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Türk ulusunmı ka}kmma ve ço
falma çalında buhmduğmıun 
belgetddir. 

B~ 
lda&Wı U11111111 JliJdirlili 

kapatıldı 
ltalqa sebep olmazsa .•• 

• 

Münasebetimiz ••• 
l>•a normal eahada kalacaktır, d•wl•tl• ar .. •ndakl 

Italyanlar Mısır -T arablus sınırına 
telörgüler gerdiler 

bozukluklardan latlfade latellnd• dellllz 1 

' ltaJıan - B'abll iti bafladıiı stln· ı ltfn~ anlmıfl& 'ftlrldyenin bu ı,te
~d-.bert ara ma yabancı kaynak • ki alüuı sadece UJuslar Kurumu 
La_~da~ dolu .Akdeniz ınılanm bulan- mtieueeelil l~dekl faaH,.etlere mfln
IUll'lllak lsU1en haberler sızıyor. Bu huır olacaktır. Tilrklyenfn Ceanre
~da On iki ac1anm ltalya tarafın • deki faaliyetleri de açıkbr. Bunda 

Uluslar sosyetesi toplantısını geri bırakh, ltalya son 
dakikaya kadar uluslar. sosyetesinden çıkmıyacak 

iba tahkim edllme91, bu adalara nl - gizli kapaklı bir teY yoktur. 
~ •ldap pek kestlrilellliyen :inak • ltalyanm Suriyeye, yahut bqka 
9ııat1arıa &iterler getirilmesi haber • bir yere hücumu halinde Tiirk as • 
lert. &eliyor. Fakat p.)'iala.r bunun- kerlnln mUdafaa lflne karıpcatı de
l. kaımı,..,r. Yine ayni kaJD&klar er- dfkodanna pHnce: Bu dedikoduya 

dntl blrbıdnhı teni olan baş'ka Ttlrklyenia adını kanftlrmak elbet -
haber fııaldryor: İngiltere, Habq te bir takım malftmat yoksullarının 

lib~de ltalyaya brŞı geldlfl ı. neye varacafınt bilmeden ortaya at -
~ bu dnlet havadan Suriyeye hü • tıklan bir marlf etten ibaret deği1dlr. 
C1lna ecleeekmif, ba ihtimale kartı İn· Bu dUzme haberi bize ilk sızdıran yer 
lilten Uıe TilrJdye arumda aalqma- neresi ise oranm bir takım BJyas&l 
.tuıa ederse Ttlrk askerleri İgiltere entrfkalarile bulqtk ıörtinUyor. 
~ eedl'lle Tilrk askerleri lqiıtere Babef ifinCle ltalyaya brp Tilr · 
::::. mUclafaa vazifesini Uzerlne kiyeyl bir fazla korku vasıtası olarak ,.,.,.,. lfll'tiluWltlll ~ l•liwmy. llniam iHf .-rt1en 

1 kuıı ... mak lstiyenler :varsa rok ........ .... , ~ - Wr •ö rü..::. ...... "- ... " 

~· 28 (A.A.) - lp,ilis 
diretnotlan RenoTD Ye Hood lı • 
kenderiye önüne demirlemiıler • 
dir. 

Liman etn.fma biiJijk memilll 
toplar konulnu11, donamna ve a • 
çaklarm btnn1Jla manevralar 
:rapılmqtır. lakenderi: e limanı bir 
demir alla kapablllllf, yalnız ıe· 
ntlierin airip ;•kma!an için dar 
Wİ...-çit 'tiralolmqtır. Rıhuma 
... . Liktarda hal')t ıereçi çı • 
bnbmfbr. 5 pncle 170 uçak ~el-

miftir. t;.~ 
<Soıw Sa. ! Sü. 2) Bir ı..Joa w bmnm ardından bir bf bir taktik Uzerinde çalrpyorlar • • ,....,. · .. ~ ....... t:W.lıt;l 

"lrtl taJnn••ler, bir llflrll W. demektir. ----·------- - -----------------------·· 
Yeru.,.. Jabueı ~bir ldmienlıı Tlrkfye mflstakll Mr devlettir, ar- Yeni birleşmeler ı İŞ KAN U N U 

~~bir flplım olmamak Jbım- sruluaal sryuumc1a m68t&ld1cllr. --------
4hr ki Ja]mz İtalya ile dtfer bir dev· Tilrk ordusu da yabm Tlrk fttuı• Almanya ile A 1 1 
Jet &rasnıda defll, Mr'1anll bqb nm srmrlamn mUclafaa lpadlr. Bu - me e Pa ıştıg"' ı yere 
~etler arumda om. olnn, Ttlrk nu her memleket aibl lta1ya da pek )tal va da ... ~ . 
'ı>PrakJ&nna .,.. ftrk dellkıettne 11 • tJf Mlfr. Onan I~ muhtemel bir 1 • ti 
'-k o111111U Jerlerde eeferb'erlik, top talyan hücumuna kal'§I Surlyenln • C' • ha "' lan ? 
~-= ~ "'" .. _ -·-·· 'l'llr!< ubrlorile ........ ···- Leh~ blokuna nı..,ın . it amıy-0r • 
~ Cumurl,.t ldaresl bu clarum . • olamu · ı BerUn, ıs (A.A.) _ HaTM ayta • 
....... b:JJtım alamaz. On, on JJd Cuauri7et Ttlrldym hl~ bir ftklt nndu: sı,...ı çevenler, Bay Goem
>t)Jık eamarlyet tarihimizde bunu dnletJer aruındald bosukluldardan 1>oes•an Almanya ıezisinden bir Al • 
'°-k açık delilleri vardır. ıiatifade etmek arzusuna düşmemiştir. B man - Macar uzlaşması çıkıp çıkmı-

1Dllltlla beraber tunu da Jyi bil • • Bundan sonra da bu tirJü entrika yaeafnu Ml'll§turniaktadırlar. 
~ek gerektir ld bqUn Türkiye ile 1- rollanndan dalma uzakta buluna • Bir yanPJI. Bay Goembôea, Bay 
... ı,. arasındaki mtlnasebetler tama. eaktır. Onun için ltalya tarafmclan 

.,. '-trt normal bir haldedir. Ne !talya sebebiyet Terllmedlkçe bu memleket Goennar ile 'birlikte, doğu Pl'118Yada 
ı·fir.Jdyeye, ne de Türkiye Jtal-ya kar- ile dalma normal m6nuebetlerini avlana dursun, onunla beraber gel • 
tr d J - mit olan iki yüksek Macar ifyan, 

Bir işçi bunun cevabını şu suretle 
vermektedir: - "Çünkü her an ko· 

vuln.ıak korkusile yaşıyor!,, 

~ ostluk çer~vesl cbflllda en kU • muhafaı.a etmekte devam edecektir. Bqbakanm ~rdan sonra Bay Hit· 
f ta bir harekette bulunmamaktacln'. • Jer ile yapacafı görOpıelerl~ zemlni-

...__=11a:-n_uı_ı_ba_tu_n_Ta_r_h_lı_ile.._Ba_bet_...-""!""-~----A-S_l_M_U_Ş__._...·. nl hazırlamak üzere Berline gitmlt • 
ler ve orada siyasal 9'Venlerle tema-

birincilikleri 

ı 
1 

• ıeçmi§lerdlr. 
Soan, haber verildiğine ıöre, & 

Goemboes'ten önee buraya Macar sii
el heyetleri de gelmlt oldufundan, 
görilfmelercle sUel meselelere ~e do • 
kunulai:afı aıılafdiilaktaclır. 

Berllndekl diplomatik çevenlerln 
bir ~ıaa söre de, bu gÖril§Jlleler 
yeni bir .,..ı sistemin temellmm 
kuracaktır. Bu yeni 91stem ldiçtik an-

. iUta kaıp, cm& !A v(Ça de.letferln

. den bir blok' ricude getirmeff p~ 
teeektir. . 

Roma, 28 . (A.A.) - Bay. Goem. • 
boea•t1n gezisi ne llgil! olarak, Clor • 
nale d1talla, Maear saylaTlardi.n 
Rahlfs'ln bir' pıete l'Ütamr IWcle • 
dfyer. 

Ralnı,, bunda diyor ki: 
-orta A1T11pada faldeH bir siya • 

lı yerlerinden: Bir doliuma fabriluuının içi 
(Yamı betinci ~) 

aya ulapıak, ancak Almanya ile t .. ----------------~---------~--------
talyanm, Polon1aam, Maearistanm &• 

ralannda .m bir bafhlık ne mUmkh 
olacaktır,. 

Okul üniforması 
Bütün talebeler, okul için· 
de ve dııında i.zci elbi

sesi giyecekler 
Ankara, 28 (Kunın) - Öi· 

rendijime röre, Türkiyecleki bü
tün okul talebeleri - kız ve er· 
kek - bu yıldan itibaren izci el· 
hiaeai aiyecelderclir. 

Kültür bakanhiı, izci eıbiaeai· 

1 ürk - Yunan silah arkadaşlığı 

Yunan sübayları bugün 
Edirneye geliyorlar 

naniıtana ıeçerek Kum çifUitini 
ziyaret ebnifler, Yunanlı ııllh 
arkadqlariyle aktama kadar M · 

mimi bir dosthk ha vaaz yapmıı· 
lardr. 

( IJlf.. 1) 
· ünl;fi " ~ , ' ·r.m ml18a1ı rı ~·crlarına 1., t1rak tün on~ler. Altta: Bu1'1an 

ni olcul üniforması olarak kabul 
-tmittir. Talebeler okul içinde 
oldutu sibi, okul dııında da izci l 
elaiMlerile clol .. acaklardır. 

Edirne, 28 ( Ozel) ·- Batı 11-

nırı komutanlığı ile Yunan tınll' 
komutanlıiı araırnda ıilih arka -
dathiına yaraı•n iki taraflı doıt-
1uk ;yıllardanberi devam etmek • 
tedir. Bu do.tlujun parlak bit Ör· 
neii ve en süze) verimi olmak ü
üzere kartı tarafın yaptığı çağırı 
üzerit.e batı sınırındaki komutan· 
latımız albay Saffetin iclar~i al· 
tında Eyl6lün sekizinci ıünii Yu-

Komutanla:ımızı coıkun !Ö• . 
terilerle kar§ıhy&ı• Yunan sabit • 
lei"İ miıafirperveriiğıin en içli i . 
caplarını yapmıılaı:. uiu önderi -
miz Atatürkü ve onun kahraman l/f?rırLer;,,, 1.-ılır ve kalkan OlfUlllanndan bir görünllf 

!Y._ ' bel lflfdal (LWen ~""' ~jUIUJ 
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imam Yahya 
Devlet iılerini oğluna 

terketmiş 
On bet gün evvel imam 

Yahyanın bir aile münakquı e.

numda akrabalarından biri tara
fından kama ile öldürüldüğü ya. 
nhnrt, bu haberden bir kaç gün 
sonra da hasta bulunduğu duyul
muttu. 

Mısırda ç.ıkan ElbelAğ gazete
sinin San'a muhabirinden aldığı 
bir mektup da bu haberleri teyit 
etmektedir. 

imam Y abya ihtiyarhiı dola
yısile devlet İflerini oğluna bı
rakmıştır. Veliaht bütün siyasi 
mücrimleri serbest bırakmı9, ıüel 
ve finans iılerinde de ıslahata 

başlaımıtır. Yakında memleket 
dahilinde bir geziy~ ; çıkarak hu
Clut:lan gözden geçireceği gibi 
bükUmet merkezi ile iyi geçinemi· 
yen bazı kabile reisleri ile de an· 
Japmama.zlığı kaJ.clırmak için te
mua gelecektir. 

lngiliz donanması 
Filistin snhillerinde karaya 
asker çıkarma manevrası 

yapıyor 

Hayfa, ( Ozel) - lngiliz do
nanmumdan bir kaç zırhlı Filis
tin He Mıırr sahilleri arasmda 
mütemadiyen dolaımaktadrr. 

iki gün evvel bir komisyon 
-.hilleri tefti! etmiJ, Te derhal 
bir zırhlrdan 400 kadar asker sü
ratle kayıklara binerek karaya 
çılanq, bazı manevralar yaptık
tan 90Dra zırhlıya dönmü§lerdir. 

İngilizlerin bu mıanevralan 
yapmaktan maksatlarmm bil' 
haı.p m~ Jcara:ya. .... ,ı ... 
kerçıkaTabileceklerini ımamak • 
tan ibaret olduğu anlaşılmııtır. 

Suriye hududunda bir 
çarpışma 

HABER Gazete.inde okun • 
muıtur: 

Türk ve Suriye hw:lutlan ara
amCla e,kiyalık ve kaç.alcçıhk ya
pan Halil Hoıevi çeteai ile Suri . 
ye jandannalan arumda çarpq
malar olduiu, ~ çetenin Türk 
topraklamıa nğmdrtı Geyükten 
liaber ftırİlmektedir. 

Bllilirildiiine göre, çete efradı 
liudutta Türk jandarmalarile ç.ar. 
pqımıflar ve Türk jandarmalan 
bunlardan birini yakalayarak Su
riye biikGmetine teılim etmi,tir. 

Diler taraftan Akre'den gelen 
liir habere nazaran da Ali oğlu 
Fars isminde birinin çeteye ca
amlwc yaptıiı anlatıldığından 
'.Akre hüldimet konağı önünde i
Clam edilmiftir. 

ordularmı candan ıelimlamıılar· 
'dı. 

isken deriye limanı kapatıldı Çin Türkistanı 
~--~~--~----~~~------___,...----~----- · Sovyet cumhuriyeti mi 

ltalyanlar Mısır- Tarab)us sınırına telörgüler gerdiler oldu? 
Tokyodan Londra gazeteleri 

(Üııyanı birirıci.fU) 
Mıır ıü bakanı 18 bin kitilik 

Mııır orduıu mevcudunun henüz 
arttırılmadıiım aöylemifir. 

Batı ıınırında durum normal · 
dır. İtalyanlar ımır boyunca Uç ıı· 
ra dikenli tel ko7muılardır. 

Diğer taraftan yeniden Uç bü -
yük ltalyan gemiai içinde sekiz 
bin askerle kanaldan geçmi§tir. 

TARABLUS - MISIR 
HUDUDUNDA 

Kahire, 28 (A.A.) - M•ır Sii 
Bakanı, El Mukattam gazetesine 
§U diyevde bulunmuıtur: 

"İtalyanlar, belki de, Tarabluı 
bedevilerinin M11ıra geçmelerine 
engel olmak için, ıınır boyunda 
üç ııra tel örgüıü germitler ve bir 
takım iıtihkimlar kunnutlard1T. 

Mııırda yeniden almlDlf hiç • 
bir tedbir yoktur. Sınır boyunca 
dola§an zrrhlr otomobiller, ülke • 
nin bayaalhfmı ve korumunu 
(müdafaasını) aaflamaktadır • 
lar.,, 

SOVEYŞ KANALI HlSSE· 
DARLARI TOPLANIYOR 
Londra, 28 (A.A.) - Dail7 

Herald ıazeteıinin haber verdi • 
ğine göre, Süveyt kanalı ~yete
ıi yönetge kurulundaki lngiliz ü
yeler bu hafta sonunda Pariıe g~· 
decek ve ltalyaya kartı cezri bir 
tedbir olmak üzere kanalın kapa· 
tılmaıı meselesini incelemek a • 
maciyle toplanacak olan konsey
de hazır bulunacaklardır. 

Hi11e senetlerinin yüzde 44 ii· 
nü elinde bulunduran lngiltere 
hilktlmeti bu toplanbya iki orun -
lµlc stsnderecektir. 

lNGlLIZ DONANMASI TAK.
YiYE EDiLiYOR 

I;ondra, 28 (A.A.) - Evenin 
Neva gazetesi lngiliz filosunun 
kuvvetlendirilmesi itinin çabukla
blacağını hat;er vermektedir. Bu 
gazete: Dünya krizinin ve lngil • 
terenin imparatorluk içinde ve dı· 
tmdaki yüküaılerinin hükOmeti 
bütün dikkatini donanma üzerin· 
de toplamağa mecbur tuttuiunu 
yazmaktadır. 

200 MlL YON STERLiN ODONÇ 
ALINACAK 

(ondra, 28 (A.A.)' - Daily 
Ekapreı, İngiliz ordu, donanma 
ve hava kuvvetlerinin yeniden 
techizini sağlamak için 150 · 200 
milyon Sterlin liralık bir &dünç 
almacağmı haber veriyor. 

Bu gazete, l>u ödünçten me • 
ram, daha büyük bir donanma 
yapmak olmadıimı 187lüyor: 

"Bu ödünç alınacak oluna, bu, 
ite yaramıyan gemileri ve bu cüm
leden olarak, fazla eskim it bulu -

nan 12 parça sırhlıyı yenilemele 
yarablacaktır,, diyor. 

Vatington, 28 (A.A.) - Bay 
Hull, lngilterenin yeni bir deniz 
iD§aatı programını tatbik ebne • 
i• hazırlanmakta olduğuna dair 
ortalıkta dolatan tayialar hakkm· 
da yapılan bir aorguya kartılık o
larak tC>yle demittir: 

Cihan donanmalannda tadilat 
yapılacağına dair lqiltere bükQ. 
metind~n bir guna malUınat :lla • 
madmı. Londradaki sefirimiz dı~ 
itleri bakanlığma lngiltere hükQ 
metinin Londra muahedenamesi
nin aehabet maddesini hatıriat -
mak niyetinde oldufuna dair o • 
lan pyialarm aılı en.ıı olmadığı
nı beyan etmit bulunduğunu bil
dirmiıtir. 
JNGIL TERE iT AL YA YA KARŞI 

DECILMIŞt 
Londra, 28 (A.A.) - Dün Bay 

Mac Donald, · Tilbury'deld' bir 
MSyle'rinde, lnailtere ile ltalyanm 
dostlufuna ve lnrilterenin M.ntı 
sallamak MMcile Tel'dili emek
lerin özdenlilini kaydetmittir. 

BaY. Mac Donald demiftir ki: 
"ltalyaya kartı bir kıakançlık 

duygumuz yoktur ve biz ltalya • 
nın önürdeıleri değiliz. Ingiltere, 
Streıada kurulan cepheyi tutun · 
durmak dileğindedir. 

lıtediiimiz ıey, her iki ülkenin 
ileride daha la gürelmesi (feyiz 
bulması) dır. Ancak, dünya ban
!I ile uluslar arasmdaki doıtJuğu 
sağlamak, bizim, baıka uluılarla 
el birliği etmemizle ve kendileri
ne fikiyetlerimizi, ,Uçlüklerimi • 
zi ve ihtivaclaTJSQ~•• ..ı •• ..._onu .. 

açmamızla mümldln olabilir. 
Adiıababa, 28 '(A.A.) - Dün 

imparatorun gözleri önünde süel 
bir geçit töreni yapılmıttrr- Bu 
tören bir buçuk saat aürmüttür. 

Yol üzerinde dizili, cotlam bir 
lCalabalık, ATIUPlılarm yetİftİr
mit oldUklan modem taburlan 
bilhuea alkıtlaml'f lardır. 

Havanm bozukluğuna bakmı • 
yarak yapılan bu geçit töreninCle 
en düzgün geçenler, izciler, azad 
edilmit köleler, timarcılar, maki
neli tüfeliçiler, aüel olrulalar ta· 
lebeai ve imparatorun özel muha· 
f ızlan olmuttur. 
~laym üzerinde iki de uçalC 

dolqml§trr. 
13 LER KOMITF.slNIN RAPO

RUNDA NELER VAR? 
LOndra, 28 (A.A.) - Haber 

almdıfina göre, 13 ler komitesi
nin rapor:u, lta1yan • Ha\;ef an
lapnazlıimm bir tariliçeıini kon· 
aey komiteıinin bu anlqmazlık 
hakkındaki aörüılerlnin bir 8z• 

tini (hülbaunı) ve bundan bat· 
ka içinde zecri tedbirlerin mev
zuu bahıedilmiyeceği taniyele • 
rini ihtiva edecektir. 

ULUSLAR SOSYETESi TOP
LANTISINI GERi BIRAKTI 

ne verilen malUınata göre, genir 
liği lngilterenin iki misli ve t& 

rıın ile maden bakımından ço 
zengin olan, nüfusu yirmi milY 
na varan Çin Türki•tanı mü&tak' 
bir cumurluk olmak üzere So 

C.Cnevre, 28 (A.A.) _ Uluslar yet birliline kabtmak üzeredir. 
Çin Türkiıtam veya "Sinki" 

ang,, admı taııyan bu ülkenin · 
ıoıyeteıi konseyi, toplantııını le· 
hir etmittir. 

.ARABiST AN KRALININ 
TEKLiFi 

Londra, 28 (A.A.) - "Star,, 
gazetesi ~u haberi veriyor: Ara • 
bi•tan Kralı lbnilMNCf ltalya ta. 
rafından Habe~iıtana veya lngi • 
liz topraklarına bir ıaldırı yclpı1 · · 
dığı takdirde uluılar ıoıyeteıinin 
ıilihlı yardımda bu1unmaıını ö .. 
nergelemi9tir. 

Bu gazeteler Muuolinin biiUln 
Hıriıtiyanlık ve MUılümanlık 

dünyaımı ltalyaya kartı ayaklan
dırmıt olduiunu yazmaktadır 
HABEŞ • lT AL YA SiNiRi 

GOZETLENECEK 
Londn, 28 (A.A.) - Duly 

Telgraph gazetesinin yazdıfma 
göre on üçler komiteıi Eritre ve 
Somalideki Habq • İtalyan ıı· 
nınna gözcüler ıönderilmesi hak 
kmdaki bir planı incelemekte • 
dir. 

dare merkezi Unımçidir. 
Yeni cmnurluiun batkanhfı "' 

D1D reneral Şen Şi Çay taraf 
dan yapılacağı anlatılıyor. 

Çin Türkiıtanında vuku bul 
bu hadiıelere Tokyoda büyiilct 
bir önem verilmekte ve bunla 
Maiıçuko ile İç Mongoliıtan ilg' 
leri üzerinde tesir yapmaıınd 
korkulmaktadır. 

Geçen Tunpnlar Çin Tü • 
tanım ele ıeçirmek için çalrt 
m19lar Te Kotam ele ıeçire 
kDa bir zaman için Çin Tür • 
tanmm güney kısmmı idare et 
mitlerdi. 

Bunun «zerine ıeneral Şen 
Çay harekete geçerek Tunganl• 
n maf lQp etmiı Te bunlar d• 
Sovyet hududuna ıığmmtJlardı. 

Daha aonralan Sovyet Birli 
Çin Türkiıtanmı ele geçirmek i· 
çin hiç bir tetebbüate bulunmad 
ğmı ve bulunmıyacağmı Çin b8 
k6metine bildimıi§, bunun Ü2: 

rine Çin hiikt\nıeti bu havalid• 
hüldhn 9Ürmeğe bqlamqtı. 

Fakat Japonyadan gelen soO 
mal<nnata göre, vaziyet yenid 

Roma, 28 (A.A.) - Reuter ajansı defitmittir. Japonlar, Çin Tür 
aytan bildiriyor: 

Bu ı3zcüler uçaklar ile llDD1D 

durumunu ve oralarda çıkabile
cek hadiseleri gözetJeyecekler Te 
ailihlı bir anlymuhfı önleme
ie çal~aldardn-. 

İtalyan kabln~l ıu kararı nrmı,. tanmm bir Çin ülke1i olarak k 
tir: mumda urar ediyorlar. 

UVJ-1-- --~-·,;.:. , •• , ...... _ •Ui.J '"iL'. - • 
edilecek tedlıirlerin bltthP imls'•ll • aral OrJ Yuuc:aau6» 
yetini yUklenfceğt güne kadar İtal • tana dönerse •• 
yan hUkGmetl, eosyeteden ~eldlml • 

yecektlr.,, A k C ·· h · t · 
İtalyan hftkdmett, Afrfkacla ttaı- yrışı um urıye çı p 

yan 'fi İngtlfz menfaatlerini telif e - tiler kendisini kovacakla 
debllecek bir anlapnayı gHrllpefe Atina, 28 _ Bqbakan Qald 
hazır bulundufunu lngilfz htlkd • gazetecilere ıu beyanatta. bulunm 
metine bildirlmfgtlr. İtalyan htlkd • tur: 
mett, bu tebliğinde İtalyan - Habeı "- G.MlOI/ meıeleılnde muh 
anlaşmazlıfı alanını genişletebilecek partlkrle anlQfma.ıl' zor görlJgo 
her hareketten çekineceğini kaydet • Maamalih ben parti liderlerinin dı 
mJJ, Habet imparatorunun sınınn 30 diklerine bakmam. Ben milletin ar 
kilometre gerisine ~lmesi için Ha· ıuna 11e vereceği reye bakacağım.,, 
bq ordusuna emir verdiği hakkındaki Atinacla dolaşan rivayetlere gö 
diyevlnl dddt telAkkt edemiyeceğinl muhalif cumuriyetçi partiler k 
llbe etmiştir. Jorj'a bir mektup göndererek Yuııl 

Musa dağında kırk gün 
filmi çevrilmiyor 

Ankara, 28 (A.A.) - Haber aldıtı· 
mı.sa göre Metro Goldvln sinema aoa
yetesl musa dafmcla kırk dn lemin· 
deki filmi (evlnnekten vu pçmlftir. 
Bu haber btlytik bir baM1myetle kar • 
plamnlf, Amerika htlktmetinln ve 
MJetro Goldvin 1011yeteslnln bu suret
Je Tftrk milletine kaJ'fl göstermit ol
dukları dostluk ve hak severlik tak • 
dlr n memnuniyet 11yanchrm11tır. 

nlstanın kralı olarak tanımıyacaJd 
rmı ilk fırsatta kendisini Yunanlıl 
tandan kovacaklarmı bildirecekler 
dfr, Esasen muhalif cumurlyetçll 
geneloyun neticeain.l kat'iyyen tanı 
yacaklannı şimdiden söylQyorlar. 

Harbiye bakanı Kondilfs bu a1' 
pm Larlaya gitml~tir. Yarın ors 
kralbk lehinde bir nutuk !Miyliyec 
tir. Bqbakan da bu akgam kraJcıl 
rın mahfelinde krallık lehinde bir ıı 
tuk 8iy11yecektfr. 

Atfna, 28 (Kurun) - Yunan Bllf 
bakanı ıeneloya baş vurulmadan e 
nl kralın get:irileceifııi tekzip edl 

• Türkk kotlmkutanlıiık, ~-içtyen ıev· ~ ?'llllnı_.. Sıyasal görüşler ~"'·•--11111111111111111111 yor. Diyor ki: Biz halka lEartı bir 
gıye arı ı verme ıçın una - ' - ahhtltte bulunduk. Binaenaleyh ge 
ıu.tandaki ıillh arkadatlarmı E· ı • ı • h • ı • Ak d • d f neloya başvuracağız. Maamafih 1' 

~:;ree:!;:';':·.!~";.:!~:0: ngı ız arp gemı en enız e • =~:~~1,w::eı.~'.:!':~ 
imiyle birlikte, yann (bugün) E- 21Eylill1935 tarihli Giomale d'ltalla Romtidan: kaqı her~ l&terditi samimin sadık dostlutu neloy yapılacaktır. 
'..]• 1 ki T·· k "l.!!L Dafly Tel--ph gazetesi lncilterenin ltalyaya kar- l1i anlamak I~ Sfr Grey'in ve Lord ClıurchOl'ln ha- lNGILlZ FiLOSU 
gımeye ge ece er ve ur ıı a.n ~·- tıraıarmı okumalıdır. fi 
arkadatlarma konuklanacaklar - şı aldığı tedbirlerin İtalyan matbuatının siyasi hücum- Bu --:'e'"'"' Akdenizde teklstit eden BC1..t.11r Britan- Atina, 28 <Kurun) - İngiliz 1 

Ianna bir cevabı olduğunu yazmaktadır. BUttln ln- •~ 3• 3ua tarethanesl neşrettftl bir teblift' 
'dır. 1 ya harp gemllerine bırakmak ıuretfle ltalyayı mai· nan suJannı ziyaret edeeek olıtl 

Sa'". n konuklar, Pazar günü Jrfliz matbuatı, lngllterenfn bu hareketinin taıya;r.a clur ve mağltp görmek fsttven '--11tereye mensup 1" 
J" karşı bir tehdit tedbiri olduğunu kaydetmektedir. Ba· J .u&gu harp ıemlalnden mUrekkep tngl 

saat 9,30 da ototerezinle Karaa • zı İngiliz gazeteleri ltaly-aya karşı bir harp olacaiın- gruplar şu noktayı mUIAhaza etmelldlrler: Joeunun Yunanistana gelmfy 
ğaç istaıyonuna gelerek Edinıe Eter İtalya 1914 de İnciltere n Fransanm tarafı. bildirmektedir. 

dan şüphe edilemiyeceğini yazmakta, bazdan da ltal- nı Jltl7.am etmiyerek Almanyanın taraftan olm11f ol· 
hudut alayı ıübayları ve etleri ta. yan sahillerinin İngiliz filosunun taarruzlarına kal"fl saydı, acaba lnglltereııtn Te onun muazzam donan- BUYUKDERE TAYYARE ts~ 
rafmdan muzika ve bir askeri müdafaa edemiyeceklerlnl kaydetmektedirler. masının mukadderatı ne olurdu? YON DtREKTÖRU ERlTREl P 

kıt'a ile kartılanarak Edinıeye a • Biz Avrupa banşına ve hassaten Jngiltere mena- lngilterenln taarruz edeceği İtalyan sahi11etlnde GlTI'l 
lmacaklardır. fiine karşı hiç bir tehditte bulunmadık, harp tabirle· kadınlar ve çocuklar vardır. Bunlann çofu umumi Bilyiikderedeki Ita1yan 808Y' 

Haber aldıiıma göre Yunanlt rini ku11anmadık, çfinkü harbin vahim neticelerini fyi harpte lngllfz askerlerlle beraber ölen İtalyan uker- tayyare istasyonunun direktörü 
•onuldar onuruna Edime uraym- biliriz. ltalyan ulusu Umumi Harpte altı yilz bin as- ]erinin çocuklarıdır. I Simen Erltrı tayyare filolarınds~d 
~ ...,..__._ _._ ~ 

1 
t ~ d ker feda etmit ve onun bu fedaklrhfı Jngiltereye za. lngllterfttfn yirmi sene evnl harp müttefiki olan 5 rinln kumandanhğma seçilmiş 0 f 

aa, IUl'K &TKaaaf an ararm an f ri k d . t 1 ğ b" ··t . ttal k L k t V• • k . t . = ğundan du"n "ehrı·mizden a,·rıl rrı ı:. • . . • .. . . • e azan ırmış ye ımpara or u unu uyu mesıne Ye yaya arp •• are e e geçecegıne ınanma L'i emı- ii ~ . ~I 

70 kıtıhk hır oğle zıyafetı venle- genişletmesine sebep olmuştur. İtalyanın lngiltercye • talyaya gitmiştir. Oradan şarld 
~Plrt1P. Al.Behcet~ • ~ ........ __ ......... __ ... __ ....... __ ................... __ _. .... __ .... ._ __ ......... __, .... ..._ ............. .._ ......... ..-.11111ı..._ ............... ILL....:ftlicAll:aJUU"<akai....Aı~Ak.l.ll!-~~~--



Balıkçıya cewsı 
çektirilmeyecek! 

S - KURUN 2!l EYLOI.1 1935 

1Gezintiler1 

1914 de miyiz? 4\' ve • . . .• 

atları Vistülden su içmedikçe!,, 
Ekonomi bakanı müsfe~r Faik. K9rdoğlunun geldiği 
vapurla 500 kadar tanınmış Polonyalı san'atkar da geld; 

rgıs11şyanna sovmek 
davasında karar . ''Türk 

L· latanbul brinci ceza hakueri 
oır h l J , 

k a ıkçı aleyhine açılan yakı -
tr alınıyan söz söylemek davaıı-
llr, dün b h b' . . k b .. ili\ a ıtırmıı. arara 
aglaın~. 

Balıkçı Huar.ın, av ve-rgisi it· 

Ajanılar, bayku1 oldu. Dünya
nın clört höıesinden topladıkları 
uğurıuz duyumları getirip tepe -
mi:e clöküyor!ar. Oç aydır, her 
gün bcqka bir hava eıiyor. Hepıi 
de ayrı birer yangın körüğü. Bir 
yanclan tutu§an kıvılcımları sön
dürelim, alev ıa~ağı ıararıa, İ.§İ • 
miz dumanclır, Jiyorlar. Bir yan. 
dan da lıarıl harıl yağlı paçavra 
dürüp, kundak ;yapıyorlar. Yeşil 

maıanın üıtü bcqka, altı bC11ka. 
Oıtte .gülüfen gövdelerin bacak -
/arı, altta biribirlerini tekmeli • 
yorlar. 

)°arı Cevad ·· d·· ..... "dd' d·ı· a 50V uııu ı ıa c ı ı-
Yordu D . . C b ) • avayıı ıore, ıtyar evat, 
a ıkçının balıkları ile alakalı bir 

bteseleden dohyı, hakkında reı . 
~ rn\lamele Y•pmak iıtemif. Ba

~· Duna kızmıı. ıövnıüf. 
Balıkçı Ha.an, av vergisi if · 

:tına ıövmed:i;r.i, onun balık 
hlaaını eliyle tutup hızla .. ek . 

bı • s 
l eıı Üzerine tam bir düzüne ba -
dtiııı Yere döküldüğünü, bundan 
d?layı yalnız, yarık değil mi t1İm-

1 bu balıklara? dediiini söyli -
)ordu. 

Ekonomi Bakanlığı ınüıtef&J'ı 
Bay Faik Kurtoğlu ve Türkofi• ' 
baıkanı Bay Burhan Zihni dür, ' \ 

ı 

Atinadan ıehrimize gelmiıtir. ( 
Her ikisi de, Yunaniıtanla 

Türkiye arasınJa yenilenen tica • 
ret anlatmasını imzadan dönmek· 
tedir. 

Bay Faik Kuttoğlu, anlatım. 
hakkında Ekonomi Bakanlığına 

izahat vermek üzere d~rhal A'."'I 
karaya gidecektir. 

Oirendilimize göre Bay F ait. 

lngüizler, "Tiber,, lrıyıların • 
dan Ha.bq dağlarına uzanan elin, 
Mısırda, Suclancla durumu boz. 
mcuından kU§kulanıyor. Franıız -
lar "Norenberg,, radyolarından 

dağılan ıöylev ıimıeklerinin "Me
mel,, i tatrqtramcuınclan korka • 
yarlar. "Hitln,, Moıkovanın u ·" 
macın oldu. Toplardan önce ağız-

Ce Şahit olaraK dinlenilen iıyu 
~Vat, kendiıioe sövüidüiünden 

haetti. Evvelce dinlenilen bazı 
:hitlerin ifadeleri de okunduk 
h 11 •onra, genel samamanyar Fer-

Kurtoğlu arkadaıiyle birHkt~ 
diln limanımız& ıiren Koçiko i .. 
simli büyük Polonya seyyah va -
puriyle gelmİ§tİr. 

Bet y · .. kader Polo&ıyalı pr&-
fesör, d Jktor ve san'atki.r Ye di .. 
ğer ıeçm~ Polonja halkını ıeti • 
ren bu vapurda - . kara sularımı· 
za girildiği vakit - tören yapıl -
mıt ve vapurdaki bet yüz seyyah 
kaptanın daveti üzerine Türkler 
ve Atatürk terefine üç defa "Hor
ra,, diye bağırmııtır. 

,_______ --- 'F -- ._ 
Pol.onya •ugin vaparii ! K.or,llta ı ~ " 1 

• lar ..,ı11yor. 

at. Dömeke, ıuçun ıabit olduiu
~~ ıleri ıürdü, balıkçıya ceza ve -
ti rnesini, anca.k evvelce hiç ceza 
)'ernedı'ğ· ·· k · t'l ıne gore cezasının çe tı 
1 memesini istedı. 

Polonyalılar arasındaki fU darb'ı · 
meaeli il~ ıürmüıtür: 

"Bizim 'bir darbımesel Yardı. 
Biz, Türk atları Vistül nehrinden 
ıu içmedikçe, Polonya iıtiklilini 
temin edemiyecektir, deyip giai
yorduk. Ne güzel bir talih ve te · 

.. Sadettinin batkanlıgı alt&nda 
U:telerden lım~il Hakkı ve Mu -
~alla kurulan iıakyeri kurulu, bu Vapurun içerisi ve dıtansı sadüf eseridir ki, harbiumumide 
1•te" B Re uyğun olarak karar verdi. Türk ve Polonya bayraklariyle filhakika böyle bir hadise oldu .. 

h 
alıkçı Hasan hakkında bir ay ' . b·t~•, ~tuz lira para cezası kararı 

1 dırd1. Ve cezayı tecil etti. 
l Bııtkan Sadettin, balıkçıya an-
lltı: 

t - Hasan, ıana bir ay hapiı, 
~UUz lira parA cevt•' v••~İlc tıftt• 
, Ctıi.yı ecı! ettık. Çünkü,...-. 
d elee hiç ceza y~memitıin Ye bir 
h~ha •uç iılemiyeceğine dair de 
~~e kanaat geldi. Bu cezayı çek· 
d 1YeceJuin. Yalnız altı yüz kurut 
ul'lltına masrafını ödeyeceksin! 
Balıkçı Hasan, ıöyle dedi: 

donatılmıttı. 

Kaptan bir vakitler Polonya 
yabancı devletler tarafından tak· 
ıime uiradığı zaman Türklerin 
buna ittirak etmediğini ve 150 
sene hariciyelerinde Polonya el • 
f!i11i icin boş bir koltuk bulundu · 

..ran :F•iın• ~ Türk Plaıau cıldu
junu ve Polonyadan gelmiı mu • 
hacirlere en iyi muamele ederek 
onlara bir köy kurmalarına müsa
ade ettiğini ıö1lemit ve bilhassa 

Apartmanlara ilave 
edilen katlar 

ve bunu istiklalimiz takip etti.,, 
Vapurun kaptanı Türk inkıli. -

bının büyüklüğü ve Atatürkün 
muvaff akiyeti §erefine üç defa 
"Horra,, . derneğe arkadaşlarını 
burada davet dmiıtir. 

Bun&&n ~nn aPUtda bulu · 
nan yegue iki Türkten biri olan 
Bay Faik Kurtoilu ayafa kalk . 

mq bu tezahürata te~ekkür etmit 
ve yeni Türkiyeyi kısa ve açık bir 

iskan işleri 
)'' - Hay, hay.. Veririm altı 
uı lturuıu ! T etekkür ederim! 
B::-:-, --------.. Beyoğlu tarafında bulunan ba- Sıhhiye Bakanı dün ak-

it ,nci ispekter zı apartnnanlara aa.hi.pleri ~ra- şam Trakyaya gitti 
llıüdanyaya g:tti fından birer kat daha ilive edil-

l>o diği belediye tarafından yapılan 
•• lu illerinde inceleme ıezi- d ınd bu arattınnalar a meydana çıkmıt· 
hı· .ı· e lunan birinci ispekt&r A-

"lll ö tır. 
d.. zmen dün ıabah Ankara-

-.11 h Bu ilave edilen katlar kendi 
t~le .. rimize gclmit ve istirahat bin~larının yanlarmda ve arka· 
""a.. UZere Mudanyaya ailesinin 
""4lllla • sında bulunan bazı binaların man-
...__ aıtmiıtir. Bay Abidin Oz -
-cıı b· haf zaralannı kapatmaktadır. Jc. ır ta sonra tekrar An -

raya dönece!dir. Belediye idaresi bu iti jncele-
Ji mek üzere mühendislerden bir 

arp akademisinden grup ayırmıttır. 

ö .. _ _çık~nlar fstanbulun kurtuluş günü 
011 ı,._~uınuzdekı Salı günü ,aat 
)d ~le Harp akademisinden bu 

çıkan b 1 . • \'er·ı 5u ay arın dıplomaları 

Altı · tetrinievvel lıtanb11!un 
kurtulut bayramıdır. Bu münue~ 
betle o gün ,ehrimizde yapılacak 1 ecektir 8 . l>ı .. ,~ ıniinaaeb•tle Akademide tören programını hazıı·lamak üze. 

oı.uren 1 k re önümüzdeki hafta bir toplantı ......._ : yapı.aca tır. 

Baıbakanlığımızın 'ensibi üze
rine Trakyada göçmenlerin iska -
nı işini gözden geçirmek için Sağ
lık Bakanı Dr. B. Refik dün An· 
karadan tehrim'ize gelmit ve ak -
tam üzeri Tra1tyaya hareket et -
mittir . 

Kendisiyle Tokatliyan otelin -
de görü~en muharririmize S2\ğlık 
Bakanımız demittir ki: 

"Trakya genel iıpekterliği 

mıntakası içinde iskana tabi ,göç
menlerin vaziyetini tetkik :çin, 
Batbakanımdan aldığım emir 'Ü -

zerine bu ak§am Trakyaya gidi -
yorum. Dönütümde, hazırlıyaca • 
ğım raporu kendilerine takdim e
d~eğim.,, 

ı ~ yapılacaktır. 

'-;---Kıaa Haberler 1 Regaip kand:fi _Wlmll ___ _ 

Gaıa~~ı emlAk genel direktörlilğU lıtanbul mllltllllllündm: EylOlün Bir sabıkalı yakalandı 

Pella halterleri 

l!ltıaı ~ray polis merkezini ve hu - odtuzuncu ~rteSI Recebin biri ol -
t.. lllufıaae~ tahsil 

1 
ufundan onümlizdeki perşembe gü- Topnanede oturan aa.bıkalı 

•tdakla memur arının o- nU aır... <Cu . • M f F 'k d t tır. rı binayı satılığa karmıı • ngcamı raa ıecesı) Regaıp ge- usta a, erı öyün e ,ılyasbey 
~ ~atıı müddeti on beş ::ındür. eeel oldufu il&n olunur. ıokağında 18 ıayılı Süleymanm 

cıı 0:.~1 ınevya halindeki komisyon - Profesör Piga şehrim izde evine kimse olmadığı sırada a· 
!ttı§tı; ~nnı~ Ustu açık olarak yapıl Madrit adli doktorlarından nahtar uydurmak suret ile girer-
:t'af ı c § mtinasebetile bunların et • :f •· p· ken yakalanmıf ve üzerinde bir • la amaklnla kapatılacaktır. pro eso~ ıga yaptığı bir tetkik 
'-it k tanbulun muhtelif semtlerine 1 seyahatı esnaıında Sovyet Ruı. çok anahtarlar çıkm11tır. Sabıkalı 
Z4!rin~:astro çalışmaları bitmiştir. lJ. yadan ıonra tehrimize ıelmiıtir. yakalanmııtrr. 
dır: Mi uğra§llan mahalleler ıunlar- Profesör bugün memlekete ha- KALP DURMASI - Eminönü 
S markemaletti K k ka k l ... I aratishak y . n, emalpap, re et etmit buiunacaktır. yma am ıgı ma müdürlüğü vez 
:, :bayah;tuna';.1;:1nan, Rüstempa • Kendisiyle 'fokatliyan otelin. nedan Üsküdar iskelesinden evi-

. ' C.-"ln ,.e BUyUkçar- d ·· ·· k d 5 ne giderken saat on birde kalp "' 1' e goruıen ar a qunıza, ovyet 
tidorı!:!:.°dfls İstanbul şubesinin ko • . Ruıyada gördüğü sıhhat teıkili.tı· durmasından ölmü!tÜr. 
"" .. i açrlmı:ıı:~r ''Türk ürünleri,, te~: Dl~ mükemmeliyetinden bahset .. 

00

h·~·;;j;;d·;~·t;kji·;·h·i·~j~~i;i;·~J.' 
mı ve ıehrimizde ezdiği haata - dıiını anlatın19tır. • 

' ' , 
surette anlatarali ak~fannırtbr. 

Sen-&Jılar dün ıehrimizde do • 
lqmıılardır~ Bugün alqam üzeri -
ne kadar gezintiler yaptıktan 
sonra gid~klerdir. 

Öğrendiiimize göre vapurun 
xaptanı memle •. ette bir ~dip ola

~ 
rak tanınmııtır. "'- •\.,, 

Bay Faik Kurtoğlu ·f ev.inieT .. 
vel batında meriyete geçec~ o • 
lan yeni Türk - Yunan ticatet .... 
anlatması hakkında Ekonomi Ba-
kanlığına bir an evvel malumat 
vermek için, arkada9iyle birlikte 
bu seyyah vapur;yle gelmek te -
ıebbüıünde bulunmuı ve Polon • 
va acentası memnuniyetle kabul 
ebnittir. '" 

Türk sularına girildiği vakit 
adet üzere ~ularımıza çiçekler a -
tılmıttır. 

Eyüp tramvay yolu 
raysız mı yapılacak? 

Herır.. 9llmilrge pqinde. Hem 
Halın ıömürge pqinJe. Hem 
tim'cli aTtik bunu örtmek için eı • 
imi gibi .iya.a Jolapları kurul • 
mıyor. TQfan kalabalıklar, mede
ni haklar, verimli toprakları ba
krmBUlıktan kurtarmalar öne ıü· 
Wilmiyor. Dap«lüz utiyorlar. Ko
'ntllına ağamıyan bir zenginin 
'y=lık kötk, yalı istq;iıi gibi i• 
tiyorlar. 

Oteile "BfiiN,, nmrlarını liara 
lnr balat •annlf. Y alnn lırhnclla. 
nn oğaltula yalıl"fCllm arillıran 
•ar•ıntılarla yer ilepreniyor. Bü. 
'tün bunların Jıııncla llir 'de göm
lek ~arp~ oar. Kail, .iyal\ 
san ııömleklmin, ullia ~ağı 0-

ltı.fU Ja siyaa alanlannın son mQW" 

atuıJır. '.Artık ula.lar, 'tarıhe ge • 
~en bayraklari)f e 'tlefil, nrtların
Jaki gömlekleri• biriliirlmrulen 
ayrJıyor1ar. ~cı, 'tllalrı ğ~ ııı 
ki, 6iraz yülileldm tlünyaya bo
lraliilaeyclilt, Plmeliten 'IHı,lia ya• 

' pacak ıey bultınlaJ:dıli . 
Yeni devir alman telefon aoı- Kag ker; lfmJi lunidmı.: 

yelesi işlerini incelemek üzere -1914 'Je mi)U1.. ""' 
tehrimize gelen Baymdırlrk Be.· Diye .ordum. Bu ~gınlıli dt-
kanı Ali Çe!inkaya Ankaraya cirinin ıon halkan belki oraya. 
dönmüıtür. var~. Fttkat ogünlfmle .mirler. 

Bakanın l.ıanbula ikinci bir ıimJiki kadar bozuk 'Jeğildi. ·o • 
geli.ıiride yarıda kalan tramv!-Y ranlayıılarclaki yanılmcılcu, liir 
ıosyeteai meselesini ıözden ge- yana bırakılırıa ~ok tlalia derin 
çirmek ihtimali vardD". dütünülüyor, Jalaa üıtün 6C1§an • 

Diğer taraftan tramvay soa- lryorclu. 
yetesinin, yeni diiJündüğü eaular Damarlarda harcanacak '6ol 
dahilinde bakanlığa bir proje kan vardı. KcualarJan alhn raflı· 
vermek üzere olduğunu haber al- yanları akıyordu. Herkea toktrı. 
dık. Sosyete, yeni yaptlacak o- Bugün banlaT1n hiçbiri yok. On 
lan Eminönü - Eyüp hattı ara- yedi yıldır tlokunan ıargılar Jaha 
sına tramvay rayları döşemekten erki yaraların kanını clindireme • 
daha ziyade. bu hattın treyleyhüı di. Soyıal bozgunun, her gün bir 
ıia.temile, yani rayıız olarak ya- bafka yanı patlayıp cleıi_liY_or. Bun• 
pılmasmı istiyecektir. lar karıılanmaJan yenı bır uçuru· 

Sosy t 
· b eki. t "h ma atlamak iıtiyorlar. Tekler yıq· 

e enın u t ı ercı e- . • 
derek ileri1e sürdüğü sebepler a- la uJanırlar. Fakat uluılar ıçın 
rasında bilhassa iatinilak· d ha böyle mqtlu bir sai 10ktur. Onlar 

ın a Jı • l 
az bir miktarda l er vakit Jelilıanlı atqıy e yanıp 

yapı acajı ve tutuıuyorlar. Büyük ıav~ın dul • 
masrafın bu suretle önleneceği ları hala ıWlar, yetimleri dile • 
söylenmektedir. Sosyete münıes • nirken ıon iıler karıınnda bil .. 
ıillerinin yakında Ankaraya git- mem ba§ka türlü düşünülebilir 
mek ihtimalleri de vararr. ., 

Atina Şarbayı 
Şehrimize gelen Atina ıarhayı 

Bay Kotiyas dün öğleden önce 
vilayete gelerek tarbay Bay Mu-

hittin Üstijndağa ziyaretini iadel 
etmittir. 

Dün akıam1 Bay Kotiyaa fere
fine Bay Muhittin Üstündağ Ni
§anta§ındal:i vali konaeıncla bir 

tölen venniıtir, 

mı ••. 
S. Gezgin 

Menba su!arı inceleniyor 
Belediye idareıi memba sula

rının tetkikine devam etmekte
dir. Bir memba ıuyunun mikı·op· 
lu olduğu görülerek temizlenme. 
dikçe halka içirilmeme~ine karaı 
verilmi§tİr. 

Diğer suların da tetkikine de
vam edilmektedir. 
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32 bin mahpus! 
Memlekette mevcut mahpus tutarı bu 

Ankara, 28 (Kurun) -Tüze Bakanlığı Ceza itleri elrafmdaki 
incelemelerine devam etmektedir. Memleket içindeki bapiıbaneler 

:ve ma.hbusların durumu etrafmda en ince noktalar bile gözden geçi
rilmektedir. 

Muhtelif zamanlarda tutulan notlar entereıan neticeler vermit
tir. Bugün Türkiyede mahbus miktarı 32 bin tutmaktadır. Bu yeldin 
qağı yukarı Af kanunundan önce ki yekuna yaklaımı9tır. Bu artıtın 
aebepleri de ay,ıca tetkik olunmak tadır. 

lmrallı adasında yapılacağını bildirdiğim hapiıhanenin yü2 
bin liraya çıkacağı anla§ılmııtır. Hapishane bir tecrübe m:ıhiyetin. 
de olacaktır. 

Orman yetiştirmek bir mükelle
fiyet haline konulacak 

Ankara, 28 (Kurun) - Duyduğuma göreı bir orman muhafaza 
ıenel direktörlüğü ihdas olunacak tır. Buna ait layiha Bqb:ıkanltkta
dır. Bu teıkilata crdunun da yardım eeleceği anlatılıyor. 

Genel Direktörlük, ormanla rın muhafazaıı, yangınlardan ko-
1'Unmaıı ve yeniden yetit~irilmeıi itleriyle uğra~acaktır. Orman yetiı
tirmek, bir mükellefiyet haline ko nulacaktır. 

Ziyaretçiler, öpüşme bahanesile mah
puslara sokulup esrar veriyorlarmış! 

Ankara, 28 (Kurun) -Tüze Bakanlıiı tarafından bütün ha· 
pi.haneler direktörlüğüne yollanan bir yayımda, mahbuıları ziyaret 
için gelenlerin mahbuslarla ÖpÜf meleri yaıak edilmi9tir. . 

Bu yaaağa sebep, ziyaretcile rin hapiıhanelerdeki tanıdıklanna 
•rar götürmeleri ve bunu öpü9me bahaneıiyle mahbuılara yaklata· 
rak vermeleridir. 

Spor teşekkülleri gençlik 7 ürk - Macar ticaret 
teıkiltıtına bağlanacak anlaımasi 

Ankara, 28 (Kurun) -Yapı · Ankara, 28 (Kurun) - Yeni 
lacak gençlik te~kilitı itiyle ui .. Türk - Macar ticaNt anlapna•• 
rqan komisyon bir layiha proje · bugünlerde imzalanicaktır. 

.~ıaın~'l\Y'.• Bütün ıpor tete1'· • • • 
külleri bu teıkilata bağlanacak. lzmırtelefon sosgetesının 
tır. işleri inceleniyor 

Çankırı sayLô.vi Sami 
gömüldü 

Ankara, 28 (Kurun) - Olen 
Çankırı ıaylavı Saminin cenazeai 
töreni bugün yapıldı. Törende 
ICantutay baıkanı, Kültür Baka -
nı, aaylavlar bulundular. 

Manisada su tesisatı 
, Ankara, 28 (Kurun) - Mani· 
tada 190 bin lira harcanarak bir 

Ankara, 28 (Kurun) - lzmir 
telefon soıyeteıinin itlerini tetkik 
etmek üzere Bayındırlık Bakan · 
lığında bir komiayon kurulmuı -
tur. 

Bu komisyon soıyetenin mu • 
kavele hilafına yaptıiı muamele
leri inceliyecektir. 

Paraşut gösterişleri 
Ankara, 28 (Kurun) - Türk· 

kutu parafÜtçüieri, Cümhuriyet 
bayramında ilk defa olmak üze · 

Çamlıca Orta Okulu Kapatıldı 
~u okulun öğretmen kadrosu Gazi Osmanpaşa 

kız orta okuluna verildi 
Gelenbeoi, Cumhuriyet orta okulları direktörleri değişti - Parasız yatılı 

talebenin sınaç kağıtları bakanbğa gönderiliyor - Universitede 
bu yıl ilk dersi profesör Akil Muhtar verecek 

Kültür bab.nlıiı lıtanbul telı:J 
rinin talebe durumu etrafmda 
incelemeler yaparak bu yıl yazı· 
lan talebeyi mevcut liıe ve orta 
okullarla yeni açılacak üç okula 
yerle,tirmeie karar verdifini yaz· 
mıttık. 

Orta okullara yazılmak için 
verilen on .rünlük yazılma müd
deti içinde okula bqvurup ta ya· 
zılamıyan veya yazılma zamanını 
geçirenlerin de yeni orta okulla
ra almmuma karar verilmif, a
lakadarlara bildirilmittir. 

Yeniden yazılmak iıtiyen tale· 
belerin acele olarak okul direk· 
törlüklerine batvurmaları lazım• 
dır. 

. Kültür halcanlıiı yeni tube a
çılman lizrm gelen lite ve orta 
okulların durumunu tetkik etmit 
ve her okulun kaç fube açabile
ceiini bildirmi,tir. 

Bu sonuç bugün ıehrimize ıe
lecek olan kültür direktörü Bay 
Mehmet Emin Eritirgilden anla
tılacaktır. 
Çamlıcada bulunan Çamlıca kız 

orta okulu talebesinin azlığından 
dolayı latyedilmiJtir. 

JJın,.~cıa.'ki talc:\Je diftr orti o
kullara yer}eftirilecektir. Çamlı
ca orta okulu öğret.men kadroıu 
olduğu gibi Gazi O.manpqa kız 
orta okuluna verilmiftir. 

Bundan 'bqka Gelenbevi orta 
okulu direktörü Bay Cafer açık 
olan Cumuriyet kız orta okulu 

baka ıınaçları evvelki gün bitmi§· ı 
tir. Bu yıl tehrimizden smaca 
900 talebe girmiıtir. Smaç kağıt- ı 
ları hakanlık tarafından gözden 
geçirilecektir. 

Netice bir kaç güne kadar bel
li olacaktır. 

ONlVERStTEDE 
Oniveraitenin bu yıl tömele a

ç.ı1acağını yazmııtılc. Tören için 
rektörlük tarafından bir program 
hazırlanmaktadır. 
Hazırlanan programa göre, tö

ren üniversitenin konferans aalo
nunda yapılacaktır. 

Eskrim 
birincilikleri 

Dün Türkiye eakrim birincilik
leri Taksim dağcılık kulübünde 

baılamııtır. Epe ve kılıç birinci • 
likleri bitirilmi,, flöre müsabaka· 
sı da bugüne bırakılmııtır. 

Epede kazananlar 11ra ile fÖY· 

ledir: : 
Sermed, ilhan, Muhip, Muıta· 

fa. -
1( .,1.ct. l&": 

llhami, Ornan, Multip, ve Ci • 
hattır. 

Müsabakalar esnasında Burıa
dan gelen gençler de kılıç ve kal· 
kan oyunları yapmıılar, çok muı· 

vaffak olmuılazdır. 

direktörlüğüne atanmıttır. Gelen- ______ _..__.... _ __, __ _ 

bevi orta okulu direktörlüğüne 

de lıtanbul liaesi edebiyat öfret· 
menlerinden Bay Muvaffak atan. 
mqtır. 

PARASIZ YATILI TALEBENiN 
SIN AÇLARI 

Paruız yatılı talebenin mÜla· 

1 Asker Lik f :------
Kadıköy askerlik §Ubesinden: 

Ayın tek günlerinde faaliyette bu
lunan Kadıkiy askerlik meclisi 28 ey
ltll 935 ten itibaren her gün öğleye 

Geçen yıl ilk açılı, dersini ti 
kuk fakültesi profesörlerinde' 
biri vermişti. Bu yıl, ilk ders 'f 
fakültesi profesörlerinden 8' 
Akil Muhtar taraf mdan verilect 
tir. 
ÜNiVERSiTE RASAT ANESI 

Üniversite. bahçesinde yaP1' 

lan yeni rasathanenin bazı ale~ 
leri eksik olduğundan bir te~riııt 
evvelden itibaren çalı§maya 
lıyamıyacağr yazılmıttı. 

Öğrendiğimize göre, ruatb' 
ne teırinieTVelin ilk haftasnıdl 
mevcut aletlerle çalışmaya ıbaf 

yacaktır. 

OKUMA ÇACINDA OLAN '/1' 
OKUMAYAN ÇOCUKLAR 
Okuma çağına gelip te aile 

l>epleri dolayııile okuma.yan 1' 
çahfmaya mecbur olan çocukl'' 
rm sayısı ilk tedrisat iapekter 
tarafından tesbit edilmekte idİ· 
Yapılan araıtırmalarda bi ,lı 

fazla çocuğun okula gitmedll' 
öğrenilmiıtir. 

Direktörlük w çocuktan JIJ 
malc: için yeni çareler arrya~ 
tır. ilk tedrisat ispekterleri yaldl 
da toolanarak bu meeeleıi 8 
ıeceklerdir. 

Fakir çocuklarm kitap _.,İ_ 
larmı temin için 3000 lira ;,,J 
mJ!br. 

öôRETıMENLFR BIRUctNtf' 
BALOSU 

Öğretmenler hirliii 
deki sonbahar mevaiminde 1" 
sonba:bar baloau yapmak fri-" 
hlzırlıklara hql&mrfhr. 

FINDIKLI OKULU 
FındıkJıda yapılan I01l ~ 

ömek okulu bir tetrinievveld~ 
tibe.ren çabtmaya haılJYA""'" 

ıu teıiıab yapılmaktadır. lzmir 
Sular müdürü Bay Aıaf bu teıi • 
satı tetkik etmek üzere Maniıaya 
aidecektir. 

re paratütle gr.up halinde hava .. ============== 
da göıteritler yapacaklardır. iş kanunu projesi 

kadar faaliyette bulunacaktır. Ve 10 tır. d 
birinci teşrin 935 de kapatılacak - ============= 
tır. Alakadarlara ilan olunur. Romen tayyareciler 

Kok fabrikası 
Ankara, 28 (Kurun) - Zon -

auldakta Sümer Bankın Kok fab-
rikası Birincitetrinin ortaların 

dofru törenle açılacaktır. Açma 
törenini Batbakan yapacak ve bir 
aöylev verecektir. 

Siimerbank binası uımaı endüatri birliii it Jca.1.----...--------•ı 
Ankara, 28 (Kurun) - Sümer nunu projeai üzerindeki incele· 

Bank binuı yapııınm ihaleıi ya;- mel erine yarın bqhyacaktır. 
pılm19tır. Yakmda intaata hatla- Endüstri erbabmm iftiralrile 
nılacakUr. yapılan bu toplantılar projenin O· 

Ekonomi müşaviri 
Ankara, 28 (Kurun) - Eko • 

n om i Bakanlığı miiltqan Bay 
F aikin yarın buraya dönmeıi bek
leniyor. 

kumnası bitinceye kadar devam 
edecektir. 

---------------------------
Matb'ctamua ıelen aerler: 

YERYOZtJ G(JKYtJZtJ 

Takvim 
Glia dolusu 
Glin batısı 

Sabah llltDU• 

oııe namuı 
ltlndl nımazı 
Atşam aamuı 
Yatsı namazı 

lmsat 
Yılın grçea gUalerl 

fılııı talaa ıllnleri 

PAZAR Pazartesi 
29 Eylül 30 Eyllil 

I Recep ı Recep 

5.~9 5.56 
17.:17 17,56 
~.oo S.M 
[f.0!\ lt.04 

15.H U.'l~ 

17.~7 17,SS 

ıuo 19.!7 

4.16 4.17 

!70 271 
96 95 

Şehrimizde bulunan Ro"' 
tayyarecileri dün öğleden tO , 

ıehrimiz ibid~lerini gezmiılerd 
Bugün Ankaraya gitmeğe ~ 
!anmaktadırlar. 

Oç Romen deniz tayy 
de dün gelerek Park oteline ,_ 
mittir. 

Musul petrollart 
Kumpanyalar Italyanın eline geçmiş! 

Her sene .Mlllt Ktitüphanemize fay-l••-----------dab bir kaç eser hediye eden gayret-

.--Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatmm ~ uııed 

serisi tamamlandı 

Jf yuıcılanmızdan Faik Sabri Duranm Denizyolları 
eseridir • .Açık bir dil ile yazılmıştır. 10 kita.p 520 kurut 
Yertuzü Gö1cyiizUnün bUtün sırlan - 1 Ş L E T M E S 1 Birinci taksit 220 diğerleri 
nı anlatıyor. Etrafımızda her gün Acenteleri: Karül1 - Klpriiba§ı ayda 100 ktjruş 
görüp de varlık'armm sımm bir ttir- TeL ü.162 • Sirkeci Mühürdar zade 

Muaul petrollarmın kimin eline 
• geçtiği meaeleıi, ıon günlerde Ö· 

neın.li ve ıırlı bir mahiyet aldı. 
llk önce bu petrollara ait men· 

f aatlerin İngilizlerden İtalyanla
ra geçtiği söylendi. Bu tözler ln

t gilterede derin aki•ler uyandır· 
1 dwiı için Musul petrolları kum. 
panyaaı tekreteri Londra gazete-

. Jerine bir bildirik gönderdi, ya· 
ymblann doğru olmadığını, bu 
~yaların idare mecliılerin
de bulunan lnailiz diulrtörlerin 

geçen mayuta Mtifa ettiklerini, 
iıtif alarmın kab.Jl olunduiunu, 
fakat bu istifal&rm böyle bir itle 
al&kadar olmadijmı aöyledi. 

Fakat bu bildirik lnıiltere•. 
de hiç kümeyi memnun etme· 
di. 

Çünkü geçen İltif alar bu avn 
on dördünde oldu ve ltalyanla
rm vaziyet hakim olacak derece
de hiı.eler aldıktan haber veril
di. 

l>Mıa 80Dl'a Hahtiltan impa· 

1fi bulamadığımız llemler ve uzak. ya- I•-- Han telefon: 22740 __ .. 31 Raıin Ahmet p.,I 
km harikalar arasında bize tatlı ve Trabzon Yolu 32 Ariato Metaf"ızik Hilmi (d' 

- 33 lıkender Haydar~ 
istifadeli bir gezinti yaptmyor. Tav- GOLCEMAL Vapuru 1 Bi - ...-
siye ederiz. rinciteırin SALI criinü ıaal 2 

34 
Kadm ve Sosyalizm ~ 

•- Zek _!hı 
de RIZE'YE kadar. (5999) 35 Demokrit Haydar~""-

ratorluğundan mühim bir imtiyaz •------------------ 36 Dinler Tarihi Hilmi ·- .ı 
alan Miıter Riket Muaul petrolu fskenderiye yolu 37 Filozofi ve aan"at Suud 1'~ 
kumpanyalannm lnıiliz kumpan· 38 Etika Ai~!:i 

lmakt 
IZMIR Vapuru 1 Birinci- ~r yası o an çıkbğmı ileri aüre- ı 39 Heraklit Haydar .. -"" 

letrin SALI günü 1aat 11 de 40 Ruhi mucizeler Cemil ~ 
rek bu kunlpa~lardan çekildiii ISKENDER!YE'YE kadar. 
ni ilin etti. Müracaat yeri - Yakıt müe••e-' 

(5998) 
Dunnn, lngilterede de henüz ••-----=-~------•-'---''-ta_n_b_uı_-_A•n•k•a-ra_ca_d.dc.• ... İ ,_ 

anlqrlmam11 bulunuyor. 
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1 Yapı,ıll Kardeşler 
·L ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
... Bölem: 48 ~ ıll'OOllllffilllli•• Yazan: Rudolf Van Wehrt .. 

Evrika == Buldum! 

f Yabancı Posta 1 
Türkler 

"Dünyanın en se
vimli insanlarıdır,, 

iŞ KANUNU 

Amele çalıştığı yere 
niçin bağlanamıyor? 

·-

Bir Fransız gazeteci kadın 
Bir işçi bunun cevabını şu sµretle 

''Biribirinizden ayrılamazsınız. Siz 
ayrılacağınıza karılarınızı ayırınız!,, 

böyle söylüyor 
Pariate ,ıkan Pöti JUTnal ga.ze

tai muhaTTirlerinclen ve Pari.in 

vermektedir: - ·"Çünkü her an ko-. 
vulmak korkusile yaşıyor!,, 

tanınmlf kadın avukatlarından Adresi bizde ıaklı bir itÇİ, 
Başını okumıyanlara kıra. geriledi. Demin kalktığı ye- Jaklin Beriton l•tanbal ve Trab • 

'- ka d dün matbaamıza gelerek it ka· 
A11Wrikada Şimali Karoli • re, Çanıın kanıı olan ııuz r e- :ona gelmiı, Halep yolu ile mem· 

H. nunu hakkındaki fikirlerini §Öy· 
na da J'inston şehrindelı.i hak- ti Adileydin yanma oturdu. ıç /eketine t:lönmüıtü. Gazeteci ka • 
yeri yapışık kardeşlerden En- ağız açnnyan Aditeyd, ıuratı uık el Hal k le anlattı: 
gin Çang aleylıine a'"'ıgyı da • ın epte endi•i ile göriifen - ilk önce tunu söylemek iate-

ır• bir haldeydi! b. --' k T · L! h kk .J vaya bakıyor. Dava konıuu, ır mcsıe taıa iırRıye a ıncıa; rim, ki hafta tatilinin cumartesi 
Hakim, timdi avuçları ara- n1 ··y1 • • 

Yalaşık alnuyan harekette bu- fU arı • 0 emlffır. öğleden ıonra sayılması bize ay-
lunmaktır. Çang, Engi döv • sında p.kaklarmı uiuftura uiuf- " - Türkiyeye ilk defa 1924 

d d d · d da iki buçuk gündelik zarar ver· 
m.üştür. Suçunu itiraf ediyor. tura erin en enne üfiinceye yılında ıitmittim. lıtanbulu çok 
K 1 b. k di. Bumı, it kanununun bize ve-

avga, kanları arasındaki ge- dalmıftı. Ne yapım, nuı ır a· ıevdiX.:- irin bir buçuk ay kal ~ 
,.· • l"kt k t Fak t 1 k ., O ..,. ka 5 "au 3' receği diter haklarla kartılamaiı 
~ınuız ' en çı mı§ ır. ·a rar a iti otanın· , vereceıı • dım. ikinci defada vapurla Kara-
başka sebepler de yok değU. rar V.in böyle dimağını yorarken, umuyoruz . 
Eng, hôJ."inıden opcraayonla a- • .,. denize geçerken de kaldım. On dört yatımdanberi i..-iymı" • 

salonda herkes susuyordu. Yalnız ilk h 3'Y yın,. karan istiyor. ıeya ııtimde Türkleri Otu b" · ·.ı Bu ·· k 
y E~in kansı Saranın hıçkmklan, kab ha d I z ır yaıınuayım. gun en· 

. Hakimin alnındaki kırıtıklar a aa a am ar un • dimde iki yüz kiloyu omuzuma a-
~aha. barizleıti. Çenesini avuçları arada keıik kesik akis bırakıyor· nederek bir takım yabancı unsur· lıp götürecek kuvvet görüyorum. 
lçeritı.i ld D" "d- t d du. larla gÖrüfüyordum. Fakat Türk- Fak•'t ı: __ •.::..--& ayda aldıg"- on 
b ne a ı. unıu u, aşm ı. G"tt"L- 1 h--1-nklarm ... uu AUYYcı~ .... 
0 L _ 1 ı,.._..e aza an ~ lerle temaı edı"nce ve bı"lbaııa on· u, na.yli uzun sürdü. Nihayet, ı;_ h f n _,_. 1 ·, s altı liradan fazla bir şey kazan· 
aa.b gitti~e a i iyen a&ıı en· ara, ların aile ıoıyetelerine girince, 

lıi ıra. rzlıkla karar bekliyenler, be · k ... nd"l"n· aX...ından a dınnryor. Bu para ancak bana lm-
-1-! yaz ıpe m" 11 1 &.. • Türk milletinı·n d~ier medeni mı") • .ı IQntin ağzından ıu sözleri duy- S 1 d ı.._.1_ h" • nı bir ekmek kazandırabilir. Hal-

QUla.r: ymnryordu. a on a U09&a ıç }etlerden katiyyen aıağı kalmı - buki ben evli bir adamım. Bir 
ıeı yok!. Herkesin ıabl1'ıızhkla yan pek sevimli ve ı·nce ı"naanJa .... 

- Bunca senelik hakimim. beki d k d d .., çocuium var. Bet yıldanberi ev-
ir_ e iği, mera sar ır ıgı §ey, oldux.ı·nu anlryarak onl~ra pek 

d~un kitaplarını, senelerce el- k 1 "h • L~k· · ... ... liyim. Eğer doğan çocuklarımı ve arı, ı tiyar na ımın verecegı rabuk ısındım. Türkler mert ve .en geçirdim. Te1mıil maddele- karar! ~ besleyebilseydim, bugün üç çocu-
lin t.. _ • d ld 1 ve cömert insanlardır!,, x.- d ha 1 _ı.:.. ezuernn e o uğunu ıöy e· Böyle, dakikalar ıeçti. Bet, on, 5 ua.u a o acaıuı. 
llıekle, mübalağa ebnit olmam. on bef, yirmi, yirmi bet·· Niha· Araplar kongTesi Çocuklarımm ikisi öldü. Onla· 
~da yakJıık almıyan harekette yet yirmi betinci dakikayi bet ... ( lllihram) gazetesinin Kudiiı n besliyemedim. Bütün bu ıiki-

1untnak eaumdan bir dava niye ıeçiyordu, ki hi.kim elini, muhabirinden alarak neırettiii yetleri çallfbiım halde kazana-;-r· Suçluyu hapıedebilirim. Ki- dirseklerini dayadığı muamaı bir telırafa göre, p.rld Erden hü· machilllll için, haı,ldnmı vermedik· 
ıt altına nasıl koya:bilirim? O, kürsüye vurarak, bağırdı: kOmeti bir Arap konıreainin top. )eri için yapryonnn. Halbuki it 
lYrı ınesele ! Yalnız ben öyle bir _ Evrik&! lanmaaı için lizım gelen teıebbüı· kanunu bir amelenin alacağı 
k.rar verebilirim! Yahut da pa· Dimaimı bir hayli yorarak a· lerde bulunmağa bqlamıttır. Bu gündeliği tesbit eder de ben de ça 
l'~ cezasına mahkUm etmekle ik- radriı mühim bir teYi keıfedince. te,ebbüıün, son defa Ummanı zt· htbğım kadar para alınam, bun
~:~ ederim. Fakat sizin tasarla- böyle bağırıp hamamdan çml· yaret etmit olan Hicaz veliahti E- ların hiç biri kalmıyacaktır. Eter 
k iıtıız ıeye, operuyoıala &YD'lf ÇJPt.k 90~ f~ taritljn ta- mir Suu~ ..u.i•••• -.uine ,... i§ lu.nunu ~.ıa.,,..., L.m&-ız ve-
r;.l'a.rı vermeğe salilıiyetim yo\, IUDIDlf fizikçiai Arıimedin meı- pıldıiı bildirilmektedir. Muhabi . rihneae, benim sibi dinç, jitr-

1tter Eng Bankerı ! Amerika ka- hu~ üç heceli tek kelimesini tek- rin ilave ettifine bakılıNa bu kon~ büz yurttqlar bir 'kaç yıl sonra 
!\ununda bu hususla bir madde rarlryan hikim, yirmi be! dakika greye binden fazla murahhas it sakatlanacaklar, aç kalacaklar, 
}'•~ılı değil! ve bet saniyede acaba ne bul- tirak edecek ve konutmalar, bil, kendileri ile beraber ailelerini de 
d lia'kim, davacının isteğini red- muftu? Ketfini anlatmadan fUDU ha11a Arap memleketlerinin ae - peritan edeceklerdir. 
'8 tder etmez, Engin karısı Sara not edelim, ki bakimin aradıiı limeti ile dünyanın her tarafın • Bir arkadqım merdnenden 
.. lnlcera, dinliyenlere mahıuı en feYİ bulmak için yirmi bet dairi- daki Araplann hukuklannı mu · düterek ayağı kmldı. itten çı• 
k? •ıradaki yerinden fırladı. Hi- ka bet saniye düıündüğü, salon- hafaza mevzuu üzerinde yapıla· kardılar. Yeni evli idi. Sefalete 
~Ilı~ doğru yürüdü, parmaklan· da bulunan bir Amerika gazete- caktır. düıtü. Bunun gibi yüz)en:e misal 

bnibirine geçiriıle ellerini ka- ıinin muhabiri tarafından saate Hindistan şairi T agor vardIT. 
~~rdu, heyecanla, ıeıi titriye • bakılarak belirtilmi! ve sonradan Kudüa, (Özel) _ Kudüıte =============== 
·~,Yalvardı: d ~-·ıa d et • • B O R S A • ava tanı tı araam a gaz eaıne toplanacak dünya ıulhü cemiyeti-
~ - Siz ne yapıp yapıp Çangı ıeçirilmittir. ne Hint ıairi Tagıır ıle İngiliz-------------
~ OJ>eraayona razı olması için Bu itibarla, eauaız delil, meT· muhalif fırkası baıkanı Lalubo. mi!!!!! 28• 9 • 93.!!§ !!!!!!9'l 

)))L etmelisiniz. Operasyon ya- auk! Şimdi gelelim hikim;n ne rinin de ittirak edecekleri ıöylen- t11u1aı111u -• twuem olulu, a. · ' 
..... mı mümkün" •• la'---•~ b:.. 1 

.. :ı.. •C&K •• bulduğuna: mektedir. Cemiyet yakında top rtnde ........... stJrealerdlr. Balc•mh• • 
:_tar vermelisiniz. Biz, ,imdi bir _ Buldmn ! Bu itin en unun lanacakt.ır. ıs ~ •tlt ftyaüandlr. 
-.:ıteıtnemd E t ıı---- nukut 
\ e yqryoruz. vet. ce- tanda halline çare buldum. Irakta din ve devlet 
il~ hayatı! Çocuklar, baba- Sonra, etrafına göz gezdirdi, 
, .. ~ı görünce korkuyor, hemen ıözlerini yapıtık kardetlerle ka· işleri -! ~rya koyuluyorlar. Ve biz, nlarma çevirdi ve durubadı. He- Bağdattan bildirildiğine göre 

• Londu fıl7, - • Vlyıa1 H. -
• Nenort 126. - • Mıdrtd !7 -
• Parts 108. - * l!erlln l!l!I,-
• Mlliao 187, - • Vaqoyı ,.. -
* Brllbt S':C.- • B•dapeste '~ -
•Atına H.- • Blltres ıs. so 
• Cennn l'ill!I •• • Belgrad !6, -

• Sofya !4, - • Yokobımı 35, -

* Amlttrdan l!Ç, - •Altta ~41. -
•Praı 97. - * Mecidiye sa. -
• Stotholm 31, -- • Banknot !33 -

Çekler 

'1 neleri bu manzaraya dayana. yecanını gidermeie çalqarak, frakta dinin devlet itlerinden ay. 
()1 •Yoruz artık. içimiz parça parça genit koltuğunun arkahima yaı- nlmaaı istenmektedir. Su huıuı • 
~ °Qyor! Tasavvur edin bir kere, landı. Sakinleşti, aiır airr söyle- ta tair ve ıaylav Marufuıraıafi 
fltt rı koeam Engi çok seviyorum, yiıle, bulduğu çareyi bildirdi: hük6mete bir takrir vererek Av -

11 ~ Yap11ık kardqi Çanı benden _ Hatınma gelen bir fey, bana rupada ve Türkiyede oiduju gibi 
~~ ret ediyor! Ben, kocamı ken- öyle ıeliyor, ki bu çapr&trk itin frakta da din itinin devlet ifinden 

):~l hasretmek, onunla ha!baıa hal ,..,.esidir. Hal çaresi olabilir. aynlmuını teklif etmiıtir. Teklif • Londr1 619.~0 * Stokhlm aıı1~ 
"Ilı 1 __ , __ ,. ~ h"b" J ktaki 1--} • NnJOrk 0.79~ • Vlyar. 4.!0l=< 

ı ıutun&K arzusundayım! Size bir teklifte bulunacağım. Ka ıa 1 ı, ra ıon aay11UD ara •e· • Parla 12.05 • Madrtd S.Stt9 

~ ~ikim, kendisini çok mütkül bul ederseniz, ne ali! Madem ki hep veren mezhep kavgalarmm • Mlluo o.7475 • Bertin 1,01:ıo 
ıırette hiaaediyordu: biribirinı'z..J-n ayrılmanız mümkün ortadan kaldırılması için ba ted • • Brüfeı '-7060 • Varson 4.nJo 
........_ A ~ ld d • Ada• @.'6739 • Bndapeste 4,7037 
~, nlıyorum, dedi, anlıyo- değil, ıu halde kanlarınızı ayın- birin yegi.ne çare 0 ufunu a • Ccae"" ı.4477 • Blltm 101,18-

d, · Fa.kat, mes'ut olamayıtmız- nız ! Evet, karılarınızı! Kanlarını ayrıca kaydet~iıtir. • Sotya 63,90~ • Detırad :t4.9ta1 
'-ıl k hah k lk" d ~ • J b hr • Amstmfım 1.1766 • Yokohamı t.7596 "biitiin a at imin? Be 1 e zı ve çocuklarınızı! Şimdiye ka· ..,urıgeae ,,ara 1l anı • Pra~ 19,'° " • Moskovı 109015 

k1 hunlar bir cezadır. Size ve dar ayni dam altında yatıp kalk- lrakta ufak para buhranmm •----E s H A M __ _ 
ıı: kardeşinize yerinde bir ceza! tınız, değil mi? Bundan sonra ortadan kaldınlmaaı için alt ko . • '•Bankası Q.!'•)- Tramny 9,- 1 

d~11)'~P_ıtık kardeşlerle evlenme- iki evli olunuz. Evlerinizi ayın- miaerlik Suriye hükUmetinin ye • •AHdolu ~3.s:-. • Çtmenıo u uo 
thr' lyıce düşünüp taıınmah, her nız ! Kanlarınızı ve çocuklarınızı niden 215.000 liralık frank bas • RıJı us Unyoı Def. -.-

•nıaı· h b Slr. Hayriye 15.- ~ırk De'!. -.-
S 1 

1 esa a katmalı idiniz! ayırmak auretile, ya.pqıklığm i- maaına müsaade vermittir. •Merteı:Batuı su:ı Balya -.-

"ırrı~donda bulunanlar arasından cabı olarak timdiye kadar süren ll. sııonıı -.oo ~art ra. ecu -.-
L anmal ka · H"k" · be ,__ Temizlik kongresine ııomonıı 1,60 Teteron -.-
~ rn··ı- ara ettı. a ımın hep rauer yqayıfınıza, bmen -istikrazlar -tahvlller-
llr ll ahazaaını isabetli buluyor- olıun nihayet verebilininiz. iki aitp Jaor 

' la.a"' l •t9J.lTart Bor.l ı ~.05 Elcktrlt -. -
dıt ıp Yolu mırıldanıyorlar· ev aatm alınız. Bu evlerden biri- Frankford'da toplanan temizlik • ıı n_9s Trımva~ 31,70 

s ne Miıiı Sara Bankera ve çocuk- konıreainde bulunup dönen Bay - ın ~uo Rılııını 44 -

bb} lldta, hüngür hüngÜT ağlamagw a lan, dig" erine de Miıi. Adileyd Hüanü, raporunu prbaylıia on •lmtrtaDahın 1 94 
- • Aeadota 1 40 -

~ a 1 1-1-k· .ırınt tıtltrazı Q!I, • Aoadola il •O,-
()lllrırl · a ım, nezaketle, yerine Bankera ve çocuklan yerleısin- bet güne kadar VeTecektir. ı9tl!I A M ıo. Anadolu 111 t,40 I 
-a,.~sınr, ~ğlamayı kesmesini ·ı · ler!. Raporda oranın yol ve itfaiye • S1v11·Erzarnm Q~. •\lfımosıı A 44 :41> 

• En.aın karııı, luçkıra h~ ~.4rlraaı 1XD'), tetkilitmdan balı.edecektir. · 

Sakatlanan itÇiye müeueae tas 
minat vermelidir. Genç kadmla· 
rın çalıftırılmaaı katiyen doğru 
değildir. Bu hem encek itçilerin 
it bulamamalarına sebep olur, 
hem de it hayatına atılan kadın
lar kendilerini toparlayarak evle
nemezler. 

Son dileiim; bütün varlıiı ile 
çall'f&D amele kendisini ıeçindi
recek kadar para almalı, sakat· 
lanına, hutalanıraa müessese o
nu aç b11"akmamalıdır. itinde ya
ramryacak kadar ihtiyarbyan &• 

meleye de topluca bir para ve
rilmelidir.,, 

Dün Fe.hne fabrikasında çalı. 
tan itçilerden bri ırup ta matba
mıza gelerek it ·kanunu hakkında 
fikirlerini eöylemitlerdir. Bu ıru
pun da eöyledikleri f\lldur: 

- Çalıpna saati eekiz olmah
dl1'. Gündüz çalqanlar ıece çalıt
mamalıdırlar. Kadmlann gece 

çalıf!D&)an doiru defitdir. Ta• 
hammül edemiyorlar. Saat on iki
ye dÖiru uyku butınyor, uyu. 
yanlar Cla vardır. 

Gündelikler hiç olmu1& hafta 
da bir verilmelidir. On bet günde 
bir para alan i!çi bakkale borç
lanıyor ve bir daha iki yaka.mı 
bir yere ıetiremiyo:r. Sab.t~ 
ara, ~all&lanaiilWl'Y«fiM ~· 

miye verilmelidir. Fakat yanm 
yenniye bir itçiyi doyuracak pa· 
ranm yamı olmalıdır. Yokıa bi
zim gibi gece g\mdüz çal19ıp 
yirmi lira dolduramıyanlann al
dıkları paranın yaraı 'defil.,, 

İtçiler bundan sonra gazete
mizde fikirlerini yudıjmıız idro
fil P.Amu][ fabrikası "direktirl 
Bay Sabri Poza.mm IÖyledilderl 
fikirleri tamamile l>enimaedilde • 
rini .&ylemiıfer ve kooperatifin 
Bay Sabrinin dediji gıDi amele 
tarafından idare edilmeai lazım 
seldiiini illve etmitlercliT . 
-" 10 liraya iki liralık marka 

veriliyor. Bu maıka ile e,ya al· 
mak mecburiyeti vardır. Dqarda 
Yetmİt Jmruta satılan yai koope· 
ratifte seksen bet kunattur· Koo
peratifin yapbiı yemekler yen
miyor. iki tabak yüz dirhem ek. 
mek yedi bJÇUk kunqtur, fakat 
tamamile çiy •• Ayni masada ye
mek yiyen memurlarm~ böyle 
değildir. 

Fabrikada yaptıfmuz ~ • 
tan satın alamıyoruz. Soma fab
rik bize Mabmutpqada 150 kuru. 
fa alabilecetimiz tulumle.n 270 
kuruta aldmyor. Hereke fahri· 
kasında gece itinin kaldmlmaaı 
üzerine buraya amele gelince bi
zim gündelikler yan yarıya düt· 
tü. Amele, çalqtıiı yere bathlı· 
imı ıöremiyor. Her an kavulmak. 
tan kodnıyor. it kanunu bizi ça
lıtbfmuz kadar hakkımız olduğu 
kadar para almamızı temin etme
lidir. Hastalananlara yardrm • 
dilmeli, sakatlananlara da bir 
mükafat verilmelidir. Amelenin 
sigorta edilmesini lıtiyorm. F •· 
kat sigorta paramm müea"'ae 
vermelidir. Amelenin maat!nın 
dörtte biri hacz,,dilnıemelidir. Ac 
kalır.,,, 
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TabanCa 
- Yaba, sen deli misin? Sen benim

le gel, korkusuz yaşamanın bütiln 
sırn yirmi beş, otuz liranın içindedir. 
Sana son model bir kUçük sila.h ala -
yım, eline vereyim de Jıak ondan son
ra içinde korku denilen şeyden eser 
kalır mı?,, 

Bu sözleri Cemile s8yllyen Raif j. 
rl yan bir gençti. Bütün tanıdıklan 
arasında kuvveti, cesareti ile şöhret 
almışt. Eğer eski r.amanlar olsaydı 
mutlaka Raif mahallelerinin tulum -
b:ıcılanna reis olurdu. Cemil küçük 
yapılı, zayıf, göster~~ vücudli Ue o
nun yanında rüzgdra tutulmuş bir 
yaprak gibi kalıyordu. 

Cemil çelimsiz vücudu ile kadınlar 
arasında inanılmaz bir sükse yapı -
yordu. Bundan dolayı içinde bir gu -
:rur duyuyordu. Fakat her ne vakit 
yanma bJr kadm alarak gezmeğe çık
mış olsa derhal etra:fmda onu hfçt' 
ısaran bir takım adamlar peyda olur. 
CJu. Beyoğlunun kadın avcıları, onun 
kolundaki kndınları ihtiraslı bakışlaı 
De sUzUyorlardı. Gizli değil, açık işa. 
retler ne bu kndınlan çağırıyorlardı. 
Onu bir erkek, bir adam yerine koy -
muyordu. işte bu hal Cemilin kanına 

'dokunuyordu. Çok zaman kendi ken -
dine: ''Ah, şu Balfin kun-eti bende 
olsaydı! .. ,, diyor, içinden ona karşı 

' gıpta hisleri duyuyordu. 

Evet, Cemil Raif gibi güçlU kuv -
yetlf olsaydı onu böyle hiçe sayarak 
yanmdn.ki kadınlara taşkınlık edenle
:re hadlerini bildirecekti, hele bunlar 
içinde çapkın Sadiyi bir tokat ile Be
yoğlu caddesinde yere yıkacaktt. Bir 
kn~ tekme Ue başını ezdikten sonra 
yürüyüp gidecekti. 

Cemil, bugün içindeki dertlerini u
zun uzadıya Raife dökmüştü. O da 
bu türlü ızt1rapları manasız bulmuş, 
bu türlU çapkın mütecavizlere kendi
ni saydırmal· için küçük bir el taban
c:as:mın kfıfi geleceğini söylemişti. 

Sonm hl li ·te kıllkarak bir sllA.hçı 
au!Ckarunn: gırmı ler, oraaan son mo-
del bir küçük tabanca almışlardı. 

Raif tabancayı Cemile verirken: 
- Senin lçlıı kullanmağa bile ha -

eet kalmıynCaktır. Yalnız elverir ki 
Hnhı yanında böyle bir tabanca bu . 
lundnğunu bilsinler. O vakit Beyoğ • 
lu çapkmlan bir daha sana Ylln bnk
Jnak için düşünecektir.,, demişti. 

Sonra tabancanın bir parçasını j . 

lal"et ederek: 

nflen şey bir cesaret tılsımı imi§ de 
bugüne kadar ondan habersiz, uzak 
yaşamıştı. Bu tılsımı kendine keşfet
miş olduğu için Raife karşı içinde de-

Aydın treni kam
yona çarptı 

rin bir minnetdarhk ''ardı. Fakat ö- Uç kişi ağır surette 
hür taraftan tabancaya bakarken çap d 
kın Sa dinin menhus hayali gözlerinin yar alan J 
CSnüne geliyordu. Nefret ,.e istikrah f. lzmirden Aydına hareket eden 
le bütün vücudü titriyordu. Sanki ka- Aydrn treni Gaziemir istasyonun
fasının içinde müthiş bir intikam pU- da bir kazaya ıebep olmuttur. 
nı çizerek ve başını sallıyarak kendi 

Nakliye kamyonu yoldan ge -kendine: "Ben ona gösteririm!,, di -
yordu. çerken tren kamyona çarpmış ve 

Cemil bir kere tabancayı pantolo- içindeki yolculardan üç kiıi ağır 
nun arka cebine yerleştirdi; Mnra surette yaralanmıştır. Kamyon 
tekrar çıkardı, meclftbane bir bakışla parçalanmıttır. 
gözden ıeçlrdi. Eye~ şimdi artık kuv- yaralılar Odemitli Mehmet 

Dönen talebe 
Hocasını nerede ve nasıl 

öldürmüş? 
İzmir, (Özel) 

- Sanatlar mek-

ebi talebeıinden 
1eşadın, 

nektep 

ayni 

resim 

nualliıni Bay 
Sadriyi öldürdü-

n•llıi ~ünü ve kendisi· 

lİn de mektep 
1akınmda bir 

köprü altında bir vetli, hem çok kuvvetli idi! Sadi çap- oğlu Musa, Vahit oğlu lbrahim ô 
kınına yüksek sesle söz söylemek sı- M ,_ • M ğrctmen Haydar kaza neticesin· 
rast kendine gelmişti. Bu akşam kah- ve enmettır. usanın yarası 

b•cında ve kolunda, lbrahı'm"ın de ölmüş olarak bulunduğunu vede dostlarına bu tabancayı göste - ~ 
recektl. Her istiyen onun tabancamn arkasmdadır. Mehmedin belin- yazmıştım. 
görebilirdi. Aferin kabadayı Raife! den qağısı kesi im ittir. Derhal Vak'a hakkında fU tafsilatı al-
Cemlle bu tab:ıncayl aldırmakla ne hastaneye kaldrrı an yaralıların dım: 
kadar isabet etmişti! vaziyetleri çok tehlikelidir. Ka- Talebe, Mersinlidir. llk aınıfta 

Dundan sonra Cemil bütün gün k 
zadan sonra Devlet demiryolları i i sene riyaziyeden ilanale kal· tabancayı elinden bırakmadı. l\liite • 

madiyen cebine koyup çıkardı. Bak • idaresi tefleri ve adliye tahkika- mıttır. Bana) imtihanında mü-
tı, sanki bu garip aletten onun robu· ta vaziyet etmitlerdir. meyyiz bulunan muallim Hayda
na sirayet eden bir ferahlık nrdı. -------.---------1 rm sualine cevap verememif, İ· 
Şimdi Cemli ayaklarını yere daha kuv TEPEBAŞI ŞEHiR TiYATRO· kin<:i bir wal üzerine tebe•iri fır-

SUNDA T 
vetle, daha itimatla basıyordu. Yü • latarak imtihan ıalonundan çrlc· 
rürken, yatarken kendini daha kuv - ist~nbul Belediyni Birinciteşrln 1 sa 
vetli, daha emniyette hissediyordu. ~~hir'IİiyatrDSU h 20 de Ölçüye öl- mı!ttr • 
Raffln ''şurasını çekersen dokuz kur- çU, 2 çarşamba 20 Ayni ıınıfta iki sene kaldığı İ· 
şun birden çıkar!,, sözü kulakların- 111111111111111 de Ölçüye ölçü, 3 çin bakanlıkça ihracı kararlattı-
da çınlıyordu. Sonra: perşembe 20 de Öl- rılmıt ve yol masrafı olarak ken-

- Kah l kah! kah! diye gülüyor - 11111 çüye ölçü, 4 cuma diıine 3.S lira verilmittir. 20 de Ölçüye ölçü, 
duAkşam her vatktt oldufu gibi kah- 5 cumartesi 15 de Muallime dü~an olan Retat, 
vede çapkın Sadiye rastlıyacağını sa-

111 
Çocuk tiyatrosu, 5 bu para ile bir tabanca almq, 

nıyordu. Fakat garip tesadüf, Sadi 111111111 cumartesi 20 de mektep yakınında muallimi bek· 
Yarasa, 6 pazar sa 

gelmemişti. Metresi Necmiye o cün lemeg" e ba•lam .. tır. Ve nihayet 
d • hah 10 da Çocuk tiyatrosu, 6 pazar :r ·:r 

akşam yemeğini anasınm yanın a Yl· ak•am karanlıg" ında muallimin 
yeceği için ue geç vakit saat onda .. 1 .. s.....,de_Yiııan .... raı ... ~-...' .... 6~p'""a_z..,.ar._.20_d_e_Y_a..,r.asa ,. 
geldi. GelJr gelmez, orada imzasız bir a karşı~;;;;• ~el;~ 'k";;;";;tresinlıl ;t:' mektebe girmek üzere bulundu
mektup buldu. Okudu: tığı oda idi. Bu }Qıpı açıktı. Merdi _ ğunu görerek batma iki kurtun 

"Cemil, mctreıln seni aldatıyor. Bu ven tarafmdan gelen ziya bu kapıdan srkmıı, derhal uzaklaımıt ve ya. 
ouu tfarıu yalan 1Jöyltfdi. Bu fl'c" hu- i~crisinl nytlmlatıyötdU. Kar ısına biıı kmdalCi I<opr:Ünün altına girmiı-
ıusi apartımanındadır ve yalnız de • adamın ayakta dikilmiş olduğunu • 
ğildir.,, gördü. By manzara onu kendindtn tır. 

Bu mektup bir şimşek gibi bey - geçirmeğe k!\fi geldi. Adeta yan ölü Zavalh muallim kaldırıldığt 
nini yakmıştr. Okur okumaz boğazına bir halde tabancayı kaldırdı. Bu ada- ha&tanede bayata gözlerini yum. 
ölüm pneçesi takı im~ . s:ındr. Gözleri ma çevirdi. Gözlerini kapryarak te - mu tur. 
karardı. Baş dönmesinden yere düş • tiğini çekti. Trak ! trak ! trak ! .. do • Muallime yapılan cenaze töre· 
memek için dU\·ara dayanmağa mec- kuz kurşun birden ard arda. gitmişti. ni, çok büyük ve kalabalrktı. 
bur oldu. Biraz kendine geldikten Gözlerini açtığı zaman ka11ısındnki 
sonra kendisini bir hiddet aldı. Kal- adnmr yok olmuş buldu. Bütün İzmir bu hadise karııım· 
bi şiddetle çarpıyordu. l{oşa koşa - Ah, ne yaptım? Katil .. katil •• di- da nefret ve teeuür du~u!lur. 
metresi Necmiyenin oturduğu apartı- ye söylendi. Sallanarak odanın ka • llbay Fazlı Güleç, vazife kurba· 
mana gitti. MerdiYenleri bir hamlede pısından içeriye girdi ve odanm e i- nı muallimin mezarında, bu hi1-
çıktı. Çıknrken tabancayı ~line al - ğinde nefes nefe e bir halde durda. 

zuaaa 

Arkadaşını 
öldüren Alman 

lzmirde beş yıl hapis 
yatacak 

lzmirde Limanda Alman ban• 
CJıralı ltouri vapurunda ate~İ 
Kord F okeyi ~ite parçası ile ya• 
ralıyarak öldüren Hatenin lznıir 
ağır ceza hakyerinde dunıtmas1 

bitmit ve beş yıl ağır hapsine kıl· 
rar verilmiştir. 

Katil hakkında öldürmek mak
ıadı olmadan yaralamak suretilı 
ölüme sebebiyet vermek huııY 

ıundn TiiTk ceza kanununun 
452 inci maddesi tatbik olun• 

muttur. 

Cezasını lzınir ceza evinde 
geçirecektir. Duru§lJl&yı Alınan 

general konsolosu ile lzmirdekİ 
Almanlardan bazıları da takip 
etmişler ve Türk adliyesinin bıt 

kadar ıeri muhakeme yapmas~' 
takdirle kartılamrılardır. 

inhisarlar genel 
direktörü 
lzmir, (Özel) - inhisarlar ge

nel direktörü Bay Mitat, burad• 
ve civarda inhiaar idarelerine ait 
itleri, tesiaatı ve yapılacak müba• 
yaatı tetkike ba,lamqtır. 

idare, bu yıl külliyetli miktar' 
da tütün alacaktır. Mmtakam~ 

da büyük bir ıarap fabrikaaı s• 

çılacaktır. Nerelerde en iyi fM"' 

hın yetitebileceğini anlamak Uzt" 

re tecrübeler yapılmaktadrr. ~ 
çcn yıl 300 - 'IOO bin litre ıaraP 
iniali müıaadesi almmı§tı. Bu yıl 
800 bin litreye ç.ıktı. 

Bomovada misket üzümlerin • 
den yapılma.ar keyfiyeti~ dahs 
ziyade kıymet verilmeğe başlan• 
mrştır. 

Bir habere ~re, incir rakrt1 

istihlaki arbnıftır. idare, üzilrı' 
rakısı tiıelerini küçültecek, bili• 

kis incir rakısı tiıelerini büyülte' 
cektir. 

- Fakat dikkat et! Tabanca do -
ludur. Eğer şu parçayı pnrma~nla 
iter, şurasmı da çekersen biribiri nr • 
kasına dokuz kurşun atar.,, diye ila . 
ve etmişti. 

mış, dokuz !rnrşunu birden boşaltmak Elektrik düğmesine bastr. Korkarak lere tercüman olmuş ve katili, 
için iyice lınzırlanmıştr. etrafa baktı. Odada hiç bir kimse yok- nefretle, talebe arkadqları da ===:::::=::::=======:::;--

Metresinin kendine verdiği anab- tu. Kar~t duvardaki aynanın kınk - Janetle anmı§lardır. Oemil eve döndU. Cebindeki ta. • 
bancayı çıkardr. Uzun bir zaman bak· 
tr. Bu küçUk oyuncafın bir ndama bu 
kadar itimadı nefs verebilmesine hay. 
ıret ediyordu. Meğer hu tabanca de. 

unla bir zaman kapıyı açamadı. Çün- lan yerlere dağılmış, duruyordu. Ce- Muallim Haydar, bu mektepte 
kü elleri titriyor ve nnahtarı deliğe mil cı...,ı:kınlık ve dalgmlık ile ayna 

'»"":.' dört ııenedenberi resim muallim· sokmak için zorluk çekiyordu., içeri inde kendi hayaline ate~ etmiş-
Nihayet sol elile kapıyı itti. Ta 1 ti.! • • • liği yapıyordu. latanbul Sanatlar 

Derler ki: 

., Aşk, Macera ve Hayat Romanı 

- Bütün canlılara yaşamak ve 
yükselmek ihtirnsınr veren yalnız iki 
sebep vardır: Onlar da açhk n aşk· 
tır. 

Bu roman: 

lerim onun altın sarısr saçlarında ... O 
ince, parlak \'e ipek kadar yumuşak 
tellerin arasına minimini parmakla • 
rımı bir tarak gibi geçiriyor, ara sıra 
hırçın hır~ın ~tkiştiriyordum. 

- Neden bunlar büsbütün benim 
olmuyorlar? iYazan : Kad·rcan Kafh 

Dedi. 
-Ne yapmalı? 
- BJr de (Aradığım Kadın) yazı • 

nız! .. 
- Güzel bir düıoünce- Bir kndın i

çin aranılan erkek \1lr&a, bir erkek 
\çin de aranılan kadın vardır. 

1 
- O halde? .. 
- Yazacağım ... 
- Bunun ·ıçin size yardım etmek 

~tersem? .. 
- Ne mutlu! .. 
- Babamın notları var .. Güzel bir 

iskelet olabilir. Biraz şiir, güzellik ,.e 
düzen verilirse .. 

- Göreyim bir kere .. 
Bir akşam, Izmirde Mektupçu yo

kuşund~ şık, gönül açıcı, bir kuş yu -
vasını andıran evine gittim. Renk, bi
çim ve mobilyanın hepsi de biribirine 
e kadar uygun ki .. 

- Burada bir şey eksik. 
Dedim. 

- Bir eşten bahsedeceksiniz! .. 
- E,·et ... 

Genç operatörün yüzüne ümitaiz .ı 

Bölem r 9 

( liğe bcnziyen bir gölge vurdu. Fakat 
kendisini çabuk toparladı: 

- Doğru söylUyorsunuz, azizim. 
Fakat (Aradığım l\adın) ı bulama • 
dım. Bulunaı bir dakika bile yalnız 
knlmryacağım. Ziza onun hoş duran 
yeri, susuzluğa benzlyen bir ağn ile 
yanıyor ve sızlıyor. 

Notları \'e mektupları gözden ge • 
çirdim. 

- Ne kadar olsa, her zaman ha -
yalden daha kurak, daha tat.cıız ve 
şiirsizdir. 

Diyenlere ne keskin bir cevaptı 

bunlar .. 
İşte bu romanı yaşanmış olan o 

hayatın akislerinden çıkardim. 
Bunda siz mes'ut olmanın sırrını 

öğreneceksiniz: Sürükleyici bir ma -
cera içinde ,·nkit \•nkit düşünceye da· 
lacaksmız. Duygutanmız ve düşün • 
celerimizi güzelleştirmek ıiçin et ve 
sinirlerimizi doyurmak: lazım oldu -
ğuna tnaruıcaksınıı. Bütün güzellik, 
çirkinlik, tatlılık ,.e nCTlıklarile ha • 
yatm kendisini bulacaksınız. 

- Hayat. açhk ve aşk üzerine de • 
ğil, yalnız aşk üzerine kurulmuştur. 
Açlığı gidermek bile bir a~a hazır • 
Irk içindir. 

Diyen adamın ta kendisidir. 

Birinci kısım 
Hasretini duyduğum ve <Aradığım 

.Kadın) ın profili bana ilk önce iki 
renk halinde göründü: 

Deniz mavisi, altın sarısı .. 
Benim gönlüm bu iki rengin çev

resinde bütün bir ömür kanat çır 
pan çılgın pen·aneyc benzedi. 

lşte deniz ... Mavi renginin en gü -
zelile bana gülümsüyor. Yarı baygın 
uznnmrş, beni çağırıyor. 

İ§te altın ... Sıcak ve sarı renginin 
bütün alımlı panltılarile gözleri ka -

• ma tınyor, ıtıldıyor ve ruhu sarıyor. 
Jı'nkat, hayır! .. Ben bunları böy • 

le ölü görmek i temiyorum. Bunlar 
konuşsunlar, bunlar baksınlar, bun
lar okşasınlar. Ben de onları, sarmak 
\"e hırpalamak arzuslle kn-ranaıı kol
larımın nrnsrnda sıkayım .. 

••• 
Dört yaşında idim. 
Kollanın annemin boynunda, el -

Diyordum. 
Annem bana bakıyordu: 

- Gözlerin ne gUzel, Ferit! .. Koyu 
ma.vi bir gök eibi... Benimkilerden 
daha güzel.. 

Halbuki ben de onun gözlerini en 
güzel buluyor, bir dakika ayrılmak 
istemiyordum. Önümde bir yaz güne
şine karşr, durgun ve masmavi duran 
bir daf gölünün temizliğile gülüm -
sUyordu onlar •• 

- Senin röılerin daha güze],, an • 
ne! ... 

Boynuna sanlıyordum. Onu saç • 
lanndan, boynundan, göğsünden ve 
yanaklarından öpüyordum. 

Memeden kesileli üç yıldan fazla 
olduğunu sanırım. Fakat ben hAIA 
geceleri onunla koyun koyuna yat -
tığım zamanlar elimi göfsüne ıokar· 
dım. Böyle yapmaz.cram ve yüzümü bir 
sabah rüzgarı kadar yumuşak olan 
açlannın arasına koymaısam uyuya
mıyordum. 

Annemin göfsünden parmaklan • 
mın uc;larına n nvucuma ılrk bir ateş 
~' rer, oradan hii~:1.ı 'iicuri "inıe ya • 
yılır, damarlarıma işlerdi. Bu hal, 

mektebi mezunudur. Bir arıne•İ 
ile genç bir zevcesi vardır. Ks•· 
tamonu ıanatlar rıektebinde d~ 
müdür muavinliği yapmıflır. 

yüreğimde ve kafamda, aradığına }(ıı' 
vuşan n kaynaşan zerrelerin deri' 
hb ,.c rahatı .. , yaratırdı. 

Saçlarından bir koku serpilir, rtı• 
humu sarardr. Dünyanın en tatlı ~ 
ıüzel sarho~luğu içinde eşsiz cenne 
rüyaları görürdüm. 

Bu rüyalar, hep deniz mavisi gi:iı' 
lerl Te altın saru,ı saçlarile içime gU• 
lümseycn, gamzelerinde tatlı bir çil' 
ğırım okunan birisinin haynllerile dO' 
lu idi. 

• • • 
- Artık bunu ayn. yatıralım 5oıt' 

ya ... 
Annemi herkes: 

- Ay~? .. 
Diye anar n ırltğrnrdı. 

r" ti' 
Babam ise evde ynkıncılar butıı 

madığı zaman: 
- Sonya". 

Derdi. . 
Fakat bana kalırsa Ayşe adı otl 

daha çok yarnşıyord u. 
Bana: 

- Annenin adı ne? 
Dedikleri zaman: 

- Sonya ... 
Demiyordum. ~ 

fakat bunun !ebebf, Dd fsirıt~~t 
Ayşeyi daha güzel bulmam deii ıcl' 
Babamın beğendiğini beğenmerıtCıolı 
ondan hın~ almış oluyordum snrı 

, '( Ark(l8ı var) 



7 - KURUN 2!1 EYI.CL 1935 ~ 

Isveçlilerin Türk orijini MEMEL'DE DON ve YAIU:N 
Terdi nu• l;iiHiya tı 

Snyı: 42 T ü;·k~ ... n~n.uJ;;~çm··di'i"i eri 
Seçim bugün 

arasındaki benzeyiş Almanya, Sar gibi Memel'i de bir 
geneloyla almak istiyor 

(Başı dilnkü sayımızda) l 
b Sven Brlng'in bahsettiğim eseri, 
t aşnezaret müsteşarı, yüksek bir §Öh
~.ti haiz diğer bli)•ük bir Js,·eç All-

ı olan Johan lhre'ye ) azılmıı bir 
ltıektup şeklindedir. 

Sonraları asalet Unnnı olarak Sa
~~thr~ng ismini takınan Sven Bring, 

f ~log olmaktan ziyade bir tarihçi sı
atı1e .. h çi • şo ret kazanmıştır. Bunun i . 

d lldır ki, filoloğya ilmiJe, daha ziya
e ta "h· lll rı ı araştırmalarına destek ol • 
da~k Üzere ''e elde ettiği neticelere 
t "'- a fazla kuv,·et ''ermek iı;in uğraş
ıtuıu söyler. 

n işte bilhaMa bu keyfiyettir ki, o -

t 'Unk iddialarını iSbat için tezine td -
1 etı· • · 
h ıgı vesikalara pek büyük bir e eın . 

ınıyet bahşetmektedir. 

ta ~Ylece, Sven Bring, kuru bir fa. 
k zıye olarak değil, tarihi bir haki -

0~ ?larak, Isveçlilerin orijini Türk 
tı ~runu ileri sürmektedir. Bu fddia
h'k Yit eden bir çl>k hakikt tarih kro- f 
1 lerini zikretmekte ,.e "Saga" ]ar 

Ceraa d neler) le lskandinav ye islan -
tia .rnitologyasına kadar çıkarak te -
k ~ı isbat için meydana bir çok vesi-
a ar koymaktadır. 

''S le aga,, ların, Odin'in Asyadan ge-
h~ büyük bir Tirkiar (Türk) ~şireti
le başı olduğunda birleştiğini söy -
4. llı~te ve eski lsveç diJlnln, bütün 
)':tıpayı katettikten sonra, en nlha
dı Yutıand ye Danimarka adalann -
dl 11 geçerek Isveçe ıelip yerleşen 0-
tj~.~~ arkada~ları tarafından ıeti -

•gınf ilave etmektedir. 
l'e ~.skandinav mitologyasında, Odin 
la .'.r kaç arkadaşının Aur veya A -
lla~on gibi manidar isimler altında 
lıı lıır mahiyetinde gösterilmlı bu • 
>"i.ı~a1arı ise, eski ?ürk kültürünün 
det· el<Jiği hakkında çok mUs'bft bh' 

•l tqkil etmektedir. 
r 

1 
Azametli lslanda - İskandinav 

1° kloru meçhul bir medeniyeti ta • 
• ,)•ı> getiren unsurlara birer ilah e!ah-
~3·er ~ 
ile il 1 vermek için plrane ilhamını 
kab adar sarf ederse et8in, münakaşa 
,.'81~1 etmiyecek mahiyeti haiz tarlht 
l'll. alar, bunların Badece Orta As • 
le l"aylalarından hicret etmlı Türk -

" ;ıdafunu meydana koymaktadır. 
tiğı u hu.susta Sven Bring'in zikret -
~ ıneşhur tarihçiler arasında bil -

sa Ptolemeu'11 n Sturleson vardır. 
lar ~tolemeus, İskandinav Asaman'
ltıe akJonda çok fazla tafsfl&t ver -
(l)::kıe beraber, onların Tanais'in 
ltk 1\ un) şarlmıda bulunan bir mem-

~tten reldikle:ini söylemektedir. 
ltıaı turıeson ise bu hususta daha katı 
tar anıat verebflmektedir. Odfn ta -
11ııı111dan sevkedflen Türk aşiretleri
lt hicretıerfni tafsllltla anlatmak -
~,., 'rUrklerln Hazer denlztle Kaf -
~anın bütün şimallni kaphyan çok 
l'tk :eınleketleri Tyrland'ı terkede
)>erİ tısya l'e Almanyayı teşkil eden 
8'yıett katettikten sonra, yukanda 
llıa.t tdiğfınlz gibi, Holsteln ve Danl -
l1tla~dan ge~erek lsveçe girdiklerini 

lllaktadır 

"atalslandaJıJa~ın, Odin'in Asyadaki 
~de~ndan ve onun aşiretinden hah • 
''lla en Swithlod hin nrikla yani 
tt sa~ İsveç,, demeleri ve asıl lsve
lerı t ece Swithlod diye tf!miye etme
tı" 1 ~tin doğrulufunu ''' bu kanaa
d.ııtu' andada ne kadar yerleşmiş ol-

))· ~u lsbat etmektedir. 
lile~ger :ıraf tan, St'en Bring, lsveç -
l!derk 'l'urk orijinleri üzerinde ısrar 
dal\ ~n, Odin'in aşiretleri tarafın · 
U1!erin:ınlekete getirilen dilin lsveçce 
~ı ~ bırakt.ğl münakap götür -
lsveç dll~lerden bahsetmekte ,., asıl 
~e!irııeı •nin bUyük mikdarda Türkçe 
l'ıı.ı ~Yı'rle ıenginleştirilmiş oldaia -
~" iki '.rnekte ,.e bu hu!lusta takrl • 
llıtktea~ liz kadnr rni!al de r.ikret • 

ır. 

._lıtı~~=- • keU.eleriıı dil ilmi ba
leti Uze~ ~tkikf, TUrk ve lıve~ dil • 
~k gent ndt Yapılacak araştırmalara 
'8. lıılan:ahlr ~ha açacaktır. Bilhas
baıar u" tarıh kronikleri "'İbi mem-zer· d 8 

ın e YaDılacak derin tet • 

Yazan: Ali Nari Dilm~ 

kikler, bu iki milletin ı'rk ve dil ya -
kınhfını katiydi• tayin ettirecek ma
hiyette zengin mahsuller \'ermeği va
dediyor. 

Bahsettiğimiz dillere az çok aşina 
olanlar Jçbt, Bring tarafından zile • 
redilen misaller çok kun·etli ve müs
blt deliller teşkil etmektedir. 

Eski lslanda ve lskandinav tarih 
metinleri f ne eden inceye tetkik ve mu
kayese edllip okunmak suretlle yapı
lacak araştırmalarla, kitabın müelli
fi tarafından çizilen ana hatları ta -
nıamlıyacak tariht ve Jlsant hazineler 
meydana çıkarılmalıdır. 

Bring, eserinde ,·erdiii izahatta 
bir çok ,eyler ileri ıürüyor kf, bun
lar, onun faıla cüretkirhkta bulun-

ltalya • Habet anla.ımazlığı 
etrafında yapılan münakaşalar 

sürerken, bütün Avrupanın gözü
nü alan diğer bir mesele de Al- J 
manyanm (Memel) de takip ede-

ceği aiyasadır. ı 
Memel 1919 senesinde Litvan-, 

ya hükfuneti idaresi altında yarı 
müstakil bir devlet haline konul
muıtu. Memel halkının ekseriye· 
ti Alman olduğunu iddia eden 
Almanya va'landqlarının b'.lra • 
da tazyike maruz ynp.dığmı ile
ri sürmektedir. 

mütalea yürüterek diyor ki: 
"Bazı yabancı çevenler, Ce

nevredeki gerginliği unutturmak 
için tabi? olarak müstacel bazı 
manevralar yapmak ihtiyacını t 
duyuyorlar. I 

AvrupaCial(i bir çok siyasal ph 
ıiyetlerin siyasal dütünceai a· 
ıağıdaki sabit fikre dayanmakla· 
dır. O saI>itfikir de şudur: 

"Barııı bozacak hareketlerin 
ancak Almanya tarafından gel
mesi mümkÜndür.,, 

Streaa cephesi yıkılmak tehdi-
• dini gösterip te hütün inançlar 

Gflnün hukuk ve 
içtimai m~seleleri 

SUPHI NURi 

Sa ti§ merkezi : 
VA.KIT Matbaası Ankara Caddesi 

FJyatı 75 Kuruştur. 
duğuna hükmettirmekten ziyade, yü • Bilhusa Hitlerin Litvanya Al-
rüttUğU muhakemelerin Yüksek aıh· manlıima kartı gösterdiği son· 
hatinl meydana koyı:ıaktadır. ıuz alakadan ıonra Sovyet Rus-

sistemi karmakarıtık olunca, orta'ı,...._--..__.. __________ _ 

Burada, bilhassa onun, Preslerin yanın da ilitikli oldugu Meme! 
t ' ··•~ .. in soyundan olduğunu ve bun-
dan dolayı bUyük TUrk alle.~lne men- günün birinci planına alınacak 
sup buhmCJ .. ğunu ileri !!Üren tezini mühim meselelerinden biri hali. 
kastediyorum. Bu tezi kuvvetlendir - ne ıelmittir. 
mek için, Bring, Pllnius ve Ammia - itin hakikatine ıelince, AJman-
n us Marcellinus'un metinlerini de 
zikretmektedir. • ya umumi harple kaybettiği bu 

Gene Brin~, Pers dilinJn bidayet • yeri, Sar gibi bir geneloyla ~a
te Türk dilinden pek çok kelimeler zanmak fikrin<ledir. 

da kalanı l<urtarmak için aleli
cele son bir çare aranmaktadır. 

Bu çare de Memel<leki seçim me· 
selesidir. 

Madem ki Almanya ile Litvan
ya arasındaki zuhuru muhtemel 
bir anlaımazhk imkinından bu 
kadar bahsedilmeTdedir, Litvan -
yayı taahhütlerine riayete zorla
mak auretile böyle bir anla!maz
lrğrn önüne geçebilmek tedbirle
rin tatbikine neden tevessül edil. 

Sultanahmeı 3 üncü Sulh Huliuk 
hakimliğinden: 

Poıta ve Telgraf ve Telefon jda.reıi· 
pin Samatyada arabacı Bayazıt mahal· 
lesinde mılhallebici çıkmazı .okalmda 
15 No. lu evde mukim Nuri zimm.tinde 
alacağt olan 24 lira 70 kurutun tahsili 
hakkmda açtığı alacak davasmduı dola 
yı müddeaaleyhe gönderilen davetiye • 
nin arkaıma mübaıiri tarafından verilen 
meıruhatta ikametgahının meçhul oldu 
iundan ilanen tebligat icraıma karar 
verilmiş ve muhakeme giinü olnn 24 -
9 - 935 saat 14 için yapılan tebligata 

-.Idığına kanaat getirmek için fazla Berlin, 28 (A.A.) - ':V oel· 
incelemelere bile lüzum yoktur diyor kiacher Beobachter,, gazetesi, 
ve Türklerin sık sık eski tranı istila Memel seçim ıava§ı hakkında 
etmeleri ,.e bu memleketin bir çok memektedir.,, 

defalar Türk hA.kimiyeti altına geç -
mesi neticesi Pers dilinin mtitemadi
yen türkçe keJlmelerle zenıfnleşti • 
flni, ve o derecede kf, bu dilfn hemen 
hemen tamamile bir Türk diyalekti 
oldufunu söylüyor. 

ltalya - Habeş sınırına gönderilecek 
eksper heyeti 

• rağmen müddeaaleyh muhakemeye gel· 
memiıtir. Cıyabmda duruımaya devam 
ile müddei tarafından lmydı reami ibraz 
ve okunmuıtur. Bu defa mahkemece hu 

Eserini yazdıfı zamanki Türk di
line gellnce1 Brinr, ona Osmanlı türk
çMi deme ta..n Farıı Jiilinde. tabiati
le, tUrkçede olduflindan fazla mik -
darda lsveççeye benzer keUmelere 
tesadUf edildiğini, çUnktl Fars dilinin 
Osmanlı türkçesinden daha e.ski bir 
Türk diyalekti olduğunu söylemek -
tedir. 

Diğer taraftan da Bring, Grek di
Jinf n Jsveççe üzerindeki tesirlerinin 
pek cüı'i olduğunu, çünkü Greklerle 
İsveçliler arasındaki münasebetlerin 
pek ehemmiyetsiz derecede denebile -
cek kadar az olmuş bulunduğunu bil
dirmektedir. Yalnız onuncu ve on bi
rinci asırlarda l\fyklagard'ın <lstan -
bul'un) zengin lıveçlller için sonra
ları Parisin almı§ olduğu mevkii ha
iz bulunmuş oldQjanu ve bu surette 
onlann leveççeye tek tUk Grekçe ke
limeler getirdiğini ilAve etmektedir. 

Isveçin ilk sakinlerine gelince, bun
ların çofunun Finler olduğuna kuv -
vetli dellJler zikretmekte ve laveç di· 
linin büyük bir kısmının da Fin di • 
linden mürekkep bulunduğunu ve 
bundan ötUrU bu dilin, esasen mem • 
bar mü~terek diğer bir Türk diyalek· 
tinden bqka bir ff!Y olmıyan, Fin di
linin öz Türk köklü kelfme~rlni kay. 
naıma 3·0Ule massetmek suretile mey 
dana geldiiinl bildirmektedir. 

Bu kıymetli eserin tetkikinden a -
hnan işaretlerle tarih ve Hsan bakı -
mından elde edi1ebilecek hazineleri 
gözümlin önünde bir hayal gibi can · 
Janmış olarak görüyorum. 

Paris, 28 (A.A.) - Bazı Parisl 
gazeteleri, sınırların uzunluğun - 1 

dan ve münakalattaki zo,.Jtildar· 
dan ötürü ltalyan · Mabet tının· 
na ıönderilecek müphid ve eka -
pe!' heyetinin Lir İ§ görebilece
ğinden §Üphe etmektedirler . 

maktadırlar. Bugüne kadar Fran· 
sız aiyaaası büyük muharebe müt.· 
tef iki olan iki devleti uzlaıtırmak 
ve ltalyan dostluiunu lngiliz 
dostluiuna feda etmemek müm • 
kün olduğu umuduyla ya~amıt · 
tır. 

Pertinakı, Echo de Paris gaze- Gelecek Bakanlar kurulunda. 
lesinde JUnları yazıyor: bu siyasa kesin ~eklini almak zo-

"Görünüı, fÜphesiz ki, ho .. a d d :r run a ır.,, 

gidecek ıekild~ ciefildir. lngllte - _....._ _ ___...._ __ ......_ ___ ..._.-:..... 

re veya ltalyadan biri, daha mü -
saadekar davranmadığı takdir -
de, aiyaıal ufukta bir değiıüdik 
göremiyeceğiz. lıalyanın gerili . 
yeceği hakkında hiçbir ciddi em
mare yoktur. 

Bay Mussolini, ülkesinin reli
min ve tahsının islikbali ile oyna
maktadır. Duçe'nin kalben umud. 
suzluia düttÜb'ÜnÜ bize kimse 
söylemedi. 

İngiliz siyasasına gelince, bu 
siyasa ancak lngiliz kamoy.u da ·· 
ha az heyecan gösterdiği dün yo
lunu değiıtirecektir. 

Uzun zam:ındanberi parl& · 
mento tarafından ihmal edilmi~ 
olan İngiliz Sü Bakanlığı ve A -
mirallığı bütün harp ıilahlarını 
meydana koynıakta ve İngiliz 
presijini yeniden kurmaia çahf • 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

Oımanlı Bankası giıeleri, 1 Birinci 
teırin 935 uh ıününden itibaren yeni 
bir it'era kadar, apiıda yaplı aaatlerde 
açık bulunacaktır: 1 

1 - Galata Merkezi ile Y enicami Şu 
besi. 

Adi günlerde: Saat 10 dan 16 ya ka· 
dar. 

Cumarteıi günleri: Saat 10 dan 12ye 
kadar. 

2 - Beyoğlu Şubesi: 

Adi günlerde: Saat lOclan 12 1/2 ye 
kadar. Saat 14 den 16 ya kadar. 

Cumarteıi günleri: Saat 10 dan 12 
ye kadar. 

ZAYl 

Tatbik mühürümü kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. (V. No. 9301) 

Göztepe Hüşeyin paıa eşi Gülnev 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Bir Otopomp aatıu alınac.ğın dan ali.kadar .mütehassıs firmalar 

salahiyettar vekillerinin bu hususta izahat almak üzere 10 - llkteı· 
rin - 935 tarihine kadar Ankara da Askeri fabrikalar umum mü-

kuku uıul muhakemeleri k&nununun 402 
nci ma<ldesine tevfikan gıyap karannın 
ilinen tebliğine lcarar verilm.it olmak • 
la muhakeme günü olan 22 - 10 - 935 . . 
aaat 14 de mahkemeye gelmenaz ve gı· 
yap karannm ilan teblii!i tarihindeı:.ı i~i· 
baren bet gün zaıfmda itiraz etmediği· 
niz halde gıyabınızda muhakemeye baı· 
lanacağma dair olan iıbu muameleli aı
yap kararı ilanen tebliğ olunur. 

OSMANLI BANKASI 

iLAN 

(F.) 

Osmnnlı Bankası giıeleri, 1 Birinci 
te§rin 935 salı gününden itibaren yeni 
bir iı'ara kadar, afaiıda yazılı ıaatlerde 
açık bulunacaktır: 

1 - Galata merkezi i]c Y enicanıi Şu 
beıi: 

Adi günlerde: Saat 10 dan 16 ya ka· 
dar. 

Cumartesi günleri: Snat 10 dan 12· 
ye kadar. 

2 - Beyoğhı Şı:besi: 
Adi günlerde: Saat 10 da..-, 12 1/2 a 

kadar. Saat 14 der. 16 ya kadar. 
Cumartesi günleri: Saat 10 dan 12· 

ye lmdar. 

Usküdar il:inci sulh hukul; malı • 
kemesinden: 

Seyyare tarafından Üsküdnrda Çı
nar caddesinde Toygar Hamza ma -
hallesinde 93 No. lu hanede mukim 
Rasim aleyhine ikame eylediği sulh 
teşebbüsü damsmın icra kılınan mu
hakemesinde: Mumailc.rhe tebliğ c -
dilmek üzere gönderilen daYetiye gös 
terilen adreste beş sene kndnr en·cl 
kiracı olnr::ı'k oturup bir senedcnberi 
gittiği n halen nerede olduğu bilin
mediği beyanile müb:ışiri tarafından 
şerh ,-erilerek iade edilmesine bina .. 
en ilanen tcbliğat ifasına karar veril
miş o1makln )'evmU muhakeme olan 
16-10-935 tarihine rnüsadif çarş.-ım
ha günü saat 14 de Üsküdar ikinci 

Umumiyetle, bütün şimal dille -
rinde olduğu ıibi eski lsveç dilinde 
de, muhakkak ki, öz Türk kökü daha 
hayli mikdarda kelimelere tesadüf e
dilecektir. Eekl tfmal edebiyatında 
da, şüphesiz ki, Türklerin İskandinav 
memleketlerindeki istil!larma ait bir 
~ok safhal:Ln teebit ettirebilecek di -
rektirteri bulmak mUmkUn olacak -
tır. 

dürlüiü fen 9ubeıine müracast et mel eri. ( 5961) ' sulh hukuk mnhkemesine gelmesi i . 

Unutmıyalım ki, Ffnlandadald Abo 
~ehrinin Fin dlllndt ltml Turku'dur! 

Ali Nuri DUmet; 

Yurttaı 
Yerli mallarının yabancı malların

dan iyi olclutu yerli mallarmm ya -
hancı mallardan ucuz olduğu ve ni
hayet ytrli malı sentn malın olduğun
dan dalma onu al 
Ulusal ekonomi ı·e Arttırma Kurumu 

-~----~~~-~~~~~------~~~~~~~- ~n tehl~ mnknmınn k~m ol~k U • 
Akay işletmesi Direktörlüğünden : zere iUln olunur. (Y. No. 9299) 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 1 - Birinciteırin - 935 
Sah ıününden itibaren sonbahar tarifesi tatbik olunacaktır. 'Bu ta -
rihten itibaren Haydarpa.fa - Kadıköy hattının ant 18,55 seferi de 
Köprüden 18,50 de kaldırılacak ve Haydarpafaya uğrayarak Kadı
köyüne gidecektir. Yeni tarife iıke lelere asılmıt ve ceb tarifeleri ıatı- · 
lığa çıkarılmıthr. (5983) 

SiNiR n AKIL 
Hastalıkları mfüeh:ts.5ısı Dr. Etem Vassaf 
Cataloğlu Orhan B. apartmınnı Tel: 22033 -Ev. KadıköyU Bahariye İleri sokak Tel: 60791 

Dr. Hafız Cemal 
DahUlye nıüteha11~ı 

Pazardan ba~ka glinlerde sa· 
at (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 
hususi kabinesinde hastalarım 
kabul eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 



ABONE ŞARTLARJ: 

J'Urkfyentn ber posta merkalnde ınmmııa abone yudrr. 

-- - - --

YAZI VE YONETIM YERi: 

.llıtanbul. Ankara caddeat, l \ 'AKl1 yurdu) 

ildare: 24370 
reıetoa ]Y&ZJ lfler1: 243711 

r· Telçaf adresi: KIDCUN btanbul 

Posta lrutuw No. 4fl 

D 75 L 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hiçbir t-ehllkesl yoktur - Otomatik ayarlJ 
~ Peıtn 68 ltra • Btr sene vade tle · vereılye 72 lira· 4 ıene vade ile veresi~ 82,5 lira - kira ayda 75 kuruı 

SAT 1 Ş 
SALIPAZAR MAGAZASI 
METRO HAN 
ELEKTRiK EVl 
KADIKOY . . 

• 
YERLERi: 

Salıpazar, N ecatibey caddesi, No. 428 - 430, Tel: 44963 
Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 
Beyazıt, Mürekkepçiler caddesi Telef on: 24378 
Muvakkithane caddesi, Telef on: 60790 
23 Nisan caddesi, Telef on: 56,128 BOYüKADA 

USKUDAR ı : Şirketi Hayriye i8kelesi, Telefon: 60312 

Jandarma genel komutanlığı Ankara ---------- cEcEL - coNsE~ 
~·zA-nEarkek Vuca c· lku·· L·ıseler·ı ilk -Liosrt:ea -satınalma komisyonundan: 

Örneğinin tamamma ayni evsaf ve ıekilde olmak ıereiile(168.1) (Eski: l N K 1 L AP) 
tane bq cibinliii 1/10ı~35 Salı günü Mat (11) de Jandarma Genrıl Kuranı, dlrekt:örO : NEBIO<!iLU HAMDI DlkOmen 
Komutanlıiı kuralında ~:ızarbkla aalln alınacakdır. CibinHiin bir Kunetli bir talim heyetine malik tir. Resmi okullara muade!eti taıdiklidir. Kayıd için hergün 
taneı! için (55) kurut psha biçilmitdir. lıtekliler pazarlık sün ve... ~üracut olunabilir. lıteyenlere m ufu1&l tarifname gönderilir. 
atında (6943) kuruıluk aanddt makbuzu veya banka mektubu ile Caialoğlu - Yanıkaaraylf\r oranı - Telefon: 20019 ________ _, 
ıelmeleri ve örneği Komisyonumuzla lıtanbul Jandarma Muayene 1------------------------------------------
Hey'otinde her sün ıörebileceldeıi ve prtnameai pa=~-15489) Şirketi Hayri yeden: 

Türk Hava Kur u 
BüJük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi 
zengin etmiştir. 

19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrintledir 
Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
Jirahk ikramiyelerle beheri ( 50.000. lira) Jık 

iki mükafat vardır .. 

Usküdar mıntakası tahsil 
müdürlüğünden: 

Madde 1 - Oıküda:- Mmtaka11 tahsil Müdilrlüiü daireeile bail, 
»lan '1lhıil ıubeai için 25500 'cilo Rumeli meıe odunu ve 22 ton kok 
k&nürü açık ekailtme ıuıdile ahnacakd,r. 

~ - Ekailtme 21 gün müddet le 2/10/ 935 çarp.mba ıiiDU aaat 15 
de Kadıköy Bahariye caddesi 98 ıayıl tahıil müdürlüiü binumda i 
hale vapılacakdır. 

3 - Odun için teminatı muvakkate 22 lira 95 kunıt kömüriçin 29 
Ura 10 kuruı talib olan19T>n IÖ4ır.Ü geçen daireye müracaatla:ı. (5809) 

lstanbul Sıhhi müesseseler Arttırma 
Komisyonundan: 

Şiıli Çocuk Haıtahaneıi için 4 kalem levazımı bbbiye olbapta
lri prtnamesi veçhile açık eksiltme ye konmuıtur. 

Ekıiltme 9 - Birinciletrin - 935 Ça11amba günü aaat 14,30 da 
Caialoilunda Sxhhat Müdürlüğü binaıındaki k\)miıyonda yapıla • 
-·lctır. 

Tahmini fiyatı 2047 lira 50 k uruıtur. 
Muvakkat garanti: 153 lira 65 kuruıtur. 
Şartnameler parasr:z olarak hastaneden almabilir. 
İsteklilerin cari seneye ait Tj caret odaıı veaiku~yle 2490 ıayıb 

&nunda yazılı belge ve bu ite ye ter muvakkat ıaranti makbuz veya 
Banka mektup1ariyle belli saatte Komiıyona müraaatları. (5772) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Etranın cinsi Muhammen bedeli 

Lira 
•• .. • 1 

(Buik) markalı 927 - 128 mode Ji altı kitilik binek 
otomobili 300 
Damıa matbaasında. mevcut muh telifülcina 53 kalem etJ& 103,8 
Emniyet Müdürlüii(Debboyunda mevcut 3oo maıra 
pamuk ipliii. Beher kilosu 

, 133,33 kanıt 

Yukarda cinıleri yazılı efya lar hizalarmda yazdı kıymetlerle 
paralı peıin ve nakden verilmek tartiyle ayn ayrı arttırmaya konul
lllllflm. isteklilerin 30 - 9 - 935 Pazartni sünü aaat on dörtte JÜZ• 
• 7,1 PeJ Uçeleri7le müracaatlan. M. .(U08). 

KUMBARASI' na 
Sahip Talihliler 

ille teırin 
lcuraaıncla 

207 /cifi 5000 
lira ilaamige 

alacalc 

Birinci lkrmımlJ• 

1000 lir.a 

ikinci ikramiye 

250 lira 

tO klfl.J• tOO erden 

1000 lira 

20 kl•IY• 80 .. rden 

1000 lira 

t7a klflY• to •rd•n 

1750 lira 

Boğaziçi vapurlarına mahsus sonbahar tarifeleri 1 llkteırin Si' 
lı aabahmdan itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler, giıelerde ıatı 
maktadır. 

FAiK SABRI DURAN ____ ... 

E i 

r j Co"ra yası 
-- -

ORTA OKUL SINIF ili . 
1935 - 1936 yeni baskısı çıkh 

Bu yeni baskı yapılırken ki tab yeniden gözaen geçiril· 
miş, ekonomi durumumuz en son istatistiklere bakılarak taze· 
lenmiş ve rakamlar düzeltilmiş ve yazıİışt bugünkü dile göre 
sa·deleştin1miştir. · · 

~ Dafıtıldıiı yer: 
r~ 

---- Kanaat Kitabevi, Istanbul ---111111'.J 
l ___ •_•_ta_n_b_u_ı_E_v_k_•_f_M_u_.d,_ı_r_ıı_ı_• __ ı_ıı_n_ı_ar-:ı·!-----
Kilo 

400 Sade7a'I 

Beher ki
loau Fi. 

Tahmin edilen 
Fiyat 

. )c tıemtnat 

Urfa taze 76 304 22,80 
!5000 Pirinç Bdna 25 1250 93, 75 

200 Sabun 1 inci mal 25,50 51 3,83 
400 Toz ıeker 26 100 7,50 

936 - Mayıı nihayetine b dar İmaretler için aimacaJ( o'tl 
yukarda nevi ve miktan yazdı dört . kalem erzak açık ekailtmeye kt.I 
muıtur. ihalesi 10 - 10 - 935 P e11embe günü saat 15 de idare ti 
cümenindeyapılaca'ktır. isteklilerin 936 ydı Ticart oduı ve 2490 -~ 
lı kanunun 2 inci ve 3 üncü madd eıine göre ellerinde bulunan ı,.l 
gelerle ticarethane namına ite gire cekleri iıbu kanunda yazılı ~ 
içinde Noterlikten alınan vekiletn amelerle ekıiltmeye ıirebilirler· 
teklilerin yevmü mezk4ra kadar te minatlarmı Evkaf vezneaine y• 
malan ve eksiltme ıartlannı alma k ve ıörmek üzere Evkaf LeY 
idaresine ıelmeleri. (5894) 

Beher çifti Talimin edi- ilk ti 
Fi. len bedeli ~ Çift 

50 34 ili 36 No.lı çocuk terliği 80 - 85 
50 37 ili. 39 NoJı kadın terliği 90 - 95 

400 43 ili 46 No.b el'~ek terliii 120 - 125 

500 

42,50 
47,50 

500,00 

Guraba liastahanesi ihtiyacı için almaca1' olan Yuıiarda 11efİ O 
miktarı yazılı 500 çift terlik açık eksiltmeye konmuıtur. lbale9İ t 

------------ 10 - 935 Pertembe günü ıaat 15 de idare encümeninde yapıla~ 
ZAYi 

BaJpr,adan neıımma selip 4961 No. 
..,.DUIM iJe c.lafa simriiliinde ma
....ı.,i riilwmiteai ifa krhnmrı o1an 
l8700 kilo Wmiriia 361 m.7& ban a. 
9 • 34 tarih '" 304737 No. la depozito 
makbuzuna zayi ettim. Y eniaini alaca
iaaclea eekiamia hikmü ,-oktur. (F.) 

B. '.4.oramuf 

isteklilerin 935 yılı Ticaret o dası ve a490 aayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddesine göre ellerinde bulunan belgelerle Ticar 
namına ite gireceklerin itbu kamı nda yazılı tartlar içinde Notet 
ten alınan vekaletname He ekailtm eye girebilirler. isteklilerin ye•)t 
mezkiire kadar teminatlarını Evka f vezneaine yatırmaları ve ekt1 

me 9artlarını almak ve görmek üze re Levazım idaresine gelmeleri· 
(5895!.A 

lalalM: ASDI US - VAKiT mat .... ı N .. rt,aı dl.Nlrtlrtlı Renk Ahmet 


