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Mühim bir proje 

imtiyazlı yahut benzeri 
hankalar ve müesseseler 

ı Bas Desta 50 bin askerle ltal· 
yanlara blcama bazırlaaıyor 

Memurlarına ayda 600 liradan 
para veremiyecek fazla 

ltalyanların ne şimalde ne cenupta yeni bir· 
ileri harekete geçemiyecek vaziyette 

oldukları söylenmektedir 

Dün gelen bir Ankara haberi-j 
~~ göre Ekonomi Bakanlığı mü -
Bırn bir proje hazırlamış, bunu 1 
aşbakanhğa Yermiştir. 1 

h Proje, bir imtiyazı olan yahut ' 
h Ususi bir kanunla . de\•letten bir1 

~k temin eden bankalarla bu gi
bı nıüesseselerin çalıştırdığı me -
lllurlara verebileceği paraya bir 
811\ır çizen kanun projesidir. 

Bu gibi müesseselerin memur 
~üstahdemlerine yüksek ücret 

·mali 

vermeleri, ikramiye, kazançtan 
pay, tazminat gibi adlarla da baş
kaca menfaatler temin etmeleri, 
devlet hizmetlerinden devlete ait 1 
müesseseler hizmetinde bulunan-

1 larm kazançlarına bakarak büyüh 
nisbetsizlikler vücude getiriyor. 1 
bu da iyi yetişen ve yetişmek isti
dadım gösteren gençlerin devlet 
hizmetine rağbet etmemelerini mu 
cip oluY,ordu. 

<Sonu sa. 4. sa. 5.) 

Çin de 
liqpej viliyetinde muhtar bir 

hükümet kuruldu 
ltalyanlara karıı lıcuırlanan "Harrar,,§ehrinin umıımi ıörünüfi.i. (Yamı '1 inci aoWOdd 

20 dakika. Yunan kralı bugün Atinada 
~~İh, 24 (A.A.) -. ~im~li ~İn"/ tında .:ungpao gazetesinin sahibi Musolini lngiliz elçi

dekı ayrılma hareketı şımdı Tıen- Korelılı vardır. 
lainde temerküz etmektedir. Dün Bunlardan batka bir ekonomi sile yeniden konuştu 100,000 köylü kralı 

bekliyor '~taın çıkarılan ilavelHle Hopei itleri komitesi ve anti komünist 
~diyetinde muhtar b~r hükumet vaziyet alma komitesi tetkil olun· Matin soruyor: 
leaia edildiği ilan olunmuştur. muştur. f ) b " k 

.. Bu hükumet, beş komiteden Pekinde sükun vardır. Buna fa yayı Ogma mi, (Yazw z nci ıayfadtı) 
~~~b~~ m~ahllTie~~n'~hlr~nikh~ d•ı• ?f 1------------------------~ 

Bır aiyasal komite -ki başın· vası esmektedir. arzu e 1 ıyor • • n b b l 
~' Upeifu'nun düımesini mütea· YENİ HOKOMETIN ADI Roma, 34, (A.A.) - B. Muııo· a ~ urg ar 
~an yıldanberi Çin politika ale- Tokyo, 24 (A.A.) - Pekinden lini dün aktam geç vakit lngiliz J 

lııınden çekilip yıllarca Japonya• gelen bir telgrafa göre Kuzey Çi• büyük elçisini kabul etmi§tir. Ko. 
:' Ya§amı§ bulunan General Şih· nin askerlikten tecrit edilmif böl· nutma 20 dakika sürmüş ve söy • 
'Yenyuan vardır. gesinin umumi Admir.strattörü B. lendiğine göre çok memnuniyet 

Bir süel komite - ki başında Yingyouken bu mıntakanın muh- verici surette geçmiştir. Bu hu • 
Sok ıuata hiç bir şey öğrenilmemiştir. 
le· l&nberi ayrılma hakkındaki fi - tariyetini ilan etmiıtir. y alnrz konuımanın gayesinin ara 
Ş ırleri malum bulunnn General Yeni hükumet, "Şarki Hopei daki irtibatı muhafazaya devam 
ihYuaan mevcuttur. Komünist aleyhtarı muhtar komi' etmek olduğu söylenmektedir. 

Bir dıt siyasa komitesi ki, ba• lesi,, adını almıftır. · (Sonu Sa. 7 Sii. 3) 

tSayburd ciritçileri dün ilk müsabakalarını yaptılar 

·- " ' .... Ql'bıırtt~- l '· 't ·ı . · d.. ·ık ·· 'b k l ~ k k'· '··' J V ,.. I d' d k b .. ~ -· ge en cırı çı erımız un ı muıa a a arıhı aa ır oyun e , ene eri ı çayırın a yapara u-
bir takdir topladılar. Yukarıki re•imlerde yiğit ciritçileri geçit reıminJe ve müıabaka yaparken gö· 

TÜ;yormnuz. Bugün Oniver•ite meyclanıncla bir göıteriı müıabakası yapacaklardır. 

Avusturyada imparatorluk taraftar
lığı gün geçtikçe artıyormuş 

Benes: Habsburgların iş başına 
gelmesine aleyhtarım. Çünkü bu sullıü 

tehdit edecektir, diyor 
Viyana, 24, (A.A.) - Havas 

ajansı aytan A vusturyada impa · 
ratorluk taraftarlığı hareketinin 

ı terakkisini anlatmaktadır. Daha 
şimdiden 25 belediyenin arşidük 
Ottoya vatandaşlık hakkım ver -
miş oldukları rivayet edilmekte · 
dir. 

İmparatorluk taraftarlan, Vi
yanayı imparatora sadık komun -
ler arasına koymak için çalışmak · 
ta dırlar. 
Başbakan 20 teşrinievvel tari · 

hinde Ottonun doğumunun yıl dö 
nümünü kutlamak için yapılan di. 
ni ayinde hazır bulunduğu gilıi 
prens Strhemberg de saltanat ta· 
raftarlarmm gösterişine iştirak et 
miştir. Saltanatın iadesi hususun 
da tesadüf olunan müşküller daha 
ziyade hariçten gelmektedir. In. 
giltere artık muhalif bir vaziyet 
almakta isede Fransa - bilhassa ki' ~ 
çUk itilafa karşı tesanüdünü gös · . . 
termek ınaksadile _ daima bu jşe Avu•turyada 25 beledıyenın ken 
muhalefet etmekiedir. Jiıine vatanclaılık hakkı verdiği 

(torw a. 6 Sii. 2) Arf'idük Otto 



ltalya notasına kus yanın cevabı 
Sovyetler Uluslar Kurumunun azasına 

Habeşistanın istifade edememesini 
verdiği haklardan 
haksız görüyor 

Moskova, 24, (A.A.) - Bay 
Litvinof, ltalya nota.ama. ayın 22 
sinde ltalyanm Moskova büyük el 
çisi Baron Divalantineye şifahi 
ıbir nota vermistir. 
Bu notada, ul~lar kurumu ile kon 
seyin ve assamble tarafından ku • 
ıulmuı telif ve tanzim komite.si • 
nin verdiği kararlara itirazın Sov 
yet Rusya tarafından ne tekilde te 
lakki edildiğini f()yle anlatmakta· 
dır: 

ltayan hükfunetinin, beynelmi -
lel bir teşekkül tarafından elliden 
fazla devletin iştirakile kollektif 
fbir surette verilmiş olan kararlar 
hakkında Sovyet hükumetinin 
münferiden izahat vermeıine in • 
tizar edebilmesi muhtemel deyil • 
dir. Bahusus ki, bizzat ltalya bu 
teşekkülün azasıdır ve bu tegek . 
küle doğrudan doğruya her türlü 
suali sorabilir.,, 

Notada, Sovyetler Birliği bu ka· 
rara iştirak ederken hiçbir vakit 
ltalya ulusuna husfunet besleme · 
diği işaret edilerek şunlar den.nıe!c 
tedir: 

Sovyetler Birliği, devlet olmak 
arfatiyle, ltalya.JHabeş anlaşmaz • 
hğiyla ve bunun neticeıile asla a· 
18.kadar deyildir. Bu anlaşmazlı • 
ğrn münakaşasına ve bu huau.sta 
alman kararlara münhasıran de -
vamlı bir barış siyasasını ifade e · 
den, MiUetler Cemiyeti azası ola· 
rak iştirak etmiştir. O Milletler 
Cemiyeti ki, kendiıine, 10 uncu 

Son dakika: 
• . ..... ,t . ... .•.• 

maddesi mucibince cemiyet azası 
olarak bütün devletlere siya.sal is
tiklallerini ve toprak bütünlükle • 
rini temin eder. 

Sovyet hükumeti Habeşistanın 
istisna teşkil etmesi ve milletler 
cemiyetinin diğer azaya verdiği 

bütün haklardan istifade etmesi 
lazım geleceği durumunu haksız 
addeder. 

Sovyet hükfunetinin noktai na
zarı cemiyetin bütün azasının 

taarruz halinde ırk ve diğer 

sebepler mevzuu bahis olmakıı • 
zın, hukuk müsaviliğinden istifa
de etmeleri lazım geleceği mer · 
kezindedir. 

Sovyet hükfunetine göre, 12 
inci maddenin ihlali tesbit edildi· 
ği andan itibaren, Milletler cemi
yeti azasından her biri, hukuku 
hükümranisine rağmen 16 ıncı 

maddeden çıkan vecibelerden in· 
hiraf hakkını haiz değildir. Telif 
ve tanzim komitesinin hukuki ma• 
hiyeti her ne olursa olsun, bu ko
mitenin tekmil cemiyet azası için 
16 ıncı maddenin manaıında mün
demiç mecburi zecri tedbirleri 
tezyit değil, tahdit ebnİ! olduğu· 
nu itiraf etmek lazımdır. 

Sovyet hükiımetinin mümessil• 
leri Cenevrede bu telakkiye göre 
reylerini vermişler ve Sovyet hii -

kumeti cemiyetin bütün azası ta
rafından af ağı yukarı müttefikan 
kollektif bir surette ittihaz edil
mi~ olan tedbirlere iştirak etmişoo 
tir. 

Ba~ka türlü bir hattı hareket, 
Milletler cemiyeti prensiplerinin 
ve emniyetin koUektif bir surette 
tesisinin inkarı, gelecekte taarruz· 
ların teşviki ve genel barıtın ida
me ve ta~kimi eı;erinde beynelmi· 
lel tesanüdün tebarüzü imkanının 
inkarı demek olurdu. 

O genel barış ki, Sovyet hüku· 
meli siyasasının temelini teşkil e· 
der ve Sovyet hükumeti de bu ba
rı§ için Milletler cemiyetine gir • 
miştir. 

Sovyet hükumeti ltalyan hükfi .. 
metinin, timdiki terait içinde ye· 
ni tehlikeler bat göstermeıini me
nedebilecek bütün tedbrlerin itti
hazı hakkındaki beyanatını mem• 
nuniyetle kartılar ve kanlı anlaş" 
mazlığın mümkün olduğu kadar 
çabuk nihayetlenmesini ve bu an
latmazhğın bütün neticelerinin 
taıfiyesini temenni eder. Ayni za· 
manda Sovyet hükumeti, beynel • 
milel vazifesini yapmasının Sov -
yetler birliği ile ltalya krallığı a· 
raaında bundan sonraki doıtane 

münasebatı müteessir etmiyeceği· 
ni ümit etmek ister. 

tat ürk 
75 bin Habeşli ilerliyor den 

·çetinkaya 
Londra, 24 {A.A.) - Röyter 

ajansının Harrardan aldığı telg • 
rafa göre, Habeşler Goraliinin 20 
kilometre şimalindeki Gabreda • 
ne köyünü tekrar almışlardır. İm
paratorun kuvvetleri her biri 25 
ıer bin kişilik üç kol halinde iler· 
lemektedirler. 

BlR KERVAN iMHA EDlLDl 
Asmara, 24 (A.A.) - Santini 

kolordusu Danakil cephesi boyun
daki dağlarda bir temizleme ha • 
reektine hazırlanmaktadır. Bura -
da Habet kıtaatı görülmüştür. 

Makallenin cenubundaki Şeli
kat bölgesinde ltalyan devriyele • 
rinia hiç bir mukavemete maruz 
kalmadıkları söylenmektedir. 

Gavinana fırkasının dün Adu
anm doğu cenubundaki Mikael -
Songi'yi ifgal ettiği bildiriliyor. İ
talyan kıtaatı T akazze boyunca 
bir devriye kordonu tesis etmi9 -
lerdir. 

Kaçamo civarında yapılan istik 
taf uçuılarmda, İtalyanlar Habet 
müfrezelerine müessir mukabele -
de bulunmuılardır. Düpnanın za • 
yiatı çok mühimdir. Bir Habeş ıü-

el kervanının Danakm cenubun • 
da Sultanın muhariplerine rast • 
ladığı ve kervanın imha edildiği 

bildirilmekte ve bu hadisenin de 
Aussa sultanının Habeşlere muha 
sım olduğunu göstermekte bulun
duğu kaydedilmektedir. 

RAS SEYYUM GERi MI 
ÇEKiLiYOR? 

Roma, 24 (A.A.) - Havas ay
larından: 

Bura gazetelerinin yazdrkla -
rına göre ahalinin hattı hareketin 
den cesareti kırılmış olan Ras 
Seyyum, T embien'i terketmiş ve 
Tzellenti'ye gitmek üzere Tacca· 
ze'yi aşmıştır. 

Henüz Tembien'de bulunmak· 
ta olan Habeş grupları, bundan 
böyle kendi başlarına hareket e -
deceklerdir. 

DÖ BONO DÖNÜYOR 

Roma, 24 (A.A.) - Mareşal 

dö Bono, mareşal Badaglio'yu kar
tılmak üzere yarın Asmaraya 
gidecektir. Mareşal dö Bono, er
tesi günü balyaya gitmek üzere 
vapura binecektir. • 

ya 
Ankara, 24 ( A.A.) - Fevzi~ 

paşa - Diyarbekir hattının açılış 
töreninin yapılması dolayısiyle 

Ali Çetinkaya tarafmdan çekilen 
telgrafa Cumur Başkanı Atatürk 
şu karşılığı vermiştir: 

Bay Ali Çetinkaya, 
Nafia Vekili 

F evzipata - Diyarbekir hattı· 
run açılma töreni dolayısiyle va• 
tandaşların ıamimi tezahüratım 

ve sevgisini bildiren telinizi bü· 
yük sevinçle aldım. Yurdumuzun 
demir ağlarla örülmesi sahasında 
kazanılan bu yeni muvaff akiyet 
güven ve genliğirn;zi ~~rttıracak
trr. Bu yolda başarıfarn1 devamım 
dilerim. 

ATATÜRK 

Başbakanın telgrafı 
Baıbakan lsrnet İnönü de ıu 

karıılığı göndermitti,.: 
Ali Çetinkaya, 

Nafia Vekili, 

Parlamentolar konferansı 

Yüksek hatkanhğınız altında 
yapılan açılma töre.11iyle güzel 
duygularınızı bildiren telgrafını· 
za candan teşekkür eder, daha 
çok başarılar dilerim. 

ltalyaqa petrol, kömür, demir, Çelik ithalinin de 
menedilmesine karar verdi 

Baıvckil iSMET INôNU 

Diyet meclisi · 

Brüksel, 24 (A.A.) - Uluslar 
hukukunun muhafazası ile meş• 
gul olan Parlamentolar konferan· 
aı, İtalyan - Habet anlaımazlığı 
hakkında bir karar ıureti kabul 
ederek, mesaisini bi\irmiştir. 

Bu karar sureti, ltalyaya kö
mür, demir, çelik ve bilhassa pet-

rol ithalinin menedilmesini ve Berlin, 24 (A.A.) - Memel • 
transitin mutlak surette tevkifini den bildirildiğine göre Diyet mec· 

lisi ayın 18 inde toplantıya çağı -
istemektedir. Karar sure~inde, 
zecri tedbirleri tatbik eden dev- rılmıtlır. Ruznamede idare komi-
} ti 1 b .. t db' l • t tb"k teıinin ne ıuretle tetkil olunacağı e er e u zecn e ır en a ı d 

kt • . d h var ır. 
etme en ımtına e en ve ya ut ------·-·-"""'"'""'-""""'_" __ 
bunları tadilen tatbik eden cemi· tilafm La Haye divanına verilme· 
yet azası devletler arasındaki ih- ai istenilmektedir. 

/""'lı•ı ,••ııı.,..11•"-tur"' a r'•n wı nw su,. 

- ltalga - Habeş harbi -24 / l l / 935 te 

Askeri Vaziyet 
ltalyan - Habq harbinin gün geçtikçe daha çok dikkate 

değer bir mahiyet aldığı görülüyor. Son halta daha çok Habet" 
/ilerin lehine geçmi§ ıayılabilir. Çünkü eouela Habeş kıtaları""' 
~ağı yukarı hudutlara •erJki İ§İ tamamlanmış, Habetliler tatfl 
meucutlariyle olmasa bile mühim kuvvetlerle harbe i§tirak eJe
bilecek bir vaziyete girmiglerdir. ltalyanlann Şimal cephe,;,.Je 
yorgunluk, Cenup cephesinde arazi vaziyeti ve vağmıırl~ 

= vücu.de getirdiği bataklıklar yüzünden ileri hareketine Jerh k 
j devam edemiyecek bir hale gelmeleri, talwiye kıtaları almak 
\ zaruretine dü§meleri H abeılilere son hazırlıklarını bitirme 

yolunda imkanlar hazırlamışhr. ltalyan hatlarına iltica edefl 
Habeşlilerin azalması, bunun yerine Eritre ıJe SomcJiJen ffabe~ 
topraklarına gefenlerin çoğalması, tayyare ile memieketi Jola 
şarak orduların vaziyetini gören Habq imparatorunun ffablf 
lif erin maneıJi kuvvetlerini arttırdığına dair gelen haberler Jt 
dikkate değer göriilme'ı icap eder. 

Erit1 e cephesinde . 
Eritre cephesinde hiçbir hareket kaydedilmemiıtir. Ye"' 

ltalyan komutanının İ§e bQ§laması bu cephede yaprlmak istetılfl 
harekete daha ziyade vuzuh verecektir. 

Ctnup cephes1nde 
Cenup cephesinde yeni bazı lıareketler olduğu anla§ılıY"' 

dırlar. Hatta §İmdiye kadar kazandıklarını muhafaza edip eJe 
memeleri de meuz.uubahı bulunuyor. 

Gorahei'in Habefler tarafından geri alındığı yolunda btıı'. 
ıayialar çıkman, bunun ltalyan.lar tarafından tekzip edil1 rıel' 

'§.----==- ile Rola'dan gelen Raı Destanın 50 bin kiıilik bir kuvvetle /tal· 
yanlara hiicume hazırlandığı haberi ara11nda kuvııetli bir rrıit 
naıebet görülebilir. Bunun içindir ki, Cenup cephesi bugün ıçiff 
Şimal cephesinden çok dikkati çekecek bir hale ~dmi~tir. gıı 

= cephede hareketlerin naııl inki§al edeceğini görmek için birlıaf 
5 gün daha beklemek lazımdır. 

~"'"""''"M1Mt1lff'llll*""'"'""'"'ı"'"~"'''ır'"""'1ıt~nwı~mı.ı11tı·""""n••'l 
Yunan I<ralı bugün Atinada 

100,000 köylü kralı 
bekliyor 

• 
Krabn halkı geçmişi ıınutmılJa da'Oef edeceJt 

söqienigor, komün;stler nümaqiş yapacaklormıl 

Ankara, 24, (Özel) - Kral 
Yorgiyi getirmekte o1an Elli kru • 
vazö:rü Korfu, Meselonıga ve Pat. 
rastan geçmiştir. Yarm (Bugün) 
sabah Falere gele=ektir. Kruva · r' 

zörden saat dokuzda çıkacaktır 
Elli kruvazörü, her atlaya vcı.rdrt.· 
ça halk tarafından büyük bir te . 
zahüratla karşılanmıştır. 

100,000 KIŞl . 
Ankara, 24, (Özel) - Kralı 

karsılamak icin bütün merasim ha 
zırl~ninıştır. ~Uzak köylerden A!i' 
naya yüz hin seyirci gelmiştir. 

Atina, 24, (Özel) - Gazetele 
Kral gelirgelmez bir beyanJlaıa 
neşredeceğini yaX?"1.1akiadırlar· t 
bcyannaımede halk! geç.mi~i uıı11 
maya ve memleke:~n mes'ut g~ 
leceği için çalı§mağa da"et ed 
cektir. 

KOMÜNiSTLER NUMA ytŞ 
Ml Y A~.ACAK '? . d• 

Berlin. 24, ( Oze)) - At~~tle 
gelen haberlere göre komü.ıı1\ı 
kTalın rnuva~elef nde karışrldr ~ 
çıkarmak üzere ha:.ndan.rnışlv.r 
dır. 

Polonya - Çekoslovak anlasmazhğt • 

Lehistan hareketini değiştirmezse ÇekoslovakY~ 
Cenevreye baş vuracak 

Prag, 24 (A.A.) - Çekoslo
vakyanın V arıova it güderi Bay 
Smuhny iki memleket arasında 
Teten•den ötürü mevcut olan an 
laımazlığın hakem yoliyle hallini 
teklif eden Çekoslovak notasına 
cevap veren Polonya notasını ha 
milen buraya gelmi~tir. 

Zannohınduğuna göre Polon• 
yanın notası mutedil bir lisanla 
yazılmıt olup bir uzla~maya var-

tığı mülakattnn bahseden B• 
Hanri Jourdnn şunları diror: 

1 " p d .. .. ....ese e - rag a gunun •·· 
1 

Lehistan - Çekoılovak :~t&i 
mazlığıdır. Çekoslovakya İf1 
h"'d' 1 . C .... ,eıe• a ıse erı enevre mue.. l 

· · de I<• arzetmek mecburıyetın d 
caktır. Meğer ki, Lehistan •0;,ti 
kikacla hattı hareketini de 

1 

ıın.,, 

--'~~~~~ ....... -------
mak arzusunu ifade etmektedir. f afi 
Ancak Polonya hali hazırdaki Fransa 700 mill}on 1 

gerginliği azaltmanın yegane ça • istikraz qapıgoT 
resi Çekoılovakyanm esasen iti • Reıısıl ,.. 
raf etmemekte olduğu kusurlarını Paris, 24 (A.A.) - h..rl 
tamir etmesi olduğunu 11rarla id· zetet henüz ikmal edibniyeP tısı-" 
dia eylemektedir. Böylece dava- zararlarmm tamirini kolarl~ ;. • 
nm halli henüz uzak görülüyor. için 700.000.000 frakn.bk bar pıe • 

"' * ... 
Paris~ 24 (Kurun) - Pöti Jur

nal gazetesinde Bay Benesle yap· 

tikraz akdine finas bakanını ret -
zun kılan bir kararname net 

metkedir. 
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1 Orta Asyanın 

, 

6000 metreden 
atlayan kız 

"'tık heyecanımı son.-yorsunuz? Fa
kat bu o kadar eskidi ki. Bilmem nasıl 
ICSyliyeylm. Bu bana adeta uçakla uçar 
lrlrlmız diye sorulmuı bir sorguya ben· 
ziyor. Para§ütle timdiye kadar çok 

/\..anlı suç tasarlanmış mı, yoksa? 
1 coğrafi teşekkülü 
1 

Me§hur lsveçli kti§il Sevenhed
Jen Berlin Üniversitesinde Asya 
seferi hakkında bir konferans Kadın yüzünden işlenen bir kıya! vermigtir. 

•tılıılar yaptım. 

6 bin metreden yere bakan 
Ve ayaklannı 6 bin metreden ha
va boıluğuna bırakan •on ce•a 
ret, en realist ıeyi romantikleıti 

ren, en rahat ıeyde bir iztirap h:s 
•eai bulan yirmi yaıım bile bulmı 
)'cin kız sözlerine clevam ediyor: 

Edirnemizin kurtuluş •• •• aunu f Eren köyde rençberinl 
1 rençberi öldürüşü .. 

Mumaileyh, birçok müyon 
marka mal olmu§ olan bu seferde 
c!de edilmİ§ olan sonuçları say
mqtır. Sefer heyeti tarafından 

vücude getirilmiı olan haritalar, 
Orta Asyanın coğrafi tqekkülii 
hakkında tamamiyle yepyeni bir 
likir verecektir. Sefer heyetinin 
tarihini, elde etm 

0

§ olduğu sonuç· 
ları ihtiva edecek kırk be§ ciltlik 
eıerin nqri masarifini l•rJeç par
liİ'qlentom üzerine alacaktır. 

Son bir tembih ve atılış.. Binbir ö 
zenle vücuduma sanp bu kadar yüksek 
lere kadar taşıdığım bu iki çanta ipek. 
bir el dokumasile bir fi§ek gibi açıldı 
Bapmın üstünde rüzgarla bir kat dahıı 
titen ve gerilen bu fişek ne güzeldi. Bı 
büyük ipek kubbenin hiı; havalardaı 
inmemesini pek haklı olarak istedim. l , 
Irat olmadı. Havada benim sandığım b 
YJğnılar, biraz sonra gene katlanı 
bUkUldü ve bizim paraşüt dolabnıdak 
ınütevazi hilcrelerinc konuldu.,, 

Yakanya naklettiğim •özleı 
Parll§ütçü Bayan Yıldızın ağzın- . 
tla t c1·1 • t" . Bugün, güzel Edirnenin kartulu§ günüdür. Edırne, bu büyük b.:ıyra· 

n zap e ı ml§ ır. l · · 
B .. _, d b. t ı_ mını kutlalamak için günlerdenbe ri hazır anmııhr. Bayrama ıftırak 

u •o~er e e ıya a, neyeca· . • • . • .. • 
na L k k kil · b" etmek üzere ıehnmız Talebe bırltğınden 200, Yuksek ıktuattan 50 

, ROr uya arıı çe mtf ır • k · l d · R • · Ecl. "al k l t y ld "k k talebe clün akıam Edırneye hare et etmı§ er ır. esmımız, ırne· " ın ı ıç ır. ı ız go e çı ı§ını • • .. . 
eu· · b" c1· • d k ye gıden talebelerı gostermektedır. 

ının ır mer ıvenın en çı ar 
aibi anlatıyor. Bizim görii§ü" ---------------------------

T ı b b• ı· .., • reli• halterleri : 
rnihde uçmz, bucakıız ve clestek- a e e ır ıgı -------
~ harJa yolları onun ruhunda 
)'epyeni bir hendesenin ve yepye- kongresi 
rti bir fizikin malıdır. 

Gök yüzü ona göre asfalt bir Kongrede gençlik marşı 
cadcle gibi, yazın serin clalgaları- d t b •t d"ld. 

. .. d.. .. . 1 b a es ı e ı ı na ın•an vaca unun emnıyet e ı-

rQkıldıiı kıyı denizler...;;sıibi .. 
Baı•nın saç an iki renk olmuı 

ihtiyarca kadınları, ve onların ko
calarını, babalarını, analannı clü
fiinüy,arum. 

Onlara yirmi yıl önce 600 me~ 
reden bir kız kendini hava bo§lu· 
iuna bıraktı, cliyemezcliniz, çün
kü bunlardan hiç birinin bu söyle
diğiniz cümleyi tamamiyle dinle" 
rneğe sinirleri müsait değildir. Bu 
cümlenin çizdiği dekor onları çıl· 
dırtabilircli. 

Büyük Harpten önce okur ya
zar, yahut orta halli kibar ailenin 
ideali pamuk tenli küçük bey, ve 
teni gün görmemi§ taze yetİf tir· 
rnekti. 

Evlerin:-. cumbalarında oturan 
bG§ları hotozlu, yahut topuz 
ıaçlı analar erkek çocuklarının o· 
da içincle hafif bir dörtnala kal
kıılan bir ailenin tehlikeler geçir" 
rnelerine, anaların ba§lanna çat
kılar .armalarına, kolonyalar sü
J'Ünmelerine, limon kabukları kok· 
lamalarına, lokman ruhunu ıula
rına karı§tırmalarına, korka da
ınculannın bastırılmasına sebep 
olurdu. 

Odanın bir kö1esinde, sedir
den ıöyle bir hoplıyan çocuk bü
tün bunları icat edebilirdi. Çocu· 
iunan sokakta kayclırak oynama
.aına değil, minderden atlamanna 
göz yummayan ana, baba için re· 
lıorundan •onra Ankaranın beton 
hendesesini bir (maket) seyrecler 
Bibi 6 bin metreden süzen genç 
kız levhan yerle gök, denizle dağ 
larltınJan fazladır. Bu farkı ya· 
1'an insanlar bu harikuladeliği •e
zerneMer. 

Sadri Ertem 

Tokyo Elçiliği 
BükOmetçe Tokyoya büyü,k bir 

el~i tayini kararlaştığmdan, şim -
dıye kadar Tokyo elçiliğimizi gö 
ren orta elçi Bav Nebilin Tiran el. 
~liğine tayininden bahsedilmek . 
tedir. Tiran elçimiz Bay Yakup 
~in de Prağ elçiliğine nakli 1 ihtimali vardi!'. 

M1lli Tiirk talebe birliği geçen 
haftadan kalan yıllık kongeresine 
dün saat onda Halkevi salonunda 
devam etmiştir. Kongreye 500 den 
fazla üye iştirak etmiş ve toplan -
tr çok münakaşalı olmuştur. Kon
grede konuşulacak olan ilk mevzu 
birliğin bugünkü nizamnamesinin 
bazı maddalerinde değişmeler ya 
pılması idi. Nizamnamenin her 
maddesi ayrı ayn okunmuş ve ba
zı maddeler değiştirilmiştir. De -
ğiştirilen madıdelerin birincisi bir 
liğin yönetim kumlu seçmi işidir. 
Bundan sonra yeni yönetim kuru
lu 18 kişiden mürekkep olacak ve 
her fakülteden en <!Z bir, en çok 
5 kişi yönetim kurulunda. buluna
cahi.ır. Bundan başka seçım yapı
Irrken sandık her fakülte ve yiik
sek okula gönderilmiyecek, birlik 
binasında asılı duracak ve her ü
ye verilecek müdldet zarfında re -
yini atacaktır. 

Bundan bas;ka nizamnamenin 
aaha iki üç maddesinde de değiş
meler yapılmıştır. 

Nizamnameden sonra Gençlik 
ma~mm beste ve güftesi işi !?:Ö -
riişülmeye başlamıştır. Şimd~ye 
kadar yazılan güfteler birer birer 
okunmuş, her okunan pan:a üze
rinde üyelerin fikirleri alınmış -
trr. Neticede Hukuk fakültesi ta -
lebesinden Suzi Canın yazdığı ,giif 
te çoklukla kabul edilmiştir. Güf
te şehrimizin tanınmış bestekar -
larma ,gönderilerek hestelenmesi 
rica edilecektir. 

Suzi Canın yazdlı:ğı Gençlik mar 
şı şudur: 

GENÇLiK TÜRKÜSÜ 
Acun doğrul yerinden dinle gUr sesimizi, 
Evrende ba§ eğm.lyen bir eoy büyüttü bizi. 
Ö!Umden korkumuz yok, sağlıkla boğduk onu, 
Y~ak TUrkte ba9lar TQrkte !<alacak sonu. 
Yüreğimiz, yurt diye, ülkU diye çarpıyor, 
Blzdcld yılmazlığı çağ çağ tarlhlere sor .• 
Geleceğin bağ'nna qıkla yUrUyoruz .. 
Bilgi ile ocaklanmış kararınıyan bir koruz., 
!steğimlz tllkenmez bir yalm tan gibidir. 
Erginlik gllğltlmllzde çellk kalkan gibidir. 
Altın başaklar veren köylUnUn tunçtan eli 
Avcumuzu ISJtan ellerin en güzeli. 
Başımızda dirllml§ geceslz yarınlar var 
Ses gibi ışık gibi koşalım arkada;ılar 
Koç )1ğltler geliyor acını doğrul yerinden 
ÜlkUmll7.c yer aldık sonsuzıuıc Ulerlnde.n. 

Gençlik marşından sonra bir -
lik mecmuasının neşri işi etrafın
da görüşülmeye başlanmış ve mec 
muanın çrkanlması yeni yönetim 

Meyhanede 
Rakı içerken birbirleriri 

yaraladılar 
Balatta yeni caddede otınan 

Hüseyin ile Sandık bumunda otu· 
ran Fehmi adında iki arkadaş ev
velki akşam Balatta Şabanın mey 
hanesinde rakr içerlerken arala . 
nnda kavga çıkmış ve masanın ü 
zerindeki bardak şişe gibi şeyleri 
'birbirlerinin üzerine atarak ken -
dilerini yaralamışlardır. 

KUMAR OYNARKEN - Bey 
lerbeyi iskelesi üstünde bulunan 
Muhsinin kahvesinde Bürhan, A. 
snn, Kamiran ve Hüseyin adında 
dört kişi kumar oynarlarken ya -
kalanmışlardır. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Kuru 
çeşmeden geçen 2219 numaralı şo 
för Fedainin idaresindeki otomo 
bil Hasan adında bir çocuğa çar . 
parak vücudünün türlü ycrleıin -
den yaralanmıştır. Şoför yakalan 
mıştır. 

KADIN YÜZÜNDEN - Şehre· 
mininde Kamilin kahvesinde otu . 
ran Emin ile Kamilin arasında bir 
kadın yüzünden kavga çıkmış Ka 
mil Emini başından tas;la yarala· 
rnıştır. 

TRAMVAY KAZASI - KaClı· 
köy Kurbağalı dere gidişini ya • 
pan vatman Riza.nın idaresindeki 
20 numaralı araba Kw·bağalı de· 
reden geçerken ahçı Eşrefe çar 
parak vücüdünün türlü yerlerin . 
den yaralamıştır. Vatman yaka : 
lanmrştır. 

YANGIN ÇIKTI - Maçka'da 
Elma dağında tftidade sokağında 
oturan süel kaymakamlardan Fah 
reddinin evinden yangın çıkmış, 
ilerlemesin~ meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 
~~~~~~~--~~~--

U sküdar ve Beşiktaş 
hattı ucuzlu yor 

Şirketi Hayriye tarifeleri iize · 
rinde Ankarada yapılan tetkikler 
bitmiştir. Son günlerde kömür fi. 
yatlarındaki iniş dolayrsiyle yeni 
tesbit edilen tarifede büyük tenzi 
Jat yapılacaktır. Haber aldığrmı · 
za göre daha ziyade Üsküdar ve 
Beşiktaş hatları ucuzhvacak, şim . 
di on döıt kuruş olan biletler ver -
giler de dahil olmak üzere on ku· 
ruşa indirilecektir. 

kumluna brrakılmıştrr. Bundan 
sonra kongrede yeni yıl yönetim 
kuruluna dilekler söylenmiş ve 
yeni yönetim kurulu seçimine ge -
çilmiştir. 

r ehevvür maddesinden 
ceza isteniyor 

Geçen senenin sonuna doğru 
Erenköx_iinde işlenen bir kıyanın 
davası, İstanbul ağır ceza hakye · 
rinde son safhasına gelmiştir. 

Olen rençb~r Hüseyindir. Ol · 
diirmekten suçlu olan rençber Ab 
dullahdır. Vakarun kadın yiizün · 
den olduğu iddiası ileri sürülüyor. 
Hüseyin, Halime isminde birisile 
evlenmiş. Halbu ki, Halimeyi Ab 
dullah nikahlamak istiyormuş . 
Bu evleniş üzerine Abdullah Hü · 
seyine çatmrş, aralarında dil kav 
gasr olmuş. Aradan kısa bir za . 
man geçtikten sonra da, Erenkö · 
yünde bir gazino ile kahve ara -
smdaki yol üstünde, Abdullah HU 
seyini biçaklayarak kanlar içeri . 
sinde yere senniş. 

Duruşmanın iddia ve müdafaa 
celsesinde, hakyerinde genel sa • 
vamanlığı temsil eden Kaşif, Ab· 
'dullahm Hüseyini öldürdüğü sa . 
bit olduğunu söyledi. Şöyle ae . 
vam etti: 

- Kıya, t.aammüdle mi işlen -
miştir, yoksa tehevvürle mi?. Biz, 
ikinci şekilde işlendiği kanaatini 
edindik. Gerçi suçlunun vak'adan 
sonra Ereköyünde lsmailin tarla . 
sına attığr kanlı biçağr vak'adan 
evvel Rifat isminde birisinden sa 

A. A. 

Bir Sovl}et ilim heyeti 
Pariste 

Parise bir Sovyet ilim heyeti 
gelmi§tir. Heyetin batında Ekono· 
mist AHinkie bulunmaktaJır. Çe
liaıkin ıelerinin ıeli ProlesM 
Şmit de heyet üyeleri aTanndadır. 
Sovyet alimleri Pariste konleran• 
verecekler ve Sorbonne• da ıerel

lerine verilecek bir kabul törenin· 
de hazır bulunacaklardır. 

A. A. 

Cenup kutbu denizini 
aımak üzere 

NerJyork Taymis gazetesinin 
yazdığına göre kaıil Elsvort, ce
nup kutup denizini G§mak ma'.w!I" 

diyle üçüncü bir tecrübede bulun· 
malı üzere DünJee adanndan ha
valanmııtır. 

tın aldığı anlaşılmışsa. da, bu ta · •------
ammüdü isbata yetici bir delil ma 

A. A. 

hiyetinde sayılamaz. Suçlu Ab · 
·dullah, biçağı Rifat isminde bi . 
rinden memleketteki kardeşine 
göndermek üzere satın aldığım 
iddia ediyor. Bu. onun müdafaa 
sıdır. Bu müdafaanın aksi sabit 

'değildir. Şu halde suçun tasar · 
Ianişla işlendiği sonucuna varama 
yiz. Biz, kadın yüzünden muber 1 

Kısa Haberler'*"] 

• Konservatuvar binasını yapmak 
üzere gelen Polzik, belediye ile so• 
bir görüşmede bulunmuştur. Polzik 
bina projesini dört aya kadar ikmal 
edecektir. 
* lzmit ilbaylığı kargılı balık avı

nı yasak etmiştir. 
olan Abdulfahm Hfü:ey:ini buse.=====:==========-
hepten ve tehevvürle kasden öl· Yeni Eserler 
dürdüğü mütaleasmdayız. Kendi -
sinin ceza kanununun 448 inci Tıb dünyası 
maddesine göre cezalandrnlma · Tıp Dünyasının sekizinci sene on • 
smı istiyoruz. birinci sayısı çıkmıştır. Bu..sayıda mem 

Rençber Abdullah, kendisi · Jeketimizi ziyaret eden Sovyet profe· 
ni müdafaa yollu bir kaç söz söy sörlerinden Burdenkonan sinir cerra
liyerek, şöyle dedi: hisi üzerinde yazısı ile diğer profe -

- O akşam gazino ile kahve a· sör1erin yazılan ve haberler vardır. 
rasmdahi yolda karşmıa dört ki. Tavsiye ederiz. 
şi çrktı. Bana saldırdılar, beni zor 
!adılar. Kendimi kaybettim. Ne Annelere öğüt 
yaptığımı bilmiyorum, bundan ö Çocuk Esirgeme kurumu genel 
te ! merkezi; yeni doğan çocukların bir 

Kemalin ba.~kanlığı altında üye yaşına gelinceye kadar nasıl bakıla • 
lerden Sa.kıp ve Abdurrahman cağını öğreten "Annelere öğüt,. ün 1 
Şerefle kurulan hakyeri kurulu, inci sayısını tekrar hastmnrştrr. Bu 
karan müzakere etmek üzere du öğütler birer aylık 12 tane yazıdır. 
ruşmay:ı ba.~ka güne bıraktr. Ayrıca çocukların nasıl beslenece-

= 
Bay Recep Peker 

C.H.P. genel sekreteri Bay Re . 
cep Peker dün ~abahki trenle An 
karadan şehrimize gelmiştir. Bav 
Recep Pekeri istasyonda paı ti 
mensupları ve dostları karş,la · 

ğini ve mamalarının nasıl hazırlana
cağını öğreten "Annelere öğüt" ün 2 
nci sayısını da bestırmıştır. 1 ve 2 sa
:),lı öğütleri istiyenlere Kurum para
sız olarak gönderir, Ankarada Çocuk 
Esirgeme kurumu genel merkezi bas
knnlığına bir yazı ile adres bildirmek 
yeter. 

m~trr. ------~-----~---~~ 

Bugün HniYersitede inkila p ç .:cekçiler Cemi)1etl 
derslerine başlanacağ'ı cihetle Yeni kurulan çiçekçiler ve hah· 
ilk dersi Bay Recep Peker vere · çivanlar cemiyeti ilk toı>lantısıru 
cck, ve yarzn sa.hah Toros treni · yarın Galatada Fennenecilerde 
le Ankaraya hareket edecektir. cemiyetin merkez binasında ya -

Ankarada y~r.i bir 
mahkeme 

Anka.rada ikinci bir ağır ceza 
mahkemesinin hı.1nılmas1 takar . 
rür etmiştir. İkinci mahkemenin 
kurulması ağır ceza işlerinin çok 
olmasından ileri gelmektedir. ts 
tintak tahkikatı safhasında bulu· 
nan bazı mühim davalrııın da hu 
mahkemeye verilmesi ihtimal da
hilinde görülüyor. 

pacaktır. Vali Muhiddin U~tün 
dağ tarafından teş\+ik ve hiına · 

, ye gören cemiyete fidan, ağaç, to
hum, çiçek ve çiçek fidanlanru ye 
tiştiren bütün esnafla bahçe mü • 
hcmH~leri ve ~içek mağazalarında 
çalışanlar :ıza olarak girmişlerdir. 
Cemiyet serciler tertibi, tanınmış 
çiçekçi memleketlerden eserler ve 
çiçkler getirerek memleketimizde 
çiçekçiliğin in.kşiafma çalışacak ve 
çiçek bayramla11 rertip edecek • 
tir. - ..... 
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Semavi af ete benzi yen 
süvari orduları 

İşte Tatarlar tarafından gelen :et (Mete) den bu atr istiyordu. 
ka Yle bir garip teklif karşısında 

lnıış olan .Mete düşündü. Ta · 
~rlarm bu teklif arkasındaki gi7. 

olan maksatlarını anladr. Beyaz 
~~~ kiymeti kendi nazarında çok 

Uyiik olmakla beraber bunu feda 
~~rneğe karar verdi. Bütün Hiin ka 
ılelerinin arzuları hilafına ola · ;;k gözbebeği gibi sevdjği bu atı 
atarlara teslim etti. 

(Mete) nin gösterdiği bu soğuk 
kanlılık ve uysallık Tatarları hay 
rete düşürmüştü. Onların maksa t beyaz at değil, (Mete) yi har -

. tahrik etmek olduğu için şiın 
~eni bir harp vesilesi aramak 
te nı~eldi. Bu defa Tatarlar (Mc 
. ) nın en güzel cariyelerin de bi 

l"ini istiyorlardı. Artık bu defa 
~nju tarafından tekliflerinin şid 
etle reddedilmesini bekliyorlar 

dr. 

Fakat çok garipdir ki, (Mete) 
hu defa yine hiç beklenmeyen biı 
§ekilde Tatarlann bu teklifini de 
kabul etti. Kendi eli ile istediklc 
ri caıiyeyi alıp getirdi ve Tatar ı 
heyetine verdi. 

Bu hal bütün Hün kabileleri a 
~sınaa şiddetli itirazlara, tenkit 
bre sebep oldu. Herkes Met.enin 
dil kadar ağır teklifler karşısın · 
a bu taı zda hareket etmesi ile 

~~nlerin ananavi haysiyetlerinin 
~l,Wğmı söylüyordu. TaHırlara 
gelince, onlar da hayretten hay · 
~ete düşmüşlerdi. Çünkü asla ka 
.lll edilmesine ihtimal vennedilc 

ı·ı btı teklifin Tanju tarafından 
llluvafakat görmesi inanılacak 
§ey d ~ 'ld' egı ı. 

METE İLE TAT ARLARIN 
HARBi 

Tatarlar heyeti muayyen bir 
maksat için çalışıyorlardr. Meteyi 
kızdrrnrak harp ilan ettinnek isti 
Yorlardr. Mete ise sulhü muhafa 
Za etmek arzusunda idi. Kan dök 
~emek için Tatarların istedikleri 
b· I ve en çok sevdiği bir cariyeyi 
ıle kendi elile onlara teslinı et · 

llıişti. 

h Fakat Tatarlar, l\f etenin bu tarz 
hareketini zafma, iktidarsızlığına 
d arnıediyorlardı. Kabileler arasın 
k a Metenin giriştiği islahat hare 
~tlerinin yer yer tenkit edildiğini 
~rdükçe cür'et ve cesaretlerini ar 

1Yorlardr. 

d Bunun için Mete son arzularına 
ha nıuvafakat edince Tatarlar 

· b e.veti yeniden bir talepte daha 
.ulundular. Bu defa memleketle· 
~ne hudut olan bir noktada Hün 
~r: ait olan bir parça araziyi is 
h dıler. Bu arazi haddizatında e 
ernmiyetli bir şey değildi. Esa · 

~:I' nı~nbit olmadığı için Hün ka 
1 elerı buralarda süıiilerini otlat 

ın w 

aga bile gelmezlerdi. 

~a~at Tatarlar heyeti böyle Hün 
hılelerine ait Qlan bir arazi par 

Çasznı isteyince Mete hiç beklen · 
rieyen bir şekilde hiddetlendi. 
l{:rh~l. adamlanna emir verdi. 

1 n~ısıne karşı bu tarzda bir ta · tP ıleıiye sürmek cesaretini gös 
h~e!1. ~atarlar heyetini tevkif ve 

PlSini de idam ettirdi! 
":! Sonra gök giirültüsüne benze · 
Ş: ~ir sesle ordularını topladı. 

dı Mete öyle bir halde idi ki, 

bir müddet evvel en çok sevdiği 

şeyleri bile kendi eli ile Tatarlara 
teslim eden adamın ayni adam ol 
duğuna inanmak mümkün değil · 
di. Metenin sesi nasıl gök gürül · 
tüsüne benziyorsa hareketleri de 
şimşeği andmyordu. Hareketle · 
ıinde o kadar sür'at gösteriyor ve 
adanılaıından da o kadar sür'at 
istiyordu. Onun için ordusuna 
toplanma emri verdikten sonra 
her süvari kıtasınm arkasında ge· 
len askerleri tutturup .asdırmıştr ! 
Ondan sonra bu ordusunun başı · 

· na geçip Tatarlar üzerine yüıii · 
müştü. Hiç bir noktada konak 
vermeksizin ve at üzerinde )'iyip 
içmeksizin, bir gece uykusu uyu · 
maksızm yürümüştü, ve Tatarla -
ıın karargahına varmıştı. 

Tatarlar adeta semavi bir afe 
te benziyen bu süvari ordusu ile 
karşılaşınca neye uğradıklarını bil 
mediler. En küçük bir mukavemet 
hareketi bile gösteremediler. Ni · 
hayet I<arçin memleketine kaç · 
maktan başka çare bulamadılar. 

Mete bu sefer de rastgeldiği düş 
man kumandanlarını öldürmüştü. 
Pek çok esir almıştı; sayısız dine 
cek derecede hayvan siirüsü almış, 
Hl.inler cliyaıına getirmişti. 

Tatarlar üzerine kazandığı bu 
büyük zaferden rnnra adamların -
dan bazılan l\fotenin haline hay 
ret etmekten ı·endilerini alam:ı · 
mışlardı. Hatta bu hayretlerini 
kendisine karşı açrkca söylemiş -
lerdi. 

Bu hayretin sebebi şu idi: 
~Iadamki Mete Tatarları mağ 

lfıp edecek bir kudret ve kuvvete 
malik bulunuyordu. Kendi kuvve -
tine emin idi. Neden dolayı Tatar 
heyetini bütün Asyada bir eşi da
ha olmayan beyaz atını istedikle · 
ri zaman buna muvafakat etmiş · 
ti? Bahusus neden dolayı hu atı 
almakla da kani olmayarak en çok 
sevdiği bir cariyeyi istiyecek ka -
dar cüretkarlık gösterdikleri za · 
man yine bu adamlara karşı hiç 
bir harekette bulunmamıştı. Bil · 
akis kendi elilc o cariyeyi alıp 
teslim etmişti'! Hal bu ki, Hünler 
nazarında hiç bir kiymeti olmayan 
bir arazi parçasını istedikleri za· 
man hiddet ve galeyana gelmişti. 
Ancak bundan sonra Tatarlar al ey 
hine harp ilan etmişti. 

Bu suallerini sordukları valnt 
Mete cevap vererek şöyle demiş · 
ti: 

- Ben lüzumsuz yere kan dök 
mekten hoşlanmam. Ancak en za. 
ruri vaziyetlerde harp vasıtasına 

müracaat ederim. Tatarlann is· 
tedikleri beyaz at ile güzel cariye 
benim şahsına ait şeylerdi. Vakr 
a bunlann her ikisine kalbimde 
olan sevgi bu dünyada. her şeyin 
üstündedir. Gerek ata, gerek ca 
riyeye karşı muhabbetimin dere • 
cesi ne olursa olsun onlar için 
sahsıma ait olan o mevcudi · 
vetleri feda ettim. Fakat Ta· 
tarlar bunlar ile iktifa etmediler. 

Hududumuzdaki araziden bir 
kısmını da almak istediler. Hal · 
buki, bu arazi ne kadar kıymet · 
siz olun~a olsun benim şahsıma a 
it değildi 

(Arkaaı var) 

Dün qapılan liq maçları . 
Garatasarayla lstanbu1sporun 

dikkate değer neticeleridır 
Güneşin Vefayı yenmesi, 

berabere kalması günün 
Dün lig maçlarına devam edi!· 

di. Fener bahçe 9 - (' Bey kozu. 
Betiktaf ,4 - O T opkapıyı, Ana 
dolu 2 - O Vefayi yendiler. Ga· 
latasarayla İstanbulspor berabert 
kaldılar. İkinci kümeden Kasım 
pafa 2 - 1 Halici, Anadoluhisarı 
3 - 1 Karagümrüğü yendi. Altın 
ordu ile Ortaköy berabere kaldı· 

lar. 
Taksim stadından başlıyarak. 

müsabakaları sırasiy!e veriyoruz: 
KASIMPAŞA - HiLAL 

llk maçı Kasımpaşa ile Hilal 
yaptılar. Oyunlar müsavi sayılabi 
lirdi. Fakat Kasmıpaşa zaman za 
man ağır basıyordu. Neticeyi 
2 - 1 kazandı. 

GÜNEŞ-VEFA 
Birinci kümeye alınan Güneş 

takımı, bütün oyunculnrını oyna -
tamamasına rağmen dikkate de 
ğer muvaff akiyetler kazanmakta 
devam ediyor. Dün de Vefayı 

2 - 1 yenmeye muvaffak oldu. 
Birinci devrede Vefa üstündü. 
Fakat ikinci devrede evvela bera
berliği temin eden Günetliler fri· 
kikten kazandıkları güzel bir sa 
yı ile oyunu da kazandılar. Bu 
devrede Vefa inanılmıyacak ka
dar yorgun ve hesapSiz oynadı. 

GALATASARAY - IS. 
TANBULSPOR 

Galatasaray - lstanbulspor 
ınaçı pek ~e ~lenm1Yen bir neti· 
ce ile bitti. iki takım hiç eayı ya-
pamadan berabere kaldılar. Ga• 
latasaray takımında Necdet, Kad· 
ri yoktu. Galatasarayı terkeden 
lbrahimin yerinde de Süavi oynı
yordu. Birinci devrenin uzun bir 
kısmı iki tarafın mücadelesiyle 
geçti. Bu, ağır, zevksiz bir müca• 
dele oldu. Fakat birinci devre so· 
nuna doğru İstanbulsporluların, 
akınlarının korkulacak halde ol
madığını. anlıyarak daha aletli 
bir oyuna ba§lamaları neticesinde 
oyun evvela heyecanlandı, s~nra 
yavat yavaı sertliğe doğru gitti. 
Devre İstanbulsporl•l1arın dört 
beı gol fırsatı kaçırma.1ariyle bitti. 

İkinci devre daha sert bir o
yunla geçti. Çok iyi oyniyan lstan· 
bulspor defansı ağır bir tempo 
tutturan Galatasaray muhacimle
rine göz açtırmıyorlardı. 

Golü atan taraf maçı da kazan· 
mı§ olacaktı. Neticedf iki taraf da 
bunu beceremedi. lstarıbulsporun 
Galatasarayı yenmek için kaçırdı· 
ğı dünkü fırsat sık sık ele geçmez 
fırsatlardandı. 

Maçı idare eden hakem birçok 
hataları görmedi. Bu itibarla ha
kemi de, iki takım gibi, muvaffa .. 
kiyetli gününde saymamak icap 
eder. 

FENERBAHÇE STADINDA: 

Kadıköyünde F enerbahçe ata • 
dında, ilk maçı, Anadolu Hiıarı
Karagümriik yaptılar. Anadoluhi· 
sarı maçı, 3-1 kazandı. 

Birinci kümeye yeni geçen iki 
rakib, Hilal ile Eyüp oldukça he. 
yecanlı bir maç yaptılar. Kuvvet
ler müsavi idi. Neticede Hilal 3.2 
kazandı. 

Son maçı, F enerbahçe-Bt:ykoz 
oyna.lılar. F enerbahçe sahaya !U 
kadro ile çrkmıttı: 

Hüsameddin, Yqar, Fazıl, Re· 

V elayı yenen Güneş liler maçtan aonra 

Galaıa.aray - lataflbulap or ma,ından bir görünüı 

ıad, Esad, Lebib, Niyazi, Şaıban, 
Ali Riza, Naci. Fikret. Dünkü Cirid 

müsabakaları llk devreyi 3-0 faik bitiren F e • 
nerbahçeliler, ikinci devrede de al 
tı gol yaptılar ve maçı 9-0 galip 
bitirdiler. Bugün üniversite meyda-

ŞEREF STADINDA nında gösterişler yapılacak 
ilk maçı, ikind kümeden Altın Bayburtlu ciritçilerimizin gün . 

ordu-Ortaköy oynadı, maç, golsüz lerdenberi beklenen müaa.bakala • 
beraberlikle bitti. rı dün Veli efendi çaymnda ya • 

ikinci maçı, Anadolu-Süley • prbnıttır. Bu milli oyunumuzu ıey: 
maniye takımları oynadılar. Bi - retmeğe gelenler, erkenden yerle. 
rinci kümeye henüz geçen, Anado rini almıtlardı. SeyiTcilCT arasında 
lu maçı 2-0 kazandı. ordu müfettiti General Fahreddin, 

Son maçı, Be,ikta!-Topkapı Sipahi Ocağı ve Halkevi erkim 
oynadı. Beşiktaı hakim bir oyun- bulunuyordu. 
la maçı 4-0 kazandı. Ciritçilerimizin gerek birinci • 

DÖRDÜNCÜ KOŞU VE YO Iik ve ğerek atlarım büyük bir ma. 
ROYOŞ MÜSABAKALARI haretle idareleri sürekli alkıtlar • 

la karırlanıyordu. Neticede; Batı•. 
İstanbul atletlerinin 935-936 ri, Salih, Mahmut, Osman ve MiiT

resmi müsabakalarına hazırlana • selden mütetekkil olan beyaz ta • 
bilmelerine yardım amacile l.S.K. kını, Ağa, Ali, Halid, İbrahim ve 
taraf mdan tertip edilen ko§u ve Mehmetten müteıekkil bulunan 
yürüyüılerin dördüncüsü dün sa- kırmızı takıma dört puan farkla 
at 10 da lstanıbul ıu sporları, Gü . galip geldiler. 
ne! ve Fenerbahçe, Kasımpa•a Ciritçilerimiz bugün saat 13 de 
Ha)kevi sporcularının İftiraki He Üniversite meydarlmda Oniversi • 
Şişlide yapılmıştır. · te talebelerine ve halka bir gös • 

Koşu; Halkevi koıusu, K. Be . ~te~r"""'!i~y:"""a'!"'p"""'!a""!!ca!!!!k!!!!l!!!!a!'!'!rd!!!!ı""!!r"!!'. ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~• 
sirri, Riza Manıur, İbrahim, Re . 
tad Şohef, Nio, Yani, Atıf Kazı -
mın ittiraki ile be§ kilometr~ üze · 
rinde yapıldı ve iyi dereceler elde 
edildi. 

Yürüyüş; Halkevinin Türkiye . 
de ilk defa tertip etmekte oldu • 
ğu Şi,li-Kilyos-Şitli büyük yürü . 
yüşüne hazırlık olmak üzere Şitli 
tramvay deposundan hareketle 
Mecidiyeköy-Zindrlikuyu Mas . 
lak istikametinde 1 O kilometre yo 
lu yukarda isimleri geçen kulüp 
mensuplarından: 

Ziya, Naci, Erkonya, Şükrü, 
Apramyan, kulüp mensubu olma. 
yan sporculardan ıpor öjiretmen • 
lerinclen ve Balkan ovunları atle . 
tizm hakemlerinden ·EayarL Mü • 
beccel, Ihsan, Şehime. Y sun bir 
saat otuz dakika gibi güzel bir yü 
rüyütle bitirmitleı-dir. 

Biriktjrme haftası için 
hazırlanan piyaııko 

\ Ulttsal ekonomi ve aıttıınıa 
}mrumu tarafından, önümüzdeki a 
ym on ikisinde ba~lryacak Birik · 
tirıne Haftası için yerli bir proje· 
hazrrlanmrştır: Hafta başlamadan 
evvel kurumun İstanbul mümessil 
liği bütün lstanbul bakkallarına 
ve yemişçilerine birer dip koçan • 
lı makbuz dağıtacaktır. Bu mak . 
buzlar hafta iç:inde yemiş alacak 
olan bütün miisterilere verilecek · 
tir. Makbuzu .. alan, bunu ulu. 
sal ekonomi ve arttuına kurumu ·• 
na gönderecek, kurum tarafından 
da gelen makbuzlar arasında bir 
eşya piyangosu tertip edilecektir. 

Kurumun vereceği hediyeler a • 
rasmda beşyüz kadar kiymetli he. 
diyeler vardır. 



llnk 11 Kııl ı~llı 
Kan kocanın mii§terek iki sev. 

gilisi vardı. Bir köpek ve bir kap 
lumbağa ! K6petin adı Remus, 
kaplumbağanmki Remulus! tkisi 
de efendileri tarafmdan ayni de· 
recede sevilmekle beraber, birbir" 
lerini çekemezlerdi. En çok kö . 
pek kaplumbağayı kıskanıyordu. 

Köpek, hiç mi hiç hoşlanma 
dığı kaplumbağayi gozü görmeme 
il için, çare arqordu. Nihayet bul 
du. Güntin birinde ajana aldıtı 
ıD>l, bahçenin uzak bir kögesine 
_.. oradaki bir çukura attı ve 
etrafdaki t.oprak birikintislni a · 
J&k1arDt •liyerek, çukura in • 
dinli, JCaplumbağayı iyice örttll. 
Kaphımbaiayi efendileri adam 

akıllı merak ettiler. O günlerde kö 
pelin negeai artımatL Snincbi • 
den boJQDa llP'JIOl", zip zip llÇZ'I" 
Jarak Javrak lll1ıJordu. Kan, ko 
ca kaplumbaPmn gözden kay • 
bolmam ile köpelin böJle sevince 
bpdm• aranda bir alika bu. 
lunabileceğini akil etmediler. 

Derken, kaphmıbala göründü. 
Alır yürüyüşle, salma salma iler 
liyordu. Köpek, adeti şaşaladı. 
1 Alrjn, efendileri bu ppl•YJllll 
da ı.tana varamadılar. Çünkü, 
kaplumbatamn g6rUnft'6 kendile 
riDıJ o kadar 11\'fndlrmi§ti ki, he-
1DID ona doğnı kopıuflardı. Kö· 
pek, timdi aeving yerine yerinç 
dun-ma uir&DllltL Kuyrutunu 
arka bacakları ananda 1astaa • 
rak, lmJllbellne dotnı JOllalUIUI" 
td 

Almancadan 

ta kmuldata çırpman rakibini hah 
çenln t.& öbür ueuna götürüyordu. 
Köpek, cftnnürneşhut halinde ya · 
kalanmıştı r 
Köpeğin ötedenberi kemik a · 

şmp bahçenin şurasına, buram • 
na gömmek huyu malfundu. Bunu 
bilen efendileri, en çok değerli 
saydığı kemiğin nerede olduğunu 
sordular mı, kabahatini inkar et. 
mez, gider, yeri gösterirdi. An · 
cakz bu sefer eorguya karşı inkar 
vazıyeti aldı. Once bir py anla · 
miyomıut gibi davran<II, sonra 
hep yanlıf iltikametlere dofru 
~~ Kaplumbajayi gömdiifü ye 
n göstermemekte mrar ediyor, gü 
ya kabahataizmiş gibi hçretle e· 
fendilerinin yüzüne bakıyordu. 

Kan, koca. nihayet :mba. 
Pmn gömüldüjil 7ere yü · 
rildüler. K6pefe oruım g&terip. 
gene aordQ)ar. Köpek, gene kaba· 
batini ikrar etmedi. llasOmmuş 
gibi tavurlar alarak, yanm kavis· 
le dolqtı, uzaklqtı ! 

Kürekle ihtiyatlıca hareket e . 
dilerek toprak kaldmlmca, kap · 
lumbağa, yeniden yeryüzüne çı • 
q imkAninı buldu. Suc;, apaçık 
meydandaydı artık! Köpek, ne 
yapsa befenirsiniz? 

Remus, canı sıkıJm11 ve utan .. 
~ bir halde, kesik kelik havladı, 
kulflbesine gitti, buık kulflbenin 
içerisinde bütün ıdin kaldı. Bu IU 
retle kendi kendini hapsetti. r 

Bir gün haple cezaaı çekmesini 
ve ayni ramancla aç katinNmr kA 
fi gören efenclQerl, mçunu bu se
ferlik balJflaCh1ai'. Bundanberi 
de Rumulus eeyahate çıkmıyor, 
lmzGr ~Cle mea'ut yqıyorl 

Andan çok llÇD1ecli. Bir hafta 
tadar ancak! JCaplmnbal& ıene 
lllT& kadem ... Za18llı, köpek 
t.arafmdlaPM pkara at.dm .. __ ffa_b_b--, --= aıtma ı&nDnll*L l'akit.I urg ar 
MNlr, ~ =ın= (11.,_ _,...) 
na çıktı. Tıp11 tıpıe, -el, fıs Pu!a, 24, (Kuran) - Nit 
tıkı makam geldi ~....ıee bU ~ ~ Mr 
lunduğu yere! Kabuğunun altın· mülakata göre Habsburgların 
dan batııu çevirerek ınilstehzi ha- tekrar saltanat makaınma gelme • 
kışlarmı ldSpefe dikmfşt.t. Onunla si ve anchlua bakkmda aonılan 
alay ediJordu. ~ Bay ~es şöyle cenp ver. 

Köpek, yaptJiııu tekrarlamak · miştiı': • 
tan bir türlü edi. Ka .. Ben gerek Haı.burglarm ?~ 
lumbala da h::l:da ~ııa:eı den. ~ltanat makamına getiril · 
di. Efendileri onun arada mracia m~ ~k anc~ussa aleyhda. 
böyle kayboluşuna altpnlflanh. rmı, çUnkfi her ~ meselede sul · 
Jlalı9ede cam sıkılıyor da eeyaJıa· hil tehdit edecektir. 
te çıkıl 70Ilu civarda dola§ıyor, H "' ı ı·-~ 
kiıD blffr, belki de çapkmhk edi. ususı e 11C1e •e 
7or, 881D)'Orlardr. Bahçede ep yok edebiyat derıferi 
tu , zavallmm t Ne ,apm ! Bir Alaaaa proftliri. • ~bak ve 

GUniln bir.inde karı, koca, pen en eezrl anllerle alaura, fra.-ca. 
tenden lröpeiüa J&Pbimı sö1'1it a.,Jllsee ... ın,at •• fıllefa dersleri 
ler. Remus, Remu11a1 aizmar aı· •armlktedlr. Ceret pk e1'eriflldJr. 
JIUI, bellN. ~ kımılda • Adres için pıetemlle bapanhusı. 

Kat11117 11 
Aık, Macera oe Hagat Romanı 1 ...... , .. 

Yalllıt J'Olda ala)"emanuı. l Aaruuzda bir ah hUe :rokta. l • 
A8ll Jel&m ••••* ...... misi - ktmlsla ..... larmna kadar laea al· 
al kon söttit yapraklan haftf aiıanı • 

Hemea, h181edll.eek bd.ar titrek ,or, yllzlerimki okpyoı, buan benim 
Wr .. ıe lllslerlml brttlach: Jlzlme delen bace bir dal Wru ıon· 

- Ferit Bey, btl •en1111 brrabak.. ra onun 1ilzilal 1elpazell7ord._ 
B• ne fa1dası var7.. - Leyll Haaım, inana aize bir daha 

lnee Te albndaa bir zlndrle boy - IOl'UIUI bea.. Koıkabnm. Şimdi 
•- urlaıt ft dllllntekf klçlk ee- aorabllml§ken, rica eclerilD cnap " . 
• kouallf olan"'-• .... ~r- r1al .. lhl cnap heaba ı~ old.,. ka· 
dr, Wdı: m 1111a ı~ de amma ki tok •uıat. 

- Vakit te ........ lllat .... rfn dlr • .....,..._ Dem1a llJWtkle • 
.... aatl. rbdztlea, 1nı eenbs ulamak ıu, de .. 

e ..... blktı. ıu. fakat açık~ da71Uak lstl:ronım. 
Usalrtu gelen bir çoewk le9lnl ifa· Bapnı kaldrrclı. 

ret ..... llln etti: Gklerfmll brp]8ftı. 
- ltlt110r •--•' Belli ~ • Hail sl.Tlemek ..,. •1tememlk 

Jerlar.. arumda pşmaıf slbl7clL J'akaı daha 
Glcleeektl. dikkatle bakmea bakrtlarmda sahi • 
1fe amandaaberl 8'1lemek iste • •• bir temlsllk ... ııtt. 

AJerlml o ..... •7111•mlf ol • Bua lml11: 
..,...., ...... , ~ - o halele ..... ,..,.., bala ••• 

,. ... tp17ce Derlemlt lnlhlallJOI'· ... ee Ye alrllfledlal aala..._ •• • 
.... ra -ı Wr CllftP Ttneeıt•ı ma• • 

............ "•• ıolu• • ,....1 .... -· '*• .......... ..,, .. 

Yabancı Memleketler Postası 

Fransada Arabistan lmparatorluğ 
Yeni bir cinayet Büyük imparatorluk kurmak İ · 

Amerikanın en tehlikeli kadm 1 1 B d d• • 
haydutlanndan Vivyan'm öldü. Ç8 IŞ8D 81 erUt 8 tevkife 1 
rüldüğünü yarmuştık. Şimdi de 
Fransada bir hırsız çetesi reisinin Halep (Özel) - Sariye, LI~ nlis, .,._. 6a reüin M..,...ı t. 
kansı ağır surett.e yaralanmıştır. nan, iFliıtin, Irak ve Şark Erdi~ maıJır. Ba, cemaati 1-"' -.:ı 
Madam Anjel Goyens yahut Ne. den ibaret büyük bir Arabistan llorenilileriıı 6ü- Wh"•·.; 
net denilen bu kadm yirmi yedi imparatorluiu kurmak için sizli •qema nwnleielüı IJJll 
yaşındadır. Oturduğu eve, gecele· bir cemiyet tetkil etmek •çiyle lôle ~.,..,. 
ri kolayca girilebilir. Ayın on dör Beyrutta bir anıp tevkif edilmiı- Sam• 8aJ.dat haYA 
düncü gecesi bilinmiyen bir adam, tir. Yakalananlar araamda lbni ~. 5 ...,-
bu evin kapnmıa gelmiş, bir kaç Eaat, Abdullah Edip, Zeki Nar Şam (Özel) - Er ,,_~ 
defa: ''Nenet! Nenet!,, diye bağır- kat, Viktor Eaat, E..t Hakim, Ya· puyuı tarafmdaa ~ ... 
mıştrr. Kadın nihayet kapıyı aç • ıuf Aytanl aibi laer muhep ve Şam - Baiclat bava .... 
maya ve bu adamı içeriye almaya cemi1ete memup birçok tamnnuı cliJmittir. ı;ıa 
mecbur olmuştur. Fakat sonra ne kimaeler vardır. Cemi1et kendi Bu kampanya ..ı.d#JI"' 
olup geçmiş, bunu komşular da kendiaine (Suriye Halk Partisi) mektap veaaire arbk ka"1I 
bilmiyor, hatta küçük bir ses bile iamini vermit buhmmaktaclır. mıyacaktır. ., 
işitmediklerini söylüyorlar. Tevkif edilenlerin nlerinde J&PI· _________ ,,._ ..... 

Bir iki dakika sonra Nenet ya. lan arattırmalarda cemi1et niam· Yirmi günde 8()00 
n çıplak bir halde dışarı çıkmış nameleri, ua littesi, müet•ldl eö.-men oefecek 

bir k · • ek proıramı, idare heyeti listeei de o Y o ~ ve omşusunun evıne gıtm Köste" nceden ai\Mrıen 
istemiştir. Tam komşunun kapw- ele ıeçmİftir. Son 1apılan bir aor ;ınn; uze·· nn· e ,.,::.:.~olan ~ 

k b .ıG. da bir pda 1•bl•••nlann mülaim bir .oy-- c:wW9 ~ ~ 
na aya asacag• sıra sil8h lerin ortaya -.'-•dıklan~~ft: 

tl N t ___._dan ı kumı talıli1e edilmipe de Ant11- "uwu pa amış ene auLuı yP.ra a • mamazhk sıhhat bakan ~ 
narak yere yuvarlanmıştır. Kadm van Sicle, Sore Hadaclel, Viktor ni bir teklifile halledilmit ~ • 
giiçlükle yakında bulunan bir lo • Eaat aibi elehafılar serbeat bıra · nuyor: Annatörler, bundd ,. , 
kantaya kadar sürilldenebilmiştir. kılmamııln'. ra getirecekleri her ~mea .,.. 
Bunu görenlerin haber vermesi ü • Cemiyetin bir hükGmet clarb• punı için bedeli olan ~~ 
zerine derhal yetişen polis Neneti ai yapmak tuanuranda oldultı bul maliyesinden Türk pard 
hastaneye kaldırmıştır. Kadın ver anlaplm•ktaclır. Dolatan ri•a- rak derhal alacaklardır. _..,.. 
diği ifadede §Wllat"I 8Öylemiştir: Jetlere ıire bütün itleri phancı çeli Mustafa Cemal ve N~_....._._,: 

.,_ D~-1• -·--adamı 10kak. bir hükOmet idare etmektedir. teklifi kabul etmişler ve 
~ .. ... _ Adnan, Adana vapurlanDI 

ta rutlıyarak tangnııtmı. Bir kaç Lübnan Çocukları açlıktan göçmen nakli için sefere ~ 
defa eTiıne seleli. Artık canmu .. .. hale koymuşlardır. Köet , 
111,ıma1a batladıiı için bir claba oluyormuş bekleyen 8000 göçmen _bu ~:!d: 
ıelmemesini söyledim. Dün sabah Halep, (özel) - Son ıünlerde lar1a yirmi gün içinde ~.t 
ıeldi. GGJa bana bir takım iza • Lübnan patriklaaa•i Ue lltikaawt tır. Bununla beraber evıeriJll 
hat Terecekmit; reddettim, artık yiibek komiseri Kont Dö Martel tarlalannı sattık!&" halde bll1 
k _ ... • · kahal ~ • · b" da, t''tü" 1 •-k· ana yurda naldedılecek olan eqgıamı e11emı1eceiımi il arum u n monopo UDUD - göçmen daha vardır BunJllr 
dlrclim. Gece ~ J•lcli.~ıyı aç rar teaiai iberine bir ihtillf çık- Romanyada misafir· olarak 
---Mil-.dWııtııta ... ~ .. ,.. Y1'l..ülıııPaa., ~ patrili nceklerdir. 
diyordu. Buna mani olmak için ka F rama hükWııetine bat vurmut· Sağlık bakanlılı yirmi ~ 
PIJI aralık ettim. Fakat bütibı kuY tu. Kenduiyle kollllf&D ıueı.rı· rlsinde gelecek 8000 göMnelf 
Yetile heni iterek içeriye ıirdl. f, lere, Kont Da Martel ile aralan• insan başma 880 beVJrirlet 
lini roTelTerbıe sMGrdl. Tehllk• da tahai doatluktan bahaetmit ve 626 ve arabalar i~in de 
fi aBriiQce karmak s.tedlm. itte o f67le aôyleınittir· k~ vemıekt.edır. A~ 

11 • c:ocuk1an paruız nakle~~, 
zaman arkamdan YUrdu.,, ., _ Kont "' 11...U• .,_,,. dtr. .7!, 
Kadın bu adam hakkında bt't fimls 7tllnu oatandaıltınırU için • -;;; _ı 

bir malfunat vermedi. Halbuki o- elım.lılir. l,.ulerin ,,.w.. 6ine Naşıt - Ertufral ~~· 
nu uzun zamandanberi tanıyordu. fıldı; pltfi ma"-1 olaınqor, ıa· Şeluad•bafı TVRAN T,,,_,,.aır• 
Mühim bir hırsız çeteabıin reisi o- ıaltl.ta darda, ....ıe ..,.,.,.yor B• ıeee .. t ıo..• ~ .. 
lan Nenetin kocası hapiaanede bu oe fooaJrlorunu ..,laalılılan ..- Onlar ermit 
lunuyor. Bu küçük ev ~ çetenin ramq ~ luılıl.Z•r. Millete •'- muradına 
hem merkezi, hem de çalınan eş. ,,... oeriWn; o .,,..,. 6a "• al" 
yanın deposudur. Kadın ile yara.. ,,_, ;,1.,.. lıorp lllwq4 hlms. 
lıyan adam hakkında tahkikat ya- Yeni Reüiclimlaırrın Üdilllap tMli 
pılmaktadır. hisi alôletılandırına. Bisim Wefi· 

iace bir annealnlz.. Bir nva kuracak- cut ve )'iiriiyiif sibelllti arkadaa ve 
muz. Şimdiki lflalzt ~ b1 heeerlyor- blsdea uzaklqırkea daha ~ok belli • 
nan, fakat kedi erinlsde dalla an- la7or .. 
... plıpak .e dalla bl .... lar a- GUzelHk ... 
Jaeelreeg. Sis ora11 llUJ01'Haa. Na· 0111111 " tam bir dullL 
sıl, b6y11 delil mi? Ram •• War ..,.,_ 

GUlEmsedL Ona nılaa da IJ'le-
Balanık bir nyaıa ~baeak t1aru1 - Bu kadmdan dotacak çoeaklann 

lftUI ve derlnletmesi llM aychnhk te- her halde hep.ti de erkek ve hepsi ele 
mlz •• '8rlak Mr stlllf.. tam insan olar. Anadolaü bir lllı var 

Usaldu pla çocalı Mli lldlattL drr: "Kal~b bdm, ~il otla• do--
O aaa• kadar hic ru&lamadıtım tarar.,, 

biçimde arkadaşça bir aeale ıaolan • • • 
söyledi: içimde bayram nrdı: 

- Bu sese daha lnee eevep •ermek Ufak afanaııtı. Dofaeak dnOı 
ırerek- Sis •bn111DU1 ve rene IÖ • g&ze111flnl. kızaran balatlardan, rlk· 
rlflrls. L6Uea J'•I •erir •ilıllllsf.. lerfa ortuma dolna fırllJ&• .,..... 

H .. Jabarıyor, hem de e.redl • aHm oklar, ullarda emldqaa k9f • 
yordu. lardu ula•ak kabildi. 

Maksada ,akla§IDIŞ, baran barana Kalbimde itte bö7lı bir abala ı.,. 
rel•lttlm. Ba fınat her 1U1aD ele laıntştı. 
ıeuuısdL Huaz batma dindlm. 

O, ıldb"orda. Ham" koltah ot11rdam. 
- Ne zamaa ılrtifilrliz? 'Jılklyenln rl•rtrdan dalrlan t11a .. 

Dedim. lanna •• halana armada -.kla . 
- Yana.. na elnlsiae llaktrm. 
- Nerede?.. Orada V"..ak bir harall girlr ıfbl 
- Burada- ol4aa: Da'hadc •n .. eı.n. deniz ma 
- Ne zamanT, vbf rUzleri1e h\na gttlUmd7orda. 
- Bu a.atte- Ba, annemdi. 
Gitti.. 'Jalrat. ha11r-
Pll1 pal lflklarm tffMlll hmla W., aalr Mr ltaJal ddndL 

)'91da oaa ldr tl1 kadar hafif, si - h. dem .. 1-fale tekrar lrlrltt . ""•it bir (V•ll dl Kile) 11111 u • eeflnf ıdSyltyere\: aynfaa .. lüıfla. 
•lr•ı .... llJ'Ntlill. Kadmllna Ytl- rUe kal.._ pltaa 7erlepalf olan Lq 

v ... u 8 .,... •• 
Nakili ı Badfa 

H• tarafa tn••T· 
Telefon: ınZT 

uı~ , 
Oaa bn anki handan 71111it' ,_, 

.... ... _ .. ialdn• ...... 

... .... t.taralr .... , .... ~~ 
Simdi oaa blllllAkla, Mr 1111,,,,.,, 

bJHttittmJ •• bal• .. ....,~ 
F.rb7d'aa mepar Mr .... ~..., 
"Erkek ~eaklann ilk ~ 

anneleri, ka çoeak)ann ilk ~ 
de ba1ıalanchr. Çocülar -~~ 
m .. elerlnl .. ztrlrkea n .. ....-..r-
kwatra• nlar tuat .. ttaa ~ • 
1Ulllkf ... e ......... ,.. ..... ...-
nau J&r&tmaia bqlarlar... ~ 

Hır halde be• de inal• -~ 
..,. ıörtir rlrma oaa ~ 
k•tea yakın balmwt&ul· ~ 
he flyle dlnrda•: ~ 

- O bnl uladı " aalaflllr. fi 
.. ........ !,, • .,... o. .. _.. 
bu afla çttam.,..._ çlakl "!.,. • • 
qlndır. Ba om il .... ..-r 
nan için süla•• .,...._ .. __ ,"" 

Oanlatallaba ..... ı....-
tllflllalyle ... -.0 .... ..,. ........ 
nllaa tabii bir Ultdlr. ..1.-"'!" 

lçi•cle .. ,..... ......... ........... 
lsemdbal twta.,.,U • 
rerlan dotra k•Glll: 

- Buldua .,.. ... ......,,... 
nı,.. ... ~ 
TAkfn udanm " .... 

nlanan ... ı ,,,_ .... .. .,.. ,.,... " ....... ~ 





ABONE ŞARTLAR/: 
lbllılı o aylık a ayhlı ~ylık 

MemJ4!ktıtlmlzde 760 etlO ~ 110 
Yabancı yerlere lSôO 7~ 400 ll!O 

Posta blrUğine 1 
11'00 950 ~00 180 gl rmJye.n yer len!] 

nırklyenln ber posta merkezinde K lllUl'Na abone yaz.ıhı 
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\ld~re: 24870 
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CAY c;üv (Ne; aıoc G•Ot 

ALT1N. GOL0l 

ı:;t.L.•K Kopq,uyr. vA~o· 

KAR!>•DA Miı.yoı'ııAR vARO• 

1 Devlet demiryollan ve limanlan işletme umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri yekunu 108000 lira tutan üç guruptan mürekkep Sivas atelyesine ait bir 
bsım tezgah, kapalı zarf usuliyle aşağıda yazılı tarih ve saatlerde Ankara idare binasında ihale edile· 
cektir. 

Gurup Muhammen bedel Muvakkat teminat Eksiltme gün ve saati Şartname fiati 
1 58000 Lira 4150 Lira 10 - 1 - 936 saat 10 290 kuruş 
2 15000 ,, 1125 ,, 10 - 1 - 936 ,, 15 Parasız 
3 35000 ,, 2625 ,, 11 - 1 - 936 ,, 10 175 kuru! 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup için ayrı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika• 
b.r, kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanna· 
me ve tekliflerini eksiltme için tayin olunan saatten bir saat evvelsine kadar Cer Dairesi Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler yukarda yazılı bedeller mukabilinde 
rinden alınabilir. 

Muhammen bedeli 5620 lira olan 19000 kilo muhtelif eb'atta 
dnko levha 23 Birincikanun 1935 Pazartesi günü saat 15,30 da An 
karada idare binasında kapalı zarf usulü ile satın ahnacaktJr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 42 f ,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai· 
resinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağı· 
lılmaktadır. (7360) 

Atağıda isim, miktar, muham:nen 'bedel ve muvakkat teminatı 
yazılı malzeme iki partide ve hizalarında gösterilen tarihlerde Anka· 
rada idare binasında ve saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle satın alı· 

nacakbr. 
Bu eksiltmelerden her hangi birisine girmek istiyenlerin buna 

ait teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini eksiltme 
günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu İ§e ait §artname Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa· 
1ada Tesellüm müdürlüğünden parasız olarak tedarik olunabilir. 

(7361) 
ismi Miktarı Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Bedeli Teminat Tarihi 
Lira 

l) SilrM Jiontr~l saati 59 kalem 1150 lira 86,25 24/ 121935 
yedeği 

Ankara ve Haydarpaşa veznele-
(3444) (7391) 

......... ! .......... .. 

Denizyolları 

. ı 
i 
1 

Denizcilere ve gemicilere . ilan . 
TahHsiye genel dir.ektörlüğünden 

Marmara Hayırsıza dası f ene ri yanında bir adet Tifon sistemin· 
de sis düdiığü tesis edilmiştir. Bu mevkiin coğrafi vaziyeti. 

Arzı = 40° "38,, 40" Şi mali 
Tulü = 27° "29 112., Şarki griniçtendir. 

Düdük sisli havalarda sekiz deniz milinde işitilmek üzere her 
dakikada üç seda verecek yani. 

Seda Sükut Seda 

4 + 6 + 4 1 
-ı· 

o;ac<ık:ır. 

Sükut 
6 

Seda 

+ 4 

SakUt 

+ 36 = 60 

Tesisatın 10 - 12 - ~35 tarihinden itibaren faaliyete baştıyıı· 
cağı alakadaranm malumu olmak üzere ilan olunur. (7470) 

Aske.ri fabrikalar U. müdürlüğünden: 
2 ton ferro krom 
1 ,, F erro vanadyum 

co " EleJctrolit tutya 
1,5 " Tlikel 

15 " F erro mangan 
3 ,, Alemi.ıyum 

500 ,, Hama tir 

.Şartnamesinde değişik11k yapı :an ve tahmin edilen bedel! 
"142000'' lira olan yukarda mikd arı ve cinsi yazılı malzeme Asker• 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa tınalma Komisyonunca 8/lkincİ ' 
kanun/ 936 tarihinde Çarşamba v. ünü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecekdir. Şartname "Yedi" lira "10" kuru§ mukabilinde Komi•: 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat t~minat olnn "8350" lirayı ha"1 

teklif mektublarını mezkur saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ,.e 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ~r;; 3. maddelerindeki -;e-

saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 7345) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~____.....,. 

Muhtelif elektrik malzemesi 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 7QOOO füa olnn y!.!karda yazılı maJ .... cırıe 
Askeri "Faorikalar Umum Müdürlü ğü Satınahna komisyonunca 5 ~ 
llkkanun - 935 tarihinde Perşem be günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname üç lira 50 lrnruş muk11biJinde komisyo~; 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te minat olan 4750 lirayı havi tekh. 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeler~ 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanum.ın 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyonca müracaatle:-i. (7237) 

Adliye Vekalelinden: 
Açık bulunan Aksaray Noter muavinliğine imtihanla ve imti· 

hansız girebilmek ~artlarını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Vekii" 
letine müracaatları ilan olunur. (3439) (7393) 

ıstanbuı ~cledlyesı flan arı 

Bir tonuna 17 lira değer hiçi len ve Bakırköy kazası dahilinde 
bulunan Mitatpaşa çiftliğinde tahminen 13 ton tebe)r tozu ısatılrn~k 
üzere açık arttırmnya konulmusl\!r. İstekli olanlar 22 !ira 50 kuru~Id' 
muvakkat teminat makbuz v;ya mektubiyle beraber 4 - 1 indl-ci· 
nun - 935 Çarşamba günü saat 15 te Daimi encümende liulun:nahdıl'· 

. (B.) (7303) 

2). Heint2': sistemi ıofaj 165 adet 825 ,, 61,88 25/ 12; 935 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy - Köprtıbaşı 
Tel. 42:162. Sirkeci Miibürdar ı.adP Senelik muhammen kirası 180 lira olan Kadıköy Kumluk ma• 

çantası il•••• ilan telrfon: 2.."740 •••l~I hallesinde hal binasında 3 No.lı clü kkan ~36 senesi Mayısı sonur.a kıı: 
dar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konu!muştur. Şartnafl1~11 

Levazım müdürlüğünde görülür. A rthrmaya girmeri: istiyenler 13 hr• 
50 kuruşluk muvakkat teminat ma hbuz veya mektub!yle beraber 3 --
1 incikanun - 935 Salı günü saat 15 de daimi encümende bulunfl1°'• 

lskenderige yolu 
Muhammen bedeli 70000 lir.ı olan lokomotif bakır ocakları, o- lZMIR Vapuru 26 lkinci-

cak aksamı vesair bakır malzeme 9 lkincikanun 1936 Perşembe günü 
teşrin SALI günü snat 11 de 

saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın lSKENDERIYE'YE kadar. 
alınac~ddır. (7437) 

Bu İ!e girmek istiyenlerin 47 50 liralık muvakkat teminat ile ka- ••m•ıa•mırmz::ı:m:Elm!Pa:lllCllZl-••ııli 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a ka• ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. ~i Tu·. r k E 1 b ise ii 
Bu iıe ait şartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay- :: ıı :: 

~ ~ 

darpaıa veznelerinde satılmaktadır. <1300 ~~ Deposu ~ 

Jandarma genel komutanlığı ~~ Veresiye ve Peşin ;~ 

1 k • d H Bahçekapı, Hacıhekir kar;?ısmda · f: 
satına ma omısyonun an: g ki 86 numaralı mağazaya koşunuz. g 

• ~~ I\ış gelmeden, soğuklar basmadan ii 
1 - Kapalı zarE ~)uiltmesinde verilen fiatin tam dc:ğeri:.den i~ enet aradığınız her nevi yerli Ye i! 

görülmemesinden (55) eW beş ku:"u~ tahmin bedelli (10,COO) on bin ~~ecnebi kumaşlarla ısmarlama \'e ~i 
kilo vazelin pazarlıkla ?.7 - 11 - 935 Çar§amba nünü ;aat ( 15) df". ~i Hazır elhiseleıi burada bulacaksınız H 
J d G 1 K 1 w w d l "' k :: llir defa müracaat kafidir. \'itrin - :: an arma ene omulın ıgı kuragın a satın a ınaca tı... :: 1 . . d k' r· ti d'l k f :: :: crımız c ı ıya ara ı { ·at ,.e ır· :: .. .. 

i; sattan istifade ediniz.(V.No. 10609) ;f 
.................................................... --··················································:al 

lıdır. (B.) (7232) 

i'31:MdE!hS 

Türk Hava Kurumu 
Büyük p·yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiş:yi 

zengin etm2ştir. 
2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Ayrıca: 15 000, 12.COO, 10.000 liralık ikraıniye
rer e ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır .. 

2 - Şartnameler pdrası'- komisyonumuzdan alma'3il'r Eksilt 
meye ıirmek istiyenleti11 paza:lık günü ve saatinde ( 4 lL'\) dört yü2 
on dört lira (50) elli k.:ru~luk makbuz veya banka mek~'.lLu ile ko· 
pıİayonumuza ba§ vur::nları .(7084). .(3328). 

S~ilii:ASIMUS-Vdrt~t~~·-········-~···············-~ 
.Neşriyat direktörü :Refik Ahmet Sevengi' 


