tam Y enikapı sahilinde soyun · 
muf, denize girmittir. Sali.hattin 
dokuz metre kadar a~ıldıktan 
sonra tiddetli Lodos dalgalarının 
tesiriyle açılmaya baılamııtır. 

Boğulacağını anhyan Salfthat• 
tin hemen feryada baılamıt, bu · 
nun üzerine etraf tan imdadına 
koıulmuttur. Sandallar gidinceye 
kadar Salahattin boğulmuftur. 
Cesedi bulunamamıtbr. 

Kavga ettiler - Galata rıhtı
mına bağlı Cümhuriyet vapuruna 
yük veren mavuna reisi Hüıeyin 
ile amele Fazı! arasında kavga 
çıkmıf, bu kavgaya amele Tahir, 
Esat, Haliı de karıtmıf, biribirle· 
rini dövmütlerdir. 

Kavgacılar yakalanmıtlardrr. 

Otomobil çarptı - Büyükdere· 
den Taksime gelen ıoför Ahme • 
din idaresindeki 3314 numaralı 

otobüs Şitliden geçerken on ya · 
şında simit satan bir çocuğa çarp
mıf, yaralamıtbr. Yaralı, çocuk 

Piyangolu at yarışları 
yapılacak 

lngilterenin Derbi piyangolu 
at yarııları sisteminde bir at yuı
§ınm memleketimizde de Hava 
kurumu menfaatine yapılması ka
rarla,tıktan sonra, bu i~in tetkili 
edilip bir proje halinde merkeze 
sunulması, Ha va kurumu Bevoğlu 
kolu üyelerinden Doktor Andre 
ve Ahrama verilmişti. 

Doktor, bunu hazırlayıp Havn 
kurumu İstanbul merkezine ver • 
mif, tesbit ettiği !ekil çok muva .. 
f ık görülerek Ankara ya gönde • 
rilmittir. 

Orada da tasvip edildiği tali • 
dirde piyangolu at yarı§larına tü
nümüzdeki ilkbahardan itibaren 
hatlanacaktır. 

Deniz yolları 
memurları 

ve Akay 
kanunu 

Avrupada deniz yolları idare
si için yaptırılacak olan ticaret 
gemilerinin proje ve planları E • 
konomi Bakanlığınca tetkik edil • 
mit ve esas itibariyle kabul olun• 
mut tur. Şartname ve planlar bu it 
için müracaat eden yabancı fir ... 
malara gönderilerek son teklifle
ri istenmif{ir. 

Diğer taraf tan deniz yolları ile 
Akay idareleri, fabrika ve havuz· 
lar müdürlüğü memurları için lıa
zırlan&n yeni nizamnamenin tet • 
kiki iti de bitirilmi§tir. Deniz da• 
resi memurlarının hiz~ete alnı • 
ma, terfi, terkiye, tecziye, hazır • 
lıklarında kendilerine, vefatların· 
da ailelerine kartı tatbik edilecek 
muameleler yeni nizamnamede 
mevzuu bahsedilmqtir. 

Kanun yakında Devlet şura .. 
sından çıkacak ve yüksek tasdik• 
ten geçtikten sonra meriyete gire
cektir. 

hastahanesine kaldırılmıttır. 1 ı 
Kı•a Haberler 

Pencereden clüıtü - Bostan • -=-------------------------..;_ batında oturan !Oför Y a~arın 16 
aylık çocuğu R~if sokağa bakar -
ken müvazenesini kaybederek 
düımüş, yaralanmt§, Etfal hasta
hanesine kaldırılmııtır. 

Bir P.lotör yandı - Mehmet 
oğlu Hasan ile Mustafa oğlu Ah• 
met isminde iki kişi Y emit iskele
sinden sandallarına soğan almıt 
lar ve Kadıköyüne gitmek üzere 
denize açılmıılardır. 

Sandal Haydarpaıa açıkların• 
dan geçerken fırtınaya tutulmuş, 

delinerek batmıştır. iki sandal · 
cı yetişen bir motör ttlrafın:lan 

kurtarılmıılardır. 

Galata kulesinin camları - E' nJ. 
ki günkü fırtınadan Galata kulesinin 
bir kaç camı kırılmış, bazı kurşunla· 
rı da u~mu:. tur. Dtin tamire hnşlan • 
mıştır. 

/Jelcdiyede yeni bfr mt>mu riyet -
ı~tanbul belediyesi hukuk iı:;leri da· 

iresinde adli muamelat takip memur 
luğu kurulmuş. buraya Bay Ekrem 
tayin edilmiştir. 

• Tahlisiye genel direktörHiğU Ul • 
rafından lnşa edilen Kınalı deniz fe
neri Cumuriyet ha) ramının birinci git 
nii açılacakhr. 

• Gnr!":onlar okulunun açılması içi• 
llbım olan pnrayı trd:?rfü etmek üze. 
re garsonlar teşebhiislere ~irişmiş1<!r
dir. 
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ltalyan ordusu Ogadene 
yüı9ümeye başladı 

Suriyedel(i hainler! 
Pariı, 25, (A.A.) - Gazeteler. HükUmet o za.man bütün ulu • 

Fransız ve fngiliz dıt iıleri bakan sun müza.heretini bulacaktır. 
lıldarmm dünkü bildiriklerinin t. Lord Pil , ltalyanın Veraayda 
talyan tekliflerinin mevcud olma· terefli bir muamele görmediğini 
d~ima bir deil teıkil etmiyecefi· hatırlattıktan aonra, İtalya ümit .. 
ni yazmaktadırlar. ıizliie ve ifliıa ıürüklendiii tak 

Petit Pariı~n diyor ki: dirde bunun bir feliket olacağını, 
'~. Lavalın ıerek ulwlar aoı • 2ecrt tedhirlerin bir ceza mahiye • 

yeteaini, aerek ltalyaya ve Habe • tinde telakki edilmeıi ıüpheli bir 
fistanı memnun edecek bir for • it olduğunu bildirmittir. 
mül bulmak i~in bir müddttenberi Lord Howe, ıüel zecri tedbirle-! 
Roma ve Londrada ıondajlar yap rin harp demek olduiunu, bunları 
~ 
tifı muhakkaktır.,, ltalyaya kartı tatbik etmenin İm· 

Ouvre, tunları yazıyor: ki.nıız bulunduiunu, bitara.f hk i· 
1 "Zecri tetbirlerin önüne aeçmek linının da. kabil olma.dıjım, çÜn· 
~eyen B. MuHOlininin ıu kolay . kü ltalya.nın bunu Habetiıtana 
~rı ıöıtereceği ıöylenmekte • ıili.h t&§ıyan lnıiliz vapurlarını a 
Ciir: ramak için fıraat bileeefini ıöyle· 

1.- B. Muuolini, Trabluıdan mi§lir. 
iki fukanm Çekil itinin Jnıiliz ge- AVAM KAMARASINDA KONUŞ 
milerinin de geri çekilmeaile ao • MALARDA OYA MÜRACAAT 
~lanmaaı gerekmediğini dütün· EDiLMEDi 
meldedir. Londra, 25, (A.A.) -Avam ka 

2.- B. Muaıolini, lngilterenin maruıncla dıt ıiyua hakkındaki 
ceva\ı ıelinciye kadar muhuama konutmalar, oya bat vurulmakıı· 
yı durduracaktır. zm ıona ermittir. 

1 

~·-Bundan baıka Afrika.ya ye lT ALYA SOSYETEDE KONUŞ · 
ni kuvvetler göndermiyecektir. • MAK lSTEMlYOR 

4.- İngiltere, bu teklifleri ka . Roma, 25, (A.A.) - Havasa· 
'bule değer gördüğü takdirde, bu janıt ayları bildiriyor: 
teklifler uluslar sosyetesinin 13 "ltalya hükUmeti, lngiltereye 
lcr .komiteıine yollanacaktır. Fransa ile doğrudan doğruya gö· 

Söylendiğine göre, ltalya Harra rütmeler yapmağa taraftar olmak 
re'ın bir kısmında, Tigre ve Oga- la beı·aber, Cenevre çeı·çeveıi i · 
dende bir nevi imtiyaz iıteyecek • çinde yapılacak bir uzlaımaya da 
tir. Bu hölıelerin kanuni egemen- muhalif bulunmamaktadır.,, 
liji Habet İmparatorunun elinde Siyaaal çevenler, henüz yakın o-
bulıınac.aktır. lan bir mazide türlü tavanut me· 

Atıl Ha~§İıt&n, uluıla.r ~ıye· todları bulmu! olduğunu hatırlat· 
teıi betler komiteai ta.rafınGan ta· maktadırlar. 
ıarlanan araıuluaal bir yardımdan Bu çevenler, Şako muharebeai-
ittifa'de edecektir. nin muhaaamalara yakın olan gü 

LONDRADA SÜKÜNET ney Amerika11 devletleri tarafın· 
Londra, 25, (A.A.)"- Reuter dan durdurulduğunu ve bu müda 

ajansı bildiriyor: helenin uluıla.r ıoayeteıi tarafın-
Londra remıi çevenleri, on bet dan ıadece onaylandığını bilhaı· 

ıürtdenheri J,aPdınakta olan barı§ ıa kaydetmektedirler. 
aondajlen hcddaoda büyük bir ıü- tT ALYA TRABLUST AKI 1 FIR· 

( Oııt)-Ulll birincide) 

Y ağınç üzerindeki 
gerçinleme 

Bir suç üurinde adlt tahkikat ba~ -
tadık tan ~onra. gnzctelerde ;} apıJmal\
ta olan tahkikat ,.e adli muamelelere 
ilıili ha.,·adis 'ermek Ye suçu yapan 
lar1a su~.a kurban olanlann fotoğraf· 

!arını basmak yasak edilei>iliı·. 
Matbuat kanununun 35 ind mad · 

desinin E fıkrast milddeiumumilerc • 
bu sahlhi~·cti ,-ermiştir. 

Müddciumumilerdc eğer yapılmah
ta olan tahkikat ilk tahkikat ise tah · 
kikat hakiminin muvafakatini alır. 
Raıırhk tahkikatı sırasında ise hu ı::a· 
lı\hiyeti kendi ooşına kuJlanahilir. 

Ankara müdddumumi!i matbuat 
kanununun kendisin~ \•erdiği bu sa · 
llhiycti son yağınç i:erçinkmc5:ine if
giJi havadis neşrinde kullanmış Ye 

dün gelen bir hildittğ ile bu ya.c;ağı 
gazetemize de tebliğ etmiştir. 

Yalnız tahkikat dene.!ine ait olan 
ve bittabi tahkikat bitince kendiJiğin 
den kalkacak olan 1 hu ya.~k. eicr 
müddeiumumi lüzum kalmadrğınr gö 
riirıse tahkik.d deYam ettiği sırada da 
kaldırılabilir 

BütUn milletin can e\·ine kasteden 
bu ağır suçun tahkikatı her tUrlü en · 
re11erden beri durmak \'e bütün suç . 
JuJarr hemen ele nrecek, bütün haki 
katlcri ortaya dökecek bir şekilde ileri 
lemek Jazım gelir. Bu bakımdan ace. 
le ha,adis Yermek merakmdan ne ka· 
dar zayıf olursa olsun, tahkikatın sey· 
ı·ine dokunur bir ~er çıkmak ihtimali 
vardır. Bunun i~in müddeiumuminin 
hu karannr gazetecilik merakının a -
Jeyhinde olmakla beraber pek yerinde 
alınmış olarak bulur ve suc;luları 
bütün milletin (hainlere lanet!) diy~ 
dinleyicisi oiacafr mahktme huzuru · 
na. yolla>:acağr günü sa hırsızlıkla ~k-

teriz. 

Yah .. engin olmak 
istiyor mu"' 

Ankara, 25 (Kurun) --..~ğu~4> · 
hanı Yahyanın sevdiğini bildirdiğim 

kızı eneJcc kaçırd1ğmr ,.c bu yüzden 
mahkemeye verildiğini bildirmiştim. 

Kızın bu kaçmlışa itiraz etmeme.-;ıi 
hasebile Yahyanın mahkum edilmedi. 
fi anlaşılıyor. Yahya sevgilisi ile ev· 

k6t muhafaza etmektedirler. KASINI GERİ ÇEKİYOR ---------
hahki lnıiliz gazetelerine göre, 

B. La.nl tarafından dün lngilte Roma, 25, (A.A.) - Stefani a• 
· İtalyanın barıı imkanlarını aradı 

re hüJik eıp.ine barıı teklifleri janıınm resmen teyit ettiğine gör.e 
ğı doğrudur. Ancak ıimdiye kadar 

bildirihnit olmuı yalanlanmakta hükUmet, !imdi Bingazide bulu · 
kesin bir plan teshil edilmiş de * 

iıe de Franıız batbakanınm elçi i· nan fırkalardan birine, halyay~ 
ğildir. 

le harq ıondajlarının ıelitimini dönmek emrini vermittir. 
Timeı ıazeteai B. Lavalın he -

ınebuube.h.aettiii muha\ckak gö- Reımi ~evenlerin ilave cttiklc· 
nüı; İngiliz elçi•ine ltalyanın tek· 

.riibftektedir. Londra, lngikerenin rine göre, Bingaziye ltalyan kuv-
liflerine dair hiçbir !ey söyleme • barit ıöriifmelerinde oynadığı ro· vetlerinin ıönderilmeıile Akdeniz , 

· mit olduğunu yazı1or. 
lü, .kular ıoıyeteıi ile Habeıiı • de İngiliz ha.rp gemilerinin bulun 

Newı Chronide ıa.zeteai, eko · tan hesabına bir mütahitlik mahi durulması hakkında hiçbir zaman 
nomik zecri tedbirlerin tatbikin • 

yetinde telakki etmektedir. doğrud~.n doğruya bir mümuebet 
den önce bir anla§ma. elcle edilece 

Ftanıa, barı§ görüşmelerin in ge olmamı~hr. r.,P..ma.fih, bu çevcnler, 
ı iinc dair B. Edenin ıö:zlel'inc hi.i· 

litimi hakkmda. lngiltereye n1alu· ltalyanın bu hareketinin n;ilte-
cum etmekte. Franıa ile İngiltere· 

mat vermekte ' 'e İngiltere bu gÖ· reyi de bu §ekilde bir harekete 
ve İtalya anı.aında ka.rarlaıtmla ~ rÜ§llltlere fa&l bir ~,.kilde i~tirl!l.k scvkctmeıilc sonn~hrıac;'\ğtııı u • 

<'ime'ktedir. nııJd etmcktcdil'lcr. ca~ bir tarı;ı h"llin mi Habetiıta· 
ltalyan gazetcdei Gaydanın Mue· BlR BAŞLANGIÇ MAHiYETi na teklif edileceğini ıormıt.kt&du. 
ıolininin bani teklifleri h kkmda Roma., 2!i. (A.A.) - D19 itlf!rt lNGJL TERE F1LlSTtN lÇtN YA-
hi buliNUına. önem vermek ıe •. bakanlığının, ~ö,, aöylemeğe yet • PJLAN PROPAGANDADAN 
ı ~ktiği11i söyliycn Lontlra ı·eıımi Çı" kili bir şa.h ~1yelinin, HıllYafı Ajan· HA SERDAR 
·cgkri, bu teldiflerin doğruluiu, 11 ayt~nına ıöylcdiğine göre, 1 • Lcmdra, 25, (A.A.) - Avam 

yahut yanhşlrğı hakkındn hiçbir talyan-Hahcş anlaşmazlığının ko- kama.raaında irad edilen bir aoı- • 
~ey ilave etmemektedirler. lanlması hakkındaki auıulusal ko guya cevap veren hükUmet mü . 

LORDLAR KAMARASINDA nuşma.lar, kesin hir pli.n ü:zerine menili, hükUmetin İtalyanın bari 
SÖYLENEN SÖZLER istinat etmemekte, bir baılangıç radyo iıtaayonu vautaıile Filistin 

Londra, 25, (A.A.) - Lordlar mahiyetini taımıaktadır. i~in Arapça yaptığı propaıanda • 
karr.araıımn clünki.i müzakereleri BiR 1NG1LtZ HARP GEMlSl dlln haberdar olduğunu ve bu hu-
eanuıncia, Lord Secil, lta.lyanm JSKENDERIYEDEN AYRILDI ıuata lta1yan büyük e~i6inin dik .. 
ıartlumr tesbit etme8i zamanr gel hkenderiye, 25. (A.A.) - "ReT katini celbf!t.m;ş bu1unduğ11'l'111 siiy 
mit olduğunu ~öylem1§tir. st">lutinn., adh lngili:ı haı·p ıemiıi lemittir. 

Zet:ri ekonomik tedbirler, biı· Jngiltcreye hareket ctmittir. Ay · AMERtKAOA KONUŞMALAR 
ceza tedbiri olarak telakki edil • ni ıınıfa. mensup olan "Ramillieı,, Yatinıton, 25, (A.A.) - 8. Roı 
:ıemeli, yalnız. fenalığın önüne geç gemisi "Reaolutionun yerine. geç· velt ve B. Hull, tam bir mahremi
mek için alınmalıdır. Daha ziya. mek üzere gelecek ayın 11 indcj yet içinde üç defa toplanmı§lar ve 
de tahaffuzi tedbirlerden bahse- lnıiltereden buraya aelecektir. zecri tedbirler meaeleai hakkında 
r.ilmclidir. Uluslar aoıyetcai, oto· Reuter aja.nsınm deniz bakan • uluslar ıoıyeteıinden aelen nota· 
r:kı.iui ptermczıe 1914 deki du- lığmdan öğrendiğine aöre, Reıo- ya., Amerikanın vereceği ceTabı 
r;un hasıl olacaktır. Buna binaen, lution gemisi Akdeniz •ularındaki rörütmii§lerdir. 
JiükQmet, ıonuna. kadar aiya!iUtDA himıet devre$İni bitinniıtir. Bu cevabın, gelecek hafta ha! . 
devam etınek ve enerjişini göate· INGILIZ GAZETELERi langıcından evvel gönderilmiye • 
recektir. . - Londra, 25, _(A.A.), -. Bu ıa - ce_ij_i aa~ılma.kta.dır.!. 

Jenmf'k i~in zengin olmak ka:rgus ile 
::;-.uriyey~ geçm i~tir. 

ŞiJede mit'n~ 
Şile) (Öz~l) - f.iugün Cumuriyct a 

la..nında ancak suikast~ıJarr tel'in itin 
hibiik bir miting ~·apılmr~tır. Miting 
haşladığı , .a 'ri:i t ilk m~l\t4'p ta khele.ri 
mll;tlliml~ri ile ;:ı. lana gcl~rek ı~tiklal 
marşını okumueinrdır. Halk: •"Ya":a · 
~m Cumıır R~i .. imi7., kah •ı>l.sun mel • 
unlar.. di~ <.> bağırrıT~tır. Şileli Ychip 
kürı:;\iyc ;:c1crck h:\in suika~tçılan tel· 
in etmiş. 'Bunda 11 Mnr:\ tn~·y:ırc remi 
yeti l<i.tihi Rın:im 'e elan~ hir çok ha 
Upler söı hÖylrmi :ş lerdir. !laik "At:ı • 
türk .. adı ge~hıce: 

- Yaş.1:;:rn. ı:nk yn ~ ::ı~ın diye haykı· 

ek.~ik olmıınıasrnl Ulu T~nndut dtte. 
1"17,. 

Türk potestan r.cmaat.i rci~i otott ' 
crlacryan. 

[\onya, 23 ( A.A.) - Seni her şe1: 
den üstün sayan. srnin de\ rinde do 
ğan Ye ~aşıyan Ti.irk gen~liği ı;arı' 
kıymak İt-itiy~ıı md'un ,·atan~ıılatl 
bütün \'Uhğr ile lanctıer n sana d• 
rin sevgisini sö~ ler, Büyük Ats1UP' 

Tfonya gençler birliği spor 111ırdd 
baıkanı Seyfi Uzer. 

l$tanbu1, Z-1 <A.A.) - Val'lığU'ıfl 
(cna gözle hakanlarJn gözlerini çıkJ; 
mak, el UT.ahrnların ellerini kırl'O .. 
i~in hazır olan üç kardcrlcr örnriirı~ 
:ıün çot.; mmn olma.~ınt candlln dilf 
rİ7:. 

rıynrdu. Rulgari.atrın göçm4Jılerinden fal' 
BAŞBAKANIMIZIN TEŞEK- va Çiftlik köyünden Lütfi GilrıoU· 

KÜRÜ Arrun·utköy. 23 ( A.A.) - Sana 1'C°' 
Ankara, :!:i ( A.A.) - Bir ka~ hain mak istiyen hain elleri kırmak, sısıl 

vatansız tarafından yüce Önder Ata· ·~evrilerek silahlara göğsümüzle ıa1' 
türk'e karşı haıırlanan menfur sui · şr koymak için her an hazırız. 
kast kar~~mda asli ulusumu~un duy- Arlz Çadrrcı oğld, 
duJhı heyl'canı Ye Ulu ÖndcrJc onun Silifke, 2.1 (A.A.) - Atamıza ıcf 
ölmez es eri olan cumuriyl'tc.> çöıül • tülük yapmak i!tfyenJeri tel'in e"1 
m~r. haihhtınr ı:ö~teren yurdun her H size uzun ömürJer diJer, deri" ~1' 
bucajfından aldı~T binlere~ telgraf · grlarrmızr .tıunarız. 
tan duydu~u derin kıvancı ayrı ayrr Tecim 00ası 
bildirmeye ,·akit hulamıyan Başba · Yalvaç, 23 (A.A.) _ Ulu önderi' 
kan. minnet 'e teşekktirlerinin iblaiı mize ve yarattığr yUksek denimlerc '~ 
icin Anaclolıı Ajan~ını taY!'it c.-tmi~ • rekten b:\ğlı bulunan biz öğ'rettnC11 

tir. ler al~akJara lanet diye bağırırıt· !it 
ANKARA M1TlNG TERTiP HE- ralvae orta okul direktörii H. sa· 

YETiNiN SAYGILARI Osküdar, 2:J (A.A.) - Vlu Ta11rı; 
Ankara, 2:l ( A.A.) - Yüce Cumur ~izi kemali ~ıhhatle ilaye\'müJki~·ı; 

Başkanlığı genel ~ekreterliğine: payidar Ye çekem iyen ha bb;leri dt 1 . 

Bugün HA.kinıb·eti milliye alanını ti karipte muz:mahal n~ perişan e11• 
. dolduran kırk hinden fazla ihtiyar, sin. 
gene;, kadın ,-e erk~k .Ankaralı ba.ğrr- U&küdar Açıkliirbe yoku"u f'l. ~ 
!arına Atatürk'iin bine yakın büyük Na:ffl' 
rt'..simlerini ba.;arak, ellerinde Ata • Knaklı, 22 <A .• \.) - Yalmz: "!'~ 
iiirk'üıı sembolleri 'c ona bağlrh~r an. yan değil gelecek bütün Türk nefl

1d 
labrn dövizler olduğu hnldc büyük .\ · lerinin yüreklerinden seYgi ve n'tiıtll~, 
tal:ırına yapılmak istenen' haince kı· ek~ilmiyecek varlığınıza karşı el li~ 

1 
Janca karş1 yüreklerinden taşan nef_ dırmak istiyen hainleri yürckJcriJ11~. 
reti haykrrmışlardır. ~ığmıyan kin ve nefretle anar size 

~öz ahırı bir çok hatipler kı.>ndilefr kennH'Z ömürler dileriz . 
.ni Yaredt'n, kendilerine ışrkh verimli F.uat O:an prırti bafkanı l?lı:re,,_,(lt 
yolları a~an BüJ Uk I\ur-tarıcıya kar .- can, Uray ba.,kam Mefımct, Hnlk fllı 
~ıha~ YC yüreklerini daima fedaya ha- • mm" Sal:m Mclımct, .1brfun·f11ı~' 
zır olduklarını söylcmi~lcr -re bu söz· Subafı köyillıdcn Hasan. . 
ler kırk hin kişi tarafından ardı ar· Zara, 22 (A.A.) - 1\ötü \..aföt tı, 
kası gelmiyen alkış ı-e ya~asın ~e8 • şebhilsünü ha..cıın val-iıta..roiyJe bııı'ltı 
)erile karşılanmı~tır. k~maJi tffMiffJe haher alan il~~, 

Miting sonunda. Atatürk'ün uğrun· halkr buna yeltenen hain nta.~ııl',,. 
da, onun göstereceği yollarda bir an rı son~uz nefretlerle tel'in ederli,. 
tereddiit ctrned<.>n yül'üyüp gö~iislcri kendileıinin en a~ır cezaya <'.'lrpıl"' r 
ııi ıııiper yapacaklarına ant i~mi~tt-r n larnı istiyouz. Atatük yolund~ ötti11~. 
hu antlarının Atatürk'ijn ~ Uk~ek ka - yr kadar yürüyeceğimize tekrar Jıt. 
tmn sıınulma~nıa miting t<'l'tip heye · canla. ant i!;t.riı. En RiiyüğiimiiZ. 1J' 
tini :ıtam1~lardrr. Birlik ba~kanı doktor N. Akı1•i 11, 

H:ılkın bu rük~ek duysı;u v~ bağ'h · nlay parti ba~kanı şarbay Sö:carı. (}t 
hkhrınt ~ono;m: :;ı:.trgıl:urmızla .c;una. {'Q kurumu bnl}krını namına Turorı 
nr.. 

22/ .l: 11935 .lfiling trrtip /ı<!yr.fi: lh· 
~!ln, 'F'<ırihn C. Giit·ım, 7•{n~it Uluğ. 

Olu Önderimiz Atatürke 
telgraflar 

Bolu, 23 (A.A.) - öz yürekten kry
melJli nrlıiına. n iilküne inan~la ,.e 
antla bağhlığrmııı söyler, alçaklara 
lanet diye bağırırız. 

Tr:cim '!daJJı bt:ı§katıı T. Atay 
Bolu. 23 (A.A.) - Türkiin yüce A

t.asına alçaklı\\ yapmak i!tiyen1ere la .. 
net ed"r başımtz:da ı;nnsu:r. nğlıkla iin 
Ycrmenizi derin r.ıinnet , .e M:rgıları· 
nnzla ililerir.. 

F:ımaf kurumlnn nrltno ,\ ' . O:k<ın 
BP.h~t.;. ~~ CA.A.) - Hı>r zaman ı;;e · 

ninlP. heraheriı, kahl'olsun kahpeler. 
Robcrt Kollrj tnlcbe birliği 

Osmaneli, 22 (A.A.) - Sana sar · 
~ılmar. bir imanla baih olduğumuzu 
H: yalnız yarattr~ın devrimin korun
ma!IJ , ., ba~rılma~r iein yaı:;adığınu· 
za hir kere daha ant i~u. alç.ak n 
~oysnzlan i lrnç. 1·e iğrrn';lP. teli'n ~d!· 
riı:. 

(;.ençler bfrlipi haşlaınr rlflkfo,. lb
rrrMm lm1f. 

Girf.l!OI'\, 22 (A .• ~.) - Otağın ,-ırnıi 1 

lı{'ş m ilron Tü rkitn k.-ndlt-digi fek ya 1 
!;ıntn chırnğıında konıhı sana kalkan 
f'llt'r, ı;ana yetişemez. Ulmoun ç.-Jik 
çembcrJnrle kırılır. Ulnı:; sen~i'r, yaşr. 

yamaT,, ~en ~ok yap. 
Akgün ga::etcai Doğan Köymen 

Ortaköy, 2:3 (A.A.) - Ulu Ondrri • 
mize ve zatınrıa. yapılmak istenen su 
ikastt bütün ~emaatinıiz tel'in eder n 
Tiirk ulu.sunun ~anlı şefi oliln Ata · 
türk'c sağlık ,.c esenlikle üzerimizden 

~A.IK TÜRK HIR1ST1YANL'! 
BIRLIGt NAMINA ÇEKILtf" 

TELGRAF 1'• • 
Sonrasrz Önder ve Cumur Baf 

nınm; Kamal Atatürk. ~-
Dünyalara bedel olan ku~.t e~ 

ıııınrza karşı yafmcr iğrençle ııat 11 • 
hainlerj ~ertliklt iltmiyen. ~l•~,-.ıs 
dan tırnaklarına kadar sinirl~""' 
Türk yoktur. ,tjf 

Sana l\arı:r ~em bakan göılı:t'• ··dil 
liy~n diller, uza11an eller, katlı ı11 
t:tpy:4nla'r ycık olsun. ~~ 

Tanrrdan tek dil~miz. 'u ,.,,. 
gnlgeniziıı üzeri miıdtn ek:Eik 011"

9

111,.r ı:.rdrr, aon!!tıı; s'vgi ve saygtlaf1 ~ 
yüksek katmrta sunarke~ ':~ici1' 
hağnşrrır. : Yar ol >arhğımızın ü'ıt!Y 
:raratrm:n ULU ONDER A~ 

A rapkfr su/ h fı6k{mliğindctt ~at# 
Arapkirin Herenıe ınahall ,.tici' 

Göıel Ef. zade tUcear Mevh\dan ~~· 
deiale,-h lstanbulda. :seyaıı_t:ıi ~-
k1tlak lı:ırunda mutmur ~arı) b6 seJ\,t 
fa.fa oğht CP.Jtil zimmetınde •fi JtS~ 
alacap:r olan (270) lir;Jntn talt~~P' • 
kında Arapkir tmlh hukuk ~ ~ ~fi' 
~inde kra kılınan duru~"'sdds~eriY" 
rf ,.ia lcyh Cel!ı.1~ göndenl~rt c Jt't! ' 
ete mumailPyhin ik.smetgah frllıtfff tıl; 
k,.ni meıçhul huJundnln hfld ublil' 
duiundan m:ıhkcınece i1Alle;;dd1Jl~ 
icra.cıına karar nrilmi~ ,-e 111 

2 
ıt·9öS" 

Celcllin duruşma giinü o]~rt 1 {h bil"~ 
1r günil Mat '9 d;ı Arapkır su 881 ~t1

1 

mahkPmt'ıı;inde hinat huln;~tlt- "'"' 
H'f\if ~iindermec;İ ak~i t~k 1;t UAlf O: 
krnda ~ıYaP kakıırı ,·crılCC~ 
lunur. ev. No. 10196) 
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Türkiye 
Yönetim 

Ziraat Bankası 
Kurulundan : 

T ~ki,_ Ziraat Bankuı ıe:ıel kurulu adi ıurette olarak ikinci 
'\tinin 26 ıftcı Salı ,unli ıht 15 t• Ankarada Banka Merkez bi· 

•asında toplanacaktır. 

1Aıaiıda iaimleri yazılı delejelerin bu toplantıda h4zır bulun . 
Ilı& atı rica olunur. 

T oplanhda Görüıüf ecek işler : 
1 - 1934 ydı itleri 'fe hesapları hakkında yönetim kurulu ve 

111\ara.Jtip raporlannm okunmatı. 
ld 2 - 1934 yılı bHanço, kir ve zar•r heaapli.rmm taıdiki ve 

a.re Mecliıi üyelerinin ibraıı, 
3 - ldare Mecliıi Oyelerinin Banka He kredi haricmde it ıör..

lllelen huauııuıda katar verilmesi, 
4 - Murakiplena 1934 yılı ücretlerinin tayini, 

l 5-1936 yılı için ilii mbrakip ve iki yedek nıurakiı> ıeçihneıi, 

f.!!ı)'{dt aiı ve D-1q.ıar aJı 
Afyon S~ylav Bav .Ali Çetin Kaya (Bayındırlık 
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Bakanı) 
lnet Ulvi Aykurt 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Rıfat Ataz 
Şakir Kınacı 
Saffet An1'-.n 
Raıib Kaplan 
Numan Aksoy 
Adnan Ertekin 
Nuri Gökt•pe 
Dr. Mazhar Germen 
General Kazım Ozalp (Sü Ba . . 
kanı) 

Hayreddin Karan 
Tevfik flkret Sılay 
lhaan Tav 
Salih Bo•ok 
Ali Şevket Önderaev 
Behire B~diz 
lımail Hakkı Uamay 
Muıtaf t. Şeref Oıkan 
Refet Canıtez 
Dr. Galip Kahraman 
Sadettin Ferit Talay 
~i7a Gevhtr Etili 
Hilmi Eraeneli 
Şükrü Yatın 

• BORSA 

26-10 - 936 ~ 
dJı.aJaruuıa yıldJ> ı.-reW olanlar, Dıe • 

rın• IDDIDffe .oömtlerdlr. Makamlar -. 
ti bpcıtıt aat11 nyaUaradıı. , ____ nukut 

• Loadu 
* ~CffOrk 
• PırJs 
• lttilbo 
* Brük~e 
• Atl81 
• Ceııenr 
• SofJa 
• Amıtardırr 
• Prıı 
• Stothola 

ııw. - • Viyana 
124. - • Mıdrld 
167. - * Berlln 
IH, - • VUŞOVI 
st, - • ludape,tr 
24, - * Bütrc, 

!!IS •• • Berırıd 

!4, - * Yobhımı 
u. - • AlttD 

96. - * Mectdlyc 
H,-· • BHhOt 

23, 50 

!7 -
:i4, -

~t·: 1 .. ~. -
~•. -
35, -

<14\ -
53, - ! 
!33 - i 

11:---- Çekleer ----
• Londrı 617,- * Sto\hlın 3.13~4 
• Ntyyort 0.794< • Vfyar. 4. 'HScl 
• Parls ıı.o.s- • Mıdrtd s.sı 
• Mlllıo 9.7617 • Berlla 1,9770 
• lrilb&i 4ı.7JS.f • Varşova 4,t!lS 
• AtJ.ııı. 8~9030 • Badıpeşıe 4,'t0S3 
• Cınenı t4t7S • Bütres 101.8475 
• Sofyı 63.9344 • llclgrıd :ı4.~0 

• Amıterdım r. t7!t0 • Yolı:ohımı 2.762S 
• Prıı 19,to94 • Moskova 1091.-

----E S H A M -----•11 
r, Buk&P 9.5•>- Tramny 9,-

l
•Aaadotv 24..!0 *Çimento u 9.!0 
RıJI !.13 ÜAyon De~. -,-
Slr. Hırrfr• 1$.- ~ark Det -.-

•MertezBaüuı 37.7! Balya -.-
U. sııorta -,00 ~ark ıa. ecza -, -
Bomoart 6,50 Telefon -.-

11 - KURUN 26 r. TEŞRİN rn35 .,.. 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

Ankaı ada Jandarma ve Poliıs mektebi civarında yaptırıl•cak 
Hayvanat ahırı kıpalı zarf UJJliyle eksiltmeye kon..ılmuıtur. 

Ve Eksiltmesi 21 - 11 - 935 Perşembe ıüniı saat 15 de Jan • 
darına Genel Komutanlığı kurağm daki komisyonumuzca yapılacak 
tır. 

2 - Ke§İf ht>deli 15,645 lira 20 kuruş, ilk inanç paraıı 1173 lir:ı 
39 kuru!tur. 

3 - İstekliler &§ağıda yazıh ba.jbları ile t•rtname 79 kuruı kar 
§ılığında komisyondan alabilirlPr. 

A- Şartname 

B - Fenni ~artname 
C - Keıif defteri 
D-Plin. 
4 - Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin eksiltme vakthiden en az 

bir saat önce kanun ve §artnamedt' yazılı belge ve jlk inança makbuz 
veya banka mektupları için de bulunduracakları teklif mektupların• 
komsiyona vermiş olmaları. (3126) (6671) 

'~~---••_t_•_n_b_u_ı __ E_v_k_•_f __ M_ı_d_ı_r_ı_•l __ • __ ı_ıı_n_ı_._,_• ____ ....JI 

Cinsi' Kalem Tahmin ilk temi• 

.. 
Evrakı 46 

Matbua 

edilen 
Fiyat 

900 Lira 

nat 

67,50 

Tarih Gün Saat Ekailtme 
tekli 

ll/ı11~935 Paıarıeıi 15 Aç.ık 
., > o\ 

"" \ 
Vakıf Gureba Hastaneıinin \ ihtiyacı olan yukarda cinı ve mik-

tarı yazılı 46 kalem evrakı matbua f&rtnameaino wöre ıöıterilmiıtir. 

,•lHinrk Bor.l 16.80 Elettrıt -.- Ne suretle ekıiltmeye konulduğu ve hangi ıün w: ıaatte yapıle.cajı· 

\

"• . n 25,- Tramny 3l,70 nın ve eksiltme tartnameaindeki ilk teminat miktarı yukarda yazılı• 

-latlkrazlar - tahviller-

• • - 1II 2:1.90 Rıhtım 44 - d Ek l İ b l E •latıt:rtı:ıPahlll 1 99 _ • Audola 1 41 45 ır. si tme stan u vkaf müdüriyeti daireainde toplaoan 1dan 

(•lrı11ı ıatlirw 9!'. - * Anadolu ıı 41,45 Encümeninde yazıldığı gün ve saatte yapılacaktır, Ekıiltmeye ıir1-
ı911 A r.\ 10, - A11dota ili 1,40 ceklerin 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun ikinci ve U-

; Sını·Erıuram 9~. •l\ltı•cssıı A .u.7.~ dd 1 i;:;;i;;i1iiiiiiiiiiiliiiiiili.-iiiiiil~lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöömôiiiilil-.~ çüncü ma esine göre el erinde bulunan belgelerle ticarethane naııı .. 
!1----~------·--ll!ına ite gireceklerin itbu kanunda yazılı !artlar içinde Noterlikten 

alınan veki.letnameler ile eksiltmeye girebilirler. isteklilerin yazılan 
gün ve saatten bir saat evvel temi nallarını Evkaf vezneaine yatmna · 
ları ve ekıiltme ıartnamelerini almak ve ıönnek üzere Evkaf Leva· 

Cumartesi PAZAk 
Takvim ttı ı cı ıeşr n ıl' ı cı ıtşrın 

~!I Recep 19 Rec.ep 

Gtla doflııı 6.t3 6.t4 
Gtln batısı l7.t6 17,14 
Sabah .. mu. ".Is s.ıo 
ôfle namuı lt,5S ıt.58 
ttladl aıaaaı l4ı.5~ l•.51. 
Akşam aaıauı 17,f6 17,1' 
Yatsı oamuı 18.48 t&•i' 
fmsu 4.44 4.:4~ 
Yılın t,cçen. ıll"lui !97 298 
ftlıD blltl lı.Dlerl 69 68 

zım idareıine gelmeleri. , '.(6749) 

Jıtanbul aıliye üçüncü hukuk mah·ı 
kemeainden: 

Makbulenin Zeki Remzi aleyhine a~ 
tıir boşanma davası üzerine ikamet • 
gAhı meçhul olan Zeki Remziye ila · 
nen tebliğat icra kılmdığı halde gel. 
memiş olduğundan bittalep gıyabın· 

,, Muataf a Abdülhalik 
(Kamutay Batkanı) 
Rıfat Onür 

Rend• ı Konya ,, 

" 
,, 

Tevfik Fikret Sılay 
Ahmet Hamdi Dikmen 
Muıtafa Ulusan 

da muhakeme icra.sına n gıyap ka • 
rarının da il!nen .tebliğine karar nri
Jerek muhakeme 29-.11-93:> saat 14 
tayin edllml§tir. Beş gün zarfında p.. 
yabında yapılan muameleye itiraz et
mekle beraber blzut veya bil"ftklle 
gelmediği takdirde gıyabında muhak~ 
menin intaç edileceği illn olunur. (V. 
No. 10172) 
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Fuat Bulca 
lımet Eker 
lımail Kema.1 Alp•&r 
Dr. Kazım Sa.nıanlı 
Necip Ali Küçüka 
Yuıuf Baıkaıa 
Zülfü Titrel 
Fa\k Kaltakkıran 

,, ,, Mcıhmet Ali Yörüker 
Saylav Bay Fuat Airalı (finatıı Bt~D1) 

,, 
.,, 

,, 

" 
liatan Tahıin Berk 
Abdülhak Fırat 

., Bayan Na1'iye Elıün 
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Ba Y Aziz Akyürek 
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Celal Bo.y•r (fkonQmi Bık•--' 
Emin Sazak ., 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
General İhıan Sölcm4!n 
Münir Akkaya 
Hua.n Fehmi Ataç 
Hamdi Ongün 
Ferit Celil Güven 
Emin lnankur 
Selih Cimcoz 
Abdülmuttalip Öker 
Ziya Karamunal 
Mahmut Eıat Bozkurt 
Rahmi Köken 
Şükrü Sa.raçojh• (TüH Bak•nı) 

,, K•~•l Turan Unal 
,, Mült•n•m Un.al 
,, Baha önıören 

" 

" 

Dr. Tevfik Aılo.n 
Sami Erkman 
Hilmi Çoruk 
Ahmet Hilmi /011a 

•• Reıit Özıoy 
" Şevket Odül 

Mehmet Seyfeli ,, 
,, Ali Dikmen 
,. Raııp Akca 

Malatya 

Manita 

Mar&f 
Mardin 
Muğla. 

Mut 
~iğde 

Ordu 

Seyhan 

Siirt 
Sinop 

Sivaı 

Tekirdağı 

Tokat 

Trabzon. 

Van 
Yozgat 

Zonguldak 

" ,, 
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Saylav Bay 
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Recep Peker (C. H. P. Genel 
sekreteri) 
Muhliı Erkmen '(Tarım Bakanı 
İbrahim Dalkılıç 
General ismet İnönü {Batba • 
kan) 
Said Fırat (Z. K. Ko. Batkanı) 
Refik ince 
Ya9ar Özey 
Turgut Türlioğlu 
Mitad Alam 
Rıza Erten 
Dr. Hüıeyin Avni Er~an 
Nuri Tuna 
Şükrü Ataman 
Halit Mengi 
Cavid Oral 
Hamdi Yalman 
Muhiddin Bah~ Para 
Etem Tuncel 
Dr. Aımı Sirel 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Y eg"na 
Damar Arıkoğlu 
Cavid Oral 
Mahmud 
Yusuf Kemal Tenıirtenk 
HulU.i Oruçoğlu 
Raıim Batara 
Remzi Çiner 
Cemil Uybadın 
Faik Oztrak 
Süreyya Tevfik Gtnca 
Resai Eriıken 
Danit Eyiboğlu 
Şevki Kıroğlu (Tüccardan) 
Münip Boya 
Sırrı İçöz 
Sungur 
Rifat Vardar 
Hasan J<arab.ıcıık 

(5731) 

I ', : ,: . • • . '..1 • " ~ .. 1 ·' .. '·'. • • ... ~ ~' " • • ' •• 1 • . • • • ' 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karakii1. - Blprllıqı 
TeL '23t%. Slrted KIJalrm ... 

11•-- Hu teJefoD.l ZZ140 --· 

Trabzon Yolıı 
AN~ vaP.uru 26 Birinci 

teırin CUMARTESi günü aaat 
20 de IHOPAY~ kadar. (6719) 

Agoalık Yolıı 
MERSJN vapuru 26 Birinci • 

teırin CUMAR~l sünü uat 
19 da lzmire kadar. '(6720) 

Mer&in Yolıı 
ÇANA:KKALE vapuru 27 Bi· 

rinciteırin PAZAR günü aaat 
10 da Menine kadar. :(6721) 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 27 Bi

rinciteırin PAZAR ıUnü ıaat 
20 de RIZEYE kadar. "6767,, 

lıtanbul asliye 6 ncı lwkuk malı • 
kemesi: 

Naciye tarafından Cibalide Ü&ktip. 
lü mahalesinde aralık sokakta 15 No. 
da rn ukim Celi'ıl altyhine açıJan bo • 
şanma davasının tahkikatında müddei 
aleyhin ikametgahının meçhuliyetine 
mebni davetiyenin l:l gün müddetle i· 
Janen tebliğine ,.e tahkikatın 4·12 935 
çarşamba saat 10 na talikine karar v~ 
rilmiş n davetiyenin bir nUshuı da 
mahkeme divanhanesine asılmrt l»u • 
lunduğundan muayyen giln ve saatte 
asliye altıncı hukuk mahkemesinde 
hazır bulunma 1 ve aski nalde gıya • 
hında tahkikata dc\·am olunacafı lü. 
zumu tebliğ YPrinde iJAn olunur. (V. 
N~lOU9) . 




