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• v ziyet karışık: Ceıievre de bedbin, Londra da! 
r·· k·yenin de içinde bulunduğu bir 

zlaşma komitesi kuruldu 
zecri ·tedbirleri Bir düşünce: 56 devletin 

müştereken tatbiki: barı~ demektir 

Italya yeniden 50 bin a.sker tQpluyor 
Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 
Habeş işi 

ltalyan - Habeş davası Uluslal' 
l~urumunda günün en önemli mesele
sidir. lki günlük konu~malar bu me -
selenin barıs yolu ile bitebileceğini 
cöstermemi;tir. İngilterede geneloy 
(efkari umumiye) her yoldan Habeşis 
tanı müdafaa noktasında birleşmiş -
tir. ltalya Başbakanı Musolini eko -

ııornik ablokayı harp lesilesi sayaca -
~ını açıkça söylemiş olmasına rağmen i x 

belli başlı İngiliz parti başkanları: 
sonu harbe yarsa da uluslal' kurumu
nun rnisakına riayet ctmiyen devleti 

Yola getirmek için gerekirse kuvvete 
tnüracaat edelim; eğer misakın tatbi -

ki icin kU\'l'Ct kullanmak lazımsa se-
ıtıntnı,oeıım.,, aemcKTI!uıı. "" ........ _ 

dan İngiltere ile ltalya arasında ha -

kem rolü oynamak istiyen Fransız dip 
lomatıarı büyük bir endişe içindedir. 
llazı Anupa gazeteleri ulu ·Iar kurn -

munun ilk toplantısında olan hadi -
selerden sonra harbin önüne geçmek 
artık imkansız olduğunu yazmakta -
dır. 

l'u(loslavya Başbakanı Paristc 

Yugoslavya Başbakanı Stoyadinoviç 
bu kere Ccnevreye gitmeden evvel Pa. 

.... 'elgrallar Habeıistanın yağmur yüzünden sular altındtt bulundu· 
ğunu bildiriyor. Yukarıki resimde Adisababayı yağmur mevıiminde 

görüyorwnu:r.. 

Cenevre: 6 (A.A.) - İtalyan Habeş 

anlaşmazlığını tetkik ''e barış yolu i
•'C un a.aı Hurcu uuımu ızerc tic 'Ju -
şiJik bir komite resmen te~ekkül et -
miştir. 

Komitede Fransa, İngiltere, lspan -
ya, Polonya \'e Türkiye delegeleri var 
dır. 

Konsey husu~i olarak toplanıp da 
başkan Habeş delegelerini da,·et edin 
ce İtalyan delegeleri ayağa kalkarak 
salond:m çıkmışlardır. 

Komitenin teşkilinde muhalif oy ,.c 
ren olmamıştır. 

Cenevre 6 (A.A.) - Uzlaı:;ma komi.<; 
yonunun başbakanlığına ts:panya dele 
gesi B. Madariaga seçilmi~tir. Komite 

yarın toplan.ırak İtalyan Habeş an -
laı;maz)jğınm ~nsıru etkik edecektir. 

enc\'re: 6 (A.A.) - tJluslar"Konse -
)'İ bugün saat 17 de evvelce gizli cele
se ve sonra da açık celese halinde top 
)anacaktır. 

tise uğradı. I<'ransızlar bu ziyarete 
<lYrı bir önem veriyorlar. Yugoslavya 
.ı\\"Usturyanın İtalyanlar tarafından 
1:ıgalinden ise bu memleketin Alman- ( raDJD genel dış politikası: 
l'a ile birleşmesini kendileri için daha 

a~tehlikelibuluyorlar.Ileleltalyanın u uslar kurumunu hımayesi altında olarak Anısturyaya 
~labsburg hanedanının gelmesini hiç 
1 ternezler. Bu noktada Yugoslavya 

Sovyet delegesinin sözleri 
~ 

ltalyanı üş·· ncesin ·uy-
ıgun bu m_uyorum,çünkii .. 

( 

iç rejimlere, deri renklerine, mede
niyet derecelerine göre uir 
tefrik yapmıya hakkımız yok! 

Cenevre, 6 (A. A.) - B. Lltvi· 
nof taraf mdan konseyin ditnkü 
toplantısında verilen ~;;,y!evin 
metni aşağıdadır: .. 

"İngiliz ve Framız de!t""geleri · 
nin İtalya ile Habeşistan arasın 1 

daki anlaımazlığı tamamen ko -
tarmak i~in yaptıkları teşe;,büsün 
akim kaldığı hcl<kındaki tebliga-

tını derin bir te~ssüfle dinle-:lik .. 
Bu te~ebbüs akim kaim? ~-··<' 

me!elenin ruznameden u 

mümkün olacak ve biz ferdi t . · 
kümlerimizi bildirmek gibi lıoş c-i·ı 
mıyan bir ödevden kurtulmu~ o· 1 

lacaktık. Benim için bu ödf>v o ka· \ 
dar hoş değildir ki, anlaşmazlık .. 
ta olan taraflardan biri, temsil et· , 
tiğim Sovyetler Birliğiyle on ıe • 

""('t!fonu ısa. .l(}..sü • .1 de) Bay Lituinol 

YugosJ_ay kralının 4oğum yıldönümji 

• 
j·aınız değildir: nomanya, hattfl Çe - t k . t k 
ko lovakya hükumetleri de bu fikirde a v 1 ye e m e uost Yugoslavy<ının genç kralı ikin- Ayln n Yeni köydeld Yugosla,· elçi -
~nu~ıa beraberdir. Avusturya işinin ci Piyerin doğum yıldönümü dola - liğinde elçi tarafından bir kabul tö -

ugune kadar halledilmemesinde bu · · ~ 
yısiyle dün sabah Beyoğlunda biri reni yapılmıştır. Yukariki rcsım :ıu a-

bu "<ıziyetin tesiri büyüktür. Alman - k C ortodoks, diğeri katolik iki kilisede yinde alınmıştıl'. 
~da~rnd~tten ~ifude ede~~an~~· anı ~n ge~ ve enevr~e~~~==~~~~~~~~~~~~~~~==~~ 
1 •rsat buldukç"-ı Yugoslavya ile dost - • • B v "' A •• k i .C d 
Uk tnünasebetlerini arttırmaya çalı - gıttı,· • .l\..QZlml, f at ur ara, ın an ( Slovo) nun son bir baş .lJazısı 
~

1

~nun için Stoyadino,·için Parisi ziya kabu I olundu, Başbakanımızla konuştu 
l'et etıne i Jt'ransızları çok memnun 
etllliştir. :Fransız gazeteleri bu ziya - Türk-Bulgar dostluğu 
ı·elj y .. k 

ugoslavyanın Ccne\'re mu1.a e -
l'elerinde Pransa ile beraber harcl,c 
edeceğine bir isaret olarak telfıkki et-
llıektedir. :. 

ASIM US 
(Sonu Sa. 9 Sii. 3)dc 

~~===================== 

Memnon 
Yazan: Volter 

Fran ı·i d sa:nn unutulmaz ediple· 
n en Volter'in bu güzel yazı 

sıııa yar h"l .. . el ın ı mye sütunlarmız· 
~ hı ,,,.(\,,. . . .. ,. t 

B. Hristu Statef, 
dostluğa doğru 

sağlam ve 
yürümeliyiz 

sıkı bir 
diyor 

~~~~~~~~~-

Sof ya ö:el aylarımız 11azı;;or: 
Sof yanın belli başlı gazetelerin· 

den olan (Slovo) nun 2 eyiul sa · 
yıaında eski bakanlardan Bay
Hriatu Statef'in bir başya'?ısı çık· 
mıştır. Yazının başlığı (Türkiye 
ve onun Bulgaristana karı: . duru· 
mu ile müşterek diyev) diı . 

Bay Statef in şahsiyeti bu yazı
nın lnısu:ıiyetini artırır mahiyette· 

,'ran r115tıaırnrıı JJajj"h.<izüiii (it i§arcfli_si) ve rcfikası,karşrtaıııcılan rrraslrfit(/ dir. Yazıyı size olduğu gibi nakle· 
- l'azısı 8 nci sayfada - <liyorum. · 

..._ -

Eski bakan diyor ki: 
"Büyük savaştan sonra Türl,iyc, A

tatürkün yük ek dehası i!C kendi yur
dunda derlenip toplandı. Atatüıiı: mil 
li lıirliği meyclan:ı getirdikten !>onra 
Türkiye, dı,. siyasasında her yerde sö
zünü dinletebilecek kadar yükseldi, 
hu yükseliş dış ~iyasada güdülmekte 
olan istikametin dürüstlüğü sayesin -
de olmuştur. E ·kişehirdc Yunana kar. 
şı kazanılmış olan galibiyetten soı1ra 
Atatürk Tiirkiyeyi hir lahuratu\'ar ha 

(Lütfen sayfayı revirini;) 
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Cesetten 
meş'aleler 

FJorida'da ölmüş insanlar 
meş'aleler yerine yakılıyor Yunanistan da •• 

reJım işleri 

Berline gitmiş 
Jaksoville. 6 (A.A.) - 400 eski mu -

harbi~ Plorida Keys adalarını 
tahrip eden kasırgada öldükleri te,>it 
olunuyor. 

Eski kral, Çaldarisle konuşmak · için 
Ke.> adaları geceleri, tabut bulun- Atina, 6 (Kurun) - Hükumet-\ 

madığı için, kurtarıcılar tarafından çi gazeteler ile AneksartitoJ gaze· 
odun ) ığınları üzerinde yakılan fela· teıi, eski Yunan Kralı Jorjun, Al· 
ketzcde ce etlerinin alevleriyle aydın- man kaplıcalarında bulunan Yu • 
lanmaktndır. HenUz teshis edilmiyen nan Baıbakanı B. Çaldarislc gli _ 
cesetlerin ,>akıJmasına mani olmak i· -----------....--
çln elden gelf.'n rnpılmaktadır. Tanınmış tayyareci 

Papadan Musolininin kar- F onk 
§ısına çıkmasını istedim! 

Margate, 6 (A.A.) - lıçi bir
likleri kongresinde sö~ aöyleycn 
8. Lansbury demiıtir k(: 

Büyük harpten sonra 
yeniden iş başına 

çağrıldı 
Parls, 6 (A.A.) - Fransız ıü

el havacılığının yıldızı bulunan 
Rene Fonck, ansızın hav3 bakın
lığı tarafından, uçak a~Lf okuHa
rında resmi bir vazife1e çağırıl
mıttır. 

Uçak silahlarının yeniden t:sn

rütmek için tayyare ile Londra • J 
dan Almanyaya hareket ettiğini 
yazıyorlar. 
YUNAN ORDUSU KRALLIK 

iSTiYOR 

mektedir. 
B. Kondiliı, ';azetecilt"rİn so

rularına cevaben durumun normal 
bir ıurette ge!itmekte (inkitaf et· 
mekte) olduğunu ıöylemittir. 

Atina, 6 (Kurun) - Yunan--------------

hava kuvvetleri kumandan1 Ge - Bir Amerj kalı 
nerııl Repaı Yunan ordu'ılu kralı 
iıtediii cihetle Yunan Başbaka • gen~ 
nının krallık rejiminin iatlesi le· 
hinde bulunacağını ıöyleıriıtir. 

KONDIUS iSTiF A MI 
EDECEK? 

Atina, 6(A. A.) - B. Çaldari· 
ıin dönütünden sonra Ba~bakan 
muavini General Kondiliıin her 
yıl yaptıiı aibi Kilimi banyoları -
na gideceii tahmin ediliyc,r. Bu 
ihtimal ıazeteleri B. KonJiliıin 
iatifa edecejinden bahıe aevket • 

Türk gramerini tetkik 
ediyor 

Ankara: 6 (A.A,) - Türk dili araı· 
trıma kurumu genel sekreterliğinden: 

Amerikadan bir genç sayın bayan 
Af ete bir mektup yauırak orada bu -
lunan bir profesörün en eski Türk sra 
meri üzerinde yazılmış bir eseri tetkik 
etmek lstedifinf, bu yolda bir kitap 
varsa ta\'Siyesinl ,·eya &önderflmeahti 

"Papaya ve bütün evekl~re 
müracaat ettim. Jsanın yer yü
zündeki bu mümessillerınin, Ro
maya giderek Mussolininin kar
ıısma çıkmaları, ilahi ve beşeri 
kanunları ayak altına aldığını 
kendisine söylemeleri ~devi :le 
ınükellef olduklarını hatırlattım., 

lnıiliz iıçi partisi namına ıöz 
a6ylediğini kaydeden B. Lanıhu
ry ıunları ilave etmiıtir: 

zime muhtaç o 1 d u ğu gizlenme- 1 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
rica etmlıtlr. Bayan Af et. Türk dili 
kurumuna bu yaıııı blldlrmlf, kurum 
eski Türk dili üzerine yazılmıı olan 
- divanU JOgat ittUrkl - den, Türk 
dili araştırma kurumu UyeJerinden 
Kütahya saylavı B. Besim Atalayın 

çıkarmı§ ,.e bugUnkU dile çevirerek 
- Türk dili kurullan - adiyle bas -
tırmış olduğu kitabından iki nUaba 
göndermiştir. 

"Arsıulusal hayata yeni bi• e
MI lturmak gerektiği fikrindeyiz. 
Dünya, rekabet esası üzerinde 
yqamaya devam edemez. Bir 
'dünya eltonomi konf eranımm 
toplanması gerekmektedir. Batı
p. varmak için yürünül~ek tek 
yol, uluslar arasında it birliği 'le 
ekonomik barıt ve adalettir. 
Harp, hiç bir zaman yapıcı değil
dir. inandığımız, ve yapıcı olan 
biricik şey, ulusların, bolluğa e
rtımek için l<avga edeceklerine, 
bu bolluğu paylatmak çarelenni 
aramalarıdır. 

Başlangıç ve sonu olmı1an 
kollektif paktlar, Avrupa siya,a
llDI yıllardanberi yerinde ıayma
ya mahkum etmiıtir. 

Bu duraklama devreıinde Av
rupa, bir daha ele geçmiyecek 
bir vaki~ kaybelmİ§ olduğunu iti
raf etmelidir. 

ge._.pnımı 

Jine koyarak çalışmaya koyuldu. Elde 
edilen ilerlemeler, yenilikler akıllara 
durgunluk \erecek kadar büyüktür, 
değerlidir. 

Bugtin 1'ürkiyedekl devlet meka -
~ir, bugün 1'ürklyedeki devlet meka -

• nizma ı Ö.> le kuv...etlidir, o derecede 
köklüdür 'e bu mekanizmayı (dahili 
milli birlik) omuzlarında taşımakta -
dır. En önemli i de bunu yapabilip 
iba§arabilmek idi. Bu da Türkiyede ol
muştur. 

Türkiye, Uulgarlstana karşı da cum 
iıuriyetin kurulduğu günden başlıya -
r.ak, kendi dostluk durumunu ayan \'e 

mektedir. 

General Denain, F onck'u mu
vaff akiyetlerini atııtaki müstes· 
na meziyetleri ıayesinde elde eh 
miı olmasından ötüri.i ıeçmi,tir, 

F onk, muharebe esnaıın~a. 
gizli bir mitralyözle sefere çık

makta ve yere düıürdüiü her n· 
çak için yalnız bir iki kurtun 
fasarfetmek ıuretile, hemen he
men cephaneıi lamam olarak ge
ri aelmekte idi. 

Fonk, ayni zamanda. tabanca 
ile 50 metre mesafeye konulmuı 
5 franklık bir paraya isabet et ir· 
mekte idi. 

Fonk, buıün havacılıkta, fi"ir 
aykırılıklarına ıebeb o\an büyük 
tabiye kavıaıında da hakem ro
lünü yapacaktır. Bir kııım hava
cılar, ıeri aletli topa, diğer kı
ınn da mitralyöze taraftnr bulun
maktadır. Bunlara göre bir 

avcı uçaiı için yanyanA kon'.11-
muı iki mitralyöz çok aeri bir a
henk temin etmektedir. Top ta
raftarı olanlar da, tayya:e: ka
natlarına yüklenmiı iki topun ıa 
vurduğu obüslerin alelade kur
ıunlardan daha büyük bir teı:ri 
oldujı.ınu ve hedefi parçaıadıi·nı 
ıöylemektedirler. 

Bundan ~ bir de motörlU top 
formolü vardır. 

Burada mevzuu bahaolan meıaele, 

namlunun geri hareketi ile infj]akın 

motir üzerinde yapaeafı tesiri tetkik 
etmektedir. 

Fonk, Cazeaux atış okuluna gidecek 

lngiltere 
Deniz ihtiyat kuvvetlerini 

silah alhna çağıracak 
Londra: 6 <A.A.) - Alınan bazı 

haberlere göre Jnglltere JıUk6metl 
lüzumu halinde, tersane ve limanlar -
da çahşan kadro adamlarından mü -
rekkep deniz ihtiyat kuvvetlerJni 
silah altına ça~ırmnk fikrindedir. 

Madridde kargaşalıktan 
korkuluyor 

Madrid, 6 (A.A.) - Pç;iı, 
cielclt tedl>irler alme.ya devam et-. 

meldedir. Sağ cenal\ 'lnetıittpla:· 
rı, solların bazı hareketlerde bu
lunmak üzere hazırlık yaptıkları
nı sanmaktadırlar. S»llar ise, .... 
bir ıüel suikastten bahıetmek!e-

dirler. 
Hükiıınet çevenleri, iç bakanı

nın, 1934 ilkteırin ihtiJalinin yıl 
dönümü ilıiıi ile kopmuı muhte
mel bir karıatalığın önüne geç
meğe çalı§tığını söylemektedir-

ler. 

ve her biri saatte 400 kilometre yapan 
en son sistem uçaklar üzerinde de -
neçler yapacaktır. Ayni zamanda sUel 
pilotları hazırlamak hususunda kulla
nılan usulleri de inceliyecektir. 

Bu suretle meşhur Fransız uçma • 
nı, 18 yıllık bir fasıldan sonra, tekrar 
hancılık sen·isine girmektedir. Bu a
rada politika ile uğraşan n Yosges 
bölgesinden sayla\• seçilmiştir. Uzun 
müddet, kuzey Amerika ile :Fransa a
rasında muntazam senisler tesisi im
kAnlarını incelemiştir. 

Çıfçıler grevi 
Varıova, 6 (A.A.) - Litvan. 

yadan aelen haberlere &Öre, çıft
çiler grevi yalnız devanı etm2k-

le kalmamakta, belki tiı:ıdiye ka· 
dar arev alanı iıtsnli '-•l..aiı Ô'!! 
lan bölgelere de yayılmaktadn·. 

Silahlı kuvvetlere kat !I koy
mak veya pazarlara inen ürünle
rin ıönderilmeaine enıel olmak 
gibi ıuçların harb divanına g3n
derilec.eii tehdidi hakkında hü
kitmet tarafından yayılan ilan tla 

hareketi durduramamtf ?.tr. Yal
nız köylüler tabiyelerinc deiittir
mitler ve pazara inen naba!-.rı 
devirecek yerde \tunların çif~çi
lerini ve erzak depola:-ını ateıe 

vermeğe batlamıılardır 

Eski muharipler kongresi 
Roma, 6 (A.A.) - Arsıulusal 

eski muharibler kongreıi için 2S 
bin eıki muharip toplanmıt~ır. 

Bunlar, lngilte;e Ayra müıhı
na - olmak üzere eski mütt~Hk 
veya eski düıman 14 ulusa men
ıupturlar. ln;iliz hükumeti, 500 
İngiliz eski muharibin~ hareket 
için mezuniyet vermemiştir. 

görüşler 
beyan etmiştir. 

Bizzat Atatürk, birkaç yıl önce Bul- s•ıya sa 1 
pristana gönderilmiş olan misafir - ~ıııı1111111ııımnıııuu111ııııımııuuııuıııııı.........,. 
lere, Ankaradan a.>:ntdıkları zaman, (1 · • 
Bulgarlara karşı olan dostluk duy- ~ ngılte M gulannı SÖ)lcdi. 1'ürk parlamentosu·~ re- ısır arasında süel ittifak 
nun azasından ve bUyük Türk gün - !!E tfeliği <Kurun) gazetesinin sahibi, ve \ .. Son ~osta ~le relen Mısır razetelerini~ a~latJşına 1 
Türki) e gazeteciler kurumu başka .. § gore Jngıltere ıle Mısır arasında a.Skerl hır itbf ak ha· 
nı olan Bay Tarık, Gazinin o \-akitki = zırlanmakta ,.e Mısır hükumeti ile İngiltere hUkllmeti 
beyanatını bize getirdi. Ondan sonra· bu işi görüşmektedir. İngiltere ile Mısır arasında sUel 
dır ki iki ~arafı~ hükumet a?amlan bir ittifakın bu sırada hazırlanması, 1Uphe yok ki, Af-
ıellp gittıler. \ e Arada sıkı hır kay • rlkada \'Uku bulan ve vukubulacak olan hldiselerle sı-
naşma başladı idi. .. 

F k t, d T 
.. k tel kı sıkı baihdır. Bundan once, ta 1922 de İngiltere ile 

a a on an sonra ur gaze e -
rinde Bulgaristana karşı tatsız bazı Mısır arasında askeri bir ittifakın müzakeresi başla -
yazılar göründü, ara yere soğukluk mış,fakat siyasi andlaşmanın baprılmaması :rUıünden 
düştü. sUel anlaşma da gerjye kalnnıtı. O ~man iki taraf an-
Şimdi mü terek beyanattan sonra Iaşmış n andla~mamıJ olsalardı bugUn Mısmn &üel 

.Bay Tarık ve arkndaşlannın Sofyaya kuvveti dha büyük bir önem kauınnut, Mısırın mUda -
geldikleri zaman yapılmış olan (mat- faası iki de,•let tarafından paylatılmış olurdu. Bu ge -
buat an1aşmasının) tekrar ortaya çık-
ması ve her iki milletin menfaati için clkme ytizünden burün iki taraf da zarar rörü)or. Çün 
faaliyete geçilip sağlam ve sıkı bir kil Mısır, henüz hakiki bir süel kuvvete maJlk olmadığı 
~ostluğa doğru yürünülmesi lazım - için icabında bu memleketi müdafaa f§l tek başına in· 
Clır.,, gflterenfn omulanna yij.kleniyor n Jnıtıtere bir Av -

KURUN - Sof yalı mcşlektcmnuzın rupab rakip karşısında bu nılferf bapnnakta güç1U-
'6u 'l/(Ullıntı karşı mütalean.ı:ı 'll.annld s 

ğe uğrıyor. Diğer taraftan doğu Afrikasındaki hidiae· 
Jer Sudanın da istiklllini tehdit eder bir mahiyet al • 
dığı için Jngiltere burada da Mısırın yardımından mah 
rum kalıyor. 

Son günlerde ittifak sözlerinin ortaya çıkması iki 
tarafın da kaçınlan fırsatın neye mal oldulunu anla • 
malarına istinat etmektedir. 

Bununla beraber İngiltere ile Mısır arasında taın 
bir emniyet ve itimat havası esmediği için bu ittifakın 
kolay kolay gerçekleşmiyectğini zannetmek yanlıo ol· 
maz. 

Jngilterc ile Mısır arasında yapılacak sUel bir itti· 
faktan önce siyasal bir andlaşma gerektir. Bu siyasal 
andlaşma yapılmadan süel lttirka imkin yoktur. Hal-,.. 
buki siyasal andlafmanın yapıldığı yapılaeafını gös • 
teren hiç bir lpret yok gibidir. 

Bununla beraber hldlselerln bu kadar senedir ge: 
çiken bu itleri ~baldaıtırması çok 111uhtemeJdlr. 

rr 

Tarım bakanı 
Karsta 

Kars, 6 (A.A.) - Tarım Ba• 
kanı yanında bakanlık uzmanları 

ve tarım bankası genel direktörü 
olduğu haİde bölgemizde inc~le ' 
meler yapmak üzere tehrimi:d 

ıelmi9tir. 

Çinde lngıliz nüfuzu 
Yokohama 6 ( A. A. ) - lnır 

liz hükumetinin ekonomik cir.nıt • 
manı olup finansal bir ist!şare Ö • 

devi ile Çine eiden B. Lei::hrotlı 
buraya gP.lmittir. 

B. Leirhross, ayın 11 inde Ja • 
pon dıt baknı ile konuıaca.ktır. 

Jllpon gazeteleri Leirhrosa'uıt 
Çinde İngiliz nüufzunu li:uvvetleıı' 
dinneğe çalı§mak ödevi ile ":lükel• 
lef olduğunu ıanmaktadır!ar. 

Frarısız lfıgati bitti 
Pariı, 6 (A.A.)- Frarııız a.l:a

demisi, S ikinci tetrin 1885 te, 
yani 50 yıl eve! baılad~ğı luaatl 
dün bitirmittir. 

Bu Ner, "Zygomatiquç,, keli· 
mesile bitmektedir. 

Kelimelerin anlamlarına dnha 

zengin ve yeni miaall~ı katan a" 

kademi bu lugati ile orijinal bir 
eser merdana ıetirmiıtır. 

Lugate ıeçirilmit o1ım keli· 
lanılanlardır. Akademi meseli 

"Midinette,, (İfçi kız,, kelimr.si 

ıibi muvakkat iÖrüneo kelime

leri luıate ıeçirmemittiı. Faıl• 
etkimiz ve artık kullaıulmıy•• 

kelime!er de kaldırılmııtır. 

"(Ahlar,, "bar,, (kıı.blo çek

mek), "Calot,, , "camm•,,\Jylase,, 
(S\alewnak ta\tclill l.~a(et etm.Jı') h 
"puard,, "pr.ap,, gibi )t:ni ke!1" 
meler pek çokt\lr. Ekonomik ve 

1 

t0tyal hayattaki derin deiiş.k• 
1 liklri ıötteren yeni kelimeleı io 

lıepıine luıatte yer veri!nıiıt\r. ~ 
Dini mallar 

Mexico, 6 (A.A.) -
batkanı, dini malların -aauılattı" 
rılması hakkındaki kanunu imı• 
etmiıtir. Bu kanun; AVm 30 110-

dan itibaren tatbik edılecekı:t• 
Mabedler, papazların cturdni" 
biıular, seminerler, f ıık;rhıp.e-
ler, dini kollejler, mamutırlar v• 
dini tophıluklf.r• ait ıerınayeleı' 
le 'bütün Pin•l•r ulusal malı• 
11raıına dahil edilmiıtir. 

Busun görülmekte olHn utu 

laıtımıa dava.lar durdurulmu • 
tur. 

Finanı bakanı, anlaımu:h . 

mevzuu olan bütün mallara el .
1 

ır 

muttur. 

DÜN ve YARIN tercüme 
kUlliyatı numara: 41 

Oscar Wilde 
De Profundis 

)imi, ahlikf, felı.efeyi, dini ıü 
esir sanan n iyi kötü hiç bir arıua 
hayır! demiyen O. Wildc: "llcn 
hamı hayatıma Yerdim, eserleri 
istidadım vardır!,, diyor. Deh· 
hayatına Rasıt sal'fettiğini A. G 
den dinliyecekıiniı. lstidadını da 
danda yazdığı ''De Profundis,, 
anhyaeaksınız. 

Bütün estetik ,.e ahlak kutupla 
dayanan bu iki eseri, bir arada d 
mize çeviren: 

Burhan Toprak'dır 
Fiyatı elli kuruş 
Dağıtma yeri: VAKİT matbaa 

ta11bul. 
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j Kısa Haberler 1 
lViiSıR FIA TLARI - Gelen ha
hrtrlere göre son haf ta içinde 
Sa.ınsunda mısır fiatları bir par
ç.a Yükselmittir. Fiatlar 6.43, 7,02 
ku.~ı arasında kaydedUmiıtir. 
t ~AMSNU TÜTÜNLERi -
nhısar idaresi on güne kadar 
Sa.ınaun mıntakaaı tütün tahmin
leri!ıi yapacaktır. Son yağmur-
ların t"t'' .. bo 1 k u unu zacağı ıanı ır en 
Yaf.,.Jıurların dinmesi, tütünlere 
Yara il;\ ıştır. 

ÇOCUK ESiRGEME KURU
MüNDA - Atinada toplanacak 
Balkan çocuk esirgeme kurumu 
toplantısına ittirak etmek üzere, 
bii~ün Balkan <{evletlerinden bi
rer delege gönderilecektir. TüTr
kiye namına g9nderilecek mu
rahhası seçmek üzere ıehrimiz 
Çocuk esirgeme kurumunda ,Jün 
bir toplantı yapılmıştı!' . Toplan
tıda üç namzet seçilmif ve bun
ların adları merkeze bildirilmiş
tir. 

llAKSTER GIDIYOK - Sul
tanahmedde Ara~ta Aokağmda 
e:ski eserler araştırması yapan 
Profesör Bakster önüm:iıdeki sa
lı günü memleketi olan Sen An
\'erse dönecektir. Prof e11ör gele
tek yıl gene memleketimize ge
lerek araştırma.sına devam ede
cektir. 

Seyyar maha!lebici 
Debıe\i Derv"şe ne!er 

olmuş? 
k.alyoncuda bekçi Mehmedin 

düğmelerini kopararak hakaret 
•uçunu işlediği iddia ol.man sey

.. hr m\1hallebici Debreli Dervişin 
' duruşması, İstanbul ikinci ceza 

haltyerinde yapı~mışhr. 
Debreli Dervi,, arkadaşlarının 

e 11tariyle kahve fincanına koy
.. dukları bir tek rakıyı atınca göz-

leri önünde dört birt arafın fırı1 
fırıl döndüğünü, onda .ı-. ötesini 
h:ıtrrlıya.madığmı, kend:sini ka-
l'cı.k~lda bulduğunu ve artık ~çki

t l'e tövbe ettiğini ıöylemişt:r. 
ı• liakyeri, seyyar mu'hallebici • 
ş ~İn sabıkası olup olmadığını r.li· 
ı• cı.lı yerden 5cracaktır. Ayni za
f•~antla şahit~::ri dinliye-(.t-ktil'. 

" 
Süt tal matnamesi 

' ._ Siiller hakkında Sıhhat işleri 
l 1Jl L 

't~~anlığı taraf mdan hazırlanan 
ş e tatbik edilmeğe başlanan tali-

atnamenin bazı semt~erde ay
•._ en tatbik edilmemekte olduğu 
f"'lber alınmı§tır. Dün b~ mesele 

~
ltafında Sıhhat işleri Jirektörü 

' .'~·l' Ali Rıza kendisile görüşen 
e ır Y2.::o:ıcımıza ~unh:.rı söylemiş· 

t: ., 
- Sütler hakkında hazırladı-

~12 talimatnameyi alakadar
r "'Ynen tatbik etmek :ı..orunda
tr. Tatbik etmiyen mmtakalar 
1~flt işleri i11pekterleri tarafın
lrı ~esbit edilecektir. 

l' eahit edilen raporlarda aykı
hareket edenler ıiddetle ceza
tıdırılacaklardır .,, 

Dünkü yangın 
Beykozda 300 dönüm 

fundalık yandı 
Dün saat 12 de Beykozda Akbaba 

ile Kaymak donduran arasında büyük 
bir yangın çıkmış, ateş ancak saat altı 

da söndürülmüştür. Yangın, 300 dö -
nüm kadar yer yakmış, bu arada bak 

kal Ahmedin meyyelikleri yanmıştır. ! 
Jandarma komutanı Bay Te\'fik Un 

al, yangının büyümemesi i~in lazımge· I 
len tedbirleri aldırmış, köylülerin de 

·ardımı ile elli kadar jandarma baş -
larında komutanları olduğu hald~ 
büyük bir yangının önünü almışlar -
dır. 

Dinlen~ş gününde dükkan 
açık bulundurulunca .. 
Dinlenit gününde bal~kal dük

kanını açık bulundurarak hafta 
dinlenişi kanununa kar~ıt hare
kette bulundukları ileri ~ürülerek 
dava edilen Rifatla Mustafanm 
durutması, Sultanahmed birinci 
sulh ceza hakyerinde bitmiıtir. 

Rifatın dükkanın sahibi oldu
ğu, fakat orasını bakkallık etmek 
ıuretile itletmediği anlaşılmıf, 

o beraet etmittir. Bakkal Musta
fanın hareketi sabit görülmüttür. 
Hakim Reıid, Mustafamn altı li
ra para cezası ödemesine karar 
vermiıtir. 

Kapalıya çevrilen taksiler 
Evelce açıkken ıonradan ka

palıya çevrilen taksi otomobille
~inden on ikisinin senelik muaye-
.... ;, --..cn·•· .. ı,. .. _ .... ı-.ı... .. ı---·- -l -

--------
Çırak yüzünden 

' 

iki komşu dükkancı 
kavga ettiler 

Bayazıtta T a,handa oturan 
Bayburtlu macuncu Şerafettin 

ile macuncu Şükrü bir \:ırak yü
zünden kavga etmişlerdir, Şükrü 
bir aralık çok kızmıf, elindeki 
klarneti Şer af ettin in batına vu
rarak ağır surette yaralamıttır. 
Yaralı sıhhi İmdad otomobiliyle 
Cerrahpaşaya kaldırılmış, Şükrü 
yakalanmıştır. 

FENALIK GELDi - Kalyon
cuda oturan seyyar gömlekçi Ka· 
rabet Hamalbaıı caddesinden ge
çerken üzerine fenalık gelmif, 
sarası tutmu§, baygın bir halde 
hastahaneye kaldırdm1~lır. 

TAŞLA YARALADI - Üa
küdarda Rum Mehmed pa9a 
mahallesinde oturan sekız yaıın· 
da Şevket ile Lütfi isminde bir 
çocuk kavga etmiıler, Şevket tat· 
la Lütfinin batını yarmıttır. 

Y ARALANDI-Aıe.pkapıda 
22 numaralı dökmeci dükkin:n
da çırak Hasan dükkanın üç met
re yüksekliğindeki bir yerine tah
ta yerleıtirirken muvauneamı 
kaybederek düşmüf, yualanmıf, 
Sen Jorj hastahanesine kaldırıl
mıştır. 

OTOBÜSE ÇARPTI - 1235 
numaralı vatmanın idaresind~ki 

Edirnekapı - Sirkeci hattına iı
liyen 40 numaralı tramvay ara-

'ı>aıı .3ırkecı'Cle muaatan ~eçer-
dığını yazmıttık. Bu gibi otomo-
billerin sekseni geçtiği anla,ıl
mıştır. Bunlar muayenelerini 
yaptırmamışlardır ve çalı~makta
dırlar. Bu gibi taksi ıahib!eri 

uraya hat vurmuılar, talimatna
menin bu husustaki maddesinin 
kendilerine tatbik edilmıyerek a. 
rabalarının muayene edilmesini 
ve çalışmalarına müsaııde veril
mesini istemişlerdir. Bu istek u
ray makine şubesine havale edil
miştir. Bu şube tetkikat yapa
cak, bir karar ver;?cektir. 

1 ken geri yaptığı bir mınevra es
nasında arkada duran 322 numa
ralı otobüse çarpmıı, otobüsan 
tamJJonu kırılmıştır. 

F esf val hazır;ıklan 
Vali ve belediye reisi Bay Mu

hittin Üstiindağ dün yar.mda fes

tival heyeti olduğu halde Bey 

lerbcyi sarayına giderek balo ha

zırlıkları etrafında incelemeler 
yapmıştır. 

Ankara aa düşen 
tayqarecinin cenazesi 

Ankarada tayyaresile düşüp 

parçalanan Holanda tayyare fab· 
rikaıı sahibi Baron Gerard'ın ce· 
nazesinin bugün şehrimize geti -
rilmeıi beklenilmektedir. 

Buradan memleketine eönderi
lecektir. 

ÇALARKEN Y AKAt ANDI -
Kırklareli inhisar memurların

dan Hikmet Y enicamide ,\amaz 
kılarken yanına koyduğu ay&.k

kaplarını sabıkalılardan Sulu~l
ya çalmıı, kaçarken yakalanmtf· 
tır 

ANBARA DÜŞTÜ - Sirke
ci rıhtımında demirli bulunan 
Konya vapurundan yük çıka'!'tan 
mavnacı Nuri ayağının kı.yması 
üzerine anbara dütmÜf, yaralan
mıf, hastahaneye kaldırılmııtır. 

YAKALANAN DOL.\.NDIRI
CI - Zabıta Şükrü isminde bir 
dolandırıcı yakalamıtt•r. Şülcü 

Sahte imza ile mektublar yaıa
rak tüccarları dolandınnakt:t.n 
suçludur. Şükrü böyle bir ıe~<il
de de Akıehir bankasmdan on li
ra dolandırmıştır. 

Aµartıman çöpleri 
Apartıman aralarındaki bot 

ar:ıalara atılan çöpleri~• birıke
rek koktuğu görülmüf, hunların 
kısa bir zamanda kalduılma~. i}. 
gili kimselere bildirilmiştir. 

Silivri yoğurdu 
Bazı yoğurtların foyası 

meydana çıktı 
Silivri belediyesi yoğurt mev

simi olmadığı için Silivr:deki yo
ğurt imalathanelerini muayyen 
bir müddet için kapamı~tır. Uray 
bunu civar belediyelere de bil
dirmi9tir. Son zamamCHda ls
tanbulda da yuvarlak tene1'eler 
içinde Silivri yoğurdu r.amı al
tında Marmara civarın<le.ki yer
lerden yoğurt geliyor ve satılıyor
du. Silivride yoğurt yapılmadı
ğına göre Silivri yoğurdu diye sa
tılan yoğurtların Silivri yoğurdu 
olmadığı da meydana çılanııtır. 

Tüze bakanlığı ceza 
işleri direktörü 

Tüze Bakanlığı ceza ııleri ge .. 
nel direktörlüğüne atanan Balı• 
keıir ağır ceza hakyeri baıkam 
Haydar Naki, aldığı izin müd· 
detini lstanbulda tekmillemit ve 
yeni ödevine baılamak üzere 
Ankaraya gitmittir. 

Değerli bir tüzeci olan Haydar 
Naki, lstanbulda ve Anadoluda 
uzun zaman türlü tüze itlerindo 
çalıtmıf, baıarıklılık göstermit• 
tir. Yeni ödevini de eski ödevle• 
rı gibi baıarmasını dileriz. 

Suadiye Bostancı 
tramvayı 

Suadiyeden Bostancıya kadar 
olan tramvay yolunun çifte çe· 
virme iıi bitmif, buradd.ki itÇiler 
Kadıköy ünden Gazhane) e doiru 
yapılmakta olan itlere geçiril-
mitlerdiı·. 

Söğütlüçefmeden batlıyan ray 
döıenmesi bir ay zarfında bitiri
lecek ve hat Gazhanenin kapııın· 
da tamamlanacaktır. Gazhane 
civarında oturan halk sosyeteye 
bir tefekkür mektubu göndermit· 
lerdir. 

Yumurta işi 
Geçen gün Ekonomi Bakanı 

Celil Bayarın yumurta tecimerle
rini toplıyarak dileklerini din
lediğini yazmıttık. Çok önemli 
olan yumurta itinin yakında iyi 
bir sonuca bağlanacağr beklen
mektedir. Son günlere~ Alman. 
yanın verdiği kontenjandan maa
da sattılar yapılmasına rağmen 
fiatlar dütmüttür. Yune.nistan
dan gelen haberlere göre- Türk 
yumurtalarının sandığ' 1400 -
1800 drahmiye satılmııtır ki, bu 
fiat bundan önceki fiatlara göre 
yükıelmiı görülmektedir. 

Yalnız lzmirde sıcııidar yü
zünden mevsim durgun geçmek
tedir. Yumurtanın yü:t tanesi 
75 . 95 kuruta satılmak.:adır. 

Samsunda 1;440 tanelik büyük 
sandıklar, 1325, 1375 kuruta 
satılmıttır. 

:J<itapfac : 
..._,.~ ... - . 

Çınar 
1 ıtanbul Şehir T iyatrüsu artist· 

lerinclen M. Kemal Kuçük Çınar 
isimli telif bir piyes yaıdı. ikbal 
kitapevi bu eseri kitcıp haline[ c: 
bastırıp çıkardı. 

Tiyatromuzun sevimli. ıanatka
rı M. Kemal'in aclı ötedenberi ba4 
tarafına bir "küçük,, ııfatı getiri· 
(erek anılır; ıoyadı ya8osı çıktık· 
tan ıonra bu ıılat İ•İm olclu r>e M. 
Kemal'in adının sonuna geçti. 
Sanatkarın eninden bo;>undan çı
kan bu lakap, keneli iat.eğile niiluı 
kütüğüne geçince ıevimli bfr te -
vazuun ilaclesi olclu; çünkü 1.er • 
keı bilir ki Küçük Kemal, büyük 
bir ıanatkardır. 

iyi aktör olan M. Kemalin ay
nı zamanda iyi muharrir olduğu• 
nu ıimdiye kadar sahnemize ka 
zandırdığı adapte piyes:erle, ga 4 

ze~ ve mecrmıal.arda sıkan bir 
çok ya.zılarile biliyorduk; Çınar 
piyeıi bu bilgimizi kuvvetlendiren 
Y,eni bir b'elgedir. 

Tiyatro tekniği l:iakımıntlan 
'değerli olan piyeı, biz.im için özel 
bir alakaya da ıebep olclu. M. Ke
mal Küçük, inkılabın yayılması 
ve köklqmen itinde ıanatın aıil 
omuzlarına seve ıeve alması la • 
zımgelen ödevler bulunduğunu bi· 
liyor; tiyatronun büyük topluluk· 
la doğrudan doğruya, yüzyüze 
liartılQfan bir ıanat kolu olman 
itibarüe duygu ve düıünceleri a
ıılama itinde öteki .anat kollarm
clan daha güçlü ve yararlı olcluğu. 
na haklı olarak inanmııtır. Bu 
yüzdendir ki Çınar piyesi, Türk 
ihtilal ve inkdabının doiuıunu, 
kurulUfunu çok kuvvetli, güzel bir 
•anat lıavcuı i~nde u.taca anlatan 
ve davaya ıempati kazandıran bir 
eser olmuıtur. 

Çınar, yüzyıllmdan yüiyıllar~ 

uzanan ve dörtbir yana kolbuclak 
salan Türk ulusunun sembolüdür. 
Kadınlı erkekli Anadolu köylüsü• 
nün temiz, yurtıever ruhu, ihtÜa· 
lin ifçiliğini eden Türk münevve
ri, köylüye ve münevvere yolgö .. 
teren, umut ve kuvvet olan kurta
rıcı deha, bu piyeıi okurken inıa· 
nı heyecan ile sarıyor. Devrimi 
anlamıyan ve ona kartı koynuya. 
çaltfQn geri ve kötü ruhlar bu eıer· 
ele kulaklarından tutulup bütürt 
iğrençlik/erile teıhir ediliyorlar. 

M. Kemal.in eıeri, tiyatromu.& 
için, edebiyatımız için ve inkılap 
ıanatı için önemli bir 1..-az.ançtır. 
Kültür Bakanlığının bu kitabı a
lıp her okulun kütüpharıf:ıine koy• 
maıını, Halkevlerinin her kura• 
ğında bu eıerin oynanmasını ge
rekli, faydalı bulurum. 

Refik Ahmet Sev~ngil 

Yeni uray muavini 
Uray reis muavini Bıw Ekrem 

dünden itibaren ıubeleti gczmi
ye batlamıttır. Bay Eknm lı ::m 
memurlarla tanışmaktı-. hem de 
itleri gözden geçirmektedir. 

i'1' .,, t- rat.elıini kardeşler Avustraıya yolunda= No. 36, 7 Eyıuı 1~35 
'ı l\ıtansa ~an. hazhanelerinde çalışan (1''rate11ini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktörü tarafından çağırılmıştır· ile; karde1' yola ç ıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dün 

11 
bu en mt.~ur komiklerinin seya hatini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimleri kese;-ek toplamak ve bir kolleksiy on yapmak lazımdır. 

ONl.All.DM• l>AMA ÇİNLi' t=~r-c 
01. 01.JIC.. , 
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Italya yulaf alacak 
Ankara, 6 (Kurun) - Ekonomi Bakanlığına gelen maliımata 

göre ltalyar.lar dıt piyasalardan, derhal teslim edilmek üzere 100, 3 
ayda teslim edilmek üzer" de 50 O bin ton yulaf aatın alacaklar, be
delini serbest dövizle ödeyeceklerdir. 

İtalyanlar, alacakları yulafın mühim bir kısmını memle!-t1?timi7.· 
d•n almak İstedikletini bildirmi§ lerdir. 

Yunan filosu 

Çanakkale boğazı 
dışında karşılanacak 

Ankara, 6 (Kurun) - Yunan 
filosunun 20 eylulde lstanbulu zi· 
yareti resmne teeyyüt etmistir. A· 
tinadan gelen bir ha.bere göre Yu· 
nan filosuna yedi uçaktan miirek-

kcp bir Yunan hava filosu da re · 

fakat edecektir. Hava filosuna, 

Yunan hava kuvvetleri komutanı 

General Repas bizzat kumanda e· 

decektir. Ziyaret dört gün süre -

cektir. On gemiden mürekl.ep doıt 

'devlet filoıu Türk sularm-:?a bu • 

lunduğu müddet zarfında hüku • 
metimizin misafiri olacakt:'. Do -

nanmayı kartılamak için zengin 
bir program hazırlanıyor. Bir fi. 

lomuz, Yunan filosunu Çan,kkale 

d\f11da karşılıyacaktır. 

Sone sonunda~ evvel Y lman do· 

nanmasının ziyaretini ia.Je için 

bir filomu;;..un Pireye gideceği de 

söylenilmektedir. 

[( ars ilbaqlığı 
Xnkara, 6 (Kurun) - Sıvaı fi. 

bayı Bay Akifin Kara llbe.ylrğma 

tayini yükeek tasdika göndP.rildi. 

Balıkesir ilba1Jı 

Ankara, 6 (Kurun) - Bahke • 

ıir 1lbayı buraya geldi; bi!' hafta 

kadar kalacaktır. 

üzüm kurumu 
lzmir pıyasasında 
tesirini gösterdi 

Ankara, 6 (Kurun) - Üzüm 
&atıf fiyatlarında devamlı 't' ciddi 
bir istikrar temin için le~kiline 
teıebbüı edilen kurumun Aerma • 
ye~i bir milyon lira olacak mer· 
kezi lzmirde bulunacaktır. 

Bugün lzmirden gelen telgraf • 
lara göre, Ekon.omi &ıkan!.ğının 
böyle bir grup kurmağa karar 
vermesi lzmir piyasasında derhal 
tesirini göstermiştir. Kurum, çok 
yakında iıe ba.şlıyacakıtr. 

lnh!sarlar idaresi önümü'?deki 
hafta içinde üzüm satın Jmağa 

başlıyacaktır. Merkezi Loudrada 
bulunan incir istihlak kooperatif· 
leri 3 - 4 milyon kilo kadar ü::üm 
satın almak istediklerini l,tldir • 
mitlerdir. 

1 abiiyetimizden 
çıkarılacak 

Ankara, 6 (Kurun) - 1929 da 
Türk tabiiyetine alınan İbrahim 
oğlu Abdürraıidin hükumetimiz 
aleyhinde bulunduğu anlaıılmıt 
tabiiyetimizden çıkarı au ka -
rarla§tmlmıfhr. 

" Yeni lise,, meselesi 
Ankara, 6 (Kurun) - Kültür 

Bakanlığı 1stanbuldaki "Y Pn~ Li· 
se,, nin niçin kapandığını kiiltür 
direktörlüğünden sordu. Gelecek 
cevap~an sonra talebeleri hakkın· 
da karar verilecektir. 

Her gün bir ediple ... 

Aç adamın randımanı 
bundan fazla olamaz! 
Çok şükür yazı yazmakla kıt 

kanaat geçiniyor um ..• 
Ercüment Dkrem Talu, anket 

suallerine §U cevaplar.ı :veriyor: 

l - En büyük §airimiz Nef'i 
Clir. Nef'iyi okurken ;{uyduğum 
yüksek heyecanı bana, mazinin 
hiçbir ıairi vermedi. 

2 - Ya§ıyanlar içeriııinde. en 
büyük ıairimiz hiç §Üphesiz Y ah 
ya Kemaldir! 

3 - En büyük romancımız 
dün, Halit Ziya idi ... Bugün Re · 
§al Nuridir. 

4 - Genç edipler içerisinde ki . 
mi beğeniyorum? ... Fakat, önce 
genç demekle kimi, kimleri mura ı 

ettiğinizi bilmek isterim. Mesela 

benim indimde, kendi neslimden 
sonraki nesle mensup olanların l 
hepsi de gençtir. Ve bunların içe. 
risinde, Nazım Hikmetin nazmı -

m, Vila'nın nesrini, 5abahattin 
:Alinin hikayelerini, Faruk Nafiz 
le Necip Fazılın fiirlerini çok yük
sek ve nefis bulurum. 

S - Bizde kuvvetli kadın mu-

Ercüment Ekrem Talu 

mi var ki, bu ıuali ıoruyorsunuz?. 

Diyarbekirli Sırrı, tair Fitnat, Ni

gir Hanım, Makbule Leman ne 

çabuk unutulmutlar?. Haydi bun

lar öldü ... gittiler, diyehm. Fakat 

Halide Edip, Halide Nusret. Sa 

Darıcanın Paşabayırında işlenen kıya 
2- ... --

içi ·bal dolu ağaç baltalanırken .... 
Koca Hüseyinle kardeşi gelmişler, boğuşmuşlar, silah 

ve.... Şimdi iş Ağır ceza hakyerinde! patlamış 
Darıca civarında Papbayırı 

denilen yerde bir gece iılenen 

kıya davaımın duruımaaı, latan· 
bul ağır ceza hakyerinde dün öğ
leden sonra baılamrtbr Bu da
va, bir buçuk aylık ya'Z dinleni· 
ıinden faydalanan ağır cezanın 

dün yeniden faaliyete geçerken 
baktıiı ilk yeni davadır. 

Hakyeri kurulu Ahıned Sua
dın baıkanlığı altında Ü} elerden 
Kemal ve Abdurrahman Şerefle 
kurulmuıtur. Genel aavamanlığı 
yarlardan Kaı if temsi! ediyor· 
du. 

Suçlu yerinde Bayram oğlu 
Koca Hüaeyinle kardeıi Bayram 
oğlu Sadık bulunuyor. Öldürü
len, Kara Muataf a oğullarından 
Oaman oğlu Muıtafadır. Koca 
Hüseyin, öldürmekten. kardeti 
Sadık da öldürmeyi koıaylathr
maktan ıuçludur. 

Vaka, içi bal dolu bir aiacı, 
balı almak üzere baltalamaktan 
çıkmıı. Öldürülen Muıtaf a . bir 
elinde balta, bir elinde kova, bu 
ağaca yanaımıt, baltayı indirmif, 
Koca Hüseyin gelmif, komıula
rından birinin arazisindeki bu a
ğacı keıtirmemek iıtemıı. Arada 
kavga çrlonrf, bu şıra a Mustafa· 
nın pe§İ ııra gelen ve onu ağacı 
b3lta.layıp balı almaktan vazge
c;irmeğe çalııan Şevki oğlu lsma
ile de her nedenıe kn:an Koca 
Hüseyin, kardeti Sadığ.: çağır

mt§. Kendi tabanca c;ekmit ve 
kardeıine Mustafa ile lsmaili 
bağlamasını aöylemİf. lı:mail güç 
lü, kuvvetli olducu gibi Mustafa 
da onunla beraber olc!.ığundan, 
Sadık bu iti başaramamış. Mus
tafa, bir aralık kaçmağa dav
ranmış. Koca Hüseyin. arkasın
dan bir kurıun çıkmıf. Muıt&f a
yı, yaralamı§, canhevlit~ dönmüf 
içine bal koyacağı kovayı kartı· 
lattığı Sadığın batına İ11dirmİf. 
Sadık, bayılmıt, Muıtaf a da ye· 
re yıkılmıf. 

Öte taraftan Mustafamn arka· 
daıı İsmail de kurıun yememek 
için kaçmağa koyulmuı. Koca 
Hüseyin, petine dütmÜ§. lsmail, 
bir bostana atlamıf. K0< a Hüse
yin de peıinden atlıyarak kova-

........ t!ılltHllllltlllUtNttltfttttft ... rf'ltfMPftllllttt<l"ll11tllM'ttb""'4•tıı•tıırttu""""'"rtsm"" 

leri inkar edilemiyecek kadar ö · 
nemlidir. 

6 - Edebiyatımızda önce bir 
istiklal, bir hususiyet ~örmeliyim 

ki, ekol literer kurmak 1$tidi\dı o
lup olmadığını ıonra arcı~hrayım. 

7 - Edebiyatımızın inkiıaf ı, e · 
debiyatm para etmesine bağiıd1r, 
azizim. ''Marifet iltifata tabidir .. 

Müıterisiz meta' zayidır !,, lıte 
bunun içindir ki bizde, muharrir ~ 

• de, reaaam da ekseriya acından ö 
lür. Aç bir adamın ral'dımanı da 
bundan fazla olmaz! 

8 - 1888 de doğdum. Hataiz, 
hesapsız yazı yazdım .. Bugün, 
çok tükür, gene bu yüzden kat ka· 

naat geçiniyorum. On, onbet ka· 
dar basılmıı eaerim var Bunların 
içerisinde en çok (K-:>.,uk) adlı 

romanımı ve (Methedi) leri aeve-

lamış. Fakat, biraz Ö:ıceki si
lah sesini itilen bahçiv~n Kazım 
oğlu Ali, bostana girenlerin 2er-
zevatı çiğnememeıi içir.. eline 
geçirdiği fasulye sırığı •lf'l üzerle· 
rine yürümüı, bunun!A onlara 
vurmu! ve bu suretle Koca Hüse
yin bir yana, İsmail bi! yana ay
rılmıtlar. 

Ali, iki tııraf ı da y.ıtıştırmı, . 

KUltUr itleri 

Yatılı talebe 

SavuımaJarını söyleyince. Jsmail 
ıapkarıınm boğuftukları yerde 
düştüğünden bahıetm:,. DönÜP 
almak istediğini bildirmiı. Aliı 
İsmail ve Koca Hüseyin, Pataı,.• 
ymna dönmütler. MustafaY' 
kaçtı, kurtuldu sanan lamaillt 
Koca Hüseyin, vaka yerine tek· 
rar ayak basınca, baı:na kovs 
indiği için baygın yatan Sadık 
kalkınmıt, kardeıi Koca Hüaeyİ· 
ne seslenmi§. Onun kulağına bit 
ıeyler mırıldanm•t· Koca Hüse• 
yin telaılanmıf, "Eyvah ocağırt' 

söndü!,, demi§. Bu sözü iıiteıı 
Okullar ne kadar İsmail, yeri araıtırmıt ve arkads· 

ücret alacak tı Must.afanm yerde yattığınıtt 
Kültür Bakanlığı paralı yatılı lise farkına varmıf. Kibrit çaknııfr 

'e orta okulların talebesinden alına · bakmıf. Görmüt ki, arkadatınıJ1 
cak ücretin bir listesini hazırhya · gözleri kapalı, omuz haf! kanlı··' 
rak bütün kültür direktörlüklerine Öldüğünü anlamı§. Bundan ıoJ1' 
bildirmi§tir. Bu listeye göre her ''ila • 

ra suçluları ağır cezaya getire" yette bulunan yatılı okulun alacağı 
ücret §Udur: araıtırmaya giritilmi§. 

Adana okulları 1600 lira Ankara o· Koca Hüıeyin, h3.kyerinde 
kulları 225 lira, Afyonkarahisar lisesi ıöyle dedi: 
130 lira, Balıkesir lis~i 175 lira, Ba - - Mustafa karanlıi"la eliııı· 
hkesir orta okulu 150 lira, Bilecik 130 deki tabancamı tuttu. 1 abancs 
lira, BurAA 160 lira, Çanakkale 1;;0 li- tazyikle patladı. Elinde:ı balt• 
ra, Diya.rbekir 150 lira, Denizli 130 Ii· 
ra, Orta. 150 lira, Erenköy 200 lira, vardı. Vaka böyle oldu. Kimle 
Erenköy ilk kısım 175 Iira, Erzurum nasıl olduğunu görmedi, ama Al· 
165 lira, Eskişehir 180 lira, Galat.asa - lah gördü! Gerçi içindeki balı si· 
'tay 230 lira, Galatasaray ilk kısım mak i in baltalanan ağııc; konıtıl 
ZSO lira, Gaıiantop l2Q Jir;ı, ldıın'hııl Ld la ındaymı§, a m 4 1'~11 6~c ~~· 
200 lira, lzmir 200 lira, lımit orta o • ranlığmda ağacı kendim:n saJ1 
kutu 140 lira, Konya 140 lira, Kayseri 

dım i•e karıthm. Eğer tabanc• 150 lira, Kastamonu 140 lira, Kütahya ~ 
120 lira, Manisa ıso lira, Niğde 120 Ji· atmıı olsaydım, dayak yemeı· 
ra, Sıvas 140 lira, Trabzon 145 lira, Te dim. Raporum var! . 
kirdağ 150 lira, Tokat 120 lira, Yoz - Okunan raporda, ıırtında1'1 

gat 140 lira, Zonguldak 150 liradır. aıyrığın balta ile vurulmaktsıı 

ÜNİVERSiTEDE DERS değil, boğuıurken yerde yuva•" 
DE<itŞlKLIKLERl lanmaktan olduğu yaz~l !<hr. 

Onh·ersite tıp fakültesi müfredat Koca Hüseyinin kardeti ss· 
programlarından geçen yıl bazı önem dık da, töyle cevablar verdi: 
1i deği:.meler yapılacağı yazılmıştı. 1 1 
Fakat bakanlık yapılacak değişmeyi - Ben vaka yerine bun ş 
bu yıla bırakmıştı. Geçen h:tfta Kül . boğuşurken gittim. Tıı.banca, '; 
tür Bakanlığında toplanan bir komis- ğabeyimin elindeydi, lakin na51 

yon tıp fakültesinin müfredat progra ate§ aldığını aec;emediı::: . Ben İte 
mını incelemiş Ye bunun üzerinden karı§madığım halde baııma ko"' 
eı-aslı değişmeler yapmıştır. Yapılan yedim! 
bütün yenilikler fakülteye bildirilmiş M' 
tir. Fakülte dekanlığı yenilikleri ya • Öldürülen Mustafanm arka 
krnda talebeye ilAn edecektir. şı lımail, bahc;ivan A!i. rençbt' 

Kütüphane!er yeniden Haaan ve baıka birkaç ,ahit di~ 
lenildi. Durutma, gen4! ıahit ~. 

tasnif ediliyor ğırılmak ve araştırma gt.niıJetı 
Kültür bakanhğı lstıınbulda ve di · mek üzere, baıka güne bırakıl~' 

ğer ,;}ayetlerde bulunan genel kütüp. eıııımırumı•-nı••nıımııınmnının•---"'"'""'"' 
haneleri taı:ınife karar vermiştir. Geçmiş Kurun/ar. 
~ehrimizde bu işle meşgul olmak Ü • 

7 
E,·lül 1 9~ zere en'elce bir komisyon seçilmiş ti. • 

Pakat bu komisyonun bütün kütüpha· Şirketihayriye idaresi npur üC • 
nelerde bulunan eserleri ayn ayrı tet retlerine yeniden yüzde altmış zıııt' 
kik ederek tesbit etmesi güç olacağı i- istemektedir. Bu istek maliye ITIUt 
çin ikinci bir komisyon daha sçilmiş • teşarı Mihran Kara kaş~ an efendi '. 
tir. nu komisyon W ki~iden mürekkep nin riyaset ettiği bir toplantıda ~ 
tir. Başkanlığına dn Silleymaniye kil · rüşülecektir. Toplantıda ticard P' 1 

dürü umumisi Cemnl, maliye miW tüphanesi direktörü Bay Zahir seçil • 11 tis,.i İrfan, muhasebat müdürü ul11 
miştir. Komisyon her kütüphanede 

ı misi Lutfi de bulunacaktır. bulunan yazma \'e basma eserleri bi · f 
rer birer tcsbit ettikten sonra bun · Bundan ba~ka Haliç şirketi, St ( 
1 1 ta 1 mu .. "'llı'flerı' risefain \'e (;!irketihayriye müd6 arın yazı ış rz arı ye '<' .... ':I 

h3kkında incelemeler yapacaktır. leri de bulunacaktır. 

lNKtLAP SINAÇLARI - Onh·er· --------------~ 
site takü1te1erinin inkilaı.ı sınaçıarı 1 Nöbetçi eczaneıe1 
n oyli.ıl pazartesi günü yapılacaktır . .L..:.:.:, 
Ankara ünh·ersitesinde yapılacak in • Snnıatyada: Teofilos, Aksar''
kilap sınaçlarmda bulunmak üzere Is. Nuri, fümıgümrükte Arif şeııre!f 
tnnbul üniversitesinden miimeyyizler ninde: A Hamdi, Fenerde: Emili~ 
gidecektir. Şehı;ıdebaşında: Üniversite, Dl 

A VRUP AYA TALEBE - Ünher · yolunda: Esat. Beşiktaştıı: suıe>. 
site fen, edebiyat \'e hukuk fakülte · Recep, Kum kapıda: Bclkis, Zeftf 
si talebesinden on kişi Avrupaya tah • Hasan Hulüsi, Yemişte: Ben S 
sile gönderllecl·ktir. Bu talebeleri seç Gala tada: Kapıiçi, Beyoğlunda 
mek için yakında fakülte profesör • tan başında: ltimat, Tarla bat' 
lerJnden mürekkep bir komisyon seçi- Nihat, Te.peba ında: Kinyoli, Şi 
lecektir. Gidecek talebenin birer lisan Şafak sokağında: Nargileciya1'• 
bilmeleri esas tutulacaktır. sımpaş:ıda: Mersim, Hasköyde: 
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Londra }'olunda .. 
Selam havası çalan 

rıhtım boyunca 
ınuzikanın 
uzaklaştı ... 

• 
sesı 

Ba9tarahn özU: 
Yapı,ık kardeıler, kendileri

ni Amerikaga fletiren kaptan 
Kollirıden ayrt-:ıyorlar. Onları 
ıehir şehir dolaştırıp aııuç dolu 
ııu para kazanan kaptan Kof -
lin, avım elinden kaçırdığını gö 
tllnce, hiddete kapılmı*, bağırıp 
çağırlnlş, tehdide kalkmıştır. 
Boston rıhtımuıdaki ''Seyler's 
in,, de, yani "Bahriyeliler mi • 
ıallrhanesi,,nde geçM bu sahne 
nin bir anında, birdenbire oda -
1Un kapısı ardına kadar açılı • 
11or. içeriye Baston ve civarı po 
lis dm.iri miralay Jf-lurft giriyor. 
Yanında bagka iki kiıi ve kapı -
da polisler duruyor. Odada me
feo.ğacından yontulmuı yuvar -
lak masa etrafında Dr. ltloıko
velle yapışık kardeşler Eng ve 
Çang oturuyorlar. Birde demin 
ayağa kalkan kaptan Kof/in, 
var. Miralay Murli, ikizlere ln
giltereye hareket zamanının 
geldiğini bildiriyor. Ayrılış saf
haıını, bu noktadan itibaren a
şağıda takip ediniz: 

yavat uzaklattı. Nihayet ititilmez 
oldu. Odada çıt yok! 

Koffin1 tam bozguna uğramıftı. 
Durduğu yerde sendeledi, .;endül· 
sepet yer değiştirdi, fapkaıuna el· 
attı. Henüz yerinden kalkmıyan 
doktor, gözlüklerinin camları ü -
zerindeıı onu süzmekle ıne,r:pldü. 
Kaptan, Koffin bu halin fJ.rkına 
vardı ve öfkeyle aordu: ' 

- Bu bir çift ınahlUkun nıhi ve 
fikri vaziyetlerini tetkik etmek, 
mütahadeye müıtenit malumat e· 
dinmek iıtiyordunuz,· doktor! İt· 
tediğiniz oldu mu?. 

Dr. Mo,kovel, fU cevabı verdi: 

- Evet. kafi derecede!. Hatta 
f azlasile de diyebilirim. vaziyet, 
bana vaktile aöylemit· pldıığunuz 
gibi! Yani yapıfık kardetler, toy, 
saf bir çift mahluktur. Para ne • 
dir? Hiçmi hiç bilmezler! Sözün 
özü , onlar uılu, f o.kat ııkılJız, 
kabiliyetleri pek mahdut mahluk· 
lardır. Oko.dar ! Onlardan fazla 
h~r '~)' beklemeyin r. 

Y apısık kardeşle-
~ Miralay Murfi, ayaküstü dura· • k I 
ti 1.•n Koffine yaklil§tı. Çizmele· flD 3Ş macera 3fl 
l nın mahmuzları tıkırdıyuak, i· 
erledi ve elini hızla kaptanın om· ;:::. ;::::-==- = 

c:una koydu: Yarın başlıyor/ 
- Veda meraıimi iç.in bando 

~tızikayı beraber ıetirdim, Kof· 
· ı 1 
~ n · Y~P~fı.k karde§lerden ayrıldı· 
·~l 1~ı ıı:ttım de! EJı. dünya bu! ll egın Kımseye veraıı yoktur! 

• ~l~şulur .• ayrılınır. MeFhur ır.e • ;e dır. Ne dersiniz, gene bııhse tu· 
bUfaJnn mı? Benimle bir daha 

1 
~hıe girer mis~niz, Koffin? Bt· 
~fer kalsın, batka sefere, değil ı 
J.l ı, kaplan? E veı hakkınız var ! ' 
s~lki sonra, lakin timdi değil! 
h~·rtıdi bu ıuzi§Iİ anın ulviyetine 

Urznet edelim! 

Poliı amiri, ıirkte Engle Çan -
~rıı ilk gösterildikleri gec"! onla· 
dın Yapıtık olmadıklarını iddia e
tı~:-ek girdiği bahıi gaip etmesi · 
~n. bin doları ödemekten kurtul
) ~k için kaptana tükürdüğünii 
' 'Y•t mahiyetiI}de reklam tar -
~ındak· k"' w d . • . . d " ı agı ı vermesının, ıtın 
ı ~ruluğunu sonradan kendi im· 
c '-1Yle taadik etmiı olmasının a· 
1

111
"1• çıkarıyordu. Bu sözlerden 

dok~a, arkasına döndii ve yanın· 
' ı iki kiıiyi Kof fine tanıttı: 

ed"-: MU.aadenizle ıize takdim 
\' ~un. Bu çinlinin iami, Li'F ey 
et~ ur. Belki de iımini altüst 
1) llıı. Fey Liv Vu da olabilir. 

Tanınmış muharrirlerden Ru • 
dolf van W ehrtin eşsiz bir mevzu 
seçerek ve bu ınevzua ait vesika· 
1c:ıı t:t\lt: t:tıt:ı t:h tıcuue ~uraıgı 

bu enteresan eserin, yarından iti
baren en meraklı, en cazip safha
sını neşre başlıyoruz. Bu yeni saf
hada «Yapışık Kardeşler» in aşk 
maceraları, aralarındaki kıskanç

lıklar ve evlenişleri anlatılacaktır. 
Aile muhitindeki geçimsi:tlikler, 
kardeşler arasındaki meşhur da • 
va, Professör Virşofla başka dok
torlann iki kardeşi operasyonla 
ayınnak mümkün olup olmQ·aca
ğınr araştınnaları ve nihayet ikiz
lerin ölüşleri, hakikatin romnm o· ı 
lan bu kıymetli eserin müteakip 
safhalarını teşkil ediyor. 

Eserin şimdiye kadarki kısrm
lanm okuyamamış olanlar, yann 
haşlıyacak aşk macerq}arı safha -
smdan itibaren de tefrikayı takip 
edebilirler.Bu eser, okuyuş ve mev-
zuu kavrayış zevkini aksatma
dan, her hangi bir safhadan olnm· 
masına başlanılabilecek bir şekil
de, yepyeni bir teknikle yazrlmıf'· 
tır. Yarın başlıyacak aşk macera
lanna ait safha da, işte böyle ba~
lı başına bir safhadır! 

h ~ıu naııl olduğunu pek iyi 
.:,~rlıyamıyorum. Şu centilmene .. ~be, o da kaptan Şörbörndür. 
' ert Edvard,, isimli gemiye 
-. .•nd,,l ediyor. ikizler, bu ge · - ---..,,._.-----.,........,,..----
'- llJn Yolcularıdır. Gemi, yarım 
~e kadar yelken tLÇ&e&k ! 

fin nıg_~e. Çang, doiruldular. Kof • 
lc>l~&llcıle nefeş alcyordu. Böyle 
lıSc ıolııia dururken, bir ara • 
~endiıine kartı yapılan bir 
'-ir •ılıiı tiddetle proteıto eden 
r,lc l.d~ gibi davran&Cil!t oldu. 
l'-.1> lt, hır saniye dUtününce, böy· 
~rİlllaktan vazgeçti. Kızğın ta • 
~· duvara dayandı. Engle 
dlıı ıı, onun yüzüne bile bakma • 
"ll'• l'&nından geçip odadan dıta· 
~ Ç•.kt.ılar. Çinli ile kaptan Sör· 
lır, M~kızlerin peıi 11ra yürüdü.· 
'•l~ •ralay Murfi de ukerce hır 
k~tdeı ça.~ıp, çıkıp gitti. Yapışık 
·~ .lerı seli.ınlıyan bando mu • 
icada •n ıeti, sokaktan ta odaya 
'>"'la;k ~etti. Selim havası ol•rak 
ıiJca ~"' ll"S\rş C'.alınıyordu. Mu· 

leaı, rıhtım boyunca yavaı 

f'1A~'<A 
Müslil.hn.ril.l ı 

HUBUBAT UNLAR/ 

StHMAT 
vıı: 
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~t!!JL+<.f~iz Df ı--~ 
Zonf!u/dakta 

Ev buhranı 
pek şiddetli! 

1 Edirnede açılan ehli 

Par ti başkanı • Sergi • 
bankalar - sağlık işleri 

Zonıguldak, (Özel aylarımız· 
dan) - Zonguldakta müthit bir 
mesken buhranı vardır ve sene· 
lerdenberi devam edip gitJt•ekte· 
dir. Şehrin nüfuıu arttık?. ku· 
rumlar ve ifyarlar çoğaldıkça in· 
1af112lık da o derece yükıelmekte· 
dir. Bir ev bulmak çok büyük bir 
muvaff akiyettir. Bulunsa bile ki
raıma dayanmak çok güçtiir. Bu· 
nun acılarını en çok İfyarlarla az 
para kazanan iş adamları çekiyor. 
Maden kömürü menıuplarile ya· 
hancılar için bu dertler .1oktur. 
Fakat, İf yarlarm halleri peritan • 
dır ve çoluk çocuklarile acıklı bir 
vaziyettedirler. Bunlara da paha· 
Iılık zammı namile birtey Terilip 
de §U vaziyetten kurtarılmaları 
faydalı olur. 

DOKTOR MITHAT ALTIOK 

Zonguldak ıaylavı olan bu kıy· 
metli doktoru Düzcedeyken tanı • 
ınııtım. Birkaç ıen~ evvel Bolu ili· 
nin parti bafkanlıqına göw.Jeril • 
mit, oradan da Zonguldaia naklo
lunmuf, bu ıefer Zongulde.k ıay • 
!avlığına seçilerek Halk Partisi 
~atkanlığında bıralnlmııtır. Mit • 
hat Altıok Düzce ve Boluria çok 
aevilmiı, halkm yüksek güvenini 
kazanmıftı. Şimdi de burada ö -
devlerini candan baıarmf.k ve hal· 
l<a ~ iYilik1ercle liulunnia1' • • 
tile il içinde bir canldık vücuda 
getirmit, herkesin kalbini kazan • 
mıthr. 

BiÇKi VE DiKiŞ YURDUNUN 
SERGiSi 

Mithat Altıokun kıymetti ilgi • 
lerile tehri zinetlendir:mekte olan 
Halkevinin Mlonlarında i\çılınıt 

olan sergiyi büyük bir kıvançla 
gezdim. Bu güzel aerai, Tilrk krz· 
larının kadınlık hususundaki cev· 
herlerini ve inceliklerini angın bir 
re11amın tabloları gibi meydana 
koymuıtur. 

BANKALAR 

Zonguldaiın aldığı parlak du • 
rum gözönüne alınarak burada 
bir~ok bankalar, şube açmışlardır. 
Bunların içinde en önemli itler gö· 
ren ve kömür havzasındaki en bü
yük ocakları işleten lı Bankası · 
dır. Bankalar araıında merakla 
tetkike değeri olan yeni bir banka 
açılmııtır ki bunun sahibi Şefik 
Kamil adında bir gens:tir. Dört ıe· 
ne evvel bu çalııkan ııenc\ Zon · 
ıuldakta maden direği müteahhit· 
liği yaparken tanımıştım. Bu yurt· 
daı kazandığı paralarla (200) biiı 
liralık bir (Yardım Bankaıı) aç · 
mışhr. Aym zamanda Maden ve 

Inıaat ta~ütleri Kollektif Şirketi 
adiyle bir de sosyete kurarak di· 
rek v" yapı işlerile de uğarşmak · 
tadır. 

ESENLiK VE SOSYAL 
YARDIM 

Bundan yedi ıenc evvel Aksa • 
ray vilayetinde tanıdığım Doktor 
Bay Münüre burada raıtladım. J. 
lin esen kurumları çok kuvvetli • I 
dir. Merkezde rontgeni ile 60 ya· 
taklı vekiletin mükemmel bir haı· 
ta yurdu vardır. Ereğli il~ Bartın 
ve Safranboluda da hususi idare -1 

hayvan sergisi 
Trakyada önemli bir ihtiyaca kar.şıhkhr 

Edirne, (Ozel aytarı•nızdan)-1 
Bu yıl Edirnede açılnıas' karar · [ 
h'Jtırılan ehli hayvania t sergisi ö 
nemli bir törenle açıld•. Trakya 
nın yegane hayvan sergisi, bugü
ne kadar, Lüleburgazda açılan 
sergi idi. 

Tarım Bakanlığı ehli hayvan 
bakıcılığı ile yetİ§tiriciliğini Trak· 

yada bir derece daha tamim
etmiı olmak için, 1800 lira 
mükif at koymak suretilP.. Edirne· 
de ilk defa olarak böyle bir serg; 
açmayı münasip bulmutlur. Buna 
rağmen Uzunköprüden, Keşan • 
dan, Babaeski ve T ekirdağdan it
tirak edenler görülmüt ve parlak 
bir netice alırunııtır. 

Sergiye ~ıkarılan ehli hayvan · 
lar tay, kıarak, inek • öküz ve koç• 
koyundan ibaret olmak üzere 4 
ıınıf a ayrılmııtı. 

Her türlü teferrüatile hazırla • 
nan serııiye Trakya gene-1 ispek • 
ter vekili B. Vehbi Demirel'le haf 
ınüfaviri Sabri Öney, diğer mü -
ıavirler, Edirne Ubayı Osman Şa· 
hinbaı, parti baıkanı lhrahim A 
kıncı, Şarbay Şerif Akalın ve bir
çok kalabalık halk kitlesi davet 
ed:lmitti. 

Tören, baytar direlctörü Şükril 
Tanahn önemli bir aöyievile açıl
m!J ve alkıılarla biten bu söylev 
den sonra eıpe'lder Yekm B. Veh 

lnegölün kurtuluş günüe 
kutlulandı 

Inegöl, 6 (Ozel aytarrmızdan) - Bu 

gün lnegölün kurtuluşunun yıldönü -

mü idi; bu münasebetle ev\'eke hazır

lanan kutlulama programına göre şen 

lik yapıldı. Bütün ilçe köylerinden 

toplanan atlılar ordunun girişini ve 

~ehri kurtarrşrnı temsil ettiler. Gece 
fener alayları yapıldı, sevinç gösteri

ler yapıldı, 

Kastamon uda yağmur 
yağdı 

Kutamonu, 6 (A.A.) - llimizin bir 

kısım bölgelerine f nydah yağmurlar 

yaılmış, hatta bir kısım bölgelerde 

seller bile meydana gelmiştir. Uzun 

~mandanberi hüküm süren kurakhk

tan sonraki bu yağış, güzlük ekime ha 

zırlanan çiftçiyi çok sevindirmiştir. 

~'°"'=======~=====-======== 
nin (25) yataklı birer has~a yurt· 
ları yüzlerce hastaları göğsünde 

barındırmaktadır. Bu haıtA yurt • 
!arının operatörlerile uzman dok · 
torları vardır. Ere.ğlinin doktoru 

kadın ve doğum uzmanıdır. Bun· 

bi Dem;rel, kendisine sunulan ma• 
kasla kurdeleyi kesmiııt;r. 

Bay Şükrü T analdan maada 
Krrklareli baytar direktörü Refik 
Belendiz, merkez baytarı Avni, 
ziraat müdür vekili Et1at yargıç 
'kurulunu teıkil ediyor!a.ı dı. 

Taylardan birinci :Joamiyeyı 
Lalapafa kamunbayı 8. Oamanls 
Değirmenyeni köyünden B. ibra • 
himin taylar; ikinciliği de ja.1dar
ma yüzbaşısı B. Halil :ı" Nevres· 
bey köyünden Kula Ahmedin V3 

Y olageldili Eırefle kasap Y aıarın 
tayları kazanmııtır. 

Kısraklar dan gUmrü!< mu hafa 
za müdür muavini Cavit Gönenç 
ile Nevresbeyden Akif Çavuıun 
ve T ekirdağdan B. Şükl Ü ile yüz 
batı Halil Sökmenin kısraklatı 
kazanmı9lardır. 

Sergiye iş lirik daha 1 iyade o • 
labilirdi. Ancak bunun 'lk defa&• 
çılmıt olması ve Tarım Bakanlı • 
ğının bir yıl zarfında herhangi 
bir serş-ide mükafatlanJırılmıı o
lan hayvanın aynı yıl içinde diğer 
bir sergide tethir edilmeıinin mu .. 
vafık olmıyacağına dair olan teb· 
liği bu yıl için iştirak sayısını 

mahdut bırakmıttır. 
inek, öküz; kıvırcık koç ve ko

yunlardan da derece ka:ıananlar 
olmu! ve münasip ikramiyeler 
tevzi edilmi~tir. 

Behçet. Pınar 

Kendır mütehassısı 
Kastamonuda 

Kastamonu, 6 (A.A.) - Memleketin 
kendir ve keten ürününün yetişme ve 
işletme işlerini yerinde incelemek n 
bu ürünlerin memleketteki teknik du· 
rumu hakkında ilimizde araştırmalar 
yapmak üzere tarım \ 'e ekonomi ba • 
knnlıklnrınca Alm=ınyndan getirilmiş 

olan Dresten ziraat üni\'ersitesi pro • 
.sörlerindcıı kendir \e keten mütehassı 
sı doktor Tobler, )'aıtııtdn Ankara böl 
ge mütehn~ı ı t~krem Uzumeri oldu • 
ğu halde şchrintir.e gelmiştir. Müte • 
hassıs profesör kendir 'e keten bölge 
]erini gezmeye başlamış, bugün kü • 
küı·tlü suları ihtiva eden Gölveren 
bölgesini gözden geçirmiştir. 

Gümüşhane madenleri 
Gümüşhane, 6 CA.A.) - Bqbakan 

lsmct lnönü, doğu gezisi srrasında i • 
Jimize uğradıklarr zaman GümUşha • 
ne bölgesindeki maddeler üurinde 
araştnmalar yapılmasını emir bu) ur -
muşlardı. 

Ba) hur t hölgc inde araştırmalarda 
bulunan bir maden mühend~i ilimize 
gelerek madenler tizcrinde inceleme • 
lrc başlsmı§hr. 

---- -------- - -------
}ardan ba§ka Esen Bakanlığının K U R LJ N 
Devrekte bet yataklı bir muayene t- -
ve tedavi evi vardır. Vilayet mer-, Gazl'll'mlze s Ondo rııcn yazılar. gazete· 1 

• • • j ye glrmek tç!n ise. uırfınırı kö"eılnt <ca· 
kezındekı beledıye doktoru da ay· zctcı kcl!meş1 yazıımo.lıdır. 
nı zamanda kadın ve doğum ınü· 

Karşılık lstfyen okurlar, melctuplarma 
tehaasıaıdır. ilçelerin hepsinde hü· ıo "uru~ıuk pul koymalıdırlar. 

HiL-tılmıyan yazıları geri göndermekten, 
kıy.neta!z yollanmıı n:ıktuplarm içine 
konulap paraların kaytxııınuınd&D, llln 
olarak çıkan yu.ılarc!:ın dolay1, dlrekt6r • 
lllk, ııstılne şoru 60rgı.ı şlmaz. 

kumet doktorları, Bartın ile Ereğ· 
lide de fazla olarak birer beledi · 
ye doktoru, ebeler ve eczahaneler 
vardır. Bu doktorlardan bafka il 

1 
içinde 15 den fazla ıerbest .foktor Gür.Ü geçmi§ sayı!ar 5 lıuruıtur 
vardır. Burada kuvvetli bir fren~i 
mücadele kurumu da vardır. 

Esen ve sosyal yardrm cHrektö
rü Bay Münür bu önemli teşkilatı 
muvaffakiyetle idare etmektedir. 

R. K. Cantürk 

Adrc..'nl dağ~Urcn ş.bonclcr 2:> kuruş 
öderler. 

Oa:ı:rtemh:de çılcan yazılarla r~lmler1n 

her lı .ı·ı· ı s:llt ltrndhıl IQtndlr. 
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Fıkralar 

Altın denizinde nasihat 
Vaktile şairlerden biri zamanın hü

kümdarına bir kaside yazıp nrmiş. 
Hükumdar kasideyi beğenmiş ,.e de
miş ki: 

- Sana bu kasidene mukabil bir mü 
kafat vermek istiyorum; fakat karar 
\'eremedim. Senin kendi reyine hıra • 
kıyorum. lstersen üç yüz altın \·ere -
yim. istersen üç yüz altın değerinde 
üç nasihatim var bunları söyliyeyim, 
ne dersin?,, 

Sair: 

- Sevketmaap, ben üç yüz altın de
ğerinde olan o üç nasihati tercih ede
rim. Çünkü altın gelip geçici bir kıs -
mettir. Halbuki o nasihatlerin kıymeti 
daimidir. Ölünceye kadar benim işime 
yarar.,, 

Diye cevap vermiş. Bunun üzerine 
hükumdar nasihatlerinden birincisi • 
ni söylemiş: 

- Elbisen eSki iken sakın ayağına 
yeni çizme giyme? Seni fena göste -
rir!,, demiş. Şair bu ilk nasihati a. 
Jınca: 

- Eyvah, yüz altınım elden gitti!,, 
Diye bağırmaktan kendini alama • 

mış. Hükümdar gülmüş. lkinci nasiha 
tini vermiş: 

- Sakalına koku yağı sürdüğün za. 
man sakın iç tarafına sürme! Çünkü 
yakanı kirletir!,, Şair bu ikinci nasi. 
hat üzerine de gene derinden bir 
(ah!) çekmi:.: 

- Yazıklar olsun! lki yüz altınım 
yok oldu!,, 

• 
Demi:.. Hükümdar gene gülmüş. U • 

çüiıcü nasihatini söylemek için hazır -
tanırken şair ondan eHel söze başJı -
)arak yalmrmış: 

- Aman padişahım, üçüncü hikmet 
sizde emanet dursun. Benim şu geri 

kalan yüz altınımı ihsan ediniz. Şim 
di o yüz altının benim yanımda değe • 
ri biq bir hi~'1et ''e nasihattan daha 
··~üktijr!,, demiş. 

Kaybolmuş gerdanlık 
\·apurun yolcuları arasında güzel 

· · bayan kaptana şikayet ediyor: 
. Kaptan, elmas gerdanhğımı bula. 

mıyorum. 

- Kaybettiniz mi? ~al<!.:ar mı? 
- Tnr.ınmiyJe bilmiyorum; fakat 

herhalde benden almışLrdır. 
- Ne:, e dayan:ırak bunu söylüyor -

sun uz? 
- Bana bir şey soruldu da ondan. 

Az eVTel vapurun kenarına dirseğimi 
dayamış öylece duruyordum. Kama -
ra hizmetçisi olan kadın yanıma gel -
di. Bana gcrdanhğınız sahici mi, ya · ı 
lancı mı idi?,, diye sordu. Ben de ken 
disinc "o sizi alakalandırmaz,. dedim. I 

- Yazan· Marsel Prat 

Kaptan hizmetçi kadını çağırdı. Ge
lince sordu: 

- Niçin bayana, gerdanlığının ya -
lancı yahut sahici elmastan olup ol -
madığını snrdunuz?. 
Kadın cevap verdi: 
- Pek sade bir şey! Gerdanlığının 

ipliğini parmaklığa takılmış gör -
düm. Denize düştüğünü anladım da 
onun için sordum. "Sizi alakalandır -
maz ?,, deyince ben de bir şey söyle -
meden çekildim. 

Çok tehlikeli bir hal 
Bayan - Kocacığım, gece bir rüya 

gördüm. Guya sen bana fevkalade mü. 
kemmel bir kürk manto almı~sın ! 
Bunu tabir et bakayım. • 

Bay - Aman karıcığım bu pek teh
Jikeli bir şey. Hemen şimdi doktora 
git kendini iyice bir muayene ettir. 

Kabahat çalanda mı, 
çaldıranda mı? 

Adamın biri atını ç.aldırmış. Hırsız 
bulunamamış. Dostları ile dertleşir i
ken bazıları: 

- Suç senindir; neden atını iyi mu
hafaza etmedin?,, 
Diğer bazıları da: 

- Hayır, kabahat seyisindir; Ahır
kapısını iyice kapatmamış, açık bırak 
mış!,, 

Gibi sözler söylerlermiş; hiç biri 
hırsızdan hahs bile etmezmiş. Böyle 
hırsızlığın bütün mcs'uliyetini kendi -
sine ,.e se}isine yükletildiğini gören 
at sahibi kızmış, bağırmış: 

- Yahu, anladık. Biz atın muhafa -
fazasında kayıtsızlık ettim; se}isim 
de ahır kapısını açık bırakmış. Fakat 
şu atı çalan hırsızın hiç kabahati yok 
mu?,, 

~ 
Bölem: 3 -

Biz Italyan 
solini ne 

milis askerlerindeniz. Mu-
• • 

emır verırse onu yaparız 
Burada, Habeşistanın en uzak bir} 

köşesinde, bir koyun pöstekisi üzerine 
oturmuş, siyah derili bir adam ile ta
nıştım ki mühim bir haber verdi 'e 
bana dedi ki : 

- Bir kahinin eski kitaplar içinden 
bulup çıkardığı büyük bir haberden 
sonra bu memlekette bütün fikirler 
altüst oldu ve din meselesi yeni bir 
safhaya girdi ,.e esasından değişti. Bu 
habere göre bundan sonra insanlar i· 
kiye ayrılacaktır: Bir tarafta beyaz -
Jar, bir tarafta da renkli insanlar bu· 
lunacaktır. 

Bütün dünyada renkli insanlar a -
yaklanacaktır ye Afrika imparatorlu
ğunun fstiklfıli için aralarında bir -
Jeşeceklerdfr. Ondan sonra bu siyahi 4 

lcr kıtnsı asıl sahibinin eline geçecek. 
tir. Çünkü siyah renkli olan bütfin 

Müslümanlar, kıptiler, budistler, be · 
vaz insanların hücumlarına, ),rtıcı . 
lıklarına karşı birleşeceklerdir. Yağ -
mur mC\·simi geçtikten sonra Habe · 
şistan ile ltalya arasında harp patlı • 
yacaktır. Haheşistan topraklarını mu 
hafa1.a edecektir. 

Bütün !\liisliiman kitaplarında bu -
haber vardır. Din kitaplarında bu ha' 
herin bulunuşu Halk üzerinde dehşet
li bir tesir yaptı. Bilhassa Arabistan 
Habe:.istan tarafına geçti. Çiinkü A • 
raplar biliyorlar ki hir kere Habeşis -
tan Avrupalıların boyunduruğu al . 
tına düşerse ondan sonra ilk tehlikeye 
düşecek olan kendileridir. Onun için 
Araplar ellerinden gelen yardımı Ha
beşistana Yadetmektedir. (1) 

Bu sözlere karşı hen galiba hayret 
ve taaccüp ifade eder bir vaziyet al • 

rr r"' 
---~İİİİiiiiiiiiiiİiiiii~.!.!:!~~~~~~g 
Yazan: Kadircan Kaf b 

lkidebir bana taş atma ! . H~r önümüze çıkanı 
Bölem: 

öldürmekt 
ne çıkar? insan iş yapmalı. Boş yere adam öldürmeme 

Bir kaç dakika sonra lll(lrdivenden ı 
ayak sesleri ,.e konuşmalar duyuldu. 
Yanlarındaki odanın kapısı açıldı. 

Kara Hasan kulağını duvara da
yadı. 

Fakat bu sefer eskisi gibi hızlı ko
nuşuyorlardı 

Kara Hasan pencereye gitti. Başı
nı dışarıya uzattı. Orası boş bir arsa
ya bakıyordu. Sekiz on adım kadar i
leride eski bir kale durnrı yükseliyor· 
du. 

Kara Hasan pencerenin kenarına 

bastı. Yandaki odanın penceresi iki 
adım kadar ilerideydi. Fakat açıktı. 

Buradan belki daha iyi binliyebi
Jirdi. 

Dinledi. 
Umduğu kadar güzel işitilmiyor· 

du. 
Geri çekildi. Belki sofada veya üç 

serserinin odasının diğer tarafların
da, daha iyi yerler bulabilirdi. Fakat 
bunun için vakti yoktu. 

Çaresiz gene eskisi gibi kulağını 
duvara dayadı. 

lnce Hüseyin de, anlayacakmış gi
bi, Kara Hasanın yaptığını yapıyor· 

du. 
Kara Hasan önce yavaş başlayan 

konuşmanın gittikçe hızlandığını ışi
tiyor seviniyordu. 

Uçü de biribirlerine kızıyorlar, çe
kişiyorlardı. Arada bir para sesi de 
duyulduğu için Armenyodan alınan 
paraların paylaşmasında anlaşama

dıkları belli oluyordu. 
Fakat Kara Hasan daha ziyade a

sıl işin ne olduğunu merak ediyordu. 
Blaçkonun sesi sinirli sinirli duyul· 
du. 

rtık blr lıııtlyecetlnlz kalmadı 

ya ... İş bittikten sonra alacağımız beş 
yüz altını da böyle paylaşacağız. 

- Evet ... Şimdi ne yapacağımızı 

söyle bakalım Blaçko ! .. 
- Çok kolay .. Hem de bu sefer a· 

dam öldürmeğe lüzum yok.. Gözün 
aydın Kelleni? ... 

- İkide bir bana taş atma! .. Her 
önümüze çıkanı öldürmekten ne çı. 

kar? lnsan iş yapmalı amma, boş ye 
re, sinek öldürür gibi, adam öldürme· 
meli ... 

Elden geldiği kadar kan dökmeden 
iş görnıeli ... 

- Neyse .. Zaten biz de seni zorla· 
mıyoruz. Eskiden böyle söylemezdin. 
Bo1.aryonun göğsüne en son öldürücü 
,·urU!'\U Yuran sensin... Senin huyun .. 
ondan sonra clcği!'\ti. 

mış olmalıyım ki muhatabım yüzüme 
dikkatle bakarak sözlerinde tekrar ıs
rar etti: 

- Niçin olmasın'! Biz Habeşliler i -
çin (Eritre) siz Fransızlar için (Al -
sas Loren) gibi bir şeydir .. ,. 

Sonra gene sözünde devam etti: 
- Dünyanın her yerinden renkli 

insanlar bize karşı dostluk tezahüratı 
gösteriyorlar. Amerikadaki zenciler 
bize yardım teklifinde bulunuyorlar. 
Japonya Habeşistan - İtalya kavgası 
ile çok ehemmiyetli bir surette meş -
gul oluyor. Allahın inayetiyle bizim 
ne beyaz insanlardan, ne de istikbal · 
den hiç korkumuz yoktur. (2) 

Dikkat ettim, bu sözleri söylerken 
bu garip adamın gözleri sanki ateş 
~açıyordu. En sonra şunları ilave etti: 

- Gene kıi.hin haber veriyor ki Fran 
sa ile Almanya harbedecek, A\·ustur -
ya istiklfılini knybeyliyecektir.,, 

MUSOUNI //ÖYLE iSTiYOR ... 
Bu akşam (Adis • Caille) denilen 

yere g<.'ldim. Burası (Eritre)nin son 
hudut karakoludur ki Habeşistan im
paratorluğu ile kar~ı kar§ıya bir rnzi 
yette bulunmaktadır. (Adis · Caille) 
denilen bu yer küçük bir köydür ki 
baştan başa top, tüfek, mitralyöz, ba
rut ile doludur. Her tarafını !talya -
nın siyah gömlekli askerleri almıştır. 

Oturduğumuz küçük evin teneke ça
tısı üzerine yağmur damlaları dii -
şüyor ve garip a~enk ile musiki ha -

- Çok uzatma ... O 7.avalhya, aklıma 1 biri bizi bekleyecek, ona verecdİ~ 
geldikçe acırım .. ::\eyse .. Anlat baka - _ Parayı? .. 
Jrm, Amiral Armenyo ne istiyor biz· 
den ... 

Blaçko sesini biraz al~altmıştı am
ma, Kara Hasan onun söylediklerini, 
biraz kesik kesik de olsa, anlıyabili· 
yordu: 

- Kefalonya Prensi Leonardo, şim
di Türklerden kaçarak buraya gel· 
miş bulunuyor. Kral Ferdinand gerek 
ona ve gerek adamlarına iyi hakrlma
sr, her türlü dileklerinin yapılması i· 
çin Kont Alizranti'ye emir vermiştir. 
Çünkü ileride bu genç prens vasıtasile 
Kefalonyayı ve civar adalarla kıyıları 
ele geçirmek istiyor. Neyse, bunlar 
bize Ifızım değil ... Kral kafac;ı bu .. Ne 
ic;terse onu düşünür .. Gelelim kendi i-
şinıize ... 

- .. 
- Amiral Armenyo, Prens l,eonar· 

clo'nun Kral Ferdinandla sıkı dostlu
~unu istemiyor. Kızı Kornelyayı ona 
,·ererek elde tutmak, I\efalonya ile ci
var ada Ye kıyıları guya Papa veya 
Yenedik hesabına, fakat hakikatta 
kendisi için Türklerden geri Almağı 
kuruyor .. Halbuki Leonardo bir Rum 
güzeline tutkundur ,.e onu yanından 
bir dakika bile ayırmıyor. Kornelya 
çok güzel bir kızmış. Eğer Leonardo 
bir defa onu görse hemen aşık olur
muş amma, Rum güzelinin aşkından 

burnunun dibini görmüyor Ye bir da· 
kika ondan ayrılmıyormuş. 

- Yaaaa ... Desene ki gene bir aşk 

hikayesine karışıyoruz. za,·alh Rozar
yo ! ... 

- Sus, ulan! ... Bunun ona benzeyen 
tarafı yok .. 

- Pek.L Peki .. Sen anlam.azsın 

ten bunları. 
- Sen de anlamazdın amma, bu 

Rozaryo işinden sonra tuhaf oldun ... 
Kara Hasan burada derin bir iç çe

kişinden doğan hafif sesi, ancak du· 
ya bildi. 

Blaçko söziine dernm etti: 
- Yarın sabah, Leonardo yola çı

kıyor. Napoliye gidecek. Beraberinde 
iki manga atlı bulunacak ve önde gi
decekler. Atlılar Diyavolo geçidinden 
geçtikleıi anda yolun üstiine bir ka· 
yayı yuvarhyarak Leonardonun yo
lunu kesecek, hemen çullanacağız. 

- Eeeecee ... 
- J,eonardonun ı:;cvgilisi lstelra ile, 

lstalyanın kardeşi Nikoyu hemen o
radan alarak San Fedroya götürece. 
ğiz. Orada Armenyonun gemilerinden 

rns1 yarutıyor. Bahçenin etrafından 

çakal sesleri geliyor. Elektrik bozul -
muştur. Bir mumun sönük ziyaları 

ile duvarda gölgeler oynuyor. Evin 
içerisinde benimle beraber üç Jtalyan 
genci rnr. Bu siyah gömlekli lt:ılyan 
askerlerinin siyah gömlekleri ele göl
geler üzerinde ayrı hiı· gölge yapıyor. 

Konuşuyoruz: 

- Çok uzun 1.amandanheri siz bu -
rada mısınız? 

- Hayır, yalnız üç aydanberi. 
- Bu yerlerden hoşlanıyor musu · 

nuz? 

Bu sual üzerine muhataplanmır 

gözleri benim gözüme dikiliyor: 

- Bizim hayatımız bize ait değildir. 
Biz ltalyan milis aklerlerindeniz. Ne
vakit Musolini bize emir verirse biz 
onu yaparız. Hepimiz onun emrine ita 
at ederek ltalyaclan çıkarız. Bizim için 
mühim 

0

olan şey memlekettir. Duçc 
ne isterse onun mutlaka yapılması 

lazımdır.,. 

nu üç milis askeri kollannr ç.ap -
razvari göğüsleri üzerine koymu7' 
bekliyorlar. İstikbale itimatları ta -
mamdrr. Diyorlar ki: 

- insanlar bu dünyada her şeyi ya
pabilirler. Musolini bize çok iyi bir is-

tikbal mdediyor. Biz ona muzafferi • 
yet hediyesini götürmek için her tür-

- Geminin kaptanından nlaC: 
İşte mektup ... 

mr i:.i dakika kadar sustular· 
Blnçko birdenbire: 

- işin hundan başka önemli bir 
rafı daha var. Istelya ile .Niko) ıı 
dıktan sonra Leonardoyu da kil 

gibi, hattil öldürür gibi yapacağıı 
sırada Manfredonya'ya karadan 
mek iizere yola çıkmış olan Arnt 
yetişecek, onu görür görmez LCO 
doyu hırnkarak kaçmış gibi yapacJ 

- Ne çapraşık iş yahu! .. Bir 
anlayamıyorum. Peki ı~telya j)e 

ko, Armenyonun elinde ne olacaJ\~ 
- Ne yaparsa yapsın! .. BeJkİ 

Kefalonyaya gönderecektir. 
- Neden öldürmüyor .. 
- Onu da bilmem.. Bana sB 

ölmemeleri Hizımgeldiğini söyledi. 
boş lafları bırakın da, ne isteri' 
onu yapmağa haşhyalım. Haydi 
kalım KeJlin.i, sen hemen atına biO 
arkadaşları Diyavolo geçidine gel 

Biz de bu akşam yola çıkarız. O 
buluşuruz. Dediklerimi onlara i1 

anlat! ... 

- Bnşüstüne ... Siz hiç merak c 
. ' J,n .... 

Kelleni daha bazı ufak tef ek şt. 
iizerinde konuşuyor ve hazırlaJ1'· 

du. Kara Hasan hemen lnce HÜ 
nin yanına sokuldu: 

- Çabuk aşağı in ... Atına bin .. 
herifi gözden kaçırma.. Sen de o 
ardından git. Şehirden çık. En ,. 

sıkarak öldür .. Göreyim seni .. 
vaktinde davranamazsak öç ala' 
mız dört kişinin dördü de bir tB 
dağılacak, işin içinden çıkamıya 

lnce H iiseyinin konuşulan ,·c 
snrlanandan haberi yoktu. Fakııl 
merak etti, ne de sordu ... 

Atına bindi ve handan çıktı 

(Arkası raf 

Yeni rlesriyat 

Holivut 
Holivutun 194 numaralı sa)'l~ 

çok güzel resimleri ,.e en son sili 

haberleri ile çıkmıştır. 'J'avsiye 
riz. 

lü zorıukkra ~ogüs germeğe hazl 
mış bulunuyoruz.,, 

(Arkası ı11 

(]) /Jugiinkii. Arabistan kıtası " 
r·inde lngilizlcrin doğrudan doÜ 
himayesi olmasa bile büyük bit 
kası Tmlurıduğu malumdur. Jngil 
Araplar ile daima iyi gcçinnıeğe 
şıyor. Onları /;endi siyasetine 
tutmak için mahirane lıarekct C 

1Jattci Aarabistaıır bir imparat 
lıalinc (JCfİrcrek /bnissuudu burıısl 
şına geçirmek projeleri bile JI 
yor. Habeşistan meselesinde Jrıll' 
nin llabcşlilcr tarafından old 
göre Arapları Habrr!iler ile birl

1 mck hmmsunda /rıgilizlcrin bıJ 
dii<ıünülebilir. Hele din kitaplaf1 

şö11le veııa böyle istihraç yapılpııı, 
lursa bunun propagandasını /fi 
lcr pek giizcl idare edebilir. (ÇC~ 

(2) llabr~ imparatoru Haile S 
11c de llabcşistan • ltaluan kaı·U 
bir renkli insanlar ile beyaz JrıS 
meselesi /ıalinc getirmek için tfl 
çalı~maktc.dır. Son yiinlcrdc /111 ~ 
torun akrabasından zenci bir , 
Amerikaya gitmiş, orada renkli 1 

ları Haiıcşistan davasına ka:orı 

çin konferanslar rermeğc bafl 
tır. 1111 lıadisc de bir l:fılıinc ati 
sözlerin r~ lasaı•ı.::ırların siJI~ 
plcin malıiyctindc olduğunu (1 .,4; 

(Çt" 
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Büyük Harpte 
Ingiliz, Fransız kruvazör

lerini nasıl batırdım ? 

Kara Gül 
, .. 

Lilyan ~Cfarvey'in 

reni Filmi 

Aylardanberi dişini sıkıp susan dört 
ağız birden giirledi: Ateş! .. 

Güzel, aevimli yıldız Li!yan 
Harvey Berlinde istirahat ~~;iyor. 
Kendiıile görüten bir muharrire 
~unları söylemiştir: 

"- Birtakım gazetelerin, ra • 
hatsız olduğumu, malihulyaya tu· 
tuldQ.ğumu, ne bileyim, daha bir 
çok şeyler yazdıklarını biliyorum. 
Bunlar tamamile yalan~ır. Bakı
nız, gelecek haf ta Nöbabe\sberg-

Yazan: Mütekait topçu kumandanı M. Ertuğrul 

-, Hemen obüs bataryası kuman
danı Binbatı İdmanı çağırarak 
\'aziyeti anlattı. T eklii~mi o da 
derhal kabul etti. Hal ve: vaziye -
tin İcap ettirdiği bu tetebbüste 
her üçümüz namus ve feref ıözü 
ile hiribirimize bağlandık ve va· 
ıifemizi §Öylece taksim ettik: 

Gizli mevzideki obüs batarya -
11 : Ani grup ate§ ile büyük kruva
ıörü batıracak. 

Açıkta bulunan bataryam: Bah. 
l'İyelilerin gemiye avdetini mene· 
decek ve limandan çıkacak torpi
toları ateı altına alacaklJ. Mütea
kıp vazifeler sonra düş'inülecek • 
ti. Baskının; tam saat on üçte ya
Pılmaaı karar laıtırıl d ı. 

Her iki bataryada hummalı fa. 
•liyet baıladı. Bir saat daha vak
timiz vardı. Bir tarafta.'1 11kı göz
leme yapılıyor, bir taraftan da as
ker karnını doyuruyordu. Bu ara
lık topçu kumandam Şimitkolbo ; 
telefonla müfreze kum3.ndam E · 
2elberke vaziyeti ve verdiğimiz 
kararı anlatırken telefon muhabe
tesi her naıılıa inkıtaa uğramı§ o
lacak ki, yanımıza gelerek: 

"- Tele fon bozuldu, görüıe -
llledim. Maahaza kararımızı tat -
bikten batka çare göremiyorum. 
9iinkü kaybedilecek vaktimiz 
Yoktur.,, dedi. 

Saat on üçe Def kala ·(1 No. lı 
Pafta) limanın bir ucundan diğer 
Ucuna küçük bir motörün ağa ben
ıer birıey germeğe başladığım 

aördük. (Bu 11ralarda Akdenizdc 
.\iman denizaltı gemilerinin f aa · 
liyeti artmııtı. Sırf emniyetlerini 
temin için bu ağ geriliyordu). 
kendilerini kafese 101' tuklarını 
8'Österen bu emniyet, fÜpheıiz bi
lim de lehimize idi. Bu itibari~ 
e.tııı biraz geciktirmeyj muvafık 
hulduk. 

Saat tam 13; Daıkın zamanı 
)aklqtıkça etrafta da hareket ve 
heyecan artıyor; bataryam etra 
fında bir karınca kümesi gibi 
lca.Ynafıp duruyorlardı. Ara sıra 
Sıkardıkları sevinç naralan, içi -
lle aığındığmıız kayalık arda şen 
\'e keskin akisler yapıyordu. 

Türk askeri cenge hazırl:ını 
)ordu. Bunun zevkini ancak gö 
!enler ve icinde bulunanlar bilir. 
A.ylardan?,;ri binbir :htimamla 
l'etiıtirdiğim bu aslanların göster· 
diği yüksek şevk ve heyecana ben 
de kapılmııtım. Biraz S!>nra kopa 
C..k kıyametin heyecaniyle beninı 
de Yüreğim çarparken gfzüm ba-
1-rya dürbününün adesesinde 

dütmanı seyrediyorduın. Meis; 
güzel bir pazar gününün neşeli 
havası içinde tatilin zevkini sürü· 
yordu. 
Rıhtımın üzerinde iki,er üçer ge· 

zen gruplar, dağa doğru kıvrılan 

patikalarda pazar şerefi ne çekti
ği viskinin tesirile sağıı sola yal
pa vuran sarhoşlar; beş on dakika 
sonra tepelerine inecek Türk ate· 
şinden bihaber, batary,_ dürl.ü -
nünün adesesi içinde bi• sinema 
aktüalitesi gibi oynaşıp duruyor · 
lar. Bizim taraftaki hareket ve 
gürültü gittikçe sükun b1,ldu. Her· 
kes yerli yerinde, heyecanla inip 
kalkan göğüslerden çıkan nefes 
ler bile durmuı gibi herkesin ku -
)ağı bir ağızdan çıkacak keskin 
bir kumandayı bekliyo; . Nihayet 
saat 13, dakika 25; aylarJanberi 
karşısındaki yabancı ç1ğlıklau 

ditini sıkıp susan dört ağız birden 
gürledi ... Ate!! 

Gizli mevzide bulunan obüs a -
tefe ba!ladı. Atılan ilk dört mer
mi gemiye isabet etmemişse de 
mesafenin tayinine yar<.'yacak ka
dar gemiye yakın düşmıiştü. Şe -

de "Kara gül,, filmini çevirmeğe 

başlıyacağmı. Bu, biri franırzc•, 

biri almanca iki nüsha olac."\ktır. 

Fransızcasında Jan Gallan ve Ro· 

je Kari almancasında Willy Friç 

ile oynıyacağım.11 
Sevimli yıldızın çevireceği bu 

filmin mevzuu ıudur: 

Lilyan bir müzikhol artistidir. 

Halk kendisini taparcasına ıevi • 

yor. M~mleketin valiıi kendisine 

deli gibi itrk olmu,tur. Fakat Lil· 

yan bu adamın bütün gösterdiği 

muhabbeti reddediyor. Onun aev· 

diği, valiye muhalif bir ıiyaıal 

fırkaya mensup bir gençtir. Bir 

gün bir suikast meydana ç!kıyor, 

bu genç de bu suikasti hazrrlıya."1· 

lar arasındadır. idam edileceği 

muhakkaktır. Lilyan sevgilisini 

kurtarmak için büyük bir feda • 

karlıkta bulunacak. Valinin tek -

hirde pek büyük heye<.'C\n ve pa- liflerini kabul edecek. Bunun üze· 
nik başladı. Bu ani baskın mem -
leket halkını deli gibi dağ arkala
rına kaçırdı. Bir dakika evvel ne
ıeden aarhoı olanlar ı~mdi deli 
gibi kaçacak delik arıyorlardı. i-
kinci grupa baılanacağı sırada 

(1 No. h paftaya müra-;~at) sahi 

le yerleştirilmit 10,5 luk U%Un iki 
Fransız topu derhal cevap verdi i 
ve ateıin ardını kesmedi • 

rine genç sevgilisi memleketten 

çıkıp kurtulacak, fakat Li!yan da 

kendisini öldürecektir. 
Bıqt&n lMifa romantik olü bU 

filmde Lil1anın böyle bir rol al~ı-

: ı il" q~fe. &Ci~ü!~Jdir.. -

Düıman topçusunun mukal>e • l 
lesi o kadar ani ve çabuk olmuı- ; 1 

tu ki, topçuluk namına takdir et4 
• 

memek kabil değildir. Dördüncii . 
Fransız mermisi yukarda arzetti
ğim gibi obüs cephaneliğinin har- , 
tuç bölmesine değdi. Hartuçlar 
(barutlar) yanmağa batladı. Ba
tarya kumandanı Binbatı idman 
sinirlerine hi.kim olamıyarak a 
deta iradesini kaybetti. Ate§ dur- · ~ 
du. Batarya efradı (büyük tehli -
kenin önünü almak için) mermi . 
leri kurtarmağa koıtular. Bu elim : ' 
vaziyet karşısında düşman topçu- · 
su ateşini cephaneliğe toplamııtı. 
Kurtarma iti çok güçlilkie oluyor 
du. Kruvazörün baş ta-:etteki 21 
lik iki top bizim tarafa dönmeğe ! 
ve hazırlanmağa başladı. Bir iki ! • 

dakikaya sığan bu feci hadis" ; 
karşısında Binbaşı Şmitkolbo mü· ! 
teeasir olmuştu. Bataryamın der - · 
hal büyük kruvazöre ate§ açma -
sını rica etti. 

(Sonu yarın) 

-.-0 -Sinema ylldızlar1nın yeni 
bat tu~aletl~ri 

Kısa 
Haberler 

.. 

"" Mimil denilen bir mnymunun 

; şt:rakile, 
0

pek yakında "ÖWm sir

ki" adında bir film çevrilecek, 

bunda Jaklin Dek~ r:::>l nla..:aktır . 

.,Se:ıaryoyu Alfred Lin haz~·:!amıt· 

tır. 

"" Margaret Suilav~r:·ın hı ;:ır • 

ladığı "Müstakbe l ~ş ' :ım ız için,, 

filmi Edvar Grif;t tard mdan c:e'I· 

rilecektir. Lcndmt1an l:ildiriUi • 

ğine göre Arına Sten, D:ıktor 

Frenke ile l:irlikte, ka· f2ff,tn çe • 

vireceği filmler f!in j•eni bir f ir • 

ma yapacaktır. 

• Ernest Lubiç, arL.i '~ Viryam 

Gay ile yeniden evlendi. Y rı.lnız 

on gün süren bir evlenme 1eyaha· 

tinden sonra stüdyoya dcnmeğe 

ve çahşmağa b::.ş!ac: ıl~r. 

~ Müstakil filmcilerden Viktor 

ve Edvar Halperen "Dr:.ıyfus i,i,, 

ni Rene d' Annel'den sa~m -tltlılar. 

Bu eserden mülhem olar-tk yeni 

bir Amerikan filmi cevrilı-cektir. 

"° Lilli Pons nazikliği ve ~iddili· 

ği ile Holivutta pek ço~ "evil -

mf'ktedir. Kendisinin · ı ' • 

fi ,. ı, 11 A-. ı1 • ". t. ,. T:t.l:: İ)t° ev· 

leneceğrt.e dair çıkan fa " iıJ:ınn 

tamamile asılsız olduğunu söyle· 

mittir. 

"° Holivutta çekilen "B:r ge:c • 

nin rüyası,, filmi heni.iz gösteril • 

meğe batlar.mamıştır. B•ın-ir.n 
bqka yakında çevrilecek birt:.\ -

kını filmler daha vardır ki baş!ı

caları ıunlardır: 

"On ikinci gece'', "Ne kadar 

hoıunuza gidecek,, "Nefretlerin 

komedyası", "Vindsorun ~en ar:ı· 

lıkları,,. Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Lllyan Harvey Vllll Frlc;le 

Bunların en güzeli gene "B;r ue 

cenin rüyası,, dır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 

1 Ayrıca · 15COO,12.COO, lC.COO l ira'ık ikramiye 
er.e (20.000 ıira) hk mükafat vardır •.. 

\,~,...,, '""'""' 
~rhirTiyatrasu 

111111 ııım ııı 

l 11 llJ 
l ~ llllUU 

Tepebaıı Bele -
diye bahçesin • 
de bu h11fta cu • 

Operatör - :Oroloğ 
DOKTOR 1 

Kemal Özsaiı 
D M hmet Alı• Urolog - Operatör ı 

ma, <'Umarteıİ, re e 
pazar g;,jnü ak Bevliye Mütehassısı 

1 
Bevliye mütehassısı Kraköy - Ekselsiyor mağa:ası 

~amlar • saat 21 yanında. ller gün öğleden ıonra 
de Haz.m tara . Köprübaşı: Eminönü han telefon 21915 2 • den s . e kadar" Tel: 11235 
f ından Karagöz Rlff1111111ııııııııııııı1111ı ıııııııııı1ııı111ııııııı ıı111ıııı ı ııt1ıtllllllll11tııllRnt , .. ___________ ii 
oynatılacaktır. 
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!li!_kr!!ş'!!_n._ m!!kıu,,_ Gaziantep 
Tuna üzerindengeçerken Adliyesine kitip 
1700 şehidin yatbğı mezarlık na11l onanlıyor? -

Gagavuz Türkleri anayurt yolunda ... 
lazım! 

Iranın genel dlf politikası: 

Uluslar kurumunu 
takviye etmek 

Biı1'reıten yazmaya bqladı · t metinde mütedahil kalmıt para 
imı bu ıatırlarda, size '·Küçük Pa- lan kurtarıldıkça iılim ve hıristi
riı,, denilen bu ıen tehrin kadm yan Ye Romanya Türkleri bu pa· 
larmın gözleri kacbr p:ıdak ve ha- ralannın yüzde bir kaçını bu me
yal dolu meydanlarından ve ıece ~lıiın ihyuı için bırakmayı İl · 
hayatından söz açmaya niyetli v~ temitler; bu ıuretle bir anıt ve 
hnetll değilim. Sık tramvayla- adlan beHraiz, bir arada yata:ı 
rınm hiç keıilmiyen "Ç•n ! Çın!,, 1700 tehit için de hir "Kript.,, yapı 
ları ve kadınlarının çok ıöze ba- lacak .. 

Gaziantep (Özel aytarım.z· 
dan) - Şehrimiz adliyesi kitip 
aztıiından büyük bir 11kınb içın- Iran Dış Bakanı dün geldi ve Cenevreg 
d~dir.~ ~evcut katiplerin ~eceli gitti. B Kazımi Atatürk tarafından 
gunduzlu çalıımalarına ragmen ' • ' 
mahkmelerin verdikleri kara~- kabu 1 olundu, Başbakanımızla konuşta 

tar makyajı ile her sobiı bir a- Danerken; "Tanrı över, bura
çık bava tij"atrosunun lıa;zırlamna daki Türklerin yalnız d;rilerhıi de-
yerini andıran bu sevimli ıehrin iil, ölülerini de kurtarıyor,, de 
zevkine kendinizi bırakmak için dim; ıülümsediler, evııSt, doğru 
Tuna yolundan gelmemit olmak dediler; tamamiyle haklıydım .. 
ıerek! Çünkü Tunanın ruhunuza Biraz ıonra; lstanbula okumaya 
verdiii ürperti ıünlerc" ıürecek · ıitmek istiyen birkaç Gaıavoz 
tir. Mahaçtan ve Plev.neden ıe· ıenci ıelmitti. Bu hıriıtiyan Türk
len rüzıarla ıöğıünüzü tiıirerek ler, ne siizel, ne temiz türkçe 
günler geçirmiısiniz. ~emalettin konuıuyorlardı. T ektar tekrar 
Karninin dediği gibi yelesi ka· sormaya mecbur kaldım: Bunlar, 
bannıt atlarla değl, kötü bir tren· buralı hıristiyan Türkler, Gaga 
le veya vapurla Tunadan geçmiııi vozlar değil mi? Ve elçimiz hep 
niz; Tun:ınm konuştu~..ınu anlat- o ülkülü ve umutlu ıülümıeyi,le~ 
mak için destanlar yazmak lazım. "Evet! lıte "milliyet,, in din bir 
Günlerce Tunanın üstür:de çağıl- liği ile ilitikli olmadığının, dilek, 
tdı ve dalgalı bir yer aradım; is· dil ve kan birlitinin bir netices= 
terdim ki: Tuna kıyılarındaki kah· oldujunun en kuvvetli ve canh 
ramanhkları unutucu asırların ku delilleri!,, der ıibi batını ıallı 
lağ)na, çağıltılariyle · fısıldar de· yordu ... 
ğil • haykırmakta devam etsin Burda, anayurda dönmek isti 
ve bu çağıltınm doğurduğu kö- yen 282.000 hıristiyan Türk var; 
püklü dalgalar, akıncı atlar ıı be- bir kaçı ile lanıftım, "Kaygı,,''Ök 
yaz yelelerinin, akan fakat hic ıüzoilu,, ıibi öz türkçe adları var. 
yıpranmıyan, canlı ve orada var Hıristiyanlar ıibi kabuiunu par -
duygusunu bırakan bir sembolü, çalamıt bir din kültürü içinde Y~ 
bir anıtı olsun.. Gün doğumu ve titmit ve milliyet ıuurunu benim-
gün batımı saatlerinde vapurun semit bu Türkler, buranın en seç
uçlarından günesin sulara gerdiği kin, en çahtkan aakinler;dir. Bun
altm ve erauvan halılar üstünden lal";"f\lrdan 7•1.,tirilecekleri kö 
scya sel!catle salan ;sk\ ermişleı şeıine, her halde, ııık ve tevk 
gibi yürümek ve eski tRrihin şan- ıötürecekler, ıittikleri yerde tam 
h kıyılarına ula~mak istedim.. garp anlamında ev, çarfı ve so • 

Sefarethane, bugünlerde Kös· kak üreteceklerdir .. 
tenceden anayurda dönecek olan Belaset Kemal Çailar 
göçmenlerle, akına • gidenlerin 1 1 
ıon dönen çoculdariyle, doluydu; Fransızlar ta yan genera-
bunlarm kayna~an, nlac'l kalaba- hna niıan verdiler 
lığı arasından elçimizin aksaç· Reims 6 (A.A) - Genelkurmay şefi 
h, sevimli ba~ını seçtim; dudak. general Gamolln, İtalyan genel kur • 
larındaki şefkat dolu gülütü ve may tefi general Badoslloya, Lejiyon 

·· 1 · d k" k b k b Dönör nişanının bUytik haçını vermif • 
goz etın e ı o ıayıcı a ıtı a t• G 1 b dan .... a... general 

w d . d" lf .k. ır. enera , un ....,_., 
na dogru a çe.vı~ ~·· . ır. 1 1 sa~t Badoglionun otlu Leymen Badoglio • 
aonra, baıka hır ıkı mtsaf ırle bı · ya da ayni nipnın fivalye rütbesini 
zi gezdirmek isteyince, Tuna ü vermiıtir. 

zerindeki yolculukh n sonra Türk Kral Piyerin yıldönümü 
ıehit~erinin . ~e~a~!ıkla~ını ~ör · · Val'fOV&: 6 (A.A.) _ Bittin ıuete-
mek ıstedı . .:.. ooyledık. Jer, Yqoela'V)'&nın ıenç kralı ikinci 

Önce, bir tahta pılrmaklığın Piyerin dolumunun yıldinUmQ mUna 
içinde terkedilmit b\r otluktan sebetiyle tamimi dileklerde bulun • 
birkaç kırık taıtan ve 1700 tehi makta ve Leh uluauna bu kadar yakın 
din yattığı bir büyük hendekten olan YUl'oela'f uluunun bu uhmal 

pnlltlni kutlamaktadır. 
ibaret bu mezarlık, timdi bir te • 

ları günü ıününe çıkarmak k&Dıl 
olamıyor. 338 senesinde mahke
melerin gördüğü itlerle kadroıu
nu, buıün çıkan it ve kit.tip 'kad
roıile mukayese etmek bir fikir 
vermeğe kafidir. 

338 senesinde istinaf, bidaıet, 
ıeriye ve sulh mahkemele•inden 
ibaret olan Antep adliye-tinden 
2489 it çıkmış ve 690 it ertesi se· 
neye bırakılmı!}hr. Bu nal-..ke
nıelerde dördü batkitip, biri bl'!.f
katip muavini olmak üze::re yiınıi 
katip ve on altı mübatirle od:ıcı 
vardı. 

934 yılında iae ajır ceza, hu
kuk ve ceza itlerine bakan bir aı;
liye, bir sulh hukuk ve hir sulh 
ceza mahkemesinden 4780 it çık
mıt ve sahihlerinin tııleble!'ine 
bailı olan davalar da dııhil ol-Ju
ğu halde gene 6232 dava 935 yı

lına devrolunmuttur. 

Bütün bu mahkemelerde çalı • 
fail katip aayısı biri baıkilip, biri 
muavini olmak üzere sekizdir. O· 
dacı ve mübaıir kadrosu Uıe on • 
dur. Bu katiplerden biri ağırceza. 
biri asliye mahkemesinde, biri 
sulh hukuk, biri sulh cezada ve iki 
katip de müddeiumumilik kale • 
minde çalrtmaktadır. icra 1.re is • 
tintak dairelerin~ ise bjç katip 
yoktur. 

Mahkemelerden çıkan i•in eski
sine göre iki misli olduğu gözö • 
nünde tutulursa haltim ve katiple-
rin bütün hüsnü niyet ve .ıayret • 
!erine raimen eıki kitip kadrosu
nun beıte ikisi ile bu kadat iti ha· 
tarmanın imkinaızlıiı m~ydana 

çıkar. 

Tek bir icra memur mu'lvinile 
idare edilen icra dairesind~ iıe bir 
katip olsun bulunmaması :cra if • 
lerini büıbülün aksatmakta ve va· 
zife icabatı haciz veya keıf e gi • 
den icra memur muavinin~ bu gi-
bi hallerde dairetini it aa~ipleri· 
nin yüzüne kapamak zaruretinde 
bırakmaktadır. 

Şehrimiz adliyesinin b :ı acıklı 
halini Tüze Bakanımızın aıözü ö · 
nüne ıürer ve adliyemiz kıdrosu· 
nu ıenitletmeıini dileriz. 

miz ve örtülü anıt haline konmuı 
tur Tem iz ve sağlam birbeton 
duvarın biraz ilerisinde, mer
kezden tahsisat gelmiyor, baha 
nesi ve bedbinliği hiç öne sürül • 
meden, elçiliğin bir kö~esinde na
sıl olsa yola kesilecek bir araayı 
vaktinden evvel terkec:lerek yerin., 
tazminat karıılığı yapb1"ılmıt kul>
beli, gösterifli, güzel bir methale 
raslarsınız. 

Profesör Gujero'nun konferansı 

Methali geçince, mermerin ve ... 
betonun bir ak alın ve açık göğüs 
gibi durmayı biricik hak ettiği 
Türk ,ehitlerinin mezarlan ve 
tqları ile kartı kartıya ıelirıiniz. 
Umumi harpteki Alman mezarlı -
ğından nakledilmit bu ıehitlerin 
adları orada Üzerlerinde duran 
tahta İfaretlerden anla1ılmıt. ka -
yıtlan çıkarılmıt ve taılanna ge • Fransız üniversite • prof eaörl~~in den Bay Gujero dü~ üniversite koni c • 
· ·ı · ti Ö .. .. d k" b h rtUU •alonunda (Frenginln Wamsı) mevzuu etrafında bır konferam ver· 
çın mıt r. numuz e 1 a ar • miftir. Konferansta ünloerıite rektöri dekan ve bir çok doktorlar hazır bulun-
da hepsinin mezarı üıtünde hirer ınııflardır. 
gül açacağını müjdeleyen elçi79 Prolaör etmflld lrenglnln 11apllls ııılUhlf tahribatı anlalmlf oe bunun mo 
minnetle baktık: RQIDUJ.& hükt· dena '#edaıMinl Ualı etmlfflr. Rnlırı8 l!!flf #iri anlatırken görll,or,,,,.,,z. 

lran Dıt itleri Bakanı Bay Ki· 
zımi, yanında lraıpn Vat;nrton 
Elçilik sekreterlerinden Bay Hü • 
seyin olduğu halde dün sabth ıeh· 
rimize gelmit, iatasyonda Dıt it • 
leri Bakannnıza da vekil4't eden 
iç itleri Bakanmıız Bay Şükrü 
Kaya ve htanbul ilbay ve Şarba· 
yı Bay Muhittin Üstündağ, lran 
elçilik ve konaoloıluk erka~.ı tara· 
fından kartılanmıtbr. 

lran Dıt itleri Bakanı Bay Ki • 
zimi, doiruca lran konao1osluk 
binuıpa gelmiı oradan Ayuof· 
yayı ve Dolmabahıçe ıaraymı 

gezmeğe ıitmiıtir. 
Öğle vakti, lımet lnönünür da· 

veti üzerine huıuıi bir :noUSrle 
Heybeliadaya ıiderek öğl.: yeme
ğini Baıbakanımrzla birlikte ye • 
mittir. 
Akıam üzeri saat on aekiz&le 

motörle Floryaya siden BAy K&. 
zımi, Cumhur Bafkanımız Ata • 
türk tarafından kabul olunmut • 
tur. 

lran Dr~ itleri Bakanı, Atatir 
kün yanında bir saat kadar kal • 
mııtır. 

Bay Kizımi aaat yirmiye .·folnı 
Dıt itleri Bakanhiı ıenel 'ekrete
ri Bay Numan Rifatla birlikte Ca· 
ğaloilundaki lran konıolosluk bi• 
naırna gelmi!t,r. 

lran 'Dıı itleri Bakanı, lran liOn
tolosluk binaıının genif ve bqtan 
bata lran maınııatile döıenmit 
bir ıalonunda ıazetecilel'• ka1'ul 
ederek buıünkü arsıuluı.J itler 
ve bu yolculuğunun ıebepleri hak· 
kında izahat vermiıtir. 

lran Dıı itleri Bakanı Bay Kl• 

Tahranda neticelenip imzalana' 
caktır. 

- Burün en önemli arırul 
mesele olarak Habeı • ltalya i 
lifmı görüyorlar ••• lranm bu it 
zerinde huıuıl bir dütünceai 
mıdır? 

- Bu mesele filhakika ga 
mühimdir. Herkesi alakadar ed 
bir meseledir. Bu hususta vere 
ğim cevap şudur ki: lramn ge 
ÔI§ politikası daima Uluslar Kır 
rurnunu takviye etmektir. On 
kuvvetini muhafaza edee;ek h 
gey bizce makbul, onu zaafa ~ 
t.acak herhangi şey merdu!tur ... 11' 
luslar Kurumunu takviye edec~ 
herhangi siyasete lran taraftardıf· 
Zamanı geldiği vakit elbet ken 
mm de bu hususta söyliyeceğid 
gibi daima Uluslar Kurumunu tal' 
tacağız. Habeş - ltalya ve sair bet 
hangi mesele için de preneipinıil 
bir olacaktır. 

- Bupnkü araıuluaal du 
lialdundaki kendi dütünceniz ne' 
dir ekseline? Dünyanın siy..,.ı 
ıiditini iyi mi, fena mı görüyor • 
9UDUZ? 

- Bu sorguya cevap vem1e~ 
mÜ§kÜldür. Fakat bence dünya 
hiçbir şeyden umudu kesmeme 
dir. Çetin hadiseler meydan alı 
yona, gene umudu elden bırak 
mamak, işlerin gittikçe sala 
dofru gidecefini ummak iyi b 
191dir ... ,, 

lran Dlf itleri Bakanı 8'.ly IC 
zımt dün rece ek91>resle Cene. ,. 
ye doinı hareket etmede,, öne:' 
Irak Elçisi Bay Naci Şevkdi b t 

bul ederek kendisile rörütmü) ·· 
zımi, Cenevreye ~ektedir. _H ______ h_J_k----.-
MeırJeketimizden ıeçerken dev • 8V8 fe İ eSJDI " 
let adamlarımızla temaıının özel b• l •• 1 
bir mahiyeti olup olmadıiı hak. 1 en uye er 
kmdaki bir sorıumuza demiıtir Ankara, 6 (A.A.) - Hafi ~ 
ki: tehlikesini bilenler: 8734 Halit 
"- Cenevreye gidiyorum. Bu • manifaturacı 20, 8735 Kt.mal at' 

radan geçmekten maksadım, Ata· tar Buna 20, 8736 Mustafa N.1ci 
türk ve İsmet lnönüne Alahazreti birekçi 20, 8737 Raıil!'. Tahıiıl 
Hümayun Şehinşah Pehlevinin se- tütüncü 20, 8738 Fuat raobily ır) 
Iamlarım ve kendi saygılanmı 20, 8739 Mebmed oto ve matır 
sunmak, muhabbetimizi teyit için· me ticarethaneıi 20, 8740 A:lil 
di. Bundan başka özel mahiyette benzinci ZO, 8741 Klmil benz"ll" 
bir maksadımız yoktu. Bugün ı~ ci 20, 8742 Muatafa gatajcı ·A 
met lnönü ile yemek yedim ve A· 8743 Oaınan Tevfik boyacı i!Oı 
tatürk Hazretlerini yeni ikat'let - 8744 Ahmed Kemal 20, 
gihlannda ziyaret eyledim. Mebmed Zühtü kereateci 20, 8 

- Irak • lran hudut ihtilafının Emin otelci 20, 8747 Halil K• 
esaı noktalarında uyutuldujunu kat 20, 8748 Muatafa Atpa 
if itmittik. Bu uyufma, Cenevrede hamamı 20, 8749 Halil Şark ot 
ne yolda tespit e:lilecektir. Uyuıu· 20, 8750 Muatafa Çakı1 ham• 
lan noktalar nelerdir? 20, 8751 Ahmed Çekirae Har.S 
- Bu iş için bir heyetin Iraktan oteli •· 8752 Avram Karako 

lrana gitti~ini ve orada mi.izake - rici 20, 8753 Hakkı tabak 
rele!' yapıldığını biliyorsunuz. l · 8754 H. Sabri fabrik;.tör 
şin b~hca noktalannda prenı:;ip i· 8755 Emin 20, 8756 Keılik kö 
tibarile itilaf hasıl oldu. Prensip adına lnebolu 23, 875l: Ulu kô 
itibarile bu ka?-arıa.,mış, bitmiş adına 23, 8758 Altı kule.çlreiyü 
gibidir. Ancak iki tarafın hu ka- dına 20, 8759 Kadri Amasya 
ran imzalaması kalıyordu ki Ce· bayı 20, 8780 Ziya Ttuagun 
nevrede yapılacak olan toplantı· 8761 Mehmed 20, 8761 Muh 
mn yaklaşması dolyrsile gerek I· rem Betek ziraatçi 20, ~763 1' 
rak Dış lş!eri Bakanı gerP.k ben 20, 8764 Halil 20, 8765 V 
bu iş için hareket ettik. tt;laf ha- ael kütükçü 20, 8766 Ah 
sıl olan kısım orada imza!!ll"Jıcak Cemil M_..dia 20, 8767 H · 
ve bunun neden ibaret olduğu ta· yin Kefeli Merzifon 20 8768 
blatile imzadan sonra açık~a bil· kif Cuaaa oilu 40, 8769 R• 
dirilecektir. Bunun haricinde uyu· Mustafa otlu 20, 8770 Fe:rend 
fU}acak bazı ufak noktalar kalır- brdetler dokumacı 100. 8 
sa, bunlar da ya Baidatta veıa Cemal Kaclı 01111 tuhafiyeci 
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e lznıir Samsunu 4-2 yendi 

başlıyan Karadeniz ~~aça şanslı 
Şampiyonu ikinci 

t} 
e~ 

ôıt· 

partide kaybetti 

n' '~ · el ·ııı ntır ve Samsun takımları bir ara da (Ayaktakiler Samsunlular ır.) 

'J 'ür~i.rc futool :.nmpiyonluğu final çıkarınca. kafi galibi:reti hazanmış ol· 
~rupu maçlarına dün devam edilerek du. 
doıni final maçı oynandı. Karşılaşan 
lak•mlar Aydın grupu birincisi Altm· IlUGÜNJiO VE Y.\HINJ\:1 MAÇLAR 
0tdu ile Trabzon grupu birincisi Sam 
11ıın ~ ak ımları) dı. lzınir takıntı alana 
ev,·elki günkü Imclrosiyle geldi. tik 
ltıaçını yapacak olan Sam ·un şampi • 

J·onıınun lzmir karşısında nasıl bir 
tıeticc alacağı bir hayli merak ediliyor 

1< :u. Samsun takımının fornıa~ı san, 
1~S 0nları, kırmızıydı. Şöyle kurulmuş · 
3 111 : 
eli' 
Iı I 

''t,.~orclu - Fazıl, Akif, - Meh · 
~ıc~. Saliıhaddin, Hüseyin - l\lehmc~ 
11a:ncddin, Sa tYet, en·et, Murat, 
! c'•, .. ' 

O.nıııa Bay Suphinin idaresinde ba~ 
l.ın ·~. hmirliJer sahaya daha ahşkın 
claha emniyetli oynuyorlardı. Buna 
t
1llkabil Samsun biraz tutuk görünü · 

vr e 301'du. On beş dakika müessir olma • 
ne !:takta bcrabeı· lzmirliler hakim gö • 
kaJ ~undüler. Fakat 17 inci dakikada bir 
tüt• • anısun akınının lzmir knle~inde pen 

altı ceza iyle ve golle neticelenmesi 
~aı~·ctı değiştirir gibi oldu. Samsun · 

~1~.r bilhnssa sağ açıklariyle hücum 

2 tune hücum yapmıya başladılar n 
ı;& ko inci dakikada soldan gelen hiı 

alit t 
0
tner 'uruşu Samsun sol içinin gü · 

i~~ bir kafa' uruı> iylc lzmir kal~i:.c 
at: 1nci defa girdi. 

.l'1 la lımiı liler &"!.hadan ) enik mi çıkacak 
sifi e tdı? Bu heklenilmiyen gollerle çok 
,tJ bitlere ·an biı· şekil almıştı. Ht>lc yirmi 
ze' ~ inci clal\iırnda lzmirin bir penaltı 
;{il ~ tanmaı;ı fakat ahlan şütün Samsun 

Ilı leci~; taı afınclan tutularak gole 
a:-i olunma ı Sam un takımının 

~ııstı bir maça doğru gittiği duygu · 

..,4~ li~:lt ~Ol\ kuvvetlendirdi. Fakat Izmir· 
' la r §•mdi canla başla oynamrya baş· 
81, <la llııştardı. Bunun n~ticesi penaltı 
·I ~iki\ Çıkar1.rnadıkları golu otuıuncu da 

1o ;ı.da sol için bir şütüyle çıkardılar. 
ela '"cı dakikada • amsun kale.si sağ · 

6"1ı ~ tı Soldıtn bir fırtına atlattı. Dene 
~, ,,t 1 

Samsunun lehine bitti. 
1 lkırı . k . . b' de' ~tı . tı <•eneye • 'amsun ço ıyı ır 

7o tin ~a b:ışladı. Sarı • kırmızılılar bi
ııO· ~e{1 

denede gô ·tcrcmedikleri paslı 
le ':>lı, açık oyunu bu denede gös • 

0•''1~ tnıı· 
1 ~c . Ye başladılar. Müdafileri güzel 

Öf~ Ilı" 1~ 1erıe uzun vuruşlarla göze çar • 
' " 01·ıa d h ü " tirıı · ' r ı. Eğer Samsun orta mu a-

a il' 1tq 
1 liıumu kadar <'ri ,.e fırsatları 

11 
~ ta~ırnıaz IJiı- oyuncu olsa) dı !5amsun 

ıh'!" le ç
1

1~ 1 
.a.hactan muhakkak galibiyet • 

t(ı.i •a S abılırcti. Yirminci dakikadan son 
1' llle l4ttısun üstünlüğiinü gene kaybet

Ve ı ııu!t başladı. 24 üncü dakikada Sam· 
e0 

•• m .. 111 dı , ltdafaası karıştı. Kaleci bocala • 
e bu b" 

~ 
2 

ır gole mal oldu. Yazlyet 

\!il~ 01muş Samsun galibiyet ümidini 
~ ~çıkarmıştı. 25 incide bir firi • 
'°Ur sı ve bmlr ortasının bir kafa 
IUrı~ş~ lırnire üçüncü ve galibiyet go-

41 1 aıandırdı. 
ilci dakika lzmir son sayısını da 

Bugün ha\'a kurumu turnuvasına 

dernm edilecek Ileşiktaşla Beykoz, 
Galatasarayla Jstanbulspor takımları 
karşılaşacaklardır. 

Yrın hava kurumu maçlarından Gü
neş· Arna\'utköy maçı yapılacak, bun 
dan sonra da Türkiye birinciliği final 
maçı Fenerhahçe (İstanbul) Altınor · 
du (lzmir) arasında oynanacaktır. 

Kral kupası 
Londra, 6 (A.A.) - Jngillere 

etrafında yapılacak olar. 935 mil
lik "Kral kupası,, yarışı:ıa iştirak 
eden 36 uçak bu sabah sekizde 
havalanmışlardır. 

Bunlardan başka, rebmen kay
dedilmemiş 30 uç:ık da ayni uçu
şu yapmak üzere diğer ti\aklarla 
birlikte havalanmışlardlr. 

D f'~YA lShHll\t BlR1NC1S1NE 
ŞÖLEN 

nir müddettenheri ~ehrimizdc hu -
lunan dünya iskrim birincisi \"e ayni 
zamanda 932 olimpiyadı iskrim birin· 

cisi bayan Elmellt>n Preif şerefine 

dün akşam olimpiyat komite i namı-

na genel sl'!<retcr Ekrem Rüştü tara· 
fından s ipahi oca~ınııı Yeniküydeki 
yalısında bir şöll'n \'crilmi~tir. 

Şölende Tekirda"' saylaYı Rahmi ,\ -
tak, A \ usturya sefiri ve refikası ha· 
zır bulunmuştur. Bayan Prcif bugün 
Yama üıerindl'n ml'mleketine gide -
cektir. 

Tür kiye baş pehlivanını 

seçme güreşleri 
Çocuk Esirgeme kurumu genci mer

kezi tarafından tertip edilmekte olan 

Türkiye baş pehlirnnını seçme güreş 

lt>ri 1 ikincite.şrinde Ankarada yeni 

stadyumda yapılacaktır. Baş pehli · 

\'anlığı kazanına 500 lira hediye ile 

bir de madalye verilecektir. Bütün 

Türkiye pt>hlh·anları bu güreşe çağrı 
hdır. 

Kaçak rakı yapmak 
işinden mahkum edildi 

Yüz elli kilo üzümden rakı 
yapmak isterken kazanlarla be-

• raber yakalanan Koconun muha
kemesi dün ihtisas ha.kyerinde 
yapılmıı, Koço altı ay hapse 
mahse mahkum edilmiıtır. Yal
nız, henüz nıkı yapamamıt ol
duğundan cezası iki aya indiril
mittir. 

Haftada bir 

Dünya 
toplu 

• 
sıyasasına 

bir bakış 
(Üst yanı birincide) 

Küçük itilafın toplantısı 

Uzun zamandanberi konferans ak · 
clctmiy<'n küçiik itilaf konseyi bu defa 
(Bled)de toplandı. ltalyan · Habeş 
mesele.si dolayısiyle son derece ger • 
ginleşmiş olan bir ha\'a içinde yapı • 
lan bu toplantıdan sonra önmli bir 
tebliğ neşrolundu. Bu tebliğe ~~n-
çük itilaf devletleri siyasal, diploma • 
tik, ekonomi, hatta süel alanJarc!11 bir 

fikirdedir. Hele hu tebliğde askerlik 
cihetinden bile bu de\'letler arasında 
',irlil: bulundu~una dair olan kısmı 
her taraf ta büyük tesir 'e alaka u • 
yandırmıştır. Bu konferans küçük ifr 
f.Uın Habshurglann avdetine asla mü 
·:ımaha <>clerniy<>ce~ini göst<>rmi~tir. 

Bundan haı.;!ia A Yusturyanın \ ' C l\.fa • 
caristanın silahlanmasına da ayni şe
kilde \'aziyet aJmı~tır. 

Küçük itilaf dc\'letleri orta Anupa 
iı;lcrini fanzim ederken Balkan iş!cr: 
i İe birleştirilerek hepsi hakkında ili · 
~iği olan bütün de\·letlerin araların -
da tek bir anlaşma yapmalarını iste · 
mişlerdi. J.'akat İtalya bu türlü tekli · 
fi kabul <>tmemişti.Şu kadar ,·ar ki ltal 
ya Yugoslavyaya ekonomik bir takım 
faydalar göstermek suretiyle kendi ta 
rafına ka7.anmak için çalışıyordu. 

Iliç şüphesiz son (Bled) toplantısın. 
da bu noktalar göı·üşülmüştür. Fakat 
n~ıl bir karara \'arlıdığı hakkında 

şimdiye kadar bir taraftan mahimat 
sızmamıştır. 

Amerika Soı-yet Rusya 

Bir iki sene enci Amerika ile SoY · 
yet Rusya arasında münasebetler çok 
iyi bir şekilde gidiyordu. Amerika u
zun yıllar bekledikten sonra nihayet 
Sovyct rejimini tasdik etmişti. Fazla 
olarak daha birkaç hafta evnl bu 
memleket ile bir tecim mukavelesini 
yapmı~tı. Bu mukavelede Sovyet Rus 
yaya Amerika da büyük kolaylıklar 
göstermişti: Bir taraftan Ruıııyadan 

Amerikaya gelecek olan eşyaya en zi· 
yade müsaadeye mazhar millet J;aide· 
~i tatbikini kabul ettiği gibi öbür ta · 
raftan da eski Rusyanın Amerikaya 
olan borçlarını tecile tabi tutmuş, ay· 
ni zamanda SoYyet Rusyaya yeniden 

krediler açılmasına razı olmuştur. 

Bu kere ise iki memleket arasındaki 

s i) a. a ha ,·ası birdenbire dcğişmhıtir: 
Amerika hükumeti Moskovaya gönder 
diği bir protesto ile Sovyetlerin Ame · 
rikada komünist propagandası yaptı • 
ğından ~ikayet etmi:;;tir. 

ll:ıtırlarda olduğu üzere Lih-inof 16 
i!~incite-.rin 1933 tarihinde imzaladığı 

" bir mukavele ile siyasal hitaraflıl 

taahhüdünü kabul etmişti, Buna karşı 
Amerika da Sovyet Ru yanın :.eni re· 
jimini tanımıştı. Şimdi Amerika hü · 
kumti .~oYycllerin bu mukaveleye ri • 
ayet etmediklerini iddia etmektedir. 

Amerika cumhurreisi Ruıvelt eko • 
nomik bir diktatör salahiyeti ile mem
le!ictinde biiyük değişiklikler yapa • 

cak usuHer tatbik ediyor. Fakat Mos · 
lrnnıya gönderdiği protesto ile yaptığı 
ıslahat hareketlt>rinin bolşeYikliğe 
doğru git mi) cceğini Ye bu yolda pro • 
pagandalara müsaade edcmiycceğini 

göstt>riyor. 

SoYyet Rusynya gelince, Amerikada 
'c haşka ülkelerde boşleYiklik propa · 
~andası yapan üçüncü enternasyonal
dir. Sovyct Rusya idaresi ise bu rnües
. esenin kendisi ile alakası olmadığını 

'lima bu gibi yaziyetlerdc ileriye "ür· 
'"'1'terJi r. Bn defn ela gene a yni ceva. 

hı \'Crer<'ği şüphesizdir. 

ASIM US 

Meyvehoş yıkıhyor 
Kerestecilerdeki seb7.e halinin 

meydanı ile rıhtım boyunun as
falt olarak yapılması 461}()() lira
ya ihale edilmi§tir. Eski meyva

hoıun yıkılması da birkaç gün 
sonra ihale olunacaktır. Meyva
hotun yerinde gelecek "(2'Za §İm
dilik halin bir parçası olmak üze
re yeni inıaat yapılacaktır. Bu 
bina yapılınca kavun, karpuz, yu
murta, limon da hale alınacaktır. 
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Kotra battı, sulara 
gömüldük! 

"Bak şuna: karıyı 
yor, dediler 

cici .• diye çağırı
halbuki ... ,; 

B. Zühtü başından geçenleri muhar:irimize anlatıyor 

\ 

B. Zühtü muhaTrİrimize anlatırken 

Birkaç gün evel Büyükada a- kalmamııtr, bir ıtık gördük. Bize 
çıklarıncla bir •anclal ile bir kotra doğru yaklaııyordu. Sesinden 
fırtınaya tutulmuı, için:l~kiler az bir motör olduğu anla~ılıyordu. 
görülür korkunç bir m=ıt:eraJan Bu, bitmit kuvvetimizi yeniledi .. 
•onra kurtarılmıılarJı. Fırtına- Gregiye seslendim, boğuk bir ses 
ya tululan •anJalcla Kadıköylü kartıhk verdi. lmdad çağıralım, 
Bay Zühtü ile hizmetçi•i, kotrada dedim. 
da YugoJav kon•olowt?un oğlu - Ne söyliyeyinı, nasıl söyli-• 
Bay Gregi bulunuyordu. Bay yeyim, dedi. 
Zi;htü, kencli•ile görüten bir mu· _ lmdad ! ... Bizi kurtarın ... de 
harririmize bcqlaTındarı geçen dedim. 

' macerayı §Öyle anlatmıştır: Sözlerimi öyle ezberiemit ki, 

"- Modadan epey rçılmıttık. dalgalar arasında sesi inlemeğe 
Fırtına batladı. O esnada Yu· baıladı. Hatta kendisjnden de 
goslavya konsolosunun ~ğlu Gre-
gi de kotra ile geçiyordu. Bize 
"Gelin sizi kotraya bağ ı ~yıp Bü
yükadaya götüreyim,, tlıdi. Ben 
de razı oldum. Gregi, yolları iyi 

bildiğini, hiç bir tehlike olma
dığını söylüyordu. Biraz ilerle
yince fırtına arttı. Büyükadanın 
on mil açığına çıkmı~tık. Gregiye 
Sedef adasına yanatmamızı söy
ledim, o: 

- Orada vahşi hayvanlar var. 
Hem ne hacet Büyükadayı tuta
rız., dedi. Fakat çok ıürmeden 
sandala sular dolmağa haşlamış-

tı. Akıntıya kapılmıştık . Mar
maraya doğru sürükl~niyorduk. 

Gece basmıştı. Dalga, son tid
detile saldırıyordu. Hepimiz 
kotraya toplandık. Kurtulu:l ü
mitlerimiz kalmamıştı artık. Gre
gı: 

- Yapacak hiç bir ıeyimiz kal
madı ... diyerek kotran.n bir ke-

narında uzandı. Olümu bekler 
gibi gözlerini yumdu. Bu suret
le gece yarısı geçti. Biz, dört 

yanımızdan saldıran dalgala~ a
rasında canla uğra§ıyorduk. Bir 
yandan suları boşaltıyor bir )'an
dan batmamak için muvazeneyi 
tutmağa çalıııyorduk. 

Bir aralık uzaktan bir ışık 
gördük. Fakat bir kaç dakika 
sonra o da gözümüzden kaybol
du. Saatlerce uğraşırken kurtu

lacağımızı umuyordum. Fakat 
bir an geldi, kendimde kuvvet 
kalmadığım hissettim. O vakit 
Gregiye seslendim. Bir cevap a-

lamadım. Yanına gittim> uyu
muş. Güç halle uyandırdlm. Bat
makta olduğumuzu söyledim. 
Şaşkın tatkın etrafına bakmma
ğa başladı. lıte tam bu sırada 
katra batmağa baıladı. Hepimiz 
soyunup atladık. Yüzmeğe baı

ladık. Yarım saat dalgalar ara
sında, daha doğrusu ıular ara
sında çalkalandık. Birkaç daki
ka daha yüzmeie kuvvetimiz 

ilaveler yapıyor, 

- Para verecek ... Para vere· 
cek. .. diyor, arada bir: 

- Ailah aıkına... diyordu. 
H. . \ 

ızmetçısı: 

- Ben çocuğum beni kurla· 
rm.. diyordu. 

Ben, gözümü motörden ayırmı

yor, sağa, ıola, ileri diye bize 
doğru gelmeleri için bağırıyor-

dum. Motör yakla§tığı vakit 
bitkin bir halde idim. Onlara eli
mi bile uzatamadım. Sürükliye
rek çıkardılar. Bir aralık motör
cüler: 

- Bir kadın var .. Omı da kur
taralım diye kotuttular. Bizim 
yanımızda kadın yoktu. Yalnız 

benim bir köpeğim vardı. Sesini 
ilk defa duydum. Bizimle yüz· 
mü§, dalgalar arasına g5mülmüt· 
tü. Yalnız ben çıkarılınca atla
mağa baılamıştr. 

- Cici cici ... 
Diye çağırdım. Motörcülerden 

biri kızdı: 
_ Bak tuna ... Karıyı Cici ... di-

ye çağınyor, dediler. Kaptan, 
kara sular arasında çırpınan be
yaz köpeğimi görünce iti anladı. 

Motör, bizi Gemliğe çıkardı. 

Elbise!er bulduk. Oradan da Is-

tanbula .. ,, 
Bay Zühtünün canı çok yan -

mıt olacak: 
- Aman, dedi, bir daha töv

be .. Sandalla o kadar açılmam 
bir daha .. Harbde yaralandım 

ölmedim. Az. kaldı bo~tı boşuna 
gidiyordum.,, 

Romen elç" si 
Geçen pnza:- günü Bi.kre!e git. 

mit olan Romanyanın Tıirkiye el

çisi Bay Filcti yarın fc!hrimize 

dönecektir. Evelce Bük?"eşe izin

li olarak giden Ro:nanyf\ baıkon

ıolosu Bay Gika da berah::~ clöne· 
cektir. 
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Sovyet delegesinin sözleri -
ltalyanın düşüncesini uy
gun bulmuyorum,çünkü .. 

iç rejimlere, deri renklerine, mede
niyet derecelerine göre uir 
tefrik yapmıya hakkımız yok! 

( Ust yanı birincide) 

neden fazla bir zamandanbc:ri de· 
iitmez bir aurette dostsa münue· 
bat idame etmekte, Sovyet:u Bir· 
liği bu münasebatı istikbalde de 
idame etmek istemekte, ona hiçbir 1 
ıuretle zarar verme!< iatememek· ı 
tedir. O devlet ki, gerek Uluslar I 
Sosyetesi içinde, gerek onun dı · 
ımda Avrupa barııının muhafaza
ıı için olan tefriki mesaisini pek 
ziyade takdir ediyoruz ve onun 
halkı memleketimde en dr.rin bir 
hürmete ve sempatiye mazhar bu· 
lunmaktadır. Birçok meıl~kdaı · 
larım gibi, ben de bu meselede 
doirudan doğruya memlcl:~tleri· 

mi;; dokunmıyan ve fakat fU ve· 
ya bu kararlar dolayısiyle bü!i!n 
arsıulusal hayal, Uluslar Sosyete· 

ıİl'Jİn akibeti, genel barıı Java;. 
ve bundan dolayı er geç memle • 
ketlerimiz için de en meşum so • 

nuçlar doğurabilecek olan nokta· 
lar ~akkındaki fikrimi ıöyl~meli· 
yim. 

":Btnaeaaieyh, halyan d~legeıi· 
nin b 'zi davet ett iği durum hak • 
kın.Ja mutabık olmadığımı bildir· 
meğe kendimi maalesef :"!'lecbur 
görmekteyim. Gerçi, ltaly an mü· 
me11ili hiçbir önergede bulunmu· 
yor, fakat diyevinin ihtiv.s ettifi 
mana ,una varıyor: Uluslar Soı • 
yctesi Konseyi anl~mazlıktaki a· 
li.kasızlığını teıbite ve deltgen·n 
kendi hükiimeti için iste :l iğj hare· 
ket ıerbeıtiıini temh;re d:ı.vet e · 
dilmiştir. Fakat önergesini anlaş· 

mazlıkta methaldar olan diğ\!r ta· 
rafın anıuluıal diiş~rg elerine 
(vecibelerine) riayet etme\ncsine 
ve bu düşergeleri bozrnasma isli· 
nat ettirirken, konsey üyclt:rini de 
araruluıal yükenlerini arsıulusal 
barışla uluslar emniyeti durluğu· 
nun (İstikrarının) önemli ~urette 
bağlı bulunduğu Uluslar 5 JSyete· 
ıi pa.ktınrn bozulmasına •Javet et· 
mektedir. 

"Müzakere ettiğimiz me~elenin 
ortaya konulmasına sebeı> olan 
hadise kotarılmış ve esas itibarile 
iki taraf arasında hi~bir esaslı an
la~mazlık mevcut değildir. Bu · 
nwıla beraber, bizzat İtalyan de· 
legeıinin inkar değil tam tersi le· 
yit ettiği harp tehlikesi, tecavüz 
tehlikesi daima mevcuttur. Bu 
'2'.eJ.ılikP.y\ kal"" alrn.ııımaklığımız v.,. 

Uluslar Sosyetesi paktının 10, 11 
ve onbeşinci maddelerinin mev -
cudiyetini unutmaklığımız müm · 
kün müdür? 

"Bu hal, Uluslar Sosyete!İ tüzü· 
ğünün (nizan:namesinin) açıktan 
açığa bozulması demek cılmaz 
mı? 

"Bu tüzüğün bütün konsey ta · 
rafından bozulmuı, paktın tama 
men inkarı ye ilgası deme<;. değil 
midir? Emsali mevcut old• ğu aöy 
Jenebilir. Bu emsal, Uluslar Sos· 
yeteıi, iki i!yesi arasındaki bir an· 
lqmub ın önüne ek i in 

bütün tedbirleri almadığı zaman 
vaki olmuıtur. Bu emsali unut · 
mamalıyız ve unutamıya.cağız 
Zira, bu badirenin, Uluslar Soıye· 
teıini ne kadar zayıflattığını, o • 
nun otoritcıini ne kadar a:r.alltığı· 
nı ve hZllen bütün dünyanm için · 
de bulunduğu ve hatta belki de 
bugünkü anlaşmazlığı doğuran 

ıiyaıetin gayri müstakar tehlikeli 
durumun ortaya çıkmaıına ne ka· 

dar hizmet ettiğini ıimdi hissedi· 
yoruz. Bu emsalin yenilen:neıi iki 
katlı tesir yapacak ve bütün Av · 
rupayı doğru~an doğruya alaka · 
dar eden yeni anlaşmazhitlarm 

meydana gelmesini tetvik~ ıebep 
olacaktır. Bımtın takıim kabul 
etmemesi prenıipi çok tük :r git· 
tikçe daha büyük ölçüde tanın · 
maktadIT. Bütün dünya, hr · aava· 

§m evvelki bir ıava,ın mahsulü 
olduğu gibi bunun da yen. sava~· 
Jar doğurmakta olduğunu !imdi 
açık bir surette gömıekted•r. 

"Keza, İtalyan delegesi tara • 
fından yapılan önergeyi u.kviye 

eden şebepler hakkında nıutabrk 
olamam. Burftda Habe~istl'l un, bi· 
ze verilen belgelerde tavıif edil • 
diği ~ekildeki iç rejimi müdafaa 
edecek hiçbir kimse mevcut olma· 
dığına kan?im. Fakat iç rejim dün· 
ya. mem1eketlerinde halen çok ga· 
rip bir tablo te~kil etmekt~ Ye re· 
jimler biribirine çok az ~cnze • 
mekte:lir. Bununla beraber Ulus· 
lar Sosyetesi nizamname,i, bize 
sosyete üyeleri arasınd11. onların 

iç rejimlerine, derilerinin H:nkle· 
rine veya ırklarına veyahut da rr.e· 
deniyet derecelerine göre bir tef· 
rik yapmak ve bunlardan bir kıı· 
mını Uluslar Sosyetesine d!ihiJ ol· 
makla haiz bulundukları i.:ntiyaz· 
)ardan ve ilk aafta bunlarııı top · 
rak bütünlüklerini ve erginlik!" · 
rini muhafaza hakkından ınah · 
rum etmek salahiyetini v~rme • 
mektedir. Geri ulusları inki§af et· 
tirmek, onların ic; hayatları ~!z~ · 

rinde bir nüfuz icra etmek, onla · 
rın medeniyet derecelerim yiik • 
seltmek iç.in sücl tedbirlcrclen bat 
ka çareler bulunabileceğini sanı
yorum. Yukarda bahsettifm ta· 
yanı teessür emsalde de, t~cavüzü 
haklı göstermek için geri vaziyet· 
ten, iç teşkilatsızlıktan, fena ida· 
reden ... ilah. bah5edlldiğini hatır· 

lamalıyım. Bütün tecavi?.z teıeb • 
büslerinde daima buna benzer 
vesileler bulunacağında şüphe 

yoktur. Savafı, ulusal siya1a aleti 

olarak yasak eden KeJlog · Brian 
paktının kabul ettiği gibi müda -1 

faa hali müstesna olmak üzere 
süel harekatı yerinde göat~rmek 
için hiçbir sebep mevcut oiarnıya· I 
cağı preıuipini müdafaa etmek 1 
Jazım olduğunu sanıyorum. Mütft· ı 
lealarım genel bir prensip mahi-

1 
yetindedir ve ta.bir caizıe, meçhOJ 
mütearıza matuftur. Yalnız bu 
ıenel ~nıiplere da1ananktır ,i, 

Türkiyenin de içinde bulunduğu bir 
uzlaşma komitesi kuruldu 

zecri tedbirleri Bir düşünce: 56 devletin 
müştereken tatbiki: barı~ demektir 

ltalya yeniden 50 bin asker topluyot 
(VstlJ<lnı Birincide) \ 

hukuki zaruretleri bağlamak mümkün 
olabilecektir. Filhakika anlaşmazlığı 
tetkik için komite seçildikten sonra 

"Sele muvakkaten konseyden çıka • 
rak ve doia )' ısiyle iki tarafın konsey· 
de karşılaşmasına lüzum kaimıJ acak· 
tır .• 

ıu, Bek, Lopezolhan Ye Tevfik Rüştü ı 
Aras araJ!!ında bir görüşme olmuştur. 

Daha önce de B. Lı\val B. Aloizi Ye 1 
sonra B. Eden ile, Jtalyan delegeleı·i • ı 
nin ~lonu terketmesi meselesi hakkın 
da görüşmüştür. 
Sanıldığına göre komitenin teşkili 

henüz mümkün olmamıştır. Çünkü, 1-

CeneHe: 6 (,\.A.} - Habeş hL!.ü · , .. -•--------'9!!'11R• 
meti Paristeki elçisi TekJeyin (ene\' · ı 
reye Başdelege tayinini \'e dünkü ; 
hadiseye sebep olan B. Jezei ona mu-ı· 
a' in vermeyi kabul etmiştir. ltalyanın 
tekrıır kon ey toplantılarında bulun • 

1 mak için buna muva fakat etmesi muh 
ternt'ldir. B. Jeı.e konsevin öğleden • 
s onraki husu i toplantısın·a gelmemiş 1 

tir. 
er.nene: 6 (A.A.) - Konısey uzlaş 

m:ı komite~i işini bitirdikten sonra 
1 ta lyan delege.si H. Aloizi konseyde 
tekrar~ er almı tır. Konsey hundan 
iiç iş daha çıkarmıştır. 

I\Iandalar, afyon \C arsıulusal teşri

ld mesai me eleleri. B. J.,B\'al hu son 
mcs!?le hakkında uzun bir rapor ohu · 
muştur. 

Cenene, 6 (A.A.) - Reuter bildiri · 
yor: 

.Komite Uyelerinin se~ilmesi hususn. 
daki zorluklar atlatılınca. İtalyan -
Habeş anlaşmazlığının nizamnamenin 
hang'İ maddesine göre mevzuu bahse · 
dileceiini tesbit etmek için bir toplan
tı yapılacaktır. Başlrfa delegelerm 
bir kotarma yolu bulmak için çalışma· 

rına rağmen durum çok gergindir. 

tKJNCl BlR KOMiTE TEŞKiL 
EDlLEl\IEDl 

Cene\Te: 6 ( A.A.) - B. Aloizi, ltal
yanın konseyde Habeşistanla ayni za· 
manda toplantıda hulunmaktan imti . 
na ettiğini resmen genel sekretere hil 
dirmiştir. 

Bu karar üzerine R. A\'enolun oda • 
sında Avenol, LAval, Eden, Ruizgina-

§İmdiki anla§ma.zhğı, anl&.~maz • 
lıkta olan tarafların beliıtf l:leri 
huıuıiyetleri dikkatle mütalea e · 
derek inceliyebiliriz. Fakat. §İm· 
dilik bu husustaki mütalea. nı söy· 
!emelde iktifa ediyorum. remıil 

ettiğim devlet ancak bir sene ev · 
ve) Uluslar Sosyeteıine takKim o · 
lunmaz barıtm muhafazaın için 
diğer uluslarla bütün vesaiti He 
teşriki mesai etmek için H•ihak 
etmittir. İtte bu~ün, konıeyin iki 
.üye araaında silahlı anlaı:.1azh • 
ğın önüne geçmek ve Uluıtar Soı· 
yetesinin ödevini gerçeklettiı mE'k 
için hiçbir gayret ve çare ilnünde 
durmamaaını önergelerken yalnız 
bu 11.maç ve vaitten mülhem olu · 
yorum.,, 

db d' 

'iehlikeli bir karambol! 
-Ynhancr gazetelerden -

tal)a, KomiteJe Fransa ,-e İngiltere 

girmediği takdirde kendisinin de iş · 
tira. ini 1 ~m ktedir .... 

t 

lTALYAN DELEGELERiNİN lÇTl-
MAI BIRAKMALARI l\lENFl HAV.A 

UYANDIRDI 

Cenevre, 6 (A.A.) - Uluslar sosye· 
te~i çe"enleri, Haheş delegesinin söy. 
)evini Yerdiği sırada B. Aloizi ve Roc • 
conun toplantı salonundan çrkmaları 
hadisesinin menfi bir ham ) arattığı 
hissini beslemektedirler. 
İtalyan delegelerinin hu durumu, R. 

Aloizinin geçenlerde ,·ermiş olduğu 

diye.vin lojik bir sonucu olarak telak
ki edilmektedir. 

il. Aloiıi d<'miştir ki: 

"Cencvrede Habeşistanla eşit mu • 
amdcıı~ lobi tutulduğu trıkdirde /tal. 
ya kcndi11i bir medeni ııillR sıfaliyle 

lzzcfinclsi yaralanmış addetmekte • 
dir,,. 
İtalyan delegelerinin B. Jezenin fa. 

şist siyasası hakkında yapmış olduğu 

telmihleri bir hakaret olarak telakki 
etmiş olmaları muhtemeldir. 

YENlDEN ELLİ BlN ASKER SiLAH 
ALTINA ALINDI 

Roma 6 <A.A.) - Bazı aile,·i sebep · 
!erden ötürü henüz süel hizmetlerini 
yapmamış. yahut ancak üç ay asker· 
lik yapmaları gereken 1912 sınıfına 
mt'nsup 50,000 kişi sih\h altına çağrıl · 

mıştır. 

VAPURLAR BOYUNA TAŞIYOR 
Napoli 6 (A.A.) - Yarın Dalmaçya 

vapuru. doiu Afrikaıuna 500 kişi gö . 

• .h.e ....... f 

türecektir. 3200 kişi de bir gün soııt' 
hareket edecektir. 

Tra\'ata \'apuru, bombardıman• 
çakları yüklemiştir. 

PoJleszo, EntillA, CJırlozeno, OJi-
c.a, Laura ''apurları da gereç yükl'' 
mektedirler. 

lNGlLlZ KABlNESt TOPLANtfO 

Londra, 6 (A.A.) - Siyasal çer"eaıl 
dün akşam Cenevrede vukubulan ııı 
diıo;eden bedbindirler. 

B. Bald,·in, yarın kabine üyeleri 
istişare edecektir. 

Cenevredeki nazik durum itibari11' 
bu toplantıya büyük bir önem ,·eril · 
mektedir. 

HABEŞiSTAN SULAR ALTIND..4 

Londra, 6 (A.A.) - "Daily fel' 
graph,, gazetesinin Adi~ababa ayt.sfl' 
nın öğrendiğine göre, Ogaden de Şf~ 
detli yağmur devam etmekte ve ttsl f 
yan somalisi sınırındaki bölge sull 
altmda bulunmaktadır. 

FRANSIZ GAZETELERİ NELEI' 
YAZIYORLAR? 

Paris, 6 CA.A.) - Bu sabahki Fr•'' 
sız gazeteleri neşriyatı Cene,'fed' 

dün geçen hadiselerin yeni aki51,t 
doğurması korkusuyla sıkıntılı bit ;r 
tiha his.c:ıi ,·ermektedir. 

B. Jezenin müdahalesi hakkılldl 
fiklrl" r bölünmüt olmakla berabİ 
hunl rrn oğan1uğu bu mUdahaledl 
ki sertliği takbih ediyorlar. 

Matin: "Habeş mümessili sert ~ı· 
lerle, hatta muhakkirane ce"ap ,.er~ 
diyor. 

Journal gazetesi, şunları yazıyor: 

''B. Jcze, tavsif edilmez cümleltf1~ 
ita/yanlara hücum etti. ltalyan ,,,1 
mcssilleri, bu kadar yersiz ve fayd~ 
delilleri kabule değer bulmazlarsa r 
mamak lazımdır,, 

Övr, diyor ki: 
"Hiç bir hücum yapılnıanuıtır. 6' 

Jo:.e, sözlerini yalnız /tal yan notal' '. 
nın lıcr noktasına cevap vermeğe hj 
retti ve yalnız hakikati, hattd tanı ,ı 

mıyarak söyledi ki bütün llalyan tlfl' 
/arı da esasen bu düşüncededirler"' 

Bugün ihdas edilmiş olan dut11-

karşısında EchQ dö Paris şu düfU' 
cededir: 

"Bir anlaşmazlık patlamak üzereJl 
Hatta bu anla§nıazlık, yalnız /tal 
llabcşistan ıre lngiltere arasında JI 
ğil, ııluslar sosyetesi ile ltalya ar' 
sında patlak vermiştir di11ebilirU• 

llu hal, Fransız politikası için, ti 
?1'!."unç meseleler karşısında bır~~ 

cağı irin. endişe verici bir şeydir. ". 
dafaa etmekten başka bir şey~ 
maz. Fakat bugünkü teıadüf te bU 
den nereye kadar gidebilir? Acabaı 
lunu zecrı tedbirlere doğru mu f,s4 
recektlr.? 

llcd)'Glllonn .on ,,aptıkları maneurolardan iki 6Öriiniif 

• 1 
B 

• l 
p 
~ 



"':"9-----------------------1!!!!!!!-!!!!!!!9e!!1111!!1!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!-!!!11!!!!!!!1!!!1!!!!!!!!!!!l'!!!!'!!!lm------1!1!!!!!!l""'!!!11!!11!!!!!~--"""'t1 - ~URUN 7 EYl.°PL Hl:t.1 ---'! 

'- labnbul Evkaf Mlldllrllllll lllnları 1 
Erzakın cinai Mikdarı ilk teminat Tahmin Ta. ıün Saat Eksilme 
I< Kilo G. edilen fiat ,ekli 

'Pek 3500 3 50 23/ .., 9,19 , 9/ 935 Pazartesi 15 açık ~ "'&§o. dJır.atulllda y11c1n ı,.rew otaal.u, tn.e • 8e r peyniri 650 23,40 48 11 ,, ,, 11 rtııde muamele rörenterdlr. KakamJJU u. 

1( Yaz peynir 300 7,20 32 ,, ,, ,, ,, 12 kapan11 ııatıı nyatJancm. 

u:ru fasulya 2000 21 14 il ,, ,, ,, rtukut 

P' . 1000 9 12 ,, ,, :ı,, ,, * Londrı li2:4. -· * Viyan• 24, ııo ırınr unu 1800 2.., 20 ~ N -~ ,, ... * Nnyoo 126. - • l\laıfrld '6 -

İf6ıta 350 S 18 " " " '' • Parla 169. - * Berlto ~o. --
1\uru .. .. 4: 7 " " " " • Mll&no 194 - • Varşova 't4, !'O 
J\ uıum 2300 34.50 20 11 ,, ,, ,, * Brlltae 1'3, - • Badapeşır .4, !10 

Uru kay11 800 27 45 • Atı11 H. - • Btıkreş 15, -
'(,, " " " " • \enen~ 1420 ·- • Bel•rad : 6, -
I>~~urta 66000 aded 54,95 1,1 han,, ,, ,, ,, • sorya !i'-4, - ,. \'o;olıamı 35, -

le ~e ıaz 1000 16.50 22 ,, ,, ,, ,, • Amıterda • H, - •Altın 9"4. -

Ytın Yağı 700 19,43 37 ,, ,, ,, ,, : ~~~!holm !~:: : :~:c~:?ıc ::s = j 
ti Vakıf Gureba hastanesinin 936 senesi mayıs nihayetine kadar ih- Çekler 

1 ~
1 olan ve yukarıda nevi ve miktarı yazılı erzak eksiltme tartname- • r.oodrı 6' 3• 'O 0 Sıokhln- 3· 11 ~ 

erıne gör .. t .1 . . B k l k 'I • l\nyork o.7970 • \' lyar. 4.20'7 lt e ayrı ayrı goı ı-rı mıttır. u erza ın ne suret e e ıı meye • raııs •2.<•3- • :ı. ıadrld !'i.SOH 

ltlo~ulduğunu ve hangi gün ve saatte yapılacağını ve eksiltme tartna- • Mll&ao 9.709~ • P.erlln ı,98'.>7 
lı~ erindeki ilk teminatlan mikdarı yanlarında yazılıdır. Ekıilm~ : !~~::' .::~~~~ : ~=~~;":şıt :::~:s 
~lı h~) Evkaf Müdüriyct.i dairesinde toplanan idare Encüm~ninde ya· ! • reaevıt l.4J:~ • Rükm ıot.09ll5 

l\in ve saatte yapılacı:ıktır. • · , Sofya 63,:l8l~ • 11elgrad :ı4.llllO 
Ekı'ltm • ki T' Od I ı • Amıterdan. l.17Jt * Yokohanıa 2.7266 

bq ı . eye gırece er 935 yılı ıcaret ası ve 2490 sayı ı kanu· • ru1 r9,t7S~ • r.ıoskov. 10~9 ;:ı 
li ııun 2 ınci ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle E 5 H A M ---~ 
~rethane namına ite gireceklerin itbu kanunda yazılı tartlar içinde " iş Baatas• 9.~·> - Tramvay ıı,-
~ erlikten alınan vekiletr.amelerle eksiltmeye girebilirler. lsteldile- ı•Anadolu 2!'i.40 • (lmeoro " ıo.-
••ll }'a 1 Reji 'l 4•l Cayoo De?. -.-· 
il zı an gün ve saatten bir saat evvel teminatlarını Evkaf veznesi- sır. Hayriye ıs._ ~·art De!. -.-

l' Yatırmaları ve eksiltme ıartlarmı almak ve görmek üzere Evka~ •MerteıBantası ss.ıs Balya -.-
~azını idaresine gelmeleri. (5352) u. sı~ona -.oo ~ark m. ecu -.-

Bomontl 7.~~ felefoo -.-
L ldirnede eıki camiin i655 (bin altı yüz elli bq) lira 61 altmıt bir 1-l•tlkrazlar - tahvlller-
~lılf Dedeli keıifli kubbelerinin çimento ııvaıı ve dıtlık alçı pence- ••933Tnrk Ror.ı ,·,.ı~ ~:ıcktrlk -.-
~e . il 25,tO framvay IJ,1'0 

1~rç~ve tamiratı açık eksiltmeye çıkarılmııtır. Muvakkat teminat . - 111 i6.- Rıhıım 4'-

't 
(yuz yirmi bet) liradır. ihale.~ Eylulün 26 ıncı Pertembe günü ıa- lıtltruıDahlll I 94 ıı • Anadolu -'~ . ıo 

Oll b •lrı11t istikrazı 9~. • Aoadola il 411,10 
iti le eıte Edirnede Evkaf Dairesinde yapılacaktır. Şartnsmeyi gör~ 1918 A ·'' ıo. Anadola 111 ı,40 
1 ' iıtiyenler bunu lıtanbul ve Edirne Evkaf idarelerinde görebilir. • Sıvu-F.rzaram 96.~0 • \llluıusll A 4~ ıs 
er. (5353) ....____ . 

Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

~~/EyJul/935 tarihinden 31 /Ma .. t / 936 sonuna kadar Ankar.s Yiikıek 
~~-a~ Enstitüsünün 375 425 talebe ıi ile 100-120 müıtahdemininin ıa
Dt ' 0 ile ve akıam yemeklerinin 20/ Eylul/935 cuma günü saat 15 de 

Sümer Bank 
Genel Direktörlüğünden: 

Bu sene RankamJz nam ve hesabına 
tahsil için ecnebi memleketlere gUnde
rllecek talebenin seçim imtihanları gU-

rUlen IUzum üzerine talik edllmiştlr. 

Yüksek lktısat ve 
Ticaret Mektebi 

Direktörlüğünden : 
t - Okulun her üç kısmına yazılma 2--eylül-935 pazartesi al· 

nü batlayacak ve ~ylül-935 Çarıamba gününe kadar ıürecek· 

tir. 
Yazılma itleri pazartesi, çar tamba ve cuma günleri saı,,t 1 O dan 

16 ya kadar yapılır. Yazılmak iıte yenler bir dilekçe ve belli belge
lerle okul direktörlüiüne bat vur malıdırlar. 

2 - YükıeK iktiıat ve ticaret kısmı üç, ticaret lisesi bir ihzari v~ 
üç aıli, orta ticaret ,mektebi dört sınıflıdır. 

3 - Yükıek iktiaaf ve ticaret kısmı ile ticaret liıeıine yazılacak
ların en az lise veya orta <'kul derecesinde Fransızca bilmeleri gerek-
tir. • ...... 

4 - Yükıek iktiaat ve ticı.ret mektebine lise mezunlarmdan ba
kalorya veya olıunluk imtihanları nı pek iyi veya iyi derececle vermif 
olanlar alınır. ~ 

5 - Orta ticaret mektebile ticaret liıesine yazılmak için hat vu· 
ranların ıayııı her kısım :çin ayrı ayrı tayin olunan kadrorJ geçtiği 
takdirde içlerinden müracaat tarihi ııraıile pek iyi veya iyi derecede 
mezun olanlar ve bunlar araıından da tahıillerine ara vermemit bulu· 
nanlar ayrılarak kabul olunur. l 

6 - Her üç kısımda y.ızılı bulu nan eski okurlann 25-Eyliil-
935 tarihine kadar okul direktör lüğüne bat vurarak okul harçlan
nı vermek ıuretile kayıtlarını bebe mehal yenilemeleri gerektir. lıtan
bulda bulunmıyanlar kayıtlarını yenilemek için okul direktörlüğüne 
mektupla mütacaat ederler. (5210) 1 ~&ılıkla ihalesi icra edileceğinde n taliplerin izahat ve tartnamesini 

fi 9d •ız almak üzere Enstitü idare Müdürlüğüne ve pazarlığa ittirak 
lU ecelclerin ihaleden bir saat evve line kadar 4056 teminatlarını Ensti-
1\ \'zneıine yatırarak l!llacakları makbuzla birlikte idare ve ihale 

lSTANBUL: - 11,IO: FnnaDcıa den -
18,50: Danı mualklal - 19.30: 1'1ozar kon 
9erto keman orkeetra :refakatiyle - 20 spor 
koa111maları, Salt Çelebi - :ZO,IO: Bedriye, 
Tüzlbl, Türkçe ııöıJU eııerler, Rad70 QZ n 
tıNı&'o orkt.1traları - :U,35 Haberler, bor 

-.,. .uM ~ ........ ~ u.ıot-,Pl&k .... ı•--------• Yeni çıktı--------•• l'l)'atı. 

ViYANA :-ı7.HJT1UDoton1adanamu Dün ve Yarın tercüme killligatı: Numara 39 1" ~onuna müracaatları. "2461,, (5328) • 

,, l\skeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
ti . Bir Pil fabrikuı ile bir muhabe re malzemesi lamirhaneıi teıiı et
~·'ıleceğinden alakadar müteha1111 firmaların ıelahiyettar vekilleri 
~il bu hususta izahat almak üzere 20/ Eylul/ 935 tarihine kadar An· 
1 tada Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü fen ıubeıine müracaat 
•rı. (5319) 

· ~ GI;;-s-o_n_J_a_n_d_a_rm_a_O_k_u_lu_K_o_m_u_t_a_nl-ıg-" ı 

satınalma Komisyonundan: 
~l Cireıon Jandarma okulunun yıl lık ihtiyacı olan apğıd" yazılı iki 

~ 'q~'rtı erzak 18 9; 935 g~nlemecin de ihalesi yapılmak üzere kapalı 
"'-la eksiltmeye konuimuflur. lı teklilerin 18/ 9/ 935 çarıamba günü 
l>oat 0 n üçe kadar muvakkat temin at ve teklif mektupları He Giresoı1 

llhanesinde toplanacak olan K omiıyona müracaat eylemeleri. 

Cill!. ( 5349) 
1 Muvakkat teminat Miktarı Muhammea bedeli 
~ Lira kuruı Kilo Lira kr. 
S ele 1732 50 210000 23100 00 
'lır eti 446 25 35000 5950 O'l 

~--------------------------~~ 
funstanbul ikinci icra memnrlu- ı•-•••-••••••• 

dan: Denizyolları 
~ Mahcuz ve paraya çevrHmesi· 

ıŞLETMESı 
Acenteleri: Karakö1 - KöprUbaşı 
Tel. 42.162 · Sirkeci Mllhilrdar zade 

llnn ff'IPfon: 22740 •-• 

~ ~ verilen Granit ve Kara· 
'1"9-.__ile maruf Kırılmıt taı 
~· 935 tarihine müıadif cumar
~,~liİllii ıaat 14 ten itibaren A-
d, • 1~vagında Tat ocaklann· Aqvalr k Yolu 
~ ilcınci açlk arttırma ıuretile M E R S 1 N vap'1ru 7 Eylü 
)İllet lac..aından taliplerin n1ahal· CUMARTESİ ıüni.o ıaat 17 de 
ttaQr e hazır bulunacak memuruna Ayvalık yoluna kalkacak ve bu 
~lları ilin olunur. Poıta bu ıeferlik lzmir'e kada 

ılklll - 19,05: konupnalar, Haberler, bava 
raporu - 21,05: K&n1ık program - :z:z,05: HAYDAR RIFAT 
Şan vo orke.tra konseri - %3,05: Haberler H E R A K L 

1
• T 

- 21,llS: kouertn devamı - 23,Sö Kon111ina 

- 2
3,:so: Fllmmualklal ve dam bavalan Eski Yunan filozoflarından 

BEBLIN: - 19,0:S: Spor - 19,%0: Kan 

ilk program - 2o.o:s: Ramburg - 2M.'i: Fiyatı 25 kurut - Dağıtma yeri V AKIT mathaaıı lstanı;uı 
GtlnUn aklalerl - Jl,05: Haberler - 21,20: 

Franklurtta.n - :U,06: Haberler - 23.35: .. --------------------------••• ŞanveorkMtrakonııert. ıımm~~~~~~-~~ .. ··~~~~~~~-~~~~~~·~I BUDAPJ:ŞTE: - 1,15: Muallar - 111,05: • E 

Kanıık pf'01'111Dl - :Z0,20: Çinrene orkee Gramofon-lll,JlS:aalonork~ı-19,M 1 Gazetemı·zı· satmak 
truı - Sl,OCJ: Komecll - 2%.:ZO Haberler - 1 

21,05: Poıta )fyarl&rmm orkeatraaı, 23,152: 

casbant takımı - 1,10 lıaberler. • t • ı 
BUKRq: _ ı•.06 Sle1nnıalkl_19,0.'i: ıs ıyen ere 

Haberler - lt,IOı l!Jlel ID1lalkt - 20,05: 
Yfllll pWdar - SJ,OCJ: Koaferana - 21,20: 

~-=~;,=~=r~~::z:= "Bu ilandaki şartlara göra hareke 
berler - 11,11: Komerln deftau. b • 

TULuz - •,ocs: .,.nıw - ıo,23: ııub . ederlerse her lale i yerine getireceğız, 
teW 90lolar - H,16: llüeıter - '.Z0,50: ope 
ra parral&n - ıı,OI: balk mulklal - 21,%0 

Bualld tüa1an - H,13: Vl:ran& orkestraaı
tz,05: "NeeeJer diyarı., operetinden Ja~r 
- 21,'6: 8alclll ork.tru - 2%,lSO: Radyo 
fantıulal - D,10: Operet orkeRn.aı, 23,35: 
Haberler - 21,lSO: konaer - !t,:ZO: SaJon or 
ke.VU. - H,'6: Arjantin orkeatruL H,~O: 
P1lm m111lldal - 1,05: Radyo fant.ezlıl. 1,35: 
ıtlel mnalkL 

Cumanesı PAZAk 

Takvim 1 Ey'QI 8 Eyllil 
8 C. Ahir 9 C. Ahir 

Gtıa dofa~ı. S.!'3 S.!44 

Gün hatısı 18.3• 18,3! 
Sabah aamu 4. !' 4114 
rı~ıe oıma.zı it.it 1 t. I :t 
!tindi nanıu• 15.4') ı~.48 

Alt$am ııamuı 111.:14 ili.~ · 

Yatsı namaz• ~ooı ~007 

lmıaa ~.4'1 :1,!\(l 

Yılın -tçen ıllalsrı !48 !'4':) 

Tıhn kalaıı RÜDlerl 118 117 

Gazetemiz fiyabnın yarıya 
indirilmeıi doıayıaıyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ga· 
zete ıatıcıhiı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. BunlarB 
ayrı, ayrı cevap vermek ıuretİ· 
le arada geçen zaman zarfında 
arzularının yerine getirilmeı; 

gecikmekte olduğundan salıcı· 

lıiımızın ana tartlarını nqredi
yoru:ı: 

1 - Her sayı bütün ıalıcı· 
lara -iadeıi:r olarak- 70 pa 
radan verilecektir posta maara 
fı bize aittir. 

mıza depo ederek makbuzları· 

nı, siparit meiduplarıyle b=rlik· 
te bize yollamaları gerektir. 

111 - Her ay sonunda gön 
derilen f aturclİarda görülecek 
borçlarım en geç ikinci ayın o· 
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lazımdır. Bu ıarta riayet olun· 
madığı takdirde faturada görü 
len borç depozito veya banka· 
da emrimize bırakılan paradan 
mahsup edilir. 

ta gidecektir. (5334) 
VtN FiYATLA SATILIK VE Dr. Hafız Cemal 

11__ KiRALIK HANE Mersin Yolu 

il - Satıcı olacakların ıün· 

de iıtedikleri ıazete ıayı11na 

ıöre bir buçuk aylık gazetl" tu· 
tarını önceden depozito olarak 

Gazetemizi Türkiyenin her 
köıeıinde dana geni! ölçüde 
yaymak dileğinde olduğumuz· 
dan isteklilerin bu ,artlara gö. 
re müracaatları huıusuna na· 
~arı dikkatlerini celbederiz. 

lt,,.,_~otı DaJUll111 mütehauıaı 
~ Unda Tarlabaşında Altın · K O N Y A vapuru 8 Eylül 
~ 1 sokağında kagir 3S numaralı PAZAR günü saat 10 da Mer Pazardan baıka eünlerde aa 

ıöndermeleri veya bu miktar Müracaat '"Öreıi: KURUN 
parayı it veya Ziraat Bankası ıazetesi Direk~örliieü -Ankara 
nın oralardaki ~ubelerine namı· caddesi- lstanbul ~llif Oda, hamaın, bah~e üç hela iki sin'e kadar. (S33S) at (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul 

~~~,1~bimnaputımaubhri~ D~any~und~i (118) numanlı!•••••••••••••••••••••~~---~ 
a..A-·19 ve t latanbul altıncı icra menıurlu- partmanmda 13-9·935 tarihinde """t~, ftlü ramvaya iki dekfka me· 7 rabzon Yolu huıusl kabinesinde haatalannı 

oa.,.. kemmeı hane: kabul eder. fundan: saat 16 dan 17 ye kadar açık art· 
'-rı .. f~ lstlyenler içindekilere pa· VATAN vapuru 8 Eylul pazaı Muayenehane ve ev telefonu Mahcuz ve paraya çevr:lmesi hrma ile satılacaktır. Taliplerin 
lı,iıtaı "'" Cihangirde Susam ııokak, 1 günü ıaat 20 de Ri•eye kadar. 
"-tttıı. P.Partıınan numara 7 de Bn . (Sl66) 22396, yazlık telefonu Kandilli mukarre~ ev efyuı Sıraıervi Fi- maha1l=nde ha:ır bulunacak me· 

· ••••••••••il 38, Beylerbeyi 48. ruzağa caddesinde Çelik :.ade a· muruna müracaatları ilin olunur. 



lfml'" Hl 
r ..... ,.... 
.... bldlllm J ......,.,....... 

·~ 611* 
- 111 400 1IO 

IOO 1IO 

~ 11er pC11ta _........ KUICUNa ..... JUlllr. 

- ~- 1-2 - -

Sıvasta inşa edilecek cer 
atelyeleri eksiltmesi 

2 - Ba it için ideldilere verilecek ~ ıaalarchr. 
A) Eksiltme fU'blameaf, 
B) lnpat avan projeleri. 
C) Fenni tartnameı... 
D) Umumi prtname; 
E> Ketif ha1iluı, 
F) 1WabYefe projen, 
0) Vahitli ld,ul fi,U eetftli . 
......._ t. ite ait nıB • lll'OJeleri (IO) lira --.wı-. 
~ c1tımlr7oUanma Anlıara Y• Hayclarpqa -•ı..m.ı.. alabı 

3 - Ebilbne 18-10 835 ~ıilibie pl911 ,.,.... atini .... 
.. Aabrada Dnlet demiry~a" u•u• miclirlük binumda to~ 

.... ıcalc merkez hiriad komfı• ca ~· 
4 - Ebiltmere sirehilmek için iateMileriu &f&iıda yazıl. teminat 
yuıild •7Di aüa saat 14 de kadar komitJon Rei.Uliae ,.,.it ol 

...... ll'Ullldll'. 
Aı) 2418. No. la bDUDUD 18 ye ı1 inci maclclelerble UJPD 15185 
• Jmntlak ......ıdcat temiuL 
) • .bm taJia eltili" ,.,.....de ,..la •91ihaJv. 

"~ >''& .. -...) • anam 4 illd ...... ...abinr.. lna .... ....,., .....,.,.~ 
r.-••ıat Wr mani --..Uıım. Jair ... n tahbau bir iQektap 

D) Nafıa Babalılnacfa aw;ıddak -ehliJet ...US.11,. 
::ı TMdif mektuplan illaale al Dl saat 14 de btlar malr.._ mu 

~mıı...-,cle kOlllliaJOD reill .... weriltıeeldir. Poeta ile 9hd-ilecMW 
~ iadeli '8•"81111 ohm11n.nilla1et1111 .. te kadv 

lırıilf-. ı8'mit wa-• ll..-111'. 
• - a. it lialdanda ıuı. maltmat •imek İ119J..ı.rin Aalcara 
D. D. Jollarj Birinci Daire Mld.ıQüae _., •• , etmeleri. 

(Z38Z) (5174) 

Bankası 
tarihi ı t88R 

~e 'lllerlcen: iSi ANBUL (Galata} 
Ttlril edekl 

tfatü1)uJ, (Galata-Yeni Cami ) 
ız-.ır, iteni 

...... ı a akl Şubeleri ı 
ıanı . Atına • Pire 
ftfll7İ Banlıa mllGflWIML 

.. . 

ildare: ıca10 
:reıeıoa IYAD lfleıt: Ml7I 

Telgraf adreııl: K11Rtm btubul 
Po9te ıcutuu No. .. 

- -
Ankara Jand~rma ML. TB. Satı 

alma Komisyonundan: 
1 - Ankaracla jandarma Müa

takil Tabur ihtiyacı için ekailtme
ye konulan enakm miktan tah 
min 1'edeli ilk teminab ttbiltme 
usul, eksiltme tarihi betinci mad· 
dede yuılmqbr. 

ua olarak tabur kararıihından a 
lmabilir. 

misyona ••rmit olmalıdır; 

2 - Eksiltme prtnameai para• 

3 - isteklilerin eksiltme ıü· 
ailnde yazılı Yaktinden bir saat 
enel teklif mektubunu ve açık 
ekailtmelerde ilk teminatım ko-

Alınacak Erzak 

Birinci çeıit ekmek 
Zeytin J•lı 
Sıill' eti 
Bulaur 
Pirinç 
SadeJ&lı 
Kuru 10iaa 
Sabun 
Nohut 
Kana fualp 
Patate. 
Mercimek 
K11111 üzüm 
Tarhana 
Ça1 
Gu 
..,.. ........ ,.,alrl 
Dll8lmlt lmmm ..... 
Ze,tin taneli ....... 
FllblrlP 
K111 Gdml (lmnı): 
Arpa 
Kara ot 

-Kilo.u Beher 

115000 
1000 

15000 
8ooo 
8000 
2800 
azoo 
1700 
ısoo 

10000 
9000 
1200 
1800 
IOO 

40 
1300 
1000 -,. -., 

IO 
1$MIO"' 
10000 
ı 

KilOIU 
IO 
40 
21 
10 
20 
10 
1 

30 
11 
11 
1 
ıo 

20 
20 

300 
28 
40 
30 
30 
21 

ıoo 

• s 
4 
2,IO 

\ 

ilk teminat 
Lira kurut 
862 50 

30 00 
2:43 75 
4600 
9000 

191 21 
12 00 
3825 
aıa 

112 IO 
3371 
0900 
2700 
7 40 
9 00 

2730 
3000 
il 21 
2250 
ıs oo 
4 IO 
2 21 

1825 
3000 
18 7S 

Ebiltme 
nni 

.Kapalı art 
'Açık ebiltme 
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0r~6=." 1 Kültür DirektörlUğQnde 
•wa. ~ ........ D mekteplerde talebe klajdi 

...• ~:'!.:~:':" .... lulün birinde başlanacakbr • .................... , 
nıflara bu sene 928 doğQQllul, l!rtNll ............. 
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KURTULUŞ 
Bieki ve o· · tlei-unesi 


