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erli ltalyan Askerleri Habeş Toprağına Girdi 

Balkan festivali Bay Pigatakov gitti 
Balkan festivali bitti. Bütün bir s ~ d •• • k 

htta dört Balkanlı memleketin san- ovyet agır en ustrı o ::.arlan lstanbu11ularla birlikte mu- • 

l ve dans tenllklerl yaptı. Asırlar- mı·ser vekı·ıı·nı·n dı·yevı· ta bir rejim altında yaşamıı olan bu 
llıtnıleketler arasında hlll bir ~k 
'e'fk ve duygu ballan bulundufa bu 
IUretıe bir kere daha •lapldı. 1 ilrkigede bulunduğum müddet memleketinizi 

aamimi surette anmeme kafi geldi 
,t._ Gerçek featiTal baloJarma ıelen ve 
;aalkanı. san'atklrlarm musikilerini 
İlbali1en.,. daıullarmı aeyndea yerli, 
hhancr herkes bfrlblrlerine: m~ ... -~~"'m 

- Ralaıuz, hOtün Balkanlı millet. 
llri11 ulusal musiki aJetf hep daTUl 'ft 
~adır. Sadece oyunlardald fictir • 
-r değitlYor. nununla berai.>er oyun 
~etlerinde lıile bir çok benzerlik-• ... 

llbwaa. 

ltalya Cenevreden Yeni 
Teklifler Bekliyor 

Beşler komitesi vazifesine devam için 
konseyden salli.lıiget isteyecek 

Ingiltere ve Italya bir
birlerine teminat verdi 

~~-------------
Adiaababa, 23 (A.A.) - Dün dulu bahanesini ileri ıürerek Ha-

ıece yayılan fabt hen~ı; teeyyüt bet araziıine akm yapmıtlardır. 
etıniyen bir habere göre, Aıaden Roma, 23 (A.A.) _ Röter ajansı • 
bölıeıinde ltalyan - İ labeı ıı - nın bir aytarı ne Cenevredeki •urum 
nırında bir hidiıe olmuıtur. Bu hakkında bir konuşma yapan .yetkeli 
habere göre orada ltaıyan soma- bir htik6met adamı demiştir ki: "Uz-

M~ 01'Uft 'ft u9k b1 ımından 
ltalkanh ıntlletler aruuıda g:ize çar
»aa b11 benzerlikler GDların ruhla • 
l'rılcla.,. danalannclald yalan!rfın en 
~demleri def;ıil midir? Onun için 
!lancan ı.thıeli. Balbn birliği tilkil
" isin çebpa devlet adamlannııı be-. 
lılr lıayat ubsındall koemachklannı 
- ~. Rahlardaki, duna -
1-ı-dlld JÜmbk MI memleketler ara· -.ela ..,..ı anlııaeelara ctlzel bir 
,_ı~~ 

liıi yerlileri bir aıkerin kaçmıı ol- (Sonu Sa. 9 Sü. 1) 

1 Dosl-Yunan filosu ami
ralı Patrikanede 

BaUr:a fedftJbatn p~ 11ııar- Ba11 Pfl/flfakov lstan6ul 11amedlnlle Mrltlde 
lst:.nhat ıp d11Snclan 1~ retir- (YaZIBI dirdUneil sayfamızda, dördOn eti ve befind sOtunJarımızu) 

"'8lae l")hıce. 9a wwde bir propa- ========================--
~~~1$:.-::·:;:J;:: Donan·ınn 'ar ku,,,llF•etlı· • 

1Jyan latanbal warbayı B. Muhit· · f ~ l~ V V 1 
Ua.w. 

~ ~: 1nıgtlnden batbyarak bittin or u ar l • 
'9t; yıl çalışmak azminde n karana
~dtt. lyi ve devamlı bir propaganda 
lle Balkan festivalleri için htanbula 
~tandan bir çok gezgin getirllebi -
it. Fakat iyi bir tqldllt ile bu ,ez· 
~•ler memnun edflelDHle bu tepb

Bir taraftan lngiltere ve Fransa donanmalarının 
kurJWtınden; Bir taraftan Ruaga kızılortlunu1 

kıgm~tinden baluedigor 
"'18lerin sonu gelmez. Londra, 23 (A.A.) - Aynıık· 

8u def aki f estfnl sadece bir tec
liihejir. Bu tecrUbede görülen ııok _ lann Pazar ıünü çıkmakta olan 
'alllar gözönüne getirilirse gelecek Pöple ıazeleli, Bqvekil Bay 
~lar için nasıl çalı11mak ve neler Baldwinin 4 Birinciteırinde Bour· 

Pftlak Jhım geleceği kendiliiinden 
•aııaşılabfllr. nemouth'da toplanacak olan mu-

~~========AS=l=M==U=S==-
'ı' angın felaketi! Suriyede ölen 

bir dilenci 

hafazaklr parti konferanama ln
ıiliz filoıunun ıilihlanmaama ait 
tafıilit verecelini yazmaktadır. 
Bu ıilihlanmamn masrafları 200 
milyon lnıiliz lirasını bulmakta -
dır. Altı sene içinde altı diretnot, 
36 kruvazCir, 100 torpito ve 30 de
nizaltı ıemiıi yapılac:aktu. 

Yunan uçakç~ OIQ&tmaa tölen ve balo 11erildi 

Ba/ıkesirde bir kög 
tamamen yandı lstanbuldaki oğluna 

Pariı, 23 (A.A.) - Sü Baka. 
m Pietri, Ebelıior ıazeteıine di
yevde bulunarak hiçbir deniı 
devletinin Frama kadar doDAn - Yultartla Yunan Amircılı ~97l ~,...ı ...,,ritla, -,,,.fila Ya-
maıını kuvvetlendirmefe çalq - nan uralıçıları Y qillıö, palmalft tö/enıle. 
madığını, Franıanın bugün 426 Dost Yunan filosu komutam aml • lasta bir tölen çekilmi,Ur. 

nalıkeair. 23, (A.A.) - Sındır- Önemli bir servet bıraktı 
tı İ'ı:: • • ç k b v lı :. ~ıının orum amununa ag-
t d llgüncüler köyü büyük bir yan
t ~!l felaketi geçirmiftir. Köyde: 
l·k ey 35 zahire anbarı, 19 saman . 
~ Yanmııtır. Köyün yanan kıı -
ı,~:~a? ayrı bulunan 12 ev kurtu
hi• 1~ıttir. Felaket ıören köy. 
Jc. erırn·ze yardım için ilbaylık An 

911~• ~ızı1ay merk4izi ve fehrimiz 
~1~•1 derhal faaliyete geçmiıle-r, 
'-k a kalan köylüyü ba~rndr~a • • 
\i k kadar çadır ıönderdıkJerı gı
)(İı •zılay merkezi ilk olank b~t 
"-

1 Balıkesir ~ubeıi de üç vüz h· 
il }&rdıında bulunmuılardır. il -
l) Yan • 'd k k"' I" 2'\i aın yerme ıı ere oy u -

'ı!' ~•ziyetiyle yakından ilıilen • 
1ttır . 

.....___~----------------l ta ı yan gazeteleri 
it küçültüld ;j 

~lr Ollla, 23, ( A.A.) - Yeni bir 
d,rıP..~narne, gazetelere günrJe bir-
te t.~la tabı!arı yuak ~tme' l"' -• -~ 
--~z~telerin boylarını k~sült - 1 cl~r. 

bin tonilatoluk bir clonanmuı ral Sakala:ryu dttn patrikhaneyi zf • Akpm, Ttlrt haTa kununu lıtan· 
olduğunu, buna yapılmakta olan yaret etmiştir. bal pbesf, Yunan tayyarecllerine Pe-
otuz beter tonilatoluk jki zırhlı _ Dost Yunan tayyarecileri ise, Ye- rapaluta bir filen vermittir. Şö • 

şilköyde deneme uçuşlannda bulun • lenden sonra ta178recller onuruna bir 
nnı dahil bulunmadığmı ve hu muş ve sonra kendilerine Yeşilköy Pa· balo verilmiştir. 
z~ldannönüm~de~ yuhb-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
metine ıireceklerini ıöyiemi,tir. 

Moıkova, 23 ( A.A.) - Kiyef 

manevraları sonunda Bay Voro -

ıilof tarafından çıkantan bir or -

du emrinde Kızdordunun yüksek

lifinden takdirle bahıolunmakta 

ve ordunun maddi ve ıiyaaal kıy

meti ıöıterilmektedir. 

ismet lnönü 
Kamutayın açılış günü 

bir söylev verecek 
Ankara, 23 (Kurun) - Ka -

mutayın açdıtı günü Baıbakan 

lımet lnönünün iç ve dıt ıiyaaa-

l mıza dair önemli bir söylevde bu-ı 
< l" cuısı 8 i1ıci saul anuzdadır) ~ lunacajı tahmin edilmeiıtedir. 

iŞ KANUNU 

El ve kafa ile çalışanlar 
da birer işçidir 

Bir okuyucumuz da "işçi hak ·biiro
ları,,nın teşkilini istiyor 

lı kanunu etrafında ~tı;unız an
kete batün iffUerimizin mP.mımnı,,etle 
iftirak ettiklerini görügonu. Konu -
nun fiimulü ifinde olmaıı gerekli 
biiUi11 IKiJer dileklerini bize her gün 
mektuplarla bUdingorlar. Bu ıMk • 
tupları sırmı Ue MIJredeceğiz. 

( lmzaıız mektupların ilim ve ad· 
reıler bizde ıaklıdır.J. 

Zollt/Ultlakan aldığımız bir JMk • 
tupta pnlar llfJZllnQftır: 

• it kanununda yer bulmasını iste· 
diğim maddelerden bazılannı süyli -
yebilirim. tık önce şuna emniyetle i -
tlmadımrz oldut-ıu bfldinaek iste
iim ki: Uzerinde uzun yıllardan beri 

(Sonu Sa. 9 Sü. 4) 
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KIZILORDU 
Şahsi askeri rütbeler 

kabul edildi 

Moekon., 23, <A.A.> -Merke- Beşler 
zi icra komitesi ve halk komiseri~ 
ri mecfi.i bir kararname ile kızıl 
orduda tahsi süel rütbeler kabul ı 

Jnunancla heyetinin statülerini neı 

komitesi tarafından 
tekliflerin tam metni 

Yunanistanda 

Gene.oya hazırlık 
münakaşaları 

Atina, 23, (Kurun) - Bagba 

B. Çaldaris, eski cumuriyet par 
tilerinin geneloya İf lİrak etme~ 
ç\n ileri ıürdükleri talepleri te 
ve belkide kabul edilecekl•r' 

söylem ittir. 
edilditini bildirmekte ordunun yapı an 
retmektedir. ----------------------- B. Çaldariı cumuriyetçilerle 

raber çalıfmak için hükumet 

tiıinden ayrılan eski sa.yal yat 

ciım bakanı B. Tirko ile ıekiz ,. 

Kararname, Sovyet Ruayada Cenevre, 23 (A.A.) ·-Uluslar 
aoayalimıin muvaffakiyetlerle do- sosyetesi genel ıekreterliii, bu 
lu yıllar içinde kızıl ordunun ge . aktam betler komitesi tarafından 
rek t~ik gerek bünyece yübele- yapılmıı olan önergelerin tam 
rek yeni tekniiin her türlü zengin mdnini neıretmittir. Komitenin 
likleri ve mükemmel bir kuman- notasında deniliyor ki: 
da heyeti ile mücehhez bir hale "Yalnız Habef ulusunun duru
geldiiini bildirmekte ve kadrola- munu yeğirtmek için deiil, ayni 
rın bundan böyle daha ziyade ge- zamanda Habetistanm tabii kay
liımesini temin yolunda kuman • naklarını açmak için zaruri olan 
danlıklan kanunla belli olan bir çalıımalara baılama11 hususunda 
me1lek haline koymaktadır. Habeı hükumetine uluslar sosye-

Memleketin ekonomik genit • 
mesi için de fU noktalar derpİf e
dilmiıtir: 

Yabancılar, memleketin eko · 
nomik gelitmeai ;,ine ittirak ı!de
bileceklerdir. D1~ tecime gelince. 
mi.itekabiliyet eıaıına uyaun ola
rak müsavata riayet olunacaktır. 

Bundan sonra bayındırlık itle· 
rine giritilecek ve yollar yapıla -
caktır. Habetiılanda modern pos· 

ta, telgraf ve a:elefon tetkilatı vü
cuda ıetirilec~ktir. 

Finanıal alancia aari bir bütçe 
ve finanı ıiıtemi vücuda getiril-

mesi derpit olunmakta ve bunun 

Bu sebeplerden dolayı kara ve tesi tarafından teıriki mesai ve 
han kuvvetlerinde ıu rütbeler bu yardım önergeıiııde bulunulması 
lunacakt!f: Asteğmen, teğmen, bu sosyetenin ödevleri cümlesin • 
hinbqı, albay tuikomutan, tüın • dendir. Böylece Habet lmpara -
komutan, ikinci ıınıf korgeneral, torluğunun komıı.ları ile iyi mü • 
birinci ıınıf korgeneral. naıebetlerde bulunması imkanı -===============! 

Deniz kuvvetleri rütbeleri fUn. da haııl olacaktır. ispanya kabı·nesı· 
larclır: Uluılar ıo•yeteainin bütün ü • 

yeleri için ıoıyetenin diier üyeıi- Madrid, 23, (A.A.) - Cumur 
nin erğinliğine rfoyet etmek bir ö- bqkanı Zamora, kabineyi tetkile 
devdir. Bu ıebepten dolayı her memur ettiii Alboya partiler ara· 
türlü yardım pliuına Habeı hü . aıncla ıiyaaal bir mütreke ve genit 
kfunetinin muvafakat aöstermesi bir uluu.I hükUmeti kurmaıını ıöy 

Teğmen, yüzbqı, kıdemli yüz. 
batı, ikinci ıınıf yüzbatı, birinci 
aınıf yüzbatı, ikinci ıınıf deniz ko· 
mutanı birinci sınıf deniz komuta
iu, ikinci filo komutanı birinci 
ımıf filo komutanı. icap eder. idari ıslahab. gelince, lemittir. 

Habe~iıtana yabı-ıncı mutahassıs- Cum batk '- .. kü' l ] 1 ·• d .1 ur anı ougun u uaa 
~ l!>n. erı ecek ve bunlar bir po- ve anıuluaal durum kar91sında 

için bir devlet monopolu 1h3aaı 
düşünülmektedir. 1 

Bundan ıonra memleketin gelit 
meıini ve düşünülen yeğritimlerin 
tatbiki için zaruri bir iıtikrazın 
akdi imkanları tetkik edilecek • 
tir. Yabancı mutahus11ların ida
ri bir takım imtiyazlara milik ol· 
maları veyahut onlara Habeş me
murlarının tefriki meıailerinin te· 
min edilmeıi derpif olunmakta . 
dır. 

Merkezi bir organ ihdaı edile· 
cek ve dört batlıca mü9avir yani 
poliı tefi, jandarma tefi, adliye 
tefi ve finanaal ve ekonomik itleri 
tefi bu orıana merbut olacaktır. 

' 

lav ve arkadqının hükUınete c• 
vap vererek hükUmetin rejim it' 

de ken:liıine çizdiği yoldan a 
mryacağını bildimıittir. 

Eski iç iıleri bakanı B. R 
hükumet partisinden ayrılarak 

n bir gurup tetkil edeceğini 1' 
lanlamıthr. 

Atina, 23, (Kurun) - Veni 
loıun cumUTiyetçilerin ıenelo. 

ittirak ebnemeleri lehinde bul 
duğuna dair olan haberler tee 
etniemittir. 

Yabancı memurlar, uluslar ıos· Atina, 23, (Kurun) _ Girid 
yeteai ile necati aruında itillf ha· bayı, Giridde bulunan kral ta 
sıl olduktan ıonra tayin edilecek. tarlarının ıilihlandmlmaaı hil 
t
. nı 

~ l Yapılmıı olan tecrübelerin na· mete teklif ettiğine dair gazete 
de çıkan liaberleri yalanlamıt 

zarı itibara alınabilip almamıya • 
demittir ki: 

caiı anlatılmak üzere plin, bet 
ıene ıonra uluslar aosyeteıi tara· HükUmete böyle biT teklifte 
fından yeniden tetkike tabi tutu . lunmadığrm ıibi, bulunma;a 
lacaktır. niyetim yoktur. Esasen on gü11 

Betler komitesinin önerıeleri 

sonunda İtalyanın hususi m~nfa • 

denberi Atinada bulunuyorum. Merkez icra komiteıi karariyle 
üınomal hizmetlerden dolayı ku
mandanlara verilmek üzere bir de 
"ıoayaliat Sovyet cumuriyetleri 
birliii mareıah., rütbesi kabul e. 
dilmittir. 

lıı ve Jandarma kuvveti vücuda lA . . . 
t . ki d" B k par amento seçımının hemen yapıl 

ge ırece er ır. u uvvet her • 
d l ... d k" • • ' I maıınm manaıız bır ıey olacağını 

ıey en evve aıagı a ı hızmet e- b'ld' . • 
ri ıCSrecektir: ı ırmıttir. 

atlarından bahıetmektedir. Leh_ Çekoslovak 
Notada İngiltere ve Franu.nm 

1 - Esaret yaaak edilecek ve Romen uçakları perşem-
komiteye bazı arazi tavizab ile hududunda 
meselenin muslihane bir ıurette 

Merkez icra komite1i, ayrı bir 
kararname ile bir "kızıl ordu ı~ . 
nel ~ay , tl.\\• •t-t9tİT. 

eıir tecimi ile ufraıanlar ceu.lan- be günü geliyor 
dınlacak. 

halline medar olmaya amade ol . niimayişler 
Ank duklarını bildirdikleri ~~Mı ı9.il ~-tlon,· 23 (A.A.) _ L• 

2 - Orduya ve poliıe mensup ara. 23 JA.A.) - UçakÇJ alba- me e ir. B arazi tavizatr bilhaı ft• ~ 

L d 
olmıyan kimselerin ıilib taııma • yı Jorj Nigresku'nun kumanda~ında sa Soma i .-;iiilferinCle yapı acak- Çislioalevak ıınırı yakinınde b 

On ra - ısta n bul 1 ayın 26 sında Ankarayı resmi olarak tır. yük bir ıöıteri "'apılmıttır. 
an aıkı bir kontrola tabi tutula • ~ ziyaret edecek olan yedi süel uçaktan gösterinin amacı tudur: 

t b• ı ) caktır. Tenıik edilecek poliı, ec- mürekkep Romen filosu subaylarının İngiliz ve Franıı:ı: murahhuları, 
0 OmO 1 YO U nebilerin yerletmit oldukları tar- üçü yarbay, altısı yüzbaşı, ikisi teğ . bundan baıka kendi hüktlmetle • Bundan iki sene evvel tS 
CTaymia) sazetesl (Londra - Is • ların yani Adiıababa, Diredana ıMn n kisi makinisttir. rinin Habeıistanın ekonomik in . kiti tarafından yapılan bir göt 

tanbul) otomobil yolunun yapdmuı- ve Harar'ın himayeaini ıaflıya _ Romen süel uçakları 26 eyhll sa • kitafı meseleıinde ltalyaya huıusi riole öldürülen iki Leh uçakçı• 
na ve tamamlanmasına çahplnwu caktır. Poliı, ayni zam'1nda ya • bahı Yeşilköy ve Eskişehirde kısa du· bir takım menfaatlar teminine a- hatırlamak için Lehlilerın yaP 
dolayısile yazdıfı bafmakalede Lon- hancıların daha kalabalık bir bal· ruşlar yaptıktan sonra §thrimize ~e - made olduklarını da bildirmitler. mak istedikleri töreni Çek i§Ysf 
dra - Dwer, Kale - Kolony, yolla . d~ ya9amakta olduklan tarım böl- lecekler ve burada iki gün kalacak - dir. Iarının menetmelerini prote!lO 
rnun mükemmel bir halde bulundu • lardır • 
.a... _,. 1 gelerinde de bunların himayesi- y 1 h 'k' ta f ı ·1· dur ..... u, ... ç tlttln Viyanadan sonra baŞ- Burada Sti bakanlığı ve Romanya a nız er 1 1 ra ca ngı ız ve · 
JadıJmı, fakat yol Uzerindekl dokuz ni aailıyacaktır. elçillfl tarafından uçakçılar için şö • Fransız tebeaıının mevcut hak· Gösteride Çek memurlar 
hUkdınetin geniı ve dtlz bir yol yap- Bundan batka aınır1arda em - tenler verilecektir. Konuklar Ankara· larına ve muahedelerle Fransa ve bu yaıaklarını ve Leh azlığı 
mata karar ver41klerfnl, bu suretle niyet~ ıaflamak ve esirciliie ve dan dönüşlerinde Eski~ehirde yarım lngiltere lehine tesbit edilmit o · Çekoslovakyada uğradığı kÖ 
Kale'den kalkarak otomobille fstan- ka ak J f ) ı ı • • • h ç çı ı a enıe o maK ıçın ıcap gün ve fstanbulda da bir gün kala . lan aklara riayet edilmesi 9ar • muameleleri p> otesto eden 
bula rftmenln kolaylapeafını, bu eden tedbirler alınacaktır. caklardır. t · 'l · .. ·· 1 d. yolun nihayet 1938 de tamamlanacaft- mı 1 erı ıurmut er ır. takrir kabul edHmiftir. 
nıanı.tmaktadır. ----------------------------------------------------------------------------------------

BUtUn ba tertibat yapıldıktan 80n- ,ı ... _. • .__._ ...... -ııınıııııııı,.. Sı yasal görütler ··•ııı1111111ııııı'lfllı1P.n~•::'*""nır az •••••' 

:§b~l~t;=b::.::::d:a~::u:.a~a~a~ ltalyanın ret cevabı 
caktır. Taymis, muvasala hatlannın 
mükemmeUeşmesl ile arsıulUNl ilgi

lerin d8ı.leceğinl ve iyile~ceğini Cihan tarihinin en mühim günlerini yaşıyoruz 
eöylftyor. 

Telgraflar ltalya hükumetinin Uluslar Sosyetesi 1 
Ekonomi bakanlığında be§ler komitesi tarafından yapılan teklifi reddettiii· 
degwişiklikler olmıyacak ni bildiriyor. Beşler komitesi Italyanın meşru emelle

rini tatmin edecek tekJifler hazırlamış ve, ayni zaman-
Ankara, 23, {A.A.) - Jstan • ela Uluslar Sosyetesinin geri kalan bir üyesinin eko· 

bulda çıkan ıabah gazete!erinden nomik ilerlemesini temin i~in sosyetenin faal kuvvet-
birinin 19 eylul1935 tarihli ıayı _ lerlni harekete getirmeyi gözetlemişti. 
aında ekonomi bakanlıimda deii· . l~~lyanın bu teklifleri reddetmesi, onun istediii ve 
·klik' 1 ~ d • . l ' bıldiıı gibi hareket ederek Uluslar sosyetesinin oto -

tı ıer o aca5ına aır vernııt o • •t . • . k w 

d 
w h be . I l d w • rı esını ,.e mısa ını tanımarnaga karar verdliini anlatır. 

ugu a rın aı ı oma ıgmı bıl- G"' •· d'- 1 rı b k ı . • unun ıger te gra arına a ılırsa, taJya bu yüz-
~·.~ ~e bu ~aberı ~~anla~ak den dolacak bütün ihtimalleri de hesaplamış ve ona 
ıçın AnaClolu aJanaına ızın veni · göre vaziyet almış gibi görünmektedir. 
mittir. İtalyanın bu hareketi, şüphe yok ki. arsıulusal du· 

Arnavutluktaki isyan 
suçluları 

Tiran, 23 (A.A.) - :rierl dinm 
harbi tarafı•daa ilime mahktm edf· 
lea fs1ancılarm cezasını kral hapse 
dettttfnnlttlr· 

Bunlardan plnız Hekaran uda • 
••· Ba adam enelee de Dd ldtl 
ltcllnallf b11huamaktadır. Sonra ıe • 
:neral Gfl1ardf'ıdn öldürülmesine de 

rum üzerinde çok derin tesirler yapacak, belki de bü-
tün sulh da\·asını tehlikeye düşürecektir. 1 Gerçi pazarlık kapısı henüz kapanın amış ve ltalya

~ nın hareketi henüz kat'iyyet kesbetmemiş bulunuyor. 
Buu ıçuı henüz ümit kesilmez, fakat her 
te1den önce ltalya ile Habef arasmda harbin 
artık gfln ve saat meselesi oldafuna inanmak llzım 
pUyor. ltalya harbe ıtriıQI takdirde Uluslar soa· 
yete.I de zeert tedbirler tatbikine lirl~k, İtalya ile 
llcllerfni k11erek bu teeavtlı harbinin bop. rttmeeine 
imUa balaeak mı? 

Ulular mflnuebetlerinde kuvvet yerine kanunun 

a 
hAkfm olmasını istemek, bugünün en değerli düşünce- ( 
leri arasındadır. Bunu dilemiyen \'e fstemiyen bir ulus _ 
yoktur. Çünkü ancak bu sayede kuV\'etine ıüvenen her İ 
milletin haklı haksız her iddiasını, her itirazı öne sil· ( 
rerek ortalığı kana boyamasına, zayıf milletleri ezme
sine karşı gelmek mümkündür. Uluslar Cemiyetinin ( 
doğmasına şebep de bu vazifeyi yapmaktı. Bunu yap
madıktan sonra Uluslar S06yetesinfn yapmak hakkı 
kalmaz, her millet kendi hayatını korumak için bildiği 
ve istediği gibi harekette serbeet kalır, rekabetler ala- ( 
bildiğine yürür ,.e ortalık altüst olmak tehlikesi ve 
korkusu içinde kalır. = 

Nitekim ltalyanın Uluslar soeyetesine meydan o • r 
kuyarak ve imzaladığı misaka karşı gelerek bir teca - = 
' 'ÜZ harbini açmak üzere bu sırada bütün medeniyet } 
alem.ini endişeler kaplamış ve harp alevlerinin saça· f 
ğı sarmasından korkulduğu görtilmtiştür. \ 

Uluslar derneği bu vaziyet karşısında ya dağılmak ! 
veya kudretini ıösterme.k mecburiyetindedir. 

Datılına, herkes kendi batının ~rellne bakacak, 
kudretini gösterirse tarihte tecavüz harilerlne ton ver
mek gibi en şerefli vazlfe;yl y&Jtllcaktır. 

Acaba bu hldlselerin banalsllt luıqrlıpcalı&-7 
Çok mühim fiinler 1aşadıfımızda hl~ bf r ıttphı 

1oktllrl 

Avusturyada gizli 
Nazi teşkilatı 

Viyana, 23, (A.A.) - Zııbı 
bot bir araada gizli bir silah d• 
poıu ve bu depoda birçok tüfe1' 
mitralyözlerle verici bir telsiz 

hazı keıfetmittir. Batka bir ısı' 
halde, bütün tehirlerde ıube~ 
bulunan bir nazi propaganda . 
kezi meydana çıkarılmııtır. 9i' 
çok nazi tevkif edilmiıtir. 

Mançuride bir 
haydutluk 

Şanghay, 23 (A.A.) -
çuri demiryolu üzerinde bir 1ıı1 
dutluk hadisesi olduğu haber 
rilmektedir. 

Çllngçung ile Kirin T urkti' 
ruında itliyen tren, haydut!•' 
rafından 7oldan çıkarıimıt •' 
yulmuttur. 

On bir kiti ölmüf, dokuS 
ye..-a!aıumıtn'. imdat için 1611 
rilen ikinci hlT tren de yoidaıt 
mııtır. Bu ikinci hadisede o• 
kuz kiti ölmüttür. 
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İtaretler 1 
~. 
1 ıyatro san' atı 

1 arih Köşesi 

lttihad ve f eral<kı 
Hürriyet 

ve 

···~ ti" •• __ J -ue yatro lfl -.u:ıece bir lau - ~ ittihat ve Terakki, yılan hik8-
yeıinden uzun gazete t.drikaıarı
nın sermayesi oldu. Bu yazılanla· 
rı okuyanlar ltt"hat ve Terakki 
deurini olduiu gibi tanıyabilmi§· 
ler midir? 

Zevk meselai olarak ltonufU-
, 1i-... . . ... __ ... , ,._,-oyu .)ııa Hyırcı yanal wr 

• olttrak hahrlanz. Bununla 
• tiyatro Nyret/enler çolr
tlernek altlımdan ~eçmiyor. 

"' tiyatronun teltnik ue lilrir 
, olcrı-a teılrik edilmedifini an-

Festi valin onuncu günü nasıl geçti ? 
Taksim pek parlak 

verildi 
bahçesindeki halk eğlenceleri 

oldu, sanatkarlara bir şölen Hayır! Biu:e Mqrutiyeti ueri
kalarından tarihe almak için da
ha ~ok uakit gerirmesini bekle • 
melidir. utiyorum. Edebiyat ue ti· 

~bu nokta~ dalıa iyi tebarüzl 
"nıeı.. •• ~~ ti .. " mum""n ur. 
Sctra• at ••erinin bir lilrir ala· 

' , ribi tetkik eJiltlifini biliriz, 
1~ bizJe •an'ate ue eJebiya
~tıir bir hayli ıöz ıöylenmif, 
ler, lelıeleler, ciltler Joldar
hır. He~n denebilir ki , 
tıtkiırdan, eJipten lazla bir 

J 

, ~ e•eri na..·ıl olmalıdır diyen 
ueya kötü eıtet taylan 1.1ar-

1r. 

r eEil olsun, tercüme ol.un 

Mtce ıan' ate acın' at eıai 1.1er
.. en müda.'t.:Je eden bir hayli 
tlliller v:ırdır. Fakat tiyatro· 

a bunu bulamazsınız. Sah· 
' hayat halinde lttlbal edenler 

Balkan festivalinin dün onuncu ı 
ve aonuncu ıünüydü. 

Dün akfAm için Halk ıecesi 
olarak kabul edilmifti. Akf&Jllm 
daha ıekizinden itibaren binler

ce halk Tabim bahçeıini doldur
mağa bqlamıt ve saat ona doğru 
bahçede oturacak hiçbir yer kal . 
mamııtı. On buçukta f elli vale it· 
tirak eden ıuruplar birer birer al
fabe 11rasile ıelerek ortada ken . 
dilerine ayrılan kıaımlara yerlet· 
tiler. Halk, ıurupları tiddetle al 
kıtladı. Evveli Bulıar daha ıonra j 
alfabe ııruile Yunan Romen; 

Seyyahlara neler 
sövlemiş? 

dır. Şüphe.iz ki .an'atin en Alber, aleyhimizde söz 
•ferli taralı da ıan'ati bizzat söq/ediğinden yakalandı 

t11J1aktır. Şairliği talim etmek· Batumdan ıelen bir yolcu va . 
., •e ıiir yazmak ne ise, alıtör

ii ve yahut sahneyi anlatmalı. 
puru içindeki ıeyyahlara Türkiye 
ve Türklük aleyhinde sözler söy -

ttlıtörlüğe nazaran otlar. Fa- lediii, lstanbulun yafanacak te· 
. bu hi~ bir zaman r.ıhne itini miz bir ıehir olmadığından bahset 
1 likir ue /el.ele meuzuu baln- tiii ve seyyahlara Filistine gitme
""an tetkik etmiyelim manôır· ii tercih etmeleri tavsiyesinde bu 
alınmamalıdır. Bunun da ay- lunduğu iddiasile, Alber iaminde 

l>ir )'eri, ayrı bir deieri vardır. bir yahudi yakalanmıf, polisçe 
,;,.ıeyi yerinde kullanm.Jı •e- dün aktam üzeri Tüzeye gönderil-
"fr r. mtplr. 

:,. "' • Genel savamanhk, önemle arat· 
(tlebiyat tarihi, hatta muual· tırma yapıyor. 

"-' olm~ .~ :"-- ı ... .wı..t Ahundun d ruşrna1 , 
at ~el~e!en uzenne . yaalmıı Valde hanının cami yerinde va-

. erımızın yanında tıyatronun iz ederken tahrik yollu sözler söy
hi, tenkidi, ue lelsele•İ için lediği iddiuiyle latanbul ağır ce
!lrnq nder ıöıterebiliriz? za hakyerinde duruşması yapılan 
'"' • . k " . . nnı mu aye•e e emeyız. lranlı Ahund teyh Musanın durut· 

.,.ıa..1''Yatro için )ltlZılmıı yazılar a· maıına dün sabah devam olunmut 
''tela (Darülbedayi) mecmua . tur. 
~kar":::ak olurıanız bir mec· Bürhaneddinin batkanlığı altın 
.,.tfl .. az bile yoktur demekte te· da yapılan dünkü durutmada bazı 
a~~t etmezsiniz.. tahitler dinlenilmit· batka tahit 

liı ır ti)'atro kütüplıanerintle ha· dinlenilmeıi için durutma kalmıı
tiLttaer (piya) ten ba,lca tarih 1 br. 
>~, tenkit gibi, /elsele wibi •a- Konsol saati 
4i :frnız e•erler de sanıyorum Cama) isminde bir hamalın kon 

r düzineyi bulamaz. sol ıaatini oduında saklayıp ıe . 
~ itelik Alamet/in Türk tiyatrom riye vermediği ileri sürülen oda . 
lftrtl l'ozdıiı ilıi ciltle •on zaman. bqı Şerifin Sultanahmet birinci 
fi~ Selami luetin çılrardıfı ıulh ceza hakyerinde durutmuı 
tcl'lcl 0 •an' atini bu e•erler ara- yapılmıflır. 
te~ baıt.a •aymak lazım gele- ŞePif, inkar etmit, bakim Ret it, 

'· tahitlerin çağırılmuına karar ver 

"- ~~ilt Alamet/in Türlr tiyatro- mittir. 
6-. ~iti Uimli aerinden rene Haşmetin makinesi! 

Y uıoılav ve Türk gurupları milli 1 
danslarını oynadılar. Saat iki bu
çuğa doğru bahçede bulunan caz 
çalmağa batladı. Ve sabaha ka -
dar da111 edildi. 

F e.tivale ittir ak eden guruplar· 
dan Yunan ve Y ugoalav heyetle
ri bu aktam memleketlerine döne
ceklerdir. Romen ve Bulvar hey. 
etleri de perşembe günü harekete 
deceklerdir. 

T AKSIMDEKt ŞöLEN 
Dün aktam eğlencelere batlan

madan önce Takıim bahçesinin lo 
kantaıında lıtanbul ilbay ve tar· 

Osman Cemal bir 
kaza atlattı 

Osman Cemal Kay~zm başın
dan teessüf edilecek bir kaza geç. 
miş, arkadaşımız bir atlı tarafın. 
dan çiğnenmek suretiyle yaralan -
mıştır. 

Arkadaşımız vakayı şöyle anlat 
maktadır: 

-"Dün aaa.t dört bqçukta, Top
çularla Münzevi aruından ailem 
ve misafirlerimle geçerken arka 
taraftan dötnala gelen iki ıüvari 
beygirinden biri bana çarptı, üs
tümden geçti, her tarafımı çürük 
içinde bıraktı, üstüm bqnn par • 
çalandı. Kollarım, belim kalçala· 
rım. ~izlerim bereler içinde kal. 
eh. l.ir dit· ~ılclı ~kadaJci ),ey 
gir de tam beni yerde yatarken 
çiğneyeceği ıırada bir ıoförle bir 
taharri memuru yetitip beni ölüm
den kurtardılar. 

Bu gece sabahlara kadar l&J"l'I• 
lar içinde inledim, durdum. Şim • 
di de her tarafım hurdehaı, az 
kaldı ölüyordum .. 

Bunu yapanlar her pazar bey • 
girlerle yüzlerce halkın, çoluk ço
cufun gezme yerleri olan buralar· 
da sabahtan akf&Dla kadar yol • 
far üzerinde ıırf kadınlara, kızla
ra caka satmak için beygirleri hep 
dört nala koıtururlarmıt. Yürüdü
ğümüz yol yumutak toprak oldu -
ğu için arkamızdan dört nala ge
len bu beygirlerin nal aealeri hiç 
duyulmuyordu. Tam bana iki 
metre kala farkına vardım. Ve 
yananc:lakiler çil yavruıu gibi ka
çışırken ben kadınları kurtarayım 
diye kendim beygirlerin altında 
kaldım ... 

"-• lfqfqn'4Ttla baltıetmif, onun lzak iıminde bir toför yan, ga· -.-er; • Alakadar makamların bu teea . 
~İıtıcl· iti uun uzun anlatm11tım. raj patronu Hqmetin Keşandan süf edilecek hadise ile yakından 

bayı Muhiddin Üstündağ tarafın. 
dan Balkanlı ve Türk sanatkar -
lar onuruna bir alqam yemeği ve· 
rilmittir; bu toleude İstanbul ga

zetecileri de bulWBDuttur. 
T ARAıBIYEDEKl ŞÖLEN 
Jstanbul ilbay ve ıarbayı Mu -

hiddin Üıtündağ dün öğle vaktı 
T araıbiyede T okatlıyan otelinde, 
ıehrimizde bulunan Balkan atlet
leri oJJW'Una 150 ki§ ilik bir tölen 
vermiı~r. Ayrıca, Yunan sefareti 
de şehrimizde bulunan Y wıan p .. 
rupu terefine bir çay ziyafeti ver-

Bakınız, ittihat ue Terakki 
merkezi umumiıinin 1202 •ıra 
numaraıiyle yaptığı bir tamim • 
den ıize bir PaTÇa alacağız ki, 
ittihat ve T eraklrinin hürriyeti 
ncurl düıüntlüğünü anlatır. Ta • 
mim, "Mat buat kanununun icabı 
hürriyete teulikan deiiftirilmesi,, 
ni utiyen cemiyet muarızlarına 
lrarıı ve 8 Kanunue1.11.1el 1321 de 
yaalmlftır. 24 yıl önce demek. 

Merkezi umumi örgüt ( = tq
kilat ) lanna Jiyor ki: 

Milleti şirketler gibi derme çatma 
fertlerin bir mecmuası addedenler 

yeni okullar ne (hAJdmlyeti ~illet) i, (hakimiyeti a-

l 
hali) zannederler, Ferdi vicdanlar 

zaman açı ıyor maddeci, hodglm ve menfaatperesttir. 

miıtir. • t 

____ Kıymetleri, mefkureleri, muazzeze • 

929 doğuml~lar bu sene lert, mukaddeseleri his ve temyiz e. 
ahnmıyacak 1 den ancak vicdanı millidir, hakimiye-

ti milliyet - hakiki manasile - Yic-
Şehrimizin okul ihtiyacını kar danı millinin hikimiyeti demektir 

tılamak üzere türlü ıemtlerde 1 Fenli vicdanların halıimiy~ti 
Kültür Bakanhğt tarafmdan üç 1 demek olan ,,alrimiyeti ahali hli . 
orta okul açılacajını yazmqbk. kimiyeti mille.tten büıbütün ba, • 

Bunlardan KumkaP.ı orta oku., ha bir ıeyair. Hakimiyeti ahali 
lu ile Ortaköy orta okalu ancak tcaaltarlanna göre (millet) vcuı
T etrinievvelin birinci haftaıının ta, '(lert) gay~Jir. (hakimiyeti 
ıonuna doğru açılabilecektir. millet) mesfelrrilerine nazaran 

Bu ıemtlerde oturan vıe nıka (lert) uaııta, (millet) gayedir. 
liıelere yazılmak için bat vuran Hcillimiyeti ahali tara/tarları • 
830 talebe vardır. na göre lert (asıl ve gaye) oldu. 

Bu talebe bu okullar açdCbgı iu i~, . uelev ki milleti mahv .,. 
vakit buraya nakledilecelderdir. izmihlale •euketsin - her iıtedi • 
Bu okulların kayıt ve kabul ifle- 'ğini yapmakta muhtarcltTR r/hrJ~ 
riyle ufrqmak üzere iki ilk tec1 - rın lıiirriyet lı.timeaicu,e11 mzla . 
riıst iıpekterinin seçilmesine b - 'JılJan mana "dizginsiz bir aer . 
rar verilmiştir. Kumkapı orta t> • /;ati,, den ibarettir. 
kulunda yalnız on bir tubeli bh· ittihat ue Terakki lırkcuı mil· 
birinci sınıf bulunacaktı!'. leti leukalruh bir uicdan telakki. 

Ortaköy okulaıında is~ üç ıu- ettiği için milletin temayülatını 
J;eli birinci :sınıf ve iki t11Öeli i "indi uicdanlarda değil, ordunun, 
kinci ımıf olacalrtır. mecliıi millinin, ziraat, ıanayi mu-

Kadıköyünde açılacak orta ö-- laitlerinin, mitinğlerin, klüplerin, 
kul, bu okullara nazaran dalia. kongrelerin alelumum galeycmlı iç-
geç tedrisata bathyabilecektir. timaların, medre.elerin, mektep • 

iLK OKULLARDA lerin, matbuatın, nnıl, meılek, 

ilk okullarıa durumuna gelin· mtlfU ruhlarının tecelliyatınJa a
ce, bu yıl ilk oku!lara yalnız 928 rar. 
doğumlular kabul edilmiı ve 92!' Bizce ladin hürriyeti mucrzza 
doğumlular ahnmamıttır. Sebep ue muhteremdir; lakat ondan d11-
te 929 doğumluların henüz yedi ha mübeccel ve mukaddeı bir hür
ya2ına bastıkları senenin batınd~ riyet uardır ki, o da uatanın a.za • 
bulunmalarıdır. Diğer ıebep te Jeğiıi, milletin utiklalidir. (Mil • 
mevcut ilk okulların sınıf dunımu letçe) hür olmadıkta ıonra yalnız 
dar olmaııdır. (lertçe) hür olmak neye yarar? 

Ferdin hürriyeti bir ucuıtadır 
iri, gayesi vatanın hürriyeti, mil
letin istiklalidir. Bu gaye milletin 
tera1ıki ue taali etmeıin~ muta• 
uakkrl bulunduğu için /at hürri-

DERSLER 30 EYLÜLDE 
Bütün ilk, orta ve liıelerde 

derslere 30 Eylulden itibaren bata· 
lanacaktır. 

P ARASIZ Y ATiLi TALEBE . yetin ancak terakki cimillerinin f/.u..il~ tekrar o meuzua dönecek ıetirttiii bir fotoğraf makinaımı I ,. 11'1 metıu olmuını diler, arkadaşı -
• qırmaktan ıuçlu olarak Sultanah · ı d · L · k il Sei&n.· I met b' . . Ih hak . mıza geçmıt o ıun erız. ıae ve orta o u ara parasız ıerbatii faaliyetinde görmelidir. '"•el . ı netin tiyatroyu san'at ırıncı ıu ceza yerınde ................................................... -........ girmek iıtiyen talebenin müıaba-

'eflti.1teat ve tenlıit balıımından m~~me ~ilmittir. müt, ıoför yarı lzakı üç ay bir ıün ka ıınaçlarına dünden itibaren 
~ . 4:'1• (Tiyatro san'ati) Hakım Retıt, ıuçu sabit ıör • hapse mahkum etmittir. ba~lanmıttır. Sınaçlar bugün bi . 
~·~an iyi bir çal11manın ve· ====;:===:=:::==:==:=:===:===:====~============~===========~==~;;~~;;~;;~~· 
tcrı.· "· us -mıe i'"8e nlnfan Fratellini Kardeşler Avustralya Yolunda: 
l· Cif 0 • tenlıit balaül...; ·-"lam ... , 8'6 ••• --
~ ~oaralya temeline daya· 
Qf~ fi)'atro lrütüplwınemize mal 

·-JQrr, 

Sel-.... "'•6' ın bu aerinin tiyatro 
'9. )'ctfunq İ~n bir önayalı ol· 

Ilı dil-: ••• m. 
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"'-....... Sadri Ertem 

4
8•Y Recap Peker , 

it. p "°'1Pa ıeziıinden dönen C. l'-----
._,.. ... ~~el ıekreteri Kütahya Franaa canbazhanelerinC:e çalııan <Fratellini kardeşler) Avuatralgada bulunan bir camba:zhan~ direktörü tara· 
kt._ .... ~'Recep Peker, bu ak. lından çalınllJllftır. Vç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dl.inya nın bu en meflıur komiklerinin 14eyalıa 

~~&Ja ııhdecektir. tini takip edeceblniz. Bu maıceTOlll İl/ iee takip_ edebilmek için bu reıimlerl keıerek toplamak w bir kollekaiyon 
•• l/tlPmak ldnmdır. • 

teeektir. Evrak Ankarada tetkik 
edilecek, netice gazetelerle ;lin 
edilecektir. Bu vıl ıehrimizden 
350 talebe almacaktır. Bat vuran 
bin kitiden fa~ladır . 

OORETMEN BIRLICI 
Öğretmenler l:irliğiniu Sultan

ahmetteki binasının bazı kısımla· 
rı Adliye ıangını dolayrsiyle ad 
liyeye terkedilmitti. Birlik, kültür 
direktörlüğüne bat vurarak birli\ 
binuının bopltılmaıı için tüze 
bakanlığında letehbüsler yapıl , 
maımı rica etmittir. Kültür di • 
rr.ktörlüğü bu itle yakından ılli . 
kadar olacaktır . 

MÜFREDAT PROGRAMLARI 
Kültür Baka,• lığındll ilk okut. 

(Lütfen sayfayı çevirini:) 
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Rnkaradan: 
l!!!!JHıııınnı';ıırıııuil'~ııııııııı11 uıııııııaıııKHıımııııtHıııtıııı1111ırııııH1111M111ıt1ıtllllltrııuıııııı1111111uı 111 ıııııınııtııuııııı11uıtUlllllll111ıııııııı11n 

Demir endüsirimiz 
An~ara, 23, (Kurun) - Krop fabrikasından kredi ile alı • 

nacak 10 milyon liralık malzeme ile kurulacak demir endüı • 
triıi için Sümerbank ve ekonomi bakanlığı müteha11ıılarmın 
ha2>1rladıkları mü§terek p!"oje, maden mütehasaıslarmın da it • 
tiralı:ile tetkil edilen ikinci bir komisyon tarafından tetkik olu • 
nuyot. 

Projeı;ıin en kısa zamanda tatbikına geçilecektir. Bunun için 
Almanyadan mütehauıs getirtilecektir. 

Ankarada da diikkanların muayye.n 
saatlerde kapanması isteniliyor 
~nkara, 23, (Kurun} - Eınaf cemiyetleri umumi toplu· 

luğu, latanbulda olduğ\I gibi Ankarada da dükkanların mu -
ayyen aaatlarda kapa.tılma11 için ilbayhğa yeniden müracaat 
ta hulunmuttur. Cemiyet genel ıekreterliğinin ilbayhğa ver • 
diği listeye göre marangoz, doğrama· fabrikalarile atelyeleri 
saat 18. de; hırdavatçı, attar, kırtaıiyec.i, manifaturacı, kundu. 
racı, terzi saat 19 da; bakkal, kuap, sebzeci, meyveci, mahru
ı~tçı, ekmek satanlnr 21 de; lokanta, gaı:ino, kahve, berber, 
şerbetçiler 23 de; kapatacaklardır. 

Esnaf cemiyetleri namına yapılan bu müracaat ilhaylıkca tet -
kik olunuyor. 

Ticaret odalarının yardım sandıkları 
Ankara, 23, {Kurun) - Cumuriyet gazetesinin, İstanbul 

ticaret odası yardım sandığı nizamnameıinin ekonomi bakan -
lığmca tasdik olunmayarak iade edildiği ve hu yüzden azanın 
aandıkdaki paralarını geri istedikleri yolundaki neıriyatı üze -
rine, ekonomi bakanlığın:lan yetkeli biri, ticaret odalarında 
kurulacak yardım sandıkları iıinin mütterek formüle bağla • 
nacağını, lstanbul ticaret odası nizamnamesinin yakında tas -
·dik edilerek gönderileceğini ıöyledi. 

Anadolu çimento sosye-1 
tesinin dışardaki hisseleri 

Ankara, 23 (1"urun) - Ana . 
'dolu çimento sc;syeteıinin hariç • 
teki hisseleri, klering anl&Jma • 
mız olmıyan. men"lelcetlere, een'1p 
vilayetlerimizd~n tedarik edecP. -
ği hayvanları ihraç suretiyle 5de
mesi Bakanlar kurulunca tasdik 
olunc?u. 

Liman şirketleri 
tarifeleri 

~nliwa, 23 (Kurun) - Liman 
şirketleri tarifeleri Ekonomi Ba • 
kanlığınca tas:Jik olundu. Y arm 
tebliğ edilecektir. 

lımir körfez fİrketi biletleı in
'den kırkar para, İstanbul :!-ıki 
transit gemilere vorilecek suların 
tonundan onar kurut tenzilat ya -
pılmaar, kabul edilen d&ğitikiik
lerdendir. 

Suçlu postacılar 

Kükürt fahrikas( 
direktörü. 

Ankara, 23 (Kurun) - Keçi-
1'0rİu kükürt fahrikaıı direlrl3rü
nün diğer bir v&zifeye tayin etli
leceli, fabrika memurları arum-

da deiitiklikler yapılacağı ıöyle
niliyor. 

Ankara tarih ve edebiyat 
fakültesi 

Ankara, 23 (Kurun) - Bu -

ıün Kültür Bakanı Bay Saffet A

rıkanın batkanhk ettiği bir ko . 
misyon, Ankara tarih ve edeb;y~t 

fakültesinin ta.lir_1atnameıini mü

zakere etmittir. 

Bakan, toplantıdan sonra fa -
külte binaıını gezmi9tir. 

Ucüncü. ispeltterlik 
kadrosu 

SPOR 
Taksim stadında 

oyun yasak 
Türkiye idman cemi.yetlerl ittifakı 

lstanbul bölgesi başkanlığından: 
Kurumumuz ile mukavelesini ye

nilemiyen Taksim stadyomunu müt • 
tefiklik sıfatının kaldmldığı ve bir • 
leşik klüplerimizle idmancılanmızm 

bu statta müscabaka ve idman yap • 
maktan menedilecekleri ilan olunur. 

Türkiye ·eskrım birinciliği 
müsabakası 

T. I. C. t. eskrim federasyonundan: 
1 - 2S eyltil 935 cumartetöli günü sa

at 16 da Taksimde Dağcılık klübü sa· 
!onunda kıJrç, f)ore, epeden mınta -
katar birinci, ikinci Ye üçüncülerinin 
iştirakile Türkiye birincilik müsaba
kası yapılacaktır. 

2 - Bu seçmelerde derece alanlar 
15 ~Hnlü.k çahşmadan sonra Milli es
krim taknnım teşkil eden evvelki se· 
nelerin birinci ve ikincilerile yapıla
cak iiknci müsabakadan sonra Rus 
takımına karşı ~ıkacak milli takımı • 
mız seçilecektir. 

3 - Birincilik mü~abakalannda 
haş hakemliği misafir Yunan atletle
ri kafile reisi eskrimör Kaymakam 
Kostantin Botasis ile Romen atletizm 
federasyonu fahri reisi bay Hoerscu 
tarafından ifa edileceği te.bliğ olu • 
nur. 

Bir isim yanlışlığı 
Kirkor Mikae]yan imza!llile bir 

mektup aldık; mektup sahibi diyor 
ki: 
~n Romanya bisiklet turuna işti -

rak eden Türk bisikletçilerindenim. 
Yani birinci sınıf bisikletçiyim. Dün -
kil bisiklet yarışında üçüncü gelen bi
sikletçinin adı yanlışlıkla Kirkor di
ye yazılmış; herkes beni ~andı. Hal
buki ben bu müsabakaya girmemiş -
tim; bu üçüncü gelen bisikletçinin a
dı va~ken'dlr. 

Akşehirdeki ma~ 
Akşehir, (Özel aytarımızdan) -

Şarımız uçak kurumunun teklifi ve 
mevcut üç spor kllibilnün iştirakile 
faydası uçak kurumuna ait olmak ü • 
zere tertip edilen kupa. maçı idman 
yurdu ile san•atkarlar idman yurdu
nun Afyondan sureti mahsusada ge -
tirttikleri oyuncularla karışık takımı 
arasında kalabalık bir seyirci önünde 
n hakem eczacı Bay Celil Zadilin 
hakemliği a1ttnda yapılmıştır. Oyun 
iki tarllfın karşılıklı akınlarile de,•am 
etti ve birinci devre 0--0 sayısız bit -
ti. lkincf devrenin ortalanna doğru 
idman yurdu aleyhine ' 'erilen bir pe -
naltr cezası San•atkarlar tarafından 
gole tahvil edildi. Oyunun bitmesi -
ne on dakika kala idman yurdu be
raberlik sayısını yaptı. Bundan son • 
ra oyun çok heyecanlandı. Fakat vak
tin gecikmesinden hakemin düdüğü 
oyunun bittiğini bildirdi ve 1 - 1 1e 

~nkara, 23 (Kurun) - Post11. Ankara, 23, (Kurun)_ Oçün· _oy_u_n_a_n_i_h_a_ye_t_v_e_r_n_dı~··-~-~--
Türk Tıp Cemiyeti 
bu~ün toplanıyor 

Müdürlerinin muhakemeler;ne cü genel ispekter Bay Tahıin hu
'devam olundu. Mahkeme temy~ - raya geldi. lıpekterJi.k kadroıu 
:zin nakzma uydu. Dav:ı, ıuçlula - için iç itleri bakanlıiile temasa 
rın müdafaaları için geri bırakıl- giriıti. 935 yılı iç bakanlığı biit· 

1dr. 
~ çeainde üçüncü iıpekterlik için tah 
ıarJn müfredat programlarını in • siaat olmadığından, kamutaydan 
celemek için toplanan komiıyo • munzam tahsisat istenecektir. 
na şehrimizden :~tirak eden iı -
pekter Bay Şevki, Bay Feyzi vo R . . 
Mzınsur dün şeh:-imize Jönmüı - acı Bayramdakı ılk okul 
lerrlir. Ankar~, 23 (Kurun) - An • 

YENİ RASATHANE kara Hacıbayramdaki ilk okulun 

Üdiveraite bahçesinde yapı . 
ltı.1 yeni rasathane, çalıtmasına 

aawık Tetrinisanide baılryabile • 
cektlr. Buna ~ebep te aletlerinin 
henüz bir kısm' Avrupadan gel -

µte.'ni! olmasıdır 

KÜLTÜR DiREKTÖRÜ AN
KARA YA GiTTi 

Kültür Direktörü Bay Mehmet 
E..nin Erifilgil dün ak§Amki tren
Ie Ankaraya gitmittir. 

Bay Me'hınet Emin beraberin· 
ele tehrimizln ilk okullarla yaban• 
o ve azhk okullarının kadrolarını 
d 

orta okul haline konması karar-

laıtınlarak hazırlıklara batla :ıdı. 

Liıe ve orta okullara kayıt 1 

müddeti ay ıonuna kadar uzat.ıl -
dı. 

7 enzi/atlı tarifeler _ 
Ankara, 23, (Kurun) - Devlet 

demiryollarmda tenzilatlı ıidiı dö 

nüı yolcu tarifesi eylul ıonunda 

bitecektir. 
T enzili.tlı tarif enin müddeti bi

rincikinun sonuna kadar üç ay 

Türk Tıp cemiyeti 935 - 936 
devresi için yeni kurul heyeti seç
mek üzere bugün (2419/ 935) 
aaat 18,30 da Beyoğlunda saka 
çıkmaz sokağındaki özel yurdun
da toplanacağından üyelerin hazır 
bulunma11 büyük önemle rica edi
lir. 
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Geçmiş Kurun/ar: 
: . Eylül 1920 

KAYBOLON VAPUR 
Seyrüselain idaresinin Bahrıce 

dit vapuru on beş gün kadar ev
vel Trabzon lıattına müteveccihen 
hareket etmişti. Vapurda bir çok 
yolcu ve emtiai ticariye bulunuyor
du. Buradan hareket ederken de 
kömürlüklerini doldurnwıtu. Fa
T.:at bu kömür topraklı olduğundan 
vapur Trabzona kadar güç gidebil~ 
miş geriye trondüğü za.m4n8a an
cak bir iki mil sür'atle yürüyebil
diği görülmüştür. Bugün vapurun 
nerede olduğu bilinmemektedir. 
itime tarafından telsi~ vasıta.sile 
aranılıyor. 

Bay Piyatakov gitti 

Sovyet ağır endüstri k 
miser vekilinin diyev 
7 ürkigede bulunduğum müddet memleketini 

samimi surette sevmeme kô.fi geldi 
Kayseri kombincuının açılıı hatıralarımı ve Türk devlet 

törenine iftiralı eden Sovyet de· trisinin idarec!si olmaları h 
legcuyonu bafkanı Bay Piyatakow le duyduğum dt:rin hüı-mell 
dün Perapalaa otelinde Anadolu muhafaza edeceğim. 
Ajan11 ve Türk başını miime•ıil ~ Bay Bayar hakkında edi 
lerini kabul ederek kendilerine ğim fikir, kendilerinin yaln•' 
ıu Jiyevi ıöylemiıtir: yük bir devlet adamc oldu"' 

Birkaç gayet enteresan ve hoş d.ağil, ayni za.ııanda da ken 
gün geçirdiğim güzel memleketi- riyle karşılcqanları kendi,jne 
nizden ayrılırken Türk hükUıneti beden ve muhabbet ika ede 
ve ekonomi bakanlığı Sümer - şahsiyet olduğu merkezınde 
bank, İş Bankası, Kayıeri, Anka- Bana ve arkadaşlarıma 8 
r.a, Eskişehir ve İzmitte bulunan rilen dostça kabulden ve S 
devlet fabrikaları gibi hükumete birliğinin dostu olan memle 
ait ve hükumete bağlı müessese - mizde gördüğümüz müstearı' 
ler, ilim müeueseleri ve kendile- misafirperverlikten dolayı e 
riyle karıılaşmaktan memnuniyet raretli ve dostca te§ekkürl 
duyduğum yeni Türkiye ricali ta- b~nimle karşılaıanlara iblaı 
rafından bana karşı gösterilen menizi ve Sovyetler birHiİ 
büyü\< misafirperverliği her ıey • Türkiye arasında böyle mu\' 
den evvel kaydetmek isterim. Ta- kiyetle başlıyan ekonomik ve 
biidir ki, bu kııa müddet zarfın- nik tefriki mesainin yakın 
da, Türkiyede olan bitenleri iyi - daha inkişaf etmesi, genitl 
ce öğrenmek imkanı olmadı. Fa- ve derinleşmesi uğrundaki • 
kat ben, sefirimiz l. M. Karahan mi temennilerimi kendilerine 
tarafından verilen bir ziyafette dirmenizi rica ederim.,, 
söylediğimi tekrar etmek isterim: Diyevden sonra gazeteci 
Türkiyeyi tetkik edecek kadar u- hazırlanan büfede çay ve 
zun müddet Türkiyede bulunma- ikram edilmittir. 
dıın. Fakat bulunduğum müddet, Bay Piyatkof, arkadaıl• 
Türkiyeyi ıamimi bir surette sev- dan burada kalan Türkıtre')' 
m~me kafi geldi. rektörü Bay Zolateryef'in A 

Y ~ni Türkiyenin Sovyet birli- raya gideceiini ve Nazilli fs 
ğine karıı besled) ği dostluk duy ·· kasının uru1u!tt d~i teıriki 
gularmın bütün samimiyet ve de· sai işini görüfeceğini öylem 
rinliğini kendileriy)e görüıtüğiim Kurulacak çimento fabr· 
esnada hiss0U1ğim Türkiye Cüm- için de görü!ülecektir. Bu fa 
huriyeti Batkanı Atatürke, Türk kanın henüz yeri tesbit edil 
hükumeti baıkanı lımet lnönüne m1~tir. 
Ekonomi BakanT Celil Bayara Piyatkof'un llaıkanhğı a 
karşı saygılarımı bildirmeği ken- daki Sovyet heyeti -
dim için bir borç bilirim. Ve bi - Türkstrey direktörü müstesn 
zim de büyük komşumuza karşı mak üzere - dün Almanya 
beslediğimiz o ni.sbette derin sem- liyle Sovyet Rusyaya hareket 
pati ve dostluğu, - bu sempati mittir. 
ve dostluk herkesçe bilindiğinden -----------_....• 
bunu söylemek belki zait ise de - Orman yangınlarına 
bi: defa daha teyit etmek iste • Tarım bakanlığı tarafında 
rio. mutayın ilk toplantısında k0 

Sovyet Sosyaliıt Cümhuriyet- ıulmak üzere hazırlanan la ' 
lcrl birliği ağır endüstri halk ko- lar arasında, bilhasşa onn 
miaeri vekili sıfatiyle ıunu mem- mızın muhfazasma dair vücu~ 
nuniyetle kaydeJerim ki, istiklal tirilen layihaların en ebemn' ~ 
savat>nın çetin yıllarında ba,lı - lisi olduğunu evvelce yaztıl 
yan ve barış uğrundaki ıava, sı - Memleket ormanlarında ya İ 
rasında genişliyıen ve kuvvet bu- rın büyük tesirinden korum,) 
lan bu doıtluk, timdi parlak te - çin tedbirler düşünülürken, 
ceUisini bugünlerde faaliyete ge- rada ilişikli makamlara da"{ 
çen Kayseri ko~binasında bulan vurulmak ihtimali vardır. · 
ekonomik ve teknik teşriki mesai lan bir istatistikde görüldüğü ı 
neticesinde daha derinleşmekte - re yanıgmlarm çoğu kasden 

d• dıg" ından, daha ziyade bu dl ır. 

Kayseri fahrikasınm projesi -
nin ihzarına fabıikanm techiz ve 
montajına faal bjr surette yardım 
etmiı olan Sovyet birliği ağır en
dt.iıtriıini Türkiyenin bu çok gü
zel fabrikasının açılıt merasimin
de temsil ederken, bu Sovyet -
Türk dostluğu ibidesinin bitiril -
mit eserler sıras~na girdiğini ve 
bu eıerin kombinanın yaprlmasc -
na birlikte çalııılması içın alınan 
karardan sonra bir buçuk yıl i • 
çinde vücut bulduğunu kendi gÖ· 

zümle görmekle bilha11~ mem · 
nun oldum. 

Türkiyede kaldığım müddetçe 
en fazla Türkiye hükUmeti tara -
fmdan takip edilE-n Türkiyeyi en· 
düstrilettirme yolunu temsil eden 
ve gerçeklettinne.kte olan muhte
rem Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
ile birlikte bulundum. Bay Baka-

nin önüne geçilmeğe çahşılş 
tır. Malum olduğu üzere o 
kanununda bu madde vardıti 
mış ormanlardan köylüler set 
çe odun kesebilmektedirlet• ~ 
maddeden istifade etmek i• 
bir takım açık göz çapulcul11 

manian ateıe vermekte, bu • 
le hiçbir kanuni maddeden . 
maksızm ağaçları kesmekted 
Tarim bakanlığının hazırladıl 
nun layihaları arasında bıl 
çapulculuklara meydan veri 
mek için de bir takım huau•1 " 
deler düşünülmüş bulunuyot• 

. , 
Temizlik kongresine ~ı 
gidenler dönüyor . 

Frankfortta toplanan te~• 
kongresine ittirak etmek ~ "
gi.:Jer. fen heyeti direktörü~., ~ı, 
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ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
BCilern: 43 mJl!'llllJJJJIJ!ilJll!l!JllffiJJl'llllml!JJ!IJllJlll Yazan: Rudolf Van Wehrt IJ~rıJllffi Amerikada gençlik 

Çifte Düğün! Amerika da 
bir 

bütün 
yıldızın 

gençlik, peşinden gidilecek 
bekliyor doğmasıµı 

pışık kardeşler evlendiler. 1,001 
gece masallarındaki gibi. ... 

Dünya, bugün bize göründüğünden daha mı çok enteresan? - Komünizm ve 
Faşizm, Amerikada hangi sebeplerden dolayı yer bulabilecek? 

Ba,ını okumıyanlara: 
· Yapışık karde§ler, çiftlik • 

lerinde, sevdikleri kızlarla baş 
baıa. Kızların ana ı•e babala
rı bu evlenmeye razı olmadık
larından, onların izni olmadan 
evleniı çaresi arıyorlar. Oku • 
lnuf Eng, Amerika kanununa 

Oöre, kızların nfkdh memıırlu -
6una gidip evlenme arzularını 
teacU ettirmelerinin yeteceği • 
ni, bu takdirde kilisenin itiraz 
etmJ.yeceğini söylüyor. Buna 
karşı krzkardeşler, henüz rüşt· 
lerini bbat etmediklerini anla
tıyorlar. 

:--... Ben, gene o kitapta okudum 
1 kızlar, evlendikleri anda re
erini isbat etmiş ıayılırlar. Şu 
de kanundaki bu iki madde 

. istifade etmekte gecikmeme
ız, Ebeveyniniz engel olmağa 

llcit l>ulamadan, it olup bitsin. 
~ele edelim, bir emrivaki yapa
. Muaade edin, de bu bu resmi 

tnıele ile biz meııul olalım! 
Derken, Adileyd, telaşla kımıl · 
l\dı, Ağzından tu çift heceli tek 
~?tle çıktı: 
....._Aman! 
s-ra, küçük kızkaideıinin hak 
l tarafa sözleri • çevil"i c , h ... 
~ test elime ile hu teli.§m ıebe-
. \ ikizlere çıtlattı: • 

'-Sahamız! 

ti/et, bıçkııhane sahibi Mister 

mak için uğrapnak, fayda.sız ol
duğu kadar manasızdı da! ihtiyar 

baba, böyle düıündü ve hala iir· 
küntü ile balanakla berabeı-. bu 
İ§in oluıundan duyduğu hoşnut · 

auzluğu yenmeye çalııtı. Dudak
larını 11ırdı, parmaklarile ıakalı
nı karrşbrdı ve fÖyle dedi: 

- OyJe olsun. Allah encamı • 
nı hayırliye ! 

Sarala Adileyd, babalarının 

boynuna atıldılar. Engle Çang, 
müstakbel kaynatalarının ellerini 
öptüler. Mister Danyel Yets, kız

la»ının mürüvvetini görmek uzere 
olan bir bahanın duyduğu heye • 
canla sarsılırken, Siyamh ikizle. 
rin dudakları ellerine dokununca, 

ürperdi. ElleTini geriye çekip çek 
merµek al"asmcla bir an mütereddit 
kaldı. Bu bir ande de zaten öp· 
me bitti! 

Amerikada gençlik, inanaca 
ğı bir "dava,, ve hu dava uğrun .. 
da yapılacak ameli bir iş arıyor. 

Bugünün gençliği ile 1920 genç 
liği arasında büyük bir fark var • 
dır. 15 yıl önce herkea bütün mu· 
harebelerin nahak yere döğüşül • , 
müı, bütün fikirlerin, yalan yan
lış ifade edilmiş olduğuna kanidi. ' 
Gençler, dünyanın bugünkü halin
den mesul olmadıklarına, fakat 

mesul olan yatlıların utanmaları H. 
zımgeldiğine hüküm ediyorlardı. 

Bugünün 18 ile 23 yaşlan araam 
daki gençler geçmişte bir iş yapı). 
madığına. en şerefli savaşlann 

bundan ıonra vukubulacağma ve ; 
en değerli fikirlerin bundan sonra: 
doğacağına inanıyorlar. Gerçi bu 
sava§ların mahiyetini bilen, do
ğacak olan fikirlerin ne olduğunu 
ıezen bir kimse yok, fakat bütün 
gençler büyük işlerin hazırlan -

Kızlarının ısrarı sayesinde zen- makta olduğuna inanç besliyor ~ 
gin kimseleri damad edinen fakir Iar ! 
bıçkıhane sahibi, kendi heıa\n • Geçenlerde Amerikada harp a 
na iıtekıiz de olsa, evlenmeye İ· Jeyhinde bir gösteri yapılmıjh, 
zin vermişti. Fakat, ya karııı ne gençler iki cephe teşkil ettiler. Ki . 
diyecekti? Mister Yeti, onu razı mi bu gösteriye taraftar oldu, ki -
etmeği üzerine almak fedaki.rlıiı· mi aleyhtar olduğunu gösterdi. 
nıı da aösterdi: Fakat 18.kayd bir seyirci vaziyeti 

- Ben, eve gideyim de anne- alan bir kimsecik bulunmadı • 
nize yeni vaziyeti muvafık bir li · Halbuki etkiden , lakayd !e . 
aanla anlatayYm. Onu yatrttrra • yirciler ek•edyeti tetlcil ederlerdi. 

yım. ikimizin hayir duasını bir· Amerika kollejlerinin birinde 

Yazan: Omer Riza Dei_rul 
·~ ---

lltel Y eb, bahçe kapısından i · 
İ)'e adım abnıştı. Yapı~ık kar 
ller, ayağa kalktılar. İhtiyar 
.~a, kederli bir tavurla yaklaştı. 
11~i.i ıapsarı olmU§tu. Mırılda . 

den alınız.! muhafazakarlık lehinde bir kon • 
Yapışık kardeşler, müstakbel fransverilmi~ti. Talebenin ve din 1 14.merilian genç mzlcm-spor eglence(-!nn<le. 

kaynanaları Misis Rahal Yetse gi- leyicilerin bir kısmı sol taraftarı 
1 

!•:zm taraftarları pek azdır. Fakat 1 Iııacaklar, belki de nıuvaffak ol, 
ya:bi olarak derin hürmetlerinin idiler. Bir kısmı liberal sosyalist bu sokuluş, ehemmiyetsiz de ol· ı caklardır. 

arzını rica ettiler. Nitanlıları Sa· idiler. Dinleyicilerin çoğu ise sol sa, ehemmiyetli sayılmak gerek Gençlik bugün fevk'ıladedir mu 
ra, ve Adileyd, 0 gece çiftliğe mi- cenahla birleıik görünüyorlardı, tir, çünkü komünizm, bir şey yap· hakeme sahibi oldt!ğunu iddia et· 
safir oldular. Baba, bıçkıhane· hepsi de konfransı ciddiyet ve a • mak, bir davayı gütmek istiyen miyorum fakat genç;i!ı::, dünya -
ye doğru yollandı! lika i1e dinlemit ve münakaşa baş bu gençlere, yapılacak işler göste- nın, bize göründüğünden daha 

~k, ikizleri süzdü. Onları es· 
tetı.giz denilen bir ıeye ba.kıyor
ll! gibi ku~ku içinde merakla 

~en bıçkıhane sahibi, homur · 
?ıdı: 

1843 senesinin Nisan ayında laymca herkes kendi cephesini riyor, komünistler rast geldikleri ! çok enteres:m olclu3una in:ımyor. 
Miı Sara y etsle Mister Eng Ban- müdafaa etmişti. her enerjiden istifade ederek ve Bu seziş ve inanışın v~rdiği neti-'h . Kızlarım buradalar işte! kers ve Mis Adileyd Yetale Mis • Amerikada bütün gençlik, pe • "işte yapılacak İf !,, söziiyle baş ·: ce, gençliğin ı-eks üzer :nde ko • 

~· ?t\1n ettiğimiz gibi! Burada. ter Çang Bankers evlendiler. En - şinden gidilecek bir yıldızın doğ- }ıyarak şu ve bu risaleleri dağıtı- nu~mağa, yahut ruyl.lara <falma
.~tı çiftliğinizdedirler, diye ödü- gin kanun kitabında okuduğu masını bekliyor. Bu yıldııın doğ nız, şu ve bu toplantıya gidiniz; ğa vakit bulamamo.~rdır. Şüphe 

"il~ kopuyordu. Korktuğumuza iki maddedeki hükümlerden isti· ması, benlenen "dava,, mn vü · şu veya bu adamı görünüz! Diy~r- ~ötürmeyen bir hakikat bugün 
tadrkt M'" d . l b' IAh cud bulması demek olacak ve bü- lar. Bu çeşit çalı~malar !:eye::an ı::-cnr!i.T!n as.le ..... _acerab.rınc asgari 

• ınaa enız e ır a · fade ederek emrivaki yapmağ• ha ı - :r :;:ı ·-
kt'>} l .. .. b'l" . . tün gençler seve seve onun için ça verir, ve bu işler genı: erkek ve vaktı hasre}lı'g~ı·dı"r. Genc_Hk vak . 

İ}> c. arım a goruşe ı ırmıyım, cet kalmadan, kızların ana ve ha- - 1 • 
~?t\l M' t l ? , lışacaklar. Amerikada ya11lı o - kız) ara ho" görünür. Çi.•n_(Ü on · 'ı tından yaptıg~ı bu bu'"yu'"k ta!'_arruf-

1 
1 ıs er er· · bası, öteki beş kızkarde§• akraba :r ~ -ht· lanların kusuru, bunu temin ve lara hayata karıştıkları ve bir ;ey la amP-li netice veren iııleri düşü • 

ı) 1Yar baba cevap beklemeden ve taallukat, v. s. v. s. hazır bu - b f d ~ 
ar d d d u enerjiden isti a e etmemekte · başardıkları hissini \•e· ir. nü,•or ve arJyor. 

a ön ü ve sor u: lundukları halde nikahları kıyıldı, " ........_ a dir. Tehlike, bu kusurdadır. Çün Faşistlik de ayni §ekil 'e Ame· 
it unlarla evlenmek yolunda- düyu"nleri yapıldı. Sarala Adileyd k h' ı ıtar , ü makUl fikir sa ıp eri mey da - rikaya sokulacak olursa, a ~rni se· ı 
''ık krnıız kati mi kızlar? Ya · Şimali Karolinada Vilkes denilen na çıkıp bu kuvveti kuflanmazlar- hep yüzünden sokulmağa imki n 
i.,..... a. rdeşlerle mutlaka evlene- arazi üzerindeki beyaz çiftlı'g~e ge· l ı f'k' h ~ 
11:.,t ıa gayri ma ı:i'ı ı ır sa ipleri hiç bulur. · 

l•ıni-r? r . ·ı 
S&.r "'· ın gıttı er. tüphe yok ki ortaya atılacak ve bu Hülasa, Amerikadaki c~emok I 

a, tereddütsüz cevap verdi: (Arkası var) gençlere fikir vermeğe çabalıya - ratlar Amerika gen~liğ'ni la.tmh1 

Bu vaziyetin neticesini t::ı.yin et 
mek bugünkü yaşlıların elinde· 
dir. Bunlar fırsatı kaçırırlar!a, 
yani gençliğe bir istikı-mct vermez 
lene gençler ileride onları tanı • 
mıyace.kln;:dır. ~~una kesenkes karar verdik, ·r .. ··-·--········ .................................. T caktır. . edecek bir fey bulamazlarsa. isteı İ 

~ti~t y d'I d b ka ~y aplŞlk kardeşler~ Komünizm, Amerika kollej 1 ·~m1ünist olsun ister faıiat ok-!' _ ======================= 
'1ı er ets, A 1 ey e a rak d k• d I ı -'..ne sokulmuştur. Gerci kor:: : · .:;fri.tler onlarla ele geçirme~ 1 Persenıbe gÜnÜ 
di--~ca, ondan ayrıca cevap is. arasın a J ava. , 
l~l anlaşıldı. Küçük kız da ba ... - --- ....--~ ----- Almanya da 
~lladı· b ,sara ·ablamın dediği gibi, Perşembeye başlıgor Gençlik ha! 

tı .. a · .\na, baba evinden koca e-
. -----

" g~ Vücutları biribirininkine yapı . 
·,..... -:ı-lllek, evlenmek istiyoruz. 
··••z d şık iki insandan biri diğerini da -
ı.. e kocalarımızı sectik. Sağ d 
'tt a.hı • va e erse, muhakeme nasıl yü -

tı:ı. arnın , soldaki benim! ? 
~ <>n rür. Hakim, bu davayı ne gibi bir 
~ Un, Çang benim! 
«\t">} karara bagvlr,1abilir? Bu çapra~.Tk 

c. arın ik. . d d . " bı 1 ısın en e aynı ce • iş, ne türlü hal olunur? 
a an M· D l Y b •en'k ıs ter an ye ets, u H eı·kesi ve bQ§ta hakimlerle ı 

~la • es karar kar§ısmda daha avukatlar ol mal~ üzere bütün hu- : 
k ıttad etmedi. Akıntıya kü- kuk~-.ı!arı bilhassa dakalandıra -
~ek -

itti
11

• ınck faydaaız olduğu ka - eak mera.'ılı hir mevzu! "Yapışık 
l"ırı1n

1 
• ~dinın:şti. Madcr.ıki kız- kardeqler,, arasındaki bu entere _ 

1 1k1 ııi d .. ··td ' h /: fh l A k _, _, 1ı ı:ı e co.n V".' Gonu en san aa:ıa.mn mu a :eme ıa a a· me1·i a~a spor, cıaima günün en e emmıyetre 1tonuşuran 
l:ltk k ·· , 1 

, t. . , "'-de: bre bı-. -n-.1;:~lar • rmı, r c1·7t;:mje g:inii.ndcn itibarer. . lerin~cn bfr:3;Jir. Tatil aylarında~ Amerika, btı§tan aıaiı 
~ '-•. ~·. :~1-:.:1!:::::r:n:r. Cn~nü nl ba ~u~r.!arc!.ı oku')lunuz! kamplariy ,le dolar 

ftnttftllllllt11tllltt .... 

1 
Haberler 

··- .. 
Bay l\luııınmer Erlı - İIJ Bankası genel 

direktörU bu ak~am Anka.raya. dönecektir. 

.ıı AtatUrk köprU.,u inıaatının 17 teşrini -
evvelde ts.Iiplerden en mtisalt .,artlar gös
terene ihalc edilmesi kararla,."lllıştır. 

>:< Ziraat enstitüleri için Almauyadan Uç 
profesör getirilecektir. Profetörlerln yakın -
da gelmesi beldcnlyor. 

* Antalyada yetişmekle olan muzlar ıs

lah edilml§tir. Bu sene İstanbul ptya.sasma, 
ktiillyetll ınlkdarda AnWya muzu !JP.lecek
ttr. meıele· 

genç.lik * Flnan!! Bakanlığmca yapılan son ince
lemelerden sonra koyunlardan alman vergi

\, ıı1n 20 kuruşa indirileceği ümit ediliyor. 
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Deli 
(Baş tarafr dünkü sayımızda) 

Bu hidise doktoru şaşırtmıştı. 
Acaba kararımda yanılıyormu -
yum, diye üç kişilik bir fen hey
eti teşkilini istemişti. Fakat bu 
heyet de yine J an Bivert'i kurla · 
racak bir rapor vermemişti. Dok 
torlardan her biri başka türlü bir 
kanaate varmıştı. Nihayet hun · 
lar da suçlunun deli olmadığı ka
rarını vermişlerdi. 

Günün birinde Jan Bivert ha · 
pishane hücresine ihtiyar bir ada. 
mm öksürerek ve tükürerek girdi
ğini gördü. Bu adam: _ 

- Ben senin avukatınım. Baro 
reisi senin müdafaan için tayin et 
ti. Yalnız bana karşı deli rolü oy 
namağa lüzum yok. Her şeyi ol
duğu gibi bana söyle. Ben söylü
yeceklerini sır olarak tutarım. Bu 
hizim vazifemiz icabıdır.,, 

Diyordu. 
Bununla beraber Jan Bivert yi

ne ihtiyatlı davrandı: 
- Siz yanılıyorsunuz. Ben da

ha biraz evvel Tilist muahadesini 
;mza ettim.,, 

Dedi. 
Bunun üzerine avukat şu cevabı 

verdi: 

- Bundan hiç kurtuluı çaresi 
yokmu? 

- Ben, ne bileyim. Ben seni 
kurtarmak iç!n elimden geleni ya 
parım. Muvaffak olursam gaze· 
telerde muvaf fakiyet ile şöhret 
almama yardlm eder. Zavallı 
dostum, sen yine kendini deli 
gör.termekte clevam et. Yalnız 
siz çok şiddetli bir deli g~bi gö . 
rünmüyorsunuz. Biraz daha faz 
la asabi olunuz. Benim sana ve
receğim nasihat bundan ibarettir. 
-Teşekkür ederim. 
Bu konuşmadan sonra Jan Bi • 

vert bütün gece dütünılü. Hapis
hane gardiyanı müthiş dev gibi 
bir adamdı. Ona karşı en küçük 
bir hareket yapmağa imkan gör -

medi. Birdenbire gayri ihtiyari deli 
başını yere vurdu. Beş dakika son 
ra derin bir uykuya dalmış bulu · 
nuyordu. 

Ertesi saıbah kendisinin haki. 
kalen deli olduğunu isbat etmek 
için yanına gelen ihth,ar avukatı 
ip ile boğdu. Bu ikinci cinayetten 
sonra Jan Bivert gördüki kendi 
vaziyeti eskisine nisbetle daha zi. 
yade emin bir hale gelraişti. Bun 
dan sonra yeni bir tıp heyetinin 
kendisini muayeneY.~ gelmesini 
bekliyecekti. - Güzel! güzel! Anlıyorum ki 

siz yaramaz bir adamsınız. Ben 
inadçı adamlardan hoşlanırım. •ıı1 ... n1ttttı1uııatn~ı..u1111ıU11MıHm•ıınMrMN•""'"'""ıunııtt...,.ıı11t11111•11mı1t• 

istintak hakimini ilk gördüğünüz 
zaman kendisini adliye nazırı ta
yin ettiğinizi söyleyiniz. Ru yap· 
macık bir hareket olmakla bera -
her hakimin hoşuna gidecektir.,, 

Jan Bivert avukatın bu nasiha
tini tuttu. Fakat aksine istintak 
hakimi öyle haris bir adam değil
di. Napolyonun kendini adliye 
nazırı tayin etmesine ehemmiyet 
vermedi: 

- Eğer siz doğru dürüst cevap 
vermemekte israr edecek olursa
lti/l kendifiiz :ıa'tar edersiniz. Baş 
ka birisinın istintakına geçeceğim. 
Senin hakkmda kararımı verece • 
ğim. 

Avukat Mösyö Pok hakimin bu 
söz!erine beyhude yere itiraz etti. 
Hakim kararında müsir bulunu · 
yordu. Artık hu sahta delinin söz 
leri ile güldüğüm yetişir dedi. Jan 
Bivert'in dosyasını tasdika gönder 
di. 

Avukat Jan Bivert'e: 
- iş fena gidiyor. Korkarım 

en ağır cezaya uğrıyacaksm.,, 
Dedi. Jan Bivert titredi: 
- Olüm cezasına mı? 
- Hayır, fakat hakim müeb -

bet kürek cezası verecek sanıyo -
rum. 

Askerlik 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
1 inci te~rin 935 celbi yapılacak • 

tır. 

1 - lki senelik sağlam 316 - :329 
do~umlular celp ve seYke tabidir. Yal 
nrz deniz smıflanndan olan erlerin 
316 - :330 (dahil) celbe tabidir. 

2 - lki senelik sınıf erlerinin sevk 
için toplanma günü 2.ı birinci teşrin 
9a:> tir. Bunlardan bedel vereceklerin 
bedel1eri 23 I. inci teşrin 93:1 günü ak
şamına kadar almır. 

3 - Deniz erlerinin se,·k için top
lanma günü 10 I. inci teşrin 935 gü -
nüdür. Bunlardan bedel ,·ereceklerin 
bedeJ1erini 9 I. inci teşrin 93:> günü ak 
şamına kadar alınır. 

4 - Jandarma erlerinin sevk için 
toplanma günii 15 I. inci teşrin 93;) gü 
nüdür. Bunlardan bedel vereceklerin 
bedellerini 14 I. inci teşrin 93:1 akşa· 
mma kadardır. 

:) - Yukarıda gösterilen sınıf er -
lerine ayrılan toplanma günlerinde 
gelmeyip de geçiktirenlerin askerlik 
mükellefiyeti kanununun 86 ncı mad
desine tabi tutulurlar. 

6 - Gelemiyecek kadar mazereti o
lanlar mazeretlerini şim<iiden şubeye 
bildirecekler. 

/ Aşk, Macera ve Hayat Romanı 
Yazan : Kadircan Kafh Bölem ~ 4 

üç günlük bölcm'in hülasası: \ 

lzmir memleket hastanesi o· 
peratörü ômer ilhan, Konya li 
sesi felsefe öğretmeni Hasan 
ilhan, Ankara yapı mühendis • 
lerinden Ali lllıan ve · Viyana 
konservatuarı son sınıfında Ve
dat ilhan babaları Ferit ilhan· 
dan ayın yirmisinde lstanbul • 
da btılunmalarını bildiren birer 
telgraf almışlardı. Hepsi ayrı 
ayrı hayret etmişlerdi. Acaba 
ne idi? 
Ayın yirmisinde /asan ilhan

la ômer lllıan Ada vapurunda 
karşılaştılar. Ôp~tüler ve tel • 
graflarmı biribirlerine göster -
diler. 

Dalgın idiler. 
Düşünüyorlardı. 

Acele ediyorlardı. Yapurun kalk· 
masrna acaba daha çok vakit var mıy 
dt? 

- Sk.. burada.. demek ki size de 
te11!1'af Jteldi ha? ... 

Bunu söyliyen Ali Ilhancİr. 
Yeniden el sıkınalan öpüşmeler. 

meraklı sorgular, düşünceler •. 
Hepsi de bir araya oturdular. 
Artık konuşmuyorlardr. Yüzlerin

de hep ayni manayı anlatan yaslı bir 
hal vardr. 

Operatör saatinin zincirile oynu • 
yordu. Felsefeci ellerini dizlerinin 
üstüne kenetlemiş düşünüyordu, Mü· 
hendis salonun penceresinden Gala • 
tanın biribiri üstüne yığılmış gibi du
ran karmakarışık apartımanlarına 

bakıyordu. 

Bir düdük, bir gıcırtı •.. 
Çımalar alındı Ye vapur arkasını 

iskeleye dayadı. Baş tarafmı Saray
burnunun kenarından :Marmaraya çe· 
''İrmek i~in manevra yaptı. • 

Ömer llhan. aralanndaki sessizli· 
ği bozdu: 

- Aramızda yalnız Yedat yok .. 
Hasan llhan cevap verdi: 

- lkmal imtihanlarım 'erecekti. 
Belki bunun için çağırılmamıştır •. 

~ 

Ckne sustular. 

Mersinde Bandırma Subaq qur 
Yeni bir hastane 

yapılacak 
Menin vilayeti hususi muhase -

besinden Hastahane inşuı için 
bütçeye on bin lira konulmuştur. 

Evvelce bu para ile hastahane 
pavyonlarının üzerine çıkılması, 
kabul edilmiş isede bilahare eski 
binanın temelinin ikinci bir katı 
daha kaldıramıyacağı nazarı dik 
kate alınarak yeniden bir huta
ne yapılması muvafık görülmüş · 
tür. 

Çankır1da uçak için 
verilen para 

Çankırı, 23, (A.A.) - Çankırı 

ilçesinde uçak yükeni şimdiye ka· 
dar üç bin beş yüz lirayı •bulmuş · 
tur. Halk üye yazılmaya istekle 
devam ediyor. 

Yeni bir ilk okul 
Çankırı, 23, (A.A.) - Çerkes 

ilçesinin eskipınar kamununda bir 
ilk yatı okulu açılmıştır. 

Samsun lisesi müdürü 
Samsun. (Özel) - Samsun 1i. 

sesi direktörü Hamdi, hastalığı do 
layısile lstanbul Vefa lisesi öğret
menliğine nakledilmiş, yerine 
Kars lisesi direktörü Rauf atan 
mıştır. 

Maraşta Çocuk Parkı 
Maraşta uray tarafından yaptı

rılan çocuk parkı açılmııtır. 
Park ta,l'tn en şerefli :ve uğrak 

bir yerindedir, güzel bir tekilde 
yapılmıştır. 

Parkın idaresi Hiiilkevine veril· 
miştir. 

lzmir Kültür Parkı 
İzmir şarhayı doktor Behçet 

Uz yangın yerinde 360 bin metre 
murabbaı bir saha üzerinde yaptı-ı 
nlacak olan kültür parkı yerinin 
tesviyesini mühendislerle birlikte 
gözden geçirmiştir. 

Burada günde 50 · 60 işçi çalı -
şarak molozları kaldırmaktadır • 
lar. 

Kültür park yerinin temizliği 

Vapur tam yolla Marmaraya çık
mak üzere idi. 

Ali llhan sordu: 
- Babamızrn yahut annemizin has

talığı filan yoktu. Size böyle bir ha· 
her geldi mi? 

- Hayır ... 
- Ya sana, ağabey? ... 
- Gelmedi. On gün önce mektupla· 

rını almıştım. hi olduklarını yazıyor
lardı. 

- Bana da öyle ... 
- Bana da .. 

Ömer 1Ihan: 
- Hasta olsalar bile hepimizi ayni 

giinde buraya toplamak niçin? .. 
Diye soı·du. 
Ali llhan cevap verdi: 

- Belki bir sözü vardır. Ölmeden 
önce söyliyecek bir şey ... Ne olur ne 
olmaz diye ... 

Bu sözler ortahktaki havayı büs • 
bütün durgun ve dayanılmaz bir hale 
getirdi. Ali, hemen sustu. 

Hasan llhan kardeşlerini avutmak 
istedi: 

- Biliyoruz ki ikisi de hayatta hiç 
bir şeyi tesadüfe bırakmıyan, her şe· 
yi önceden düşünen ve kcı.rşıhyaıı in
sanlardır. 

Uzatmadı. 

Aaralarrndaki durgunluk Ye ağır

lığı dağıtmak için sözil başka yollara 
çevirdi. Daha yavaş ve meraksız bir 
sesle dereden tepeden, işlerinden ve 

Bandırmada deniz kenarında 

cidden güzel ve pek mükemmel 
bir (subay yurdu) kurulmuştur. 

Birçok süel yardımlarla başarıl -
mış olan bu yurd Bandırmanın ö
nemli binalarından biridir. Bü • 
tün sübayların ve bilhassa komuta 

mn bu bina için yaptıkları 
karlıklar çok büyüktür. Kô 
ki fotoğraf yurdun yapılmns 

ve aonra da döşenmesinde pe 
ğerli hizmetleri görülen yur 
virgeni binbaşı (İhsan De 
dir. 

}'eni bir göçmen köq 

Palo, (Özel) - Palada "koğan 
cılar,, isimli yeni bir göçmen kö 1 

yü kurulmuştur. Nüfusu 1850 yi 
bulan yeni köyde, 470 ile 500 a
rasında küçük evler inşa edilmiş, 

ve köy, baymdırlık hareketlerine 
Doğancılar köyünün yapılmasın -
dabilıhassa Palolıların geniş yar • 
donları dokunmuştur. Her t'!ve bir 
koyunla, 75 bin kilo un, 160 bin 

ve tesviyesi için müteahhide 8 ay 
müddet verilmişti. Bu gidişle bu 
tesviyenin 4 - 5 ay içinde biteceği 1 

anlaşılmıştır. 1 

gördükleri şeylerden gelişigüzel ko -
nuşmağa başladılar. 

Vapur Adalara yakla~ıyorclu. 
Düdük öttü. 
İskeleye yanaşmak üzereydi. 
Üçü de salonu bıraktılar. Biran ön· 

ce karaya çıkmak ve baba e\;ne git • 
mek i~in sabrrsızhk ediyorlardı. 

iskeleden karaya doğru yürüdük
leri sırada bir motör bütün hrzile gel
di Ye biraz ilerideki merdivene ya · 
naştı. içinden bej rengi parde~ü giy· 
miş olan yirmi üç ya~larında kum • 
ral bir delikanlı çıktı. 

üç kardeş birden onu gördüler: 
- A ... Vedat .. işte o da geldi.. 

Ona doğru koştular. Sarmaştılar, 
öpüştüler. 

Genç kemancı: 
- Hepiniz birer telgraf aldınız? 

Dedi. 
Ömer İlhan cevap verdi: 

- Sen de beraber .• 
- Evet .. Fakat bu bir bilmece .. Bir 

düğüm ki bir türlü çözemedim. - ...... 
Vedat soluksoluğa a11latıyordu: 

- Bilseniz ne kadar sıkıldım! •. 
Vaktinden önce yetişeyim, diye tay -
yareye bindim. Aksilik bu ya, Bük -
reşte motör bozulmaz mı ? Çaresiz, 
lstanbuldan döneni bekledik ve bü · 
tün gece uçtuk. Fakat .. 

Ali İlhan sözü kesti: 

kilo MDJU bu nisbette odun , 
tuz Ye daha türlü yiyecekler) 
raber kıt ve yaz için göçm 
elbise verilmiştir. Palolılarıfl 
menlere karşı gösterdikleri b~ 
niş insanlık hareketleri ytl 

her tarafında takdirle karşıl& 
bulunuyor. 

Diğer taraftan, Paloda kıı 

kamları Halil Demir bağın ç' 
malarile, bütün kaymak 
çevresinde bayındırlık hare~ 
rigösterilmiş bu arada yıkıl?J'l 
lan Murat köprüsü yeniden >'' 
mıştır. 

- Gidelim, lıizi bekliyenler ygrı 
dersin Ömer?., 

- Evet, gidelim ... 
Hızlı adımlarla yürüdüler. 
Hepsinin ellerinde ancak birer 

çük çanta vardı. 
Rastladıkları bir kaç tanıdı1'1' 

lamlastılar. 

lsk~ele meydanını geçer geç~tı 
rada bekliycn arabalardan hirııt 
ladılar. Nizam caclcsindeki b:ıbll t 
doğru uzaklaştılar. 

Bu dört güzel \'e dinç delik8 

görenler biribirlerine: 
1 

- Ferit llhan Beyin oğu1Jaf1 ' 
Diye imrenerek gö:-;teriyorJııJ l"i 
Asfalt bir yolda, iki taraflı ~ 

d
. ·(! 

ler ye çamlıklar arasında gi ı> 
dı. Dallar arasında kuş sesleri 
yordu. 

' Ne kadar güzel ötüyorlardı·~ 

Yazın ölümünü ve sonbaharııt 
tan geldiğini haykırıyorlardı •. • . 

Her kederin musikisi ve şiit"~ 
bu da içten ve derinden çıkır0 ' 
ve derine işliyordu. 

Acıklardan esen serin rüzgM• 
kala;:ın kenarlarından taşan .".~( 
saçları okşuyor, ciğerleri şişirO ıt 
dört giizcl ve dinç adam barn.t.

1,0' 
lannda sanki sarhoş etmek istı. 

(A.rkası ' 
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Arsıulusal hukuk bakımından ... 

Süveyş kanalı ltalyaya 
karşı kapatılabilir mi? 

/ 

Süvey§ kanalından 

lngüiz.ce Slir mecmutUından: 
Si.ıveyt k:uudına, ötedenberi 

c 8ritanya lmpardorluğ\mun ıah
damarı, denilir. ltalyanıı. Ha.be -
tiıtanı istili.ı: mukadderse, ayni 
kanal, ltalya imparatorluğunun 
da §ahdamarı olacak. Hatta Sü -
Veyt kanalının İtalya için önemi 
daha büyüktiir. Cünkü Siiveyt ka
nalı kapanac"k olursa, halya ilk 
Önce Akdeni ::den çıkmak ve ıon· 
ra Afrikayı dola§mak mKburiye
lindedir. lngiJte.-~nin kuvvetli do
llanmaaı, bu yolu kapayacak olur
la, Cebelittarık boğazından çık
lrtak bir hayli ıüçletir. 

Süveyf kanalının kapanması 

ih~malinin İtalyayı ıon derece ıİ· 
nirlendirmeıinin sebebi budur. 
Bu yolun kapanmaai7le ltal~nm 
bütün planla,.ı suya düıer. ltalya -
liahet harbi bir hafta içinde bi -
ler. 

Fakat bu hareket metru olur 
ltıu? Ve bütün dünya huna razı o
hır mu? 

Süveyt kanalı, Mısırlı bir tir -
lcet tarafından idare edilir. Otuz 
~ç sene sonra kanalın imtiyazı ni
hayet bulacak ve kanal bütün te
'İıatiyle Mısır hükumetine geçe · 
ttktir. Bugün kanalın hisse senet· 
lerinden yüz.:le kırkı lngilterenin 
elindedir. Gerir.i aıağı yukarı 
transızlara aittir. 

1888 yılına kadar kanalın ar
'•ulusal vaz;iyeti mukatrer değil -
di. 1882 sen~sinin yaz mevsimin -
de lngilterenin Mısırı iıgali ııra -

~ le.rında kanal kapanmııt~. Bunun 
et 1:etine kanalın kapatılıp kapatıla

lrtıyacağı meselesi ortaya çıktı ve 
&.ltı yıl sonra lngiltere, Fransa, A
Vuaturya, lsp3nya, Almanya, ltal
Ya, Rusya, Felemenk ve Osmanlı 
de\'leti lıtanl>ulda bir konferans 
l0plrYarak kanalın harp ve sulh 
:•rnanlarınd1l da daima açık ka -
'e&fını, ticaret ve harp gemileri

nin, bayrak ayırt edilmeksizin 
~tadan geçeceğini kararlaıtırdı-
llt, İngiltere bu sırada Mısırdaki 

menfaatlerini ileri sürerek ihti -
Yatt ı_. k 'l . .. .. f k 
1 oır ayıt ı erı surmuı, a at 
904 le Fransa ile anlattıkte-.n 

~01lta buna da hacet kalmamıt ve 
h •nat ulusal ııyaıalara ve reka -

etlere üstün tutulmuıtu. 
h 1904 te Ruıya ile Japonya 

•rhettikleri 7aman lngiltere Ja · 
J>onyanın lehinde idi. Çünkü Rus· 
Yadan .. h d" H" d' fUp e e ıyor ve onun ın-

~~tana inmek ist.-meıinden kor -
""'"YOl'ct._ 

hı Ruılar Avrupadaki donan -
1 •!arını farka göndermek istedi-
er \'e bu donanma ıimal denizin-

bir görünü§. 

de rastgeldiği bir takım İngiliz 
gemilerine atet açtığı için lngili:r. 
efkarı umumiye'~ kanalın kapan
masını istedi. Fakat İngiltere bu
na razı olma:iı ve Ruı donanması 
kanaldan geçti. 

1914 te de Alman gemileri, İn
giliz donanmau tarafından yaka
lanmaksızın kanala varmtftı. İn
gilizler kana!ı tahkim etmiş ve 
kanalın içinde donanmalarına va· 
zife vermit oldukları halde Al · 
man gemileri.'le dokunulmamıt ve 
1888 mukav'!lesı tatbik olunmut· 
tu. 

ltalya bugün cifi! hu vaziyetin 
devam ettjğ!ne kanidir. Geçen 
Temmuzda bir Amerikaiı gazete
ci Sinyör Mussolini ile görüterek 
İqilterenin 4a\Nitietandalci Ta -
na gölünü ko':"umak gayretiyle ka· 
nalı kapayabilip kapayamıyaca -
ğmı sormuş, Senyor Muuolin1 
muahedelerin Süveyş kanalının 

vaziyetini te ;bit ettiğim . bu me · 
ıeie üzerinde her hangi bir anla· 
ıamamazlığın çıkmasına yer hu · 
lunmadığını söylemitti. 

Dünyada hakiki bir arsıulusal 
mahkeme bulun,aydı ltalya da -
vasım bu esaslar dahilinde müda· 
faa ederdi. 

Halbuki buna kartı 1888 mu 
ahedesinin artık bir değeri olma
dığı, uluslar sosyetesi miıakmın 
16 ıncı maddesinin ona kıymet 
bırakmadığı müdafaa olunuyor. 
Bu maddeye göre uluslar sosyete
si misakına saygı göstermiyerek 
harbe giriıen bir devlet, azgın 

bir devlet sayılır ve bütün devlet
ler bu azğını yo!a getirmek için 
uğratır. 

Bu madde ileri sürülerek 
İtalyanın kanaidan serbest geç -
meıine kartı gelinebilir. Çünkü 
Süveyt kanalmı :dare eden heye
tin azası, uluslar sosyetesine 
mensup devlet tebeaııdır. 

lngilterenin kanalı 'Kapaması -
na kartı belki Je Mısır devleti 
protestoda bulunur. Mmrın ka -
nalda menfaali vardır. Kanal 
1968 senesinin 17 lkincitetrin gü
nü Mısır hükfunetine geçecek. Mı
sır hükumeti, isterse bu tarihten 
sonra kanalın imtiyazım ltalyaya 
vereceğini söyliyebilir. fakat İn
giltere Hindistan ile diğer domin
yonlarının ve müstemlekelerinin 
yolu olan Süveyf kanalının baıka 
bir ele geçmeıie müsaade etnıiye
cektir. 

Hülisa, milletler cemiyetinin 
misakı bir kanun ise Süveyş ka -
nalı, gayet metru bir surette, 1 -
talyaya karıı kapanabilir! 

SiNEMA 
Jozefin Beyker 
Siyah incı, yeni ortaya 
koqduğu dans hakkında 

ne düşünü9or ? 
Sinema alemi, Jozefin Beyke -

rin meş.hur danslarına yeniden 
döndü: Bütün gazeteler, siyah 
yıldızın "Conga,, ismini verdiği 

yeni bir dansından bahsediyorlar. 
Jozefin Beyker, yeni dana hak . 

kında, kendisile konuımak fıraa . 
tını bulan bir Fransız gazeteciye 
şöyle anlatmııtır: 

- Öyle ümit ediyorum ki, danı, 
insanların hiçbir vakit kurtulamı
yacakları kadar müthit bir eğlen
ce vasıtası olarak ya§&J11akta de . 
vam ediyor. isterseniz, buna bir 
çılgınlık ta diyebilirsiniz. Çünkü, 
bizzat ben, Conga' da bunu tec -
rübe ettim; ve hakikaten bir çıl -
gmlık olduğuna da inandım. Fa • 
kat, insana, bütün kederlerini u
nutturacak, ve en iyi şuruplar -
dan birisini içmi§ kadar hafif 
bir aerhoşluk verecek bir çılgın -
lık! 

Conga' da her ıeyden evvel, ha
reketlerin açılmasına çalııtım. Za 
ten. yeni ortaya koyduğumuz 

dansta, eğer bir ıey icad etmek is· 
tiyorsak, mutlaka hareketlerin de· 
ğiımesine dikkat etmeğe mecbu -
ruz. Daha sora, herhangi bir 
dansta, bundan başkada bir şey 
yapamayiz .. Ben, mutad dansla
rın her §eye rağmen pek klasikle 
tiğini gözönünde bulundurarak 
buna niıhet ettim. Temin e
derim ki muvaffak oldum!,, 

Fransız gazeteci tunları ilave e
diyor: 

"JozeTin 'Beyker, cümlesini bi
tirir bitirmez derhal ayağa kalktı. 
Bu, bir saniyede olmuttu; ve; hiç 
bir vakit, ne yapacağını düşünmek 
f ırsatmı elde edememi§tim. Bir
denbire "Conga., nın ayak figiir -
lerine başladı; ve temin edr,rim ki 
Jozefin Beykerin bana göstermek 
istediği danı nümuneıinde iyi da
kikalar geçirdim. 

Jozefin, Beyker, bütün bu daki
kalarda danı etmiyordu; adeta, 
iki hafif kanat, omuzlarına takıl
mı' gibiydi; ve Conga'ya hiçbir 
vakit, §İmdiye kadar gördüğüm 

bütün danaların hiç birine benze -
miyecek kadar tuhaf 1"r garabet, 
fakat, eğlenceli bir garabet göıte
riyordu. Jozefin; 

- Nasıl buluyorsunuz, dedi, 
zennederim ki, figürlere yeni bir 
not ilave ettim?. 

Sonra birdenbire: 
-"Prenses tam tam,, , dedi, 

Conge.'yı ya§atmak istediğime bir 
filim oldu; onda hiç.bir feY bula -
mıyanlar asıl Conga'ya kendileri
ni kaptıracaklardır!,. 

Fransız gazetecinin son mütale
aıı tudur; 

- Jozefin Beykerin "Prenses 
tam tam,, da tamamile değişdiği . 
ni temin ediyorum. Ve öyle görü
yorum ki, Jozefin Beyker, bizi da
ima teahir edecek kadar zeki bir 
kadın! 

•Sessiz filim zamanında birçok 
beğenilmiş filimler yeniden çev -
rilmeğe başlanmıştır. Bu filimle
re yalnız ses ilave edilmekle kaJ. 
ınryacak, yeni bir takım sahne . 
ler de ilave edilecektir. 

•Memleket rejisörler ve muhte
lif yıldızlar tarafından filme alı -
nan Romen Jülyet bir kere de 
Noıına $ircr tarafından çevrile · 
cektir 

Yeni yılJızlardan Elen Frank 

il Sinema Haberle1i ~ 
• Con V:ays Mullerin yeni çe -

virmeğe başladığı ve T~nm a
şağı yukarı bir kopyesi olan film, 
Tarzan modasmm şiddetle devam 
ettiğini gösteriyor. Vays Muller, 
bu filimde de, birçok vahşi hay • 
vanlar arasında meydana çıkmış • 
trr. Diğer filimlerinde olduğu gi
bi yine çevik ve atılgandır. 

Bu filimde Ooıı Ve.yo l\jullcrc 
Moreu Sullivan refakat etmekte • 
dir. 

• Amerika seyyahatinden dö • 
nen Lllyan Harvey, Almanyada i
kinci "filmini de çevirmeğe başla
mıştrr. Villi Friçle beraber çe • 
virdiği bu filhnden, Lilyan Har • 
veyin pek ziyade memnun görün
düğünü söylüyorlar. 

• Klark Kehl sinema 'dünya -
smm en çalışkan artistlerinden bi· 
ıisi çılomştrr. Hollivodda artist
ler arasında yapılan bir çalışma 
istatistikmda bütün reyleri Klark 
Keyhlm topladığı göriilmektedir. 
Bununla beraber artist bütün eğ
lencelere de iştirak etmektedir. 
Hollivodda garip karşılanan da 
budur. Fakat, Klark Keyhl ken
disile bu mesele~i konuşan gazete
cilere maharetinin burada olduğu. 
nu söylemiş, bir yirminci asır er
keğinin bu iki şeyi de ayni derece 
de yapmak mecburiyetinde bulun
duğunu ilave etmiştir. 

Klark Keyhl, bugi.in Jan Har • 
lov ile yeni bir filim çevirmekte •. 
tir. 

Yeni Filmler 
Bu sene k1mleri 
göreceğiz? 

Sinema dünyuına, yeniden bir 
çok yıldızlar ilive edilmekle bera
ber, geçen senelerde töhretlerini 
yapmlf olan birçok yıldızlar da bu 
sene yeniden göreceğiz: Ortada 
resimlerini gördüğünüz, Mari Far 
layl. Fredrik Manen, Maryon Dey 
vis, Mirnaloy, Rober Montegomeri 
bu tanınmıt yıldızların aruında -
dır. Bilhuaa Mari Farleyl ile Mir· 
naloyun çevirdiği iki filim için 
senenin en muvaffak iilimlerin -
den biriai olduğu aöylenmektedir. 
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Bugünkü edebiyatımız Suriyede ölen dilenci t 
Istan·buldaki oğluna binlerce 

bir ~ servet bıraktı! 
liralı\ Bir Fransız yazıcısı edebiyatımızın bugünkü 

istıkametini nasıl görüyor: ak 
~·etes 

Berutta Saliıh bin Abdulmecit sen dilenci, lstanbulda bu1'1 leş 
adlı 75 ya9mda i1htiyar'bir dilenci oğluna bir mektup yazarak hetıj~kt" 

''Türk 
ve en 

muharrirleri içinde en karekteristik 
yüksekte olanı Vakup Kadridir.,, 1 1 1 . • . t • 1. adr ölmüş, bu dilencinin binlerce a tu-

1 
yanına ge meııııı ıs emı' ır. <; 

na varan ıerveti meydana çılanıı·ı· 15 gün evvel ls-tanbuldan i;; Tii.rk edebiyatının bugünk:i 
duruma ve iıtikbalde alacağı ıek
li tetlrik ed~n f'ı anıı.z arkeoloji 
erutitiüii direktörü M. Alber Gab· 

melin, "Bugünkü Türk neırircileri,. 
mmli kitabından dün kısaca bah· 
.etmiftüı. Bizi yakından ve tici · 
Jetle alakalandıran bu kitabın ba· 
zı •atırlannı okurlarımıza veriyo · 
nı.z: 

"OımanJı İmperatorluğunun 
müttefikleri olan Orta Avrupa 
imparatorlukları tarafından na . 
aıl umumi liarhe sürüklendiğini. 

inıan ve techi.ıat bakımından pek 
atağı bir derecede olduğu halde, 
müttefik düımanlara karıı boğaz. 
ları kapamağa naııl muvaffak ol· 
duğunu biliyoruz . .Bu kahraman -
ca çarpıtma neıir yazanlara oka· 
dar ehemmiyetli ilhamlar vel'me-
mittir. . 

Yalnız Mehmet Eminle Meh · 
met Akifin güzel şiirlerinde tas· 
vir t<lilmiıtir. O zaman padişah 
olan beşinci Mehmet (Reşat) bu 
nu eıki usul olan gazel şeklinde 
yazmıttı.,, 

Türk nesirci!iğinde vaziyetin 
siyasal tesirlerini araştıran mu -
harrir, Umumi harbi nasıl kay · 
bettiğimizi, istiklal harbinin ne 
yolda ba,layıp bittiğini güzel bir 
ifade ile anlattıktan sonra teni 
duruma geçiyor: 

"Halka bu inkılapların ruhu 
nu ap,J~.~m~k, R_u deği,ikHkleri bit· 
tü11. ,yŞJayı§luma kadar nüfuz et· 
tirmek işi "Cümhuriyet Halk par
tisine bırakrlmı~trr. Bu, çok kuv 
vetli bir teşekküldür. Biitün mem
leket içinde tuoe-leri vaı dır. Her 
köyde, büyiik ~ehirlerin her ma 
hallesinde hir ''Halkevı,, açılmış
tır. Programı, al bir bayrak üze · 
rine çizilen altı beyaz okla göste · 
rilmit, bir nevi milli timsal ol 
muıtur.,, 

Muharrir altı okun ne- demek 
olduğunu da yazarak "İnkılapçı . 
ıöz\; için ,unları anlatıyor: 

"Bu söz, burada tamamiyle ye · 
nileyici, yapıc1 anlamında kulla 
nılryor. Bunun yalnız yıkıcı de · 
mek olan "!htil~lei,, anlamı de 
ğil Türkiye hükumeti karışık soy
dan olan bir halka hükumet etme. 
yi reddederek, hudutlarını Türk
lerin en eski yurdu olan Anadolu
ya tahsis etmiştir.,, 

"Kahramanc.a fedakarlıklarla 
bu elusal yurdun istiklalini sağla
dıldan sonra. diğer ulusm.rla en i
yi ıırtinasebetleri kurmuştur. Yal · 
ruz, çok acı ıieneçlerle 7abancıla
ra inanmamak dersini almış oldu
ğundan kendi kuvvetine dayan -
m.,_ktadır. Sıkı b'.ı ekonomi seddi 
içinde istipdadm önem vermediği 
toprağın ve •uyun kuvvetlerinden 
istifade ediyor. Bet yıllık bir pla
na uyarak, her gün şehirlerin gü · 
zelleıtiği, dem,ryollarımn uzatıl · 
dığı, fabrikaların, o)(ulların ço • 
ğaldrlğı görülmektedir.,, 

"Bu tetekkülün gözünden ve 
düıüncesinden kültürel gelişme 
k11çmıyor. Soyun dehasına yaban
cı olan her şey Türk kültüründen 
çıkarılıyor. 

Türk musikisi adı verilen, fa · 
kat Arabistan ve lrana ait olan 
musiki yasak ~dilmiıtir. Şimdi A· 
nado)u halk musikisini Avrupa 
tekniğine uydurarak bir ulusal 

musiki yapmağa çahııuyor. 
"Üç döı·t tene kadar evvel te· 

şekkül eden ''Dil kurumu" büyük 
çalıımalarından sonra bir kılavuz 
hazırlamııtır. Bunda bugüne ka · 
dar hiç araıtırılmamı, olan Ana -
dolunun eski Türkçe ıöz!e:ri ile 
diğer Türk lehçelerinden alman · 
lar ve yahut gramere göre yeni · 
den yapılanlar vardır. Bir batka 
komiıyon da bir ulusal edebiya · 
tm geliıme yollarım aramakta · 
dır.,, 

"Her gün çıkan şiirler, ro -
manlar, denemeçler, derece dere
ce özle,en bir dili ortaya koymak. 
ta, Kamiliıt demokrasinin idea · 
lini hftlklaıtırmaktadır. Aka Gün
düzün Romanları, büyük nesir 
ıan'atçısı Falih Rıfkınm yazıları, 
köylülerin yafayıımı kendi dille
rile yazan Yuıuf Ziyanın nuv.,lle
ri büyük umutlar veriyor.,, 

''inkılap. adebiyata yeni bir i
deyel vermiştir. Hatta :yeni nevi
ler de doğmaktadır. Mutlakiyet 
devrinde keudini az çok göster
mek fırsatlarını kaçrrmıyan 41

VU -

zuh,, Cümhuriyette fevkalade ge
lişmi,tir. Her fırsatta aytaçlar 
(hatipler) yeni rejime dair aöy -
levler veriyorlar Arada, gazete -
lerde talebelerin yazıları görülü
yor ki, bunl.uın arasında taheser
ler bulunuyor. 

Devlet :ıdamları, hele ismet 
1nônü, yaptıkları işleri halka açık 
olarak anlatlyorlar. Halk diliyle 
söylenen bu sözler, e.çık anlamh 
olmaktan ve heyecan uyandır -
maktan hiç ~e uzak desiıldir. 

Fakat Cumurluğun en gür sesi, 
onu kuran Atatürkünküdür. lstip
dadm kurbanlarından biri de ta· 
rihti. Türkler tarafından dikkatle 
okunan tarih yalnız bir aileyi an
latıyordu. Bir ıoy, bir ulus, bi~· 

medenilik ışığı aranılmıyordu.,, 

"Türk kadınının özgürlüğünü 
(serbestliğini) ele alarak sahne · 
de görüneb:lme&İ, gerçekten bir 
Türk tiyatro.•unun doğmasına se
bep oldu. Bu yeni ıan'atin daha 
büyük vaitlerde bulunduğu ıüp -
hesizdir. llkin Fransız Yodvi!leri· 

ne mükemmelletmesinin güzelli -
ğe ve hayale engel olmamasını is
tiycr. Şair ve hikayeci Necip Fa • 
zıl d$\ böyledir. Kendi kendisi ile 
konu,malarına dalmıf, "ben,, in 
gizlilikleriyle içinde taşırmış, ls • 
lam tasavvufunu atmakla bera -
her kendi esrarına bağlı kalmı, -
tır .. , 

,.Eski kurunlardaki "Meczu • 
bu ilahi,, ler edebiyatının yalnız 
filolojik zeng1nliklerle kalmıya -
rak, halk ruhı.ııiun derinliklerini 
de gösterdiği görülüyor. işte bu 
yolda yaz•nlardan on üçüncü 
asrın bir mutMavvufu olan Yunus 
Erere en büyük bir Türk şairi ola· 
rak gösteriliyor. Türklerin islim 
edebiyatına tabi olmasını kimse 
istemiyor. Fakat Islam fikirleri -
nin vücut bulmasında payları ol· 
duğu gururla söyleniyor. Muhar
rirler içinde en karakteristik ve 
en yüksekte Yakup Kadri görülü
yor. Bu muharrir islim kardetli • 
ğinin mistik ideyelini söylemekle 
beraber sosyeteye yaptığı meş'um 
tesirleri de anlatıyor. Bir yandan 
Nihlizmi1 bir yandan manevi ih • 
tiyaçlan onu kendilerine doğru 

çekerken, sonunda inkılap ideye • 
linin mistiğine uymakla müvaze -
nesini buluyor. 

Bugünkü dünya edebiyatmda 
zahiren biribirinden farklı olan 
iki cereyan arasında görüş. ihtila
fı !iddetle ba, gösterir gibi oldu
ğu sıralarda Türk edebiyatında 
bilakis bu iki cereyanın biribiri i
le birlettiği görülüyor. Bu demek
tir ki, bu cereyanlardan birine 
kendilerini kati surette vermeğe 

azmetmit olan muharrirler, iki 
taraf arasında tereddüt eden kim
seler gibi, gerek bu cereyanları 
birleştirmek, gerek biribirinden 
ayırmak için çahtırken Türk ru -
hunun iki eı;aslı vasf mı tebarüz 
ettirmekten batka bir 'ey yapmış 
olmıyanlar: Mistisizm ve realizm. 

Türk mil!eti, bütün muharrir
leri, askerleri bir ideale imanı -
nı, büyük trylere varmak, 
daha yükseklue çıkmak gururu • 
nu gösteriyor. 

tır. ruta gelen dilencinin oğlu ba ıtıe 
40 yıl önce Diyarbekirden kal- nın bu vaziyetine çok acımı§, 11r k 

karak Benıtagelen Salih Abdül · men kendisini bir hutahan le 
mecit, küçük bir memuriyeti var . kaldırarak tedavi ettirmeğe b"1uşt 
dı. 905 senesinde vazifesinden çı lamııtır. Gıdasızlıktan çok ıJ .~la 
karılan bu adam en kirlı iş olarak dilfen ihtiyar kurtarılama.mıı ~~ıı·. 

~ .. \lnl 
dilenciliğe baflamııtır. mu.Jtur. ~lard 

Geceyi sokak batlarmda ve Dilenci, ölmeden evvel üze .\ı 

medrese köıelerinde geçiren Sa • de üç kilit bulunan bir çekm~ / 

liıhin lstanbulda. oldukça mühim yi oğluna teslim etmit, bu çe C 
d 1 · k d' · · · ı d l " en bir memuriyette olan bir e oğ u cenın, en ııı o me en evvf' esı 

vardır. ı mamaıını vasiyet etmiştir. Ç ile~ 
Altı ay evvel hastalanan ve eıa· mecenin anahtarları da ihtiya ~·are 

sen de 75 yaşına girmiş olduğu i· yastığının altında olduğundan ~~ey 
çin artık eıkiıi gibi dolaıarak di- cak öldükten ıonra almmıı ve dıuın 
lenemiyen bu adam, nihayet kü- lu tarafından a.çılan sandıkta ıııİtg" 
Çük bir kulübe kiralamı§, bu ku • him bir servet bulunmuştur. s{lk'(). 

l Jl erı lübenin bulunduğu mahalle hal . dıkta çıkan para ve senet er f"tş 
~. 

kı bu ihtiyar ve fakir adama acı- lardır: ~tler 
yarak kulübenin kirasını araların- ı Mısır kredi fonsiye bankası~in 
da toplamak suretile ödemeğe ve ! 1876 senetlerinden 55 tane, ıJ~in 
kendisine aırayla her gece bir ev • bankanın 911 tarihlisinden 35 t ge 
den yemek göndermeğe batlamış- ne, 600 Mısır altm11 8 tane etl •t. 
)ardır. fer liralık Mısır banknotu, 750 heş 

Fakat hastalığı durmadan ilerle 1 riye lirası, 250 Osmanlı altını t en 
miı ve artık hayatmdan ümidike. 1 32 parça kıymetli mücevherat. •trd 
----------------------------:~ler 

Darüşşafakahların \Apturrahman Naci uça~ c:e 
. d ~ gezintisi larına a konuyor lh1.1 

Eylulün güzel havalı bir iiinü- Bay Abdurrahman Naci ad•nte 
ne tesadüf eden bu pazar günü satın alınan üç uçağa ad kor.f kın 

•• • t .. t y ' O}d Darünafakalılar "Şirketi Hayri - torenı, yarın saa on ur " e ll. 
ye,, nin 71 numaralı vapuriyle gü. köyde yapılacaktır. ~ra 
zel bir gezinti yapmıtlardır. lı·uş 

Şirket bu vapuru, Darüşşafaka Terkos suyu ~Ce 
emrine parauz tahıiı etmistir •. :Va 

1 
Terkoı, ıu idresi, şehir m SSil 

ı , . on ı;oının,:;ıi1-t "!"•H "'l • 

purda güzel bir caz ve miiKemmel ıine vereceği yeni pilançoda, t 111 • 

bir ıaz da bUhri1~;o'~du:11 B~yk~ \ koı suyunun temizliği ha'kk 

1
llaj 

parkına giden davetliler, çok gü- daha etraflı izahat vermek ve 
1

: 

zel eğlenmit ve çok neıeli bir gün ha kuvvetli aöz söylüye bilmek b~ıe 
geçirmişlerdir. çin, suyu her gün kimyagerle '"e 

ne kontrol ettirmektedir. Geçen ··n 
Adl\ye yangın verinde ne ıehir meclisinin bir toplantı•x:ırı 

Lalelide icra tahkik memuru A- da hu mesele konutulmu§, fa -4t 
li Şerefin evine girmekten ıuçlu bilindiği gibi dedi kodulu müıı' ·'m 
Ahmet yakalanmıftır. Ahmet, kafalara yol açarak, suyun <'er 
çaldığı bazı şeyleri lstanbul adli- mizliği kesin 'bir şekilde kabul ehi h 
ye sarayı yangm yerinde bir ada • dilroemiıti. Belediye sular idp~~"da 

k k k h·ı· d • b. d h d' ..... 1i l\ c ma se sen uruş mu a ı ın e sa· ıı, ır yan an şe re ver 1g1 ıu, ite 
tarken görülmüt, polisçe Tüzeye mikdarını 36 hin tondan daha '\tınıt 
getirilmiştir. Araştmna yapılı • yadeye çıkarmak için çalıtır1'~tetı 
yor. bir yandan da süzme havuzlat~ ~i 

Yastık aşıran! 
• 1 t d d' t 1 

genış e meye evam e ıyor. ~tar 

ni adapte etmekle batlıvarak, ha- -------------. . 
Yeni lzmir anbarma teslim edi- ır~ K U R U N 

len bir paketi aşırmaktan suçlu r tt" l\ 
kiki ,aheserler tercüme edilmif, 
ıonunda orijinAl tecrübeler orta
ya alılmııtır. Bunların içinde dik
kate alınacak olanlar vardır: Ya
,ayıf komedilerit tarih piyealeri, 
yurtseverlik dramları.,, 

"Roman. deneç, tarıh, tiyAtro 
nevilerinde daima bir inanııın (in
kılap), bir isteğ~n (yeni bir soaye
te yapmak). bir metodun (el bir
liği) hüküm sürdüğü görülüyor. 
Fakat bütün aan&t taraflar nda 
bir türlü sosyete dütüncesi yok -
tur. Umumun reyine göre en ori
jinal, en tiddetli bir koliektivci • 
ler mümeaaili, f&İr ve dramcı olan 
komüniıt Nazım Hikmettir.,, 

"Ötekiler f erdiyetleri, birliie 
pek az feda erliyorlar1 eskiden 
aldıklarını btrakmıyarak, istikba
le doğru gitmek istiyorlar. Her 
ıeyden önce Türk kalmak, fakat 
doğu ve arsı'.llusal kültürlerle o -
lan ilıilerini bırakmamak dütün
ceıindedirler. Peyami Safa bun -
lardan biridir. O ya,ama biçimle· 
rinin teklmülünü reddetmiyor. 
fakat pratik Ya.§8.Yıtın günden gü-

dd T .1 . . Gazetemize gönderilen yazılar, gaze U 
Hüsame in , üzeye ven mıttır. ye girmek için ıse, zartmm k8şeslne ıg• . te 
Bu pakette atlas ü:ı:erine itlemeli zete) kelimesi yaz:ılmalıdtr. 1l'ld 

bir yastık bulunuyormu§. ! Kar§ılık istıyen okurlar, mektuplar~ ~l' 
Genel savamanyar Şefik. Husa- ıo kuruşluk puı koymalrdtrlar. lığ' 

lSTANBUL _ 18,30 dans musikisi ve meddini Sultanahmet birinci sulh Basıımıyan yazıları gerl göndermekt~ 'rı ~ 
hafi! musiki. 19,30 Ege caz. 20 spor ko • ceza hakyerine göndermit, ha.kim luyaıetsız yollamnıı mektuplarm tçlıı' İidi 

• • • • konulan paralarm kaybolmasmdarı, il~ l n• .. •maları, Sa.it elebl, 20,30 stüdyo orkeslra· R t l l k f tın t D t,. 
..,, Cfl ı suç uyu ev ı e tş ır. U olarak çıkan yazılardan ~olayı, direktör I:\! ın. 21 radyo ce.z ve tango orkestraları. 21, l 

35 son haberler, blrsaıar. 21,50 Şehir tiyat- ruşma devam edecektir. IUk, UıtUne soru sorgu almu.. e ect 

rosu artistlerinden t. Galip Arcan, konuııu • Günü geçmif ıaytlar 5 kuru~1ettt\ 
yor. 22,0!5 plAk neşriyatı. Ô ) Ü m a \ 

VİYANA - 17,10 gramofon. 17,55 ko • 

1 

A.dre.:::ni dettıtiren aboneler 25 kutııl'l'k\i 
nuşma. 18,25 konser. 19,05 konuşmalar. 20, Malatya saylavı doktor Hilmi •h · 

öderler. r n'G, 
05 ha.berter, ha.va raporu. 20,15 ulusal yanm. Ortac'ın ağabeyisi döşemeci Se. I -" ıe 
20,35 işçilerin zamanı. 21,05 f&D dersi. 21, B Abd l , K j mı k _._ la ııııJef" lanikli ay i ö mü~ttir. en •

11 
Oazete zde çı an ya~ ... r res. 115 uluııal musiki. 22,35 haftanın bölemi. 23, -:. L 

05 habct:er. 24 konuşma. 24,10 gramofonla disine rahmet, ailesine bat sağ . j 1 ber bakkı aa.ıt kendisi lçtndlr. ...A ler· , 
al l ' halk musikisi ve dana hav ar,. 1 .... d'l • h· 

ıgı ı erız. ' d •ld ı 
BERLİN - 17,05 kör musikişinasların ~~ 

konseri. 18,05 Könlgsbergden. 19,35 edebt kon j J t 0"' 
fers.ns. 20,20 Alman merkez istasyonu. 22,05 bJ, l'tt-ı 

Ll.ypztgden. 2s,oıs haberler. 23,35 eğlence • Milletimizin ileri. atılm~lariv le dolu olan, ya.ıa~a kudret ~~ .. 
1 
~ \'4 

ıer. 24,05 MUnihten. kını dünyaya tanıtan bır devırde . yaşıyoruz. lnkıfaf,arımızın o:çil Sa~ 
BUDAPEŞTE -

18
•
35 ııa.ıon orkestrası, mesi için içinde hulunduğumu-ı, Ü zerinde ehemmiyetle duracagııı" .., \l\· ı 

19,05 piyango. 20,20 çingene orkestrası. 20, t:ıay 

oo konferans. 21,315 konser. 22,35 haberler. i,lerden biri de muhakkak ki: hir 
1 23,15 gramofon. 24,20 cazba.ııd. 1,10 son ha· G 11l~i~ 

berıer. 20 ilkteşrin - Pazar ünü 
BÜKREŞ - 18,05 gramofon. 20,50 kon • l) 

ıeraruı. 20,2ıs rramofon. 21.20 konferans. 21, Yapılacak olan genel nüfus sayımıdır. gilh 
H eentontk kamer. 22,315 h&berltr. 22,ISO kon tek, 
ıerhı devamı. 23,20 eğlenceli konser. 23,50 iİCl§ı>eiıalec der

1 
yabancı dillerde haberler. lıtati•tik Umum Müclürliiğil lı~rı 

PARll!I .(Radlo Partı): - 20,10 konle· I••••••• ...................... ~ ... 1 ltıa~ 1 1 r&n.!. 21,35 haberler. 21,50 şarkılar. 23,15ıç "0 0 1 • , _.. 

1,20 ye kadar Andil!! dans orkestrasL 

·ı.;-.--Au GUNKU~: 

~.~!?~ın 
. . : )··:.~··.it ' . .- ' . • .. -_ . ...... ~; .. : .~ 



(Üst Janı birincde) 

~a kapıS1 henüz açıktır. Uluslar 
~etesind • b. ·· ·· Jı en asgan ır goruşme e -
teşkil edecek yeni teklifler 1.t.?k -

1 

"ektı>yiz, Mukabil tekliflerde bu -
•ıtıadık.,, 

121tenene '>'3 <A A ) Ba Al · · v. , -· . . - y oısı, 

~111 Hay Madariaga ile yaptığı gö . 
ijı e esnasında Rom.adan gelen 

'dtaer komitesinin teklifleri hakkında 
n leaJarı havi olan bir telgraf o -
~liştur. Bay Madariga, bazı not -
J. alarak arkadaslarına tebliğ et -
oı~it ~ 

J~U~lar. bug~n bir toplantı Japa -
arcıır e • 

eJ.ııırE, KONSEJ"DEN SALAHJ-
J YET ISTIYECEK 

L\ Cenewe, 23 (A.A.) - Beşler ko -
~est, Uluslar sosyetesi konseyin.e 
.~·lecek raporu tanzim etmek üze -.. \' · ann bir toplantı ayapacaktır. 

n d~~ey, durumun bütünü hakkında 
ti U~at almak üzere yarın ,.e yahut 

fil tg\Uı içtimaa çağmlacaktcr. Beş -
Sı koınitesi, İtalyan Ye Habeş hükii
,Jlerinin vermiş oldukları ce,·aplar 
tşratnda ve işte angaje olan men

/t:erin büyük önemi dolaJ,sile va-
sı esı ..... d d . ~. k ,f- "" evam e emıyecegı ,.e on -
a ,1t1 Yeniden salahiyet alması la -
5 1ı geleceği mütaleasında bulunmak 
eııarr. 

O tJ~ŞISTANIN CEJ' ABI !JIÜSBET 

ı Cenevre, 23 (A.A.) - H.ısa bir top
t. •tıdan sonra, yaptığı bir bildiriğde, 
. tler komitesi, "Habeşinstanm nıüs-
a~ cevabını kavdettiğini ,.e ltalva -

~. c:.evabını ve. düşüncelerini in~ele
Jılll.i Ye elinde bulunan vesikalarla 

dılhtelif haberleı:dcn çıkan durum 
rı~kında bir rapor yazmak kararın

ef 01duğ-unu., hileli rmiştir. 
ll, dö l\fatlariaga. burrün öğleden 

\~~.a halyan ,.e Habe~ c'~legeleri ile 
llşecektir. 

Cenene, 23 (.ı\.A.) - Habeş mü -
e :-Silli, hli1\.ümetinin be~ler komite
telsııı Önergclf.'rini kabul ettiğini Ha
IJ1 afansı ayta.rma söylemiştir. 

Hahesistan bu teklifleri yapıldık • 
k f' Şekiİde yani görüşme esası olarak 

~huı t · · 'ı·· · ı ·· 1 · eı1~ e mıştır .•• um~ı;;sı , şu soz en 
1 \e elmjştir: 

J1 ··n ~\ · u tekliflerin tatbik şeraitini in-
ı•; ~l\'ıek niyttindeyiz.,, 

a ;1tr ... 1 REIJ Ati. YOli.SA KABUL 
111 'l() BDIYOR? TJETJLI DEGIL ... 

(' 
~. ene,'re, 23 (.\.A.) - Be--ler komi-

1 ~ttıd hildiriğinin, ltal~·anın ;ed ceva • ,
1 

an hahsetmeme"i ve yalnız ltal} i; cevabının ,.e mütalealarmm ko -
a e tarafından inceleumekte oldu -
r1' 11;u. bildirmesi dikkate de*er. Bu 
~ ~~ıc komite, Roma bildiri;ıine \'C 

r J:ı.t·· •ldiriğdeki izahlara doğru Ye 
lar 1 manayı ,·ermemiş oluyor. Diğer 
tıeaftan komitenin, ltalyanm karşıt 
tt l'geJe1;ni reddetmiş olduğu mana· 

1 Çıkarmak da mümkün değildir. ,. 
ı; U ~0tnitenin vaziresi mahduttu. Çün 

g ~İttdeklirıeri uluslar sosyetesi çevresi 
~11 h~ l~almak lazım gelirdi. lki taraf· 

ııı'ııı·t 1l'lllln cevabı ve mütalea !arı ko· 
ı e··· h 

~llğ .tl aşka bir yola sürüklemiş ol-
teli~jl\ ~~d~n komitenin yeniden konse -
ıııtııi'd· ırrıne müracaat etmesi gayet ta
ıoJ 1 •r. 
r l\ 
~eı,d?llsey, dosyada mevcut evrakı in· 

ıPetıt\~kten .sonra ya komitenin salfılfr 
tııa genışletecek veyahut uzlaştır-

Usuı .. ·· rııf'ekr · unun boşa ı;ıktığını bildire • 
lt, 

INcıı 
~ ıell,1'ERE ve ITALl'rt, BlRIBIR-

e NE TEMiNAT J'JıJRDILER 

leri~~dra, 23 (A.A.) - lngiliz dış iş· 
hildir~· nı, dün akşam gazetelere bir 
lı01tı ~g '°.ermiştir. Bu bildiriğe göre, 
teren~ akı İngiliz büyük elçisi, lngil

fı' et ''e ın '\kdenizde almış olduğu sü · 
v ?ilah· deııız tedbirlerinin bir taarruz 

IYet· 
1~ Sll,·ich'eı .taşımadığı hakkında Bay 

~ay S }nanca vermiş, bilmukabele 
hir ta u, ıch İtalyan tedbirlerinin de 
eı~in~ ar.:Uz erkesi taşımadığını büyük 

l> ~OYlemiştir. 
gıı·1 .. 

1ş ışleri hakanlığının bildirigvi İn· 
.. \·e lt ' l'ek~tl alyan harp gemilerinin ha-

derrn ~l'frıtn ı!o~urduğu gerginliği gi-

hğınt~ ~;~ İtal~·~n - Habeş anlaşmaz 
b\a81 se • lngıhz - ltalyan çarpış • 

• khne gireceği hakkındaki dü-

şünceyi yok etmek erkesini kornJa • 
maktadU'. 

Resmi çevenlerde tasrih edildiğine 
göre, bu ilk deniz ihtiyat tedbirleri 
lngiltereye, p.ııkt mucibince üzerine al 
drğı taahhütleri yerine getirmek ve 
tehlike takdirinde menfaatlerini ko -
rumak im.kıinrnı vermek için alınmış -
tır. Maamafih İngilterenin hiçbir za. 
man Uluslar sosyetesi konseyi karar
larının dışına çıkmıyacağı ilave olun 
maktadır. 

Evvelki günkü ltalyan bildiriği 

hakkında yapmış oldukları çözelerde 
resmi çevenler, büyük biı' ketumiyet 
muhafaza etmektedirler. Bu çevenler, 
çok az nikbinlik göstermektedirler. 
İngiliz ve İtalyan deniz tedbirlerinin 
hiç bir taarruz mahiyeti taşımadıkla
ı·rnrn genel olarak anlaş1!ması üze
ı·ine durumun daha müJayım bir ha
va ir,inde inkişaf edeceği umudu bes
lenmektedir. 

ITALYANIN SOSYETEDEN ÇE
KlL!tJESI IHTl!tlALl YOK 

Roma, 23 (A.A.) - Röyter ajan
sı aytarı bildiriyor: 

İtalyanın U1 uslar sosyetesinden 
hemen çekilmesi ihtimali mevcut de -
ğildir. Buna mecbur edildiğini gör • 
meden İtalya böyle bir harekette bu -
lunmryacaktır. İtalyanın Uluslar sos-

• • k " . d.k. d d ye ·sıne ·aı·şı şım ı ı urumu, ostça 
değilse bile, her hal de dürüstür. ltal
yanm sosyeteden çekilmesi meselesi · 
nin gazeteler tarafından ileri sürül
mediği dikkate değer ltir noktadır. 

FRANSIZ GAZETELERi NlKBIN-
LlKTE iLERi GlDEbllYOR! 

Paris, 23 ( A.A.) - Bay Aloisi'nin 
bay ılladariaga'yı ziyareti, gayet ba
riz bir sükunet eseri gibi telakki edil
mektedir. Bazı Paris gazeteleri, bir 1-
talyan "mukabil teklifleri,, nden te -
redclütsüz bahsediyorlar. 

Fransız basını, görüşmelerin deYanı 

edebilmesinden memnun görünmekle 
beraber nikbinliktc bundan öteye gi -
dememektedir. Filhakika, be:;ler ko
mitesinin elinde bulunan imkanlarla 
Jtalyan ieziııin teşkil ettiği zıt un -
surları birleştirmenin imkansız olma
smdan korkulmaktadır. 

Journal diyor ki: 

"Bay Aloisi'nin yaptığı teşebbüsün 
c:ikkal ecNfrcek nostası, görüşme ka
pısmın saı·ih surette açrk bulundu -
ğudur . ., 

Ma tin gazetesi, huna benzer bir 
görü~te bulunduktan sonra diyor ld: 

"J(o:nUenin proj<·sile lirıl!ıan aij • 
riişleri arcsrndal:i fark, 1 ngiller<'.-ıirı 
lıo5una (litmenıc/dcclir. Kom~tenin bu 
görüflcri kabul edebileceği {'Ok şüp -
lıeli.dfr. ltalyan itilaf girizliğinde hasıl 
oaln hafif de~işikliğe rağmen, görüş
meler pe.ı.. zor gibi göriinmcktedir.,, 

Pctit Parisien diyor ki: 

"Ce.ıevredeki lngiliz çevenleri, ko
mitenin teliikl.::lerile Romanın teUtk -
kileri arasındaki uçurumun dolduru • 
la11uyacak kadar derin olduğu ve 1-
talgan görüşü değişenıiyccek şekilde 
olduğu takdirde, aytışmayı muayyen 
bir müddetten fazla uzatmanın lüzum 
suz olacağını sanmaktadırlar.,, 

Konsey iiyelerinden bir çoğu bu 
fikre iştirak eder fJibi görii.nmekte, 
hatta komitenin, nıüsadekiirlıkta faz
la ileri gittiğini söylemektedirler. 

Uzlaşma teşebbüsünün son saf lıa • 
sının arifesinde bulunuyoruz. Kazan· 
ma ilıtimalleri Jıala zayıftır. Ve sos
yete, teşebbüsü sonuna kadar gütür
nıek lııısusunda yorulmak bilmez bir 
sabır göstermek mecburiyetindedir. ,, 

Eko dö Pari gazetesinde, Pertinax, 
mukabil İtalyan teklifleri yapılacağı 
söylenmemiş gibi görünmekle beraber, 
bu teklifler kar~ısmda bulunulduğu
nu yazarak diyor ki: 

"Bay Musolini, aylardanberi ilk de
fa olarak müzakereye girişmek iste
miş gibi görünüyor. Şimdilik bu, bü
yük bir terakkidir.,, 

Pertinax, bundan sonra, Cenev -
redeki delegasyonlar nezdinde yaptı· 
ih anket sonucunda şu kanaatleri el
de ettiğini söylemektedir: 

1 - Görüşmelere başlamak l1e uz • 
laştırma nuıamelesini uzatmak için 

/ıer fırsattan istifade edilecektir. Beş. 
ler komtesi, bu maksatla lıernerı bu 
sabalı toplanacaktır. 

2 - Dün ileri sürülen mukabil I -
talyan tekliflerinin ne komite, ne de 
konsey taraf uzdan kabul edilmek ih
timalleri yoktur. 

Pertinax, sözünü: "Meselenin dü -
ğümü kolayca çözülemilecektir.,, eli -
ye bitirmektedir. 

Sosyalist organı Populaire diyor 
ki: 

"ilk bakışta, ltalyanırı görüşme yo 
luna girdiği sanılıyor. Fakat Cenev -
re üyeleri, dii.n akşam, bu derece ni1>
bin bir tefsire lıiç de egğin değillerdi. 
Cenevrede, ltaluan mukabil teklifle • 
rinin kabul edilemez nuılıiyette oldu
ğu hissi vadı. Cenevrede genel ola -
rak bay llfosolininin sadece vakit ka
zanmağa çalıştığı kanati vardır.,, 

ITALYA GAZETELERiNE 
GELiNCE •• 

Roma, 23 (A.A.) - Gazeteler, beş
ler komitesi önergeleri, Habeşistanın 
kendi başma sağlam bir durum kur -
maya muktedir olmadığını isbata ya
ramıştır. diyorlar. 

Be~ler komitesi, bu suretle İtalyan 
noktai nazarını kabul etmiş oluyor. 

Messagero, diyor ki: 

'.Bu. böyle olmakla beraber beşler 
komitesi bu noktai nazarın zaruri ne -
ticeleri olan ve ltalyanın 4 eylUl ta -
rilıli nuılıtırasındaki esaslara dayan • 
ması lazım gelen kararları almak ce
saretini gösterememiştir. ltalua, pren 
sip itibarile hiç bir görüşmeye karşıt 
değildir. 

Beşler komitesinin 1906 tarihli üç 
devlet andlaşnııası ile Jtalya11a veril
nıiş olan hususi hakları tanımamış ol· 
duğu söylenmektedir. Halbuki besler 
komitesi, bıı hususi hakları ve bilhas
sa Eritrc ile Somali arasındaki irti -
batı düşiinmek mecburiyetinde idi. /. 
talganın <!kononıik genişlemesi komi
tenin önergelerinde kafi derecede na
zarı dikkate alınmanuştır. Buna kar -
fi' ise Fransız re lngiliz menfaatleri -
nin açıkça tanınması istenmiştir.,, 

Pazar günleri çıkmakta olan Voce 
d'ltalia gazetesi, yarı resmi yazısında 
ltalranm doğu Afrikaı;;ındaki duru • 
mu ile meşgul olmaktadır. Bu gazete, 
doğu Afrikasında emniyet meselesi -
nin önemini anlattıktan sonra Ha -
heş ordusunun bir ecnebi kontrolüne 
tabi tutulmasını bir hata saymakta ve 
ecnehi1erin şimdiki şartlar altında 

emniyetlerinin temini ancak Ilabe-;;is -
tanın silahlarını bırakma~u ile kabil 
olabileceğini yazmaktadır. 

Beşler komitesinin önergeleri, bu 
me~e!eyi bir kenara bırakmakla kal -
mamcş, İtalya için emniyet meselesi -
nin hallini daha fazla güçleştirmiş • 
tir. 

MUSSOLINi TAM SURETTi. 
HA YIR DEMEMlŞ 

Londra, 23 (A.A.) - Bay Alo
isinin Cenevrede beşler komicesi 
başkanı Bay Madariagaya gös . 
terilen yeni uzlaşma planı hak -
kındaki ltalyaJ:\ düşüncelerini an-

~atması haberi, basın taratından iyi 
bir işaret olarak telakki edilmek~ 
tedir. Çünkii, Bay Mussolini her 
zaman olduğu gibi ta ~~1 surette 
hayır dememiş ve görüşmeierin 
devamına ist~kli görünmüştür. 

1 
Bununla beraber lngili2 basını İ-
talyan isteklerinin çok ve büyük
lüğüne işaret etmekte ve beşh:r 
komitesinin bunları aytışma ua
sı olarak kabul edemiyeceğini bil
dirmektedir. 

Times gazetesi diyor ki: ln -
giltere, İtalyan g~nişleıne arzula
rını ve Afrikanm iptidai madde
lerinden kendi payını almak iste
diğini çok iyi anlamaktadır. Bu 
bakımdan mesele anavatan dışın
da çok toprağı olan memleketler
le bu topraklardan mahrum bulu
nan ~emleket~er araimdaki çşi~
sizlik meselesidir. 

Fakat şunu da unutmamak la
zım gelir ki, bu ikinci sınıf mem· 

leketler arasmda Italyadan baş ·ı 
ka memleketler de vardır. İngil -
tere, uluslar sosyetesini ve b ı sos
yetenin statüsü, her zaman iç.;n e
şitsiz~iğin barışçıl bir surette hal
line yarayan ~irer alet saymış ve 
bunları statükonun sonu gelmez 
surette değişmemesi içi .1 yapdm~ 
birer kurum oJarak kabul etme -
miştir. Hatta lngilteren.n bu ba · 
kımda düşünüşü A vrupadaki bir
çok komşularının düşünüşünden 
ayrılık göstermemektedir. Bun -
dan dolayı ne İtalyanın, ne de 
hakkını çiğnenmiş gören başka 
her hangi bir ulusun, lngilterenin 
uluslar sosyetesint: statüko şam -
piyonu olarak yardım etmekte ol
duğ~nu söylemeye hiç hakkı :tok
tur. 

Times gazeles! bundan sonra 
Akdenizdeki deni:ı: kuvvetlerinin 
fazlalaştırılması meselesine doku
narak şunları söylemektedir: 

"Akdenizdeki İngiliz diretnot
ları Napoli veya Venediği bom • 
bardıman etmek için oraya gel -

:::.ı EYLCL 19:1:i 

Be~liyor 
memişlerdir. Bunlc.rm Akdeniz • 
de bulunmaları arsıulusal barışı 

korumak, lngi.lterenin mukadde -
rııtı ciemek olan Hindistan yolu i
le Akdeniz yollarının emniyetini 
sağlamak ve nihayet A' rupayı a
teşe atacak her hangi bir hadise • 
nin derhal ve müessir bir surette 
önüne geçmek içindir. 

• 
Şehrimizde bulunan Habeş i~ 

güderi Bay Markos bugün Atina
ya gidecektir. Atinada Habeş fah'. 
ri konsolosiyle görüşmeğe gidece
ğini söylüyor. ıq : 

Öğrendiğimize göre Yunaniı • 
tandan bir çok kiş: Habeş ordu .. 
suna girmek için Habeş konsolos
luğuna müracaatta bulunmuştur. 

Müracaat edt:.nler hakkında 

İmparatorun fikri sorulacaktır. 

Memleketimizdeki Habeş it 
güderi Bay Markosun karısının 

Habeşistandaki Kızılhaç teşkila • 

tı ikinci başkanlığına geçirildiği 

haber alınmıştır. Bu te§kilatın 
başkanı imparatorun kızıdır. 

i .Ş KANUNU 

El ve kafa ile çalışanlar 
da birer işçidir 

(Ustyanı birincide) 

etütler, incelemeler yapılarak I<amu
taym önümüzdeki toplantısında ka -
nunlaştırılacağı umulan bü5 tik iş ka.· 
nunu taslağının ülkcmlzin ltususiye -
tine, işçi ve ı:;:ın'atkfırlarımızın lJilgi 
,·e çalı~m:ı. lrnbiliyctlerine \C iş sai1ıı.ı· 

lerimiı::n ele bugünkiindcn c.lah:ı zi -
ya de genişlemelerine yam r ));r ~r>ldl -
de hazırlandığma ve ayni zamanda 
yurdumuzun modern ve teknik me -
totlarla günden güne endüstrile~me 

planları önemle göz önünde tutula -
rak yalnız şimdiki i~lerimiz için de -
snl gelecekteld yüz yılların Türk en· 
dii~trisi mütalea edilerek çıkarılmak 
istendiğine kani bulunuyoru;~. 

l\ladenlerde, şirketll'r<le Ye bun la
ra benzer iş miicsseselC'rinin hiiro -
Iarmda ve mulıtclif sen-islerinde ma
a~lı (ücreti maktua) <;ah~an memur 
ve müstahdemlerin i~ hanu:ıundan um 
duklarr, bekledikleri yok mudur? A -
caba iş kanunu denince mutlaka yal -
nız kol ve ayakla ~alışanlar mı mu • 
rat edili) or; halbuki el ve kafa ile ~a
lışanlar da işçi sınıfınm şümulü da
irc1ine girmic: bulunmazlar mı? Ye 
fikren, dinrnğcn ve daha rloı~rusu 

kalemen ç:ılı~anlar da birer iş<.:i de
ğil m~dirler? Söylendiğine göre guya 
yeni iş kanununda bürolarda çaJr -
~anlara dair hiç bir şey olmıyacak -
mı~. Eğer böyle bir şey doğru ise bü-

.l'i\I\ haksızlık olur. Vaktile düzeltilme
si gerektir. Hiiki'imcte devlet memur
ların dan ziyarle vergi veren ve biitiin 
bi.irodaki sayılan da büyük bir ka -
labaJık teşkil eden gayri resmi mües
sese memur ve müstahdemlerinin hal 
ve istikballeri \eni is kanunile olsun . . " 
bir derece~·e kadar düşünülmeğe ele -
ğer önemli ve halli b{!~\lenir bir me • 
seledir. 

Türk Hav·a 

Herhangi gayri resmi bir müessede 
ça1ışkanlığile, gayretile \'e i~ine kar;;;ı 
candan b;;lğlılığile ciddiyetle uzun yıl 
lar çalışan Ye açıkçası o müesseseye 
kendisinin ve cvlcidü ayalinin haya • 
tını hasreden ve orada, devlet me • 
murlarmın mazhar oldukları teka -
üdiye ye saire kadar olmazsa da bile 
münasip suretlerde taltif olunmaları-
nı bckJiyen gayri resıiit ~\Fr ~Vi 
murlannm istikballerini koruyucu 
garanti edici mühim madde ye nizam
lara mutlaka ihtiyaç rnrdır ,.e bu ih· 
ti::raÇ.t bu gibi müegsesatta çalıs:ın her 
memur hissetmektedir. 

işçi büroları 
T. Dinç im:alı bir işçi de şunlan 

yazmaktadır: 

"İlk diJck olarak mesai müddeti • 
nin medeni milletlerde olduğu gibi 
mecleni Türk milletinde de sekiz sa -
at olarak kabulünü isterim. Sıhhat 
koruma ve rntana sağlam nesil yetiş
tirebilmek noktai nazarından ~ok e
hemmiyetli bir mesele olduğunu işa • 
ret ederim. \ 

Şimdi sıra ile diğer bazı dilekleri
mi bildiriyorum: 

1 - Patron ile işçi arasında zuhur 
edecek olan herhangi bir ihtilafı hal· 
Iedecek deYlet tarafından ekonomi 
bakan lığma merbut birer (İşçi hak 
biirosu) teşkili. 

2 - Gece işçilerine bir mikdar yev. 
miye farkı konmalı, Ye gece işlerin· 
de genç kızlarla emzikli anneler ça • 
lıştırılmamalr. 

3 - Fabrika ve şirketlerdeki işçi • 
Ierin ilk giriş ücretleri asgari bir had 
ile tayin edilmeli. 

4 - lş~iler asker1ik muayenesi ~i
bi sıkı bir muayeneden geçirilmeli ,.e 
bünye:;ıiJe mütenasip işlere verilmeli.,, 

#• ~ •• '. • ~ • • l ••• • ' ·' -Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 

Büyük ikramiye : 20.0.000 Liradır 
Ayrıca: 30 ôOU, 20.üOO, 15.000, 12.üOO, 10.000 
liı a:ık ikı ami yeler .e beheri ( 50.000 lira ) hk 

iki mükafat vardır •• 
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1 - Beyoğlu, Kamer!ıatun Kızılcık So. 2'6 No.Iı hane. 

2 - ,, Pang'lltı, Cedidi ye So. 77 No.lı hane. - 23-9 - 9~i5-, 

lngiliz, Fraılsız kruvazör
erini nasıl batırdım? 

dh.alartnda yıldı% l§W'eW olanlar. U.u: • 1 

rlnde muamele ~örenlerdlt. Rakamlu aa. I 
1Z kaparuı eabı flyaUandtt. 

rtukut 
• locdrı 1\19. -· * vıvını ~3, -· 
• tlı'eYyort 126. - • ~JıtJrld !6 -

3 - 11 Panga!tı, Cedidiye So. 79 No.lı hane. 

4- ,, Pangahı, Cedidlye So. 81 Numaralı hane. 
5 - 11 Panaa!t, Firenk kilisesi So. 1 numaralı hrmc. 
6 - ,, Panga:~ı Firt:nk kilisesi So. 12 numaralı lume. 
7 - 11 PangaJtı Firenk kilisui So. 14 numaral, hane. 

• Parls 168. 50 * Berllo ~o. -

L 

Yazan: Mütekait topçu kumandanı M. Ertuğrul 

<BQ4 taralı 7, 9, 14, 17, 21 Eylül 

• Mlltno 
• Brilhe 
• Attnı 
• Cc:oevr" 

19l. -
811. -
24, -
ti) • -

8 - ,, PangaJtı Firenk kilisesi ~fo. 16 numarah hane. 
9 - ,, Pangalt1 Çayır ~o. 89 numaralı hane. • Vırsovı 24, -

• Budıpeşte ~4. ~o 

10--;- ,, Pangaltı Çayır So. 87 numaralı hane. • Biltre3 ıs. -
• Belgrad :6, -

tarihli sdyılarımızdadır.) 

15-12-917 saat 15 te ıehre gir· 
dik. Halkın ve 57 fırka kıtaatının 
bataryama kar§ı gösterdiği çok aa· 
mimi ve candan alakayı ıaygı ile 
anarım. 

Yaralı esirler derhal haıtaneye 
yabrıldı. Çok' büyük ihtimam)aba
kıldıklarından, tüpheıiz ki, çok 
memnun idiler. Gerek bataryam· 
dan ve gerek Antalya askeri has
tanesinde gördükleri sefkat ve mu 
habbctten dolayı çok ~derin intiba· 
larla 2t)'rılan kıymetli muharrir 
Fransaya avdetinde gerek memle
ketimiz, gerek ordumuz haklnnda 
sitayişli yazılar yazmıı ve hatta 
Sevr Muahedesinin imzası arifesin 
de Piyer Lotinin hakkımızda yaz. 
c:hğı heyecanlı makalenin son fık
ralarını bu vefakar zabitin gönder 
diği mektubun ilhamile yazmış
tır. (1). 

Binaenaleyh; bu zaferin bence ' 
maddi kıymetinden ziyade hiç bek 
Jemediğim halde franıız efkarı u· 
mumiyesi üzerinde yaptığı tesir i· 
tibarilc de ayrı bir ehemmiyeti ha. 
iz oldu. 

Bu hesabı da böylece kapattık. 
ANTALYANIN AGVA SAHiLiN 

DE ALEKSANDR FRANSIZ 
KRUV AZORONON YELKENLi 

KAYIKLA BATIRILISI 
Karşı karşıya dövü~en ikf düş

man birbirini yenmek için icabın· 
da !lıud'alara da ba§vurur. Bunun 
emsali tarihde çoktur. Aıağıda 
yazdığım hadise, Türkün; isterse 
t~am a aba.ile nas!Lonvladığını 
gösteı·en bir misal te~kil edebilir. 

(Arkmu rar) 

[ 1] 1zmirde çıkan Anadolu gazetesi· 
nin 13 - Nisan - 1335 tarih ve 2275 
ve 2276 No. Ju nüshalarında Figaro ga· 
zetesinden iktibasen neırettiği bu kty· 
metli makaleyi aynen aşağıya yazıyo· 

J'Um: 
ldnma mahkumlar hakkında son mü· 

'dafaa: 
Necib dostumuz büyük fransız edibı 

Piyer Loti Cenahları 18 - Mart tarih· 
li Figaro gazetesinde yukarıki unvan 
ile suzişli bir makale ncşrettirmiştir ki.. 
berveçhi ati tercüme ediyoruz: 
"Kırım Muharebesinden beri Türk· 

ler için, en fena düşmanlanyle birlikte 
aleyhlerine yürümekten, en müfrit me· 
talih dermeyan etmekten ve bunlardan 
baıka gazetelerimizde mütemadiyen on 
ları tahkire devam etmekten başka ne 
yaptık? Bütün bunlara rağmen mazi 
nin bu kahraman müttefiklerine, ta J. 
Fransuva zamanındanberi bize sadık 

kalan; fakat bugün Rus Çarlığı tarafın 
<ıan asırlardanberi maruz kaldığı cziJ. 
mek, mahvedilmek tehdiclinden kurtul· 
mak için Almanyanın ağuşuna atılma 
sroı ftrsat addederek bize aid mubah· 
betleri inkAr olunan Türklere kızmak. 

hiddctlenmenk saflığını gösteriyoruz. 
Rica ederimi bize n~ yaptılar? Herşey· 
den mes'ul olan İttihad ve Terakki Ce· 
miyetinin Türkiyede son derece ehem· 
miyetsiz ve tamamile alman pençesin
de zebun bir ckalliyeti temsil ettiğini. 

yirmi dört azasından ancak beşi haki· 
ki türk bulunduğu, diğerlerinin ~urdan 
hurdan gelme birtakım yabancılardan. 

Rumlardan, Yahudilerden, Ermeniler· 
den ..• mürekkeb olduğunu hatırlamak 

pek lazım bir harekettir. 
Vilson; İtilaf Devletlerince kabul e· 

dilen programında "Osmanlı İmparator 
luğunun bugünkü aksamında Türk ta· 
mamiyetini tahti kefalete alacaktır". 

diyordu. Fakat levantcnlerin propagan 
dası, dedikodusu tesirini mükemmelen 
icra etti. Şimdi Garb de hatta Frans;:ı 

da kanaat getirdi ki, Türkler kanun }:; 
ricinde bir takım edna mahlılklardır 
Sulh konferansında yalnız onlann dil~· 

manlan dinlendi. Bedbaht memleketle · 
rinde sondcrece kesif bir ekseriyetleri 
ve vahdetleri yok mu? :V~tanlannda ka· 

• Sofyı 24, - > 'ı'otohımı 3S, -

• Amsterdı ı ı . - • AltıD Q~O. -

• Prıı 98. - • l\lecldlyc 53, -
• Stotholm 31 •• • • Bantcoı t3l -

Çekler 
:l. 13.17 1 • loodra 6'll,- • Stokhlm 

1 • t-;evyor~ 0.79US • Vlyar. UO:l7 

• Parla •2.0!ı • Madrld 5.8191 
• tılllinn 9.7'1!'1 • Rerlln 1,976~ 

• f'rllkse 4,70.t;:t • Varşon 4,lU30 

• Atin• •40i5 • Rn:iapeşıe 4.7037 

• Cenevır J,44~0 • Rlikre• t01,69'H 

• Sofyı 63,865 • llel~ıd ;14.9~37 

• Amsterdım t.17110 • Yotobımı !.7596 

• Prae 19,1!7~ • !\loskovı 1088 ~o 

---ESHAM---
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.• Sıns·Erıuram 9~. • \llime5s\1 A 44 M 

keti muhariblerden hepsi göstermemi~
tir. Çanakkalede 11eyyar hastanemiz bu· 
lunan bir müstahkem mevkii bombardı· 
man edecekleri zaman, orayı tahliye et· 
memiz için haber veriyorlardı .... " Bu 
~ektublann hepsi imzalıdır. Adresleri 
bildirilmi§tir ve hepsi de kendilerini şa· 
hadet için çağırmakta tcrcddild göster· 
mememi rica ediyorlar. 

"Oh 1 Kahraman bahriye zabitlerin· 
den birinin gönderdiği uzun mektubu 
ne büyük hcyecala okudum. Şanlı ıefi· 
ne ba§t&n baJ& delinir ve büyük fransrz 
bayrağını daima yüksekte tutarak ba· 
tar.Kahraman zabit ve birçok yaralı ne· 
!erlerle beraber geminin enkazına tutu· 
narak ölü denecek bir halde sahile doğ· 
ru yilzmcğe baıtarlar. Türkler, Alman· 
tar gibi mitralyözlerle kaqılıyacak yer· 
de çıkabilecekleri yeri gösterirler. Göıı 
derecek sandallan bulunmadığından 
kurtarmak, yardrm etmek için bizzat 

11 - ,, Pangaltt Çayır So. 91 nur.o aralı hane. 
12 - 11 ,. Çayır So 93 numaralı hane. 

13 - 11 Pangaitı Çayır So. 95 numaralı hane. 
14 - ,, Pange.:tı Çayı,. So. 97 numaralı hane. 

15 - Taksim, Sıraselviler, Sirkecimustaf.ı. mescidi ııvlusuncla 3 
num3rah tf• 

16 - Beyoğlu, Pangalt~, Çimen So. 100 numaralı ev. 
17 - Kadıköy, Osmaul\ğa, Fe:·idiye So. 19 numaralı ev. 

18 - Ç:?ngelköy, Yenimahalle, A bdiefendi So. 3 numaralı ev. 
19 - Taksim, Sırasehriler dükkSnlar iistünde 92, 94, 96 NG.h üç o 
20 - Taksim, ,, Sirkecimescidin mahfelinden 'hölünıniit 

iiç oda. 

21 - Sütlüce, Mahmu..Jağa, FW poz So. 43/41 numaralı ev. 
22 - Sütlüce, ,, Filipoz So. 33/;13 numaralı ev. 
23 - Sütlüce ,, Filipoz So. 33/45 numaralı ev. . 

Yulrarda yazılı maballer 936 - senesi Mayıs bitimin,.; denlü )lı 
raya verHmek üzere açık arttırma} a konmuştur. İstekliler 30 - E1, 
lul - 935 Pazarteıi günii saat 15 e denlü Evkaf Müdüriyetinde Vsfı 
dat kalemine gelmeleri. (5732) 

Selçuk Kız Ertik Okulunu Bitirenler 
Eski yıllarda okulumuzu bitirenlere şahadetnameled verilecelr 

tir. Okul Direktörlüğüne bat vurulma11. (5818) 
• 

Ankara Jandarma müstakil taburd 
satınalma komisyonundan: 

9 - 9 - 935 Pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf ekailtnıeİ 
ne konulan ( 115.000) kilo birinciçe~it ekmek için istekli çıkmadıjıt" 
dan 2490 aayılı ganunun 40 ıncı maddesine göre pazarlıkla satın al.o' 

masına ve pazarlığın 9 -- 10 - 935 Çar§amba günü saat 15 de•~ 
ma5ına karar verilmittir. lıteklile re şartnameyi paraııız olarak ı 
ML. TB. karar;;ihından verilir. Pe. zarlığa girmek istiyenlerin tahJ11İ' 
bedeli olan (11.500) liranın (862) lira (50) kurut olan yüzde 1,
ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte pazarlık gii"' 
ve saatinde tabur kurağmda satın alma komisyonuna baş vurmaJ,.tl' 

(2632) (5667) 

-------------------------------------------
Oeııeı ~eminuıınrı ue Hmanıırı lSletıne rmum i~nresi ilanıırı 

denize atılırlar. Müfrezeye kumanda e· 
den türk zabiti selam v~rdikten s":>nra Muhammen bedeli 5444 lira olan 30 tane 500 kiloluk ve 3 t' 
dostane bir tavırla elini uzatır, tay!ala· d 250 k• t 1 k b k l t! ~ ne e ı o .u as Ü 24 - 10 -- ~935 Pertembe günü saat 1011 

ra varıncaya kadar merasimi askeriyeyi 
ifa eder. Sonra fransız lisanıyle; Uç ren· da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın almaca 

kli bayrağa karşı silah atmak mecburi· Bu ite girmek istiyenlerin 408,30 liralık muvakkat teminat verdi 
yetinde kaldığından beyanı teessür eder. · k t · tt• v • ·k 1 · · v •• k ~ rı ve anunun ayın e ıgı vesı a ar ve ışe gırmege manıı anunı 
Soğuktan, yorgunluktan bitab bulunan v • • • •• 

askerlerimizi ısıtırlar, giydirirler, yara· lunmadıgma claır l:eyanname ve t eklıflerle aynı gun saat 14,30 • 
lannı müşfikane sararlar. Temini istira· dar Komisyon rc~!!iğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait tartna01 
hatleri için ne yapmak Hizımsa yapar Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde Ankarada Malzeme dairesinde 

Şarktan gelen askerlerimizin, zabitle lar. Biraz sonra civar kasabadaki hasta rasız olarak dağıtılmaktadır. (5815) 
rimizin biraz söylediklerini dinleyelim. neye sevkolunurlar. Yolda bir sürü halk 
Bizim için sok kıymetli bir müttefik etraflarını alır, sövüp saymağa başlar· -------------- ---
olabilmesi kabil olan bu kahraman mil- lar, bahriye zabiti yeni türk dostuna §İ· lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
lete idam kararını vermek için bizi ic- kiyet eder. O da, bir kırbaç ile halkı da· BeyoğlunJa istiklal Caddeııi nin en !ercfli bir yerinde 277 
har eden sebebleri bilmiyorum. Şark· ğıtarak "Oh! demiştir; fakat bakınız. No.Jı Galatasaray polis karakolu b inasiyle altındaki rıükkanlar. 1 
taki zabitlcrimizin, askerlerimizin yüz· bunlar Türk değil; hep Rumdur... k ) · sı na it ve peşın verilmek şartiy]e (91 482 lira bedel ÜzerıO 
lerce mektubunu taşıyorum. Bu mektub İşte böyle bir zamanda vicdanen söy· 9 10 935 Ç b ·· ·· t d .. tt k l f ı·~ıe 
ı 'h · • b. h . 1 . • •. - - arşam a gunu sa a on or e apa ı zar usu ı., 
ar ı tıyarı ır ta assiıs e yazılmıştır. lemek mecburıyetınde bulunduğum soz· 1 1 • • • • • • 

Levantenlerden nefretle bahsediyorlar. lerin hepsini sö ledim. Fakat, pek ümid tı~acaktır. lstenhlıerm 686.l lıralık temınat mektupıarıyle teklifıı 
Yalnız kah~am~n !ürkler için 0 kadar . siz söyledim. ı:di, nihayet veriyorum lerini sözü geçen ~ünde saat on ~içe kadar esl~i Defterdarlık bin ) 
muhabbetkar hır lısan kullanıyorlar ki, ve hakaretler karşısında omuzlarmn sil da toplanan Komısyon Ba,kanhgına vermelerı. M. ( 5831 
içlerinden bana ıstırabım içinde haz ve · kerek inzivagihıma çekiliyorum, milca 
ren bir tanesini aynen buraya naklede dele heyhat ki, pek gayrimüsavid.ir. Da· ••••••••••••••• 
ceğim. "Oh türk vahıetleri, ermeni ki· va kaybolmuştur. Belki ileride müsaa· Göz Hekimi 
tallerl ile kafalar öyle dolduruldu ki, .. - de olunursa red ve cerhi gayrikabil o· Dr. Şükrü Ertan 
Sonra Türklerin bizim mecruhlanmız lan bu vesaiki bir kitab §eklinde efkarı B&bwi, Anken cadde•i N6 i<J 
ve esirlerimiz hakkmda gösterdikleri ih· U"'ıuniyeye vaz'ederim. Telefon: 22566 
timamdan bahsederek "Bize, hatlar ara· 
sında dilıen mecruhlarımızı kaldırma· 

mız: için müsaade ediyorlardı. Bu hare· 

Sa!ı günleri rnccun~ndir .. 
Akademi Fransez Azasından 111•••••••••••-••• 

.. . .. PlYER LOTJ 

Yurttaş 
Yerli maJJarınrn yabancı ınatl 1' 

dan iyi olduğu yerli mallarınıl1 

hancı mallardan ucuz olduğu ~ 
hayet yerli malı senin malın old 
dan daima onu al. 
Ulusal ekonomi ve Arttırma 1'1' 
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enizyolları Istanbul Ziraat Bankasından o 
• 

'ŞL E TMESı &net Gayri menkuJün 
--~~~~----------~----------:..-~ ı\te lt . . r,1 n .lerı: l\araköy - Köprüb:ı~. 

· 42·162 • ~irkeci Mühürdar zade 
l l nn telPfon : :?2i 40 -liBBil' 

Sayısı Borçlunun adı ve sanı - Cinsi Mevkii Parçası Ölçü M2. Numarası 

,. -
l:i:> Hacı Mahmut oğlu Mustafa Tarla Bakırköy Safraköyünün muh. 

Ayvalık YoLu 
liit BANDIRMA Vapuru 25 Ey
d ÇARŞAMBA günü saat 19 

a. AYVALI(;A kadar. (5859) 

ltsl;y b ' . 
~erı: • e ınnci lıııkuk mahkemesin -

la~;lllet Nadir ile müddeialeyh Ga -
hoıı a Boton hanınna 4 No. da Ko -
da,~rasında nçılan 350 lira alacak 
leyh ~nın cari tahkikatında mumai -

, hııı b 0 honun ikametgahı hazırı mcç
ha.k Ulunduğundan hukuk uı:;ulü mu-
d~ıerneıeri kanununun 141 inci mad
~ nıucibincc tahkikatın gıynben ic

' det:~ ~·e tebliğatın da 20 gün müd -
d tek taila~en yapılmnsına k:ırar verile· 
f 'aat hkıkntm 15-10-935 sah günü 

l'ilın · l3,30 a bırakılmasına karar Ye -
~e ı: 1~ olduğundan tayin olunan gün
f111d e ~ez veya müddeti mezkure zar
toııda ıtıraz etmediği Ye bir vekil de 
•rııeı e:ınediğl takdirde icap eden mu-

' ~caı-eı ınüteakibel kanuniyenln yapı
liti ~'tebliği muktezi davetiyenin teb

..ı 'l" 2tıakaınına kaim olmak üzere Hı\n 
" "tı•ır 

1.i9 
226 
233 

238 

240 

244 

245 

253 

Hamdi eşi Fatm:ı Ferdane 
Salih kızı Şerife 
Gılav oğlu Ömer 

Sezai oğlu Refik 

Ramazan km Bayan Babuş 

, .e Ramazan oğulları Styit 
n Bazi 

Ahmet oğlu Kamil 

Hoca Oman 

Şükrü oğlu Mehmet 

Aksarayda Jt'atma Naciy._ 

2:i:J Şakir kızı Şerife 

2;;s Halil kızı Zeliha 
~6:i Talip oğlu Bayram ve eşi 

Emine Müzeyyen 
26" { Hilmi eşi ve B~kir kızı 

.'atma 
269 
272 Neuuz oğlu AbdulJah 

Dükkan ,·e arsayı müştemil bostan 
Tarla 
Tarla 

Tatlı suyu havi bağın zemin, gürum 
ve eşcarının tamamı. 

/ 
Tarla 

Tarl:ı 

Tarla 

Tarla ,·e Zeytinlik. 

Bostan ve itinde yarım masura 
tatlı su. 
Tarla 
Bostan 
Maa bah~e arabalrk ahır ve oda ile 
zemini. 

Bostan 
Tarla 
Tarla 

telit mevkilerinde. 
Topkapı Takkeci Cami sokak. 
Yalornda muhtelif mevkilerde 
Yalova Kadı Çiftliği Dere 
civarı 

Di.iyüla1cre 

Yalovanın ICndı Çiftliği köy i.!
nün muhtelif mevkilerinde 

Yalova: Gacfk köyünde 
Mahmut Şcvketpaşa, Pnşn 
Mandıra 

Yalova: Koru ve Baltacı çif( 
lifinin muhtelif Inı?vkil~rir:de 

Yenibahçe Defterdar Ahmet 
Çelebi Saraybostam sokağında 
Yalova: Gacikköy seki yanında 
Kartal Başıbüyiik n Köyaltr 
Üsküdar Aıtuni zade Edhem 
ağa 

Kartal Maltepe Büyük Yalı 
Kartal Maltepe Çavuş Tarh 
Yalova Kadı Çiftliğinin m uL 
telif mevkilerinde. 

6 
1 
6 

1 
l 

7 

2 

1 
•1 

1 

1 

2 
1 

' 

:J6772 1, 4, 5, 6, 20. 3'i 
8274 5. 

2.'}212 1330, 1330~ 232, 258, 348, 348 

16517 S7 
5jl 58 2, 3, l!J 

60~14 l 29; 130, l 31. l :JZ, 133, 1" J, 
135 

119,j!)!) S, 6 

41369 ı,, 2. ~o 

41~~~ :JOô/ 507. ı r.J ~. 1:', i, !:!:i:;:j 
2ö50;) 

3834,5 ı, ı /~ 

303~7 :l9, 40 
4~97 1344/ 98 

9193 2,' 

12677 814/ 44, 815/ 45 
2758 718/ 12/ 21 

542.19 62, 63, 64, 65 
~ 

--~~---------------
G Z AY l 

e ta d.'1ence,·ı orta okulundan aldığım 
dUr ıknameyi kaybettim. Hükümsüz -

Jr ~ No. 9224) 174 M. Aurgut 

Borç aldıkları paraları, vadesinin •eçmesine ve yapılan teblfğata rağm en ödemediklerinden dolayı yukarda isimleri yazılı borçluların Bankamı
za birinci dl'rece \·e sırada ipotekli Ye );ne yukarda cins ve mevkileri yazılı ve huduttan tapu senetlerinde kayıt h gayri menkulleri 1697 sayilı ka -
nuna te,·fikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya ~ıkarılmış Ye şartname 9 - 8 - 1933 tarihinden itibaren Bankamız kapısına asılmıştır. lhale
Jcıi 25 - 9 - 935 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır. Pey parası yüzde 7,5 tur. Daha fazla malumat almak ~tiyenlerin Ban • 
lrnmızın Zirai İkraz.at servisine müracaatları. : 

Kapah zarf usuliy~e el(siltmc 

Na · ıa Ba~anlığından: 
% 1 - Eksiltmeye konulnn iı " Bolu Vilayetinde Gerede - KızıJ-

aınanı yolunda Ulu ıu üzerlndi! Betonarme Afatlar köprüıüdür. 
ln§aatrn heıif bedeli 22.000 1 iradır. 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak §Unlardır: 
/\ - Ekıiltme ınrtnamesi, 
il - Muknvele projesi 
C - Nafia işleri ıeraiti \lmumiyesi. 

Qallı D - Tesviyei tur biye, §Ose ve kağir inşaata dair fenni tart-
e. 

E - s~tonarme büyük köprii ler hakkında fenni ıartname. 
F - Keşİf hülasa cetveli. 
G - Proje. 

li11d İstiyenler bu §artnameleri ve evrakı 11 O kurut bedel mukabi

,.---Betlktat ----•1111ı. 
Dikiş Yurdu Ziraat Vekaletinden : 

Yurdun sergisi açıktır. Duhuliye Memurin kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerini h.aiz olmali 
\ ~ r'!'"~ 

yoktur. Biçki ve san'at meraklıları f&rtiyle lngilizce ve Fra~~ızça dille rini' Türkçeye ve Türliçeyi bu dil· 
mutlaka görmelidir. Kayıd devam lere çevirmeğe muktedir elan ve if erde arttJrılmak üzere !İ:n'ciilik ar·• 
ediyor. Akaretler 64. Telefon. 43678. d u 125 Y" · • b ı· ·· t ·1 · taka ·· d b• Ü .. ~ a - uz Y,trmı "!" ıra uı; re verı meaı rrur e en ır m • 

Z A y 
1 

· - tere ime hizum vardır. · · 

1929 N 1 t.atb
.k ··hu U il istekliler bilumum veıikalari yle 27 EyJiil 935 Cuma giinü saat 

o. u ı mu r m za- . . • .. .. 
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan es· bırde Zırnat Vekaletı Konferans ıa lonunda açılacak musa~ka imti· 
kisinin hükmü yoktur. hanında hazır bulunmaları illn olunur. ı<r 

Adrcı: Kadıköy Hünkdr lmanun. Memuriyet yapmıt olanlar tercin olunur. 
da Kaptanpaıa lnalıallCJ1indc .'f\'a~" B. 
ıokak No. 51 hanede Rukiye. 

lıtanbul altıncı icra memurluğun. 
tlan: 

300 ton tasfiye ediİmiş 
Avrupa pamuğ~ 

'(5729) 1 

e Nafia Vekaleti Şoseler Rei sliğinden alabilirler. 
~ d~ A. 3 - Eksiitm~ 9 - 10 - 935 tnrihinde Çar~amba günü saat 16 
~ ~._~tınharada Nafia Vekaletinde Şo!eler Reisli~i dairesinde yapıla-
1'' l', 

Mahcuz olup açık arttırma ile pa
raya çenilmesine karar verilen ay -
nalı konsol, masa, halılar, aynalı gar
dirop, komodin ,.e Singer dikiş maki· 
nesi 26 eyllıl ~3:> tarihine müsadif çar
~mba günü saat 17 den 18 ze kadar 
Fenerde Draman yokuşunda Yahya -
zade sokak 14 numaralı hane önünde 
B&tılacaktır. Almak isteyenlerin o gün 
ve saatte mahallinde hnzır buluna -
cak memuruna müracaatları ilan o -
lunur. (V. No. 9230) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden 

4 - Eks1ltmf! kapalı zarf u~ uliyle yapılacaktı?'. 
ı lttrıi S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1 G5n lira muvakkat 

jJI >'ttıd~:.t vermesi, bundan l:a§ka aşağıdaki vesikaları haiz olmaaı il-
~ 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 
ell a ~. - İsteklilerin yapmış oldukları i,lere ait v~sikaları ihaleden 

' >et v't. uç gün ~vvel göstererek Nafia Vekaletinden alacakları ehli- Altıncı tıp kurultavına 
e::kası. J~ 

Şartnamesinde değitiklik yapıl an ve tahmin edilen bedeli 100000 
lira olan yukarda miktarı ve cinai yazılı malzeme Askeri f&brikalar 
Umum Müdürlüğü satmalma komi ıyonu.nca 11/ lkinci Tetrin/ 935 ta· 
rihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname be~ lira mukabilinde kom iıyonda verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan 6250 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa• 

ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindek i vesaikle mezkUr gün ve saatte ko 
misyona müracaatlan. '5614" 

~İr, 6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı ıaatten girmek için 
~Oh.·'~t cvveHne h .d r Şoseler Reisliği daireıine 1-.!lirilerek ekıiltm~ Altıncı uluıal Türk Tıp kurulta • 

·•ııay yı genel sekreterliğinden: 
~5tıd ?nu R~islie'ne makbuz mu kablinde veriJecektir. Posta ilE' Birinci teşrinin yedinci pazartesi 
dar eı-lılecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka- ıtünü Ankarada toplanacak altıncı u
'lla112~A tniş olması ve dış zarfın mü hür mumu il~ iyice kapatılmış ol- Jusal Türk Tıp kurultayının kayıt iş-

'Z:.rnıdır. leri devam etmektedir. lki fotoğraf ve 
~~~ada ohu.ak gec1kmeler kabul edilmez. (27(}2) t5827) iki lira ile ,·eznedar Prof. Niyazi İs-{ · k metc müracaat edilmesini sayın üye· 

lt sek mühendis mektebi arttırma lerden rica ederiz. 

k · ı ZA Yt - 1929-30 der~ senesinde 
Ve e Si tme komisyonundan: İstanbul erkek lisesinden almı, oldu -

h' Elekt M k k L b ğum ~hadetnameyi 1.ayi ettim. Yeni-
ır •d ro - a anı a ora tuvarı için 100 beygir Kuvvetind~ 

J:lr.---. et 1' ~ini alacıtğımdan e kisinin hükmü yok 
~O 1. urbo - Elektrik kapalı zarf ile alınacaktır. Tahmini fiat tur. Zekai 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık ihtiyacı için muham men bedeli 7590 lira olan 230 ton 

kok kömürü Bakanlık binaıında te alim !artiyle kapalı zarf uıuliylo 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 3/ Birinci Tetrin/ 935 tarihine rastlayan Per§embe günü 
saat 15 c:ie Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacakdır. 

lıteklilerin tekliflerini Ticaret Odası veıikaıı ve 569.251 liralık 
muvakkat teminatları ile birlikte 3/ Birinci Tetrin / 935 Perşembe günü 
saat 14 e kadar Malzeme Müdürlü ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

istekliler bu huıuıtaki şartnam eleri paraıız olarak Ankarada Ba· 
kanlık Malzeme Müdürlüiünden a lahilirler. 2612 "5645" 

\çıJa.c ı~a. Ve pey akçesi 7~W liudır. Zarflar 7 - 11 - 935 saat 15 dej------------~--

~:~:~~~d~.:'.,i;~:k~i~:!~ ==~~~. :i:~:~:'.ı17r~~;:;: ~: ~~;:ı;;n k;~ D;,;,.u~.a!:u~.~.~=al ı•oo~•rı~IB~I • ~ '~) 
~.. adar Komı' . ı· ~ · . . k Pa d b k .. l d ~- _~, Sel anık "r ili .. .. syon reıs ıgıne ve tartname,ını görme için de zar an a! a gun er e sa· ~--

ı~rı 1~1!1~~1 ııı~~ Jı, 1'~~11ıı~rıı ı 

Bankası 
n Cumuıiuyunda mektep dahilindeki komiayona müracaatları. at (2,5 dan 6) ya kadar latanbul =-

';:--__ (5838) Divanyotuı:daki (118) numaralı 'i!: Tesis tarihi: 1888 
h ı_ huıuıi kabineainde haıtalarım ="' J d k • l' <."'J ANBUL {G l i ) 
"S~üdar mıntakası tahsil kabul eder. ~;.. are mer ezı: ..., a a a 

Muayenehane ve ev telefonu g:; Tiirklyedekl Şubeleri: 
Q müdür Jiiğünden: 22396, yazlık telefonu Kandilli ıt · Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
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c~ _- ı 1 M 1 ş t!teıeai dy mvalıne 24&9 lıra V!raset vergııınden borçl'1 Memdu~ Operatör - Droloğ -=:;; zm r, ers o 
~'l'ia.11 n en Ayıe, Mc,·.:ha, Güzide, Nazan, Müveyre,AHyc. Re~fun D M h 

1
. F Yuoanlstaodakl Şubeleri ı 

'lhipa:u~aaarrıf olduk!arı Usküdar Hacı Hesna hatun Paıa Limana r. e met A l 1·- SelAnik. Atloa. Pire 
t~ndan d 

1 
oruau namı:•e marufmahallin 30 da 3 hissesi vergi bor- Bevliye mütehassısı 

~ı alan 26°1a9y1ı satılığa ;~karılm:,tır. Talip olanların ihale" evveliye- Köprilba . E . ö .. h t 1 f 21915 ı) 935 .. .. d"fP b ı. , mın nu an e e on 
e birlikte Oa .. gunuı:e mü11a ı er§en e günü % 7,5 pe~ akçelel'i lllH 

kudar Ku.Rıı ldaraHey'etinf! müracaatları. ' "5388" ~ - ......,..'" •. 



'ABONE ŞARTLARI: 

!ııleıaleketımfzde 

Yabancı yerlere 
Posta blrllğlne J 
girmlyen yerlere} 

Yıllık 

'll!O 
1850 

1800 

8 aylık 
'20 

9'50 

a aylık Aylık 

23:1 110 

'°° ı~o 

180 

l'llrldyenln her posta merkezinde KUBUNa aboııe yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

"' latanbul, Ankıı.ra caddcsı. ( VAl\.J'I }'Urdu) 

( lcıure: ~4370 
l'eletoo l Yaz.ı işleri: 243i9 

fr" Telgraf adresi: KUl:UN ll'UuıbuJ 

r Posta kUtu•U No. 411 
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BANKAYA 
YATJRILAN DAQA r;y; 

EKiLMi~ TO~UM GiQi V~ QiMLiDiR. 

UOlANTS( OANr ONi~: 
rARAK0Y PALAS ALALtMCi 1-fAN 

-----· STA N BUL-----

Vedi kule 
GAZHANESİ 

BHhassa Demir itlerinin hüsnü muhafazası için fayanı tavsiye: 

PASLANMAZ 

Siyah BOYA 
stokları daima hazır bulundurmaktadır. 

Tafalllt ve alparlf için : 

Fabrikaya: Telefon 22072 
Metro Hanına : Telefon 44800 

müracaet olunması ••••• 

Askeri Fabrikalar U. Müdrlüğµn~en: 
2 Ton F erro Krom 

1 ,, F erro Vanadyum 
50 " Elektrolit tutya 
1,5 " Nikel 
3 " Aleminyum 

15 " F erro Mangan 
500 " Hamatit . 
Şartnamelerinde değişiklik yapılan ve tahmin edilen bedeli 142, 

b'ln lira olan yukarı miktarı ve c insi yazılı malzeme Aıkeri F abri· 
kalar Umum Müdürlüğü ıatınalma komisyonunca 8/ lkinci Tetrin/ 
935 tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname yedi lira 10 kuruı mukabilinde komiıyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 8350 lirayı havi teklif mektupla
nm mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez 
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. "5613" 

5000 metre mik'abı çam tahtası 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 175000 lira olan yukarda miktarı ve cınaı 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko
misyonunca 7 / Birinci T eşrin/935 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname sekiz lira 75 kuru§ muka
liilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 10000 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur künde saat 14 te kadar komiı
yona vermeleri, ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur g ün ve saatte komiıyona müracaat-

ı "5612" arı. 

Kültür Bakanlığından: 
Bu yıl Kültür, Tüze ve Tarını Bakanlıklariyle Harita Genel Di· 

rektatlüğü hesabına yabancı memleketlere gönderilecek talebelerin. 
yarııya girmek üzere çıktıkları Fakülte vey& okullara mi:iral.aat müd· 
deti bu ayına.onuna kad•r uzalılmı.flır. ,(5774) 

rlltantat•nda: Tramvay ve Şakayık caddelerinde 
-

lvATıl Şişli Terakki Lisesi Gündüz -
ANA• iLK ·ORTA - LiSE 

57 Yıl önce Selanikte kurulup 1919 da htanbula taıınmıı Türkiyenin en eski özel okuludur• 
Resmi Lleelere muadeletl , durum ve tutumunun dUzgUnlUAU maarifçe saptanmıştır. 

Kız ve erkekler için : Yanyana ve genit bahçeli iki binada ayrı yatı 
daireleri Tardır. Franıızca, Almanca, ingilizce kurlanna dokuz yaıından başlıyarak her 
talebe girebilir. Yabancı dil öfretmeğe ve her bakımdan talebesini iyi yetiştirmeğe önem verdiği 
için sınıflarına çok talebe oturtmaz:. LİSE hergün saat 10·17 arasında açıktır. Kayıt işlerine 

Pazartesi - Çarşamba - Cuma günleri bakılır. Telefon: 42517 

z 

-- ~ 

kültür direktörlüğünden: 
Mikdarı Tahmin Muvakkat ihale güol 

lstanbul 
Ciaıi Evaafı 

bedeli teminat 
akçesi 

L. Ku. L. K. 
Odun Rumeli meıeıi. 172 Ç 412 80 30 96 25·9· 935 
Mangal kömOrU ıinelcli Yeya Çerkea köyü 3200 K. 112 8 40 • 
Kok kömürü Dolmabahçe Gazhanesi 22 T. 440 33 " ..ı 

lstanbul Kütüphanelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuşdur. isteklilerin şartnarrı1J' 
görmek üzere bergüıı Knltür Direktörlüğü Muhasebe Kalemine, eksiltmeye g:rmek isteyenlerin ~ 
ihale günll 1aat 15 de Ticaret odasından alacakları belge ile Istanbul Vilayeti Muhasebe Müdürl 
ğünde toplanacak olan Komiıyona baıvurmaları illn olunur. (5414) 

Geyve asliye mahkemesi hukuk da
iresinden: 

Geyve hazinesi genel vekili S. Ak
yol tarafından Geyvenin Kmlkaya 
köyünden l\lustaf a oğullarından 322 
doğumlu İbrahim aleyhine açtığı a • 
Iacak davasının yapılan muhakeme
sinde: Müddeialeyhin ikametgahının 
me~huliyetine binaen dilekçe suretile 
geldiri tehliğ edilmiyerek mübaşiri 
tarafından geri ~evrilmiş ,.e saYaman 
,·ekili de ilanen tebliğat yapılmasını 
istemiş ve dilek te hukuk usulü mu -
hakemeleri kanununun uı inci mad
desine uygun görülmüş olmakla ita· 
nen tebliğat icrasma ve muhakeme
nin de 7-10-93:> P. ertesi Raat ona 
talik edilmi~tir. Mezkur gün Ye saatte 
bizzat veya tarafınızdan bir nkil 
göndermediğiniz takdirde gıyap ka
rarı verileceği ilan olunur. 

------'---
1 s tan bul 7inci icra memurluğun • 

dan: 

Mahcuz olup satılma.~ma karar 
verilen ev eşyası 27-9-935 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat 12 den 
13 e kadar birinci açık arttırma ile 
beyoğlunda Bursa Mkağında 26 nu -
maralı Seropyan apartımanının 5 nu
maralı dairesinde paraya çevritece • 
ğfnden talip olanların mahallinde 

Gireson ·Jandarma okulu satınalJ11 
komisyonu reisliğinden : 

Gireson Jandarma okulunun aşağıda yazılı yıllık ihl iyacı 0 

on dört kalem erzaklaıiyle iki kalem odunu 18 - 9 - 935, 
30 - 9 - 935 tarih Pa7artesi ıüıı ü tekrar açık eksiltmesi yapı• . 
üzere temdit edilmiştir. flunlard~n sıgır eti kapalı zarfla, rliğerltfl 
çık eksiltme iledir. lstekl:lerin oku la müracaatları ilan olunur. (5 

Cinsi Muvakkaı. temina~ Miktarı Muhammen bedeli 
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hanrb~unacak memurunamüraca - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
atlan ilAn olunur. (V. No. 9227) 8ablbl: ASDI US - VAJUT matbaaıı 


