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,~ ,, 
nonu diyor . ,, 

'" Enternasyonal hayat huzur içinde değil; büyük vakalar milletleri çok meıgul 
etmektedir. Biz bu hadiseler içinde memleketimizi gaileye kaphrmamak için ciddi 
bir surette İtina ediyoruz. - ikinci Sayılamısa balnnu: -

-- ... ...-- ""' _..,, - - -
f talva Yeni Bir 
ehir Daha Aldı 

Habeş imparatoru Dessi'y 
gitmeğe hazırlanıyor 

Berlin, 27 (Özel) - Fölkite~ 
Beobahtw gazeteainin A.amara 
dan bildirdiiine sör• ltalpnlaL· 
Geatral.Oit• ı 'I ... lıs m ........ • 
da fimal d.,h .. ınde hGcmna bat· 
lamıf lar ve Adinef aı ıehrini it 
gal etmiılerdir. 

Cümuriyet hükumetinin zaferler 

$ınıenditer 
Bu §ehrin iıgaliyle timal cep 

heıi doğru bir hat teklini almıf 

tır. 

1 _......,...._ 

Muıavva, 27 (A.A.)' - Mar~ · l 
ıal Badaglio ve müıtemlekelrı 

müıteıarı huıün Romay.a dön · 
mek üzere vapura binmiılerdir. 

- Difer telırallarımız 5 inci ı 
Bir Ha'fHı mu liaribi m içiyor ıayılamıdaJır. - 1 

---..:.. 1 

Suikast teşebbüsünün bütün yurtta 
llyandırdığı heyecan gittikçe artıyor 

~ . 

ı rirlı ifçinin e•~rleri: F evzİ.pafo - Diyarbeltir hattıntla 
me bir lıöprü. 

(Yamı Sa. 4 Sü. 

lGrk ~~odokslar aün toplanarak hainleri tel'in~~~~~~~~~~~~ 
ettiler Papa Effirı·ı öz Türkçe bir hitabede bulundu 

Ankara, 27, (A.A.) -Atatür~. 
: .... ~. ~~pılmak istenen ıuikasl 
d~hhuıunün memlekette ,uyan -
~~~iı heyecan gittikçe artan bir 

ı! de devam etmektedir. 
llı .~er tarahan Atatürk' e hitaben 
ı ~~4'11ladiycn gelmekte olan tel ya 

1 
' 'tlc &fağıya dercediyoruz: 

:t' Arnıutıu: 25, (A.A.) - Sana 
an bakan .. 1 . k" ı lc;>U ~oz erın or, uzanan 

fed arın la:hrvJmaıı için canlarını 
...,_aya hazır bulunan Armutlular 
--ııuz 1 ÇoJc ıaygı arını yollarlar ve 

Yıllar Y•ta.manızı dilerler. 

G1 Halk adına Saim. 
2"'1t: 2S, (A.A.) - Sana el uzat 
L .. _. ııti'ten hain hakkmda verilen • 
:-ral'1 •ak. 1 
lit~ ıııe batmda ıenden bek /)apa Eltim lün fören t/e söyleuini verirlten 

lfaYrat . 
nahiyesi kadmlar:ı namına 

Fatma 

Elmali, 25, (A.A.) - Elmalı ak 
tar ve bakkallar cemiyeti yülaek 
Tarlriınıza uzanmak iıtiyen hain 

leri telin eder. 
Arif 

(Sonu Sa. ' Sü. 1) 

YA R l N En Büyük 
BAYRAMIMIZDJR 

KURUN 
• 

Bu Büyük Güniln 
Onuruna Y A R I N 

Sa1Jıfa Çıkacak VE 
HER Zamanki Gibi 

o 
PARAga Satılacaktır 



ltalıa - Habeş 
27/10/935 te 

Askeri Vaziyet 
Erit1 e cepheai 

llol7'UI ortlmrınun bildirilen ileri harelıet! ltalılnntla taln
ıar ..,Urnedifinden ba hareketin geni1lifi h mü.z anJa,ılama· 
....,,.,.. Yeni latırelıet mıntakanntla yerli aha!inin itaat alflna 

···-- , .... olana.,. . 
,,.,,.,. "-" lıqilleri Malıalle etralıntJ... Ra Senanmn 

nu:ı:r.n6e lıaalılılannı oe rniilaim lruooetler toplcmalıla ol4a· 
t- I•....,. ........,ıenlir. Talunin ettifimis gaW Htı6qi.,. O.eri 
;,.n.inde ıici4etli 6ir -.rette lıarıılıya.:aklart/ır. Buradaki mey. 'tal nnılaare6uinin neticen •elerin biit:in Jer;amı için miiılair 
oltlll:tlldır. Çinli illı JJa olard lıutlut muharebelerinden ve 
6lr q liiren lumrlıltlartlan .arna ilıi or4u 6iiyiilı 1ıııooetlerle 
pırJllfllCfllılcır4ır. Ba muharebe Habetlerin biiyülı lıaooetlerle 
1"1l7'Jlfllara Juuıı miitlalaa kabiliyetini göderecelıtir. ltalyan 
~ Talıaa ırmafının warbiml• Satlan lmtlatlantı tlof· 
ra R• Katanın biiyiilı c.rtlum lnılıaulııfana birsolc tlelalar 
*"mliflertlir. 

lflll~ar Allatıra e)'Gİetine gİrmerrtİf ollu'/Janntltın bara· 
tltı 6G onlurnın lıartınntl..a Jüıman yolı gibülfr. Onümüzclem 
•.wz• mqdan mulıarebesintle Ru Kaua!'lın ne 7apacafuaı 
611,,... ga/ı miilrimJir. Ba lıavoet •eyim mi ı!talaealıtır, 70h:r 
rnqtlan ,_Mrebaine yandan iftiralı etmey1 fallf'ICak mulır? 

Somali ceplıe&i 
B• rnlftlalıoıtltı laenii.z J inmi~n 7flimarlar4tın lıarelıalın 

,,,,,. ıiffili Wer 11erili7or. l tal3"'11lar Şebeli vadi.ı.mle """'6o 
,...,liini almıılar4ır. Buradan ve Jaha fimaltlen Geıf-bi 
,_.lıiln4M Nrcı'-w Goralai'ye 6ir lcırcınm 6elrl.,.e6ilir. 

••• 

Amerika 
Barış lehinde 

Fa"ansız kabinesi 
Zecri tedbirleri tatbik için 

bütün tedbirleri aldı 

Poletikamız barıştır 
Ankara, 2'1 (A.A.) - Ttlrk bele ·ı 

dlyeleri birinci kuralta11 umumi he· 
yeti bgpa aut 15 te halkeviade iki 
celse ,.,..pr. 

Budaldl toplaatıda Kamutay bat 
kanı Abdllhallk Benci& ile Bafba • 
kan ı..ıt laini " llüanlar k111'11 • 
lu üyeleri hazır bulunmqlarcbr. 

Birinci celseye asbakan doktor Beh 
çet Uz başkanlık etmiı ve encUmen · 
ler raporlan okunmq ve fllerlerin • 
de mlnakqa yapılm11tır. On daki • 
ka iatlrahattea aonra l~iflerl bakanı 

. Şükrü Kayanın bafkanlıjında ak • 
tedilen ikinci celaede de prüpıelere 
devam edilerek raporlar kabul olun -
muttur. Bundan aonra lzmir 1&rba71 
Dr ... t Uı klraiiye ıetmiş, kmııl· 
taTda b6t6n samimiyet ve açık kalp· 
Jflikle halk ve şehirler için sayılıp 
döldUen dertleri Jiikaek ve çeşitli hlz
•etlerlyle kendini halka ~ •vtlir • 
miı ve •ındırmıı olan mavaf fak Is • 
met Jnlnti htiktlmetlnla Jaer itte ol • 
dula llM ..... pJlnce ehemmiyet
le tllerlade 41U'M&lmı Ye ineeliyece 
tini aiylemfttlr. 

BAŞBAKAN KURSUDB 

Başbakan 1 

Uraglar Kurulta
yında önemli bir 

söylev fJerdi 
Halkımız belediyeyi en ziyade 
sevdikleri mütteıek hir n, cemi • 
yetin mütterek bir malı oldulu te
likkiıine alııtıkça belediyeleri -
mis vasıta bulm:ık imklnmı daha 
kolaylıkla elde aciehilirler. 

Vasıta meselesi herteydea ev• 
••l intiam " itimat mwleıidir. 
Cemiyet bayatı U e yakmdan all· 
kadar olan ytlbek heyetinizin hu 
aöylediklerimiai tamamiyle Uftl· 
yacaklarma füpbe yoktur. lnti" 
nm .. iti1-r halkm itimaclmı " 

ha,.at pahalrtrtı ile a ........ 
mevmumı burada usun uzadip 
tetkik ~rdanm. S.. de IİSİll 
siW nmaedi1oram iri, hapt pa • 
haldıiı ile qn.paak ldm Hl•• 
dlfelerimisin itim arumda her 
sün bir parça dtha artacaktır. Ve 
her ıün bize yeni tedbirler atmak 
vazifelerini verecektir. Buaiinkfl 
YUİfelerimizi dikbdi bir aurett• 
ifa edeceiiz. F~!rat hu yeni ~ati' 
talar ve yeni salahiyetler icap • • 
elene banlan dahi ihtiyaca i.!J& ~ 

rak temin etm9Je, tetkik etme,. 
borçluyuz. Omit ederim ki, yeııl 
konsreleriniz tecriihelerinisi bir
lettirmek için IJ;a kurultay hAya • 
tmm .........ıerini daha ai,.ade 1 • 
lerletmeniz için kıymetli fınatlal 
olacaktll". 

ballan ~ere ,anlDD etme- Enternaqonııl laa7'fd ,__, 
al itini kolaJ"lattım. isini• IHfillir 

Hflk8metln " daha hlrlk • • Türkiye, biltan hayatmda .... 
llbi7et aalaiW olaa ceml,.etleriD içinde ve intisam içinde ,......-. 

Budaa 80llr& hrlllta7111 fiddetli belecli1elerimis3 ftllta '-imalı i-
1r-ı. ela DID anıuluaal süUI bir nümuD 

ve ıtırekll al...,...n arum kürsü · ıll"İn ıa-ederini mltemadifen .__. -' 
ye ret• Bqbabn Jamet lalnti şu ~ .l:r. -. titr. Arkadatla • enternaafoP' 
söylevi nrmiftir: ..,.t huzur içinde delildir. 81 

Sa11n arkadqlar, Arkadqlar, ,ak vakalar milleıtleri çok m .. 
Bir kaç •tindenberl yurdamuzu be· Mlcadelel•:ı Wetllyelerlmls etmektedir. Bis :,u hldiMler lçir 

le41ye vutfelerlal dikkatli bir ıuret ,ahana blama•lar. Macldl naı • 
te tetkik buyuruyonnmuz. Biz Pllıt • talan olmadılı ~amanda fDat •e de memleketimtıi pileye kap 
malarınızla yakından alakadar ol • maanl prdım!an clala& Wyok mamak için ciddf hir 111rette -~ 
duk. ~k deterll teklifler ve mtltale- la)awttir, Yalanda 1tıuada ıw edi1oru. 
alar ortaya koydunuz, bunlan, htikı\· lla binacla Wr cloldorlar koDIJ'Ui Salla bayatı ciddi bir ıulh 
mete dUJen husularda, ciddi bir dik· old.. 0ra.1a Lll'---ea i.-ı.a--• -.n. " &!'---- t...ı...1- • 
katle tetkik edectllz. Faydalı olmak - u u w .., ....... 1Au q_. uu111111 u,....mızm 91&11 
fmklnnnızda n elimizde oldafu za • cadelel• içla çok ... 1ı ..-mJa. Bmna aisin lmzmmauda tekrar 
man belecl!yelerlmhıe )'Udnaa olma· ra temaı edU•L Balana Mr im· 1DM ilmim için hir fınattır. ~llM".I 
_....._ti Mı~ • ..,..,. u1'111ı•llll ..... .a.a.s ha~,.-.ia etmek içbl T 
mln o~ablllrslnf~.. . ıibi,, ittirak •cli1onaaas. o,... • 

lntiumla ve ıtibarla ışliyen her be- biram _....., ..au aGcadelele- renQa Wli •lcluia •U.·ba41_.,IWIJA'°' 
Jediye memleketlmllin içtimai haya • ri bir laam .ı- ~-.:_.ı __ -••'-. aa\etli Wr 111Nlte riafet 
tında mtihlm bir uzuv, filbelmek için n ma ... ~-- .. -aa ............ 
ve ilerlemek için milhim bir meka - dar •e YUlf ..... olmadıiam hat- L! ı-~ 
nl-·dır. Memlekette bir ,.ok temas- de •- ittlrak etmelialais. 81~ 1116• Jek .;, kol tnaU .. aır• ....... 17 ~.A.) - Fransız hükıl· lerini ve bu kaptı imza edenlerin ~'k ...... 7 _..;.1..a.-i d L-x.ı 1 ......... ; 

., " 1ar vapı1oruz. Bunlardan belediyele a'-on ,.~........ l»lr --1eketis ...,... nuann an .,.. 1 o .....,... 
•eti, ltalyaa - Habeş harbinirı hal lendilderi taahhütleri hatırlatmıotır. " •7 ..,.. Wltla h d 1 i 
Jlae ... olabilecek İtalyan teklifle . Amerıka hükumeti, bantçıl çözge- rimizin vazifelerinin ve faaliyetleri - Banan siraatl ••ticareti ile ba - mua e •er celll 
~ lna'llil kabiıesııe bildirinfştir. nin mu\afi'akiyetslzllie uiramasının nin her gün daha ziyade arttığım ya .....ı.ket igin fealket olan U""9 ......ıa aramadaki taahbiit 
Saıuldrtıu lire, İngiltere, bu tek · dünya için bir felAket olacatı hak · landan girtlyoruz. Bir fOk belediye • turucu maclcl.alerln ~akpbiı tn•i dahilindedir. 
un-a lal d..a&'- ıA •-- .a1rn L-daki A lk 1 lerlmis ttlıfr işlerini ceml1etin yiik • ı... . . _1 _ 
_ ., ~ • .._ ma um 01AU l""a&e • IUP mer an U 11A1l11J1 dllftlnct• sek itlerine V9 cemiyetin vazifelerine latmnu -~ '°" ranlnn e • L! ~~~~~..:· a _ Lt.ıl 
...,... b1'al etmqecektlr. sini bir çok defa izbar etmiftir. faal bir surette iştirak teklinde olu- dehilininis. .._ &Jll'lllaclıkça u -ua ,,. ~u....-....... • ıaaar. 
• Baala -.ı.er, lqiltere hlk6 • Amerika, ı.n- tekrar kuralutu 1 L .. .___ --L-1n- .._ 1.ıL _.___L &--LL.ldümn .. s-' 

r- .,0 r. Bundan -k memnanuL Ge • mem eaette .,,_ ......... uau aar •• tatuaa ----~ .,.. • .Ji .-, ... tirli mUzaken ve İtalyan için gereken bUttia tedbirleri almıt " s- •--''~ 
............ taclll lhtimallerlnl el bir- bulunmaktadır. rek sallık mücadelelerine gerek ah • inetlenm111191e indr&n yoklar. Af hıclır. CemiJeti abumn KOi& .tC 
.. de t.lsls tpn, Parlılle aılu bir te Amerika htlk6meU, ıteld ulmlann Wd ve içtimai mUcadelelere beledi • yonu meıru bir t!caret olarak, illç emniyeti premip olarak ~jy::_.ı~~· -. •••ta• etmektedir. banp korumak ve harbi lmaltmak yo· lerlıniz iştirak ediyor. olarak kullanacaiız, aatacaiız m•i hisim cemiyeti ~' 

8l)ua1 pyealer, kablnenia, zecri Judakf çalışmalanm btiytik bir aem. llıti~anma Mı- pn Clrfı1or Bunu uYUfblrut.ı matlde olarak heldediiimis en büyük f•ıc1•~4P 
llftlrlerl tatbik lpn her ttirlti ted • pati ile kovalamaktadır. Arkadqlar, )eni Türk cuma- kullananların ıerek ticaret vs ı•· Eler bütün mille~ ıulba _, 
lllrlerl &lmlf olduğuna ve İtalya Ha· NEYYORKTA HARP ALBYBINDE riyetlnin ihtip~arı h• sin t.ald· tek siraatte amamız dÜflllanı o• bafmetJDeklC1ıa ... P bela~.~ 
.. dauımn halline bir çare bulun- GOSTERI lere niabetle çok artJyor. Bu art· lacaiız. falet altındat bUlunmaları z1ha•,-
-*kra ba tedbirlerin tatbikine de· Nevyork, rr (A.A.) _İtalyan_ im 1 
- ec111~ i - ı kt dl ı madaa tiklyetçi o _ama IJIZ. Bu hUIUlta çok 1ard1m etme • .: t-• -ili..-. -a.:.ı. bav atta ·•- -•·n aoy eme e r er. Habeş harbi aleyhine tezahüratta ba- .. _.._ .---- " 

Ceanre, 2'1 (A.A.) - Fransa hü . lunan büyük bir kalabalık Harlem'den Memleketin medeniyet~· Hainiz. Ciblldl ~iJetbaia~ ~ hadiseye kahili tatltik olmak 
•• eU,, ayın otu birinde toplanacak Santral Park'a kadar bir P.terif Jtl- ıi yükseldikçe ihtiyaçlan artacak dan tehlikeye ujrar. B~orifet'lP lunda daha ileri merhaleler~ 
olu taulm komitesinin tayin edece- rüyiişü yapmq ve bu Park'ta bir fOk br. Bunlarm lt•iyük bif lasmmı ...,._ek ınii o ~a ...V~ Ma biJle bir teWmülü .-ilL • 
il t.tllte ebnomlk tedbirleri tatbike kişiler söz iöylemiıtlr. kotanp bqannak daima beledi· da Türk mil eti binnci darieeclt' ,..•----- mütemayilis. Arkaclat 
lluır buhındujunu uluslar sosyete . Söylev verenler al'UIJlda Papaam yelerimizin ü~rinde olacaktır yardım edecek ,'1kaek sevi,-ede • r-lar&afMU, o .... ~-ı-- iıll"ia cemi•eti 9" " 
".-eı aekreterlltlne bildirmiştir. y~eni ba-n Philomena Bat ... de var- d' B L..-aı t L- ettll" 1 •- s 1 -..l 

All., F k 't l ka rl "'• ,,_ .. la d ır. una .,.._un •IU"&r ım n sulhu muhafaza için olan~~ 
... raua, omı en n ra • dır. vapur n var ı. Bl T'E"DBIBLBBIN sebebi ıeçen koaıpede habsolun · !-..I T~ 
.-. kest.lrllecek tarih arasında. dört lBVlÇBB, ZBC a !erinde ve taahhütler~~ _-... ~ 
IDllk bir mUhlet ı.temektedir. Bu ARJANTiN YB ZECRi TEDBiRLER ALBFBINDB cluiundanberi AoMola ifind• ha· birinci aafcla çalıp.n ~~ 
.. ddet arfmda iktiza eden son ha- Buenoe Aires, Z1 (A.A.) - lta)Ja • Bem, n (A.A.) - MM•• Bulu m uf'lfblnlGU ....... kapkçı " ltiri olacaktır. ( Allıqltır ). 
m1ır ıe.lblrlerlnl alacaktır. ya ihraç edilecek harp levaznnma aar ZeltaılL pzetellae ,are, lnlçre • • lıiı yapıldıinu iflttllimde'llclir. ~ 

AllBRllCANIN CEVABI bargo koyan kararname hakkında a· Jaa, lnallttrenln, nefalnl konuk Anadolu ,çincle keplrı;dık Y•P A.rkadqlar, bu feyisli ~ ~ 
fttlaıton, ~ (A.A.) - Havasa · şağıdald reaat diyev "Mrilmiftlr: ~.,. ... ile llı.4111 wrl tedblrlerla mak ceu.retlni t-u ... k, ı.a wa. larnmm ~e~ ıemerelerbıl iı-• 

Jlbr bildiriyor: ''ArJantla •ikameti, Uluslar w- aleJ)llaWlr. reti kendincle l»ulaalan ~Jetin belediyelenmız ve ıerek ~_.; 
mmıar 11G979telinin memorandu . yetesinin batlı• erıesi olan banflD Ba ..... _._.sin, federal kuıal• h d ide.,.....-

h f ı. ___ ,,.. a-k1- ..... albnd• amek L •• Nev• tin ıMimal ayatm a e ~ .a 
•- nrdlll cnapta Amerika hUktl mu a azasına .,tırak etmek hakkına seeıi tectlllrler Jaakkmcla ılrtltmeler ı- aan .,.. ay- r-
metl diyor ki: ve ve ödevlneoahlptir. Hentiz .Ulh ,.ptril takdir•• Jmçrealn Ulular lerimisd•dlr. OMir konııede ceiimize eminim. Sisin~~ 

-Aatlqmalara •nı mefk6nsine lhratatı yapml)'an Arjantin, harp le- ..,.._._ ~lifi lehinde bir ba· liSJledilim piti lıtlrlk bir tehlike hıılanmızda temsil etti~~ 
k'lnetle batlı bulanan Amerika hükt1 vazımında kullanılabileeek iptidai nket ayaallma19 olacaktır. içinde clqilia, fakat blJ:lk bir yonlarca vatanclatı ~ 
••ti" ul11111, 1ll•lar ailesi f~inde çı- m.addeler iltlbAI etmektedir. BBNDS TBKLlr 'l'OIC tehlikeye uirıJacatım•wlaa kork· bizim için deleri yiikaekLl1 """• 
bcaf' olu cirit farldannm bantçıl NAPOLIYE UCRAMAMAYA KARAR Boma, rl (A.A.) - Yan naal ,e malıJa. Sbia mubitl.tmme ah fedir. (Şül4etlE 11..ıre,.. 
metotlarla kotanlması gerektiğine ka· YEREN Y APURLAR ftaler, Rabef •wl..ınla 11&111 henb Wd " içttm.1 _.acleW.de lcır). 
111 bdlaa•aktadırlar. Paktı imza eden Napolf, rt <A.A.) - Bir çok yaban· ·1ı1r teklif mnna obucblmı •• an- do.&...ıdan .1 ... a-..

8 
YUlfeaia ol • _ · _, • ..-

tlnletlerln hl' biri bu metotlan •Y· cı vapur k .. puyalan ve bu chlle • cü 41p1-atlk tlmulara ft8lle oldu· ••• -.~•7 ....,.-::-_._ -••k. ,alaut onlardaa ytlz çevlrıaek den iki lnsDts, iki Holancla, bir Ja • ta• taftlla ~. maclıiı Pmaala:da dalat iN rlh • lımet ln8nünGn çok.,..._.~ 
1aülmıa malik dtiildir. pon, bir de lnılllz - Mısır IOBJeteal, ISPANY ADA ni1ette balunmı.nrz cemiyet ıçin bu s8ylevini mil~P ~--""' i1I: 

llmdikl dunm karpmıda Amerl · ekonomik zeer1 tedbirlere uymak için Madrlt, 2'1 (A.A.) - •Gazeta Mad~ büyük nimettir. · rU Ka,a ıelecek kfJrfJl-::;_ı:_.,, 
b •tlktmeti, hanp konmak n mu· Napolfye uframamata karar •enaif • cllo,,, İtaJyaya bl'fl ftnansa1 Beerl PaW ind ~-
..,._ etınek için mtimktln olan ~ • ferdir. tedbirlerin tatblktne dair olan karar Ha7al dala ncl yılı ilktefria e ~ .··~ 
ı.-ıan .Srseıneıalftlr. Bu hlkt • Bu kumpanyalann, tbıdlye kadar nameyi neşretmektecllr. Kararname Arbdaılar, nı aö1lemit ve kurUlta1' 
..e, ..,._ Parll pUtmm prensip- bara:ra mantuaawa lfli1• oa din bvıtlnden itibaren mer'l41r Yülaek YUifeleriDb arumda tır. 



}' ... 
~'~ler 

Saa &!işelin kitabı 
h~ka dillerdeki ~t ve fikir 
Çin .~1aı:zu Türkçeye çevirtmek i
ka 1Y1 bır program güden Ulus ar
if daşnnız terceme kütüphanesi -
~beşincisini de vermiştir. 

Müstahzarata yapıştırılacak pullar 
~ dı S:an Mişelin kitabı olan bu. s· 
diği ~ ~~ Yii içinde 25 dile çevril- ır 
~anı ~Ylemek değerini anlatma
d~e~~ır sanınz. Bu rağbeti ne -
~· gordüğünü anlatan meşhur 

eczahane sahibi ilaçların değil reçetelerin 
pul yapıştırmak fikrini ileri sürüyor 

•• • 
uzerıne 

~~~ B.enuva eseri harikulade bu
tab dıyor ki: "Aksel Muntun ki
li!~· başkaları gibi bir kitap de -
tib·ır·. Kendisi de başka yazarlar 
deeı bır yazar hiç değildir. O sa -
ken~ b~r insandır ve yirmi beş ül
tiıı n 1nsanıarı da onun kendile -
'Pek UZa~mrş olduğu pek temiz ve 
>ı .... sanıımi aynada kendilerini ta
·"ııırşlardır 
~ .,, 

'1 da eri Türkçeye çevirenin imza-
hir as~ındaki krymeti artıracak 
dar ~~ahiyettedir. Nasuhi Bay 
da~ 'I'ür~ kütüphanesinin bu yol· 
~tı l~~ı~lerini gidermekle Türk 
~ ıgımn ~krarum kazanmak -
~vsiye ederiz. 

::!!:, h•~•rlerl · 
Davadan 
;•ıgeçmediği için 
~ oS>h.nede berberlik yapan Ah
~t t1.rabaı ıokağında oturan 

lrıa}ık d 1 tı beJc" eme e dava arı olan Ha· 
d'teic 1~ kızı Hikmetin evine gi . 
, .•~eri ginnit ve: 
,~~davadan vaz ıeçmiye • 
"ı, 1•nı?. Diye üzerine aaldır -
~ ~Jc.dnıcağızı ıol memesi ile 
l,drlct. cağından ağır surette yara· 
ta•._ - Jl ıonra kaçmııtır; suçlu a-
~1.lct . 
ıs a.dır. 

()lll~ ~tLEYE ÇARPTI - Şoför 
1ı ',.:rın idaresindeki 391 numara 
·--~ ~l'rl..:on dün bojaziçinde kireç 

,,, dttn geçerken yolda 'bir 'bi· 
. ı ı t,ın. k . . ku 1 b. 
·,~tJ ıt etme ıçın ru an ır 

eye 

Sağlık bakanlığı tarafından yer-l 
li ve yabancı bütün müstahzarata 
ya pıştınlmasına karar verilen is -
tihlak pulları eczahane ve ecza 
depolan sahiplerince büyük bir 
müşkilat çıkarmış ve tatbik edil . 
mesinde' zorluklar baş göstermiş
tir. 

Dün bu mesele etrafında Türki
ye eczahanesi sahibi Bay Arif 
Neşet kendisiyle görüşen bir ya . 
zıcımıza pul işinin tatbik edilme
sindeki müşkilatları şöyle anlat -
mıştır: 

"- Birçok ili.çlarm ebadı kü
çüktür. Şüphesiz küçük olan bu i
laçlardan yapılacak ambalajda 
boyca küçük olacaktır. Mesela bu 
olaçlardan birkaç danesini saya • 
bilirim: 

Dorminel sinir ilacı, Okodal 
ökıürük ilacı gibi daha birçok i. 
laçlar •• Bunlardan başka yine ök
sürük için kullanılan ve reçete i· 
le yapılan Tokıikler. Bu toksik · 

ihracat mallarımızın 
temizliği 

Harice gönderilen ihracat mal
larımızın ambalajlarında meyda-

na çıkan kayıdaızhk üzerine Doy
çe bank tarafından ekonomi ba . 
kanlığına gönderilen rapor sureti 
Türkofisçe bütün ilaili t«imer • 
lere bildirilmit, •ononlaal haya -
tımızı tehlike altında bulunduran 
bu kabil kayıduzhkların derhal laı Çarpmıttır. 

~~'-t4c üzerinde tamirle meşgul önüne geçilmesi tavsiye edilmiş · 
~i ı,~ele Mehmet muvazenesi . tir. Doyçe oryant bankın ekonomi 
~d~.~p ederek yere dütmüt, vü bakanı Celal Bayara da gönderdi
~ un türlü yerlerinden yara • ği bu raporda eğer İngiltere ibra
~ il~ Suçlu yakalanmıftıT. çatçıları gibi temiz mal ihraç edi
~tt· ARI KiM ÇA~MIŞ - lirse Almanyaya bu günkünden 
dt ~e araba vapuru iskelesin- birkaç misli fazla ihracat yapabi
'ffu \l~ •ergisi bulunan Ali oğ- leceğimiz ve hatta Almanyamn 
Ş:.~Yin admda biri polise bat Türk ürünlerini tercihen alacağı 
. ''->-=" ~madığı bir kadın ta- d .1• d"I . b 1 d ldi. -"Arı o,... 1• l d v 1 a ı ave e ı mıt u unuyor u. 

"' ~ vv ıraıınm ça ın ıgını 

lerin ne olduğunu bilmek için üzef 
rine etiket yapıftırılmaktadır. Fa 
kat bunun üzerine 11 santim bo -
yunda bir pul yapı§tırılına ilacın 
kullanılma teklini göıteren etiket 
büsbütün kapanmış olacaktır. 

giıine bir zam yapmak lazımdır. 
Sıhhat bakanlığı bazı Avrupa 

ilaçlarının ıehrimizde yapılması -
na müsaade etmektedir. Me!ela 
bunlardan biri de Tinalabarak -
tır. Bu ilaç buranın yerli madde -
lerinden iıtifade edilerek yapılı -
yor. Fakat Avı·upa ilacı damgaıı 

Avrupada yalnız dıtarıya ih • 
raç edilen ilaçlardan pul alınır. 

Ve içeride yapılan ilaçlara pul ya 
pıttırılmaz. Bu yapıftırılan pulla
rın boyu da 2 santimdir. Bu §ekil 
hem ilaçları bozmaz hem de am -
balaj yapmayı güçlettirmez. 

Biz eczacılar ve ecza depoları 
sahipleri bu verginin alınmasına 

itiraz etmiyoruz. Yalnız yolile a· 
lmmasını istiyoruz. 

Bunun bence kolay çaresi yüz
de on olan muamele vergisine bir 
mikdar daha ilave edilerek alm· 
maııdır. Avrupada yapılan iliç • 
lara pulların Avrupada yapıttı · 
rılması veya gümrükte pul yapıt· 
tırılmaaı teklif ediliyorsa bu ol -
dukça güçtür. En iyi çareıi yuka-

rıda söylediğim gibi muamele ver-

Adliyede büyük 
ıslahat yapılıyor 
Adliye bakanlığı le.raf mdan ide· 

al bir avukatlar kanunu projesi 
ile noterliklerde yapılacak iıla · 
hata ait projeler hazırlandığmı ve 
bunların kamutay tasdikina arze-

dildiklerini evvelce yazmııtık. Ha 
ber ··~~.,~ aöre adli7;ede yapı
lan büjük değitnıeler arasında bir 
de sicil kanunu ile cinai meıhud 
cü rümler haricindeki vakaları ıür 
atle intaç için ve diğer bir kanun 

ve mübaşirlik teıkilatının lağvedil 
mesine dair de ayrıca bir kanun 
projesi hazırlanmaktadır. Bu ıu • 
retle mahkemelerden geçen ve ha-
pishanelere girip çıkanlarm itle
dikleri suçlarla yedikleri hükUm
ler bir ıicile ynzılmıt olacak, yeni 

ceza hükümlerinde yakmda bu si
cillerden istifade edilecektir. Di • 

vuruluyor. Sıhhat bakanlığı bu i
tin önünü almalıdır. Burada ya -

pılan bir ilaca Avrupa damgası 
vurulup ıatdmaıında ne mana 
vardır. Bunlar burada yapılıyor. 
Gümrük paraıı verilmiyor. Ve 
Avrup& damguından istifade e
dilerek satılıyor. Diğer taraftan 
biran evvel de aöylediğimiz gibi 
pul itinin muallak surette halle · 
dilmesi lazımdır. Bunun için de 
reçete üzerine pul yapıfhrmak en 
iyi tekildir. Bundan ba§ka bq ku 
ruıluk bir uprine bir kuruıluk 
pul yapıttırmak da doğru değil • 
dir. Pul iti 25 kuruttan ıonra ha~ 
lamahdır.,, • 

Çocuk hekimleri top)an
hsında konuşulanlar 
Çocuk hekimleri encümeni pro

fesör Dr. lhaan Hilmi Alanların 
batkanhğı altmda bir toplantı yap 
mıt ve encümenin çıkaı-makta ol
duiu mecmua üzerine görüşül . 
müttür. Bundan sonra Doçent Dr. 
Şevket Salih tarafından çok na -
dir aörülen Azmıkaa anumaliain
den mütevellit bir kalp fıtkı ile 
Dr. Memduh tarafından meningo
encephalocel ve Dr. Fedon tara· 
fından Leucemilymphoide vak'a -
ları hakkında münakaşalar ya . 
pılmıt ve onbeş gün sonra tekrar 
toplanılmak üzere içtimaa niha -
yet verilmiştir. 

Yeni göçmenler 

~~ı .... • 
~ 0liı :· Balık ucuzlamıyacak mı? ğer taraftan adliyede kontrol ve 
~ 'het le ra,.lrmasında bunun teftiş kolayla!tırılmı§ olacak, it · 

Göçmen işlerini idareye başla
yan sağlık bakanlığınca bu yılki 
göçmen nakliyatı önümüzdeki teş
rinin sonuna kadar yapılacak ve 
ondan sonra gelecek ıene ilkbaha
rına kadar nakliyata ara verile -
cektir. lkincitetrinin sonuna ka •· 
dar ana yurda dönecek göçmen -
lerin mikdarı 10,000 den fazla tah 
min edilmektedir. 

\..~~lftıt rzı Bayı-. olduğu an • Balık etinin koyun ve diğer et· lere otomatik bir mahiyet verile-'d · Suçlu ya.\.._lanarak lere ıöre daha sıhhi olduğunu 
.. • tak·b t b l cek, mahkeme bürolarının veki. -\. r.Atıı. 1 ... 1 a a ::L! anmıtM... ileri süren balıkçılar, geçen ıene 
l.\~~k v ı '71M YIN Jetlerinin çalıtma ve haıırlanma 
.1 ~.\- ~ E OR · 1-... de bir balık günü yapılmasına 
ıcıh.._ M h b k ı d l sistemi, hatta yazıt tarzları bile 

~ "'°'1-,d et ur ıa ı a ı o an - karar verrniılerdi. O gün halka 
•n K ı p l k değişerek vaktinden azami istifa- --:-ı------------,-

a.. ~ )'ük asımpafa 1 ara balığın faytlaları anlatılarak. her- Kı•a Haberler 
'14>'lıtı •ek kaldırımda altın k b l k v 'k d' ne temin olunacaktır. Mübaşir -
~!J\tk~ hatırılnııt ü~ dane beş ku d~~ a 1

• icme:eı ~eşv~ . e ~lerek lik teşkilatında yapılan değitik • .-.;;,._A_d_a_n_a_o_r-ta_o_k-ul-d-ir_e_kt_o_·r-H-ı·k--=-v-e 
!' to I~ hir on kuru~luğu altın di- ı~er t~r: t~nd ~: e~nın °~~n liğe gelince, bu tetkilatın, kendi - Türkçe öğretmenliğine Mardin or
"hll\eı •r•ya Şibin Kara hisarlı etme nıs et e z. a ço. ucuz 0 u sinden lazım olan hızı temin ede- ta okul direktörü Fazıl Nerim a-
~t .. 11 )Oakilu lbrahı'me satmak 

1
•
1 

. ğu ela öne sürülerek propagan<la d"v· l ld . ıc., me ıgı an a"'ı ıgvı içın poıta ve tanmı"'tır Yen· d·rekt" ·f · ...,. al yapı!acaktı. Fakat ıöylendiğ!ne :r ~ • 
1 ı or vazı esı -

ı. ~.\Şfb... annııttır. telgraf itleriyle birle~tirilecektir. ne baılamııtır. 
'~i:L ,,UAN y ARALADI _ göre balıkçıların arnlarında top - B 1 #/- Bal k 
d~ ""«( P1.~ d w !anarak bir müddet evvel kurma- un ardan bntka adli kitaplar ye- ı esir parti ilyön kurul ha§ 
(~ Olura.n Ar a kebapçı ıokagın- niden basılacak, muhakemelerin kanı Kütahya saylavı doktor Bay 
t\~~ll A "'hrrıet oğlu lımail dün ya karar verdikleri •atıf birliği çabuklattırılması bakımından ce- Lütfi Kırdar Balıkesirden tehri . 
İl lfe~k y rap) adındaki kayıkta balık yeme propagandasının tim· za ve hukuk usullerinde tadilat mize gelmiçtir. t: k,\'a-apa.n. Omıan oğlu Cemil dilik geriye bırakıldığım göster • yapılacak, ıcrada itiraz ve temyiz il(. Ekono;ni bakanlığı İ!pekter· 

ltı, bat ebnıı Cemil lımaili kü- mektedir. Çünkü bu satıf birli • sebepleri tahdit edilecektir. !erinden B:ıy Cevat m~eo::ese \e 
~ ında . d ı ~t~ n Yarnlamıttır. ğın en sonra derhal faaliyete ge fr!uiko.lann bakanlığa göndermiş 

t -.,,~~ istihlaki artıyor çen balıkçılar palamut balığım s·r lngiFz firması oltlulı:Iarı muafiyet ruh~atmı.me 
~ h ttn ıenel b. . beş kuruıtan aıağı satmarnıtlar, asit borik ,· stedı· ce~vclleı-ini yerinde in::elemek ü-
t \l •eneJcj .... ır ~ıtatiıtije ıö- dere Adanaya gilmi~tir. 
ı..~eaa - .. ...ı tutun ııtihaali.tımız ve lstanbulun et namına yalnız 
. .,,.. '"""'""""' b 1 k · b ki Şehrimizde ~ubesi bulunan bir #/- Adan:\da birinci nevi el:rnek, 
ı.. -\ı l._ llh-~ fazla olup 35JOOO a ı etıni e eyen fakir aemt . l 
"ll ~ ---~d ngiliz fırması, son günlerde tica- D kur'-!ş 30 para, ik'nci nevi 8 kl' . 

\l hi~ . ır. Bwıun 10 000 lerdeki halkı da taze palamut yi ret odasına mu"ra .. aat ederek ası't- 10 d 1 k ' ll • ~ncı ne "d· , . l d y ... ru~ para an ı!!atı ma ta 'Jır. 
b .1-l ...... ı ... L '91 1"· Diier taraf - yememıt er i. aptığımız ara, - borı·k ~"'tabı'lecck mu··esseseler,=n ~ K d l f ~f "-4Q çget d _... a nst~·o 1eye!:i e niye ha::-
,,, ... ciiaer &bilinde de tütün tırmalara göre palamutta tatbik adreslerini istemiştir. Oda, Tür - l:an yardımcrnr Ahmet s ... Hh ka-
~11 lftn-. 19

31 
aenelere nazaran edilen usul, bu günlerde tori • kiyede asit borik yapan fabrika ol- daatı·o i~lerini in-:e!emek ·;zere A-

,. l~ d ~eainde 8,725 ke de tatbik edilmeye başlanmı~- mamakla beraber, asitborik istih- danaya g"tmi~tir. 
11~-~o~~~~· 1.9.13 de tır. ilk parti toriğe toptan danesi salinde yarayan borasit bulundu-, ,,. z=:-aat cn!':tlic:i ~ef'e~·:n :1cn 
~ dokuz kuruıtan fiyat biçilmi•tir. ğunu bildirmiştir. Bay Ali Kemal c!oğu tarafbrmda 

~ Uıiür isler· . cw., 

K .. ıt•• u.ur 
direkler üğünde 

Yar direktörLerın vazife
leri değiştirildı 

Yeni kültür direktörünün vazi -
fosine evvelki günden itibaren baş 
ladığını yazmıştık. Yeni direktör, 
direktörlük teşkilatı arasında ye
niden bazı değişmeler yapmış ve 
yard irektörlerinin bakacak) arı 
vazifeleri deği~tirmiştir. Bundan 
sonra kültür yar direktörü Bay 
Şevket Süreyya lise ve orta okul 
İflerine, Bay Adil yalnız ilk okul 
itlerine, Bay Nurullah da yine ya
bancı ve azlık okullarının işlerine 
bakacaktır. 

Bat iıpekter Kemal Edip de kül 
tür İ§lerile iapekterlerin raporları
ve çalışma itlerile me§gul ola . 
caktır. 

Diğer taraftan direktörlüğün 

türlü kalemlerine yeni memurlar 
da atanacaktır. 

Bakanlığın bu itle yakmdan ala 
kadar olduğu söylenmektedir. 

Sonuç birkaç güne kadar belli 
olacaktır. 

Bir guruptan dönenler 
yeniden imtihan 

edilecekler 
Bu Y.ıl liselerin eaki .talima.tna -

meye göre yapılan olgunluk smaç 
!arına giripte bir 'gl'Updan muvaf · 
fak olamayan talebenin 'bir ay son 
ra yeni bir amava tabi tutulması • 
na karar verilmittir. Kültür ba • 
kanlığı bu it için yeni bir yayım ha 
zırlamaktadır. Bu ımavda kaza . 
nan talebeler yüksek okullara ve 
Üniversiteye girebilecektir. Ya • 
yım hazırlanmı,tır. Bir iki güne 
kadar §ehrimize gelecektir. 

Rektör dün akşam 
Romaya gitti 

Romada açılacak olan yeni Üni
versitenin açılma töreninde bu . 
lunmak üzre Üniversite direktö • 
rü Bay Cemil Bilse! dün Romaya 
hareket etmiştir. 

Bay Cemilin bu ~eyahati 12 
gün kadar sürecektir. 

ELLl üNIVERSITELl BUGÜN 
ANKARA YA G1~1YOR - An -
karada yapılacak~umuriyet bay
ramı töreninde bulunmak üzere 
Üniversitemiz türlü fakültelerin • 
den 50 kişi bugün akıam trenile 
Ankaı-aya gideceklerdir. 

ÜNiVERSiTEDE HALKA KON 
FERANS VERiLECEK - Oni -
versite bilgilerini halka yaymak i
çin önümüzdeki perşembe günü 
Üniversite konferans salonunda 
bir konferans verilecektir. 

Bu konferanslar her hafta per -
tembe günleri tekrnrlanac:ı.ktır. 

Amerikan kız kollejirde 
şenlik 

İstanbul Amerikan kız ve er -
kek Kolejleri cumuriyet br.yramı
nı kutlamak için 29 ilktcşrin gün;J 
saat 16 da bir şenlik yapaceLhr -
dır. 

Şenlikte ulu:;al marçd:ın tonı n 
cumudye: mar~ı t;Öyle:ı~ :c!:, baş · 
kan bir diyev verecek, bundan son 
ra talebelerden biri de bir söyle·ı 
de buhmaca~dır. 

Bun::nn son:-a t;On sınıf talebe . 
sinden Nijat SongurtcMn tara -
fından yazılan "yurd sevg · ~İ,, pi-

UIH um IJHil ıun•ttm 1 1 ' mtHttll tmlfmllllltllllNIUtftU ır.mn:mımt 

yapn~aıt~~ o!duğu orman, maden 
ve toprak inr.c!cmelerini bitirmiş 
AmA.::yaya gcl.n;~tir. Bay n li Ke • 
ffi:-.1 Arr.-s~·a i ':ı: :.:e ;n:clc:n:lcıir. ::: 
ı.levam cdc:c~•tir. 
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Suikaet teşebbüsünün 
uyandırd_ığı heyecan 

(O ııyam birincide) 
Elmalı, 25, (A.A.) - Elmalı 

1 SPOR 
Maçı 

kazandık 
ıporculan yüksek ft.rhimıza u -
:zanmak iıtiyen hainleri telin eder. 

Şerirler nasıl ele 
geçirildiler ? 

Hain Çerkes Etemle bir karde - lzmir takımı 4-3 
§İnin Ammanda yakalandrğını yaz So vyetleri yendi 

• 
Cümuriyet hükumetinin zaferleri 

$inıenditet 
lrmak-Filyos, Fevzipaşa-Diya 

bekir yolları dün bitirildi 
Hasan 

Malatya, 25, (A.A.) - Sana yan 
bakan ıözleri tımaklarunla oya -

mıştık. Kahireden gelen bir ha-
bere göre, Çerkes Etemle karde- lzmir, 27 <Telefonla) - Sovyet fut- Yurtdaş/ar 
şi Reşit bir emir tarafından yaka- bol takımile bugün revanş maçını J 

sev.inç içinde bayram yapıl 
törenine hazırlanıyor/ar run. 

Nun
. lanmıştır. Etemin taraftarları ken yaptık ve 3-4 kazandık. Maç çok he QÇl ma 

yecanlr oldu. Takımımız şöyle kurul· 

T .. k O d disini emirin elinden kurtarmak muştu: , 
ur rto oks1arın istemişlerse de muvaffak olama -
d- k.. 1 Necdet - Lôtfi, Reşat - İbrahim, 

UD U toplantı arı mışlardrr. Etemin Suriye tarikile Hakkı, Cemil _ Hamdi, Fuat, Adil, 
Türk Ortodolalar da dün ıabah Türkiyeye gönderilmesi muhtemel Sait, Necdet. 

Ga1atada panayia kiliaeıinde top görülmektedir. Takım gayet güzel oynadı. Hakem 
lanarak ıuikutçileri telin etmit- Çerkes Etemi yakalayan emirin Sovyetti. Kaleci ~ecdetle Ltitfi ve 
ler, Atatürk'ün aağhjını kutla . Maverayr Şeria hükılmdan emir Reşat mükemmel kurtarışlar yaptı -
mıılar, dualar etmiflerdir. Papa Abdullah olmasr ihtimalinden lar. 17 inci dakikada Adil kafa vu • 

bahsoıunmaktadlr ru•ile ilk golümüzü "ıkardı. Sovyet · 
eftim toplanbda öz TürL-e sözler • y , ~ ler sai içleri ayağile 35 inci dakika · 
le Atatüık'e bitap elmif, fÖyle aöy ANTAKYA VE ISKENDERON - da beraberlik sayısını yaptılar. Birin· 
lemittir: · . LULARJN NEFRETi ci devre böyle bitti. 

-ıı;y, Ulu Tannnın acunu ıpklan • Kiliı, ·25 (A.A.) _ Yapılmak ikinci devre Sovyet tazyikile baş • 
dıran Ye sonsasr~aradek dunukmaya· iıtenilen ıüikaıb Antakya ve lı _ Jadı. Fakat takımımız buna güzel bir 

cak naru, ve bizim yUce Önderimiz k d · l l . müdafaa ile kar•ı koydu Sonra taz 
~tatü~k. Sizin ulu ve kutsal savuı . en eron u ar nefret ve kınle kar- -s • --., l 1 yik atlatıldı. Karşılıklı hücumlara 
n111a, ulusal önevftıin bir üriinU bu • fi ar, u uıumuzun batında çok u • " laşlandı. 18 de Necdetin güzel bir or-
lunan, atasal bu, tapınacafım, kendi zun yıllar saadetle var olmanızı talayı11nı kapan Adil ikinci saymıı • 
varlığına, gölgenizde iye olduğa ailn dileriz. u, 26 da gene Necdetin ortala)'Jflll • 
denberi, her giln yaptıli yedi vakit ta· AZmi Samih, altuncu Sabahat dan Hamdi iiçüncii sa11lanmızı yap • 
pınmalanna, önce tren adını anar ve tin Ezer. tılar. 38 inci dakikada kalecimiz Nec
katsal adına batını sunar, esen ve . iÇ BAKANININ TEŞEKKORO detin uzaktan hafif gelen topu tutmuş 
sailıftnızı diledikten sonra hatlar ve · ken elinden kaçırdı, Sovyetler ikinci 
şenin, Tannnın· acuna ı....ı..fladı"'- tU Ankara, 27 (A.A.) - lçi,leri 1 ka d ~ 5 • bak sayı annı zanmıı ol ular. Bundan 
zil ve ·banı nul'JI oldaiaaa inan eder, anımızdan: sonra hakem hi~ yokken bir penaltı 
ve itte bunan içindir ki,' hak olan Tan- · Binlerce yurtdqlarımclan öte • cezası TerdL Bay Kemal Halim buna 
rıya kartr bulunan bahşııı ve sen kur- denberi vatan ve millet biinliiini müdahale ve itiraz etti ve kaleciyi 
tarıcıyı T(lrklQe, acuna . kıskanan, ıeçim vuıtuı yapan bir kaç aer • kaleden çekti. Sovyetler bot kaleye 
pis ve ifr~n~ ruhun, hileli, kar&'lnç serinin ulu tefimiz Atatürk'e yap- ilçüncti ıollerini attılııır. Oyan eon 
avadanlığı olarak, sana, senin tlstti · ak • tedikl • k" .. ka l' dakikalarına gelmiıti. Bir penaltı ee
ae kalkan. ve kalkacak olan eller a· m 11 en otu ıtı te ın ve 1aa1 kazandık. Fakat hakem nedense 
ma"lanna u1••madan havada kın' ı ... · muvaffak olamadıldarmdan beni 

7 ....,. · • L.!.I_ lehimize olan bu cezayı vermedi. Ar-
caklanna ve kuruyacaklanna inanı iç- teuria eden telıraflar almakta • kasından bir hficumumuz esnuında 

rilsizdir. yım. Teıekkürlerimin ve tebrikle • SoyYet bleal öntinde bir kanpklık 
Atatürk, bu ~nanım~ seni bize ba· rimin aaym yuıtclaılara ul&fbnl • oldu. tıte bu Birada top dördilncii de

trılıyan Ulu Tannya tllkran boreu • maaım Anadolu Ajammdan clil• • fa elarak Sov7et kal.~f. ,1lrclL Ta • 
•uz .,. een ylee öndere, en hakir :ve rim. kıia\mnz 3 - 4 katıdlmifti: Palı:at ha· 

lnemli önderimizdir. ÇönkU, .• inan edi· . ŞOKRO KA y A kem bu son golümUiil aymadı. Bu • 
yoraz ld, aen artılı: etensel detll, ti • nanla beraber burada bulunan fede-
nel varlduna, sen, ilmez ve çürümez ruyon mtimeailleri aolUn çok yerin-

Trene lrauUf"n Diyarbelrirtlen bir görÜllÜf: 

Diyarbekir, 'Z1 (Kurun) - Cumu -1 
riyetin yüce nimetlerinden birine da
ha kavuşan Diyarbekir yana iki ulu
sal bayramı birden kutlamağa hazır
lanıyor. Günde iki kilometresi döte • 
nen tren bu akşam şehir durağında 

bulunacaktır. DiyarbekirlfJer an -
]atılmaz coşkun heyecanlar içerisin • 
de rayların dö,enmesini görmeye ko
ıuyorlar. Şehirden son raya uzayan 
yol halkla dolup taşmaktadır. Her ta
raftan "Yaşasın Cumurfyet,, sesleri 
ve sevinçler ytikseliyor. 

Kadri Kemal Kop 

Irmak - Filyos 
9'1111• aat 1811 8 ~ Irmak -

Filyos hattının yapılışı bitirilmiştir. 

Bu suretle Karadeniz Akdenir.e bir 
defa daha batlanmıJ oluyor. Memle· 
ketin kömür yolu olmak itibarile bti-. 

muştur. 

Filyos hattının ikmalb14' 
çok duygulanmış ve mahalli''; 
memur ve müteahhitler bU,.., 
hürler yaparak sevinçlerini 
mişlerdir. 

Hattın ikmalini ınüjdellf" 
dırlık mühendislerinin te 
karşı bakanlıktan kendileri" 
kür ve takdirler yazıldığı ... ,., 
mıştır. olan daypnun simlsln (tlmallsln), lzmir telefon aoa9etesile de olduğuna ve kabul ettiklerini bil· 

sen Ulu Tannmn acunda J!liyeceği konuşmalar dirdller. Maç bu suretle Jımirln 3-4 -------------------------

pflrtıcı tansıklann seçiımış ava • galibiyetııe bitti. Polis kulu·· heleri 
danhfısın, sen Ulu Tannnın özene • Ankara, 27, (Kurun) - Caiı - Bu akşam SoyYetler terefine bir 
rek sonrasızlıkla yarattıft büyük rddıklarmı bildirdiiim lzmir te • şilen verilecek ve Sovyet dostlanmız 
Türk ulasunu, hale elufin görmek dal· lefon ıoıyeteıi mümeaıillerile ba- yann lıııtanbula hareket edeceklerdir. 
aınlrtma dtl,en aymazlara. kendini ymdırbk bak•nlıiı arumdaki mü 
önceden blliten Ulu T:tnnnın erki • 

~in, eesa, yaratık olan lnsanlı~n, iç yU- zakerelere cumarteıi ıünü bqla-
zünil ve tabii duypsunu açıklandı - nacaktır. 
ran Jflkaın, sea, bütiln tanrısal er· ======== 
demlerin kömesi, :ruvasıaın, sen, Tan· ispanyada Yahudi 
nnın da l•rendifi ulu insanlıftn ttim dü•manhğı 
ennlala, an eoyallıfm ocaftsın. sen, ,,. 
yabaaileri korkutan, salim ve halı:sız. 
lan tirkilten kuvvet.in, sen, öksüzle
rin, yoklullann, ekalnlerln sıtınaft • 

. sın, seıı, karanlılı:lan aydınlatan nur
sun, .en, yurdu ba11ndır eden BilssUn, 
sen, ruhları ,enlendiren müziksln, 
sen, tüzenin, özgenlitin, eşitlfiin ir • 
nl~1i •la11 ve bilytik Ttirk ulusunun a
sil kanıadan dofan eumarlafun ta 

'<endlal ve canlı amtuun. Sen, ulu tilrk 
ula.'lllnun yüreği ve büttinildn, sen 
her varhftn parçalara ayrılmaz tiim6· 
sin, wen, her iyiliklerin kaynafmm, 
Atatiirk Ulu önder. 

Madrit, 'Z1 (Özel) - Bura matbu • 
atında yahudiler aleyhinde tiddetli 
yazılar çıkmaktadır. lapanya sai ce • 
nah matbuatı, yahudilerin, yqadık • 
lan memleektlerde umumi ahlilu bo. 
zacak bir çok hareketlerde bulunduk
lannı ve her ne kadar ulusal görün • 
eeler de şahsi menfaatlerini her teY. 
den üstün tuttuklannı yazmaktadır 
tar. 

Japonyada maden ocafı 
felaketi 

Gençler birliği 

Feokaiade toplantıda 
münakaşalar oldu 

Ankara, 27, (Kurun) - Genç· 
ler birlijinin fevkallde toplantı • 
ımda hararetli münakatalar oldu. 
Birlik idare heyeti, Eakitebirde 
çıkardan takımın iyi ıeçilmemeai 
yüzünden malGbiyete ıebebiyet 
verildiii, idare heyetinin bundan 
meıul olduiu yolundaki müraca -

atlar ü3erine azalann fevkallde 
toplantıya çaiırıldıiını bildirdi. 
Konıraya ittirak edenler, idare 

heyetini diier bazı meseleler hak 
kmda da izahat vermeie davet et 

tiler. Münakatalar uzun ıürdü ve 
toplantmın batka bir güne bırakıl 
muma lüzum huıl oldu. 

Cadde üzeri ve ıokak baıların
da bulunan poliı kulübelerinin em 
niyet direktörlüğünce görülen lü
zum üzerine kaldırılacağını yaz • 
mııtık. Nöbetçi poliılerin vazife -
lerine daha dikkatle bakabilmele-

yııınr daha iyi temin .~d~ 
için buna lüzum göJ'iibll bit 
günlerde bu kulübelerd~_,. 
ğu kaldırılmıı, yalııd 1"":"1.ı-.. ıimde görüldüJü ıibi ~· -
kimıenin bulunacait kii 

ri ve bilhaua nöbet mahalleri ara- faza bırakdmııtır. 

Berlin, 'Z1 <özel) - Tokyo dva • 
nnda olan bir maden ocafı f ellke • 
tinde şimdiye kadar 17 auı meydana 
çıkanlmııtır. YUzden fazla ioçl ka • 
11ptrr. Bisiklette 7 ürkige ıında ırk ıık dolatarak ıehrin aaa-

Almanyada kitap haftası 
Weimar 27 (Ozel) - Nuyo -

nal ıoayaliıt ff!'baı iktidar mev • 
kiine ıelditindenberi her seae 
yapılan kitap haftaaı clirt alqam 
Almanya matbuat ocluı bakan\ 
Johat ve PropagAnda bakanı Dok· 

mukaoemet birincilili ••be 
Ankara, 21, <Kurun> - Buaün Belgradda harp tecru 

yapılan Türkiye biıiklet birinci • ı 

Şehir ansızın bombardıman edildi liklerinde Ankara güven ıpordan 
Talat mukavemet yarııı Türkiye 
birincilieini kazandı. 

Lik maçları 
tor Goebbels tarafından açılmıı - Ankara, 27, (Kurun) - Lik maç 

Belgrad, (Ö1:el) - Geçen ge· 
ce ıaat onda ver!len iıaret üzeri -
ne bütün eBlgrad ani olarak ka• 
ranhkta kaldı. br. lanna ikincilefrinin ilk haftasın-

1~ ba hiç sarsılmaz inancımız • 
d-. ki, una kartı dtitünülen ve di -
thiileeek kötülliiün, sonrasızlaradek 
sona.;au kalacafmı, kesin olarak bl 
Jlyoı ,.. lnmdan ittlrii," diifmanlann 
halalerla, ekmekslzlerin, bu def akl 
sirlfllMlleriade, hiç te1'§ ve liri rös -
termlyoru ve giiıltermlyec:eiiz, ancak, 
Ana ve uma ıelmu iyiliklerine 
karp olan en bfiyilk borcumuzu, öde
'rimisl, )'lrüten balımın, eoD811z sar 
aılanmıa, l!lfflfmlzl bir daha blyleee 
ldemeye, ADmaya, araç olduklann • 
ua, o lftenç ft pta ruhla dtlpaanla • 
n. lneedea tetekldlr der ve kendile· 
ılM ve pl8 ruhlarına, ltrençlmizl n 
tıea~imld Jblerine aftrar, ve una 
allık ft eaenllk dlllTtrek haykrrmz 
•orunlaraclek, 1'U olaun ulu bqbr 
ama, 1'U olnn 11111 Oaderlmlz, ftl' 
•lna 11111 lfretmenlmis, ftr olan r 
ı ........ ı .. 7ok olna ...... -

.Almanya matbuat odaıı baka• da batlanacaktır. Şehrin üzerine bombardıman 

lu-

nı Johat, ba vesile ile verdiii di·l•-!!!!!11!!!!1!!1!!!!!!9!!!11!!1 _____ 1!!11!!!!1 tayyareleri ıele:.-ek yangın bom -
yevinde, insan midelerinin ııdatt herkeain her halde kitap ve ıaze• baları attılar. Derhal ayağa kal -
nasıl ekmebe, inaan dimailarr- te okumalarını, ve dimağlarını dınlan itfaiye, yangınları sön • 
IUD ııdaaı da kitap oldujunu ve bealemelerini tavıiye etmiıtir. • dürmeie kotlu. Kuvvetli projek M 
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Milyon ve itibar 

ltalyan amelesi ordunun gerisince yol açıyor 

ftalyanların, Habef arazısın

de en büyük iki clii§manı yolsuz -
luk ve susuzluktur. Sarp Habeş 

arazisinde arab:ı, otomobil ve top 

geçmesine mÜ•a;t yolların olma . 
ması süel harekatı son derece güç· 
leştfrmektedir. ltalyan ordusu 

30 - 40 kilom!!trelik her ilede . 
yişten ıonra durmağa, ve amele 

taburlarının cepheye kadar yollar 

açma•ını beklemeğe mecburdur. 

Zavallı ~arhoş bu basit mantığın altın
da ezilmiş gibi kaldı, öteki gazete

ciler gülmekten katılıyorlardı Sava§ alanında Eritre ve Somali 

daki iıtiklm ihtilali fikirlerin~ o . de topladıklan elli bin kiıilik a-Bir rezalet çıkarmamak arzu· ı 
la.rıma rağmen cevap vermekten 
kendimi alamadım: 

- Hiç olmauct bu dotandırıcı 
Avrupalılar arcuında bazı namuı · 
lular da vardir. Mesela Finlandi -
Yalılar gibi. Bunlar imzalarına 
hizmet ettiler. Kendilerine emni
Vetirıiz var değU mi? 

- Onlar içi. t evet, centilmen 
Qda.mlardır. Onlara takdirlerımiı:i 
2Östermek için her şeyi yapmaya 
ltcrzırız. 

- Şüpheıfa: pal'a da ikraz e 
clerıiniz. 

- Elbette! 
- Ôyle iıe •ı bcuitleıti. Gele -

cek harpte Finlandiya Sam Am 
CQnın (Amerikanın) müyarları i
le Avrupa/dara ~tibar açacak. ge · 
rıe meıele döne dolCJ§a önceki ha
li almıı olacaktır. 

Zavallı sarhoş bu basit mantı• 
iın altında ezilmit gibi kaide Ö · 
lefti gazeteciler gülmekten katı • 
hyorlardı. istikbalde sıkıntıya 
dü§ecek olan A W'rupanın iyilik se• 
Ven bangeri Finli.ndiyamn şerefi· 
ne hepimiz bardaklarımızı kal -
.J.•dık. 

SNATO MECLISlNDE 
Bütün dünyar:ın hakim m:llet·· 

leri tarafından seçilen meclisler 
İçinde yalnız ikisini fena fik!ılile
tin alaylarından kaçını' oluyor 
Bunlardan biri Amerika parla -
lnentosu, diğeri de Snatosudur 
Bu iki meclisin müstesna olduğu
nu söylüyorlar. Bunların ciddi. 
~ut .. umlu olduğunu anlabyorlar. 

ogrusunu söylemek Iazımn, bt.: 
k-dar alicen~p .ılda söylene"'l bu , .. l 

Oz eri pek dr: anlıyamıyorJm 
Şüphesiz, mese•?. Madri":, Kara -
kaı, Paris me-:lislerinde oUuğ~ 
2İbi bura.da yu".nnıklar harekete 
~e!Jıt..-niyor, mün~ka§alar küfürler 
e kesilmiyor. Fakat ne ele olsa ... 
t ~ estministerde "muhterem,, 
I ngıhzlerin, kendilerine istinat o• 
\ına.n ideye pek uymadıklarrm 

• Ri>tmüttüm. Onları nimasalar üze• 
~~he ayaklarını uzatmış, üstleri. 
8.§ları pek inti::!:.tmsız, kaba ıraba 

Riiler, yahut gazdesini okur bul· 
~lf!bıın. Bütün J:ıunlara rağr.1en 

al" rene bana cnları örnek ola• 
ta.k .. d d' ' ıostermekte evam e ıyor -
ar. 

h" Nevyorkta görüttüğüm sevimli 
ıt Fra · · · .. d' .... nsız gazetecısınm ıoy.e ı~ 

~1 ~Özleri de bunun için pek şüp · 
,_~ı telakki ettim. Bana diyordu 
ttt: 

111 
'"'7' Hayır, alay etmeyiniz, A · 

1 erika ayanı çok iyi adamlardır. 
•terıen· • J rl A ız aızaen ayrılırım. Pa a· 

1Jte11tod .... .....:: k al. .. "lt"l" 
111 

~ ..... na Qf ar guru lt u, 
b•GlthJı.ız oluyor, doğru fakat; 
ır defa. at • d" • • el Q it.. .. ın oya gır, anız mı, ora· 

d h ukurn aüren liyakat havaaını 
: al hiuetrnekten kendinizi 
rtail;e~emeuiniz. Orada bütün 
IQ ~tin Wbinin çarptığı duyu • 

11 
'
1
• .rnerikalıların en güul ana. 

e erı.ne A l 
t .. ' ng o - Salıson ırNı kül-Qrcij[ • • • 
,.

1 
e?ının bıraz lazla ihtiyatla-

rtQ, valrti•.ı.... b J " • · ol .><•~ gar e ogru gdnttf 

rada teıaciül edecekıizin. 
Me:Jl.ekta§mı bütün bunları 

Snatoda görmü' ~en, bu meşhur 
toplantıyı gözleı imle görmeden 
aksini söylemek istemedim. Par · 
limentoyu görmek bir nevi vakii 
geçirmektir. Be\ı yabancı memle
ketleri g<!zdikçe parlamentolarını 
görmekten hiç yorulmam. Ameri• 
ka snatosunun Felemenk parla -
mer.tosunaan, ;rcthut yüksek mec
lisinc1en daha muhterem olmas. 
için hiçbir sebell yoktur. ilk te .. 
ıekkülünden baş~ıyarak otuz sene 
müddetle devam eden gizli içti · 
malar içi ... alda!lmak kabildir. Fa
kat timdi aleni yapılan münaka • 
şaları herkes görür ve dinler. 
Bunda aldanacık bir !ey olamaz. 

mele ile günde en çok on kilomet· 

relik yol açabilmektedirler. /tal · 
yan ordusu için •u i•e, büyük su 

vapurlariyle ltalyadan getiril· 

mekteclir. Bu sular karaya çıkarıl · 

dıktan ıonra, binlerce eıterler 

ıırtında, ordunun arkasından . 

•onıuz nakliye kolları halinde or 

duyu takip ediyorlar. 

. -- ~----~~--------..... ----....................... ------------~~~~----------
Italyan - Habeş savaşı etrafında 
saat 20 ye kadar gelen haberler 

Habeşliler . Italyan kuvvetlerine'. 
şiddetle mukavemet ediyerlar 

Başka parlamentolarda oldu · 
ğu gibi burada cta ayni soytarılık• 
)ar olduğu muhakkaktır. Maama
fih buranın bir meclis olmaktan 

ziyade bir kulübü andırdığı doğ- Vehip paşa azledilmemiş - imparator Ressie'ye gitmiye 
rudur. Fakat bu kulübün azaları, 
kendi üstünlükleri için· pek kıs.. hazırlanıyor - Yakında Önemli savaşlar bekleniyo!. 
kanç, batkanlarına kartı pek za -
limdirler. Bununla beraber doğ 
rudan doğruya ve mecburi olan 
seçimde gene az kazanmıyorlar. 

Parlamentoy&ı ziyaret ettığim 

gün şöyle bir götdüğüm kapitüle 
yeniden geJmjş bulunuyorum. Ge
ne yanımızda "Green Line,, kum
panyasının verdiği kılavuzlar var. 
Bitmez tükenme ;; geçitleri d->ldu· 
ran sayısız ziya:etçiler arasından 
bin güçlükle geçerek sağ taraf m 
sonunda buluna., basın bürosuna 
kadar kendime bir yoJ açryorum 
Altmıı kadar röportör ya telefon 
batında, yahut yazı makinesi ö -
nünde harıl ha-'1 çalışıyor. Ame
rikalı meslektaş(a.rımın bu m!.ithl~ 
gürültü içinde ne kadar kolaylık
la çah~bklarmı b'r kere daha tak 
direttim. 

Basın bürosu başkanı mektu · 
bum üzerine pek meşğul bir göz 
attıktan ıonra kalın bir cilt i.:ze · 
rinde ismimin !.>ulunması lizım 

gelen ye::i parmağiyle gösterdi. 
Makine gibi b'-: hareketle elime 
bir broşür sıkışül arak bir kapıya 
iıaret etti. Buruı gazeteciler tri · 
bünü idi. Kendisiyle iki cümlı:! ko · 
nuşmak kabil o'amadı. 

Bana verdiii hroıürü açtım. 
Ne iyi bir sürprizdi bu! lçindl' 
toplantı salonum..:.n planı ve bütün 
ayanın alfabe 11rasiyle isimleri 
vardı. Muhteremler, futbol oyun
cuları gibi numara ile gösteril · 
miılerdi. Parlamento hakkında 

bir kontrandü yapmak için uzun 
müddet kapıtülde dolaşmak la
zım gelmiyor. Programa bakınca 
hatip ismi verilen Borah ile Nor • 
ris'i hemen bulmak kabil. 

Şimdilik bunları bırakalım d2 
salonu gözden geçirelim. Buras• 
müstatil bir salondur. Sot tarafta
kiler muhteremlerin ailelerine 
mahsuıt\lr. Sağdakiler halka ve • 
rilmittir. Üç sırada kolluklu genç· 
ler, diğer üç sırada sörler ve Ka -
tolik papazları bulunuyordu. 

Cibuti, 27, (A.A.) - ltalyan 
konsolosluk memuru Armaasio Ci
buti-Adisababa yolu ile Abhamo 
Y~ geJmiıtir. Y •ı:ın Ci bQtİye gele
cek olan Kont Vinci ile atetemili· 
ter Calderini kendisine müliki 
olacaklardır. 

lT AL YAN UÇAKLARININ 
FAALiYET! 

Mopdiscio, 27, (A.A.) - ltal
yan uçakları dün Gorraheinin 160 
kilometre güneyinde mutat keşif 
uçuılarını yapmıılardır. 

Uçaklar, Gorraheiye doğru ka· 
çan ve ltalyan kuvvetleri tarafın · 
dan kovalanmakta olan Habet kol 
ları görmütlerdir. 

KUVVETLER 1KtNC1TEŞRIN 
ORTALARINDA TOPLANA-

BİLECEK 
Asmara, 27, (A.A.) - Habet · 

lerin güney cepheıinde kuvvetle 
mukavemet ettikleri kaydedilmek 
tedir. Her gün çok şiddetle yağan 
yağmurlardan ötürü, kuvvetlerin 
toplanması ancak ikinci teırinin 

ortalarına doğru yapılaıilecektir. 

"Mindef,, adlı zehirli bir sinek 
Aımara bölgesindeki birçok hay

bu husuıtaki bilgiıi aazetelerde 1 
gördüklerinden ibarettir. 

Habet hükUmeti General Ve • 
hip paıanrn azıl edildiğine da.ir çı. 
kan f&Ytaları yalanlamaktadır. Ye 
hip pafa, Ogaden ceph~inde ıüel 
mütahassıs ödevini görmekte de
vam etmektedir. · 

İtalyanların Makalleye ıokul -
muı oldukları hakkında haberler 
de ayni ıuretJe yalanlanmaktadir. 

imparatoru Desside kabul için 
hararetle hazırlıklara devam edi. 
liyor. Hükumet, Dessieye doğru 

yolların tamiri için acele İ§Çİ gön
dermi§tir. 

imparatorun Deasiede az za • 
man kalacağı ve oradan Harrara 
doğru yoluna devam edeceği IÖY· 
)eniyor. 

YENi YAPILAN BiR YOL 
AÇILDI 

Tigre cephesi, 27, (A.A.) -
Maretal Badoğlio ile beraber ıü
mürgeler bakanlığı müıteıarı B. 
Leısono, yerli asker ve kara göm
lekliler tarafından yapılmış olan 
Marep Enticho lzalka yolunu aç · 
mıılardır. 

10 BlN KÖIJ!JNlN '.AZADI 
Tigre cephesi, 271 (A.A.), -

Tigre 'bölgeainde bulunan 10,000 
kölenin azad edilmesi hiçbir tö • 
rene vesile obnamııtır. Bu kölele
rin a.ahipleri bunları ağızdan a -
zad etmitlerdir. 
HABEŞULER bf.V AZIM VE lA· 
ŞE SERViSi VOCUDE GE. · 

TiRDiLER 
Harrar, 27, (A./ti..) - Habet 

makamları bir levazım ve iaıe aer 
viai vücude getirmiılerdir. ~u su
retle köylü ile asker arumda z0r 
la vaziyet yüzünden çıkan hi
diaelere nihayet yerilmit olacak .. 
tır.Filhakika Habeı aıkerleri e.ıci 
adetler mucibince bulun<lukları 

memleketin üzerinden geçinmek· 
tedirler. 

Yiyecek yüklü on iki kamyoa, 
dün gün~ istikametinde yola .çıık 
mıt olan muıttazam kıt'alara ye • 
tit mek üzere ıff arrardan hareket 
etmittir. 

Güneyden gelen rivayetlere 16 
re İtalyanların sür'atle i~erlemele
ri yakında önemli bir savat ola 
cağını göstermektedir. 

vanların ölümüne sebep olmakta-:::;:======================================='.:::="" 
dır. 

TRABLUSTEKl lT AL YAN FIR-
KASINI GERi ALMAK tÇIN 

Napoli, 27, (A.A.) - "Nazario 
Sauro,, gemisi, ltalyaya dönmesi 
hükumet tarafından kararlaıtırı • 
lan "Metauro,, fırkasının bir kı -
sım kuvvetlerini yüklemek üzere 

Trablusa hareket etmiştir. Bundan 
başka kamyon, levazım ve erzak 
yüklü olan iki vapur doğu Afrika
sına hareket etmittir. 
Yakında on gemi Afrikaya gide 

cektir. 
HABEŞ HÜKÜMET1 lT ALYA -
DAN HiÇBiR TEKLiF ALMADI 

Adisababa, 27, {A.A.) - Re.-
mi çevenlerde söylendiğine göre, 
Habet hükUmeti, davanın halli İ· 
çin ltalyadan hiçbir teklif karıı -

Yarın Cümhuriyet Bayramımızı kutlıdıyacağaz. Yapılacak bü· 
yük geçit resmi çoh güzel olacakt•-:- . Yukarıki resim.le bu geçide İflİ· 
rak için günlerd<!nberi hazırlanan Kandilli. Kız Liıemizin izrilerin· 
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inıusız nıeUup ml~LKf M·iz Dfil.~ 
Ne kadar mes'uttum bilseniz! Dün

yada benim kadar bahtiyar bir kimse 
bulunabileceğine inanmıyordwn ve 
bu sadetimi doya doya içiyordum. Gü 
nün birinde bir mektup aldım. Şöyle 
başlıyordu: "Zavallı, hiç bir şey bil· 

ta çok beklemedim. Karımın bindiği 
araba o evin önünde durunca ben 
de oradan geçiyor gibi göründüm. Be
ni görünce çok şen bir çehre ile: 

Balıkesirde Uşakta Turan 
- Ne iyi tesadüf böyle t 

Yeni büyük caddeler 
açılacak sporcularının kongresi 

tıiyorsun, hiçblrşeyden şüphe etmek ak 
lına. gelmiyor. Fakat bundan emin ol 
ki karın seni aldatıyor.,,, Alt tarafı -
nı okumaya lüzum görmeden imzaya 
baktmy ''Seni seven biri.,, Fena hal • 
de kızdım. "Haydi oradan balkabağı,, 
diyerek mektubu parça parça ettim. 

Tabii bu beni seven bir adam ol -
saydı, saadetimi bozmaya çalışmazdı. 
Ondan başka, söyledikleri doğru ise 
korka.khğa, kendisini saklamaya ne 
hac~t. At imzanı be adam! Mertlik 
gösterf Kim bilir ya benden ya ka • 
rımdan alacak bir hıncı var ki 
böyle yapmış. lşte bunun için ben im· 
zasız mektuplara zerre kadar ehem -
miyet vermem. Bunu yazan ve sözde 
beni seven herif, bizi iyice tanımıyor, 
sadetimizt, biribirimize karşı olan iç -

ten aevgilerlmlzi,hele kapmın vücut ha 
line gelmiş bir sadakat olduğunu bilmi 

yor. Sonra işte böyle hayatTmızı ze · 
birlemeye kalkıyor. Ka.nm o kadar 
sevimlidir ki büyük kıskançlıklara, 

kinlere tahammülii yoktur. 

Ne de olsa, istemiyerek, düşünmi· 
yerek, içime küçücük bir kurt düştü. 
Karıma kim 3.şık olabilir diye şuur
suz bir surette araştırıyordum. Ta -
nıdığımız, görüştüğümüz, evimize ka
bul ettiğimiz kimseler arasında, böy 
le alçakça hareket edecek bir kimseyi 
bulamadım. Bunların bir kmmr ken · 
dilerinden çok emin olduğum, bir kıs 
mı da böyle karışık işlerle uğraşma.
ya vakit bulamıyacak kadar meşgul 
ve hayatın acılrkları içide bunalmış 
kalmış kimselerdi. 

Evet, mektubu yırtıp sepete atmış
tım. Atmıştım amma hernedense içim
de, bir defa daha okumak hevesi u -
yandı. Parçaları topladım. Masanın 

üzerinde sıralamaya başladım. İşte 
tam o sırada karım içeriye girmez mi? 
Hemen parçalan yakahyarak cebime 
tıktım. Bunu niçin yaphm? Bilmiyo -
rum. Ona açıkça "Bak, şöyle bir mek-
tup aldım.,, diyebilirdim. Kalbimde -
ki küçücük şüpheyi aylarca taşımak
tansa daha o ğün meseleyi hallede • 
bilirdim. Fakat yapamadım işte. 

Aradan üç ay geçti. Ben karımın 
sadakatinden az çok emin olduğum 
halde onu takip etmekten ve ettirmek· 
ten, tahkikat yapmaktan geri durma
dutı. Onu göz hapsine almak için ta
yin ettiğim adam, karımın iki günde 
bir ayni sokakta ayni eve gitiğini ha
ber verdi. Tam fırsat, dedim, ben de gi 
der kendisini orada göriirüm. Sokak-

Dedi. Sesinde hiç bir tel!ş, yüzün
de hiç bir bozukluk yoktu. Ben de ken~ 
dimi öyle göstermeye çalıştım. 

- Nereye gidiyorsun? 
- Şuraya, dişçiye. 

- Bu tesadüf iyi oldu öyle ise. Ben 
de gideyim de şu dişlerimi bir muaı
yene ettireyim. 

- Anladım, ben olmasam yapamı -
yacaksın. Haydi yürü bakalım. Ko -
luma geçti. Doktordan korkan bir ço
cuğu siirlikler gibi, beni götürüyor • 
du. 

Geçen pazr, arkadaşlrımdan biri • 
nin evine gitmiştik. Ben arkadaşımla 
konuşurken bahçeden karımla Orha. -
nın kahkahaları geliyordu. Canım sı
kıldı. Orhan benim çocukluk arkada
şımdır. Ondan şüphe etmemeliyim. 
Fakat içime düşen mel'un kurt beni 
rahat bırakıyor mu? Yanlarına git · 
tim. 

- Amma da gülüyorsunuz. 
Dedim. Karım yine telaşsız ve hiç 

de suçluya benzemiyen sesile cevap 
verdi. 

- Ne o, sinirine mi dokundu? 
Karmı, galiba bir şeyler sezdi. 

- Seni bugünlerde pek sinirli gö • 
rüyorum. Artık beni evvelki gibi sev
miyorsun. Yoksa sana karşı bir suç 
mu işledim? 

-Hayır,güzelim, biliyorsun ya işle
rim kötü, buhran. ... 

- Işler, buhran; adam sen de bu • 
nun için insan sıkılır mı? Daha az 
masraf eder, geçiniriz. Bana senin 
sağlığın l!zım. 

Bahkesir - Uray türel kurulu 
toplanarak tehire ait işlel" üzerin· 
de görü§mÜ§tÜr. 

Kasaplar deresinin kanalizas• 
yon iti sona erdiğinden derenin 
lağım sularını kanalizasyona ve· 
recek ve sel sularını ayıracak be
tonarme bölüm seddinin inşası işi 
müteahhidine ihale edilmif, bazı 
ekmekçiler de iyi ekmek çıkar " 
madıklarr için para cezaıına 

çarptırılmışlardır. 

Hükumet konağının yapılaca -
ğı yere göre açılması lazım gelen 
caddelerin bayındırlık direkıor • 
lüğünce hazırlanan istikamet ha" 
ritaları encümence tetkik edile · 
rek §ehir haritasının buna göre 
tadili muvafık görülmüştür. 

Bu plan mucibince yapılacak 

hükumet konağının iki tarafın · 

dan 17 şer metrelik Anafartalar 

caddesine birle!mek üzere iki bü• 
yük cadde açılacaktır. 

...... ,.,11ttıı~r~ımmıammın~~ 

Utak, (Kurun) - Şarımıznı 
ileri spor örğütlerinden Yeşil • Si.. 
yahlıTuranldar üınomal kongra· 
larını yurd salonunda yaptılar. 

top1antıda birçok sporcular ve 
yönetimciler bulunuyorlardı. 

Yurd baıkanı Bay Yusuf Ay
sal kongreyi 11çtı ve gündeliği o • 

kudu. BqkanlrZ< kurumunun se · 
çimini diledi. 

Oybirliğiyle baıkanhğa. Cemaa 
Türkay, ısekreterliklere de İsmail 

Yünlü ve Şahin UıaklrğiJ seçildi
ler. 

Gündelikte çok önemli bi: 
madde bulunuy~rdu. Kongre baı• 

kanı ilk sözü Y uı d baıkanı Ayıa· 
la verdi. 

Aysal yurdun ve bölgenin spo~ 
gidi§ve yürüyüıü hakmundan çok 
önemli ve uzun bir diyevde bulu
narak yurdun güttüğü yolu, ıarın 
ileri spor a11ğlarını canlı sözlerle 
belirtti. Öyle olunca seni nasıl inandırabili -

rim? Nasıl inandırabilirim? 
Tahammülü kalmadı. Bol bol ağ1a

dı. Ben çok müteessirdim, fakat ona 
teselli verecek, temin edecek bir söz 
söyliyemiyordum. 

Pirinç ekimi' talimatna- 1 

meye tabi olacak 
Adana, - Bazı ilçelerimizde 

timdiye kadarçeltik {pirinç) eki11 

Karımın aşığı olmadığına tamami- mi sıhhi §artlara pek uygun bh 
le emin olmuştum. Amma neye yarar? §ekilde yapılmıyor ve bu durum 
Bir defa onu, temiz kalbini çok al • halkın birçok tikayetlerine mey . 

- Doğru, hakkın var. çakçasına kırmış oldum. Aramızda dan veriyordu. 
Odamda, masaya dirseklerimi da· müthiş bir uçurum açıldı. Artık bira- Bu kere çeltik ekimi için yeni 

yamış, başımı ellerimin içine almış, d 'y kt k. A ı 
ra a yaşı amıyaca 1 YJ'J manuz bir talim"tname ha.zırlanmıt ol • 

düşünüyordum: Bu kadın cidden beni ... 
]da Di k f lazım geliyordu. Beni düny!Ld_!, affet- dug"'undan bund•n bo··yle bu gı•L:. a tıyor mu? yor, a amın yanıp ... 11 

tutuştuğunu hissediyordum. Artık da- miyeceğini biliyordum. Belki de şim- ziraati yapacak olanların talimat* 
yanamadım. Masanın gözünde sakla - diye kadar lşığı yoktu. Fakat benden name içindeki maddelere tama · 
dığım mektubu kendisine gösterdim. 
Olnıdu. Sonra müthiş bir hayret ve 
nefret anlatan göz1erHe bana baka • 
rak: 

intikam almak için, bundan sonra ol- men uymaları mecburiyetindedir 
mıyacağını kim temin eder? 1 er. 

- Ah, bu ne? 

Ah, şu beni seYen mel'un herifi bil 
sem. Yakasından tutarak: 

Bunun için ilimiz Tarım di 
rektörü Ali Kemal, bunları halka 

- Buraya gel, bana izahat ver. Ya anlatmak ve ekilecek ala:ıları 
Dedi. Ben ciddi idim. Cevap ver • yalan söyledim, de; yahut isbat et. saptamaküzere Kadirliye gitmiş· 

dim: Karımdan ayrılmaktansa ölmek bin 
- Ne diyeceksin? kat daha iyi olacaktır. tir. 

Sıtma kursu - Sen çıldırdın mı? Benden cevap Diyeceğim. Fakat ' 'Seni seven bi • 
istiyorsun ha? Aşkolsun. Aylarca bu 
mektubu yanında saklar, şüpheler i . ri,, adını taşıyan o herif benim ölüp 
çinde yuvarlanır durursun. Demek ki kurtulmamı değil, bütün yaşadığım 
b_enim .. benim bir fi.ğığım ha?.. müddetçe ıztırap çekmemi istiyen bir 

- Bunu söylemek koJay!.. alçakt~r. 
- Ya, bana inanmıyorsun demek? A. 1. ULUKUT 

riyordu. Hah\ istiyordum ki herhan • 
gi bir zamanda yanıma yaklaşsın, 

bana sokulsun: 

Adana SıtmA enstitüsünde a 
çılan ve kırk be§ gün süren kurs 
müddeti bitmiı ve buraya devam 
eden süel ve •İvıl doktorlar yer · 
lerine dönmeğe l-a§lamıtlardır. 

Diyordu. içeri girmekle girmemek ka· 
rarları arasında sendeliyordum. 

Giriyordum. 

1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı ı• 
- Bir daha yapmıyacağım Ferit ..• 

Beni bağışla! ... Anlıyorum, bütün ka
bahatler bende ••. Ben bir budalalık et
tim ... Ne yapayım, seni seviyordum. 
Oyle seviyor ki ... Gözümde bu sevgi -
den başka hiç bir şey yoktu da, ne 
yaptığımı bilemedim. Bundan sonra i 
yi olacağım. Söz veriyorum ..• 

Zübeyde gene l!lofadş.ki mindere O· 

turmuş, hiç bil' şeyden haberi yoltmuş 
gibi başında yemenisi ve çatkısile so
murtmuş buluyordum. Yazan : Kadircan KafJı 8ölem· 35 - ee&Mi 5§ Mi :1:ç5 Mt'if4MSMW, 

Kendi kendime soruyordum: 
- Nereye gidecek? •. 
Bir teyzesi vardı ki bir türlü onun

ıa bir çatı altmda yaşıyamamıştı. 
Sonsuz bir hırçınlık herkesi bu gü -

zel kadından kaçırmıştı. 
- Ah, bir sığınacak yeri olaydı! .. 
Diye içimi yedim. 
Her şeye rağmen onu sokağa ata· 

mazdım. Bir gtin bile benim yardı -
mıma ve benim gölgem olmadan ya • 
şıyarnazdı o •.• 

Ona her zamandan daha çok acı -
yordum. 

Kandilin yağı tükenmiş. 
Gittikçe soluyor ve titriyor. 

FitiUn ucu kızarıyor, sonra kararı-

yor. 
Ona bir kaç damla yağ koymayı 

"dü§tinen yok-
..... tlpkı ona benziyorum. 

Bofa141 kadar borca girmeden kll· 
nlfl kapattım. Biraz zaman mahalle 
doktorluğu yaptım. Hastahanede bir 
yer boşalmış, yeniden oraya gelmemi 

söylediler, fakat ben istemedim. Çün 
kü artık İstanbulda kalamıyacaktım. 
Dillere destan olmuştum. Hasta ka -
dmlarxnı bana göndermiş olan bütün 
kocalar, babalar ve kardeşler karşı· 
ma çıkmca yüzlerini çeviriyorlardı, 
ben de yolumu değiştiriyordum. 

Ben bir namus hırsızı olmuştum 
sanki ... 

Damga vurulmuştu ve bu kolay ko
sciHnemezdi. 

Hatta korkuyordum ki her gittiğim 
yerde göreceklerdi onu .. 

Fakat ne de olsa başka yere gi -
dersem gördüğüm zaman utandığım 

yüzlerle karşılaşmıyacaktım. 
Berut tıp fakültesinde açılan çocuk 

hastalıkları hocalığını büyük bir Is • 
tekle kabul ettim. 

Zübeyde ile aramda açılan hoşluk 
son kerteyi bulmuştu. Vücutlerimiz 
yakmdr, fakat gönüUerfmiz biribirine 
ters yolarda gittikçe uuı.klaşan iki 
küskün yolcu gibtydf. 

* * * 
Bu hal bana sonsuz bir keder ve · 

Desin ... 
Onu bağışlamayı. başka bir kadın· 

mrş gibi gene bağnma basmayı. ara
mızda açılan boşluğu taze, temiz ve 
yeni bir aşkla doldurmayı ne kadar 
istiyordum. 

Fakat kabil mi? .. 
Eskisinden daha. suratlr ve daha 

durgun .. 

Sanki hiç bir kabahati yok. 
Sanki kaabhatlerin hepsi bende .. 
Bir kadın kocasını sevmese bile o-

!'a karşı yapması lazım gelen borçlar 
vardır. O, bunları da düşünmüyor • 
du. Buna rağmen sadece kocalık va· 
zifemi unutmamış olmak için, içim · 
den gelen bir sürükJeyişJe vaktinde e 
vime dönüyordum. Zübeydenin yara • 
tamadığı evlilik havasını hen yarat -
mak için hevesle dönUyordum. Fakat 
kapıya yaklaştıkça içim titriyor. göz-ı 
lerim, rüyalarım ve ümitlerim sisle · 

Kapıdan giren kimdir? Nasıl a · 
damdır? Niçin bura.ya geliyor? ümit 
leri, bekledikleri var mıdır? 

Bunları hiç düşünmüyordu. 
Onunla konuşuyoruz, fakat tek 

sözlerle .. Ben soruyorum, o dinlemi • 
yor bile .. Başka şeyler düşünüyor her 
halde .. Bana rastgele, sorgularımı tut
mıyan karşılıklar veriyor. 

Onu sarsıyorum, kucaklıyorum. Ön
ce uysal durğun duruyor. Fakat biraz 
daha ilerleyince beni itiyor: 

- Kuzum Ferit, beni rahat bırak .. 
Bugün çok yorgunum •• 

Diyor. . .. , ~ 
Dayanabilmenin elbet bir sonu var

drr. 

Evde bulamadıklarımı bir çok er · 
hekler gibi ben de dışarıda aramağa 
başladrr.ı. Artrk, zamanında eve dön
meyi düşünmüyordum. Arkadaşlar · 
dan bfr veya bf r kaçfle gazino veya 
meyhanelerden birine sapıyor: kafa 
mr oranın me.,huT "7,.'lhlP .. rı:lkudle din 
lendiriyorc!uı11. 

idman bölğesiyle Yurt arasınv 
da 21 - Temmuz - 935 günle " 
mecinden yani ,·ölğe kongreıiD • 
denberi devam -:?degelen hadise " 
lere iıaret edenk, yönetim kurd .. 
lunun aldığı prensip kararlarını 
ve bunların öz~nle taptandığııı• 
açık olarak söyledi. 

Bu diyev dinlenirken Utak 

Bölğesi sporu adına batkanın ii · 
züldüğünü görüyorduk. Yurdull 
geride bıraktığT. iyi günler ve bıı· 

gün güttüğü ina.ob gidiı bütün Ü' 

ye tarafından oybirliğiyle onaY .. 
landı. Yönetim kurulu kararları 

gerekli görüldü. 

Açık bulunan Yönetim kunıld 
üyeliğine Ali Demir, genel kapi' 
tenliğe öğretmen Hüseyin Ergoıtı 
mürakabe kurulu üyeliğine de 
Halil Sağcan oybirliğiyle seçildi· 
ler. 

Kongre çok ·.çten duygularla. 
bqladı v~ öylece son buldu. 

Evkaf işleri 
Evkaf genel direktörü Sa1 

Fahri, Bahkeıirden hareket et • 
meden ön'e Evkaf durumu hak· 
kında tunları ıöylemiıtir: 

- Balıkesir Evkaf itlerini ya.• 
kından görmek, tetkik etmek ii· 

't zere geldim. Ayvalık ve Edrt1121 

Evkaf iılerinde çahıan arkadat ' 
)arla görüıtüm. 

Malum olduğu üzere bu iki ;ı: 
çede de idaremi2in zeytinJikletı 
vardır. Şu ayla:-ın zeytinlerin ye
tiıme mevsimi olduğundan b'1 
mahıullerin sur~ti idaresi ile ~Ji' 
kadar oldum. Zeytin mahsulü b: 
yıl geçen yddaıı azdır. Abnacll 
olan zeytinleri emaneten idar0 

etmek fikrindeyiz. Eğer yapa~• 
ğımız deneme muvaff akiyetle •0 • 

nuçlanırsa bu yılki İ§i diğer gele· 
cek yıllarda miyar addedeceğiS• 

Bu kursda ders verenlerdell 
Aydın sıtma mücadelesi batk•11

i 

doktor Rüttü de trenle ödevi ı,. • 
tına gidecektir. 

Eve ancak uyumak için ve geç 'il" 
kit gidiyordum. rc3 

Zübeyde üzülüyordu. Haftala t 
bunu belli etmedi. Fakat en sonra • 
ladı. Ona acıdım. 

- Bir da.ha kalınıyacağım .. 
Dedim. k6• 
Bunula beraber alkolün verdl~i 1' • 

tü teselli ve tadı da bir türlü ıur.a 
mak istemiyordum. dft"• 

Bu sefer evde içmeğe kar~r ve~ rşı 
Üç veya dört gönde bir, şoyle ıı ıı.1' 
karşıya bir kaç kadeh yuvarJaııtJca.' 
fena olmıyacaktı. Fakat gel de bU 
dına anlat... 1 gtl11• 

Bunu yapmak istediğim birine 
benimle fena halde kavga etti. 

Bana neler söylemedi: . şlıtl • 
Dışarıda yaptığın yetmedı d; rJtoŞ 

di burada mı? Azrttın artık.. ~uıt1 
herif ..• Beni öldürmek mi istfyo 

- • • • • • 1111111 '" 
- Her gün daha fena oluY0 

- Onlara sen sebep oldun? fi;-
- Ben ne yaptım sana? •. ffaıt rd ııt 

ziimü dinleyorsun sanki.. 1J1I 
yaptın şimdiye kadar. f!1~1'· 

- Sana ne yapmadım?. Bir~ geııt 
tar bulaşık bile yrkadmı. faka 
böyle sözleT duydurrı. za,tettl 

- Tabii .. U~klığ~ aJışsışBI:ırııl< d" 
Marle""'ki benı sevı:nıyorsun, 
gideyim. 

(Arka8" varl 



Balkan mektupları 

Belgrafia ~de';-;;iuyor? 
1&A •e• raa: ==:::=:::::::: p•••--11:11•-••••,. 
il Ademi iktidar ~~ 
fi VE n ff .. 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

İstanbul Accntalığı 
Lim~1 han, Telefon: 22925 
Galata şubesi Tel: 436G:l '( apılacak iki şey var; ya lskopçinayı 

kapayacaklar, yahut yeni bir kabine 

tsTANBUL- lS: Bayanlar ıı;ın Jımnas· ~~Bel geveşkliğine~~ 
tik. 18,20: Hafif musiki. 18,50 arsıulusal art- :; • ;: 
tırmıı hakkında konferans. 19,20 sor konu~- il H o r nı o b ı n g 
malan. 19 19,50 Romen halk musikisi. Es - :: :: ---·-----------JI 
tegaı;o ve arkadaşları Slgan orkestrası. 20, * Tafsilat: Oalata posta g 1 rabzon Yolu 

teş_~il edilecek ! 
30 radyo caz ve tango grupları ve Bayan i kutusu t255 :s 
B edriye TUzUn. 21,315 son haberler. Borsa - r. !: 

ı···=···:ııı. .... ..aa::.::::·:::m·-······ .. •••••·····•···•· Jar. 21,50 Lubengrin. Opera, Pllk. ••• .... •• - .............. - ......... .. 
BÜKREŞ - 13-115 plA.k ve duyumlar. 

(Hu•uri muhabirimiz yazıyor) 18 orkestra. 19 sözler, l',20 konserin aUreği. T j f Q B İ L 
G 20 duyumlar. 21,15 VirtUoz piyano (pllk). --· 

eçen hafta, Belgradda topla· bileceğini, fakat Stoyadinoviçin 20,4:S sözler, ptAk, sözler. 2ı.115 çek akoamı. Dr. iHSArl SAMi 
~il Yeni lıkorv-ina'ya reiı intiha· onlarla anlat k k ' ı· t (Kuartet Ue çek mUzlğlJ. 20·50 prkılı rad- f'ifo ve paratıfo hastalıklanna tutul 
Q r"3" ara e ıerıye 1 et · · yo orkestra.ııı. 22,30 duyum (Ecnebilere). 23, ı 
•ııda, hükUnıet akalliyette kala· kil etmesini ve muhtelit yeni bir 55 duyumlar. rnamık için ağızdan • ınan tifo hap 

~l' riyasete Yeftiç taraftarı mu. kabine düzmesini ileri sürmekte-- VARŞOVA - 17,15 Trio, 18 skeç. 18,111 landır. Hiç rahatsızlık vc-rmez. Her 
.._ fl d' l Şiir. 18,20 Solist garkı konser!. 18,:SO sözler. kes alabilir. Kutusu S 5 Kr 1 

erden Çiriç seçildi. ır er. 19: orkestra. 19,30 ısözler. Ev mUzigi. 21,45 •·------------.. Yuroılavyadaki §imdiki kanu • Hulisa .• Belgrad lskopçinasın. duyumlar. 22: Kangık mUzJ!<. Edebiyat. 23: 

~\l eıe... iye göre ise, hükUmetin va· da haııl olan çetrefil vaziyetten Senfonik konser. 24•011 : dana. ,-
.. ,,. BUDAPEŞTE - 18,30: Koro. 19,40: PlAk 
llt etı, lskopçina'da ekseriyet ve sonra Stoyadinoviç için yapılacak 20: Söylev. 20,40: FJJharmontk sosyetenin 

Yeni Eserler 
FA1MA 

d tlliyetin vereceği karara bağlı olan iki it kalmıttır: konseri. 22,415: Duyumlar. 23,10 çingene mu-
efild' zlği. 24,10 caz. 

ı ır. Çünkü kabine azalarını Ya .• lskopçina'yı kapayarak ye-
l(ttl MOSKOVA - 19,20: Ukrayna halk §ar· 
ted· naibi Prens Pol tayin etmek-' ni mebus intihapları yapacak, ve kıları. 20.30 Bcethovcn konseri. 21 kan~ık 

8 d 2' Macarca. 

Fuat Nebil Ertok 

Küçük hikayeler 
60 kuruş ır, yahut ..• lskopçina müzakerelerine mUzik. 22 Almanca yayım. 23.05 !ngilzce.

1 ~ Un .an ötürüdür ki, Bat bakan ittirak etmekte olup Y eftiçe mu -
,.t() d VİYANA - 18: Eski koro mUzlği. 18,150 
di ~il ınoviç, hkopçina'nın ver - 1 halif ve doktor Maçekden de ay- Eeknlk. 19,10 Uyntro krtUklcrt. 19,35 ders. --------------

.... ~, ~&tarın hükumetçe bir ehem- rı olan Hırvatlardan Nikola Pire- 20 duyumlar. 20,10 uıusaı aervta ve uıusaı ~------------~ 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
Satış yeri "V AKIT., 

"<ll)'et l yayım. 22 tspanyol mUziğl. (Senfonik). 23 G . H k• 
8 

1 o amıyacağını söyledi. ka veyahut Bojoviçin (milli ku · duyumlar. 23,ıO ,en koro muzıtı. 23,40 söz· Öz e ımi 
it ununla beraber, her ne de ol . lüp) grupu ile uyutarak yeni muh ıer. 24,IO Tanınmış sopran seıer (p!Ak). 24, Dr. Şükrü Ertan 
b~ haad olan bu durumdan sonra, telit bir kabine tetkilile lskopçi - 415 : caz. 

•1 
ııraddaki ıiyasi partiler ara - nada ekseriyeti ele alacaktır. !-1----------·----ı 

lld Pazartesi SALI 
~la. rtıünakaialar, mülahazalar #1- ~ 11o Takvim ı~ t cı tc~r n zı:ı ı cı te~rın 
k ldı ve ortaya bir ıürü fikirler Bugünkü lskopçina' da siyasi ı=======ı 30 Recep ı Şabam 

011
Uldu. grupların mebus adetleri ~u suret- Gün do~uşu 6.27 6.'!8 

Gün tııtısı 17.U 

Babıali, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22586 

Sah ıünleri meccanendir •• 

AKSU vapuru 29 birincite§ -
rin SALI günü saat 20 de Rl -
ZEYE kadar. 

IAQ r -

k '\' eftiç zamanında seçilen la • le taksime uğramı~tır: 
Op • 

ttk ~ın.~'ya kartı boykot ilin ede- HOKOMETt TEŞKiL EDENLER 
~ , tnuıakerata ittirak etmemek- Mehmet Sipahonun baıkan -
ı:1 olan doktor Maçekin batkanlı-
' \} lığında Bosna-Heraek müslüman . ı.. lındaki Hırvatlarla, Dirago -

Sabah namaz. 
O~ic namazı 
lilodl namazı 
Akşam namu• 
Yatsı namazı 

'i,;1;1 

ıı.ss 

14.Sl 
17.I'! 
l8.4J 

l;',10 
S.lH 
ll.SI! 
a..~o 

17,10 
t&.43 

lstanbul sıhhi 
eksiltme 

müesseseler arttırma 
l<omisyonundan: 

"I> y ları, Stoyadinoviçin baıkanlığın-
lms.ıt 4.47 4.48 
Yılın ~cçcn gDnltrl 299 :'00 

did0 ~vanoviçin çiftçileri, ve Da- da radikaller ittihadı, Korufetin 
tllle\'~ç taraftarı muhalif demok· başkanlığında Slovenler ..• (136 ._ __________ , __ _. 
tt. tın, Tehlikede olan (Demok- mebus). 

Yılın kalan eı. nlcrt 67 t6 
Akliye ve Asabiye Hastanesine 
Şitli Çocuk Hastanesine 

Azı Çoğu Muvakakt T. 

500 - 600 Ton Kok 877,50 l. 
200 - 300 Toa Kok 43S,i5 L. 

til~~ Yİ kurtarmak emelile, bir a- lskor~inaya dahil muhalifler: 
l'"dt. 1 lskopçina'ya giderek Sto · y .. ın . eftiç ... (72 meb'us), 
lerıd· ~\'ıçe yardım edecekleri ıöy Doktor Maçeke karşı olan Hır· 
tel'lt 

1 ı:ıe c~e, bir iki gün ıonra Zağ- vatlar: 

el~ en ge!en haberler bunun adJ • Nikola Pirelta (31 meb'us), 
·()tdıaını bildirdi. · • Kurotete kal'fJ olan Slovenler: 

lif} 0ktor Maçek taraftarı muha •• (18 meb'uı) 
,.\ :"', Stoyadinoviçin bu mütkil Bojoviçin ba!kanlığında: 
Sir·~ 1;etten kurtulması için, lskop · Milli kulübe ... (50 meb'us) ce--
l't l Yı kapayarak yeni intihapl:ır man 171 meb'us. 
tcf.llıa31 lazımgeldiğini söylemek- Sofya: M. NECl\IEDD!N 
İt ~r~~t. Fakat, bu öyle kolay bir ------------
~ı.~ıııldir. Çünkü, Stoyadinoviç 
titjl:'•~nin iktidar mevkiine ge -
flltıl ' 11nden ba,lıca maksatlar 

lrdı· 

ltalya yeni gemi
ler yaptıracak 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassııı 

Pazardan batka günlerde ıa· 
at (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 
hususi kabinesinde 
kabul eder. 

hastalarını 

Muayenehane ve ev telefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

Köprühaı;;1: Eminönü han telefon 21915 

Kuduz Tedavi Müessesesine. 55 - 75 Ton Kok 109.69 L. 

Yukarda yazılı sıhhi müesseselerin Kok kömürü ihtiyaçları it" 
pah zarfla eksiltmeye konmuıtur. Müesseselerin bir veya bir kaçın ·• 
veya tamamına fiatteklif edilebilir. 

1 -Eksiltme 13 - 11 - 935 Çarıamba günü saat 15 de Ca~.:\l• 
oflunda Sıhhat müdürlüğü binasındaki komiayonda yapılacaktır. 

lir. 

2 - Miktar ve muvakkat garantileri hizalarında yazılmı~tır. 
3 - Tahmini fiat: Beher tonu 19,S liradır. 
4 - İstekliler ıartnameieri parasız olarak komisyondan alabi 

S - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret odası vesikaıiylc 

2490 sayılı kanunda yazılı belge ve ve muvakkat garanti makbuz ve
ya banka teminat mektuplariyle usulü dairesindeki teklif mektup
larını havi zarflarını yukarda yazılı eksiltme ıaatinden bir saat önce-
ye kadar makbuz mukabilind~ komisyona vermeleri. (6730) 

· ıç,n~n· ·d d"l· Y · 11\lib u esası e ta ı at... enı 

~ 'ı>lar kanunu yapmak ••• 
Roma,27, (A.A.) -Yen~ ge_ .............................. 111111111111111111111111111 .. llllll ........................ .. 

miler yapılmak üzere deniz bütçe· r o c U ı / B OH. yu'' R ADAM o L Un 'lft.'le~l.el.iklc Hırvatları memnun 
~lıi) ~ç.~n Yugoslavyada (Demok 

S l'ı ıade etmek ••. 
~)':~Ye.dinoviç kabinesi bu yolda 
d,, l>:~•afe almıt bulun~yorsa 
~di(~ Rune kadar, kanunu esasi 
~llrı-u'~ ile, yeni intihaplar kanu -
~ aıırlıyamamı§tır. 

~a .. 'rklarnento haricindeki doktor 
~· "' t tleti . araftarı muhalifler, ken-
İle ~~ın, 'Y eftiçin (tazyik ve cebr) 
(ll\I\ ~tı~~ bir İntihapla seçilmiş 
~İ}>e Ugunkü lukopçina'ya gir -
, tekle · · · · det rını, Stcyadmovıç arzu 
~itlt"~• kanunlarda yapacağı ta • 
llrtı • \'e Yenilikleri kral naibi Po -
~, ~~~delerile de yapabileceği:.?i 
)\qjllo ~•usta kendilerinin de Sto· 
b11ı\ltt •ıçe rtıanevi müzaheratta 
bıter ~tllkla.rını söylemektedirler. 
~tibıı:ıra.ftan eski batvekil ve 
~ .. Y·t1 •U bakanı General Pe -
ıq •• l(ov. ,. 
l 1't ~ ıç ın karıtık olan bu du-
ı'l"tk h;'1•

1nda, kabineden çeki -
~)etti r buhran çıkaracağını ıöy 

er de k 
tUıık'· Ço tur. 

._,\ll'"'a u, General Jivkoviç, Hır • 
~eıİt\e Pek fazla serbesti veril • 
li.. L taraft-.r d .. 'ld' O y f l~. qbin . egı ır. , e -
~lllluy eıınde de yine ıü bakanı 
t '- Ordu ... 
'l(o""'· t.1_ --~•na nıu .. z k 1 . • . 
~ etıııekt a. ere erme ıftı • 

1 bütun be olan. ~uhalifler iıe, 
\t, hı&&iink~ka fıkırdedirler. Bun 

u lakoı>çina'nın çalıfa· 

ıine 414 milyon liret ilave edilmit "'- ~ f K 
tir. 

lü:.::ü~::~;ıer üç finans yılına bö- K u M BARA s 1 DA KASA o L u R. 
1935136 yılına 185, 1936/ 37 yı

lma 103 ve 1937 / 38 yılına da 26 
milyon ayrılmıthr. 

Japonya 
Ne yapıyor? 

Moskova, 27, (A.A.) - Siyasal 
çevenler, kuzey Çindeki 1stiklt 1 
hareketinin, Şah.ırla sair kuzey i!
lerinin Mançurileştirilmc&i demek 
olduğunu söylüyorlar. 

Aynı çevenl~r. r ovyct hiikurnc 
tinin teenniıini ifade etmekle be
raber, İtalyan-Habe§ harbinin, Ja 
ponyaya Çinde daha faal bir si · 
yasa :, .. tmek fırsatını vermiş oldu 
ğunu kaycletmektedirler. 

8 kalpazan tutuldu 
Paris, 27, (A.A.) -Fransız za

bıtasının açtığı tahkikat üzerine 
Polonya makamntı 8 kalpazan ya 
kalamııtır. 

Maltadaki yabancılar 
Malta, 27, (A.A.) -Mahktme

nin verdiği bir karara göre, bütün 
yabancılar bundan böyle ikamet 
tezkereleTini daima yanlarında 

gezdireceklerdir. 

, ~ı//) 

rs 
' 

KUM BAR ASI 

Siz de 31 ilk teşrin arsıulusal arttırma günü 
bir kumbara alarak para biriktirmiye başla
yınız. Gelecek sene bu tarihte kücük bir 
sermaye sahibi olmuş olursunuz. 

J , ..... -. " ,;. ' • :' . ' . ,_•, - ..... 
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11 1 1 o 

Anıu1uaal artbrma ıünü olan 31 Birinc;lqrinde Banka Şube ve Sandıklarında bir biriktirme he· 
aabı llCbrarak en atalı 10 lira yatıranlar ar~ıında 100 kiıiye ataiıda yazılı ikramiyeleri verecektir: 

BiRiNCiYE lOO L:ra 
iKiNCiYE BO ,, 
VÇVNCVYE 80 ,. 
OORDONCtJY. "" H 

BEŞiNCiYE ıo ,, 
EWNCIYE KADAR 10 ,, 
ELLi BiRiNCiDEN YOZVNCOYE K. S ,, 

P!en. Birincikinunan 7 sinde Ankarad• Merkez Binuında çek:lecektir. Kuraya sirebilmek için 
para yatno1nlann paralannı 7 Birincikinuna kadar çekmemeleri lazımdır. 

Jandarma genel komutanlığı Ankara satınalma 
komisyonundan: 

1 e- A.U&rada kapalı zarf eksiltmesine ıabn al· nacak etyaya aH tafıillt (4) cG maddede yazılıdır 
Z - Kilimin 183, Battaniyenin 165, Çamaıırhk bezin 266. Yazlık elbiselik kutnaıın da f&l'lna· 

r •• 3fııl lürui kartılıtında her sün komisyondan alabilirler. 
3 - Eksiltmeye ıirmek istiyenler kanun ve ,artnamede yazdı belıeleri ve ilk teminat makbuzu 

~ hawb mektuba içinde bulunan teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en son bir saat evvel An· 
.ı_~ Jaıiclardaa Genel Komutanhjı kurairnda S.ıtmalma Komiıyonuna vermit olmaları. (3089) 

t--Et1anm: 
adı 

Kilim 
BattaniJ• 

Miktarı: 

Aded: 
10,ooa 

4400 
Metre 

.Camqırlık bez 177268 
Yazlık elbiıe-
lik kumat l t '77()1J 

Deleri: 
Lira Kurut 
32,500 o 
33,000 o 

53,180 40 

70,820 o 

ilk teminatı: 
l,.ira Kuruı 

2437 50 
2475 o 

3909 2 

4781 o 

Siyasal bilgiler okulu 
direktörlüğünden : 

t - Ol:Cll alınma smaYJnda lcuenanların iıimleri okulun kori
dONdıa aaılmıtbr. SmaYa ıirip kaz anan obrlann teabbüt varakalarP 
nı .._.n yapmaları. 

2- Okulun ikinci ve üçüncü ımıf denimin_, 1 - 10 - 935 
Perı'm'be ıünü, birinci ımıf denle rine de 4 - 11 - 935 Pazartesi 
sib'8 bqlanacaktır. Birinci ıııuf olmrlanndan olup ta doayaaını ta -
mamlamıt olanl•r 3 - 11 - 935 Pazar ıünil a)qamı, ildnci ve üçün . 
ci 1m1flar okurları Ç&rf&lllba ,Unü aktamı nihayet saat 18 de okul• 
A Wmunalıdıriar. 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehasıısı Dr. Etem Vassaf 

CahWI• Hll&Uahmer caddesi Keçlslren apartımam kat No. (1) Tel: 22033 
Eo: l'Clıtlıltl11 Balaarl11• Um aokd .. ,,,.. ı. f'ekl011: ltf/11 

SahiN: ASIM US - Vürt matbam Nepiyat direkdSril :Refik Ahmet Snenıil 

(6618) 
ihale tarihi 

Günü: 
11 - 11 - 935 Pazarteai 
13 - 11 - 935 Çarpmba 

Saat 
11 
11 

15- 11 -935 Cuma 10 

18 - 11 - 935 Pazartesi 10 

.--Dün ve Yarın-
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

10 kitap 520 mır. 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Retit 
32 Arill.o Metafizik Hilmi ZiJa 
33 lalceader HaJdar Rifat 
34 K..clm .. So~alizm Sabiha 

31 Demolait 
Zekeriya 

HaJdar Rif· · 
Hilmi Omar 36 Dinler Tarihi 

37 
38 
39 
40 

Filoaofi" aan'at Saud Kemal 
Etika APotla 
Heraldit HaJdar Rifaı Rahi......... Cemil s-

Mincut ,_ı - Vmt IDÜel11111i 

latanW • Anbn caddeel 

011111 ıııımllırı 111111111rı ııııtıe ~1111 idarııı i 
3000 lira muhammen kıymetli onbir kalem manometre ve 

ıümrüklenmit olarak teslimi ıartile 5 Birinci Kanun 935 pe 
ıünü saat 15,30 da Ankarada idare binaıında kapalı zarf uaıJi 
aatın almacaktır. · 

Bu ite ıirmek iıteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile 
nun tayi11 ettiii veıikaları, kanunun 4 ncü maddeıi mucibine~: 
meje kanuni manileri bulunmadıi ına dair beyanname ve teki 
ayni gün aaat 14,30 a kadar komiıyon reiıliğine vermeleri ._:.. 

Bu ite ait f&rlnameler paraıız olarak Ankarada malzeme ~ 
ıinde ve Haydarpqada teıellüm ve aevk müdürlüiünde dai~ 
tad~ j 

Muhammeu bedeli 14273 lira olan kazma, kürek, yaba, .-~ 
veli demiri ve manivela 22 - 11 - 1935 Cuma ıünü ıact l~ 
kapalı zarf uıulü ile Ankarada lda re bina11nda ıalın alınacaJdd'ı f 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 10 70,50 liralık muvakkat te~..l 
kanunun tayin ettiii vesikaları, keza kanunun 4 üncü madd.
bince ite girmeie kanuni m&dileri bulunmadığına rlair bey / 
ve tekliflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar Komiıyon ReiılifİJI' ./ 
mel eri lazımdır. Buna ait tartnam eler para11z olarak Ankarad~-~ 
zeme dairesinden ve Haydarpafll da tesellüm ve ıevk müdürlll" 
den alınabilir. (6623) 

25 lkinciteı:-in 1935 gününden itibaren Anadolu ve TorOI ..; 
trenleri, umumi arife D. D. 71 N\l. h uzun meıafe larifeıi ve D. ~ 
No.lı arııuluıal yolcu tarifesi üzerinden bilet alan yolculara ti 
edilmitlir. Diğer tenzilli tı&rifeler üzerinden bilet alan yoicullf'
lrenlerle seyahat etmek iıtedikler: takdirde katedecekleri meJ·IJ 
umumi tarife üzerinden heaaplan'lcak, ücretlerinin yataklıda ti~ 
edenlerden yüzde 25 i ve adi vag'>nlarda ıeyahat edenlerden d• 
de 12,5 u munzam ücret olarak alınacaktır. 

Fazla tafailit için iıtaıyonhra müracaat edilebilir. 
(3149> c6f'l'' 

18/ 10/ 1935 tarihinde yapıbn eksiltmede elde edilen fiat ~ 
liyığında görülmediğir.~en 7363 lira muhammen kıymeti: lo~°':'ı· 
lif, vaıon ve ıupap yaylan gümrü klenmit olarak teılimi fı&rtıl~ ' 
kinci Teırin 935 Cum&rteıi ıünü ıaat 10 da Ankıı.rada l6are 
auıda Pbal'IM& a&thi atibacala, r. ~ 

Bu ite ıirmek iıteyc-nlerin 552 lira 23 kuruıluk muvakksıt t..-:..J! 
ile kanunun tayin ettiii vesikaları, kanunun 4 üncü maddet!2 
bince ite ıirmeie kanuni maniler i bulunmadıfma dair beJ _, ' 
ile aynı ıün tayin edilen aaatta malzeme dairesi komisyooull~' 
zır bulunmalan lizımciır Bu :ıe ait ıartname Haydarpq•b : ..:ilf 
lüm ve ıevk müdürlüğünde, Ank arada malzeme daireıinde ~,, 
bilir. (6'~ 

Türk Hava KuruınU 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binle .. ce kişiyİ 

zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünü' • 
1. ci keşide 11 2. cı 7 eşrin 935 aeJil' 

Büyük ikramiye : 25.000 Lira~ 
Ayrıca: 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikraoı•i"' 

ler e ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır .. 

P. inları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangon..., 
taliliJeri ar asına giriniz. l 

Mufassal notlu 
kanunu medeni 

Herhangi bir hadise esebebiyle ka .1 
nunu tetldk ve o hadiseye mü tef erri 1 

kanun hükümlerini bulup çıkar&ıak • 
taki müşkülat mahlmdur. 

Eserin sahibi, bu müşkülatı gider . 
mek içi (Her maddenin altına: Ka . 
nunu "~ · .,.nl, Borçlar, Ticaret Ka • 
nunlannda alAka ve irtibatı olan) 
maddeleri hülasalariyle birlikte yaz· 
mı-; tetkiki son derece kolaylaşhrmış. 

tır. 

Hikimler &Tokatlar, talebe. ve ha· 
kukla ittisal eden zevat aradıklarını 
derhal batmakta .rilçlük çekmiyecek· 


