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Dl1Sl1NDLJKC ı; 
Ahmakça ve alçakça 

A tatürke bir suikast hazrrlan
drğı zaman, başı tehdide uğn -
yan bir vücudün her uzvunu ge· 
ren dikkat ve hassasiyet, her 
Türkü biribirinc bağlryan milli 
siniri de mukaddes bir öfke ve 
nefretle titretir. 

Atatürke suikast, her Türke 
suikastttrr. 

Bunu o kadar cok duv•1von:z 
ki, halkın ağzmd~ milli ·au'amr -
zm ilk cümlesi, daima, "Tanrı o
nu başmıızdan eksik etmesin!,, 
dileği olmuştur. 

Mevzuu milli varlığımıza ta
alluk eden her sohbette, Ata -
ti.irksüz Türkün maruz olabile
ceği felaketler serisi, korkunç 
ihtimaller ordusu halinde ruhla
ra baskın yapar. 

Ah, bunu düşman biliyor. 
Bunu cenup hududundan ıçeri 
dalan kahbclik. bunu Rerkes ~t
hemin topraklarımıza kadar 
uzanarak hemen sezilen ve ya
kayı ele veren kancık ihtirası 
çok iyi biliyor. 

Fakat boş. 
Atatürke suikast, her Türke 

suikasttir ve bir kurşunla on se
kiz milyonu vurmak isti~en av· 
cmm hesabmda ahmaklık dcı e -
cesi. alçaklık nisbetinden aşağı 
değildir. 

Peyami SAFA 
Yeni bir J.rıi:z klübii için teklif 
Büyükderedeki B~yaz havuz sa

fıibi, Beyaz havuz cıvannda arsıulu
sal spor kaidelerine uygun olmak Ü· 
~ere bir deniz klübü tesisine karar 
vermiş ve alçrdan bir proje taslağı ha
zırlattırarak dün şarbaya göstermiş • 
tir. Proje taslağını Güzel San'atlar 
A kademisindcn mezun l>ir mimar yap 
mıştır. Projeye göre bu büyük klUbUn 
bir cephesi Büyükdere caddesine na· 
zır olacak. ve yanıbaşmdaki Beyaz 
klüptcn mcrdive:ıle yeni klübün üst 
katına çıkılacaktır. Yol cephesi üze· 
rinde ıpor sahaları bulunacak ve yine 
bu kı&mın etrafında yarım kare şek
linde salonlar yapılacaktır. Deniz 
ccphetıinde biiyUk yüzme havuzları 
yapılacak ve bundan başka yüzme bil
miyenlcr için banyo havuzları da bu
hınacaktır. 

BeZ.diye Jtonp-"'• l.t-..ı.utc11-
gidccekler 

Belediyeler kongresi bu ayın yirmi 
besinde Ankarada toplanacaktır. Is • 
tanbul belediyesi namına kongreye 
sarbay. hesap işleri ve ek~momi direk
tör' eri iştirak edeceklerdir. Ekonomi 
direktörü bugün Ankaraya gidecek -
tir. Diğer zevatın da pazartesi günü 
hareket etmeleri muhtemeldir. Kon
gı'.ede bilhassa belediyelerin varidatı 
üzerinde görüşülecek ve beş yrllık 
plan meselesi hakkında müzakereler 
yapılacaktır. 

Atatür'k köprü.Ü 
Atatürk köprüsü münakasaın müd

deti evvelki gün saat 14 te bitmiş ve 
bu saatten sonra teklifler kabul olun
mamıstrr. Saat 13 ten sonra başlaya:l 
münakasaya yedi Alman firması işti
rak etmi~tir. Bir komisyon bu yolda· 
1ci müracaatları tetkik edecektir. 

Belediye fen heydi üyelerinden O• 

lan bu konıisyon dünden itibaren top
lanarak tetkiklerine baş1amıştır. Bir 
haftaya kadar sonucun anla§tlacağr 
haber verilmektedir. 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Arirk bu ailenin huauıi yaıayı§ı· 
na ait teferrüatı öğrenmek hakkı
n1 kendinde bulmağa ba§lıyan 
Tahıin Bey: 

- Kimdir efendinı bu Hafixe? 
diye aordu. 

Cemile ona da çıkııtı: 
- Kimae kim 1 dedi, ıenin üatÜ· 

11e ne vazife? O koca kaval bumu
nu her teye sokuyorıun. 
Tahıin Bey güldü: 
- Peki a canını, dedi, guıur İt· 

tikae affit. 
Cemile onun bu ric'atile yumıa· 

Jacağı yerde ıertletti: 
- Sen öyle her ıeye kan~a! 

dedi. 
Sonra annHİne dönerek: 
- Sen de Haf.izeleri filin bura· 

ya doldurup ta beni yine ıinirlen
dinne l 
Şahinde Cemileye tanftar çıkb

iı için hemen ekeeriyetin telkini 
altmda kalao At.iye Hannn: 

- Aman bilmem, ne haliniz var• 
•a ıörün l dedi, ıuıtu. 

ikinci kısım 
-1-

Medeniyet Hocası 
- Alo! .. Tahain... Sen misin? 

Cumhuriyet 
Bayramı hazırhkları 

Cumuriyet bayraml programının 
hazırlandrğını dün haber vermiştik. 
Programa göre, bayram 28 Birinci
tcşrin Pazartesi günü saat 13 te baş
lıyacak, 30 birindtcşrin sarşamba ak
~amı bitecektir. Bayramda resmi dai
ıeler tatil yapacakları gibi hu;;usi dai
ıeler de kapalı kalacaklardrr. 

Her taraf 28 Birinciteşrin saat 
J 3 ten itibaren süslenmiye başlana
cak, bütün caddeler ve meydanlar a
fişler, bayraklarla donanacaktır. 

29 Birinciteşrin salı günü saat 9 
dan 9,45 kadar şarbay Muhittin u,. 
tündağ ilbaylıkta bayram tebriklerini 
kabul e<lecek ve saat 10,30 da da ts
t&nbul Komutanı General l-falis ile 
birlikte Beyazıta gidecektir. Burada 
merasime iştirak eden teşekküller tef
ti edilecek ve sonra Universitenin 
büyük kapıst önündeki tribüne gidile
rek geçit resmi seyredileceirtir. 

Geçit töreninde evvela kadınlar, 
maluller. ~hit anaları, kıt'alar, mek
tepler, itfaiye. polis ve esnaf teşek
külleri sıra ile geçeceklerdir. Alay 
Taksime çıkacak ve burada Cumuri
yet abidesine selmke1er konarak söy
levler verilecektir. Saat 14 te de E
dirnekapı şehitliğine giderek kahra -
man şehitler anılacak ve ~ece de fe
ner alaylan tertip edilecektir. 

Akay idareıinin yeniden alacağı 
oapurlar 

Deniz yollan ile Akay idaresinin 
yeniden alacağı vapurlara ait projele
ri Ankaraya götüren deni.:ıyolları ge
nel direktörü Sadettin dün şehrimize 
dönmüştür. 

Burada Ekonomi Bakanlrğı müte
hassıslannrn da iştirak ettiği hususi 
bir heyet tarafından haz1rlanan pro
jeler Bakanlık tarafından tetkik edil
mektedir. 

._......._ ___ Ne Dersiniz? 
MAZBATA! 

Arkatlqlarurıudan biriai lnftn ı yormuf. Her grçtiii yerdtt &ir ah- ı 
Beyoğlu tarafında oturur. Bu ada- bap: 
mrn oturduğu aokakta bir İmam - Amcın lalan atlamm ekmeği- i 
meşrutaşı eo varmış ki; aahibi, i- ne mani olma! •• diye yalvar yakar 
mam .suyu iç4inler diye meyhane- olmuılar'. 

ye çevirmiş ve öylece ki.raya vere- Bu böyle ola dursun. yeni kira
gelmi1. Yıllarca bar. meyhane, et kapı kapı dolap.p mahalle hal. 
çalgılı birahane adıyla açılıp kapa kından: 

nan burası bütün mahalle halkile "B:z bar açılma.$1na karl[t deği-
b.,.aber bu bizim arkadafın da fü:. Bire z:aran vak. Heltil' hof ol • 
geceleri uykusunu, rahatını tedir- sun .. , diye ma:zbata imza_latıyor- ı 
gitı etmİf durmuf. Nihayet hühıi- mua. 
met böyle mahalle içinde ve halk . g,, "la:cb"ffa ;~ b:r.,1,. eıtMiVr. 
ar(lsında meyhane açılmıyacağına Mar.1',..ıa ;ı,. orT: azloHir;rlerd;, 
inanmlf ve izin vermez olmuf. Bu- Hatl~ b:,. ma'lıallof; m<u:'-""' Y«· J 
nun üzerine g~celeri rahataı: olan prrt b:r """"'~"-"'' J,~'"' ır"'•rrr..fı. 
arkadap günJü:s rahat~ etmiye 5;,.,.,1; tle mazbnta ile bar mı a· 
bQflamı:1lrır. Ne diye?. çarn•rıı? 1 

''Bar açılmcınna karft değilim.,, R:T.r .. bnvle vprf,.,.,/e h.&1.:m 0 • 

Ş~klinde İm3;G oer8İn diye. O, bu- lan .,,,-:.r...~,.ıt:r. lln1bm rahnr•rır, 

nu yapmam..,. Bunun üurine m«y- ro~,.,,..-ı.;;ını 0 ,/;;-"1;;,. rıe it ......... 

haneci hükumete fihavet etmif. turur. Hıı.n••~ adtrml,.,..,rı ltusır~ ~· 
"Orada birisi var. Et.Talı haraca rd'• "'rw17f,.~at toplamaft cınor
hemıİf. Ticarcthanemi.n açılma.n- m"l b:,. fevdir. 

na engel oluyor,, diye. Son,.«r. m;;Jtaatle!ti verlm;1t bir 
Bunun i.izerinı~ bu adama on bi- ~" """'"''lmt:lltf ;r:n Je hn1t.m 

re kadar izin vermiye mecbur kal m,.,7~~,..., vapm,.~ ,,;""' ... ann ofor. 

mıflar. Tek bizim arkadaıın adı f"'iinE>;; b•ı "'"zbata ile bir ticm-.. f. 
meyhane ifine karıpnaşın. ,,,..,.,. ~"""''''''"Sa. ttr-ıvı ar,,,.ı.,..,. 

Meyhaneci on bire kadar u:m 0 1..1.;;, m'f~,."'t{e-,ıe ,,;: .. .-ner,.r. ,,.,,. •• 
aldıktan aanra rula.atiyeyi ikiye ral ,.tm;6 olan ~ •ah;bi m.ahrJolur. 
kadar uz;ottırmaya tefebbii• et
mİf. Olmaz; ılemi.şler. Eh mohall• 
ara$ında bar açrp on 6ire kadar 
para kazanmalı kolay ıey değil. 

AJarn da kapamıf g;tmif. 
Lakin •abılı meırula haneye 

müıteri laRm. Bu .efer tekrar bi. 
rine kiralamıılar. Yeni kira~ı do 
&;%im arkadaftn pefİne tliitmÜf. 
"Ra%1 oluraa. Uıin ver•cekler11 eli. 

8i%. lt•ı tırknrln~rq b~ına 11elen 
valt'aıcfrın Fır11at bnlnr<TI> 1,., mnz • 
b'lf'Y i11i"e dokundr:ık. Hele brr tle. 
r>:rcle ne yAoacaiınr b:l•n hn"u-
"""'' m111m•f1"lartn'" ;;";;,,11,. '"""~'-"'· 
tanoı (Mri.•o•I ol•••n. m'"rtli ol
mn) "e değer; olabilir? Biz böy. 
le dÜfÜllÜyora.s. 

Siz ne dersiniz ? 

Projekr Bakanlrkça' tasdik edildik
ten sonra ~o~altılarak Avrupadaki 
fabrikalara gönderilecek. bunlar üze· 
rinde fabrikalarm teklifleri İ!ltenecek
tir. Bu vapurların yapılması icin sar
fedilecek para on milyon liradır. Va
purlardan Akay idaresinin alacağı iki 
tanesinin bilhassa sür'atli olmasına Ö· 
nem verilmektedir. Bu vapurlardan 
biri Adalar ve Yalova hattma diğeri 
de gelecek seneden itibaren baıtaya
cak olan Florya hattına tahsis edile
cektir. 

\... ___ ....,_,.~------------· ..1 
Sazan balığı ihraç edilec:ttk 

Etmaf Bankasının tasliyui 
E!'naf Bankaaınm tasfive isl .. ri 1-

lenememektrdir. Bankanm tasfiye 

Bafndan\tıir firma, sazan balığı ih
raç etmek iizere Samsun Türkofiı 
şubesi.ne müracaatta bulunmuştur. 
Firma, tuzlu saun balığı ihracatının 
memlekete iyi gelir temin edebilece
ğini. bunlarm 100 kiloluk hasrr sepet· 
ler içinde sevkolunabilecegioi bildir· 
mektedir. 

heyeti azalığından çekilen avukat Os
man Nurinin söylediğine ~öre. işlerin 
yürümesi için Bankanrn ir asmı iste· 
mekt-en başka çare yoktur. Nurinin i
fad~ine göre, kendisi böyle bir teklif 
yapttğı. fakat kabul edilmediği için 
işten ~ekilmiştir. 

Hapishaneler ı.ırlah ediliyor 
Hapishaneler hakkında inceleme· 

terde bulunmak üzere şehrimize gelen 
Mutahharla dün görüştük. 

Mutahhar bize şunlan söyledi: 
- Tür.e Bakanhğ1. hapishanelerin 

ıslahı işile çok önemli şekilde meşgul 
oluyor. Mahkumları; şimdi bulunduk
ları durumdan kurtararak, her birini 
kendi işi ve kendi mesleği i~inde ça
hştrrmak isteniliyor. 

Bu isteğin tahakkuku için birçok 
makamlardan yardım görmekteyiz. 
Şimdilik, trnralr adasrnda. elli kadar 
mahkumu yerleştirmek üzereyiz. I
lerde bu adada. büyük ve asri bir ha
pishane binası yapılması düşünülmek
tedir. 

H 1••• Ey... Aman yetişir artık. 1 
Apartman tıklım tıklım efya do
lu .•. Salonda admı atacak yer kal
madı. Ayaklarım takılıyor. Sabah
leyin ıen gittikten &0nra bir vazo 
daha devirip kırdım. latemenı. 
Aman patlaun. Herifin bizden ba!I· 
ka müşteriıi yok galiba •.. latemem. 
Kim dedin? Ti 1 Anlamadım? Ti
tana mı 7 Ne biçinı iıim o? Ey? .. 
Ne vakit? Hayır .•. Gelmedi. Peki. 

Cemile telefonu kapadı ve tek
rar divana uzandı. 

Bu apartmana yerleştiklerinin 
onuncu günüydü, hala, Tahııin Be
yin gönderdiği eıyanın ardı ukaal I 
keailm.iyordu. Hergün i)s:i hamal. 
üç hamal koskoca masalar, eavap ı 
dolapları, aynalar la§fYOrlardr. O
da kapılan ardına kadar açılmaz 
oldu. Koridor da.daracık kalmı~h. 
Bazı noktalardan yan geçmek la· 
znngeliyordu. Cemilenin pijaması 
iki defa her köteden gizlice pençe 
atan eıyaya takılarak y1Ttddı. Şa
hin denin sakarlığı yüzünden km
lan ufaktefek qyanm bini bir pa· 
raya ... Arlık ne mobilyası? Tahsin 
hala telefon ediyor: "Sana bir Am· 
pur tahrm gelecek'' d;yor. Ne imiş 
o AmpUT takrm? istemez... Mobil
yacı Enneninin niyeti koca maia
zaunı buraya ta~nnak, .c>ura ke• 
penkleri kapatrp çıkmak ••• 

Avuıturya reji heyeti ıehrimize 
geliyor 

Avusturya Maliye mü&teşarr ve re· 
ji genel dirdctörU D. Kari Dorrek'in 
başkanlığı altındaki bir reji heyeti, 
pazartesi günü lzmirden §ehrimi~e 
gelecektir. Heyet, hmirde t ütün mil· 
bayaası için bazı temaslarda bulun
muştur. 

Şork D1tmfryollarından bir Jilelı 

Edirne Tecim oda11. Şark Demir
yollan başmüfettişliğine ve Türkofis 
Is anbul ~ubcsine müracaat ederek 
vagon ihtiyacının muntazaman temi
ni dileğinde bulunmuştur. Vagonlar, 
Edirne istasyonuna dolu olarak gel a 

diği için. bir~ok emtianın sevki uı:un 
müddet beklemek zarureti hasıl ol
maktadır. Tilrkofis. bu istek üzerine 
Uzunköprü ve Edirne tecim odaları 
ile temasa girişmi§, Şark Demiryol
larrndan ihtiyaca göre vagon sevket
mcsini istemiştir. 

jor ,-eldi. o da olmadı, modaSJ geç
mipnif. kaldırdda:r, kilere attılar. 
Şirketten bu tavan lambalaroım 
türlüısü gönderildi, birer birer tec-

Arsıuluşal ta3arrrıf günü 
Teşrinievvelin 31 inci ~ünü arsm

lueal tasarruf günü olarak kabul edil
diği için bu münasebetle memleketi
mizde de propa~andalar yapılacaktır. 
Ulusal ekonomi ve artırma kurumu, 
bugün için birçok konferans·ar hazır
lamıştır. Aynca, büyük caddelere ta
sarruf ve ~artrrmA lehinde bircok de
.... ııa ... '"'' a'l)ttaCCfKflf. 

Birçok npari~l~r alJrlı 
Selanik panayırında teşhir edilen 

Tilrk malları nümuneleri üzerine bir· 
çok istek ve ıiparisler gelmektedir. 
Bilhassa, İnhisar likörleri, konserve· 
ter. ırardalya, kuştUyü. balıkyağı gibi 
maddeler için Sif Selanik fiyat talep
leri devam etmektedir. Birkaç Yunan 
firması, ince mermer kumundan nü· 
muneler istemistir. 

Tramuay ıirketi ile müukerrln 
Tramvay ~irketinin Bayındırlık Ba 

kanlığı ile yapaoağı yeni mÜ7.akcre· 
lerde hulunmak üzere bir müddet ev· 
vel Belçikadan şehrimize gelen şirket 
delegesi Brosens, Bclçikadaki şirket 
merkezinden yeni talimat verilmek 
wcre Brilkse'e çağrılmıştır. Brosens 
birkaç güne kadar Be!çilraya gidertk 
şirket merkezile temas•a bulunacak 
ve tekrar §ehrimize dönecektir. 

Tramvay ıirketile Baymdrrlık Ba
kanlığı arasında ba~Jayaeak miizake
rt:ler şirket delegesinin Belçikadan 
ciönmesind.en sonra olaealchr. 

her sehpa, her masa ve piyano, do
lap, şu bu üzerinde irili ufaklı bir 
ıürü lamba daha var da insan bur
nunun ucunu görebiliyor. 

Cemile terliklerini a.yakJarından 
atarak. bir oğle üııtü uykusu keıtir
mek üzere divana iyiçe uzanmağa 
hazırlanıyordu. 

K l:ÇUK HABERLER 

• Trakyada r-eftiş er yapan btan
bul bqlge!iİ gi.imrükbaşdirektörü Sey• 
Ii, dün sabah şehrimize dönmüştür. 
Seyfi, bilhassa huduttaki gümrük iş
lerini ve yolculara ait muameleleri 
gözden geçirmiş, bunların basitleşti -
rilmesi çarelerini tesbit etmiştir. So. 
nucu, bir raporla Gümrük ve İnhisar. 
tar Bakanlığma bildirecektir. 

• Kaçakçılrk para cezalarınm tak -
sitle de tahsi: olunabileceği hakkmda
ki karar, ilgililere bildirilmiştir. An· 
cak, tayin edilecek taksiltler muayyen 
vakitlerde verilmediği takdirde ceza 
tekrar hapse çevrilecek, bir daha tak
site bağlanmasr cihetine gidiJmiye
cektir. 

• Zonguldakta kurulan Sömi K<>k 
fabrikasmın çıkardığı kömürlerin ilk 
partisi şehrimize getirilmiştir. Bu 
parti .500 ton kadardır. Yer·i antrasit, 
muadil kudrette olan antrasitlerden 
çok ucuz olduğundan piyasada büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

• KUltür lnziöat mc-cliEıi dün bir 
toplantı yaparak yeni ders yrh dola
ytsile ögr~tmenlerin durumunu ince· 
!emiş ve gelecek toplantılar için bazı 
hazırlıklar yapmıştır. 

• Universi ede münhal sekiz do
çent'ik için yapılacak imtihanlara dün 
başlanmıştır. Imtihanlarıa 2.S kişi iş
tirak etmi~tir. Netice yakında anlaşı
lacaktır. 

• Sportmen bir kadın Itfaiye di
rektörlüğüne müracaat ederek itfaiye 
zabiti olmak istediğini söylemiş. fakat 
aç1k zabitlik olr.ıı>dığı için müracaatı 
kabul edilmemiştir. 

• Münhal olan Emnjyet müdür 
muavinliğine veka'eten ikinci şube 
müdürü Necati tayin edilmiştir. 

Maliye Şubeleri 
Kaldırllacak mı? 

Finans müsteşan Faik, dün İstan
bul Finanı direktörlüğüne gelerek 
çalışmıştu. Bu arada tahsil ve tahak
kuk direktörlerile, murakiplerle gö
rüşmüş, yeni bina tıahririnden sonra 
konan vergilere kar~r olan itiraı::lar 
hakkında iıahat almıştır. 

Duyduğumu7a göre miisteşar Faik. 
bina vergilerinin husu~i idarelere dev
ri işinin tetkikile de me~gul olmuş -
tur. 

Bina vergilerinin idarei hususiyeye 
devri münasebetile, elyevm ~ubelerde • 
bina, veraset ve sayım işlerinde çalı-
~M.pbiıt~ .ta.h!!J'~.l!k .. ~!mur. muavin. 
de: kaçar kişiden ibaret olduğu dün 
~ubelere sorularak tespit edilmiştir. 
Mevcut şubelerde asgari bina vergi
leri işlerinde çalışan dört memur ol
duğuna göre idarei hususiyeyc dev
redilec~k memur adedi 300 ü miite • 
caviz görülmektedir. Halbuki idarei 
hususiyelerde çalışan memur adedi 
bu rakkama ilave edilirse bu defa ida
rei hususiye memurları adedi faila
laşacaktır· Bau memurların bu te. ki· 
l~tta açıkta bırakılmaması için tahak
kuk müdürlüğilnce tetkikat yapılmak 
t;:;drr. ldarei hususiyelere veriler,ı me
murlardan açıkta kalacak memurların 
da kazanr,. muamele v~ istihlak vergi
lerinde çalışan ıubclerde noksan olan-. 
lann yerine tayin. edilerek memurla
rın açıkta bırakılmasına meydan veril 
mlveceği anlaşılmaktadır.Ancak bina 

vergilerinin idarei hususivelercc.tabak 
kuk ve tahsil ettirileceğine nazaran 
şube tahsil memtırlannın vazifeleri a
zalacağrrıdan bunlarm da bir kısmı i
darei hususivelere verilecek ve bu sn· 
re le Istanbul maliye teşkilatında 

mehmaemkcn m"murların aeıkta br-

tepsi içinde bir kartvizit uzattı . 
Cemile an1amamı~h: 
- Nedir bu? diye sordu. 
- Bir madam ııizi görmek illi· 

yor. 
Kapınm zili aalondan iyice du

yulmadığı için, Cemile, sinemalar. 
daki merasimi de batırlıyarak bir 
ziyaretçi geldiğini a:nladı ve tep•İ· 
nin örtüsünü de berab~r tutup çe• 
ken sinirli p~nnaklarile kartı aldı: 

Mme. Maloayan 
(Titanial 

Tahıinin bir gün evvel ve demin 
telefonda bahaettiği kan bu ola· 
cakb. Cemileye (naaıldı o?) ... Eda
bı muateret ve fransızca derai ver-
meğe geliyormuf. Buyuraun baka
lım. 

- Boyunun! dedi Cemile. 
Ve terliklerini giyerek, arka.sın• 

yaatıklara dayryaraJr. yan uzana
rak oturdu. 

Genel Nüfus 
Sayımı 

Y ann yurdun her ya• 
nında sayım yapılıyor 

lkiııd genel nüfus ı>aytmı yarıll 
yurdumuzun her yerinde yapılaca~ • 
tır. Bütün yurtdaşlarm ne bir eksılc. 
ne bir artık doğru olarak yazıtrnala• 
rı için gerekli olan tertipler alınll'l1f 
tır. Gerek vatandaşlar ve gerek biitı111 

memlekette sayıs1 yfü yirmi bini g~ 
çen sayım memurları bu ulusal i~i e 
bir iği ile başarmak i~in hazır bulı.ıfl" 
maktadırlar. 

Yarm bütün dükkanlar ve her yer 
s;ıynnın sonllna kadar kapalı bulurıııa 
caktır. Bu itibarla halkın her tür! 
(yiyecek, giyecek, yakacak, içecek ~~ 
emsali) ihtiyaçlarını bol bol tedarı 
edebilmeleri icin hnnlar, bütün ırıa • 
ğazalar. dükk§nlar bu akşam saat ııe 
kadar açık buTundurulacaklardır. 

Fırınlar da hergünküne nispetle fcıJ 
lcı ekmek çıkarmak mecburiyetinde. • 
dirlcr. Fmncılara bu cihet ihtar edıl• 
miştir. Halkın evlerjnde bulunduğıı 
müddet zarfında sıltılmamalan, gerel< 
yurt, gerek dünya haberlerinden roa1' 
mm kalmamaları için gazeteler çdca• 
cak, müvezziler sokaklardan geçecek• 
tir. Bu &uretle halk gazetesiz de kal• 
mıyacaktır. 

-. Denİ$Jı 
Yann yapılacak genel nüfus sayı· 

mrnın denizdeki kısmı için Deniz 'ff• 
ca.ret direktörlüğü tarafından btitÜJ1 
hazırlıklar tamamlanm11tır. 

Denizdeki sayım sabah saat 8 de 
başlayacalı; ve 1 ı de bitirilecektir. Ya· 
mı Karadenizden ve CanakkaleMl1 
limanrmrza gelecek bütün vapurlar 
tespit edilmiş ve ona göre tertibat a• 
lmmı ttr. Limanım1zdan transit geçe• 
c:ek gemilerin seyrüseferi serbest ola" 
cakttr. 

Bunlardan başka yarın Avrupadafl 
gelecek ekspres yolcuları vakti muıy
yeninde, yani 7,45 te şehrimizde bu• 
lunabildikleri takdirde hususi motör· 
lerle Haydarpaşaya geçirilecekler .,, 
oradan kalkacak olan Toros ekspresl· 
ne yeti§tirileceklerdir. Ekspres geç 
geldiği takdirde yolcuları 10,23 te g~ 
Jccek konvansiyonel yolcularile bir .. 
likte sayım sonuna kadar garda kal•· 
cak1ar ve bunlann -saytmı gar dahi • 
linde bulunacak memurlar tarafında.%! 
yapılacaktır. 

Anadoludan Haydarpaşaya gelecelc 
tren yolculan da saynnları yapıldık • 
tan şonra sayımın sonuna kadr ıard• 
kalacaklardır. 

Yumurta müatahnlleri koopera.til 
yapıyorlar 

d<ttanzin::ıi ıÇın TürkOlısçe de· tet!U~· 
Jere başlanmıstrr. Her şeyden örtc.e. 
bir yumurta müstahsilleri kooperatıfi 
teşkili düşünülmektedir. Bu koopera• 
tifin tasarlanan faydalan ~udur: 

Yumurtaların toplantısı munha!f"' 
ran bu kooperatif marifetile yapıla ... 
cak islenmesine, sandıklanmasına Y'"' 
ne blt kurum nezaret edecektir. YIJ.• 
murta ihraç edilecek memleket1eriı1 
ithal ~rtlarrna uygun yumurta iş'en• 
mesi için kooperatif ihracatı ile uğra' 
şan kurumla sıkı temasta bulunacak 
ve bütün bu çalt~malar genel durum• 
uydurulacaktrr. 

Türkofoı bu konu fü:erindeki inet .. 
lemelerine önemle devam etmekteJir· 

rakılmamasrna gayret edilecektir. 
Ancak deveran eden bazı şayialar~ 

nazaran malmUdilrliiklerinde de yenı .. 
den bazı tebeddüller vaptlacak ve btl 
meyanda kazanç işlerinde çalışan t~· 
hakkuk ve tahsil memurları malıııll" 
ôürlüklerine "erilerek maliye şub~ 
teşkilatı ortadan tamamen kaldrrıla .. 
caktır. · 

Meğer bu onun ağzından çıkan ııoıı 
kelime imiş. Kan biraz evvel beğen " 
mediği sandalyeyi çekerek otunlulc• 
tan ıonra Cemiloye ağl:ı açtırmama1ı 
kararile balladı: 

içeriye iri yan, ııkı bJ.ıır§lr, tal'hıU 
yÜrÜyen, dimdik, ba, yukarda, her .. 
yfe tepeden inme ~ lacivert tay. 
yörlü, etli ya,la:rrn<I.. yÜ%Ü çok boyalı 
bir kadm gimıi~ti. Cemileye doğnı 
ileriiyordu. Fakat onun Jmnı)damach. 
bm görünce istikametini deği~tire • 
rek bir ıandalyeye doğru yürüdü, o
tunnak için değil de satm ıJmak için 
muayen~ edivonnuı gibi iğ-ildi ve tan 
da.Jeye bakb.. Hubl'IT'l beğenmedi 
galiba. ıfo~ulchı, dimdlt dura.ri\k: 

- Anşante Madam ... Antante Ha .. 
nnnefendi ... Şarme yavrum ... Evet •. • 
Siz de bana artık böy]e diyecekıinit .. 
Yani teşerrüf ettim demektir. Beıt 
Türkçeyi de güzel bilirim. iki ıen• 
Sanayii Neıfise mektebinde okumu : 
'um. Pederim de çok güzel bilir jch• 
Avukat idi. Maloıya.n.. Tanmu"1111 

yoktur. Franınzcayr da Pariz'de öğ .. 
renmitim· Size de Öğreteceğim. Aıtt• 
ma görürüm ki, sizin fTansu:cada" 
:ziya.de ıavuar vivrai, yam adabı nıtıtl 
ıereto ihtiyacmız vardır. Bir yabaıfl~ 
riyarete geldiği zaman, affoderıİ.rl1j 
yavrum, ben ıizin hocanızım. biT y•• 
hancı geldi mi ziyaıratmrza f,,öyJe uza" 
mak ayıplJl', pijama ile karşılamak r 
yıptır, terlikle karşılamak ayıptır• 
Daha jestler. mimikler, tavır tt h1 
rekeiler batka· .• Bunlar kabası ..• 6• 
memek ayıp değil, öğrenmemek ar"; 
tır. Sivilizasyon ica~ yani medenıY~ 
d.iyorıunuz ıiz, ( görorsun~ türkç8!" 
yabana atılmaz:), çok inezaket. J,.l 
zrmdıT. Siz daha gençıiniz. yn·1!'1 üç, yirmi dört var. yok, değil mı 
Eh O~ · . . Ed .. k 11'"" ... .grenıraıntz... u aıyon . 

- Cemile H21nnneh·ndi 7.atmrzaınır: 
diye sordu. 

Cemilenin gözleri tsvandaki lam
baya gitti. Kıtç defa deği4mişti bu. 
ilk önce bilmem hangi sultanm sa· 

1 
rayından çıkma avİ7.eyi getirip lak· 
hlar, olm.ıı.dr, yakı madr; ıonra bü
yÜk, yuvulak mavi bir ipek aba-

rübe edildi. nihayet, tavana yapı
~ık, donuk ve yayvan ıııkh. üıtüne 
bulutlar çökmüş ay m~htabına 
benzer ka&vetli, karanlık bir lamba 
takb1m-. lflğı mt az. modaaı mı böy. 
le, ne haltsa insanın gözünde pe· 
rilere dAnaelliriyor. Berekel venin, 

içeriye hizmetçi girdi ve ona 
- yine bir sultan sarayından ahn· 
rna olduğu söylenen - gümü§ bir 

O zaman Cemile biraz kımıldrya • 
!'ak: 

- Eveti DedL 

zara kadBr aürer. Edükuyon terb0 
ye demektir. Gördünüz? Ayak ü.&1 

11ize üç lu~at öğrettim: ı\n•""~; 
,anne. edükaııyon . Tıı.hsin B~ye • 
ders vereceğim. F akal onun ak5" 1 
nı biraz bozuk. Siz belli lste.rıbll~ 
ba.nnnısınız. Güzel konu~a.cak••"' 
franm:ca)'l· (A~kası var) 



======================s:.::=================T AN========================================-====== 

illerde Kaza T eşkilô.tı 

Eyüp Nahiyesi Vakmda 
Kaza Haline Getirilecek 

[Ozel aytamnız bildiriyor] 

Ankara, 18- iç Bakanlık ilbaylıkların üzerin-?e bulunan kay
l?lakamlık işlerini ayırarak il merkezlerinde de bırer. kaymakam
lık teşkilini faydalı görmüştür. Bu sene merkezlerınde kayma-
kamlık ihdas edilecek iller şunlardır: A • • 

A.nkara, Bursa, Diyarbekir, Edirne, Elazı~, Erzurum, Izmır, 
kastamonu, Kayseri, Konya, Amasya, Manısa, Samsun, Seyhan, 
Srvas, Trabzon, Zonguldak. . . .. 

Bundan başka Ba.kanlık yeniden ~uhtelı~ ıllerde 9 k':z~ teşk!lı
nc karar vermiştir. Bu k.azala.r: Dıy~rbekır, Van, Elazız, Agn, 
Antalya ve Ankara illerı dahılındedır. Ankarada merkez kaza
ıından başka Keçiören ve Çan.~aya k~zal~~ı te~~il olunmakta.dır. 

İstanbul ili dahilinde de Eyup nahıyesı ıle dıger yakın nahıye
lcr ve köylerden müteşekkil bir Eyüp kazası kurulacaktır. Bu 
husustaki kanun layihası Kamutaya verilmek üzeredir'.. 

Dinamitle Balık Avı 

Finans Bakanı Türkerin 
Takririne Cevap Verdi 

. :,\nkara, 18 ( Ozel aytarımız bildi
tıyor) - Kamutay bugün saat 15 te 
Abdlilhalik Rendanın başkanlığında 
toplandı. Ruznamede, Afyon saylavı 
l3erç Türkerin iki sual takriri vardı. 
l3urılardan balıkçılığımıza dair olan 
takrire Finans Bakanı Fuat Ağralt 
cevap vererek, zabıtai saydiye nizam-

b
narncsindc tadil edilen maddelerden 
ah setti. 

Bu maddelere göre, bu yolda ba
lık avlıyanlar hakkında bir aydan üç 
•ya kadar hapis ve 10 liradan 30 li
~aya kadar para cezası hükmolundu
gunu, tekerrürü halinde bu cezaların 
ta~'if edilerek, suçlulann kullandık -
ları kayık, sandal, alat ve edevatın 
tniisadere edildiğini söyledi. 

.Bununla beraber sırası geldikçe ta
tnımlcrle alakadarların nazarr dikkat
lc.rinin. celbcdildiğini, balıkhanelere 
dınamıtle avlanmış balık gelmişse, 
~~~Jarı.ıı,.ınT ;n fi \ı ha\'ı!'ifü;tıaıtaÇa1fi1~! 
~ıbınc memur o1anta:rm 'bu itle de a
lakadar olarak suçlular hakkında .za
bıt tutmalarının tamim edildiğini söy
ledi, 

. Diğer taraftan yine bu alman ted
bırler cümlesinden olmak üzere, Ba -
tut ve Mevaddı lnfilakiye Şirketi ile 
lnutabık kalınarak resmi ruhsatı haiz 
Olanlardan başkasına dinamit satıl -
lnaınası memur ve acentelerine tamim 
tdilnıiıtir. 
• kezalik, Gümrük muhafaza tcşki· 

latı takviye edilerek askerilestirildiği 
''!ada bunlara dahi bu teşkilatın bu 
lı~di!c ile meşgul olması tamim edil· 
nııştı. Bütün bu tedbirler ve takibat 
~eticcsindc balıkhanelere dinamitle 
0 1dürülcrek balık gelmesinin önüne 

geçilmiştir. • 
Bununla beraber tedbirler yine na

kSHdir. Bakan. geniş sahillerde neza
retin temini için süratli motör ve mo
törlü sandallar kullanmak lazım gel
diğini söyledi. 

En sonunda dedi ki: 
- Bundan da fazla netice beklene

mez, bundan dolayıdir ki balık cinsi
nin ıslahı ile, alakadar olan Iktisat 
vekaletinin dahi iştirakile bir layiha 
düşünülmüştür. Elimizdeki kanun di
namitle balık avlayanlarr cezalandır
maktadır. Bu arzettiğim layihada va
ziyet daha tevsi edilmektedir. 

Dinamitle avlanmış olan balıklan 
satanlar, toplayanlar, satmağa tavas
sut edenler, bilerek satın alanlar hak
kında dahi cezalar bulunmaktadır. 
Bu kanun yakında Meclise takdim e
dilecektir. Maliye Vekaletinin dü • 
§Ündüğü bu arzettiklerimden ibaret-
.:.., k • ..... ~ la - ır sahıbl ınans -oaKanına bu--
izahatından dolayı teşekkür etti. Zi
raat Bakanı Kamutayda bulunmadığı 
için orman yangınları hakkındaki di
ğer takrire cevap verilmedi. Celseye 
son verilmeden evvel, muhtelit encü
men mazbata muharriri Cemal (Ma
nisa) şu teklifte bulundu: 

"Hükumetin tahkik ettiği bir iş 
hakkında bir saylavm teşrii masuni
yetinin kaldırılmasına dair Başveka • 
let tezkeresi vıardır. Bu hususta encü
menimizin hazırladığı mazbatanın 
ruznameye alınmasını ve müstacelen 
müzakere edilmesini teklif ve riea e
derim.,, 

Teklif, reye konarak kabul edildi, 
s.aat l 7 de toplanılmak üzere ilk cel
se dağıldı. ...... 

MEMLEKETTE TAN .,. 
o u • .........__...--~ ...... ~ .... __,..._ 

ilah kesirde yeni birf Sivas dağlarına 
Canavar düdüiü Kar yağıyor 

~ahkesir, (Özel aytarrmız bi1diri
}'0r) - Etki canavar düdüğil yenisi 
tle değiıtirilmi§. yerine büyüğü kon
nıuıur. Bu düdük oraya konulan bir 
laate bağlanmııtır. Öğle vakitlerini, 
}'angın ve hava tehlikesini haber ver
~ek ilzere kullanılacaktır. Saat kule
•ıne konulan canavar düdüğü sakin 
haYada ı o kilometreden. rüzıarlı ha
\'ada 4,S kilometreden i~iti1mektedir. 

Kayıeri fabrikaaı direktörü 
değifiyormu? 

.kayseri, (Özel aytanmız bildiri • 
Yor) - Bez kombi•ısr direktörü Şev 
1c~t Turgudun Nazilli bez fa~rikası 
dırcktörlüğüne .atanacağı, yerıne. ~e 
llakrrköy fabrikası direktörU Cemılın 
Cetirilcceği haber verilmektedir. 

Bir tütün kaçakçısı tutuldu 
Niksar, (Özel aytarım~z bildiriyor) 

:- İnhisarlar idıreai takıp memurları 
l~~darmanın yardımı ile Sulu~öl kö
Yiinden Hacıyı tütün kaçakçrhgı yap
tığı iddiasile yakalamışlardır· Uzun 
~<tınan takip e.dilen Hacı, bu defa 3 
hayvana yüklediği 144 kilo tütünle 
tutulrnu§tur. Suçlu, hakkn~da~i . ev -
~kla beraber Adliyeye verılmıştır. 

llcıi yolcuyu öldürmütler 
kandıra, (Özel aytarımrz l>il?ir~ -

Lor) _ Şahinler köyünden Salıh ıle 
zrnitin Öğilme muhtarı Halil lura -

hirn yolda pusuya diışurü1mü~ler~ir. 
licr ikisi de mavzer kurşunu ıle ol. -

U§tur. Fethıyeli Mustafa, ~smaı~. 
İbrahim ve Kemal isminde dort kı
ti bu hldiscnin ıuçlusu olarak yaka -
anrnııtar, takibata baılanmıştır. 

Sıvas, (Ozel aytanmız bildiriyor) 
Havalar iyiden iyiye soğumuştur. 
Çevrenin yiiksek dağlarına kar yai· 
mağa başlamıştır. 

Feci bir kamyon kazası 

Niksar. (Özel aytanmız bildiriyor) 
- Ladik yolundan gelen bir kamyon 
dönemeçlerden birinde devrildi. lçin 
de bulunan yolculardan üç kişi ağır 
ve hafif yaralandı, bir kişi öldü. 

Nüfus sayımı hazırlıkları 
Akşehir. (Özel ayarımız bildi~.i -

yor) - Nüfus sayımını yapmak uze 
re mıntakalara seçilen ml'mur ve kon 
trollara talimatnameleri dağ1tılmı~ttr· 
Pazartesi giinü parti binasında yapı
lan toplantıda rastlanan müşkülat ü
zerinde görüşülmüştür. Bi.itün hazır
lıklar bitirilmiş gibidir. 
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• Kandıra, (Tan) - Telefon şebe 
kesinin muntazam işlemesi için san· 
trallara mcsul memurlar atanmış • 
tır. }3aı:ı hatlar yeniden rapıl.ırca.sına 
temin edilmittir. Bu yem vazıyetınde 
kazanın bütün telefonları iyi bir dü
zenle işlemektedir· 

• Sıvas, (Tan) - Bu yılıı: hay
van sergisi hükümct arkasrndakı bah
çede aı;ılmıştır. Ser~ide, .. Kangal, 
U zunyayla, Sıvas ve dığer koylerden 
iyi yeti,tirilmiş atlar yer alı:nı~ b~lu
nuyordu. Derece alan ~~ıar.a ıkra.n:ıye
ler verilmiştir. Sergı ıntızam ıçınde 
kaoanmıstır. 

Yer Yer İspirto 
Fabrikaları 
Yapılacak 

Ankara, 18 (Ozel ayta:rmız bi:di
ı-iyor) - Tarım Bakanlıgı benzıne 
karıştırılacak isporto hakkında ha
zırladığı kanun ıayih~sı.~r .. Başba~a~
lığa vermiştir. Ezilmış u~um, çur~
müş meyve ve sair şekerlı madd':ler.m 
toplanması suretile çıkarılacak ıspır
toların dışardan gelecek benzine k~
nştırılmasını temin etmek ve b~~zın 
ithalatını azaltmak maksadını guncn 
bu proje ulusal ürUnlerimi~.i de~~r
lendirmek bakımından ~ok onemlıdır. 
Başka memleketler~e de .bc~zine yüz
de otuz beş nisbetın?e ~spıı-to kar~~
tırılmaktadır. Bizdekı nısbet henuz 
tesbit edilmemiştir. yer yer ufak is
pirto fabrikaları yapılması da düşü -
nülmektedir. 

Göçmen iıleri 

Ankara 18 (Ozel aytarımız bildiri
yor) _ Trakya Genel espe~teri K~
zım Dirik bu sabah şehnmıze geldı. 
Göçmen işleri hakkında görüşmek ü
zere birkaç gün evvel buraya gele~ 
Bükreş elçimiz ~am~.ul.~ah .. suphı 
Tanrıöven Pazartesı gunu Bukteşe 
dönecektir. 

Gümrük memurları için bir tamim 

Ankara, 18 (Ozel aytar.ımız bildiri
yor) - Gümrük ve lnl:ısarlar Ba • 
kanlığı. gümrük idarelerı mem~rlan
na vazifeleri başından on beş gunden 
fazla aynlmamaları ve yerlerine ve -
katet edecek olan en yakın memur1a
rm da on beş günden fazla vekalet 
yapmamaları hakkında teşkilatma bir 
tamim göndermiştir. 

Bu tamimde on be~ günden fazla i
zin alacak memurlara vekalet edecek 
memurların Bakanlık tarafından seçi
leceği kaydolunmaktadır. 

Başpehlivan seçme müsabaktUı 
h aldı 

Ankara, 18 (Oı:el aytarımız bildi
riyor) - Çocuk E~irgeme kuru~lU 
tarafından tertip edılmekte olan Tur
ı,:.,. ı...,..n,.l-t ı:,.ıan•n' ~,.,.~ .,.9,Ü.resleri, 
Yeni Ankara stadı bu sene hlÇbır spo 
ra tahsis edilemiyeceğındcn, gelecek 
yıla bırakılmıştır. 

İzmirde bir cinayet 

İzmir, (Özel aytarımrz bildiriyor) 
- Esrarkeş Mehmet evinde bir araş 
tırma yapıldığı esnada kendisi gibi 
sabıkalı bir arkadaşı ile biçakla po
lislere hücum etti ve birini hafif ya
raladı. Müdafaa vaziyetine geçen po
lislerden Şükrü esrarket Mehmedi 
kurşunla öldürdü 

............. .-. ............ 
Dil Anketi 

Yeni ve ikinci bir 
soru daha yapıhyor 

0 Ulua re/ikimi~. dil hakkındaki 
etimolofb, 11e morl~lojik i~inci. b!r 
anket daha açmııtır. Bilgrnlerımuı 
11e dil İfleri ile uğrtıfanlarımız bu 
ankete "erecekleri ce"apları gaze
temü yazı İfleri ../ Jirehtörlüiüne 
11eya Ulua B'autesi yası İfleri di • 
rektörlüğüne gönderebilirler. 

ikinci anketin •ualleri fU11lardır: 
1 - ltık, 2 - Parlak, 3 - Sıcak 

4 - Atet. 5 - Gök, 6 - Su, 1 -
Yer, 8 - Toprak. torpak, 9 - Yıl
dız, 10 - Yıl. 

J) Yukardalı:i kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelibleler naaıl teıekkül 
etmi.lerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler neler
dir ve eklerin herbirinin mi.na ve 
farkları bakımından rol1eri ne ol • 
muttur? 

iV) Bu ara~hnna neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk .özlerinin teşekkülü 

hakkında bir kaide çıkarmak müm 
kün müdür? 

r ~ 
Yurdun toprağı kadar, onu i le· 

yen ve koruyan nilfusünü da tanı
mamız: lazımdır. 

Bunun için de _ 

20 ilkteşrin Pazar 
Günü yapılacak olan genel nü· 

fuş sayımında. sorgulara doğru 
cevap vermeliyiz ... 

Başvekalet 

İstatistik Umum Mildilrlüğü 
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Askeri Vaziyet 

Habeş Orduları Mukabil 
Taarruz Vaziyetine Geçtiler 

Son gelen telgraflar timal ve 
tarki cephesinde Italyan tayyare • 
)erinin tiddetli bombardıman ateş• 
!erini haber veriyorlar. Bombardı
manlar Deaaia ve Makalle gerile -
rinde yapılıyor. Bombarpımanların 
yeni bir taarruz hazırlığına itaret 
ve hazırlık olması ihtimali kuvvet
li olabileceği gibi bu nuntakalarda 
ki Habe§ tecemmü hareketlerini da 
ğıtmaya ve ezmeye matuf olması 
da galip bir ihtimal dahilindedir. 
Dün gece yansına kadar gelen Adi 
sa.baba ve Roma kaynaklı telgraf
lar Habeı ordularının bu cepheler
de tahaşşüt ettiklerini bildiriyor • 
lar. Adiıababa: 

"Akın akın fİmal cephesine gön_
Jerilen kıtaat Ras Seyyum 11e uelı
aht ordularının arkasında bir mü
zaheret orduau teşkil etmektedirler 
Makalle'clen Habeı taartll%U başla 
)'acak gibidir .. , 

Diyor. ltalyanlar da ke4if tayya
relerinden aldıkları raporlarla bu 
tah~idatr teyit ediyorlar. Cepheye 
giden kıtaat Habetistanın henüz 
biç harbe girmemi§ ve Avrupalı za 
bitler tuafından terbiye edilmi~ 
en modern cüzütamlandır. Yirmi 
bin ki§ilik bir kolordu Habeş Sü 
Bakanının kumandasında Magade
leye gittiği gibi Adiaababadaki 40 
bin kişilik topçusu, ağır, hafif ma· 
kineli tüfengi, süvarisi, tankı, hat
ta tayyareai olan ha.asa orduau da 
Habe§lilerin umumi karargahı illi
haz edilen Deasie'ye gitmek ü:ıere 
yola çıkmı§lrr. Bu aevkiyata göre 
ilk hamlede §İmal cephesine 60 bin 
kişilik tam te,ekküllü, herhangj 
bir Avrupa ordusu derecesinde ta
lim ve terbiye edilmiı bir ordu gidi 
yor. Elli bin kişilik ve modern si -
!ahlarla teçhiz edilen ikinci bir or
dunun da Adisababadan imparatoı 
la beraber hareket edeceği bildiri
liyor. 

Bu vaziyette Habef ıimal ve ~i
mali tarki cephesindeki süel duru
mu §U tekilde izah etmek mümkün 
dür: 

1 - Makalle cenubunda Ras Sey 
yum kumandaaında yüz bin kişilik 
bir kuvvet vardır. 

2 "--- Şimali garbide Ras Seyyum 
la irtibat temin eden Raa Kassa or· 
dusu vardır. 

3 - Magadele'de veliaht ordu • 
au vardır. 

.s - De~·:..,,•rte ı 1 n hin kisi\ik bir 
kuvvet toplanıyor. 

5 - Ha bet umumi karal"gahı Dea 
sie'de çalışacaktır. Başkumandan 
imparatordur. Genel kurmay ba§ -
kanı bir lngiliz aübayıdır. 

Bunlardan birinci, ikinci, üçüncü 
hatlarda toplanan kuvvetler ailah -
batı emrine koşan sivil halkın bir a 
raya gelmiş olmuından ibarettir. 
Bunların ödevleri ltalyan taarruzu 
nu ka ... ılamak, çete muharebeleri 
yapmak, dü~mana bıukınlar ver -
mek, gerilere aarkmak, mukabil ta 
arruz halinde de öncülük yapmak, 
<.:ete harpleri usulleri dahilinde l\al 
dırnnlatda bulunmaktadır. Dördün -
c:ü hat şimal cephesinin belkemiği
ni te,kil ettiği gibi ıimal, şimali 
§atki, cenup cephelerinden gelecek 
naünferit veya birle,ik taarruzları 
da Cinleyecek ve aııl harbi yapa -

(Süel muharririmiz yazıyor] 
cak kuvvettir. Yani, muntazam, mo 
dern ıilahlı, talim ve terbiyesi ye -
rinde Habeı ordusunun ta kendisi
dir. Asker adedine göre, bu kuvvP.
ti dört kolordu olarak kabul et·mek 
Lazımdır. Harrar bölgesinde de Ge~ 
neral Vehip kumandaaında modern 
teçhizatlı ve muaJlem 60 bin ki~i • 
lik bir ordunun mevcut olduğunu 
da hesaba katınca Habeş orduları
nın zafer veya mağlubiyetini tevlit 
edebilecek kat'i harbi yapacak 170 
bin kişilik altı kolordu barb~ hazır 
vaziyette bulunuyor demektır. Bu 
muntazam disiplinli ordunun hari 
cinde ve b~nlarm müzahiri vaziye
tindeki 120 bin ki,ilik aüvari kuv • 
vetlerini de hesaba katınca ltalyan 
ordusunun karşısına 290 bin kİ§ilİk 
her türlü ve&aiti müdafaaya .ahip bir 
müdafaa ordusu çıkıyor ki bunun 
kar~mnda da 120 bin timal ve ti· 
mali şarkide 70 bin de cenupta ol
mak Üzere §İımdilik 190 bin kişilik 
bir ltalyan ordusu vardır. Bunun 
içindir ki, bu adet faikiyeti karşum
da Italyanlar da mütemadiyen ye· 
ni kuvvetler getirtmeye başladılar. 
Şimdi Napoli, Venedik limanların
dan Mao"8.ya kadar hemen bütün 
Akdeniz yolu Italyan nakliye gemi 
)erile doludur. Halbuki bu 290 bin 
kitilik Habeş ve 190 bi~ ~işiJik ~t!'-1 
yan muharip kuvvetlerının harıcın 
de kalan ve bir taraf tan ambargo
nun kaldırılmaaile Habeıistana bo
~;una akan mavzer ve makineli si
lahlarla teçhiz edilmeye . başlanan 
bir buçuk milyonluk hır sa~a.§çı 
kütlesi vardır ki bunların da ıulah
lanması ba,arıldıktan sonra cephe
lerdeki durum birdenbire ltalyan 
kuvvetleri aleyhine kabili tasavvur 
olmayacak derecede değişebilir. O 
vakit ltalyanın 190 bin neferle de
ğil, hiç olmazsa 750 - 800 bin ne· 
ferle Habeı hatlarının kartıaına 
geçmesi gerekir ki bu da anavatan 
ordusunun yanyarıya Afrikaya göç 
rneai demektir. 

Cenup cephesindeki vaziyete ge
lince ltalyan kaynakları karakol 
müaademcleri haricinde sükunet 
okluğunu kaydetmeaine rağmen bir 
Habeş tebliği bu cephede Jtalyan
ların Gnebbes - Chibili vadiainde 
ileri harekete devam ettiklerini bil 
diriyor ve ilk Habeş müdafaa hath 
nın bu oephede Gerlozubi'nin ce
nu u garbiainde bulunduğunu ha
ber veriyor. Bütün bu vaziyetlere 
göre, Habeılilcrin cfiğer cepheler 
de olduğu gibi bu cephede de mu
harebeyj kabul etmediklerini ve J. 
talyan orduaunu kendileri için en 
müsait muharebe hattına çektikleri 
anla§ılıyor. Habeılerin bu cephe • 
de en esaslı muharebeyj Harrar Ö· 
nünde ve hatta icabında Harran 
da bırakarak gerideki Abdulla dağ 
hklannda verecekleri ve her ne ba 
basına olursa olsun şimendifer hat 
tını müdafaa edecekleri muhakkak 
bir ihtimal dahilindedir. 

Hülaaa, Habeşlerin bugün için 
cephelerde aldıkları durum en mü
kemmel bir erkanı harbiye planı • 
nın hem müdafaaya, hem taarruza 
müaait şeklindedir. Ancak bu her 
iki durumu da baıarabilmek apay
rı bir durumdur. 

• • 

Ekmek Pahalandı 
İstanbul Dün Ciddi Bir 
Ekmek Buhranı Geçirdi 

Halk firmlarda ekmek bulamadı 
Belediye narka 30para zam metti 

Fırınlar önünde dün 
. Un ve buğday piyasalarının tekrar 

yükselmeğe başlaması, dün de yazdı
ğımız gibi. ekmek fiyatlarının artırıl
masını icap c:ıtirmiştir. Belediye, bir 
gün önce tesbit ettiği ekmek narhının 
bugünden itibaren tatbik edileceğini 
alakadarlara bildirmiştir. Yeni narh, 
l 1 ,50 kuruştur ki bu suretle ekmek 
fiyatları 30 para daha zam görmüş ol
maktadır. Narh komisyonu, francala 

ekmek bekliyen halk 
fiyatlarını, 20 paralık bir zamla 15 
kuruşa çıkarmııtır. Fırıncılar, bu zam
mı kafi görmemişler, fakat itlra:ı:lar 
makul addedilmiyerek kabul edılme
mistir. 

Fırıncılar, piyasanın yükselmesi 
dolayısile dün şehrin hemen bir~ok 
semtlerinde az ekmek çıkarmışlardır. 
Bazı fırınlarda da hiç satış yapılma
mış, halk fırın kapılarında birikmiş-

Seyircinin vefasızlığı 
Sporda, ainemada ve tiyatroda 

"Seyirci" denen birisi vardIT ki; dün
yanın en güç beğenir adamı ve en 
vefaııı:ı: mahlukudur. 

Bu mahluk dün alkışlarken avuç· 
!arını patlattığı bir adamın ufak 
bir zafını gördüğü zaman onun 
hakkında en aerl tenkitleri, istih
zalarr ve duygu zalimlikler-ini esir
gemez. Eğer o sırada eline geçse 
onu çiğ çiğ yiyecek aanıraınız. 

Yıllarca Fransız aahneaini dün
yaya alkı§latan, f ranaız tema~ 
aan'atine karşı aaygı ve takdir top
lıyan Sesil Sorel'e ihtiyarlığından 
sonra Franaız matbuatının yazdık· 
ıarını okumak, bu vefasızlığın dere
Cüini, hatta alçaklığını gösterecek 
derin bir deratir. 

Aynı matbuatın bundan yıllarca 
evvel dijnyanın gözbebeği sayılan 
boksör ( Karııantiye) hakkında 
kudretini kaybettikten aonra yaz
dıkları acı aatırlar, senelerce ( flf'• 
vis) kupasrnı Fransada tutan tenıı
çi (Ku~e) için aöyledikleri zehir gi. 
bi aözler hep bu aeyirci vefasızlı· 
ğının çok öğretici nümuneleridir. 

iki gece evvel atadyumda Ruala.r-o 
la güreşen giİre§çİlerimizden biri· 
nin genç ve kuvvetli rakibi karşı• 
ıında bir ıey yapamadığını gören• 
ler: 

- Artık bitmif bu. Ne diye bu· 
nu ortaya çıkarıyorlar. 

Gibi haksız aözler aöylediklerini 
İ§İltiğim :zaman h.eP b:vle yü~.s~~
miş ve grup ehnıt yılcıl. lıu gozu
mün önüne geldi. O :zaman ıporda 
en akıllı adam olarak (Jak Demp
aey) i hatırladım. Çünkü, en yük· 
sek noktadan aşağı doğru inmeğe 
başladığını görünce çekilmiş ,,.. 
hakkmda ağır ve acı aözler sÖY• 
lenmesine vesile vermemişti. 

Artist ve sporcu kendini herkeJ
ten iyi bilir ve herkesten evvel dÜ$• 
mekte olduğunu hisseder. Akıllılık 
bu düşme hareketinin başında ikf'n 
cekilmektedir. Yoksa seyirci deni• 
len mahluk çok zalimdir. Ona hiç 
güven olmaz. Dün batında taştdt• 
ğını erleai gün ailkip atar. Bu ha• 
reket çok defa bir yıldıza aaıl au .. 
kutundan daha ziyade acı gelir. 
Ukin bunu bilmeli ve kendini ona 
göre idare etmelidir. 

B. FELEK 
tir. Istanbul, dün ciddi bir ekmek buh 
ranı ge~irmiştir. 

Belediye, her şeye rağmen birçok 
fırın kapılarına zabıta memurları koy• 
mak mecburiyetinqe killmış. teha
cümiln önüne geçm?k tçin ancak bu 
çare bulunabilmiştir. Eski narha göre 
satış yapmaları ve ihtiyacı karşılaya• 
cak miktarda ekmek çıkarmaları la -
zrm geldiği halde buna aykırı hareket 
eden fmnlar birer birer tesbit edil • 
miştir. Bunlar hakkında kanuni mua .. 
mele yapılacaktır. 

Belediye, fırınların kontrolü işine 
bugün daha büyük bir ehemmiyet ve
ı ecektir. Genel nüfus sayımı münase
betile halk, yannki ihtiyacını bugün
den tedarik edeceği için, f ırmlannda 
ekmek bulundurmıyan fırıncılar hak
kında derhal zabıt tutulacak ve az ek
mek çıkardıkları tesbit edilenlere ağır 
cezalar verilecektir. 
Buğday ve un piyasasının yüksel· 

meğe başlaması borsa satışlarını bir
denbire hararetlendirmişt.ir. Şehrimiz 
Tecim ve Endüstri borsası dün, çok 
münakaşalı bir gün geçirmiş. satışlar 
epey hararetli olmuştur. 
Buğday piyasasındaki yükselme, 

son bir hafta içerisinde 45 parayı bul
muştur. Ayın 12 inci günü 7 kuruş 16 
paradan satılan buğdaylar ayın 15 in• 
de 8 kuruşa, 17 sinde 8,20 kuruşa ve 
dün de 8 kuruş 35 paraya kadar çık
mIJtır. 

Yumşak buğdaylardan başka sert
Jerde ve Kızıkalarda da ayni derece
de :ırtma kaydedilmiştir. Un fiyatla. 
nndaki yükselişe gelince, bu da vasa-
ti 60 kuruşu bulmuştur. 
Buğday ve un fiyatlarında görülen 

son değişmeler, bugüne kadar süren 
durumun tamamen normal bir sonucu 
ı.ayılmaktadrr. 

Dünya buğday piyasasının yüksel
mesi ve bu yıl memleketimızin bazı 
bölgelerinde mahsulün az olması fi. 
yatları yi.ıksek tutan sebepler arasm
clJidrr Bunun netıcesi olarak, son za
manlarda Karadeniz sahil mmtakası 
ile Bursa ve havalisındcn birçok un 
talepleri gelmege başlamıstır. Tesbit 
dıldiginc göre, bir buçuk ay içerisin-

de c'1ırimizden iç piyasalarımıza sev
edılen un ve buğday mikt-an 10 tım 

tonu mıştır. Buna mukabil, dış pa
a yapılan sevkiyat ancak 2400 
dardır. Şehirdeki buğday stoku 

na ıs bin ton kadar olduğu hesap -
lanmı tır. Bunun 8 bın tonu Ziraat 
Bankasrnın, 3 bin tonu tüccann elin
dedir. Geri kalan miktar. değirmen 
ve fırınlarda bulunmaktadır. Alıika
darların verdikleri malumata göre. 
bütün bu tartlar içinde piyasanın tek
rar yükselme~e vıiz tutması, takip et 
tiği tabii sevrin icabıdır. 

Ekmek fivatı 
Istanbul Belediyesinden: 
Teşrinievvelin on dokuzuncu cu 

rnartesi gününden itibaren ekmek on 
biı buçuk ve francala on beş kunış
tur. 



Ne.1 Yasan: Ziya ŞAIUR 

Koıa Koıa Valde ııllanın Olur. 
da ıı Daırenin 

aranlık Dehlizlerine Daldı I 

MUHABiR MEKTUPLARI 

hi 
u 

üf u 
1 r 



-= 19-10-935 ============================================TA N-::================================================ 

iCMAL 
ltalya-Habet harbi 

ve Amerika 
1914 yılmda Büyük SaTaJ batla

dıiı zaman. o zaman cümhurbaı
kanı olan Vilton, neırettiği bir be
Y•nnamede Amerikanın Avrupa 
harbine kartı bitaraflıtını ilan et
ııniıti. Ancak Amerikalılar, devlet
ler hukulcanun bitaraflara temin 
ettiii haklardan vazgeçmek İ•te-

' llıesnİflerdi. Her iki tarafa da ai
lib sattılar. Her iki tarafla da ti
caret yaptılar. Kontrabanl olmıyan 
nıallannm gerek kendi ve gerek 
bitaraf genulerle naklinde iarar et• 
tiler. Once heı- iki tarafla yaptık• 
ları bu ticaret, Almanyanın abluka 
a.ltrna alınma&ile yalnız bir tarafa 
inbiaar etti. Serb .. t ticareti müt
külleıtirir diye Almanların deniz· 
altı ıemilerile harp yapmalarına 
tnani olmak iıtediler. ltilafçılarla 
girittikleri finamal n tecim•el 
h'ıünuebetler, kendilerini harbin 
netice.ile alakadar olmaia ıevket· 
ti, Ve nihayet bitaraflrklannı mu· 
ha.faza edemiyerek Büyük Harbe 
Rİrmeğe mecbur kaldılar. 
Amerikanın Büyük Harbe itlİra· 

iri uzun devam etmemekle ber•· 
her, Amerikaya çok ağrr palıaya 
tnal oldu. AVnıpa harbinden temin 
ettikleri kazancm büyük bİT kısmı
hı kaybettiktefl baıka birçok _ ta 
Anrerikalı kanı aktı. Amcrik•hlar 
buaün ıeçirdikleri ekonomik buh· 
.,.anın köklerini Büyük Harbe iıtı· 
t'aklerinde aramaktadırlar. 

Bu acı tecrübeden aldıklan ders
tir ki, timdi Jtalya • Hab94 harbi 
baılar baılamaz, Cümburbaıkanı 
Roo.evelt'i yeni çetit bir bitaraflık 
beyanname•İ netretmeğe sevket· 
tniıtir, Roosevelt bu beyanname 
:ile harbe kartı Amerikanm bita· 
ı-afbjmı ilan etmekle kalmıyor. Bu 
bita.rafhiı muhafaza için lazmıı•· 
len tedbirleri de alıyor. Bir defa 
aeçen ağuato. aonlarmda kabul 
edilen bir \canuna dayanarak AıllHI• 
l'İlcahlarm muharip devletlere ıilih 
••tmalannı menediyor. Beyaoına· 
lneye baih olan bir fütede atıla· 
tnıyacalc olan ıilahlar .. yılmakta· 
dır. Bunlar araımda, top. tüf ek, fi· 
tek, IHmat, rovelver, bomba, tayya• 
re ve tayyare aksamı, harp gemi· 
tııi. . tJtr.lw. 7.~. Jı-.r.~t.hr.iıırn uıfit7!Tr 
.aya ,,. Habefiat•aa •tmiilan 

bır cürümdür. " 
Fakat beyannamenin daha önem

li luunı, Amerika tebaaıınm mu· 
lıarip devletlerden birile ıiritecelc· 
leri her nevi ticareti Amerika Hü· 
~fnnetinin himaye etmiyeceğine da
~· olan noktaııdır. Roosevelt diyor 
.ı: Jtalya ve Habqiatanla alelade 
tıearet yapmak iatiyen her Amerİ· t• tebaaıı, bu iti yaparken Ameri-

a Hükumetinden aıla himaye um· 
tlı&naalıdrr. Amerikayı 8üyÜk Har· 
he aürükliyen, muharip devletlerle 
t~pılacak ticaretin htnıayesi tefeb• 

UIÜ idi. Yani Amerika bitaraflara 
~•vletler hukukunun temin ettiii 
haklarda o kadar iarar etti ki, lfİ• 
d •Yet harbe ıinneie mecbur kal· 

1• Şiındi Amerika ilk adımclA bu 
~alrlardan vazgeçiyor. ROOHVelt 
!' adımı, Amerikanın harbe liİ• 

l'ülclenmeıine mani olmak içil) atı
~ _ise de elif er bir noktadan da 
tank önemi vardır. Bu da Uluılu 

'<unn.ıunun mütecaviz devJete kar· 
tı alacağı ekonomik müeyyidelerin 
t~t:bikini kolay)aıtırma11drr. Ame· 
ti a Büyük Savafta olduğu gibi, 
l,q laitarafltk haklannda iırar et
.. Jdi, müeyyidelerin tatbiki ~orla· 
!ll"dr. Çünkü Amerika Uluslar Ku· 
"~na aza olmadıimdan miiey· 
)'ıdelerj tanımadan kendi tebc1asr· 
tıın 1rtuhariplerle ticaret yapma• 
•••da iarar edebilirdi. 

. Büyük Harpte yaptığı Kibi. Ame· 
ti.lca bu haklarda İsrar ehniyeceil· 
tıı ilin etmekle Ulualar Kurumuna 
ej büyük y a r d ı m r yapmıf 
o uyor. - A. Ş. E. 

Yeni Viyana 
Kabinesi 

Viyana, ı 8 A.A. - Havas ay 
tarı bildiriyor: 

Yeni kabinenin göze çarpan 
~a~akteri, Şüşing • Starhemberg 
••butiğinin daha fazla sıkılaştı -
"1lınış olması ve Heimwehr eli. 
nıanıannın yanında Strobl ve 
J:?~bretsberger gibi hristiyan par 
~ısı şahsiyetlerinin yer alınış bu-
unrnasıdır. 
J(o6ine Jtal)'Clya daha mütemayil 
Bertin, 18 A.A. - Alman 

gazeteleri. Starhemberg'in Avus 
turva hukumeti üzerinde art -
lllakta olan tesirinın önemini 

aydctmektcdir. 
Berliner Bocrscn Zei tune- ıza-

lngiliz Parlamentosunda 

Samuel Hoare 
Durumu izah 

Arsıulusal 
Edecek 

Taymis "Hi~bir ingiliz, italya ile harbi 
rüyasında bile tasavvur edemez,, diyor 

Londra, 18 A.A.- Parlamen
to Salı günü toplanacaktır. Sir 
Samuel Hoare, o gün Avam Ka
marasında arsıulusal durum hak
kında önemli bir söylev verecek 
tir. 

Bundan sonra Avam Kamara
sı toplantılarının sonraya bıra -
kılması hakkındaki layiha görü
şülecektir. 

Sir Samuel Hoare'in vereceği 
söyleve büyük bir önem veril • 
mektedir. 

16 mcı maddenin 3 üncü pa -
rağrafı mucibince, Uluslar Sos
yetesi nizamnamesi çiğnenerek 
taarruza maruz kalan her üyeyi 
konımak hususundaki taahhü .. 
dünü tamamile yerine getirip 
getirmiyeceği hakkında İngiliz 
hükumeti tarafından Fransa'ya 
yapılan soru üzerine1 Fransız ve 
lngiliz hükumetleri arasında 
son yapılan görüşmeler hakkın 
da Dışişleri Bakanı tarafından 
izahat verilmesi beklenmekte -
dir. 

lngiltercnin Faris büyük elçi· 
si Sir George Clark'a bildiri! -
diğine göre. Laval pazartesi gü
nü kabine arkadaşları ile görüş 
tükten sonra, Fransız hükumeti 
bu hususta bir karar verecek -
tir. Fransanm alacağı karar. Sir 
Samuel Hoare, söylevini verme 
den evvel Londra'da mal\ım O· 

lacaktır. 
lngiliz ıiyaaa11 

Londra, 18 A.A. - Yalnız 
ltGlyarı basım tarafından değil 
fakat ayni zamanda bazı Fran 
sız gazeteleri tarafından da an-
1 ....... - .. ,..1~1,1., ... _ \...--~---t .... ~!1- -

i için açık ve ,c;lürüst .özlere ili
tiyaç duyulduğu hakkında kesin 
olarak ileri sürülen fikirlerden 
dolayı Sir Samuel Hoare'in ve
receği söylev, çok büyük bir a -
laka ile beklenmektedir. ı 

Mevzuubahis gazeteler, Ce • 
nevrede kollektif bir şekilde ka -
bul edilen her tedbirin İngiliz 
delegasyonunun tesiri altında 
bulunduğu, ve İngiltere siyasa
sının İtalyayı ya harbi yahut 
izzetine{ si kıracak bir durumu 
seçmek zorunda bır!lktığt tesiri 
ni yaratmak istemektedir. 

Times gazetesi, diyor ki: 
ltalya, Trabluı'a yolladığı 

kuvvetleri geriye çektiği takdir 
de Akdeniz'deki kuvvetlerini 

Arnavutların 
Yaptı§ı tahkimat 

Atina, 18 (Özel) - Buradaki 
Arnavutluk elçisi İtalya ile Ar
navutluk arasında süet bir itti -
fak yapıldığı ve Arnavutluğun 
deniz kıyılarına istihkam yaptı· 
rıldığı hakkında gazetelerdt> gö
rülen haberlerin yalan olduğu. 
nu gazetelerle ilan etmiştir. 

Zecri tedbirler 
Atina, 18 (Özel) - İtalya a -

Jevhine tatbik edilecek zerri ted 
birlerin tatbikine bRşlanmıştır. 
Pireye gelen İtalyan vapurları -
na yolcu ve eşya verilmesi me
nedilmiştir. 

Rick--e-t_t..,,f-ra .... k,.....a gitti 
Londra, 18 A.A. - Habeş hü

kilınetiyle mahut petrol imtiya· 
ıı mukavelesini aktetmit olan 
Riket Bağdada gelmi,tir. Bu H· 
yahatin amacı belli değildir. Ri· 
ket'in Irakta birçok müessese • 
terle alakası vardır. 

zeteıi diyor ki : 
"Kabinenin bazı tahıiyeti ile 

bazı yabancı teı!rler arasm~ 
gitgide artan arr,ı.ş, ku~etlen • 
nin Starhemberg ın lehıne ola -
rak yer değiŞ$inneleri ... i~~i~alini 
doğurmuştu. Bu degışıklı~ten 
sonra kabinenin ltalya lehınde 
ki du~umun daha fazla artmış 
olduğu sonucuna vanlabilir. 

normal seviyeye indirip indir -
miyeceği hakkında Laval tara -
f ından lngiltereye yapılan soru, 
Mussolini'nin, taarruz sergüzeş
tine bir son vermek endişesini 
duymakta olduğunu tahmin et
tirmeğe müsaittir. Esasen, öte • 
ki uluslar da bu sergüzeştin bit
mesiı1i dilemektedirler. İngilte
re ile İtalya arasında özel hiçbir 
anlaşmazhk mevcut değildir. 

Cidtli tlüfanen hiçbir lngili~, ba
aı yabancıların tahmin elfiltleri bir 
Jngili~ • Jtalyan harbinin uukuunu 
rüyasında bile tcuauuur etlemeui. 
Mevcut anlatmaalılt ltalya ile Ulu.
lor Soayeten araandadır. Bu anltıf
mculılt /n,ilia menfaatlerine karfl 
yapılnıq bir tehditten 4eiil, lalıat 
Uluslar Soşyetesi nizamnamesinin 
Jtalya tarafından çiğnenmeainden 
doğmuftur. Uluslar Soayefeai üyele
rinden biri tarafından alınan ihti
yat tedbirlerinin z.Gla uğraması me
•eleye bulunacak çöageyi bir gün 
bile 6CCİkliremea. 

Zecri tedbirler komite
ıinin Cenevrecie üye 
olmıyanlara bir tebliği 

Londra, 18 A.A. - Cenevre
den Deyli Telegraf gazetesine 
bildiriliyor: 

Telif ve tanzim komitesi. giz
li bir celsesinde, Konsey ve A • 
samble celselerine aid raporla -
rrn Amerika. Japonya, Brezil -
ya ve Almanyaya tebliğ edilme 
sine karar vermiştir. Keza. fi • 
nansal ve ekonomik zecri ted • 
birlerle ıilah ambargosu hakkın 
daki kararlar da bu memleketle
re bildiriJecek ve bu meseleler 
hakkındaki mütalealar istene
cektir. Bu devletlerden. İtalya 
il~ cimrlilri t•r;m h .. .., ~~ı...r.ini 
muhafaza; Mir.Cık z.ati te.M;irler 
den hasıl olacak boşluğu doldur 
mak için bu tecimi arttırmama
lar, rica edılecektir. 

Grandi'nin bir tetebbiisü 
Londra, 18 A.A. - Grandi, 

dün Sir Samuel Hoare9ilc gö • 
rüşmüştür. İngiliz Dışişleri Ba • 
kanı. lta4yan basmmm İngiliz 
dış siyasası hakkındaki yanlış 
tefsirleri üzerine İtalyan hüku
metinin dikkat nazarmı çek -
miştir . 

Almanya ve lnıiltere 
Londra, 18 A.A. - Almanya 

büyük elçisi dün Dışişleri Ba -
kanhğma gitmiştir. Orada yap -
tığı görüşmenin mevzu üzerine 
olduğu maltim değildir. 

Musolinl bir ge~·t 
Resmi yaptırdı 

Roma, 18 A.A. - Mussolini 
ıaat 9,5 de Villa-Glori'ye gel • 
mi,, kalabalık bir ha ık taraf m -
dan alkışlanmıştır. Beraberin -
de süel erkim bulunan ve Milis 
genel komutanı ünifoımasmı ta
şıyan Mussolini, Milis ası..crleri 
ni teftiş etmiştir. Bundan sonra 
Caserta süel okulu talebesi ile 
motörleştirilmiş kıtalar Düç.e' • 
nin önünde bir geçit resmı yap
mışllrdır. 

Mussolini, halkın coskun <TÖS
terileri arasında Villa Glori~den 
~r~ket etmiştir. Koadiplomatik 
m bırçok erkinile yabar.c' ataşa
militerleri, bu gösteride hazır bu 
lunmuşlardrr. ----

Maden ırevi 
Londra, 18 A.A. - Tregadar 

,~a·Hı;nı:ı 10."00 ·,~~ar maden 
işçisi, Ninepoint uçağmın dibin
de grev yapmakta olan arkadaş
ları.na kartı dayanl§ma duygula
rını göatermek için creve kattl
mafa karar vermiflerdir 

Otomobil rekoru 
Budapeşte, 18 A.A. - "Ma. 

scrati,. markalı bir otomobili kul 
lanan Macar Hartmann, saatte 
153 kilometre 53 metre yaparak 
dünya mil rekorunu kırmıştır. 

Sovyet 
Sporcular 
An karada 

Ankara. 18.A.A. - Dost Sovyet 
sporcuları bu sabah sehrimize 5(elmiş
ler ve istasyo'lda C. H. Partisi Anka
ra Ityönkurulu ve ldman cemiyetleri 
ittifakr genel merkezi miimeasillı'riy
le ilhay muavini Selahaddin, şarbay 
asbaşkanı Tahıin. ve keşif bir kala
balık tarafından karşılanmııılardır. 

Misafirlerin trenden ini!leri Ruı 
ve Türk.marılariyle selamlanmış ve 
k,.ncHJerine buketı,.r verilmiştir. 

Yollar Sovyet-Tilrk bayraklarıyle 
süslenmirtir. 

Bir müddet otelde istirahat eden 
misafirlerimiz öğleden önce birhiri ar 
dınca, il ve şarbayr ve Parti Genel 
Sekrl"teri Recep Peker'i zivaret et• 
miş.lcr ve ö~le vemeğini otelde huıusi 
ohırak yimiıılf'rdir. 

Sporcular 8ğleden sonra Çankaya· 
va kadar bir ge7.lnti yapmı"lar ve 
Halkevinde aerefl,.rine verilmit çay 
şöleninrle bulunmuslardrr. 

Bu akı:ıam miaafir anorcular şere· 
fine Anadolu KlübUnde bir akşam şö· 
leni verilmiştir 

Kondllisin ordu 
Erklnı ile temasları 

Atina, 18 (Özel) - Başbakan 
Kondilis dün Sü Bakanı ile sa • 
atlerce süren konuşmadan son -
ra ordu kumandanları ile de gö 
rüşmüştür. Bu konuşmaların so 
nunda Başbakan gazetecilere 
şunları söylemiştir: 

"Memleketin kurulması işle
rile uğraşıyoruz. Kader ve talih 
eseri olmıyarak Yunanistanın 
en yüksek makamına yetiştim. 
Çok dalgalı olan hayatım ulusal 
işler ile tete'l"ÜÇ etmelidir.,1 

Ç•lclarmn .;,,........ 

Atina, 18 (Ozel) - Kondili -
se karşı ayrışık siyasa ~tmek 
maksadile Çaldaris ile General 
Mctaksasın birleştiği söylenmek 
tedir. 

Çaldaris Pazar günü Selanik
te vereceği bir diyevde bazı ga
zetelerin kendisinin genoy yap • 
tırmamağa uğraştığı hakkında 
verdikleri haberlerin yalan ol -
duğunu da söyliyeccktir. 

.._.,._...-.-••"" •lt•n 

Atina. 18 (Özel)) - Burada 
bulunan bütün elçiler dün Asbaş 
bakan ve Drşbakanı Teodokisi 
ziyaret etmişlerdir. - -

Henderaon haıta 
Londra, l 8 A.A. - Dün ak -

şam söylendiğine göre. Hender
son'un sihhati. büyük cn<lişeler 
uyandırmaktadır. 

Adriya ik 
Sah.ilerinde 

Londra. 17 - Atinadım verilen bir 
habere göre Italya ile Arnavutluk 
arasında bir anlasma yapılmıştır. Bu 
an aşmağa ~öre Arnavutluk Hüku
me i ltalva HUki'ımetl tarafından mu· 
vıfakat edilen 60 rrlilyon altın frank
lık bir istikraza mukabil Kimara ile 
Avlonya ara11ndaki Adrivatik sahil· 
lerini tahkim etmeğe muvafakat et
mistir. Bu hususta ilci hükumet ara• 
sında bir andlaşma imta edilecektir. 

KUCUK 
HABE 

• Londra, 18 A.A. - Hava 
Bakanlığının haber verdiğine 
göre, Pilot sübay Nevil Fisher, 
Brauncewell Lincolinshire'da 
vukubulan bir uçak kazasında 
ölmüştür. 

Fisher, Akdeniz filosu başlfo. 
mutanı Amiral William Fisher
in oğlu idi. 

• V ashington, 18 A.A. - Te
cim gazetesinin yazdığma göre, 
Rooaevelt Morıenthau'ı Pana 
büyük elçilifine tayin ttmeği dü 
tünmektedir. 

e Londr~ 18 A.A. - Mwr 
veliahdı Prenı Faruk Woolwich 
harp ~demiainde okumak üze 
re buraya ıelmittir. 

• Moakova, 18 A.A. - Sov • 
yetler birliği ile Romanya ara • 
•ında doğnı demiryolu münaka· 
latı bugün açılacaktır. 

• Moskova, ı 8 A.A. - Stalin 
annesini gönnek için diln Tifise 
gitmiş ve bütün gün orada kal • 
mıştır. Stalin gece tekrar Mos -
kovaya hareket etmiştir. 

No. 8 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Güneşli Bir ilkbahar Gününün 
Sabahında 600 Kilisenin 

Birden Çanları Çalıyordu ! 

1 

Raıpotinin ıara)'CI lıabulü Bu adam aarıaytla bulundukça V eliahlt11 
hoatalılı nülısetmetlil 

Sen-Petersburgdan ayrılmazdan ev 
vel imparatora sordum : 

- Niki. amca Serj'in itind lci gUç
lUğiln tamamile farkında olduğundan 
em1n misin? 

O , bir sabırsızlık hareketi yaparak 
cevap verdi: 

- Tabii. O, onları pek iyi an1ıvor . 
Sandro. rica ederim. amca Serje kar 
!I adil ol! 

- Ben adilim, Niki : fakat bıtbanın. 
ayni ahval kıorşısında nekadar ihti • 
yatlı davrandığını hatırlıyorum : o. 
bi tiln vapılan huırhklan tefer· uatt· 
na kadar ~özden kaçırmamıştı. Herı· 
sini alabilecek halde olmıvan bir çev 
re icinde toplanan yarım milvon ada 
ma hedive dağıtmırn n pek kolay oi
mıyacaj:ı meydıındadır. Fıraattan is -
tifade ttmck ve karışıklık mevdana 
getirmrk istivtn mtıh2rrilı:l"" i dticün ! 

So~uk bir ta vur lle cevap verili: 
- Sandro, amca Serjin, biltUn bun 

lan. daha iyi. olmasa bile. senin ka -
dar bildiğine inanıyorum. 

Ben. cF,ilcrek ricat ettim. 
Ulı iki Moskova ııt(ti;ü, feJ k~t h1t • 

~rcilerini tekzip etti. Parlalc bir ilk· 
bahar. süslü eski sebir. altı vüz ıc:Jise 
nin kubbelerfnde ~alan çanlar, bt.itün 
bir hlllkm alkışlan, tacının altında 
parıldayan genç Çariçe. tantanalı ara
balar. i~inde •okaklarr dolaşan Avru
pa hükumdarlarının mümtssölteri. hü-
18.s~ ~en.diliğinden d,,ğmu~ öyle gö~
ten lı hır vu:iyet, ki. llicbir sistemli 
t~~kilatın meydana getiremiyeceği 
bır şey ... 

Programa göre. halk hediyfıi tev. 
ıii. ııenliğin lici\ncü günü sabah saat 
11 ~,. yapılacaktı. Zaif bir poliı kor· 
donı~e muvakkaten menedilmit olrn 
T<orlınkıı """ı·rlanına ~iden "<'1lar il1e. 
rinde, bütün ıece gittikçe kala
balıklatan amele ve köylü cruplan 
toplanmıttı. 

Sabahleyin bunlar yarım mn
yonu hıılmustu Biitün bu insan y1ğı· 
nı •ehrin birkaç adecığındı aıkı•mıı 
n~rlemiye çal şıvor ve önlerinde ctikil 
miR olan in•i7a~ ve ldare•ini kavhet • 
miş bir tek kazak süvarisi bölüğünü 
sık "tırıp duruvordq. 

Bilinmiyen bir şekilde bir şayia 
crktı: ~Üya hükumet meraaimrle ha 
zrr bulunanların mikdarını nokoıan 
tahmin etmiş, bu vU?.rlen ~kııeriyet. 
evi rine, eli boş dönecekmiı. 

Sabahın ilk .zivaları altında, hususi 
surette inra edilmiş ııchpalar üzerine 
knnmuş imparatorluk şifrcsile işaret
lı kupa ehrart"', ı meydana çıktı. 
Halk arasında bir fervat çagladı, bir 
andft kazaklarla atları verden yüksel
di v canlı dalgı gecti. 

Komandan. meydanı gostererek. 
barbar bağmvorclu : 

- Dikkat 1 Dikkat 1 Her taraf çu
k\lrlarla. hendeklerle dollJdur. Ku -
lak asan kim? Hele Kodinka me,•da • 
nmın, alelade zamanlarda bile. bir is
tihklm taburunun talimhaneai oldııiu 
nu. bu baır dönmUı kalabalık içinde 
hı_tı~Jır_aealc kim vardr? Öndekiler. 
deJıtetli hatalannı çabucPJ- anlamı' -
1ardı: fakat karmakarıtık aaldırıftn 
6nUnU hiçbir lrunet alamazdı: Ka 
dmlar çocuklarına sarılarak, erkekler 
(küfürler savurarak biribtri O.ttlne 
hendeklere yuvarlanryorladJ. 

Bq bin öJU, bundan daha fula da 
yaralı ve aakat facianın kurlNuu oldu. 
Ölleden aonra aut Oçte KodJnka 
meydanına dofru &iderked. yolda, ce 
ıet dolu vaıonlara rnretdik. 

Ve tenlik denm ediyor 
Korkmuı olan poliı unıumt mUdil -

rü Çann dikkatini faciac:ı.n çevirmek 
için onu. kendiıini alkıtlamakta olan 
halla s.elAmlamrya davet etti. Her 
hurra ıuratımd• birer şamar tesiri ya 
pıyordu. Kardeşlerimle ben kendimizi 
güç zaptediyoduk. Ve dördümUz bir 
den Grand-DUk Serj'in derhal azlini 
ve şenliklere nihayet verilmesini Is • 
tedik. 

Bu hareketimizin uyandırdığı teıılr 
elim oldu. Yaşlı Grand-Dükler Moı • 
kova umumi valisine istinatgflh oldu
lar. 

Amca Aleksi, imparatora ıöyle di • 
yordu: 

- Görmüyor musun, Niki. Miha • 
ilovişıler, bu, Grand-Dük Mişel'in 
oğulları olan bi:ı:lere verilen teklifsiz 
isim idi) radikalızm oyunu oynaınaya 
yelteniyorlar. İhtilale aç kça taraftar 
!ık ediyorlar ve ıçlerind~n birıni Mos 
kova hükümetınin başına ıeçirmck 
istiyorlar. 
Kardeşım Grandük Nıkola Mihai· 

loviç. bu çocukçasına ihtara uıun ve 
pek vazıh bir nutukla cevap verdi. 
Vaziyetin büti.ın korkunçluğunu izah 
e ti ve tehdıtkar hrtınaların a iımet
lerinı anlıyamıyarak Versal parkında 
danı eden Pranaız hükümdarlarının 
azi:r. ruhlarını yad etti. Sonra da genç 
ımparatorun nccıp kalbine hitap etti 
ve ta gözlerinin içine bakarak · 

- Haurla, Niki, beş bin erkeğin, 
kadın ve çocugun kanı. saltanatmın 
ebedi bir lekesi kal,caktıl". Sen. bu 
iSlilleri diriltemezıin: fakat Onların 
akrabalarına kartı aevgi göstermege 
mecburaun. ReJimın dütmanları:ıa, 
sadık tebaa11 ve oliı hücre erine gö
türülürken genç Çar dans ediyordu. 
sozlerine .Oyletme 1 

lkınci Nikola. bu gece, Fransız e· 
firinin verdiğı büyük bir baloda ha
zır bulundu. Grandük Serj'1n neş eli 
teb -ııümu, ecnebilere. Romanoflann 
çıldırdıgına bir işare• gibi görilndiı. 

Danı baıladıgı zaman. biı dört 
karde§ teşrifat Kaidelerıne en buyuk 
aykırılığı irtikap ederek müsaade al
dık. 

Korkunç amcalar 
Beş kadem yedi parmak boyundaki 

narın genç adam. ikinci Nikola. sal· 
tanatınm ilk on senesiııi. ıuıravtııria 
ve yekpare büyük bir yazı masasının 
önünde oturarak. amcaların ı ·•
batlerini ve ta'imatlarını hürmetle, 
hatta korkuyla dinlemekle ıeçirdi. O, 
onlarla beraber bulunmakta•1 korkar· 
dı. Batkalarının yanmda. amcalar. C'). 

nun reylerini emir telakki ederlerdi. 
Fakat yalnı.ı kalır katma e 
ne derhal nüfuzlarını geçirirlerdi O 
katlar ki, bütün Ruıyanm •on çan. 
imparatorluğun büyük rica ini kahul 
et igi sabahları, amcalarından binmn 
geldiği haber verildigi zaman. acı acı 
içini çekerdi. 

Bunların herbiri. daima bir şey is· 
terlerdi: Grandük Nikola kendıni bu
yuı bir harpçı ta\avvur ederdi : Alek
si Aleksandroviç, donanmaya hakim 
idi; SerJ Aleksandroviç Moskovayı 
şahsına mahsuı bir malikaneve çcvir
mcgc çalısıyordu. Vladimir. ncf11 
san'atlerin avukatı idi. 

Bunların herulrinın himaye ettiği 
generaller ve amiraller vardı: bun a
rın terfileri. listede uzun bir zincır 
teıkil ederdi. Bunlardan baska. onla
nn, Pariate bir Rus mevsimi t('rtıp 
etmek iıtiven dan"öz:lerl. mucil't- 1s
teren falcıları. sarayda bir vazif c al· 
mak için çırpınan haT.ik 'ıek ,, ·i. 
kayıptan haber veren köylüleri var tı. 

Çar oyunu oynamavı bit1r niz 
Otleden sonra s11ıııt altl 1)1ı1n mu 

lk ncı Nikola bi'miı. haya' inkisarı~ 
u&ramıf, mağltlp olmuş bir halde bu
lunurdu. Babasının resmine b,.kar 
bu mUthit tafralı aaıludenin gidişin~ 
uyamadrfına yanardı. 

"Onlar" ondan nekadar korkarlar
dı. 

Yeğeni önünde titriyen avni arnra 
Seri'e, telırafla "Car ovunu o'" ı.ı• 
gı bitiriniz!'' diye ihtar etmı~ti 
Bir mu•ııhin ı,ı .. ;u. -'"· • •• :. 
rinin 1'~firini derhal kahııl t'lı,.., irin 
israr edince. 

- 'Ruı Çan balık e1v1adığı iT n. 
Avrupa, hiç şflpheıir., bekJi\'elıilir r e
vabını vermisti. 

Arkaıu var 
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rafor ilk Tayyareyi Almak istediği Zaman Harbiye Nazırı 
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~ ;a,. ...... Gönliilil .,.._ 
1Wı6"....,. ..... M•uwır. " ........................... .. 
--ili it f• .. RA•I,. 

,,,. ...... u ti ,.., Wr. 1 ..... 
lir.:•llıi•ı o ... Ak,.. 
..... . 1 -• •F illfMOa :ı in ı 11:ır 1-,._ .. ,,,,., ..... _ .... 
,_...._ M..,. sıln·w .... 
zt:.ı::••lı'- .. _.,. ............ ................. ............ ,.,._ 
mı.-:: ... ,..,,, ..... , ••. .., 

.,.ı .. nı.-. 
l'M ı.rca...,. •IJfn'slr. 

Y .Unr:i wayda w.ı 
Jf eaGa, her ıemanld aibf tordu: 
- Gueteleriaiscle ne bnadWer .... ., 
Nqfll. bqb A-mapülarm ,aıtm· 

la. Avrupp ıibi. koltukta oturur. 
Beai bblai ettiii saman lt:iyadau boa· 
mu: lmmm ipek .,U.ltl (ba. Habef 
lwıedanma mahaua renktir) filteabı • 
de oturur. Bana ela bir unda11e vı • 

H r 96zln ba k• tarll 1arc1aıa bir imparator ı 
1ı.q. ...,.__ u,_,_ ~ .,.a.... ı,,.u;. .,_,._ 

rirler· Bu vulyet beni tıkar; çilnld im tını, ancak, ıamanmda izhar eder. 
paratoru ayaldarama dibinde ıörmek 
Sok minuebetab bir feydir. Kudretli bir dutlace .......WU olan 

•- b h ..... .-.1--da fildrlerbıe, mlltaleaJamıa. ebcri,a. 
.uaparatorun u ua.... vua.111 iptidai bir aafi1et karqtmr. 

earaym diler taraflanndaki cUrilltl-
lerin abine olarak bü.,uJr bir aGkU Anapanm iktiwlf ltuhram 
ftl'dar. Sonra. bu lıuaual odaya kadar A iktisadi l...L----
-1.s.n--k te "'ok zordur. Sara.... 0 vrupamn UUIUlllUlll mil • 
•-- -. ı- nüqa ederken. AYrUpa leJlhatlnln 
bc1ar teferrllats, Habet UIUIDnde, Av kendiainde bıraktıiı lntibalan yacle • 
rapa tarımcla blribirlne bidpk. biribi- der: 
rinden ayn o kadar daireleri •• o dal- _ Demek ki, lf&de para Jok ı Bunu 
nler ant1111m ıeçen o JaMm çok ıe an1ayum.,orum. Ha1bak1 ais pek sen
Sitlerl deblilleri YUdır ~ JCll1I bul- p..ıns ı Ben. fimend8ferlerinid, li • 
-- im1rllLI )'Oktar. lkuum iP ... manlannm fabrtblannm, pleri 11-
puatonal .,anma sitdlim ......,, .. r, fa,.tlerinid (1), cklerimle ılrdtlmo 
Ne,u.tln lıuaull bir adamı. bana. rell- Bu kadar ~rntin onda biri bende ol· 
berlik eder. 1&, Hazreti SOleymanm ma'ud clnrl 

Avhlardan, daryollar etrafında yf.\k nl yaratmm. Siz, cıdalannı iaraf eden 
tıelen Tukul (Habqlere mahaua yu• çolr aemiı zincirli nhtl hayvanlara 
ftl'lak ibmetslb) Jann, dört kate '----ı ~ 
AvrupaJrArt evlerin 6ıriiaden ıeçllir· mı~ yonunur 
Btrind ••luda. bir llıi1 ıharilere, at Bize, bir tepUnln flattınde Ud fin • 
kir (bimıetp) lere, atlara, eatedere, cuJa bir tudulı: retiriliyor. Tuluk 1 
IWbi (aanuhı) 1ara raedmtdır. Ne yapayım, ben de 8'belletiJOl'UID 

~ ............. ~ .... -~..-~·~ .............. ,.-. 
ikinci avlıya, ancak pek imtiyuh 

kimseler prebıliı. Biz ilerledikçe, ıe
len siden cittikçe uahr. llitldm tü
liyetler, bqincl aYllJa kadar pmek 
müuadesinl balsdlrler. 
lletfncl avbda. impuatorun lmnnı 

na pecek o1anJU kıyafet dellldrir· 
Jer. Her saman omuslanna atbklan 
plfalamu koltUlannm altından , •• 
çirerelt ricutlanna cloJarlar. Baylece 
bu ademlar, hapa bir tekil abr1ar ve 
~ ele deiltir: Saldan IOJa 
dolna ~ alır •in'· valrarla 
ylrlrler. Buaa: .. ulan 7Bri)'tiflt, dl 
JOflar ve imparatorun, (Yahuda aı • 
JJm) nm husmuna çıkacak olanlar 
bu Jilrfl7ute tabi olmıya mecbunlur
Jar. 

Altmcı avlı, ancak pelr mllbJm pil 
tl:petlere mçıktır. Buradan. bir bahçe
li olan hUl\lll daireyi ihtiva eden ., .. 
diacl nıı.,a. ya1ms lmpuatwaa 1Dtl • 
.... aile clrilir· Bir d.,aretlaııcle, .,.. 
dlnd avhya ıiımek l8tlyen blr atm, 
bir muha&ım JQllll'Uklan altmda,, na 
111 kcmaldupu. ıklerimle ,antam. 

Nesiia'üa.a.beti 
Ne~ tekrar eorc1u: 
- Oyle ad. pntelerlnlıin verd&

leri haberler pek Mta pclecek ..,ter 
telD mil 

Ben, ber ......,. dair birer ldiJI.. 
• ppuım; imparator ba ıunfrlar 
lıerlne fikrini llJler. 8lıs ...,__ 
uldadlr; fallat aJAbdlt aldlllu bir 
... hlade hanretleDir.. Ranret· 
1endlll saman bile, tat 1* llabet P. 
bi, lnarnuca lıareket eder ve ...,._ 

Ne,U1, tuz blhainde ıunlan liiylU· 
yor: 

- Eatonya kraJmm ( 1) doR1an, be 
na. kra1m ( 1) nreceil d6rt QIOD et
Ja mukabilinde, memleketimde tus 
lmtl.,uı vermemi latedller. Dart va
IOD eıya ıeJmecH. Anlapl.tn itleri 
ıtallam delil 1 Betonya kralı ( 1) ben
den tus lmtiyan aı.mas. Avrupaü, 
mneJl. lııcDtere kralı, mevldiae ıa,m 
bir haymyette bir adamdır. Buklnpm 
•raJlllda bula cllrt oda vermltlerdl. 
Yatak odam, Preu dl Gal'in odau
nm yamada ic1i. Ba, çok iyi bir luil • 
tlyaadır (1) 

Acliubabada havamn fena oldqu • 
nU' .a.,1Gyorlar0 Halbuki orada, o m.. 
BahUIUI O petrol.. lnun. yeni bfrta. 
lam natirl ha.,....ı..nn pia nefalerl • 
nin tsme dolclulmm annediyor· 

Mılllder • tananl-
tık ta,.,arql ... almak istedi -

llm .aman, harbiye DUll'I Hud Jor· 
jta. bana kartı ıetdl. ..... llnaha 
punek iltemem; ut kalc1ı1ııp llabe • 
fiatana taJ)'an aolmwm Usmü, in· 
unlara deP, meleklere yakıpr. AlJa. 
ltm pclebine ulraJMkta lrıorbnm.,. 
4lecU. 

Bu nlfuılu adlmt tlln1emlJe mec • 
bar ol4am " AJlelnmn ,_.. sitme 
abli Mldecllm-
Neıoaan ......... puWslma &lr 

41lm: Ye Haıbi:pı nuırmm ini aıa • 
minin. o "'""' u:pandmlllt Wikodulan laatırladlm. Ve tekrar .. tlrla • 
ladan ld. o, Veliaht Tafari ika. tam
dıima .,..,.. bir doktora, a,....... • 

(Pranm brikatUrU) 

IHTIY AT. 1ZL/(;/N CEZA 

Ah bir 
GRIPIN 

oluydı •. 

Geceleri tutacak baş ve diş aAnlanna kar91 
evinizde daima birkaç ka9e RIPIN 

bulundurmayı unutmayınız 

HAK YERLERi 

Bir hteklr 
Kaclln ıaulandı 
Sabık Omwıh meb'ullarm • 

dan Şeyh Ahmedin, bqkuı ile 
evlenmif olan kamı Hatiçe. bir 
ahteklrhk auçmıdan dolayı al • 
tmcı istintak hlkhni lwari1e 

• .L:.r ed'hn' • tev&1&• •ftir. 
Hadile f'Ulur: Hatice; bun· 

dan epeyce zaman evvel ölen 
lroc11111m 6HriDe evlenmi§, ço • 
cuklan da ayn ayn kocalaqa var 
llUflardu'. HatM;e buna raimen 
kendini dul gölteıerek,. ... bir 
Myanmımeya~venoter· 
liie tudik ettirerek Fatih mal 
mildürlutüne müracaat eımif • 
tir. 

MalmüdürlQil, bu uhte be • 
yanname ile, Hatiçeye hakkı ol· 
machiı b~ mu~ L'L • • • 
alacaimc:lan bm lirasını almak 
üıem iken aahtekirhk an1afıl • 
JD1f ve Hatiçe tevkif edilmiftir. 

• Umumi bir eve, taarruz et
mek, ~ bakarette bulumnlk 
:.:.~ J:mMddisı.. Keun . ...... abıtaca yaka-
1.amrak Adliyeye yerilmif)erclir. 
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Bu Seneki 
On Beş Gün Sonra Başlıyacak Lilc Maçları 

Futbolümüzde Değişiklikler Yapacaktır 

Alman kadın ulusal takımı •eçmelerinde 110 

Balkan güreşleri, Balkan o - ci takmıın yüzünü görmiyecek 
Yunlan, Levski maçları, Sovyet- ihtiyat oyunculara yer açılır. Bu 
Türk spor temasları ... Çok şü - b.ir taraf tan yen,i yıldızlar ye -
kür, son aylar içinde, başka se- tışmcsine, öte taraftan takımlar 
neler olduğu gibi ne hareketsiz daki değişiklikler yüzünden sür 
Ve ne de mevzusuz kalmadık. prizler olmasına, sürprizler de 

Bundan sporcular kadar spor halkın bütün m~çlara gittikçe 
nıerakhları, spor mcrnkhla .. :ı ka artan bir alaka göstermesine se
dar da biz gazeteciler 

0
memnu • bep olur. 

nltz. 2 - Hemen hemen her fut -
Bu iki ay içinde öyle şeyler bol meraklısının taraftarı oldu

oldu ki, bundan sonr:ı bir sene ğu bir takım vardır. Bir takımın 
hıçbir har~ket olmasa da kolay her hafta maç yapmaması çok -
kolay mevzusuz kahı:ıyacağız. luk, kendi taraftan olan seyirci
Fakat yine berek~t versin ki, bil nin o hafta staddan eksik olma 
tun hu faaliyet yüziı.,rh·n biraz sı demektir. Mesela bir Fener -
l;eçı;.cen lik maçları da on beş bahçe veya bir Galatasaray ta -
gun rnnra başh) ac~k. raftan seyirciyi alalım, Bu se • 

Birkaç gün ev,·el herkesten yirci, eğer puvan vaziyeti kendi 

mônialı koşulurken 

klüplerini pek alakadar etmezse 
bir Beykoz - Vefa maçına git -
mez. Bir Beykozlu, bir Vefalı 
için de ayni şey varittir. 

işte bu tahlili yaptıktan son
ra kendimce ingilteredeki yük -
sek futbol faaliyetini ve büyük 
seyirci alakasını her takımın her 
hafta maçı olmasına atfediyo -
rum. 

Ve bunun içindir ki, ben de se 
nelerce evvel Hanterin ve bugün 
Donnelliy'nin hissettirdikleri gi 
bi, her takımın her hafta maçı 
olmasını futbolümüz için olduğu 
kadar seyirci alakası noktasın -
dan da hayırlı buluyorum. 

Yanılıp yanılmadığımı hadise 
ler gösterecektir. - S. G. Savcı 

~ .'· e- okuyuc- .ı anmıza bildirdi -
gt'?;' birinci küme fıkstürüne 
~d~dırsa, lik ,-.a,ç.lar: bu sene 
haylı enteresan olacak. 

Lik maclarınm bu seneki hu
gusiyeti, her şeyden evvel kil -
menin on iki klüpten yapılmış 
olması ve her kliibün de her haf
ta maçı bulunmasıdır. 

Berlin Olimpiyadı 
Hazırlıklara 

Galatasaray klübünün eski an 
trenörü sok tccrüb li ve bilgili 
Hanter daima klüplcrimizin az 
maç yaptıklarından, bunun için 
futbolde ilerlemenin ve yeni ele
ınanlarm yetişmesi giiç olduğun 
dan şikayet ederdi. 
Güneş klübünün lngiltercden 

gelen yeni antrenörü Donelly'de 
kendisile görüştüğüm zaman, 
ilk iş olarak benden futbolümüz, 
hakemlerimiz, lik maçları, klüp
ler hakkında malumat sormuş -
tu. Bu yeni antrenör de, verdi -
ğim izahat arasında, bilhassa 
her klübün her hafta maçı olma 
tıına mcımnun kaldı • 

Hanterin şikayetinden sonra 
Donnelly'nin memnuniyeti kar· 
Şısmda, lngiltere futbolündeki 
lik teşkilatını ve klüplerin her 
haf ta macı olmasını gözönünde 
tutarak k~ndi kendime bu işin 
böyle olmasındaki faydaları tah
lil ettim ve şu son uça vardım: . 

1 - lngiltere futbolündekı 
1ik maçlarda daima sürprizler 
Vardır mesela bu haf ta en kuv -
Vetli rakibini yenen Arsenal, ge
lecek haf ta daha zayıf ma yeni -
Ur veya berabere kalır. 

. 2 - İngiltere klüpleri ikide 
bırde ihtiyat oyuncularım oy -
natmak mecburiyetinde kalırlar. 
Bu arada bu ihtiyatlardan parlı
Yarak takıma mal edilenler çı -
kar. 

3 - Her maçta binlerce se -
.Yirci vardır. 

Niçin böyledir acaba? 
1 - Her takım her hafta oy-

11.adığı için, her oyuncunun bü -
ti.in bir mevsimi çıkarması, yani 
?1Utlaka her maçta oynaması 
1rnkansızdır. 

Yorgunluk ve sakatlık gibi 
hallerle arasıra ortadan çekilme
i lazımdır. O zaman ayda bir 

ınaç yapılsa hiçbir zaman birin-

Berfin Şehri Şimdiden Manzara
sını 

Bir Bayram 
eğışlirmiş e 
Yerine Dönmüştür 

Village Olympique'in tayyareden görünüşü ..• 

Son bir buçuk aydır, güreş, atle
tizm, Balkan oyun1an, onlardan son
ra da dost iki ulus sprocularının kar
şılaşması, Türkiye spor havasını dol-
durmuştu. 

Herke bu önemli işlerin başarısı 
ile meşguİ oluyor, didiniyor, çalışı-
yordu. . • k 

Biz de, bu cere:Ylna kendimızı. ap-
tırarak, gözümüzü yalnız kendı sı
nırlarımız içinde gezdiriyordu~.H~l
buki: yakın bir istikbalde, değıl .bı_r
kaç ulusun. bütün dünya milletlerının 
çarpışacakları 1936 olimpiyatları Yi· 
pılacak. 

Son hafta içinde elimize ulaşan 
dünya spor gazetelerinin hemen mü
him bir kt mı bu işe, sütunlar, hatt§ 
sayfalar tahsis etmektedirler. 

ı 936 Berlin Olimpiyadı, 15 ağus-
tosta yapı~acaktır. .. • 

Bu iş içın Almanya, uç senedır, yıp 

ratıcı bir mesai sarfediyor. Sporun 
her şube i için yeniden sahalar, pist· 
ler, havuzlar velhasıl her şey yaptı. 
Artık, bugünlerde bu işlerin hepsi bit
mi olacaktır. Bundan başka Seriinin 
dışına vç y~lnız müsabakalara gire· 
cekler için hususi Village Olimpique 
h.azırlanmıstır. Bu köy küçük ve bil· 
tün konforu haiz, tahtadan, evcikler
den müteşekkildir. Atletler, buralarda 
oturacaklar ve antrcncmanlarını ya· 
p~bileceklerdir. Çalışmaları için de 
koyUn yakınında ayrı ayrı spor saha· 
hın hazırlanmıştır. 

Bundan başka, bir de olimpiyadın 
yapılacağı sahalar var ki bunlar •fa 
fevkalade şeylerdır. ' 

Asıl olimpiyat merasiminin, koşu -
ların yapılacağı stad kumluk bir ara
zi iızerinde, betonar'ıne olllrak yapıl
mıştır. Yapılan nihai hesaplara göre 
bu statta taıw 160 bin kişi rahatça o-

' 

Berlin olimpiyadında yapılan daılların en büyüklerinden biri ... 

Birka(j satır 

Kiracıları görücüye 
çılanaları 

Yaz sonuna yaklaştı. Araba 
vapuru her~n bin bir çeşit göçü 
karşı yakadan şehre taşırıyor. 

Sarnıçlı, divanhaneli evlerden 
gelenler de çifte tel dolapları, 
minare boylu gardroplarile be
raber küçücük uydurmasiyon 
kübik apartmanlara srğmağa ça
balıyorlar •. 

Beyoğlu, Şişli, Firuzağa ve 
Cihangirdeki modem denilen bi
nalann soğan kokan merdiven
leri çeyizliğini servi sandıklarda 
senelerce saklamış ninelerin inil 
tilerile doldu. 

Mevsim sonudur, herkes a
partman arıyor. Her önümüze 
çıkan dosttan semtindeki boş a
partmanları soruyoruz. Yerleş
miş her tamdık yiizlcrce apart
manın boş beklediğinden bahse
diyor. 

Evvelki gün yine bir dostun 
boştan sağlık verdiği bir mahal
leye daldım. Söylediği mükem
mel apartmanları aramağa baş
ladım. Dışından apartmana ben
zer biricik binanın kapıcısını ça
ğırdım. Adamcağızın yüzüne 
gülerek sahibinin huzuruna ka
dar da cıkabildim. 

Apartman sahibi şöyle konuş
mağa başladı: 

- Demek bizim kiibik ve mo
dern daireyi beğendiniz bey oğ
lum. F:ılr~t n ..... :m ~ .. h;1,.,.., ... 1 ..... 

sormak istediğim bazı şeyler 
vardır : 

Evli misiniz? Cocuklarrmz 
var mı? Kac tanedir? Gece yatı
sı misafirleriniz cok mudur? Ka
pıcıdan fazla iş bekler misini?.? 
Hizmetçiniz ve aşcınız var mı? 
Siziq memurivetiniz ve kefilini
zin memuriyeti nedir ? 

Birçok dostlarımın bilmedik -
leri seyleri ev sahibim~ sövleme
ğe gönlüm razı olmadı. uaz~eç
tim. Sokakta diisündükçe, görü
cüye cıkmak adetinin gelinlik 
tuzlardan kiracılara ge~tiğini 
daha iyi anlam ıs oluvorcium ! 

Eşref ŞEFiK 

turabilecek ve her şeyi gayet rahat 
i rette... eyr.edebileceklerdir. 

Bundan ba~ka, yli:r:me müsabakala· 
n için yeniden inşa edilmiş olan pissin 
de 20 bin kişinin oturabileceği, tri
bünler anfiteatr eklinde yapılmıştır. 

ı 936 Berlin olimpiyatlarına 49 mil· 
leti temsil eden, 5000 atlet iştirak e· 
decektir. Bu miktann en önemli kıs
mını Isveçliler teşkil etmektedir. 'Hun 
lar tam 1200 müsabık ile Berlin olinı
piyadına iştirak edeceklerdir. Bu 
müsabakalan takip edecek gazetecile
rin adedi 800 ü bulmaktadır ki bun
ların Uç yüzü Almandır. 

Alman hükumetinin resmi bildirik
lerinde, 936 olimpiyadına bir milyona 
kişiden fazla geleceği umuluyor. Bu
nun için olimpiyat komitesi ve hükii· 
met bu bakımdan da hazırlıklar yap
mış ve gelenler otellerde kalabildik
leri gibi aileler yanında da kalabile
ceklerdir. Yapılan tahmine gore 150 
bin kişi hususi evlerde kalacaklard:r. 
Şimdiki duruma göre 3,5 milyo:ı bi
let basılmıştır. 

Bundan ba ka, yüzme müsabaka • 
larının yapılacağı Stade Nautique hu
susi bir tarzda inşa edilmiştir. 

Yüzme yanşlan yapıldıktan sonra, 
mevcut hususi su boşaltma tertibatı 
ve başka tertibat sayesinde, ve iki üç 
saat zarfında, koca pist boks maçları
~ın y~pılmasına elverişli bir stad ha· 
lıne gırebilecektir. 

Olimpiyat komitesi, dünya neşri -
yatını temin edebiTmck için de hususi 
hir komite yapmış ve bütün işi onla
rın üzerine bırakmı tır. Müsabakalar 
e~nasında hiç bir fotoğrafçı, yazıcı ve 
sı.~emacı sahalara çıkamıyacaktır. Bu 
dunyanın en büyük gazetelerinde ça· 
lısanlara da şamildir. Resimler ve 
mufassal mallımat, müsabakanın ce -
~eya~ından, tam bir buçuk saat sonra, 
ıstenılen yere, yani gazeteye veya 
mecmuaya Alman hiıkiımeti tarafın
dan teslim edilmi olacaktır. Bunlar· 
daı:t ?aşka, iki tane Balinographe a
letı, ıstiyenlerin emrine tahsis edil -
miştir. Ancak bunlar da, özel Iabora· 
tuvarlarda duracak ve resimler ora -
d.a? alınarak, verilecek yerlere yetiş
tıriletektir. 

Bundan başka Alman ekipinde Al
man Yahudileri de bulunacaktrr. Bun 
lar da bütiin öteki Almanlar gibi seç· 
meye girecekler, kazandıktan takdir
de Alman ulusal takımında yer ala· 
caklardır. 

Bu cümleden olmak üzere, iki ka
dın sporcu Yahudi olmalarına reğ
men 'huglinden Alman ulusal takımı· 
na ginnişlerdir. 
. B~nların isimleri Bergsman ve o· 
lımpıyat şampiyonu klorcci Helene 
Mayer'dir. 

Bununla beraber, Berlin olimpiyat
larına gelecek olan herkes, ırk ve 
millet avrılıeı cözetilmeden avni mu-

Kendinizden çok küçük yaşta bir 
kızla evlcnmeyiniz. Ben bu &et"Sem· 
Jiği yaptım. Kırk sekizimdeyim. Uç 
sene evvel on dokuz yaşında bir kız 
aldım. Yalnız taze olsa iyi, güzel de; 
ben de yalnız yaşlı olsam iyi, çirki
nim de. 
Korktuğuma uğradım. Karım ken

disinden altı ynş büyiık, Nazif ismin
de genç bir doktoru sevdi. Henüz 
onun metresi olmamıştı ama eli ku
lağında idi. Vaziyetin nekadar tehli
keli oldugunu anlıyordum. N ebahet 
(karım), evde bulunduğu saatleri 
azaltmağa başlamıştı. Bir gece apart
mana geldim, onu yine bulamadım ve 
alonda bir koltuğa çökerek dUşiln
meğe başladım. Aramızdaki yirmi 
altı yaşın !arkının zevkini büyük bir 
ceza ile ödemege hazırlanmam lazım 
olduğunu biliyordum. Fakat ne büyük 
zevk ve ne müthiş ceza 1 
Yarım saat sonra karım, daima ta

ze, daima güzel ve canlı, içeri girdi. 
Harareti ve neş'esi fa:r:la idi. Geç kal· 
dığı için masum ve nazik bir eda ile 
teşekkür ettikten sonra dedi ki: 

- Nazife rastgeldim. Annesile be
raberdi. Görsen ne kibar, ne terbiye
li kadın 1 Bizi bu akşam Şehir Tiyat
rosuna çağırıyorlar. Locaları varmış. 

Vaziyeti daha iyi kavramak iei:-ı 
razı oldum. Karım boynuma sarıla
rak bana teşekkür etti. 

Gece ana oğulu tiyatroda bulduk. 
Ben Nazifin annesini görünce şa· 

şala ım, a:r: aaha bir çığlı~ kopanyor~ 
dum. Çilnkü bu kadınla ben tam yir
mi üç ya ımdn iken sevi miştim. Ai
lesi onu bana vermedi. O gün bugün 
ben de bir daha Nazımeyi görmedim. 
Evlendiğini, bir çocuğu olduğunu 
duyduktan sonra, onu daha kolay 
unutmuştum. Şu tesadüfün cilvesine 

İCjişleri 
Bakanı geldi 
içişleri Bakanı Şükrü Kaya, dün 

Ankaradan şehrimize gelmiş, Haydar 
paşa istasyonunda il ve şarbay, ilbay 
muavini Hildai Karataban, Emniyet 

bakınız, onun oğlu büyDmU§, yetit
miş, doktor çıkmış, şimdi benim ka· 
nmla, aman ya Rabbi,kanmla sevi i
yordu. 
Şa kmlığtmı ve onu tanıdığımı bel· 

li etmemek için kıvrandım. O da be· 
ni tanımamış göründü. Oğlunun dc-
laletile biribirimize yeniden takdim 
olunduk. Nebahet, benim bu kadın· 
la vaktile sevişmiş olduğumu bilsey• 
di. gözünde yirmi yaş daha ihtiyar
lardım. Bereket versin ki Nazifin an• 
nesile tanıştığımızı belli eden her işa· 
reti gizlcmeğe ikimiz de muvaHak ol· 
duk. 

Ge:ıçlerin isnm üzerin~. Nazifin 
annesile ben locanın ön tarafına otur• 
duk. 

Nazir ve karım arkada kalmrşlardL 
Yan gözle Nazımeye baktım. Per· 

de açılıp ta ışıklar önünce artan, ko
yulaşan buruşuklarile hiç o değildi. 

Perde arasında Nazifle Nebahct 
büfeye r;itmek Uzere Locadan çıktılar. 
Artık aralanndaki münasebet bes
belliydi. 

Yalnız kalınca Nazıme ilk defa ola· 
rak yUzUme baktı, yüzünde kı a bir 
merhamet dalgalandıkt-an sonra müt• 
hiş bir istihza peyda oldu, gülümsiye• 
rek dedi ki: 

- Biribirlerine nekadar yakışıyor-
lar, değil mi? . 

Benim gözlerimde parlamasından 
korktuğu öfkeyi söndürmek için tat• 
lı bir bakışla yüriimü okşıyarak: 

- lnsa! ediniz 1 dedi, yakışmıyor· 
lar mı? 

Gözlerimi önüme eğdim: 
- Evet, dedim. 
lki ay onra Nebabet benden ay· 

rılmış, Nazire varmıştı. Ben de Nizı
meyi aldım. Yani karım, gelinim ol· 
muş, hakikat yerini bulmuştu. 
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PARALAR 
direktörü ve diğer kimseler tarafın - ı--------------
dan karşılanmı tır, Şükrü Kaya çocu
ğunun rahatsızlığı dolayısile şehrimi
:r:e gelmiştir. Sayımda da bul"3da bu
lunacaktır. Sah günü Ankaraya dön
mesi muhtemeldir. ----

Doktorların protestosu 
Etibba odası idare heyeti dün bir 

toplantı yapmıştır. Bu toplantıda ka· 
zanç vergisi dolayısile doktorların tas 
nirıerine Maliye ta akkuk §Ubelerince 
yapılan itirazlar gözden gcçirilmi v 
bu itirazların protesto edilmesine ka
rar verilmiştir. Protesto kararı tel
grafla dün akşam Finans Bakanlığına 
bildirildiği gibi ayrıca Sıhhat Bakan
lığına da müracaat edilmiştir. 

Arsıulusal lzmir panayırı 
hazırhklarma başlandı 

lzmir (Ozel aytanmız bildiriyor)
Finlandiya hükumeti, I.ımir Panavır 
komitesine başvurarak arsıulusal 936 
Izmir panayırına resmi ekilde iştirak 
isteğinde oldugunu bildirmiştir. Fin
landiya hukumed adına lzmir Pana
yır sahasında büyük bir pavyon inşa 
edilecektir. Panayır Komitesi, daha 
şimdiden 936 Panayırının propagan • 
da, reklfim, panavır istihbaratı i terini 
idare edecektir. Bu yıl acun basıhn
da fazlaca rekUim yapılması için her 
çareye bıı vurulacak ve dilbilir gene
ler büroda çalı tmlacaktır. 

ameleye tabi olacaktır. 
Velhasıl, Berlin de yapılacak olan 

olimpiyat da her şeyi en hurda tefer
rliatına kadar düşünülmüş ve yapıl
mı tır. Daha olimpiyatların yapılma· 
sına koca bir mevsim varken. Berlin 
şehri imdiden man:r:arasını değiştir -
miş ve bir bayram yerine dönmüştür. 
Her köyde ve her yerde çok önemli 
milli faaliyet göze çarpıyor... Daha 
doğru u biıtün bir Alman ulusu spor 
srferberliği yapıyor. Ve Bitlcr'in söy 
lediği gibi: 

- 1936 olimpiyadında hiçbir şey 
eksik olmadan her ey en ufak tefer
rüatına kadar yapılıyor ve yapılacak
tır. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
GENERAL 1-<0MOiLIS DiYOR Ki 

''Basit Bir Asker iken Kral Naibı 
Olacağımdan Emin I dim ,, 

Grnerol Konclilu Asamble önünde nutuJı .öylüyor. 

"Le J ournal" cf en: 
General Kondiliı ıivil giyinmittir. 

Uzerinde basit gri bir koıtüm ve yu
muf&k ıömlelc vardr. lısiz kalmrı 
Atinah bir burjuva kıyafetinde idi. 
Geni1 omuzlarının içine gömülen o 
kuvvetli ~fr, halkça tanrnmıı ve SC• 

vilmit bir adam oldu~unu gizliycmi
yordu. 

General Kondilia krallığı niçin ia
de ettiğini anlattı. Mütemadi darbe· 
ler ve hafif kombinezonlar ıilsileıi 
olduğundan cumhuriyete ıerzeniş1 er
de bulundu: "Senelerden beri bir gece 
geçmcmiıtir ki, ordu tıazır ol kuman· 
dası altında buluqmasın 1 dedi. Kon· 
diliı'in iıtediği deva.mir ve normal si
yasal bir hayatın tesisidir. 

Kondiliı'in dudaklarında bir tebcs· 
ıüm belirdi ve ellerile kuk1a oynatır 
gibi bir hareket yaparak Çaldaris'ın 
memlekette böyle bir hayatı tesis için 
lüzumu olan iradeden mahrum oldu
ğunu söyledi. lştc bu sebeple orduyu, 
tayyareyi ve denizi teman edenler, 
geçen pcr§embe gilnli hükumet ba9-
kanma giderek: "Artık size itimadı· 
mıı kalmamıştır I" demişlerdir. 

Bundan sonra iktidar mevkıini Cie
neral Kondilis'e vermişlerdir. Gene
ral bu harekete herkes gibi o ana ka
dar yabancı kaldığmı söylemi~tir. Es
ki bir climhuriyetçi olan generale, 
kralcılara iltihakını ne suretle izah 
'!deceğini sordum. Bana dedi ki: 

- Memleketime olan muhabbetim 
do'ayısile, evvelce hangi sebeplerden 
dolayı cumhuriyetçi isem, bugün de 
yine o sebeplerden dolayı kralcı ol· 
<lum. Ben Yunanistanda düzenliğin 
tesisinden başka bir &aye takip et· 
mcdim. 

Kondilis bundan 3 ikincitcşrinde 
yapılacak plebiaitte hükümdarlrk re
jiminin büyük bir ekseriyet buna· 
C'ağından emin olduğunu söyledi. Sor· 
duğum diğer bir sual üzerine ortalığı 
karıştırmak için vaki olacak her tür· 
lü teşebbüsün ,iddetle cezalandırıla
cağını söyledikten sonra yine gUIUm· 
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nirll ve endişclidi. Beni &örmege 
gcldiii zamanki tek .ifini bir daha 
tekrar etti. Hali o kadar acayibime 
gitti ki, niçin bu kadar telaşlı oldu· 
ğunu sordum. Müthiş bir felaketin 
hiui kablelvukuu içinde oldu~unu 
aöyledi. Çoktanberi Chichcıtcr'dc 
oturup oturmadığımı sordu. Ben da· 
ha cevap vermeden: 

- Buralarda iskelet mahzenleri 
varmıt, siz biliyor musunuz? dedi. 

- lskclct mahzenleri mi? 
- Evet, ben de şaşırdım. Böyle 

bir fey aöylenildiğini dahi işitmemiş· 
tim. Rehberlere bakmı§. bir terler 
bulamamıf. Fakat Chellerton civarın· 
da b8yle mahzenler varmış. Bir arazi 
kayınttsı olmuş ta, bu mahzenlerin 
ağzı kapanmış. Ne söylediğini bilmi
yor gibi konuşuyordu. Acaba içti de 
sarhoı mu oldu diye dütündüm. Ay
rıldığım zaman, içime ferahltlc re1di. 
YUrüdüm, öteberi aldrm. Sonra sine
ma arkad~larından biriıinc rastla
dım. Onunla da bir parça yürüdüm. 
Ondan da ayrılınca hemen kendimi 
eve atmak istiyordum. 

siyerek dedi ki: 
- Benim bu memlekette ötedenbe· 

ri rolüm hep ihtilalleri bastırmaktır. 
Yani ben buna alıştım. 

General Yunanistanda lıUkümdar
hk rejimine muanz bir asker bile 
kalmadığını söyledi ve ıu sözleri illi
ve etti: 

- Dün Salamin tersanesini ziyare· 
te gittim. Bahriyeliler beni heycr.~n 
ve sevinçle karşıladılar. Ya~asrn kral 
yaşasın kral naibi diye bağırdılar. "' 

'.Basit bir asker olduğum zam;ın, 
bir gün gelip te kral naibi olacağım
dan asla şüphe etmcmi~tim. 

Şimdi, istikbale bir bakalım: Bu 
ayın 26 sında, Yunan askerlerinin 
Selaniğe gidtlcrinin 23 Uncli yıl dö
nümü münaıcbetile, memleketin her 
tarafında hem bu bUyUk zaferi, hem 
de hilkilmdarlığı J:utlulamak için lfü
yük tören yapılacaktır. 3 ikincite rin· 
de plehisit yapılacaktır. Halkın reyi· 
ne mi.lracaatin ertesi günil bir heyet 
Londraya, kralın nezdine gönderile· 
ecktir. !ki hafta sonra. tahminlere 
göre, Kral lkinci jorj Atinaya gire
cektir. 

Konditis birdenbire sesini sertleı· 
tirerek ilave etti: 

- Sonra krala kabinenin istifasını 
vereceğim. Oy\e zannediyorum ki. o 
bana yerimde lualmamı rica edecektir. 
Fakat ben de şartlarımı ileriye süre· 
ceğim. 

Ulusal ekonomi, kiPtilr, adliye gibi 
her tlirlü idari alanda mühim deği· 
tiklikler yapmaft düşiinüyorum. Ben 
böyle bir adamım: Ya her ıeyi ya· 
parım, ya hiç yapmam! .. 

lşte kralı Yunaniatana getirecek 
olan adamın bana aöylediği sözler 
bundan ibarettir. Konuşmamızın 
bundan sonrası Fransayıı ve muhare
beye dairdi. Kondilis · Fransır ordu
sunun liyakatinden bahsederek dedi 
ki: 

- Ben iyi bir 11•\crdire. Fakat hu
bctmeslni de fransızca ile beraber si
zin askerlerinizden ve zabitlerinizden 
öğrendim. 

Saat dokuz olmuş, sokaklar tenha
laşmıştı. Chichester'de sokaklar pek 
o kadar aydınlık değildir. Fakat ben 
yine Foas'u tanıdım, Arundel soka
gının köşesinde duruyordu, g11liba bi
risini bekliyordu. Bir kere daha kar
şılaşmıyayım diye yolumu çevirmek 
istedim. o sırada bir otomobil geldi 
ve Foss'un yanında durdu. 

- Ne biçim otomobildi bu otomo
bil? 

- Kanalı bir lindon 1 Bilir misiniz 
nazan dikkatimi celbeden ne oldu 
Otomobil kö,eyi döner dönmez 1'1m· 
balannı söndilrmU,tü. Foaa'un bu 
otomobili beldediğfnf anladım. Çil:ıkU 
Araba durunca hemen :ıaklaştı. kapı· 
dan içeride bulunan birisi ile konu~ 
tu. Tuhaf değil mi? Bende de bir 
merak hasıl oldu. Acaba arabanın 
içinde irim nr diye? Uç, dört metre 
yak"aşmııtım ki. Fosa geriledi, oto
mobil de hareket etti. Şoför, pence
reden elini uı:attı. Araba hizamdan 
geçerken en son gördUğUm ıcy de o 
oldu. Otomobilin içi kapkaranlıktı. 

- Bu gördüğünüz elde dikbtinf
zl celbeden bir •ey var mıydı? 

- Ne bileyim? KUçlik. beyaz bir 
eldi. Serçe parmağındıı pınl pırıl 
parhyan pırlanta bir yüzük vardı. 
~endi kendime sordum. Bir erkek 
nasıl olur da böyle yilıük kullanır. 
Belki beni budala yerim· Jı:oyacakar· 
nız ama, hm bu •li rörUnce dof1-u· 

Zecri Tedbirler Ve Neticesi 

Harp Mussolini'ye Günde 100 Milyon 
Liretlik Bir Masrafa Mal Oluyor ! 

Şimdi Bir Prestij Savaşı Başladı: İngiltere Genel Seçimin Arife
sinde Zecri Tedbirleri Artırmak İçin Hiçbir Şeyi ihmal Etmiyecek 

"Parü-Soir' dan: 1 
Cencvrede çok nlifuı:lu olan bir ' 

lıUkumet adamı vaki olan isranmız ~ 
üzerine, kabul edilen finansal zecri 
tedbirler hakkında sorduğumuz ıu
allere cevaben dcmi~tir ki: 

- Franı;ız • lngiliz: projesinin. 
16 ıncı maddenin tatbiki için burada 
yapılan hazırlık etütlerinden daha ilc
dye gittiği doğrudur. ltalya Hükıl· 
metine veya Italyan toprağında bu 
lunan soıyetelcr ve bahusuı phıslara 
kredi verilmeıinin men'i hakkındı.ki 
fıkraya ehemmiyeti inkar edilemiye:ı 
yeni bir fıkra daha ilave edilmekte
dir. O da şudur: 

"Her tiirlü istikraz veya aksiyon 
bedeli bakiyesinin veya hükmü icra 
edilmemiş her tür·ü mukavelename 
mucibince verilecek sermayenin te· 
diyesi yasak edilebilir." 
Diğer bir tabir ile eğer bir ltalyan 

endüstri sosyetesi, Pariste veya Lon
dradı 100 milyon liretlik bir istikraz 
yapmış ise ve bunun acak üçte biri
ni almıı ise. difer üçte ikisini tahsil 
edemiyecektir. 

Bu tedbirin tatbiki. Italyanın kenrii 
tebaasının yabancr memleketlerde bu
lunan alacakları fü:erine ambargo 
koymuş olmasile hafiflestiri1ebilir. Bi
liyor musunuz ki, harp Munolini'nin 
günde 100 milyon liretlik bir mauafa 
girmesini emrediyor? 1 

Bu halde Muuolini için birincikl
nuna kadar dayanmak güçtür. Esa
sen biliyorsunuz ki, bilhassa Londra
nın finamıal maharili ltalyaya her 
türlü kre:diyi kesmeleri için Uluslar 
Sosyetesinin teklifini bek'ememİ§ler
dir. Ve sonra Italyanın Romanya, 
Yugoslavya ve Sovyetlere borçlu ol· 
du~u yüzlerce milyon franktan da 
bahsetmiyorum. Rusyaya olan borçlar 
ki. en büyüğüdür, vadesi, birincikl· 
nunda gclmekteoir. 

Şimdi Adu• alındı. fakat ilerleme 
hareketi Harrara doğru gelişiyor. Bu 
havalide yakında son ve kafi bir çar
pışma olacaktır ve Italyanın burada 
ciddi gliçlükler karşısında kalmasın· 
dan korkarım. Harrar etrafında 120 

binden fazla Habetli toplanmıştır. 
Halbuki ltalyan Somaliııinden gelen 
ltalyan kuvvet eri lki fırkadan yani 
20 bin kişiden ibarettir. 

- Demek oluyor ki, nikbin değil
siniz? 

L...~--:--,~ l 
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nizden gönderilen eşyanın mükerrer 
sigortasını rcddedeceklerml§. Acaba ,_-
bu tedbir bir abluka ba§langıcı olmı· 
yac-ak mıdır? 

Oylc zannediyorum ki, TngPtere 
eenel seçimin arifesinde, recrt tedbir
lerin faydalı ve tesirli olmasr için hiç
bir §eyi ihmal etmiyecektir. Esasen 
burada hepimiz Itıgiltcrenin bu n•,k· 
tada tamamen hakir olduğu kanuıtin
deyhı. Zir.a netice itibarile iki ihtimal 
vardır: Ya ı:ecrt tl'dbirler hicbir ne
tice vermiyecektir. Bu takdirde bunu 
tathik edecek tek bir devlet kıılsa bi
le. daha şiddetli tedbirlerin alınma
sına doğru gidilecek•ir, veya. bizim 
yaptığımız tazyik lvi nf'tiee \•erecek 
ve bu da an 'aııll'~ ~, doğru bir mer
hale teskil edecektir. 

- Bir anla~ma tominl ihtimali el
an mevcut mudur? 

- Ben Uval"df'n tamamen eminim. 
Yalnrz o. münasip bir anda, hu~ihıkU 
durumu ortaclan kaldırıtbillr. t~val'in 
bunun için c;alratığını ve hatta Mut1· 
soHni'nin itimadına mazhar olan ıe
n,.ral E~io GanbııılıH'rıin Rom11d11n 
Lôndraya hareket etti~ini bitivorum. 

Biıe evvele,. denlldi ki: "Adua alı
nır alınmaz Musso'lni anlasma için 
bir avanı yapacaktır. Bekleyin I" 

su korktum. Bana o kadar gayrita
bii geldi. Ben eve s:!önerken, Foss ıa 
hızlr hızlı karşı istikamete yürüdü. 

- Otomobilin numarasını gördil
nUz mU? 

- Hayır! Nl' oluyor diye o kııdnr 
meraklanmıstım ki .. 

- içerideki adamın gölgesini dahi 
farketmediniz mi? 

- Yalnız dııarıya uzattığı elini 
gördlim. o kadar .. 

- Acaba pırlanta yüzük kaç kırat
taydr sanrrsrnu:? 

Adele şüpheli bir eda ile dudak· 
farını ileriye uzattı: 

- Vallahi, dedi. nasrl s8yliyeyim. 
Otomobil bir ka ktı ve öyle i:eçip 
gitti ki.. Belki aldanmış olabilirim. 
Fakat her halde iri, iri, serçe parma· 
ğım kadar iri bir pırlanta idi. Bagka 
bir şeyin farkına varmadım ama, oto
mobili diln akşam yine gijrdilm. 

Genç ktz bir gece evvel başmdan 
geçen hidiıeyi anlattı. Delikanlı da 
dikkatle dinledi: 

- Demek ki, otomobildeki adam 
sizinle konuımak iıtcdl. Sesini tanı
dınız mı? 

- Hayır. tanınacak ses degildi ki. 
Mırıltı gibi bir şey .. YU.r.UnU de IJÖr· 
medim. Galiba başındı bir kuket 
\•ardı. Hatta polisin nicin nnmarası- · 
nı almadım diye canı sıkıldı. 

- Yok canım öyle sCSyledi ha .• Cö· 
rDyorum ki bu adam, polialilı:te bire-

art.yor : 
Bir iş mi arıyorsunuz? tşııiz misiniz? . 

- Henüz değil amma ... Şey ... Ben Uluslar Kurulunun kapıcı
sıyım da. 

-- - -
bir kesilecek. 

Hrixan §Öyle bir düşündü: 
- Eğer iıteraeniz, aizi studyoya 

götüreyim, dedi. 
Stüdyoya vardıkları zaman. ıcnç 

kı:ıı locasına bıraktı. O gün için iti 
paydos etmişlerdı. Brıxaı1 da ıh.iyar 
direktörün yanına gitti. 

- Siz bu havalinin zenein ve mu
teber ins"nlarını tanıyorsunuz., dedi. 
sağ elinde iri bir pırlanta taşıyan, 
direksyionu içeriden bir landon sa
hibini tanıror musunuz? 

- Olsa olu Stella Mendoıa'dır. 
- Ste la, hiç tc aklıma gelmemiş· 

ti. Adele küçük bir kadın eline ben
ı:yordu. demişti, 

- Steııa·nın eli o kadn kilçUıt de
ğildir ama. bir erkek eline göre kil· 
çlik sayılabilir. Sonra arabasının di· 
reksiyonu içeriden delildir. 

Biraz daha konuttula.r. Oğleden 
ıonra Brixan müıtacel bir davet Uzc. 
rine Londraya &itti. Scotland Yard
da bUyilk polis tefleri bir konferanı 
halinde toplanmıılardı. iki ıaat kı· 
dar mlizakereden ıonra, Gregory'nin 
tevkif edi memeıine, fakat tarasıut 
altında bulundurulm11ına karar ve
rildi. 

Emniyet şefi dedi ki: 
- Biz Borneo'lu ıenç kızın kaçı· 

rılması mneleılni tcabit ettik. BU· 
tün hldiaeler blribirfne tetabuk edl· 
yor. Benim Gregory'nin suçlu olma-

dığında hiç şllphem yok. Fakat yine 
dikkatle ve ihtiyatla hareket etmek 
lazım . Brix'Y',ıiz dairenizde alacağınız 

tedbirlerde belki biraz ileri gidebilirsi 
niz. Fakat polis, arkasından mahkü
miyet geleceğine kat'i kanaat hasıl 
etmedikçe. cinayet ithami ıe bir kim· 
seyi tevkif edemez. 

Brixan tekrar Su sex'e hareket et· 
ti. Chic:hes er'in ~ört mil şimaline 
gelince. yol üzerinde uzun boylu bir 
adamın kollarını salladığını gördii, 
Yava,ıandı. Kimi &örsün? Longvat 
değil mi? 

Araba daha durur durmaz, Lonı· 
vlı yaşından beklenmiyen bir çevik· 
Jikle basamağa atladı: 

- lki saattir ıiıi beklirordum, de· 
di, mUsaade ederseniz bineyim. 

- Bininiz. bininiz;. 
- Chic:hester'e gittiiinizi bi'iyo-

rum. Acaba Dower House'dan gec;e
mez miıiniz? Size ç9k mühim ıeyler 
&öyliyeceğim. 

Lonıval'in otomobili d~rdurdufu 
yer Dower Houıe ile Griff 1atosunun 
yollarının blrle9tifi yerdi. ihtiyar 
Chichcıter'den yayan geldi~ini ve 
kendiıini yolda bekledllini ıiSyledl. 
Batını elerek dedi ki: 

- Sizin bir kanun adamı olduğu· 
nuzu öğrendim. Adalet davasını hiz
met edenlere kartı benim derin hür
metim wrdır. 

- Bunu ıize galiba Knehvorth 

- Daha doğrusu nasıl düşünce~ 
ğimi bilemiyorum. Her iki taraf ta 
hirsok hatalar i1leml§tir. Ve geçefl 
zaman da bu hataları azaltacak yerde, 
eınu daha tehlikeli bir şekle sokmak
tadır. 

Bir prestij savatı b.şlamıştır. Ro
mada olduğu gibi Londrada galip 
gelmek ve erkan umumiyeye yaran· 
·'-~~ ..... ı..d.~ 

uzaklaştıran budur. 
I§te bu sebeple bir, Uluılar Sosye

tesi paktını tatbik etmek ve bu uye'" 
de herkesi araıu'uaal tesanütler çer• 
çcvesi dahilinde kalmağa icbar etmek 
i•tiyoruz. 
Eğer yarın Cenevredc, Fransrz: • 

lngiliz iş birliği en küçük teferruata 
varıncıya kadar kuvvet bulacak olur• 
sa ufukta aydınlık görüleceğine ~m~ 
nim. 

italyan generallnln 
Londra gezisi 

Londra. 16 - Perıembe ıUnil Lon
draya gelecek olan Mu11olini'nin ta~· 
si doıtu ve ltalyan eıki muhariple~ 
nin başkanı bulunan General Ciarl" 
baldi'nin Londrada resmt bir vazifesi 
olmadığı Ingiltere Dış Balranlığınc• 
beyan edilmekle beraber. Generıllıt 
bu seyahatine Londrı diplomatik çe•" 
renlcrinde huıuıi bir ehemmiyet ,,r 
rilmektedir. Generalin Londrada ti• 
yasal bazı zevat ile i:ÖrÜ§eceği mu· 
hakkaktır. General, Mussotlni'nln tıı
giltere HUkümetine yarı resml blt 
surette vereceği teklifler hakkındı 
ıemini yoldamağa memur edllmiıtir. 

söyledi. 
- Evet, kim olduğunuzu bana • 

söyledi. .Ben de zaten sizin müb!ı11 
bir mevki işgal ettiğinizi &e7.miıtti.rtı
ltiraf ederim ki, ilk görilştüğilm gütı• 
ler, ıizi şu sinema budalası gençler• 
den zannetıniıtlm. Yanılmıı olduğu• 
mu anlamakla memnunum. Hatta 11e 
mes'ut tesadüf ki. sizden bir kanun 
noktası hakkında fikir danısacagıı11· 
Pek korkarım ki. avukatım beni bU 
noktada tenvir edemiyecek. Gayet 
mütkül bir vaziy'ctc düttüm. Ben ın· 
zivayı ıever, başkalarının itine karıt" 
maz bir adamım. Şu yaşımda doğrıJ• 
su rahatımın bozulmasını. batım• ir 
ler gelmeılni istemiyorum. 

Brixan çenesi düşük lhtiyınn rs• 
anlatmak ve 8frenmek iıtediftne 111• 

rık ediyordu. Acaba geceleri dotatrP 
ken. henllz kqfedilmiyen yeni bit 
ıeye mi teudllf etti 1 

Dowere Houıe'un 8nünde durd&t' 
lar. lhtlyar indi. Parmaklılc'ı ıcapı1' 
a~tı ve Brixan seçtikten aonra k•P'" 
~. . 

Salona girecek yerde merdlv•11 

dotru yUrlidU. zlyarctçlıfne kendlsY 
ni takip etmesini ltaret etti. 1 Yukarı çıktılar. Adele'in bir ıtC 

0 müthiş heyecanlar gcçirdiii odart' 
kapm önline geldl\C1'. 

Longval dedi ki: 
Arkıısı ,..a 

,. ,. 
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Londra Heyecan İçinde Suikast Nasıl Hazırlandı R 

Musolini ingiltereye 
Harp Açacakmış 1 

. . Londra, ıa.A.A. - Diin akıam . • 
"1ıpl~tik durum, çok kanıık idi. 
lnciltere'nin İtalyayı küçük dÜ§ilre· 
~ek_ tekilde Habeıiatan'dan çekilme
&~ ıcbara hazırlandıiına Muuolini
nın kani bulunduğu ve bu itibarla İ· 
~yan batbakanımn timdi vakayü ta· 
til ederek lngiltereye kartı mub9aa• = ~mağa karar verdifi haklan· 
,__ İngiliz büyük elçiıinin. lngill.s 
.. bineaine maletm.t verdiiine dair 
~k muıirrane dolapn 19yıntılar, 
~rada büyük bir heyecaaı uyan
-.-ıtır. 
• Bu haberin mahiyetiniıı aftrbfı 
"1olaJnile resmen teyid edilmemeli 
llıuhtemel olmakla beraber rami çe
'°~erin bunu yalanlamaktan ~tina 
ettiklerini de kaydetmek gerektir. 
. Ailebi ihtimal büyük elçi tarafm· 
"1an )'apıJan tebliğ, bu derece afır 
lbahiyette değildir. Ve ~lnız lluı
IOliıü'nin istikbali nasıl ciddi bir tc· 
~e derpiı ettiği hakkında, İngilia 
~ineainin dikkatini celbetmiftir. 

Siel tedllirler ~ 
L l.ondro, ıa A.A. - R..,,..,. lılı
~-~diline •öre, Jqillere, n• 
-ucu ile ,,.,,.,.,. prİİfıMı.rcl•, ne 
~ lterlaan6i 6ir ~· •• , ,.,,_ .,. ,,....,.-~- ........ ,,...,.. 
.....,.ü.,,,.....ir. 

1 
' 

,.,.,,.,.. sa-n ,,.,..,,,., hpa· i:!*· ~ Jtol70711 ,,.,.,. lnr .,,_ • 
ltarma11 fl~ltt-ir. 

Laalneütefli 
l..ondra, ıa.A.A. - Deyli Tetı

~~.ıazeteai. Pransu-tngilia buhranı 
-.nanda Cenevreden ıu yuıyı al· 
lbıttır : 

Lavaı hll~etinin Ulualar Sosye
tesine kayıtsız ve prtsıs müzaheret• ;en imtina etmeli, orta)'& bir P'rsnaız
lleillz mUnaaebat uneaeleai sıkar· 

lbaktadır. 
lnciliz hUJcQmeti, Mu11olini'nin 

han11 mUzakere etmek iıteyip iste· 
lbediğini ve iıtiyona hangi naa ü
zerine iatediiini öğrenmek arzuaun· 
4-dıt. Bundan bafka, Muuolini bu
llu reddettifi takdirde Franaanm du· 
!~ne olacafuu öfrenmelr istiyor. 
4JClVil'ın ilk cevaplan Ulu&lar Solye
tcsi doatlanna caaref"ftr*flt ......_ 
)ette defileli. 

Diler tcıralt•, ı-.ı;., ,,..,,, .. 
~ l,..W. lil...,..,. ltiPO' ltaW• 
lt.q.ywı ,,.,.,. ş.,, ,.,...,. •7'1 
~n-......... _.,__ ~ ,.,._ 
fit edilıni, °""""""" ,,.,,.... ,..., 
ettifiai 6iWirme,,,.,,ir. 

l.avaı herhanıt bir deniz yardımı 
~~klanda İngiltereye yapıkcak va· 
-n İtalya blikOmeti tarafından bir 
~ hareketi teldlnde tellkld edl· 
~eti miltalaaandadır. lııslltere bu 
~ttan istifade ederek. halen Lo-

rno antlatmaaı mukadderatının 
lbevzuubahiı olabileceiini hatırlat· 
llıaJrtac1ır. Pranaa taahhütlerine ria
Jıet etmekten imtina ettili takdirde, 
rıcntere bu mmtakaTI emniyet pak· 

bili ne ıuretle tefair edeceii meaele
liıü tetkik edecektir. 

L.Hl T. R. A...ı• PriiJtii 
~. ıa.A.A. - Laval, dün in· 
~ bUyük elçiıi. Georıe Clerck ile 
.,~rldye dıPf1eri Bakam Tevfik Rüt
.. Araı'ı kabul etmi9tir. 

T. R. Anu C.,..,,,.•~ döndi 
'-1Pari1, ıı. - Anadolu ajansının 

ıytan bildiriyor : 
1>.i Bakanımız TmQr RilftU A· 
~ Parie btl,Uk elçimir Suad ile 
.,...Ukte dlln Laftl ne 18rilftUkten 
lonra alıpm Cennreye dlSnmilftUr. 

Prwu. oe 1,,,q- .,,..q.ti 
1.ı. ~ ıs.AA - Stefani ajansı 
Vllcliriyor : 
le 15 Birineiteırin tarihli DaiJy Te-

ll'apb gazeteai, tte!yan bilkOmeti· 
~~ranaaya bat vurarak Brenncr u 
~;,_~ kartı bir taamıs vukubulduiu 
~\de ltalyanm Fransız )'ltclımma 

:u•enıp gUvenemiyecefini aorduğu· t" \'e Franııa blikOmetinin bu mli
t!.~•b cevabau bıraktıimı yazmıı· 

Yetkeli çevenlerden .ıman ma16· 
lbata care, İtalya bükilmeti tarafın
~ ... bu tarzda hiçbir tqebbiia yapıl· 

llbftır. 
,.,,_, elfil.,.,. •öriifiJIOf' 

!-rı., 11 AA. - Lava! bugün ine:. •e İtalyan eJçileri1le a'yn ayn 
" ... t 18rllflniftilr. Pari9. Lond
• "' Boma araanda yapılmakta o-

Günün en bUyUk diplomasi faaliyetini 
cösteren lncilterenin Elize nezdinde-

ki Büyilk Elçisi: Sir Corc Klark 

lan mUzakerelerde büyük bir deği
tiklik yoktur. İtalya Habeoistandaki 
genişleme taleplerinin asgari haddini 

·- MlcllriDeiiitjtlr. !lifi 
PraınNnm lnıUtereye icabında yar• 
dnn etmeai huauıundaki prtlar da 
henils tespit edllmif delildir. La.:al 
-ile lngiliz aefirlnin müzakerelere bu 
üpm da devam etmeleri il\timali 
nrdır. 

r .. -- ltnd noi6i ile de Priiftii 
Parla, 18.A.A. - Laval Yugoslav· 

ya Kral naibi Prens Pot ile 40. daki
ka ıörilpıüttUr. Prenı hemen Lond
rsya &idecektir. Fakat hareket zama· 
nı heniz brar119tırılmamqtır· 
~· ~ , .. ,,.,,.,_.,, 
Cenevre, 18 A.A. - Ekonomik ted· 

birler Tali komitesi toplanmqtır. 
Frarmz deleıninin yaaak edilea 

qyanm dolambaçlı yollarla ltalyaya 
ıirmeainin önüne seçilmesi tedbirle
rine dair yapblı teklif tahrir komite
sine ıönderilmif tir. 

lnciliz deleceai, ambargo ile itha • 
Ut yaaafmın ayni umanda tatbiki ve 
tatbik tarlıinin de bir an evvel teabi· 
tini teklif etmittir. Bu teklif te tahrir 
komitesine gönderilmiıtir. 

Siioe)'fin ,,.,,.,.,,,.,_ 
meosaa 6alaü delil 

Londra, 1 8A.A. - Reaml mahafil
den bildirilditine ıöre, ltalyan ve 
PNDSU matbuatının 10D hilcumlan a• 
pfıckld tavzihi lüzumlu kılmaktadır: 
ltalyanm ablukası veya Süven 1ra -
nahnm ve Kuıldenizin kapatılması 
aala mevzuubahiı old>amJ1br ve bun· 
dan ıere1ı: Laval ıerek MUHOlini ha
berdar edilmiflerdir. lngilU resmi ma 
hafilinde emnivet lebindeki her hare
ketin miifterek otmumda nrar edil
mektedir. Edenin Jtalyaya kartı phai 
harekette bulunduğu ve lngiJterenin 
de ltalyayı ziUet veya harpten birini 
tercih etmek ıztırannda bırakmak is
tediiine dair çıkarılan heberleri de 
yalan ve bethahane olduğu ~yan ~diJ 
mektedir. lngiliz bilyük elçıaı vazıye
ti aydınlatmak için Lavalden Fra:ıaa· 
nın Uluslar Sosyetesi paktının 16 m· 
cı maddesi hakkındaki hatb hareke· 
tini aormuıtur. Bu husuata Franu ta· 
rafmdan berhanci bir ret cevabının 
v•va vıtkit kazanma potitikaaınm 
Ulualar Sosyeteai çerçevesi içinde ak· 
tedilmi• olan bütün mukavelelerin 
temamiyle defittirilmesini icabettiro
cefl ,u1enınemektedlr. 

Fransa Dün Cevabını Verdi 
ı 1'_aria, ıı.A.A. - Laval bu ubah 
f "lilia bUyWr elçiıine, !tıalya tara· 
11ldan yapılacak bir tecavils takdi· 

tinde Fransanm lnıiltereye Akdeniz· 
4le Japacafı yardım hakkındaki Fran 
lra Ce.&bmm mealini bildirmittir. 

Ce.ap, •ynı samanda, bupldl v&• 

~ ~e ~bir ttaıyan 

tecavüsUnlln ihtimali olmadıfmı da 
hatırlatmaktadır. 

Havas ajansının bildirdiğine göre, 
diğer taraftan ı.aval'in bu 11bah ltal· 

buy' ' '- elriainden, Romanm mu-yan ua s • • • 
haıemata nihayet vermeaını mucıp 
olacak terait bılıckında ~ mahl· 
mat aldıiı da muhtemel görünmek· 
tedir. 

ticvabı sıraımda ifade etmiıtir. Zi. 
ra eıki jandarma çavuıu imıini ver 
dijimiz bu adam, Urf adaki müca
deleleri ..... 11Dda Ali SaİhİD maiye
tinde çalıfllUt. harbe kanfDUt ve 
batta bir aralık Miliı yiizbaıılığı 
rütbeıini bile almq bir jandarma
dır. Fakat mutava ... t rolünü de
vam ettirmekten kaçmmaama ae • 
bep aon zamaalarda hükllmetin o 
havalide bazı yeni emnİJet tedbir
leri almaıınclan kufkulaı111uı olma 
aıdır. 

Çerkes Etemle temas 
Yine yakalananlann ifadelerin • 

den Te tahkikabn aeyrİnden anla • 
ıılclıima sön pli c:mıiyet kurul • 
maıı H hareket• seçilmeai fÖyle 
aafbalar arsetıniıtir: 

Y Üya Cenup hududuna yakın 
köylerde nnçberlik ve çobulbk 
yaparak seçmen bir tabatır. Bir ae 
ne kadar en-el oipnlanıyor. Fakat, 
nlemnek için paraaa yok, para ka
zanmak arzuail• hududu aflJOI', Su 
riyede bir müddet dolaıtıktan son
ra Halepte )'iiz ellililderden Çerkea 
Et...Je lamfı)'ol". Çerkea Etem 
bunu Ulu..ı Şefimize •uikaat 
yapmak için kanclınyor, yanma 
dört kiti kab)'or, bol para veriyor, 
onlan ail&h, bomba ve cephane ile 
teçhiz edi)'OI" T• bir otomobille Ha
lepten hududumuza Jalun bir y .. 
sönderiyor. 

Gizlice memlekete giriş 
Bu Ht mel'un Kili.ten hududu 

aizlice s~i• mUTaffak olunca, 
dördü bir istikamete dofru, ve Y ah 
ya da diler bir iıtikamette ilerli • 
yor. Tabü, muanen bir noktada 
bulupnak kararile. 

Y abya Te arkadaılan Haleptea 
aynbıt.rbn Ç.U. Etmııin fUDU 
aöylediii de Yahyanm itiraf1an a· 
rumcla sörülmektedir: 

[Bqtarafı birincide] 
"Korlrmayuu2. Oratla biaim Ali 

Saip oar. O •W ülare edecektir,, 
Ve Etem Y ah yaya bunlarla Ali 

Saip arumda mutava11ıt rolünü 
oyniyacak olan eık.i jandarma çavu 
ıuna Terilmek üzere bir de mek • 
tup Teriyor. Yahya ve arkadatlan 
eaki jandarma çavutunu köyde bu
luyorlar; Y abya, çavuıun yabancısı 
deiildir. Zira yanında bir müddet 
çırak olarak çahtmııtır. ilk temaı 
oluyor. Fakat, çavuf enditeli da•· 
ranıyor. ''Ben Ali Saiple münaıip 
bir zamanda söriifüriim,, diyerek 
bunlara bir müddet kaybolmalan • 
nı taTıiye ediyor. Vaziyetin bunu 
icabettirdiiini anlatıı:or; Bir müd· 
det aonra eak.i ça"V\lf Ali Saibi bu • 
luyor. Olanı biteni anlatıyor. 

Ali Saiple temas 
Şimdi mevkuflar arasmda bulu· 

nan bu e&ki ÇATUfWI ifadelerine sö
n Ali Saip ona: 
"- Sen ba ip n• hnfı,ornın 1 

Bir tlalaa l'•Ürl.,... onları bana , •• 
tir,, tli,or. 

Eak.i ?TUf S..1M soruyor: 
"Bu ifi neci .. yap11onun?., 
C..ap al.,.or: 
"- Ne oldu 1anki? Sadece meb

uı oldum. Benim dıtanda kalmq 
arkadaılanm var" 

Böyle bir muha......den aonra 
ç .. u, köyüne dönüyor. Orada Y ab
ya ile tekrar kartılaımca kuTTei 
maneviyeıai kmlmıt bulunan çan. 
tun ilk ifi bu adamm burada bu • 
lundafunu karakol kumandanına 
haber Termek oluyor. 

Elebaşı yakalanıyor 
Gizli cemiyetin elebaım olan 

Yahya bu suretle elde edildikten 
aonra diier arkadatlannı yakala • 
mak için araıtınnalara devam olu
nuyor Te bu arada Ali Sr .1»'in Ko
zandaki çiftlifi de aranıyor. -iti. 
s. Ser""""' 

Kamutayda Heyecanlı Bir Gün 

TeıWb Eauiye Kanununun 12 inci 
maddesine munfık söriilmiif ol • 
duiunclan, dahili nisamnamenin 
t 80 inci mftddeaine tevfikan teırii 
masuniyetinin rel'ine encümeninm-

[Bqtarafı Birincide] 

dnn. Sen bana vaktile çok lutufta 
bulundun. Bunu da J'apacakllll. 
Senden bunu isterim. 

Aziz arkadatlar, 
Mütarekenin kara günlerinde, 

• .ildi,. ~·-~·-~ --s.aı ...... Oldufu ........... M..t.ata ........ < ... 1ı:~Lt.• 

dialeacli. 
Ali Saip kürsüde 

Maabatamn okunmua bitince, ön 
aıralarclaa lairiade otaraıa Ali Sa.ip 
u........, • ... ... ldİrliJl9 .... 
eli. 

Enell cebinden çakarclriı an 
kapb bir DOt defterini öalne k07 • 
da. Sonra, aynen ,....a.n 8Öyleme
ye bqWu .. _ Am ..... ..., 17 ..... 
deaberi busiin• kadar " timdi bu 
lriini,. çılltıPD - ..... llirçcık 
iyiliklerini ve hüna,..UÜ sonli • 
iüm ve kencliıine candan batlı bu
lunmak aıkmı taııclıitm Atatürk'• 
yapalmaıkta olu bir ....... ...... 
l...t müfteriler benim de adımı 
kanfbnaıtlardır. Bir aydanberi de 
lla elim aabr-.. .ıtmda aıiliyor· 
d ..... Diladenberi çok müsterihim. 

Gerek benim ma..UJetimİD kal· 
dınlmaam• tetkik eden adliye ba • 
kanbtma " a .... k bu teklifi kabul 
edea encimeae candan t.,.ldriir 
ederim 

Ben bu itte de yine bu iftirayı 
meydana çıkararak karplUn ve 
büyilk AtatGrk'ün brptına MY&İ • 
niae li:rik bir arkadapnıs olarak 
çı~. ''IDf&llah ...ı.-i,,, "caa· 
claa .m.ia ---· • . -en., 

Arkadaılar, bunu ltir ümit ola • 
rak töylemiyorum. lçtea .... bir 
inaa, bir karar " kat"i k••aat ile 
ifade ediJonnn. Azis arJıadaflar, 
imim ensili Reiaimi• aaikut 

k 
•• 1 ,.... 

ma ı.tiyen er hnat bialurlana ya• 
......... Ftıkat auikutin 1o1u ortıe1aa 
detilclir. Oradan~en yol dotru• 
dan dofruya be • içinclir. Ata • 
t~ J•tittirdifi navq içia • 
dır. 

İsmet İnönünden 
-bir dilek 

Arkadqlar, benim nialerimis• 
1riiyik atlum vardır. Yalnız ı .... t 
lnönüaden bir teY rica ediyorum. 
Bea. adlİJ• tllhldbı.. kifi sönni
JOl'Ulll. K .. cliai bissat bwmala 
metsul obaa. Ben ODG8 çok iyili • 
fİDİ Sftim. Onun ° • --L • -~· ııçm ~ nca ... ıyonaa, ... iti ... lJice tahkik et· 
sinler. C.,.laanclaa Sari"19 Pi• 
adamlar ita '!İ yapblar. Baalar 
vaktlle bana ıftira ebaiflni. 8d 
lana evrakı inada Dalüliye V ekl• 
letiacle muMattar. 1-..t laön&De 
hak~ ~W etm-. Buna bizzat, 
tahkik .ebi•ler. Çiiaki bu ift• Jal· 
nız adlıye tahkikab kafi ıelmez 

Ali S.ip kürs1iden 1-et lnönü
0

': 

nün otunlutu tarafa tevec:cGh ede
rek dM-am etti. 

" - ı-.t lnöaü .• Hayatım lal • 
dan ince. kılıctaa k•kia bir köpril
nüa üatündedir. ffelsen•la ap 

ela yepyeni bir millet, deTlet kur • 
mak karan ile tek batına Anado • 
luya aıeçen Atatürk'e biz iumnler. 

danız Ona derin bir aık ve doiru • 
lakla bailananlardan birili)'im. O 
kara sünde oldutu sibi bu.sün de, 
yarm da, ölünciye kadar bu inanıt
taa aynlmıyacak olan ben, o za • 
maa ne böyle bir de•letin kunıla -
catım, ne böyle teırii mec:liain ku· 
nalacainu, ne de böJ'le mecliste 
aa1l&ıv olacatmu hiç batınmdan 
...... deiildim. Omnaalı devle
ti ydobmt, ordusu d•itlmıt. mem • 
leketin aevlriilcen noktalan düı • 
man tarafından itsal edilmif ..• Böy 
le bir kara sünde ben o Atatürk'e, 
o ba.- inandıraa ve itıal mmtaka· 
11 altında itsal kuYVetlerine boyun 
eidirmiyen, Atatürk'ün emrini ba· 
na yaptıran kun-et acaba ne idi? 

Arkadqlar, itiraf ........ ki, kuv· 
~tlenlen çok üstün kuvvet var • 
dı. Onlulanlan, toplardan, biçak • 
lardan üstün bir kuvvet vardı. 

O bnet damarlanmda taflclı • 
tan Türk kanı icli. Aziz arkadat • 
1ar, bu kanı t&fdlUYan elemli: ıztı· 
rapb, felaketli sünün adamı ola • 
maz 1 O aaman bizimle beraber ça• 
~ çok bulunda. Birçok adamlar 
·--.fakat Sok ......... ~ 
mayalarını, bosak kanlarını me,da 
na verdiler. Bir kumı, hain Çerk• 
Eth ... Te baia Retit sibiler vatan 
haini dua.aalarnu almlarma vurda
lar. Bir lmmı da udan Bitlisli Yu· 
auf Zi1a sibi kendi ellerile Bidit
te ~•zarlarını kazddar. t 7 aeaeclir 
"!nı busüne kadar kartmıza temiz 
bır arkadq olarak setirea timdi de 
yİIJ• bir karar halinde ıelecefini 
•İze iddia ettiiim kUTTet, arkadq
lar, damarnndalU Türk kanıdır· 
Arkadaılar, bazı inaafaıs haaım• 

lanm zaman saman baaa Tfirk ol· 
a.clıiwnı isnat ettilw " hili et· 
mekteclirler. Arkada•lar, ben ba • 
lladaa •• .._ Tirlliim. ~ ... 
Tirk otlu,__ Hiç bir Çerkeale a• 
likam yoktur. 

Azia arkadqlar. Ben 17 ..... ev· 
~ aadece bir )'lzbap idU.ı Ali 
5lıip. Hatl.ald timdi --· 1 ..... 

• ............ ~evlldı 
yolL Atatfirk'la IQHinM ....... 
itibarına •ar, meYlrüm •ar, eTİm Yar 
topraiım Ylll't tarilatıe ... ""· A.7-
ni samanda 1na ialulU.m iPlde dol 
.... dört ta.. .... d_ ......... ki, 
bir te•inin kılnu düa7aya defit • 
mem. Na11J olur da ben bualann 
hepsini ç--. Ethem sibi ltir hai· 
ne, kendisini Ufak cliye kabul et • 
miyecefim tabaili yok, terbiJdi 
yok, terefi yok bir haine, vatan 
haini bir adama, ben bunların hep 
aini feda edeyim. 

so Ptma seJmif. .. çma 1nı ,-oı • 

Habeş - ita/yan Harbi 

italyanlar Makalleye 
Taarruz Hazırhyorlar 

Süveyıten gelen haberler, 1 tal yan aıkerleri 

araımda haatabklar çıktığından bahaediyor 

Adiaababa, 18 A.A. - Süel kıtalar, 
şimal bölgesine doğru ilerf'hareketle
rine batlamıılardır. Yiyectk, içecek 
ve iliçlarla yüklü latalan ıevkeden 
kadınlar bu kıtalan takip etmektedir. 
Aakerlerin iatcıi yol üzerindeki ka•· 
balar tarafından temin edilecektir. E
sasen yüz bin kitinin bu yollar lize· 
rinde yiyeceklerinin temin edilmesi 
için her tarafı emirler verilmiıtir. 

Raa Ulugueta, henüz buradadır. Fa
kat bir müddet sonra bu kıtalan takip 
ve onlara iltihak edecektir . .Ru, im· 
paratoru, üç cephe ile temuını mu • 
hafıza edebilmeıi makaadiJe Adiaaba· 
bada kalmıya teıvik etmektedir. 

• ltal;,anlor yeni 6ir 

taaraaa ·~~-
Adiaababa, I 8 A.A. - Ogadende-

ki İtalyan ordusu dinmeyen büyük 
yagmurlar dolıyıaıyle yerinde uyar
ken, bugün ıerek Habeı kaynakla
rından diier öteki kaynaklardan ge
len haberler Şimalde Makalle'ye doğ• 
ru bir İtalyan hücumunun pek yakın· 
da yapılacatnu ıöstermektedir. Bu
gün Makalle'nin İtalyanlar tarafın
dan uçak vaaıta1iyle bombardıman e
dildiği ve Habetlerin az çok zayiata 
uğradıklan aöylenmektedir. 

Royter ajanıınm Adiaababa ayta· 
nnm iyi kaynaklardan haber aldığı· 
na göre, İtalyanlar Sulla ırmağının 
vadiainde ilerlemektedirler. İleri hat
lar Makallenin 30 kilometre kadar 
Şimali prldıindeki Adame110 civa-
nna lıcadar gelmitlerdir. İmparatorun 
emirlerine itaat eden Habeı kuvvet
leri çarpıtmaktan çekinerek serilerde 
toplanmaktadırlar. 

Bununla beraber ltalyanlırlı bir· 
kaç çarpııma yapılmıı ve ltalyanlar 
bazı zayiata düçar olnıuıtur. HabeJ -
lerin Makalleyi müdafaa edip etmiye· 
cekleri daha bilinmemektedir. Maa • 
mafih muhakkak olan bir şey varsa o 
da ltalyanlarm, evvelki .tabiyelcrini 
yenidtn kullamralr 'Ol'dulanmn cenah 
tarını fdıirden ileriye do&nı yürüye
cekleri ve Habet kuvvetlerini çevir -
meye tqebbüa edecekleridir. Bu du
rumda Habet kuvvetlerinin muhare • 
beden çekinerek geriye çekilecekleri 
çolıc muhtemeldir. Eaaaen .Malıcallenin 
cenup ve cenubuıarbtainde arazi la
talann hareketine pek müsait defli • 
dir. Bundan dolayı ltalyanlar iyice ve 
uzun müddet hazırlanmadan or~ra 
girmiyeceklerdir. 

Adiubabada nnnedildiğine ıCSre 
Raa Kasaa 'nın kuvvetleri Raa Se)' -
yum kuvvetleriJe bir'qmiıtir •e ya
hut birleıebilecek bir duruma ıelmit· 
tir. 

Hıbeşistana aillh ve cephane cet • 
mekte devam etmektedir. 

ltal70n aahrlm .,.. • 
•ntla ,.,..,_,,,, arttı 

Londna, I 8 A.A. - Royter ajan· 
sının Süveyş kanalı mmtakuı özel 
aytan bildiriyor: 

ltalyanlann en büyUk aıkmblann· 
dan biriai au me.eleaidir. Diğer taraf
tan aakerler araaında Elefantiyazis 
baatalıfı da batıöıterm~. Becakla
nn alt kıamı üzerinde teairlni ctillteren 
bu haatahk kolayca tedavi ohınebil • 

da aiartmq ltir adam için, bmau 
dirt yatında bir ~la .c;,lenem 
....... Nedir a..i 1taM ... ..._. 
kwnet. Çerka Ethml INıpna ae • 
çecek, ben oaaa ..na. since • 
tim, Mai yarataa aclam1 bea öldür 
tecetim. 

Çiflikte yapılan arama 
Arkadaflar .. HiktlıııDet vazileeini 

yapmlflır. Arkadqlar, .... hükü • 
met ltm daydufu uman benim 
çiflifimi, evimi, taharri etmeaeycli 
H benim hakkımda bu takibi yap. 
mua)'dı, emia olunuz iten hüküme 
te lefekkiiİ' edecek yerde tenkit 
ederdim. Çok lauau bulunmak Ji. 
zımdır. Ba hayat, memleket ve va· 
tan içindir. Banclaa bir ay ...,..a 
nim ara4tınlırkea 'Vine hükUmet • 
ten WiJik ilic:empldı ıönliim. E· 
ter diayada Tefaklrbim w•••ar 
vana. Şiikri KaJ'IJUD dar ... - • 
muda ..... söeterdili ........ . 
fllu mtmalr kaWI clefilü. A..-. 
daf)ar, hu laicliae .._.. Od .-Jf te • 
barib ettir.tir BirW IO ,....,.dairi 
- .. ,...... ....,... ıı,.. 
padaW ~ ... ı.t ....... 
yordu. 

Artık hen ........ od•ama siremi 
yonun, çocufmnun yüzüne lıı.Jca. 
mıyorum. 

Adana vau.i Tnfik Hadi anamı 
bir dakılı:a bırakmadı. ilk te1elli 
haberini bana o setirdi. Anam ona 
''bea Tataaperv• ltir çocuk doiur
dum. tahkik edin. tetkik edin, IÔ-

mektedir. Ayni zamanda müteaddit 
zatürree ve böbrek hastalıkları vaka
larma d.a tesaduf olunmaktadır • Ma
amafih en büyük teairi yapan yine sı~ 
madır. 

Silihla mücehhez olan ve muhare
be eden ordunun arkumdan yürüyen 
35 bin itçi ıeneral de Bono'ya bir is
tida ile milraout ederek yol yapmak· 
tana& vuruflDlk iıtediklerini rica et
miflerdir. Bunların bu iıtidalanndald 
arzu yerine getirilmemiı ve kendile
rine yaptıkları itin zafer için en eaa~ 
b it olduğu bildirilnıiıtir. 

Mısır - Trablus 
Sınırında 

Kahire, 18 A.A. - Mısırdaki 
İngiliz garnizonu şimdilik İsken 
deriyede kamp kuracak olan. ye
ni bir piyade alayı tarafından 
kuvvetlendirilecektir. Bu alay. 
biri lngiltereden, ötekileri do • 
ğudan gelen 4 taburdan teşek • 
kül edecektir. 

Biri İngiliz biri Mısırlı olmak 
üzere iki tabur asker Maraa • 
Matruk'un bau sahrasına yollan 
mıştır. Durum daha normal bir 
şekle girinciye kadar bu kuvvet 
orada kalacaktır. 

Bu sahraya giden bütün tren• 
ler, asker ve harp gereçi ile do • , 
ludur. Küçük topların naklinde 
develer kullanılmaktadır. 

[Ba laldlnlta ••l•n teı,.nıllar 
9 uncu •'Ylomudatlır.] 

Mmnn müdalaac 

Kahire, 18 A.A. Havas ajan· 
Sl aytarı bildiriyor: 

Kral Fuat, trigiltereden dö • 
nen Mwr Sudan'ı ilbayı Sir Ge
orge Stuart'ı kabul etmif tir. 

Sir Stuart, bundan sonra Su
dan'm miıhtemel müdafaası hak 
kında İngiltere yüksek komiseri 
ile göriifmilftilr. 

lki destroyerle batı amırma 
süel kuvvetler ve harp g~reçi yol 
landrğı haber verilmektedir. 

Sivil uçakların geçmesi yasak 
edilen Man-a-Matrouh'da korun 
ma tertibau alınmaktadır. Sü • 
veyş kanalı ile Port-Sait üze • 
rinde uçmanın da yakında yasak 
edilmesi mühtemeldir • 

Malt-'a 4..,,,,,. 
Malta, 18 A.A. - tlbaym bir 

emri, çıkarılmasına izin veril -
miş olanlar müstesna olmak üze 
re, maden kınntılarmm ihracını 
yasak etmektedir. 

İtalyanın uzun yıllardanberi 
Maltanın hurda madenlerini sa· 
tın almakta olduğu hatırlatıl
maktadır. 

NalraiaA, onun alm 9Çllı ....... 
ır.Munıa " Beni dotuna Türk km
am bu pven ve itimadı, o urada 
Mai bu ialullp İçİIMI• Unavat diye 
yaratan Atatürk'h bana yucllfı 
tele itimad1111 sibi clefilmemiftir. 

Ali Saip sözünü 
bitirirken 

Arkadaılar, bu iki itimattan iti • 
rUi beni do,_..., cliteri de bu in
kılap içinde "91 yaratan adam • 
dan seliyor. Bu iki itimat benim 
için ..,..ilerin en büyülüdür. 

Görec:eluiniz. ben az zaman aon 
ra aazia .. vaiaize liyik olarak bu· 
ra)'a selirlı:en, bu iki itimada ve ai· 
se l&yik bir arkadaı olarak bura • 
,.a .. ıecejim. 

Ali Saip heyecanlı adanlarla kür 
..... iadi. 

Mazbata kabul edildi 
Batkaa IOl'da: 
- Mazbata Ukkmda mütalea 

ftl' au? Encümen mazltalalau n • 
Jinize arzediyorum. 

Toplanb tonunda, ..._ 1ı1t1a 
Nymolar ellerini ~. ... 
eller arumda Ali Saibia de eli ...._ 
dı. Saat on 1ediyi on dokas r.P • 
yordu. 

Bqkan mazbatanın kabul edildi· 
iini bildirdi. Ruznamede mhakere 
edilecek ltqka birfey olmaclıtm • 
dan pasarteei •at on ... te topJaa. 
mak ibıen toplantıJa ailaa1et " • 
rildi. 
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ASKERi TEBLIGLER 

Eminönü Askerlik şubesinden: 
1 1 inci teırin 1935 celp ve sev

'Kinde hangi sınıflardan hangi doğum 
lulanna kadar Cjağırılacağt ve bu sı
nıf.ardan bedel vereceklerin de hangi 
tarihe kadar bedellerinin kabul edile
ceği ırrasile a~agıya ya.ıdmrştır. Dik
katle okunarak ona göre bedel vere· 
ceklerin vaktiyle ~ubeye müracaat et· 
mcleri ve bedel vermeyeceklerin de 
toplanma gUtıleripde şubede bulunma 
Jarı lazımdtr. 

A - Deniz sınıfına aynlmış crat
lardan 3Z9 bakayasileJ30 doğumlular 
24 l inciteşrin 935 günü sevkedilmek 
üzere ıubede toplanacaklardır. Bu 11 

nı!tan bcdd vereceklerin bedelleri 
23 1 inciteşrin 935 ak_şanuna kadar 
kabul olunacaktır. 

B - Jandarma sımfma ayrılmış 
~ratlardan 329 bakayasile 330 doğum 
]ular 24 ı. inci teşrin 935 günü sevke 
<}İJmek iUere şubede toplanacaktır. 
Bu sınıftan bedel vereceklerin bedel. 
leri 23 l. Teşrin 93S gUnli ak§amma. 
kadar kabul oh4nacaktır. 

C - 316 • 327 bakryasilc 328 do· 
ğumludan geri kalan piyadeler ve 316 
328 doğumlu iki senelik sımfa ayrıl· 
mıt olanla.mı baka.yasile 329 doğum
hılar 24- tindtcşrin 935 de şubede 
toplanacaklardır. Bunlardan bedel ve 
receklerin bcdel'cri 23 lincite§rin 935 
akşamına kadar kabul edile-cektir. 

2 - Toplanma günlerinde şubeye 
müra~at etmiycnlerin hakkında as -
kcrlik mükellefiyeti kanununun ceza 
maddesi ahkamı tatbik edilecektir· 

• 
Kadıköy A•kerlik ~ubcsinden: 
Şubemiz yedek stibay defterinin 

362 sayı&ında yazılı yedek piyade 3091 
diploma numaralı f!stcğmen 31 S do -
ğumlu.. Gazi Antepli Süleyman oğlu 
Mehmet Emin btanbulda ise i andan 
yirmi dört saat içinde hariçte ise bu· 
lunduğu mahal Askerlik ıubesl vaın
tati1c oturduğu yerin ıubcye bildiril· 
mcı>i. aykırı halde kanun tatbik edile• 
ee~i. 

• 'Osküd.ır A.ıkerllk Şdbcsi Başk.anlıı-m· 
dan : 

1 - Denize aynim" erlerden olup JO 
J. T~rınde ıevke•I ecck ıkcn sevklerı te· 
hır edılc.n (Dcniı ve Jandarmaların) 24 
1. Tefrin sabahı Şubı:yc gdmelcri Vf. Z3 
l Teşrin iJk~amma kadar da bedelleri ka
bul edilecektir. 

• I Kaıiiköy Aıkcrlik Şube.inden : 
Şubemiı yedek Subay dellennın 349 ta· 

)'ıoında yarılı Be:vocJu Aiahamamı Nrmil 
apanımanı 5 numarada adresi gôsterılen 
yedek piyade asteimen Askeri yoklama· 
latını yapurmamışttr. 1ıtanbulda ise ılin· 
dan yınni dôrt saat i~nd• hariçte ise 
tıuıunduiu mahal Askerlik Şubesi vasıla· 
ı .e ouıraııcu yerın ı;ıuocnu.ıc lıudırılmcsı 
r.., lı:ro halindı: kanun 14\tbi.k edilcceıti. 

1 - Ewelcc ilan cdıldiği üzere 935 
J ınci Te~rin cclbı yapılacaktır. 

Z - !ki nnelık ve iki seneden fazla hiz. 
metc tabi saılam 316-3ı~ dogumlarla 
g:ıyri müslüm erat celp ve sev cdilecck
Lr. 

3 - Sevke tabı erlerden bedel verecek· 
ler bedelleri 23 t ınci Teş. 93~ akiamma 
kadar kabul edilecektir. 

4 - Şubece toplanma ıiınu 24 l inci 
Tcş. 935 ıunüdiır. lki &ene vı: fazla hı:ı:
mete ubı erlerle gayrı mil$lümlerden çel· 
meyıp ıcç kalanlar Askerlık mı.ikellefıyet 
kanunun 86 ııtcı maddesine gore ceı.alı ka· 
lae&klatdır. 

• 
Kadıkoy Aakerlik Şubesinden : 
Boz Tuğan Askerlik ~ubcs.ndc ikpı Ka. 

dıköy fukcrlık Şubui Bi:ilkesine nakıl et· 
m., ve oturduğu ;-erı be.ıı 01a.mayc1n ye· 
dek e~ucı 309 do&Umlu Hüsamctun n 
lstıınbuldl iae Şubcmızt &elmcsi taşrada 
ıse bulunduğu Aıkcrlık Şubesi vasıtasile 
adre1tnın bıldırilmesi ilan olunur. 

YENi NEŞRiYAT 

Pertembe gazeteai 
Per~embenin 29 uncu sayısı renklt 

ve 16 sahife olarak çıktı. Fiyatı 7 ,5 
kuru§tur. 

DAVETLER 

Eminönü Halkevinden : 
Evimizın QUlhane parkı için Ala;y köş

kündeki ıösterlt ıubcşindc her. hafta pa
zartesi, salı, çarşamba. perşembe ve CU· 

ma a-linü akşamlan 11aat 20.}0 da goıte· 
rı titr vcrileı:c:ktir. Bu gösteriUcri ı;eırmck 
ıısteyenle-; hc:rgim saat 17 den sonra Ala)' 
kô5kıi Dırcktorliığünc baş,,urnrak çağrı· 
larmı alabilirler. 

IST ANBUL BELEDi YESI 1LANLAR1 

Sahası Bir metre Muvakkat 
metro kıymeti tcıninatı 

murabbaı 

Fatih yangm yerinde Şeyh Res
mi sokağmda baş ho<:a soka 
ğmda 83 çü adada 6 metro 45 
santim yüzlü arsa 62. 70 'J ı:rı 11 -'l 
Beşiktaşta cihannuma yangın 
yerinde yıldız caddesinde Maz-
har Paşa sokağında iki yüzlü arsa ıos.ı~ 6 47,34 

Yukarda semti, sahas1 bir metrosunun muhammen ktymeti ve 
muvakkat t~minatı:.,:Yazılı o'.lan arsalar.. satılhlaıt ilzcrc ayr.ı ayn 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levaznn müdürlüğünde 
görülür. Arttırmaya girmek istiyenler hizalarında gösterilen mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 25 1 ci teşrin 
935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B) (6327) 

Metro murabbaına 6 lira değer biçilen Kad1köy Moda yangm 
yerinde karakolhane sokağmda beş ve altı harita N. lı arsalar ara· 
smda iki metro 40 santim yüzlü 48 metro murabbaı arsa alakadar 
lan arasmda satılmak üzere pazarhğa konulmuştur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isf yenler 21 
lira 60 kuruşluk muvakkat teminat makbu7. veya mcktubile bera • 
ber 29 l ci teşrin 935 salı günü saat 15 de daimi encümende bu
lunmalıdır. (B) (6384) 

A - Tiirk olmak 
B - Siyasi haklarına sahip olmak 
C - iyi ahlak sahibi olmak ve yüz karart1c1 suç veya ağır ha

pis veya o derecede cezayı müstelzim bir fiil ile mahkum olmuş 
bulunmamak (polisten alınacak tasdikli bir belge ile tevsik edile 
cek) 

Ç - Laakal Lise mezunu olmak (Şahadetname veya tasdik · 
name ile tevsiki) 

D - Askerlik çağında bulunanlann askerlik hizmetini ifa et 
miş veya smıfr ihtiyata nakledilmiş veya askeri hizmete elverişli 
olmad1ğ1 sabit bulunmuş veya tecil edilmiş olmak (Nüfus cüzda
nına askerlik şubesinden yazılacak tasdikli bir şerhle veya ayrı . 
ca askeri belge ile tevsik edilecek) 

E - Bulaşıcı hastalıklara müptela olmamak veya vazifes;ni 
muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni ve akli anza ve hasta 
lıklarla maliil bulunmamak (hastane hey'cti sıhhiyelerinden bi
rinden alınacak raporla tevsiki) 

F - İstenoya kullandığı harfleri makina ile Türk yazısına seri 
bir surette çevirmek. 

Umumi Meclis ve daimi encümen zabıt ve muamelat Ş. için 
Hayatın neşesi miisabaka ile 50 lira ücretli bir sinetoğ-raf alınacaktır. YukarrdJ· 

istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

İhalesi Fesh edilen 150 
ton ağır benzinin kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuş
tur. İhalesi 25-10-935 cu
ma günü saat 11 dedir. 
Hepsinin biçilen ederi 
487 50 lira ilk inanç parası 
3656 liradır. İhaleye gire
ceklerin 2490 sayılı kanu
n un 2, 3 üncii maddelerinde 
istenilen belgelerle teminat 
ve teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. Satın
alma Komisyonuna verme
leri. (333) (6245) 7965 

* * ı;. 
Bursa garnizonu için 

50000 kilo koyun eti satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 17500 liradır. Şart
namesi Satrnalma Komis-

ı yonundadrr.Eksiltme 25-10-
935 cuma günü saat i 6 da 
Bursada Topanede Satın· 
alma Komisyonu binasında 
kapalı zarf usuliledir. Mu
vakkat teminatı 131 2 lira 
50 kuruştur. Eksiltmeye 
iştirak edecekler Ticaret O
dasında kayıtlı oldukları
na dair vesika göstermeleri 
lazımdır. Teklif mektupları 
saat ı 5 şe kadar Bursada 
Satmalma Komisyonu Reis 
li '!ine veriJmiş olacaktır. 
(338) (6284) 797? 

* * * Krrklarelinde 900 ton un 
kapalı zarfla ihalesi 1 İkin
citeşrin 935 Cuma günü ya
pılacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale gunu 
teklif mektubu ile kanuni 
belgelerini saat 14 e kadar 
Komisyon Reisine vermele
ri ve saat 15 de Komisyon
da bulunmalıdır. Unun tah 
min edilen bir kilo fiatt 
12 kur 62 santimcliı: İlk 

teminatı 8566 liradır. Şart
namesi Kırklareli Satınal
ma Komisyonunda her gün 
görülebilir. (359) (6457) 

8164 

*** 
Kırklarelinde 600 ton ar-

panın kapalı zarfla ihalesi 1 
İkinciteşrin 935 günü yapı
lacakdrr. Eksiltmeye gir~ 
mek isteyenler ihale günü 
teklif mektubu ile kanuni 
belgelerini saat 15 e kadar 
Komisyon Reisine vermeli 
ve saat 1 6 da Komisyonda 
bulunmalıdır. Arpanın tah 
min edilen bir kilo fiatı 4 
kuruş 44 santimdir. İlk te
minatı l 998 liradır. Şart
namesi Kırklareli Satrnal
ma Komisyonunda her gün 
görülebilir. ( 358) ( 6458) 

8165 
• * • 

Tekirdağ için 720 ton. 
Malkara için 360 ton arpa 1 
İkinciteşrin 935 günü kapa
lı zarfla eksiltmesi Tekirda
ğmda Satınalma Komisy
yonunda y a p ı 1 c a k t ı r . 
Tekirdağ arpasının eksilt
mesi saat 16 da tahmin be
deli 4 kuruş 2 5 santim ilk 
teminatr 2295 liradır. Mal
kara arpasının eksiltınesi 
saat 1 7 ,30 da tahmin bede
li 4,5 kuruştur. İlk temi-
.natı 1215 liradır. Şartname 
si İstanbul Levazım Amir
liği Satmalma Komisyo
nunda görülebilir. lsteklile 
rin kanuni vesikalarile ihale 
saatından bir saat evvel Te
kirdağında Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (364) 

(6464) 8173 

"' * * 
Vizenin 85000 kilo arpa-

s,na, Pınarhisarın 70000 
kilo arpasına, Demirköyün 
1 ~000 kilo pilavlık pirinci-

ne (2400) kilo zeytin ya~· 
na. 12000 kilo üzümüne l" 

hale günü istekli çıkmadı
ğından Dördünün de eksilt
mesi 1 O gün uzatılarak iha 
leleri 21 Birinciteşrin 935 
pazartesi günü saat 14, ıs, 
1 6 ya btrakılmıştır. İstek
lilerin Vize Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

( 382) ( 6585) 

* * * Kı pah zarfla eksiltmede 
olan Pınarhisann 392000 
kilo yulafına, Demirköyilll 
15000 kilo sade yağına 
24000 kilo gaz yağına ihale 
günü istekli çıkmadığından 
üçü de bir ay pazarlığa ko
nulmuştur. llk pazarlıkla" 
rı 24 Birinciteşrin 935 per" 
şembe günü saat 15, 16 da 
drr. İsteklilerin Vizede Sa
tınalma Komisyonuna gel .. 
meleri. (381) (6586) 

••• 
Manisada Merkez Kıt'at 

ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakasaya k o n u 1 a ıı 
240000 kilo una talip zuhur 
etmediğinden 2490 No. lt1 
kanunun 40 maddesi muci
bince bir ay zarfında pazar• 
lıkla eksiltmesi yapılacak· 
trr. İhalesi Manisada TÜ"' 
men Satınalma Komisyo
nunda 5-11-935 salı günü 

..saat 13 de yapılacaktır. Te· 
minatı muvakkatesi 2160 
liradır. Muhammen fiatı 12 
kuruştur. Şartnamesi 145 
kuruş mukabilinde Manisa· 
da Tümen Satmalma Ko
misyonundan almabilir. Ek 
siltmeye girecekler 2490 
No. lu kanunun ikinci mad
desinde tarif ettiği vesaik 
ve temina~ariyle birlikte 
bulundurulmaları lazımdır. 

(:318) (6588) 

Pek Yakında Piyasaya ~ıkacaktır. 

-~~~!!!'ı!.iJ!!iii~!!i!!!·~::!iiiii!!!!!!!!~!!!!!i~il!!!!~~:~;zi!!!!!!i!:~!i!!!ii'~!i!!İiii!!!!ii!!!!i!!!!!!!!!!!!!!i!!ji!!!!iiiil!!i!!!!!i!!!iii!i!!!!!!!!i!!!!!!!!!!ll!!!!!!!i!!!i!!~' 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: \\ 
D. NO· Semti ve mahallesi 

345 Sarryl'r 

472 Tarabya Aya Kiryaki 

1798 Bogaziçi Yl'nimahalle 

3641 Beyoglu Kurtuluş 

'.l827 Yeni köy Gü2elce Ali 

4449 
yaı;a 
st bul Tahtakale 

Rü empa~a 

5806 Kadıköy İbrahim a~ıı 

$olcagı 

E.Hacı Kaptan 
Y. Sular cad. 
Ayazma 

Yenimahalle 
Sulu bağçc 
E. Korenti 
Y. Atd:.mga 
Bağlar mevkii 

Uzun ı;arşı cad. 

Emlak No. 

E. 31 Mü. 
Y. ı 

E. 77 
Y. 3.S 
E. 15 
y. 17 
E· 26 
Y. 22 

107 

F:.123 
Y-280 

E. 2 

Cinsi ve hineai 

413.50 metre usa. 
ntn tamamı 
6889 metre ba&uı 
1/ 2 Hiı. 
Ahşap hanenin 
1/2 His. 
Ah§ap hanenin 
1/3 His. 
2 7 50 metre ba-
ğın tamamı 
K$.gir dükkan 
ilııtU odaların 

1/4 Hia. 
t çinde odaları 

Hisseye göre 
muhammert g. 

720 Açık 
arttırma 

175 

450 

150 

qo 

500 

.. 
. ,, 

.. 
DinCj olmaktır. yazılı ~artları haiz bulunan isteklilerin vesikatariıe birlikte (24) 

Birinciteşrin 935 perşembe günü saat onda İstanbul Belediyesi~ 

1 H o R M Ô B j N : i _d_e_u_m_u_m_i _M_e_c_li_s _s_a_ıo_n_u_na_g_eı_m_e_ıe_r_i._<_B_)_( 6_5_9_0 )------
, 

5816 Ycniköy 

R. Sevid Ahmed 
dcroi 
V, Lambacı 
hıtefanos 

Y. 3.3/1· 
3/2 

E. 11 
Y. 15 

olan 47762 metre 
bostanın 2/3 His. 
34.50 metre arsa· 
nrn tamamı 

4800 Kapalı 
urf 

SO Açrk 
arttırrrı• 

2640 Kapalı 
zarf 

j TABLETLER·ı 1 ı Hepsine 45 lira değer biçilen Cerrahpaşa Koca Mustafa Pışa 
' caddesinde 125- 109 N. lı evin ankazı (temel taşlarr ve duvarlan) 

1

1 

Yorgun vücutları 
1 

hariç olmak üzere açik arttırmaya konulmuş ihale gününde istek· 
tisi bulunmadığmdan arttmna 25/1 ci teşrin 935 tarihine uza . 

dinçleştirir tılmıştır. Şartnamesi levazım müdür~tiğünde görülür. Arttırmaya 
·ıKTı.DARSIZUCil 

1

; girmek istiyenler 3 liralık teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber 2.S/1 ci teşrin 935 cuma günil saat 15 de daimi encümende bu· 

Bel 

1ı lunmalıdır. (B) (6592) 
1 ı : ve 

Gevşekli§ini 
1 

-----------------------------------------------------
lstanbul Milll Emlik Miidürlü§ünden: 

g-ıderir, r•••mak neteainı ıade 
eder Eczanelerde bulunur ••· 1 

tanbulda fiyatt 150 kul'u, Taf. 1 

1 

Hoca Alaaddin mahallesinin Asmaaltt caddesinde eski 51 yenı 
57 saytlı dükkanın tamamı 700 lira bedel ile ve mübadil ikinci ter
tip tasfiye vesikasile 8-11-935 cuma günü saat 12.30 kadar pa • 

1 zarlıkla satılacaktır. İsteklilerin % de yedi buçuk pey akçelerile 
haftanın sah ve cuma günleri idarede müteşekkil satış komisyo • 
nuna müracaatları. <B.) f6'i~7) • 

• 1 

ttlıit için Galata Poata kutuıu 

L ııss 
• .!!!!!!~!!!!!~~~!!!!"S!!i!!!!!~~~~- · 

7?16 

6150 Topkapı Takkeci 

6339 Beyoğlu HUıeyina~., 

6350 İstanbul Mahmud 

6419 
pa;a Dayahatun 
Beyoğlu Şahkulu 

6HO Beyoğlu Kurtuluş 

6930 Boğuiçi Yenimahalle 

6948 Çengel köy 

o;. MaJtepe Haa. 
aha.nesi cad. 

Y. Fubpaıa oad. 
E. Macar 
Y. Turan 

KUçlik Yenihan 
birine! kat 
Şahlculu 

F:. ffiristo 
Y. Yeni asır 
Pazarbaşı 

E. 1 l 13200 metre ta.r· 
Y. 5·.S/1 lanın tamamı 

E. 45 Oıtünde odaları 
Y. 43 olan dükkanın 

3/4 Hia. 
E.ve Y.45 lUgir dükkanın 

80/120 His. 
E· 2-Z Mü. Altında dükkanı 
Y. Z.4 olan apartmanın 

1/4 Hiı· 
E.ve Y.t2 107 metre arsa-

4ti5 Açık 
arttırıtı8 

1000 Kapalı 
zarf 

1615 •• 

107 Asık 
artttrrrll' 

700 •• 

50 .. 
tarihine tcsadU~ 
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.. i..0 LA 1 1 
Vitamin -Kalori -Gıda"- Kuvvet -Sıhhat. 
Pirinç .. Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa - Bezelye 
Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar .. Badem - Türlü özlü unları 

Çocuklaranıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmayarak değiştire de§iştire yediriniz. Vitamini ve 
kalorisi ~ok olan bu mükemmel, özlU unlarla yavrularınız ne,ell, sıhhatli, tombul, kanh, canh olurlar. Çabuk 
bllyUrler, Çabuk dit çıkar1rlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. Hasan özlU unlarlle yapılan mahallebi 

:::: 
::::: 1 ::::: ::::: :::: ::: ::::: :::: 
~ ;::; 
::: 
~ :::: -:::: ::::: :::: -::::: :::: :::: e -:::: 

ve CjOrbalar1n ve tathlar1n ve pUrelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka :S -verirlerse almayınız ve aldanmayınız. Hasan markasına dikkat. Hasan deposu; Ankara, istanbul, Beyo§lu ;::; 
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'\ Yeni . Çıktı - • / Ç A G l A y A N 

j 1 Ge~~~~n ~e M~~~::~rı J ılli\ iiiiii!i!!!i!~!!!!!! (Eski Mulenruj) ~~~ 
1 İçinde aağlığımı.za ve .tölerme- ' EFT AL y A SADi: BESTEKAR BiMEN 

31 Teşrinievvel günü Arsıulusal 

Artırma günüdür, bu münasebetle: 

mixe etkileri hakkında öo~mli 
yazılarla: Tenasül, Kı•ırlık, 

Ademi iktıdar ve tedavisi gibı 
bahiıler vardır. 

"Fiah 75 Kuruştur. Taşradan 
poıta ücreti alınmaı " 

Ankara caddesi No 85 1 
' 

• 

ş a s Ç c a Ar sı 
çtı 

\ı 1 

YENi KiTABCI : 
1 

da. • ~İstanbul İkinci İcra Mcmuduğu~~ , 

dan : ı 

ir Ü aba a 

Her çocuk "Artırma,, hakkındaki 
düşüncesini on satırı Geçmiyecek 

surette yazmalıdır · 

Bu yazılar~ 
29 T. Ev ve 1 tar i h i n e k ad ar 
iŞ BANKASI ISTANBUL ŞUBESi 
a d r e s i ne g ö n d e r i 1 m e 1 i d i r. 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat 
verilecek, ikinciden itiboren 25 kişiye 

birer kumbara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşriniewelde dağıtılacaktır. 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa ı:.__.:==::~.=:.:::::::::=--=.::..=~--------:::;;....-.ı~.__...... 

raya çevrilmesi mukarrer 2444 No.lu 5 A z H E Y E T İ 

dört kişilik bir otomobilin 24-10-935 1 DANSLI ZEYBEK TÜRKOLERI Telefon: 40335 
perşembe günü saat 16 dan itibaren ~~!i!!i! !!!!!!!!~!!!!• 
Tab~de Modem ~rajı ön~de ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

çık arttırma suretilc satışr icra edi- D H o R H o R u N 
leceğinden talip olanların mezkur .,,- · r. ... ·ıı 
mahalde hazır bulunacak memuruna Eminönü Valde Kıraathanesi yanında ha.talannı kabul eder. Tel. 24131 
müracaatları ilan olunur. (15687) 6624 

~a1111!11111~1ıııı:mıımıııı~ıııımııııımıımmıııııııı•ıııımıııı&11111•ııııaıııı•ıııı1111111111111!Sıııı•~ 
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SAHiPLERil 
! 
i 

Yangından Kork-i 
i 

ı : Zelzeleden, 
• ~maz; 
• ı = 

ı m 

il 

Azalması, 

Masrafsız 

Eksilmesi 
Elde Edilir, 
, 

Yok; 1 
ii 
i ::::::; 
:::::: 
1 ::::::::: 

ii :::::: 

O K U LALAR G U N EŞ I , Yeni iki kitabı li ~ 
Resmi g okullara dendt-şliti (Muadelet) onaylanm•Ş okulumuzun 1 ç 1kd1 - A D A P A Z A R 1 ~ 
gilndüzıü, yahlı, Yun, İlk, Orta kısımlarına hergün talebe , • il il 

!-.yazdınlır. t • 112---=--=---=--ve_n• ___ 11 Türk Ticaret Bankası 1 
Maliye Vekaletinden: ~K!!iiii!!!!asa~pla~r ~Şir~ket~i v~eo~-111 1 

(3500) Şisesi 500 gramlık, (5000) şişesi 250 gram- 1 nunla beraber çalışanlar- • 1 
lık, (7500) şişesi 125 gramlık, (8000) şişesi 75 gram- . . .. ·-· = ii:i 
ıık aımak uzere 24000 şişe zamkın ihale günü oıan ıa 14 aydanberı ılışıgım ~ Her 011ın birinci ~ünü faizleri ödenen kunonlu ~ 
14-10-935 teklif olunan fiat haddilayık görülmediğin- yoktur. Duyumda yanlış- • · j! 
den ihale 24-10-935 tarihine müsadif Perşembe günü lığa ön verilmesin. "''QA"elı me'7•duat usuıı·ıe bunu temın ettı' ~ 
saat 15 te tekrar yapılacaktır. Muhammen kıymet 4125 1 • .., U v 91! 

liradır. İsteklilerin 309 lira 38 kuruş muvakkat temi- Galip lnan = ~ 
natlarr ile birlikte Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdür- • 1 . ş ~ liiğünde müteşekkil Komısyona müracaatları. artna- = il 
me Merkezde Kırtasiye Müdürlüğünden, İstanbulöa Umumi : !şriyat ve Yazı işleri MU . • ~ 
Dolmabahçe Krrtasiye Deposundan alınabilir. (3049) dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete· ili..__ . 
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