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Suikastçılardan Dört Hain · Aranıyor 
Ambargonun alkma ı üzerin istanbulda Miting 

Bugün istaiıbul ve Üsküdar Da Hab istana 
HerTaraftan Silah Yağ ırıhyor iki Tel' in Mitingi Yapllacak 
Habeşler, Valmz Zabitlere Değil, Nefer

lere Bile Mitralyöz Dağıtıyorlar 
Mitingle Bütün Ankara Heyecanlı Bir 

Memleketin Duygusunu An 1 attı 

Silah Akını Böyle Devam Ederse, Habeşistan Artık 
Hele Çete Harbinde, Yenilmez Kuvvet Olacaktır 

Vaziyet 
Dün yine cephelerde Önf!mli bir 

'lıôdiae olmamıştır. iki taraf ta şİm· 
di aakeri hazırlıklarla me§guldür. 
Silah ambargosunun kaldınlması ü 
~erine Habqistana .ilah yağmağa 
baılamııtır. Habeı hükumeti arlık 
l!alnız zabitlere değil, askerlere bi· 
le mitralyöz dağıtmaktadır. Bu 6İ· 
lcih akını karııaında Habeşlerin 
huvvei maneıJİyeleri de artmıftır. 
Şimdiki halde Habeflerin hiç deiil 
•e çete harbinde yenilmez bir kuv· 
llet haline 11eldiii bildirilmektedir. 

Fakat Habefi:Jtana Cibuti tarikile 
•ilah ıJe mühimmat ithal edilemedi· 
ii, çünkü burasının hususi bir reji. 
me tabi olduğu nazan dikkate alı· 
'"'c."k olunsa, bu ailcih akınının ne· 
reel en yapılabileceği ilüıünüleJ.m, · 
T •l11raflarda hu 1ı .. ~- ı.;_ 1-.snı 
.l'Vl<"h•ı. uu uuuıltt"'7ıerltafde /ngiliz 
Somalisi hududundan Zeila ve Ber 
bera limanları ıJaaıta;ile yapılmak
tadır. 

Diğer taraftan Londradaki Ha
beı elçisi, ltalyanlann zehirli ga~ 
Ve dumdum kurfunu kullandıkları· 
lir icldia etmiıtir. Elçiye göre eğer 
ltalyanlar bu ••gayri medeni" ıJa•ı· 
~al?ra müracaat ederlerse, Habef• 
er,,. de ayni silahla mukabele et
rrıelerirıde hiçbir mahzur yoktur. 

Siyasada 

Habefİ$fan harbi yüzünden ltal
)'~ ile lngiltere arıuında çıkan ger• 
~rnliğe gelince, burada vaziyet fU· 
U:Ur: 

Fran•a, lngiltereye, ltalyanlar la 
rafından yapılacak bir taarruz kar 
~ .. nda yardım etmeği 1Jadetmi1tir. 

ate" Uluılar Kurumunun 16 ancı 
'!:'addeai, zecri tedbirlerin tatbikı 
tızerine, Pakt'a karıı gelen deıılet 
;alalından, bu tedbirleri alan dev-
et ~relen biri ale.ıhin• bir tecavüz 

" ·4. ., f Q 1 • olursa, kuruma dahil olan ve 

ledbırleri taaıJİp eden bütün dev-
etl · • erın tecavüze uğrayana yardım 

f:ftnuini amirdir. 
Halbuki timdiki halde ltal;ya ta

~alı?dan böyle bir lecaıJÜz mevzuu 
ah,. bile değildir. Çünkü Mussolini 
~ltonomik ıJe finansal zecri tedbirle 
L. zaten kabul etmiıtir. Diğer ted
t .'rlere gelince, lngiltere bunu ka • 
/Yen tatbik etmeyeceğine dair 
bt~lyaya teminat ıJermiıtir. Bu ted· 
ırler funlardır: 
1 - Süel tedbirler, 
2 - Abluka 
3 - SüıJey/ kanalının kapatıl· 

ntası. 
4 - Diplomatik ilgilerin bozul

'11aaı. 

lrı 8,u vaziyet dahilinde lta.ly~ ile 

1. gdtere araarnda bir harp ıhtıma-
'. hemen hemen ortadan kalkmıf 
~ıbidir. Şimdi mesele, Ahdenideki 
~ tı~ıJef müvazcnesinin yeniden dü· 
e'-"leıindedir. 

t lngiltere, ltalyanlann Mınr -
.. r~blu. hududunda. tahıiJat yapma 

t ~zerine Akdeniz filosunu takuiye 
: tı~ini aöylemİftİr. Bu ıuretle Ak· 

1 enızaeki kuıJvet müıJaunc.ri l ngil 
,,"rerıin lehine alır bcumıflır. Hal· 
., tıı\i artılt ltalyanlar, Franaanın ta-
~••ı.ıtiylc bu huduJdaki aakerleri;1 ileri çekmeie razı olmu§lardır, 

1r rırıun üzerine /ngilizler de aalı 
arp ll•milerinden ikisini geri ala-

~altla,. ve Fransanın ııôdi .sayesin • 
.e Akdenizdeki kuıJIJel müvazene· 

•ı :Yİrıe düzelecektir. 

Harrar'da karargah üzerinde uçan bir düfman tayyaresine atef eden 
Habeş tayyare toplarından biri 

Adisababa, 22 A.A. - Derli -
ner T ageblatt gazetesinin öğren 
diğine göre, Habetistana konan 

silah ve müliimmat ambargosu. 
nun kaldırılması üzerine Habe -

f Arkası 9 uncuda l 

Akdenizde kuvvet m uvazenesi 

italya Taarruz Ederse , 
Fransa, 

ingiltereye Yardım Edecek 
l n g i l i z d e n i z Baş Lordu : 

" İki kruvazörü çekebiliriz " diyor 

Eden CeneıJrede Lavalle beraber 

1 HUSUSi 

Suikast Tahkikatlnın 
Seyrine Göre Yeni 

T evkifat ihtimali Var 
Çeteden Dört Hain Aranıyor 

Ankara 22 [TAN'm Hususi Telgrafı] 

Londr.a, 22 (A.A.) - Fransa, verdi 
ği cevapta, halyanın taarruzu halin
de lngiltercye yardımda bulunmayı 
vadettiğinden. deniz baş lordu Heed 
ve Renovn safıharb kruvazörlerinin 
Akdeniıden çekilmesinde hiç bir tek 
nik mahzur görnıcdigini bildirmiştir. 
Keyfiyetin bugün Sir Samucl Hoare 
tarafından Avam Kamarasına bildiri! 
mcsi muhtemeldir. 

Ulu Önder Atatürke suikast yapmak için gizli itti
fak kuranlar hakkında açılan tahkikat, yeni deliller 
elde olunduğundan, tamik edilmektedir. Bu maksatla 
başka illerde bulunan bazı kimselerin istinabe suretile 
ifadelerine müracaat edilmiştir. Tahkikatın seyrine 
göre, yeni tevkifat yapılması da · muhtemeldir. Cebeci 
tevkifhanesinde bulunan mevkuflar, tecrit edilmiş va
ziyettedirler. Bu rnevkuflar arasında Maraşlı Hacı İdris 
ile oğlu vardırlar. Birinin ifadesine göre, Hacı İdrisin 
gizli ittifaka icabında para yardımında bulunabileceği 
Çerkes Etem mel'unu tarafından işaret edilmiştir. Ali 
Saibin jandarma çavuşu Aziz ile kardeşi ve gizli ittifak 
mensuplarının dolaştıkları mmtakada kaymakam ve
killiği yapan nahiye müdürü Şemseddin de mevkuf tur
lar. Şemseddin Macaristanda ziraat tahsil etmiş, eski 
Ağır ceza hakimlerindeq birinin oğludur. Şemseddin 
vekalet emrine alındıktan sonra bulunduğu yerde tev
kif olununca, büyük bir ümitsizlik ve teessür göstermiş 
ve yakınlarına: "Bana artık dönmek yok'' demiştir. 
Azizin kardeşinin Çerkes Etemle son senelerde mütead
d~t ~emasla~da bulunduğu tesbit edilmiştir. Yahya ile 
b~rlıkte Surıyeden topraklarımıza geçen gizli ittifak 
mensuplarından silahlı çetenin diğer dört hajni henüz 
ele geçmemiştir. Aramalar devam etmektedir. Hududu 
a.şıp aşmadıkları belli değildir. Bunlardan Hamdi Su
rıye hududuna yakın bir köydendir. Gerek kendi köyü 
hal~ı, gerekse civar köylerin sakinleri bu adama karşı 

nesi ile Avarn Kamarasının toplantı- e~kıdenberi derin bir nefret beslemekte imişler. Hamcli 
lan beklendiğ i şu sırada, gazeteler, bır ··ad t I b' k k 

l 1 k h . mu e evve ır ız açınnış ve sonunda bununla gene ~ ar~ . ıç bir tefsir yapmamak 
t~ ve .~u1~dı~ı sükun devresi içinde fi . ...... _ .. ~~~ evlenmiştir. Müteaddit vakalann da failidir. Karrsı 
kırlerın ınkışaftnı takip işini yabancı Memleketin her tarafından Ata- Hamdinin köyündeki evinde oturmaktadır. Ali Saibin 
aytarlarına bırakmaktadırlar. ' türke gönderilen $e1Jgi l)e bağlılılk ' 

Petit Parisien gazetesinin aytarı telyazılarınrn arkaşı ke$ilmemek - Kozandaki çiftliği arandığı zaman, çiftlikte yakalanan 
şunları yazTyor: tedir. U/uşun büyük öndt!re karşı adamlarından biri de tevkif edilmiştir. Bu adamı gizli 

"Genel durum hakkında his _ yüreğini açıkça gÖstiren bu telya-
sedilen nikbinlik devam etmek _ zılan 9 uncu aayfamız.da okuyunuz. ittifakla alakalı gösteren sebepler vardır . 
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Dl1SöNDlJKC b 
ınKuap .::>ergıııne aave" 
Cumuriyet bayramı günü An

karada bir inkılap resim sergisi 
açılacaktır. Kültür Bakanhgı, 
istanbulda Güzel San'atlar Aka
demisin~ bir tezkere göndere -
rek, aynen kendi ifadesile •'bil'u
mum ressamların sergiye işti -
raklerinin teminini ve keyfiyetin 
ressamlar ve heykeltraşlar bir -
ligine de tebliğinden başka ga -
zetelerle de itan edilmesinin ba
şarılmasını,, istiyor. 

Bir ressamın inkılap mevzuu 
üstünde bir tablo yapabilmesi 
icin aylarca ugraşmıya mecbur 
oldugunu herkes bilir. Kültür 
Bakanlığının bu tezkeresi, inkı
lap sergisinin açılacagı tarihten 
en az birkaç ay evvel Akademi
ye gelmiş olmalıdır ki, ressam
lar, daveti vaktinde haber ala • 
rak eserlerini hazırlıyabılsinler, 
değil mi? 

Bakanlığın tezkeresinin tari -
hi nedir, kestirebilir misiniz? 
Söyli~lim: ı 6 teşrinievvel 1935. 
Akademi 19 Teşrinievvel tarihli 
birer mektupla san'atkarlara 
müracaat ediyor. Ressam bu da
veti iki gün sonra, yani 21 Teş
rinievvel günü almıştır. Mektup 
22 Teşricievvele, yani ertesi gü
ne eserlerin hazırlanmasını ve 
Akademi idaresine teslim edil • 
mesini dilemektedir . 

İnkılap sergisine bir eser ye
tiştirmesi için Türk san'atkar
rına verilen müddet, böylece, 
tam 24 saatten ibarettir. Bu za
man zarfında yağlı boya tablo 
değil, itinalı bir fotoğrafi bile 
hazırlanamaz. Çabukluğun Al
lahı olan makine bile Kültür Ba
kanlığının aradığı bu sür'ate so
luk bir eczalı kağıttan başka hiç 
bir eserle cevap veremez. Hat -
ta resmin çerçevesini yaptırmak 
için bile bu müddet çok azdır. 

inkılap gibi nesillerden nesil
lere kalmak şanını arıyan bir 
eser mevzuunda, Türk ressa -
mından 24 saatte bir ebediyet 
sağlamlığı yaratmasını istiyen 
Kültiir Bakanlı~ı. san'atkarda 
aradığı bu sür'ati kendi k~rtasi
ye muamcJ.eJerinde gösterse de, 
hi colmazsa bu daveti altı ay ön
ceden bildirse Türk san'atine ve 
Türk resmine karşı vazifesini 
cok daha esaslı bir surette yap -
mış olur. 

Peyami SAFA 

HAVA TEHLiKESiNi BiLENLERE 
ROZET 

Hava tehlikesini bilen üyeler için 
Almanyaya sıpariş edilen rozeeer, 
dün btanbula gelmiş ve İstanbul Mer 
kez ba§kanlıgı tarafından gumnikler
den tr.shm almmııtır. Rozetlerin gel
diği genel n erkeze bildırilmiştir. Ge
nel ba kanlığrn Tercceğı tmir Ü7.erine 
rozetler, Hava tehlikesini bilen üyele
re tevzi edilecektir. 

KULTUR DIREK.TORLVGV 
Genel mlifetti~lerden Tcvfiğin Kül

tür direktörhiğüne tayin emri henuz 
resmen bildirilmemiştir. Tevfik- di.ın 
de Kültür direktör üğiine gelerek iş
lerin kendisine devri etrafın~ n1eş· 
gul olmuttur. Eski mi.ıfettiş, emri teb 
lif edilir edilmez yeni vazifesine ba§
layacağını soylemektedir. 

No. 67 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Ali de etrafına bakındı. Sonra da
ima elinde tuttuğu kasketini &Pımn 
t.izuına doğru kaldırarak tetarun 
hiç Olmaua bir ceplheden yayılmuı· 
na mani Olmak utiyonnut sibi: 

- Lili T abıin beyin metreaidir ! 
dedi. 

c.nile itô elini muanm kenarlan· 
na da~ yarı ayağa blkmrt n 
'-imntttı: 

- Ay Taluinin metreli mi var? 
Şoför kaantini Canilenin ajzma 

Jc...,- istiyen 1"r imiyalda kolunu 
il..i uzata...k telıı:rar seri çekti: 

- Allah afkına bajnmaylft, C.. 
mil., httnnn! "edi. 

Sonra etrafına halcank sızlandı: 
- a:.yvablar oltun, ne dedim de 

•ÖylecRm, bafrm& it sıkacak-. 
Yer.inden kalktı Ye Cemilenin bir 

elini tut..k: 
- Ayaıtnızı öpeyim, dedi, bağrr

mayıın, lrim1eye ae hu me9deyi aç· 
.. Fili .. AlW.-. ..-Jı..mberiniz •t· 

Müzenin hamam 
Dairesi de tarihi 
Eşyası ile tefriş 
Edildi 
Topkapı sarayında Harem dairesin 

de halka açık bulundurulan himamm 
eıvaları, aıkı çalıımalardan sonra de
polardan çıkartılmıştır. Bu eıyalar, ha 
marn dairesi qyalarıdır. Eşyanın in-
a tarihine göre eşyaların hepsi Kanu 

ni Süleyman veya Selim .zamanlanna 
aıttir. Mimar Sinan tarafından yapı -
lan hamam uç kısımdan ibarettir. Bi· 
rinci kısım. tepelerdeki küçük pence
relerden hır parça aydınlık giren so
yunma yeridır ki burası, beyaz tiıl'lü 
hamam havlu arile dö .. enmiş ve pen
cereler Ju~rtanla iflenmıı perdelerle 
suılenmi• ve tekmıl duvarlar i teme
li çok kıymetli perdelerle örtülmüştür 
lkincı kısım hamamın soğukluğunu 
teşkil etmektedir. Bunun zemininde 
altın sırma ıle iı'enmiı kırmızı, kadi
fe bir halı vardır. 

Türk işi altın yaldızlı bir dolabın 
içinde, ipekli hamam tak:ımlarile işle
meJi havlular, altın yaldu:h hamam 
tasları görülmektedir. Uçüncil kısım: 
hamamın sıcaklığrnı teşkil etmekte -
dir. Kapıdan girerken sol tarafında 
altın yaldızlı pannaklıklar içinde ve 
kurnanın onünde kırmızı. ve etrafı sır 
ma saçaklı ve ehram örtııilü bir yer 
vardır. Buruı Padışahların yıkanma
sına mahsus olan yCTdir. Kapının 
karşunna tcsadlif eden knnm da mer
merden yapılmıı büyük bir banyodur 
ve bayonun yukan tarafında suların 
akmasına mahsus oymalı serdap bu -
lunmaktadır. Bu kr.ıım da açık bir kur 
na ile iki halvet kurnası vardır. 

Pul i~in tayin 
Edilen mühlet 
Su akşam bitcyor 

Bakanlar h'P.vetinde son defa hazır
lanan tıbbi müstahzarat nizamname
sınin bütün malmüdürlüklerine bildi
rıldiğini ve bu nizamnameye göre ec
z:ıne ve depo sahiplerinin 23 llkteşri· 
ne kedar ıstihlik pul arının ecza par 
çalan üzerine yıpııtınlınası gerektiği 
ni yazmıştık 

Ma1mUdilrlUkleri veznelerinde sa -
tılan pullar bir taraftan darphanede 
çabuk hazırlattınlmıt ve ııteyenlere 
verilmiıtir. Veznelere bılhaasa dün 
çok fazb tehacüm olmu!. Finans me
murları bu talepleri karıılamakta hay 
Ji ruçlük çekmişlerdir. Memurlann bu 
haklı ve nwğdu!' dunnn'aT'tna 
lık eczahane sahiplen de telciş ve en
dışe içındedirler. Nizamnamenin ,ne • 
ri tarihi 23 EylCıl oldugunR göre pul 
yapıftırma müddeti bu akşam bitmek 
tedir. Her depoda ve her eczahanede 
pulların nihayet 24 Ilktcşrin sabahı
na kadar bütiın yerli, yabancı Haç ve 
mü tahzarlara yapıştrnlması lizmı • 
dır. Birçok eczacılar, pullan ancak 
dün geç vakit alabilmişler ve yapıştır 
maya geç batJamışlardır. 

Eczahane sahiplerile depocular, bu 
yurdc.n iıçılerinı arttınnıılardır. Ya -
pıştırmanın ılaçların pul kopanlma -
dan açılmamasını temin edecek şekil
de olması için buna özel bir önem ve
rilmektedir. Dit macunlarından en 
kıymetli ilacların her bir parçasına 
yeni pu'lardan yapı tınlma ı icap et
mektedır. Pulların ilaçlar üzerine ya
pııtırılmaaı iıi eczahane ve depolarda 
is•ihsal faaliyetlerini ~ıaJtmış ise de 
bu, Ekonomi ve Tecim bakımından 
ceza fiyatlarının nisbt surette ırtma
aını icap ettirmemektedir. Yapıftırı
lan pullann bedeli, ılicın sah§ fiyati
le beraber, mü~terilerden almacak ve 
fi}'Athıra ya 1 nız bu pulların bedeli ek 
lenecektir. Damga matbaasında pul 
basımı sıralarında yapııtırmak üzerin 
de malmUdiirlüklerine beyanname ile 

Ne Dersiniz? 
TELEFON 

Tel•lon Şirketi henü~ dev/ete 
geçmif olduğu fU ıırada bir küçük 
lakat can alacak noktcıya tema• 
etmclt İ•t•riz. 

Bundan evvel ö:ul mahyctini 
kaJbederelt hemen hemen reami
lefen bir sosyete var idi ki, herkes 
aleyhinde idi. Terkosl Tcırilesin· 
den tutun da su veriı larz.ına, ıu
yun kalitesine kadar fikciyet eder 
durur idik. Bu ıirket belediyeye 
geçtikten aonra bir hayli iyilikler 
oldu. Su milttarı arttı, ftl daha 
muntaaam verilm•i• baıladı. La· 
kin mesela tamir tarifesi, taksit 
ödenme •iıtcmleri ve liyat pahalı. 
lıir gi,,i nolttalar ol.dulu yerde 
ltaldı. Şimdi bunlara itiraz edince 
adama: 

- Bu.üne kadar kanını emen 
terltoa b•lediyey• gefip kendi ma· 
lunı~ olduktan ve aize bukadar 
hizmet ettikten aonra hôlô ıikô:ıet 
•tmei• doirum ne demeli? 

Diye çıkıfıyor v• her yerde bol 
bol kullanılan hamiyetai~lilt ue 
ıara~kôrlıltla itham ediyorlar, 
Dü1ünmüyorlar iti, iyiliklere te
pckkür etmelt hiçbir ~man tika. 
yet edilen noktalar haklrında ~u.s
mayt İcap •im•~ ve bir umumi 
hi~m•t mii•ueae.i hu•uaİ teklini 
lıaybetmeltl• halita hiam•t noltta
sından Ü•tÜn• almıı olduiu ödev
leri hali/lemu. 

TARiFESi 

Bu arada bir d• nakil ücreti di
ye ~ir tarife vardır. Arkadaşları
mızdan biri B•yoğlunda oturdugıı 
aportmandan çıkıp tam lıarıısın

rla bir apartmana taıınıyor. V c 
taıınırken evindelti lel•lonu da 
nakletmek istiyor. 

- 19 lira kü.sur vereceksiniz J 
diyorlar. 

Arkadaf gidip yeni aparfoıana 
bakıyor ue görüyor ki, orada otu. 
ran eski kiracının da telefonu nrr· 

mıf Le biz.im arkadaıın telelonu· 
nun bağlı olduğu ( kofre) den 
altnmı§ •. Bütün teller ve tesisat ol· 
duiu gibi duruyor. Arkadaıın te. 
lelonunu nakil için bir ıfçi gele· 
cek, aleti çıkarıp karfı cıpartnıan. 
dahi meucut telin ucuna bağlıya. 
cak ve (kol re) deki bailarınr da 
ona rör• tashih edecclt. 

Hepsi bir aaatlilt ve hiçbir mal
zemeye muhtaç olmadan yapıla
cak bir İf. Bunun için 20 liraYQ 
yakın para vermeğe mecbur. 
Çünkü tarife böyle imif. 

E•~iden ıirk•ti in•al.,zlılıla it· 
ham ediyor ve haklı olarak ıika· 
yet •diyordult. Şimdi iı d•vlete 
#f•çİnce bir t•Y demiyoruz., demi· 
yoru.z ama ayni tarile su itinde o/. 
dulu ribi devam edip ıriderae, 
fÜphui~ ıiluiy•tl•r ortacalr. O ~a· 
man bunu yapanlan hamiyet•i~

li kle ithama ltalltmalt iılerin haki
katini görm•i• lüzum görmemek 
olur ki; hele umumi hizmetler yö
nünden faydalı bir durum deiil
rlir. Bize• devlet böyle mües•ese
lere el otar atmaz, böyle aykırı 
gordüiu 11olttaları hemen tadil• 
baılamalı. Yolua aradan zaman 
eeçtikfc bu tarifeler yerlerine 131• 

nırlar ve olduğu gibi kalırlar. De· 
mir tavında Jöiülmelidir. 

Biz. bö)'l• düfiinüyoru~. 

~L'ÇUK HABERELR 

• lstanbul gümrük ba§ direktörU 
Se) fi, Edirne bölgesındeki tetkikleri 
etrarında bir rapor hazırlamıştır. 

Bu raporu Gümrükler ve lnhisarlar 
Bakanltgınıı göndeecektir. 

• Mülkiye miifettişlerinden Ab· 
cullah Feyzi birinci sınıf müfettişliğe 
terfi etmıttır. 

• Kira ile satılan elbiııelerin ütü
den geçirilmediği hakkında yeniden 
ıkliyetler vaki olmuştur. Bunun üze

rine Belediye bir yayım yaparak ki
ra ıle satılan elbiselerin uıudcn geçi
rilmedikçe atılmamalarının sıkı bır 
kontrola tabı tutulmasını bildirmiştir. 

• Belediyenin yeni sebze hali, Mey 
veho takı hale dogru uzatılacaktı. Bu 
yıl yapı acak olan bu iş. parasızlık yü 
zünden gelecek yıl bütçesine bırakıl
mıştır. 

• Belediyenin 935 bütçesinde daİ· 
relere ayrılan tahsisatla }apılması ge
reken yol, lagım ve saire gibi inşaatın 
h mevsimi ba§lamadan bitirilmesi 
emrcdilmıştir. 

• lstinye • Büyükdere yolu yapısı· 
nın hepsi bitmi tir. 29 Birinciteşrin 
Ci.ımurıyet bayramında açılma töreni 
yapılacaktır. 

• Menkul ve gayrimenkul malla
rın satış ve kira ihalesinde mahalli 
l:omisyonların salahiyetlerini göste -
rır nizamnamenin merlyete konulma
ı hakkrndakı kararnamenin tasdikli 

birer sureti alakadar dairelere yayıl· 
mıştır. 

• Yarın Ankarada toplanacak olan 
lıelediyeler kongresinde bulunmak ü
zere il ve prbay bu akıam Ankaraya 
gidecektir. 

• Himayei Hayvanat cemiyeti üye 
leri okulları dolaşarak hayvanlara ezi 
yet edilmemesi için konferanslar ver· 
mektedirler. 

• Edebiyat fakultesi talebelerin -
den eski osmanlıca eserlerden istifa
de etmek isteyenler için fakültenin 
hirinci sınıfına günde bir saat olmak 
üzere yeni bir ders ilave edilmiştir. 

• Evvelce lstanbu1da kurulan ve 
ha:ı:ı sebepler yüzünden çalışmalarına 
fasıla veren Muhipler kurumunun 
canlandırılmasına çalııılmaktadır. Ku 
rum, yakında mesaisine başlayacaktır 
Tarihi abideleri halka tanıtmak için 
bir broşür neıredilecektir. 

Şimdi Tele/on Şirketine gcle
liın. Bu firketin d• ücr•tinden tu
tun ela ı .. uat mUTal tarileaine 
lttular o luular /alaİf, o ltadar bof· 
tan yultan ve o derece insal•ı~ 

ı•yler uardır iti, in.an d•iil yap 
tırmala, bunu li.t•d• oltumajo ta
hammül edemu. MeHla ille/o
nun duvardan bir ,,uçult m•lre· 
den faı:.lo uaaia ritme•ini isterse
niz h•r m•lr• t•l İçin bilmem ne· 
ltadar ltira vcrccelt•İnİ.z. Siz ne 'dersiniz ? • Norveçin Ankara elçisi Beutzon 

dun kansile birlikte Suriye ve Filis
~----~:.,__ı line ~it.ıniatir. lçi Suriyede bir iki 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ayka1a~k ve bu ~adet zarfında ken 

OTOMOBiL SEYYAHLAR/ 
MI 1ltA Gll 71L"l!:'lf 

Bundan bir muddct evvel Mısırdan 
otomobille seyahate çıkarak Londra
)'ll kadar giden Evelyn Phillips ve 
Kette Edveres isimlerınde Kahireli 
iki kadın otomobillerle Avrupadan 
şehrımizc gelmişlerdi. lki gezgin ka
dın bir haftadanberi ıehrimizin görü· 
lecek yerlerini gezmiş'cr ve dUn oto· 
mobillerle Mısıra hareket etmişlerdir. 
Gezgin kadınlar hareketlerinden ev -
vel Türkiyede gördükleri yenilikler
den hayranlıkla bahsetmişlerdir. 

müracaat edenlerden bir kısmı, pulla
nn kendilerine çok geç verilmesi y.iı
zünden 24 ilkteşrin sabahına kadar 
bütün ilaçları e iketleyemiyeceklerini 
ileri sUrmllılerdir. Bun 'arın iddiaları 
malmüdUrlUkleri tarafından haklı gö 
rüldüğil için böylelerine vesika vcril
mi~ ve umulduğuna göre yapıştırma 
mühleti hır giın daha arttınlmııtır. 
24 llkteşrin gabahından itibaren Sıh
hat direktörlüğü ve mrntaka tabak • 
kuk baıımemurla.rının ayıracaklan me 
murlardan mürekkep heyetler şehrin 
bütün eczane ve depolarında tefti•'e· 
re başlayacaktır. Pul için beyanname 
vermeyen ve müs ahzarata pul yapıt
tırmayanlar hakkında zabıt varak .. ları 
tutulacak ve para cezası alınacaktır. 

ATATVRK KOPRUSUNUN 
~----MUIY11KA;)A;'>I 

Ataturk koprüsunun münakasa 
muddeti geçen perşembe günü bitmiş 
ti. Münakasaya iştirak eden firmala
rın tekliflerini tetki ketmek üzere ay
nlan komisyon incclemelCT'i sonunu 
bugün bi'direcektir. Ancak encüme
nin ayrıca yaptığı incelemeler sonun
da 'Fransızlarla diğer birçok yabancı 
firmaların takas meselesi yüzünden 
miinakasaya girmedikleri ve ancak 
dört Alman firmasının iştirak ettigi 
anlaşılmı~tır. Bu dört firmanın biri 
de ayrıca 4 Alman fıtmasmı teşkil et
mektedir ki biıtun firmaların yekunu 
i den ibarettir. Diger taraftan öteki 
)'abancı firmalar da konsorsiyom ha
linde birleıerck teki flerde bulunduk 
lan an1aşılnıaktadır. Bu sebeplerle mü 
nakasa hakkında encümenin kat'i bir 
l-arar vcrmiyerek bu isi genci encUme 
ne havale edecegi muhakkak görül· 
mektedir. 

KAGITHANE HAVUZU 
GENiŞLETiLiYOR 

Sular idaresinin Kağıthancdeki ha
vuzu genişletilmektedir. Birincikanun 
sonuna kadar bu iş bitirilmiş olacak
tır. Bundan sonra suyun tasfiye işle
rne uğratılarak içilecek bır hale geti
rilecektir. 

disine işgüder Finnecrehnn yekilet 
..A•r.•t.•l· 

• Bir iki giındenberi ~chriıni"lı:: 
bulunan Fransız Devlet Şurasının as
başkanı Teodor TisMer şerefine Fran 
sız Agent Komercial'i tarafından dün 
gece bir ziyafet verilmiştir. M. Tissi· 
er dün akşam şehrimizden ayrılmış 
ve Viyanaya gitmiıtir. 

• MelQıikanrn yeni Ankara elçili
ğine t~yin edilen Madrit sefiri Manuel 
Pery Frevino hususi katibile birlikte 
diln otomolıille şehrimize gelmiştir. 
Yeni elçi şehrimizde birkaç gün isti
rahatten sonra Cümurbaşkanı AtatUr 
ke itimatnamesini takdim etmek üze
re Ankaraya gidecektir, 

YEN/ ALMAN ELÇiSi GELDi 
Almanyanın yeni Ankara elçiliğine 

atanan Von Keller dunkü ekspresle 
ııehrimizo gelmiştir. Yeni elçi istaa -
yonda Alınan maslahatgür.arı Dr. Tab 
rıciul, başkonsolos Dr. Toepke ile ba§ 
konso1osluk erkanı ve Alman koloni
sı tarafından karşılanmışbr. M. Von 
Keller dun bir mUddet sdarethanede 
istirahat ettikten sonra akpmki ektı
µresle Ankaraya hareket etmiştir. 
Yenı elçi Ankarada Cümurbaşkanı 
Ataturke itimatnamesıni takdim ettik 
ten sonra istirahat için tekrar şehri
mize dönecektir. 

Akar :::,u •.. 
Bence yalnız akar su güzel • 

dir, yalnız akar su; o canlı, o se
rinletici o iç açıcı ve sonsuz "su., 
adım taşımağa layıktır. 

• 
Akmıyan su, kımıldanmıyan, 

oldugu yerde bir çukurun içinde 
pıhtılaşan, agırlaşan durgun ve 
durulmuş su ölümü hatırlatır ba 
na. Ben akmıyan, durgun, su bi· 
rikintilerinin içinde selvilerin ko 
yu neftiliklerini, selvilerin hüzün 
lü çizgilerini görür e-ibi olu· 
rum. 

• 
Akar su, bu hakim Heraklitin 

suyudur. Akar su her canh, her 
yaşıyan, her ileri atılmagı hay • 
kıran felsefenin en 6evgili mev· 
zuu olmuştur. 

Akar suyun sesi bir ilerleyiş 
türküsü-gibidir. Akar suyun akı· 
şı biitün bir yürüyen insan sosyc 
telcrinin resmine benzer. 

• Bir akar suda iki defa yt· 
kanmak mümkün değildir. d .. -
miş Heraklit. Bir akar suda bır 
defa bile yıkanmak mümkün de
ğildir. diyoruz bugün. 

Göllerin hüznü durgunlukla .
rmdan gelir, nehirlerin heybetli 
düşiindüriicülüğü akı~ arından. 

Bir gölde durgun ve rahat ak· 
simi seyretmektense bir nehirde 
boğulmağı bile tercih ederim. 

.. Orhan SELJM 

Bahk~ıhk 
enstitüsüne yeni 
Bir şekil veriliyor 

Ekonomi Bakanlığı Balıkçılık enstl 
tüsilnün tam bir tetkik mUeasescsi ha 
linde çalışabilmesı için bu acneden iti• 
baren enstitüde talebe okutulmaması 
na karar vermiştir. Bunun yerine ev
veke enstitüde bulunan üç ecnebi mU 
tehasıısın yanına geçen sene mektep
ten mezun olan talebelerden üç tane 
uistan verilecektir. Böylece kurula • 
cak olan heyet memleketin her tara• 
fındald dcnizlcroe tctkikatta bulurnı• 
rak -n~lıını:u raporlarla Bakanlığa 
IJUOlrCCeKıerau. ""''---ı o-ı. .... t.~· 
memleket balıkçılığının hu enstıtu• 

den azami istifade görmesi için bu 
heyetin bakanlığa verdiği tetkik rapor 
tarını broşür halinde bastırnıağa ve 
butün balıkcıhıra meccanen dağıtma• 
ğa karar vei-mi;!tir. Heyetın yapacağı 
tetkikler muhtelıf balıkların yapfük
lrın hicret ettikleri ve yumurtladığ• 
yerler ü:ıerinde olacak ve bu _gibi b~· 
lrkları mahveden Yunuı ve kopek gı
bi büviik balıklann da avlanması içiıt 
tedbirler ahnacaktır. Bu suretle tutu• 
lacak bu balıklardan endiistri bakımırı 
dan da istifade edilmesi için bazı mın 
takalarda fabrikalar da açılacaktır. 
Bundan bask.a heyetteki profesorler 
gezdikleri mıntakalardaki balıkçılara 
hususi konferanslar da vereceklerdir. 

ORTAK.OYDE GIYDIRILECE1' 
ÇOCUKLAR 

Ortaköy Fıkaraperverler Cemiyeti 
her aene olduğu &ibi bu geneki Cümıl 
riyet bayramında da anasıı babası• 
35 yoksul mektepli yavruyu battan 
aşağı giydirerek köyün ilk mektepll 
rinde okuyan 200 den fada yoksu 
yavrunun da bir ısenelik kırtasiye ih
tiyacını temin etmeğe karar vennır 
tir. 

lnna.. T ah•in beyin öfkui ~ fena- ı 
dır. . 

de bir ay ya uirar, Y• uiTamaz, Bir 
kAnnm para•ı, bot vakti, biraz gü
zelliği, hele .•• Aman AllAhnn .• O teY
tanlığı da oluraa kainatı pannağmda 
çevirir. Tllhıin beyi de çeviriyor. 

Söyle bana bakaynn: Memduh bef• 

··-Cemile ayağa kalkh Te bira bar
daklarından birini yakalıyarak en :ra· 
km ai•cm lcütüğüne doğnı frrlabp 
attı. Etrafta akisler yapan bir haylu· 

"•'•: 
- Onun örkeai öfke de benimki 

-İızıltı m•? diye bağrrd•, bana Ka.ra-
lfÜmrÜklü Deli Cemile demi,leı-, ben 
bir baynııklanmı açacak olursam ... 

Şoför Cemilenin eteklerine iiili
JOI': 

- Allah afluna, diyordu, beni dü· 
ıününüz, eöylediğjme, söyliyeceiime 
beni bin kere pİpnan etmeyiniz. 

Cemile tereddüt etmeden elini Ali. 
nin ..çlan •ruına toktu. Şoför cliz.İ· 
ni topr9p koynlUJ yalnnyor, CAmİ· 
lenin ayaklamu, eteld•ini, dizini 
öpüyordu: 

- Allah atlana.·· 
Ceaıile ot\rdu: 
- Koricmal dedi, hnda kirnM 

du~, benim ~ da laf sık· 
maz. Kale otu1' yetjne ••• • 

Ali hir dizine kaaketini vurvak 
ayala lcalkh ve yerine oturdu. 

Cemile bir ıife binl daha ,.Urt
miıti. Elini Atinin me&a üstünde du
ran bir eli üzerine koyanı&c telmır.la
dı: 

- Kortcma 1 Senin hiç bur:nun ka
nllmM. Ttıhain 1., hiçltir 197 IMhnl-

yecelc. 
- Ah Cemile hanım, ocaima düı· 

tüm. 
- Sen bana her teYİ anlat ki idare 

edeyim, bale timcflye kadar hiç fena 
hir 197 oldu mu? 

- Atı... öyle ima. 

- Dinle beni.. Mesnduh hey de
yince sen bana o kal'lrun İamini &Öy• 
ledin. Memduh beyin Lili ile alaka. 
•• var mı? 

- Ulinin kiminle al&kaaı yok, 
Cemile hannn? Kan evli, kocuı zen· 
cin, dünyayı clOlaıır, t ıanbula ~ne-

- Ay ••. Tahain onu teviyor mu? 
- Tahsin bey öyle kolay kolay 

tongaya dütmez ima bu karının pen 
çesiıne dütmüt bir kere •. Benim an
ladıjnn ıizi bu apartımana ıetiriti
nin ıebebi •• 

- Ey? .. 
- O kanya kart• çdcannalc1 
Cemile elini çene.ine dayayarak 

dütündü. Ömründe yaktndan iki er· 
kele laıumıftı, ikisinin ele hirer takım 
tısı nrdr: Nalüde •• 'l.ili.. K.ıdi 
kendine: "Bir de fU lrarı71 sönem!,, 
diyordu. 

Şoför ayaja kalktı: 
- Kuzum Cemile hannn gidelim, 

dedi. 
- Ot\n', bir bardak daha iç-.. Sa. 

at da.ha bet buçuğa plmedi. 
Ali ayakta bir bardak 1'ira YU'\"V• 

lıyaralr: 
- Amen ıridelim, dedi, hiz kım•l

daymcaya kadar, oraya vanncaya ka
dar altı huçuiu bulur. 

- Yediye kadar Taktin nrınıı İt· 
le ya? 

- Gidelim, ıriMlim .•. Benim yüre
ğim oynadı bir kere. .. 

- Konuna divorum ıana. budalA •. 

Ali batına kaak~ti ıeçi!'erek dinJr 
meden yürüyordu. 

Cemile de paraları vererek onu tr 
kip ebnişti. Yolda ıoför birkaç kerC 
daha yalvardı. 

Cemile apartımana dönmeden e"• 
ve) öteberi almak için Beyoğlundl 
dolaşmı,tı. Eve dönünce yemek yedi' 
yatak oclaaına kapanarak fttZlorıl• 
uz.andı· Gece minfirleri kartıl..-1' 
itini hizmetçiye bırakmı,h. 

Saat dokuza dofru iki üç p~ 
miW.rlerin reldiklerini duydu. A"!'" 
larmda bit- ele kadın olduğunu bir 
metçiden öpendi. Yanın saat kad-' 
aonra üıtüne bapna çeki düzen_~ 
rerelc, rujunu tazeliyerdc salona Y
laıtt. Onlar çoktan oyuna otunnı.af' 
ıarc1ı. 

K..,ınm aralıtmdan oayı ıöz~ 
,-en c.mne evveli ma.. etrafınd_. 
adamlara sözleriyle 11mmaia ~I~ 
yordu. Fakat ancak biır tane•"'' 
yüriinü, öbürünün de arkumı ıötr 
bildi. 

Kadın daha öte taraf ta kaldtf1 
İçin ıörünmüyordu. Cemile ~ 
adımlarla ıeri çekildi, aonra ~ .. 
adımlal"da yürüyerek yürültü ile -
pıyı açtı ve odaya ırirdi. 

(Arkası var] 
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• Yeni Evkaf Teşkilitı 16 Milyondan 
ıstanbul, B8yoğlu Ve Oskü- Fazlayız 

d d B 
• M t k . ~kara, 22 (Ozel aytamnız bil • ar a 1 rer ın a a d.~r1!0~.> - latatiatik Genel Direk. 
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merkezden, nüfus sayımından alı • D 
torlujiine bu "'9ama kadar 352 

ırektorlugu Kuruluyor nan~et.iceler hakkında mal\imat 
gelmııtır. 

il ve kaza olmak üzere daha 50 
yerden malUımat beklenmektedir. 
Bu alqama kadar alman rakamlar 
sevinecek bir yekU..a ..anldıiı, kom 
fU memleketlere nazaran nüfusu • 
muzun yüluek bir tezayüt niabeti 
cöatermiı olduiu JCanaatini vermek 
tedir. Kat'i neticenin yann aktam 
ilanı kuvvetli bir ihtimal dahilinde 
dir. Okuyuculanmıza manası bü • 
yük bir müjde: ''TÜRK ULUSU 16 
MiLYONU GEÇMiŞTiR •• , 

( Ozel aytanmız 

t.~ ~2- HükUınetin Kama· c-.'f ı.en almıt olduju E.Uf 
Jaro. . ~~rektörlüiü tetkilit kanan 
ler ~eaı uaerinde yapılan deiitiklik 

bildiriyor] 

J.tanlnal Evkaf Direktörlüğü ye
ni tetkilitta kaldmlmakta or»m 
yerine latanbul, Beyoilu, O~küdar
da birer mıntaka Evkaf Direktör
lükleri kurulmaktadır. ı • ., ff"~.lanmıı ve ptoje Bakan • 

Jc. e7etıne verümi§tir. Yakında 
prrJu~a,.a Mvkedilecektir. 

IÖl'el"OJede yapılan deiitikliklere 
.._..., • 7eni tefkilatta yalnız 60 me· 
1>· kçılcta kalacaktır Evkaf Genel 6;:. t«M:liiiünde bir Baıkan ve ÜÇ 
l'e en !~•ret olmak üzere bir ida· 
~~ kurulacaktır. Bu idare 
lı.ı ~ayni zamanda latanbul Ev
i Dll'ektörlütüne bailı olarak it 
n:ı--kte ve yeni tetkil&t kanunu 
~ ort.;dan kaldmlacak olan encü· 

8l'1ll vazifesini de sörecektir. 

H
9

ava tehlikesini 
ilenler 

~~~ra 21, A. A. - Hava tehlike-
}.! ilen üyeler listcai: 

~han uıtafa Yahya oğlu Burdur 20; 
lia et Ruhi Yetilyurt 20; Battal, 
dıt ~ h Scbilııufla koyUnden 30: Şe
lf 1 •ntab koyunden 20 ; Mehmet 
~~fa oğlu, Yağlı koyünden 20; 
Seyı~IJ Alı oglu, Sivri koyunden 20; 
lf 1t1e ~cmaJ Ahmet oglu Afik Pir 
~ r;ıı köyünden 20: Hasan Kara
"'ın k a il oğlu 20 ; Mahmut, Bayra
~ oyunden 20; Ahmet Kel Mua
lllf ffilu, Akpınar koylinden 20; Yu
ll'lut 0amıt oğlu 20: Mehmet Mah
OgJu ğ~~ 20 · Hasan Murt.aza Güzel 
ltyd • ~urtemir koyündcn 30; Ahmet 
bıut~gan Omer oğlu, Salihli S. Mah
'°'lid n 25; hmaıl İbrahim oğlu Kır
hza:n 20; Halil Oıman oğlu, Yeni
lu ~ dan 20; Mustafa Eraoy Ali oğ
tenı:gbaaan da 20; Ahmet Çoban 
2o. Mdam~n Ali oğlu Yagbasan'da 
~~ ua~fa, Sinop Bafüakih kö ü 
~ etnı:nı 24; lbrahiın y 

yasta !ö w _ .. 
~s: Kiınil ~o. l\.ayıkçı Ali 25; Refik 

• POLiS 

e •kırk6yünde bir 
v soyuldu 
:Sakırk" .. htraıztık oyunde esra~ngiz bir 
Zuıı vakası olmuştur: 

llıar urat mahallesinde 8 nu -
Parrı ab evde oturan Sümerbank 
t0ru u.:!u mensu~at şubesi direk
teic zlınm evıne hırsız gire -
"-- P~talon, otomatik kalem, 
::" hır portf" 3 . tinde . oy, . 00 lira kıyme-
Jtul>e ıgne, 500 lıra kıymetinde 
tiik, 5 1 s_o lira kıymetinde yü -
~ilk o. Iıra kıymetinde diğer bir 
ıabıta lle altın saat çalmıştır. 
•ııı ' tahkikata başbyarak hır 

•
•rarnaga koyulmuştur. 
k". lltda U~lik Ayasof ya Çatladıka 

İbr~~acı. Talibin 7 yaşındaki 
de 

0
Ynar1111lindeki çocuğu iskele 

•tr çoc ken arabacı Kadrinin 
tır. ~ te~e ile yaralamış
Jcaid'thı..::::~ Gülhane hastanesine 
~~ polis tahkikata baş -

lı~ kaannpaşa iskelesinde ça -
lt' ener:a11~':~cı Hamza iskeleden 
lla •ld gotunnek ~re sandalı
bira ıgı Sofya, Marika, Katina, 
l'd, adındaki müşterilerle iske
ltap~ a~ldıktan sonra Hasan 
b-ı :~ 1.~a~esindeki N cemi ik· 
rt'ıışıı otorunun sademesinc uğa· 
dokw· Sandal ~ilmiş, denize 
le~ derhal yetişilerek 

• ,tardır. 
ıı~aaanm idare ettiği 217 7 
~dele ~ otomobil, Y eniçarşı 
lt}'i •ındeki 10 numaralı Hü -
"/ s ~atçı dükkinma çarpmış 
~ra kıymetindeki vitrin ca -
lııi•ti Jcn:ıimaama sebebiyet ver
ı. ba!;_~ıkiyet üzerine tahkika-

• ~tır. 
llıah leadıköyünde İbrahim ağa 
dtik~ainde bakkal Yusufun 
•icar mdan 79 muhtelif cıns 
~ 8 Paketi çalan Murat, Kur-
-~ da sigara satarken cürmü 
ıara.:! halinde yakalanmış, ai -

nıüaadere edilmiştir. 

~er ~mtaka direktörü, mıntaka
aı uzennde serbest olrcaldır. Bu 
mmtaka Direktörleri latanbulda ku 
rul~cak Evkaf Bat Direktörlüiüne 
baıh olacaktır. Ayni proje ile An· 
kara Evkaf Di~ektörlüiü lajvolu • 
nacak ve bu Dırektörlülc muamela
t!~' .~oirudan doiruya Genel Direk 
torluk )'pacaktır. 

Evkaf Genel Direktörl"liü açıkta 
kalac:a~ 60 memuru yerlettirebil • 
mek IÇJn açık memuriyetlere fimdi
den kümeyi tayin etmemektedir. 

Buğday 
Vergisi 
Ankara, 22 (0zel aytamnız bil -

diriyor) - Buidayı koruma ver -
ariai kanunu mucibince, mmtakalar 
için tMİa eclilmit olan nitltetlerin 
her yerde batka batka • tekili erde 
tatbik edilmekte olduiu görüldü -
tünden, bu versinin ne suretle he
sap ve iatifa olunacağı hakkmda 
Finans B~kanlıfı defterdarlıklara 
izahlı bir tamim ıöndermi,tir. 

Bu tamimde fabrikalardan çıka
nlacak yüz çuval undan nevilerine 
söre nekadar versi alınacaiı taa • 
rih olunmUfhır. ----

KONSERVE KUTULAR/ 
Ankara, 22 (Özel aylarımız bil • 

diriyor) -Türkofiaten verilen ma
lümata cöre, dıt memleketlere aevk 
olunacak aebze ve meyve konserve 
lerinde kullanılan teneke kufuta -
nn l 938 vılı batında batlamak üze 
re kabulü muvakkat uıulü ile mem· 
lclsclimize aoı.."'ı-.- a--~ • 
-ar. 
HAZiNE • EVKAF ALACAK VE 

VERECEKLERi 
Ankara,, 22 (Ozel aytarmuz bil. 

diriyor) - Hazine ile Evkaf genel 
direlırorlüiü araaında mevcut ala • 
cak ve vereceklerin takas edilmesi 
hakkıfdaki kanun projeai Bakanlar 
Hey'etine verilmiıtir. 

BORSA 

22 Blrinclte,rin SALI 

PARALAR 

Ahi 

Sterlinı 616.-
Dolar 124-

20 Franıız fran111 165.-
20 Liret 176.-
20 Belçika franp 80-
20 Drahmi 22.-
20 lıvacre fr. ııs.-
Flonn 82.-
20 Çele Kuron 93.-
Avuıturp ıiliıl 22.-
Mark 33.-
Zloti 22,50 
Penıo 24.-
20 Ley 14.-
Leva 22.-
20 Dinar 52.-
Yen 34.-
laveç broma 31.-
Altm 947.-
Mecadiye 53.-
Banknot 231.-

ÇEKLER 

Pariı üıerine 
inıılıı lirası 
Dolar 
Lıret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoılovalı: brono 
Avuıtarp 
Peseta 
Mark 

Zlod 
Penıo 
LeJ 
DiDat 
Y• 
Ç•aoHtıl 
lsvcç kuronta 

.. ... 
619.-
126.-
161.-
180.-
82.-
24-

111.-
84.-
96.-
23.-
S4.-
24.-
25.-
ıs.-
24.--
54.--
35.--
32.-

941.-
53,50 

233.-

• 
&a ..... 

12.06 
618.50 
0.79,44 
!1.77.32 
4,72,SO 
2,44,25 

53.19,10 
1,17,l 7 

\9,18,67 
4,21.50 
S.80,65 
1,97 60 
4.21..-
4 51.40 
~.77.55 
14.16.lS 
J.78.JO 

10.tl 
S,13,67 

TAHViLAT 

Rıhtım US 
Anadolu 1 ve D Kupon kesik 39.10 

.. nı 40.-
Anadoıa mlimeıail 43,10 

iSTIKRAZLAR 

Turk Borca I 
" " n " • ıu 

Erıuıl 
t.ukrui dahili 

25.40 
23.-
23,40 
t:ı.-
17,50 

DA.ROLFONUNDAN AÇIKTA 
/(ALANLAR 

Ankara, 22 (<bel aytanmız bil • 
diriyor) - Mülıa Darülfünundan 
açıkta -.ımıt olan aaiatan ve mua • 
vinlere acık maatı verilip verilmi • 
7eceii Finans Bakanlıtınca tetkik 
edilmektedir. 

~---
ETi BANK DIREICTORLOGO 
Ankara, 22 (Ozel aytanmız bil • 

diriyor) - Eti Bank Direktörlüğü. 
ne tayin edilmesi muhtemel kimse
ler hakkında yapılan neıriyat asıl· 
sızdır. Ekonomi Bakanlığı bu husus
ta henüz bir karara varmıt deiil • 
dir . 

TAPUDA YENi TAYiNLER 
Ankara,~ (Özel aytanmız bil. 

diriyor) - Bolu Tapu Direktörlü. 
ğüne Kütahya Tapu Direktörü A· 
ıım. Kütahya Tapu Direktörlüğü • 
ne Burdur Tapu Direktörü Ali Rı
za, Burdur Tapu Direktörlüğüne 
Merkez Kada.tro Direktörlüğü tet
kik memurlanndan Tevfik, Merkez 
Kadastro tetkik memutluiuna Ma
raf Tapu Direktörü Haydar, Ma • 
raf Tapu Direktörlüiüne Zongul • 
dan Tapu Direktörü Salih. Zongul
dak Tapu Direktörlüğüne Samsun 
Tapu Baakatibi Nureddin, Elaziz 
Direktörlüiüne Sivaı Direktörü ee 
lal, Sina DirektörJGtfine Elaziz Ta 
pu Direktörü Recep tayin edilm.İf • 
terdir. 

Dün Sabahki 
Zelzele Ve 
Yağmur 

Dün sabah, gUzcl ıeçen günlerden 
sonra hava birdenbire bulutlandı. Ha 
fif hafif yağan yağmur, bir aralık ls
tanbullulara devamlı yaiıtların bat
Jadığı sanısını verdi. Bu arada bir de 
zelzele oldu. 

Ancak zelzele aırasmda, lıtanbul 
hakikaten büyük bir korku geçirmif
tır. Bilhassa halkın toplu bulUJMiuğu 
yerlerde daha fazla hiuedilen zelzele 
dairelerde it takip edenleri çok kor
kutmqtur. Bu arada, birçok kayına
kamWdarda memurlarla iş sahipleri 
binalardan dıpnya fırlamıılardır. Şeb 
rin her t.arafmda duyulan zelzele es
nasında baıka mWıim bir kaza olma· 
mıt. fakat çok ürkenler bir muddct 
ikinci bir zelzele daha olacaltnı sana
rak telltlanmıtlardır. 

Raeatıhaneden öirendiiimize göre 
barometre, dUn 760 milimetre civann 
da seyretmif, azami derecei hararet 

24 e kadar çıkmıp. Şimalden esen 
riiıı&lnn slirati on metre olarak tes
bit edilmif, yatan yağmurun irtifaı
nm 0,2 milimetre oldufu anlatılmıt
tır. Zelzeleye ıellnce bu hususta ra
sathane ıu tebliii verdi: 

R...,,....,.;,. tebliii 
İstanbul, 22 (A.A.) _ Bug'iln saat 

9•3o,o~ te üst merkezi rasathaneden 
2~0 kilometre mesafede ve alt merke 
21 aathıarzdan 25 kilometre derinlik
t~ oldukça ıtiddetli ve latanbulda ha· 
:ıf •0ette duyulan bir deprem olmu§ 
~r. epremin yeri Çanakkale Boğazı 
~~.:'"da olduiu tahmin edilmekte• 

d Geç vatbankit Bir.a 8ze1 muhabirimiz-
~" rua enin tebliiüıi teyit edea 
bır telgraf aldık. Tel~r•f ıtudur: 

..... ficl4etli .....ıs 
. ~biıa. 22 (Ozel aytannm bil· 

dıny«>r) ~Bugün 11at 9,40 da 15 
ıanıye ıliren çok tiddeth bir zelzele 
0 !muttur. HUkUnıet konatz ile birçok 
binalar. ça!lamıttır. Halk büyük kor· 
ku ıeçtrmııtir. ln11nca biç bir aayiat 
olmamıttır. 

• Ank~ra, 22 A.A.. - Alman bil • 
c.eye sore, deprem, Çorlu, Balıke
aır, Kehaud, Kütah•a Eak" h" I . B " • ... ır, Z· 
mıt ve uraada duyulmuıtu 

- Dep!'8m Kebaucl'da tidddJi ve 
aürekli olnauı~'=· Hiçbir tarafta za. 
rar olduiu hUdıril"'-•lrta,u. 

HAKYERLERi 

Sürpagop mezarh§ı 
Davası tazelendi 

Sürpagop mezarlığının kime 
ait ol~ugunu belirtmek için uza
yıp gıden dava, geçenlerde neti
celcnmş ve dördüncüi hukuk 
mahkemesi, mezarlığın belediye 
ye ait olduğuna karar vermişti. 
Mahkeme~ Ermeni patriğinin bu 
davadaki sıfatını tanımadığı için 
Beyoğlu Ermeni mütevelli hey· 
eti, mezarlık üzerinde iddia ettik 
leri hakkı, müdafaa etmek üzere 
belediye aleyhine ikinci bir dava 
açmışlardır. Diğer taraftan be -
lediye, evvelce icrayi geri bırak
tırmak için Ermeni mütevelli 
hey'eti tarafından teminat ve ke 
falet akçesi olarak yatırılan 40 
bin liranın iadesini istemektedir 
ler. 

Dörd\jncü hukuk mahkemesi, 
bu dava ile de meşgul olmakta -
dır. 

• Yeniköyden Laz Osman is
minde birinin getirdigi bir gü • 
ğüm sütü, Taksimde otobüs için 
den çalarak, Hamalbaşmda kal
dırım üstünde uyuduğu sırada 

lstanbulun 
Umunt nüfusu 
775 bin 
Iatanbul ilbaylıgına baglı bütün il

çcbaylıklar (Beyoilu, Fatih, Uskü • 
dar, Kartal, Eminönu, Sanyer, Bey
k~z. Adalar, Yalova, Şile, Sılivri) 
nufus sayımının sonuçlarını kadın er
kek olarak nilfus sayım burosuna bil
dirilmitlerdir. Nüfus ıtayım bürosu da 
İtltanbul şarbaylığı (belediye) sının 
dışı ve içine dü~n nüfusu da ayırmıt 
ve dün akpm neticeyi telgrafla lç 
Bakanlığına ve Istatistik Genci Direk 
törlügüne bildirmiştir. Bir yazıcımı -
zın öğrcndiginc göre latanbul ilinin 
yukarıda aaydrgımız ilçebaylıklarla 
beraber genel nüfusunun 7 7 5,000 den 
fazla olduğu anlatılmıttır. Bunun 
738,000 i prbaybk sının içindedir. 
927 yılındaki uyımda latanbul şar
bayhğı sının içindeki nufus 690,000 
idi. Gene 927 tahrirınde latanbul ili
nin genel nüfusu 7 30 bınc çıkmıftı.: 
Şu hale gore latanbulun genel nüfusu 
927 yılına gore 45 • 50 bin artını' bu
lunmaktadır. ~adın, erkek tasnifinde 
kadın nilfusunun erkeklerden biraz 
!azla o1dugu gorıülmu,tur. Beyoğlu 
ılçebaylığınm nüfusunun diğer ilçe· 
bayhklardan fazla 226 bine yakın ol
duğu anlatılmaktadır Ve nufuı ıayı 
mı en kolay bu ılçedc olmuttur. 

VN VE BUGDA.Y 

zabıtaca yakalanan Namık, dün Un ve buğday piyaaalan diln de 
üçüncü cezada sorguya çekildi. ayni durumu muhafua etmiflerdir. 
Namık, sütü çaldığını inkar ede- Satışlarda durgunluk devam etmek
reK dedi ki : tedir. Diın tı4ırimıze 591 ton buğday 

Naim! 
Çamurlu, ıılak ve piı yerlerden 

geçmek iateyeftJer ayaklarına nalın 

~~I~ •. Naim ağaçtan y~p~lnut çok 
ıpbdaı bır ayakkabıdA". Likin cöıte
rqli fB)'dir. Tasması, ayakları ve 
yayvan burnu ile iııdeta " bqey " 
gibi ıörüniiT ama nihayet eni de ao. 
nu da bir nalmdır. 

Giymesini bilenler yürürken nalıa 
t~nrdatırlar. Bu bir nevi nalın üen
cidir. Nabnm da kendine göre 1ııir .. 
.. bir iıbengi varct.. 
~naanlar vardır ki; hayattaki duru

mu bir nalma ~k benzer. 5-a çıkMw 
mak için llqlralarmm ayajma talal· 
mumı beki•. 

Böylelerini ifittiiiniz zaman. kimin 
ayağına taJah cılduiuıa dikkat edi-
niz. Çünkü çıbrdıklan -· ~
nin deiil, ayaıldanna taluldddinnm -
dır ... Zaten bunlan her ..-nan •te
meuinİL Nalın her zaman kullanılan 
bir ayakkabı delildir. Ancak kirli ve 
ıabık yerlerden seçerken ite yarayan 
hir aiaç parçuıdır. Onun için c.nlı 
natım. çoğu zaman ke...-da aesaiz 
dururlar. Tummlan, ayak~ ve ,.y. 
van humile duvaN clayammf müte • 
vekkil ve mütevazi beklerler: Birisi 
ayaiına pyain de azıcık talardaamlar 
di1e!.. 

B. FELEK 

gclmit. fiyatlarda yeni bir defif!De 
- Efendim, ben o gün H&mal kaydedilmemittir. Bu durgunluk, Ia- T 1 • başında, kaldırıma uzanmış, uyu tan bul piyasasının dunya buğday du- ayyare ~· n 

yordum! Gözümü açınca yaniba rumuna uymak vaziyetinde kaldığı At uarışları 
şı:mda bir güğüm buldum. Onu şeklinde izah edilmektedir. ' 
ne çaldım, ne d, kimin getirdi - CUMURIYET BA.YRA.MINDA Piyankosu yapıllyor 
ğini gördüm. Bana bütün olan - TATiL GUNLERI Temmuz ortalarında Hava Kuru• 
lar, uykuda iken oldu. Durusma Cumuriyet bayramı dolayıstle ka - munun Beyoğlu şubesi üyclerınden 
kağıtların tetkiki için başka gü nunen tatil günleri tunlardır: Tatil Andre Vahram'm Istanbul merkezine 
ne kaldı. 28 Birincitcşrin öğleden sonra batlı· bir onerge yaptıgını cvvcJce bildır-

• M · E yacaktır. 29 ve 30 devam edecektir. miştik. Andre Vahram'ın o zaman 
arıka, leni Angeliki ad- Yaln 28 30 B . . · 1 yaptıgı tckhf, bırçok yabancı ulual""'"• 1 d . ız ~e ırıncıteınn gün e- ... 

arın a üç kadın, polis taraf·n - ıındc huıusı yerlerin kapanması mec· da yapıldıgı gıbı bızde de atlı piyan· 
dan yakalanarak adliyeye veril - bun degildir. ko tertıbi ıdı. Bu tckhf, o zamandan· 
mişlerdir. beri Hava Kurumu htanbul merke· 

Bunlar, vesikasız dolaşan bir- D d zinde tetkik olunmut ve bilhassa di-

k k 
e i. rektbrliık onergc üzerinde esaslı ine~ 

ta ım adınları evlerine kabul Du~şma, şahitlerin çağını _ lemeler yapmı~tır. Bu tetkıklerin ao-
ettirerek gizli fuhuş yaptırmak- ması içın başka güne bırakıldı. nucunda lrlandada hastahaneler men 
tan suçludurlar. e Şeker kaçakçılığından suçlu faatinc tertip olunan ve orada birçok 

• Beyoğlunda, herkesin raha- S 1" faydalan goru'duktcn sonra Fransa a ahaddin Rifat ve arkadaşla - ve Almanyada da Jıddctli bir rağbet 
tını boz,cak derecede sarhoş ola rmm muhakemelerine dün se _ kazanan bu piyanko esas itibarile mu 
rak, kendini karakola götürmek k!zinci ihtisas mahkemesinde de vafık gorlilmU§ ve onümiızdeki ilkba
istiyen polis Zekiyi dövmekten vam edilmiştir. Dünkü celsede, hardan itibaren bunun Türkiyedc de 
suçlu emlak komisyoncusu Mı_ gümrük avukatı hadisenin mahi tatbik edilmesi onanmıştır. Temın ~ 
gırdıçın dün üçüncü cezada öu- · .. · d lunduguna göre. evveli at cinsinin ıı yetı uzerın e uzun uzadıya iza - lahına yardım edecek olan bu piyan-
ru ması. ~ apüdı . hat verm'ş, ka ak ıfı ın vaki ol- ko memlekette bınıc lık bakımından 

ıgırdıç, fsnat edilen suçn, ta duğuna işaret etmiştir. Duru, _ da çok faydalı bir t•ilr •aaıt.ası oı.. 
mamile inkir etti. k --'- Pi k ~· va tin geç oluşu dola}'ıs le ~ur. yan onun esas amacı, mem-

- Ben aklı başında, okumuş mudafaa yapılmak üzere ba ı:a lekette ıçtimat, ahlaki vt drtısadı mea 
adamım .. Böyle işler yapmam.. güne bırakılmıştır. ş faatlcri temın etmekle beraber Tayya 

===::::ıo:=================~======= re piyankosunun çok değerlı sonuç al nna varmaktır. Piyanko, ılk ve aonba 

Sütçüler Dün Toplandllar 

Yeni idare lıeyeti seçimi )lflpılırlı•n 

h 
Südtc;üler cemiyeti idare hey'eti serimi dün dördüncü Vakıf 

anın ak' b" d 'S • lm d v 1 uro a yapılmıştır. Reylerin tasnifi, ekserıyet mevcut 
0 .a ıgını gösterdiği için intihap başka bir güne tehir edilmıştir 
~ .. rım nn h..• o-iin ıannra v.,.niti .. n vamb~aktır. • 

1 barlarda yapılacak at koşulanndan on 
bet giın evvel ortaya çıkanlacalc ve 
biletler 250 ban tane olacaktır. Bile
tin her bıri ilci lin degerde ve icabın
da iki kifi tarafından alınabilmesi için 
ortadan zımbalı bulunacaktır. Bilet
ler, bütün Tayyare piyanko bayilerin
de utılac~k ve bu bayilere her bile
tin yüzde 10 u nisbetinde bir kar bı· 
~~kılacaktır .. 250 bin biletin getirece
~ı 5~0 hın lıranın l O bin liraaı bu İf 
uzerındc. çalıtacak olanlarla piyanko
nun butun masraflanna tahsi9 edilıe
cck ve 200 bın lirası da kuruma men
faat o~ara.k ayrılacaktır. Gerıye kalan 
200 bın lıra halka vcrılecek ikramiye 
olarak kabul edilmiıtır. Pıyasaya çı
kanlan 250 bin bılct, koşuya gırcn 
her. hayvana muayyen bir mikdar nis
betınde tahsis olunacak, bırincı gelen 
h~yv~nın numaralarından çekilecek 
bır bılct birinci ikramiyeyi alacaktır. 
Bu mükafata Ataturk mükifatı adı 
verilecektir. İkinci gelen hayvanın 
n~m.araları arasından çekilecek birin· 
cı bılet tc bütun yantın ildncıai ola-

' 

ra~.l~e~ lnônli milkifatını alacaktır. 
l!çuncü ikramiye de ayni ıuretle 1 -
Çilncuye verildikten sonra 22 incı nu
maraya kadar olan bilet sahiplerine 
biner lira verilecektir. Aynca 20 ki!i 
b~ yiızcr, 20 kifi 200 zer. kırk kiti 
Yl;lzer~yib kiti ellıtcr hra kazanacak.20 
bın bılet uhibınc de 2 ter lira amor
tı verilecektir. Koşular, Velielendı ça 
ymnda yapılacak. bılhaasa husuıi o
tobüs scrvıslcrı ı letılcrek halkın bil
tiın rahatı temin olunacaktır. Piyanko 
esasları Uzerinde bugun merkezde bır 
r,öni me yapılacaktır. 

iÇ BAICANLIGININ BiR T A.MIMI 

K di yurddatlarımızdan birçogu 
ya muhtaç durumda bekleıırken 
bel yersiz yardımlarla buı 
..,ecııebil yurd içındc gezmelerıni 
.kolaylaftırdıldan iç -.akanlıiınca ha
ber alınmı~tır. Bakanlık, bir tamimle 
bu hareketin y~r~ için çok zararlı .., 
nuçlar vereccgını bıldirınit ve butun 
uraylann bu ı ler uzennde uyanık bu 
lun~l~rı?ı istemıttır lç Bakan'ığm 
emrı butun uray ıubelerine dün y-.. 
yılnuıtır. 

TURK • ITALYAN TECiM 
ANLAŞMASI UZATIUYOR 

Müddeti biten Türk - ltalyan tedm 
anlatmasının 22 Tqrinilaniyc adar 
uzatılacagı alikadarlan blldirflmittir. 
Bu husustaki brammne lera Vekil
leri Heyetine veriJmietir. 
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No. 10 Yazan: Ziya ŞAKIR 

~--.aıs 

SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

Tek mi, çift mi ? ı 
Uıuvlarımızın en çoğu çift olduğu 

halde kalbin tek olması insanları uzun 
uzun asırlarca merakta bırakmuıtı. 
Rufıun durduğu yerin kalp olduğu 

MARTHA EGGERTH - JEAN KiEPURA 
Beyaz perdede görUlmemit derecede gUzel bir fllmde: 

SEVGiNiN SES i 
Pek vakında M E L E K Rin11ma~ın1n en bUvllk muu1'fhtkivefi olacakhr. 

-
Cinci Hoca Saadet Ve ikbalin 

Şahikasına 

aanılması da ondan ileri gelmiJti. 
İnsanda en yüksek kudret ve biltün 
hareketlerine hakim olan ruh olsa 
olsa, bir efi daha olmıyan kalbin 
içinde bulunur, demi§lerdi. 

İngilizlerin büyük bilgini Harvey 
onyedinci 111rda kal
b i n kanı alıp vermek itini gören 
bir emme basma tulumba olduğunu 
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MONTE KRiSTO 
filmi kadar biç bir .-y bir fikir nremeL 

Doğru Hızla Yükselip Gidiyordu Bu Cuma ak,amından itibaren S A R A Y Sinemaaında 

Diye Ibrahimı ıırtüıtü yatırıyor: 
bil•ün vücudüne uzun uzun masajlar 
yaparak padi,ahın babını ıükUııa 
doğru ıevkediyordu. 

Ayni zamanda; paditahın asabına 
ve fehevi hiılerine kuvvet verecek 
vasıtalara da müracaat eyliyordu. 
Vaktile: sütle kaynatılan incirin ıi -
ni ve believşekliğinc (bıiznilllhi tai 
la tifayi acil) olduğunu. bir ıeyyab 
dervi9tcn ititmitti. Cinci hoca, tim • 
di bu (duayi şifi) den de iıtifade edi 
yor: getirttiği en nefis kuru iacirler• 
le halis koyun sütlerini uzun uzun 
(nefes) ettikten sonra bunları elite 
pitiriyor; elile padipha yediriyor; bu 
kuvvetli gıda ile beslemek sayesinde, 
paditahın vücudünü her an biraz da· 
ha kuvvetlendiriyordu. 

Zeki hoca, • bu, maddi ve mlnevt • 
tedavisini, bununla da bırakmıyordu. 
Paditahı daire ortasına oturtup nefes 
ettikten ve sütte pipiş inciri yedir 
dikten sonra aıra istirahat etmiye ge-
lı vor ; o zaman hoca pacliplu • aatea 
.edilmiş • kuş tüyü ılr şilte üzerine 
yatırarak onun hoşuna gidecek ma • 
sallar ve hikayeler söylüyor: ruhi tel 
kini~ ıaparak sinirlerine ıükiın ve • 
rı.V' .du. 

Valde Sultan, sık ıık oğlunu ıör • 
miye geliyor; ve her geli9inde. otlu· 
nun gittikçe artan sükun ve ıalihı
nı gördükçe, memnuniyetle avd"t 
ediyordu. Şu anda, koca sarayın için 
de, bir tek hava ~siyor: o da, Cinci 
hocayı saadet ve ikbali:ı en yükıek 
tahika11na doğru ytikıeltiyordu. 

Sarayın mUnzevi bir köşesine çe • 
kilmit olan padişahla hocanın huıusi 
hizmetlerini bizzat (Hobyar) Uztrine 
almııtı. Hoca, evvela (Enderun ha · 
maını) na gönderilmiş: (has odaha§ı) 
nın dıkkat ve ehemmiyetle nezareti al 
tında civan delliklar eli ve Edirnenin 
halis misk aabunlarilc bir güzelce yı
katılmıftı. V c o yıkanırk~n; saray•n 
terzi batı•ına, tepeden tırnaja kadar 
cUppeler, binişler, Hint dibalarından 
tiç peıli entariler ııımarlanmıftı. (Ha 
rem kotnu ambarı) ndan derhal ipek 
atkılı Trabzon hili1neri çıkarılmıt: 
(mübarek zatın duasını almak için) 
bunları bizzat hazincdarlar dikerek 
Cinci hocaya iç çamatırluı hazırlan 
mıftJ. 

Hoca bunları &ördükçe saşmyor: 
- Fcıüpbanallah ... Meter, ne de

rece kadrükıymetimiz varmıJ ta, biz· 
ler bilmcı imitiz.Hemen Cenabı Hak, 
encamını hayır eyliye. 

Diye hayretten hayrete dU1Uyor: 
/akat muhitin teveccühü, onuq kes • 
kin zekisını bir kat daha artırarak 
vaziyetil'ti büyük bir dikkatle idare 
ediyordu. 

Hobyar. bu zeki ve dessaı kadın 
da. ara sıra hoca ile ba~ başa kalmak 
fırsatını kaçırmıyordu. lki mühim ze 
ki unsuru birletmit: (ikbal ve saa • 
det)i paylasmak için biriblrile ittifak 
etmifti. Hobyar, sarayın cercyanlan 
ve padita.hın tabiat ve meyelimları 
hakkında, Cinci hocaya icabeden ma· 
Jumatı vermi9ti. Bunlan öirenmek, 
hocaya kafi gelmi,ti. Şimdi önUndc, 
Jcolayu dönebilecek bir f ınldak vır· 
dı. Kuvvetli nefesi ile bu fınldafı 
üflemekte devam ettikçe. (Saray n 
saltanat) m m&nevl blkiml, biraat 
kenditi olacaktı. 

Hoca, bu fınldafı urun mUddet çe 
'firebllmek ~in nefesinin kudretini, 
sekl Jnıvvetile blrlqtirmek lhrm oJ. 
duğunu hinetml!ti. Ve itte, onun için 
dir ki, sütte pişmiı incirlere, gitride 
mikdan artan ak amber de illve etme 
yi ihmal eylememi9ti. 

Uç gUn zarfında. umulmıyacak bir 
sindeki hiNeden padifllh, nihayet 
dördüncü gUn artlk dayanamamıı: 

- Bre hoca!.. Söyle ıu ecinni pa
'1J&!ıını. Ya, beni koıun, içeri hase· 

ki yanına varayım. Ve yahut ıeninle 
burada yıkııırım. 

Diyerek, artık bir ~hlivan kadar 
&üçlü kuvvetli olduğunu isbat et • 
mek ittemiıtL 

• 
Nihaıet (Ecinni padişahı), (Şehin-

ıahı cıhan ve Halifei zi§an Hazretle
ri) ne (destur) vermiı; Cinci hoca • 
nın kendi elile boynuna taktığı bir 
muılcayı sallıya ..r1hya Sultan ibra -
bim hasekiler dairesine girmişti. 

O gece, saraya birdenbire büyUic 
bir neıe ve ıetaret gelmitti. Kaç gUn 
denberi, derin bir ıUkunet hayatı ge
çiren saray bir anda copun bir dil • 
ğün evine bcıuemit: her tarafta kah
kahalar, au ve ıarkı ıeıleri yüksel -
mitti. 

, bulduğu vakit, o da insan ruhunu 
kalpten çıkarmış olmaktan iirkerck 
kegfi, ancak yedi yıl sakladıktan son
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ra meydana çıkarmı,tı. 
Ruhun kalpte olmadığı anlaşıldık

tan sonra da kalbin niçin tek olduğu 
merakı gene geçememişti. Vakıa, 
teşrih hocaları, kalp tek görünür a. 
ma, onun dört gözü vardırı o gözler 
aağ ve aol olmak Uzere iki tarafa ay
rılmıştır. demişlerse de, onların aöz· 
lerine hekimlerden başka kimse inan 
mamııtı. Daha sonra, kalb1n ilkin iki 
olduğu halde sonradan o iki kalbin 
biribirine bitiıtiği de anlaşılmışsa da 
ıene kanaatler tamam olamıyordu. 

En sonunda kalbin gerçekten iki ı 

HASAN 
YAGLI, YAGSIZ GO
MA ADRAGANA ve 
LiKiD BRiYANTiNLE-

RiNi iSTEY,iNiZ. 
HASAN DEPOSU 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

olduğunu Amerikalı bir doktor.Mor. -,------------ll 
genıtem, geçen asırda ispat etti· Bu 
doktor Dors iadında dört yatında 
bir kız çocuğunu çiçek hastalığından 
tedavi ederken çocuğun göğsünün 
iki tarafında birer yürek vurduğunu 
görilr. Bunun üzerine çocuğu anaai- ' 
le iki kardeşini de muayene eder, 1 
onlarda da görür ki bu familya ger
çekten ikiıer kalpli. Sağ ve &ol kalp 
onlarda birleşmeden işlerini ayn ay
rı görüyorlar. 

Amerikalı doktorun kctfindcn son 
ra, iki yürekli insanlar - çoğaldı 
denilemezse de - ba~ka yerlerde de 
görülmeğe başladı. Bir gün İngilte
rede yirmi beş yaşında bir genç gı>
nülü asker olmak için kendini askeri 
hekimlerine muayene ettirirken iki 
yürekti olduğu meydana çıkmıştı. 
Askerlik kanunları bu hali evvelden 
dilşUnmedikleri için delikanlı askere 
de alınmışb. 

Gene Amerikada Durr adında bir 
adam iki kalplı olduğunu anlayınca 
ikisini de - ölümünden sonra tes
lim edilmek iizere - satılığa çıkar
mıttı. Bir operatör doktor c(iri iken 
~tınmak üzere yalnız bir kalbine, el
lı bin al un f ran~a müşteri çıktı. Fa
kat iki kalpli adam akıllılık ederek 
bu ıalışverişten vazgeçmişti. 

Napoli sehrinde de Jıapiıhanede 

Yağsız gündüz, yarım 
yağh gece ve acı 

badem yağlı 

HASAN 
1
KREMLERi 

Çilleri ve ıivileeleri ve lekeleri 
kat'iyyen izale eder. Dünyada 
mevcud kremlerin en nefiıleri, 
en 11hhileridir. Nazik cildli ka· 
dınlann hayat arkadatıdır. İh
tiyarları gençleftirir ve gençleri 
gUzellettirir. İnsana ebedi bir ta· 
ravet veren Hasan acıbadem ya
ğile yağsız gündüz ve yarım 

:rağlı gece kremlerini unutmayı-
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Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kiin 
UNYON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

-5 Telefon : 4.4888. 7603 
il ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtl'lllllllllll 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptmnaymız. 

EVKAF ·4uDIRIYETl 

Cin Miktaq 

Sadeyağı Urfa taze 400 
Pirinç Bursa 5000 
Sabun birinci mal 200 

tık teminat 

22,8(. 
23,75 

3,83 

-
1 LAN LA R ı] 

Tahmin edilen Pi. 
Beher Kiloıa 

Fiyat 

76 ) 
2 5 ) 4 • 11 - 935 

25,50 ) Pazartesi 

Harem dairesinin bu şenliği. derhnl 
dıtarıya da sirayet etmitti. BUtUn a
talara, ( deıtur) verilmiıti. Arz oda 
ıının Önür.de yükselen zuma ve çir· 
ı. taba Mı&leP. .._,~~ 
aıka getirmiş: eteklerınl bellerine so 
kan iç oğlanlarının şuh ve fettan ra
lusları hararet kesbettikçe; 

-'"" --- ""' ~"'" ~ .. "--S\.MtJ. 
ten sonra vermek şartile - ilkin b'r 

nız. Kutusu 50, tüb halinde 20 

TUrkiyede yapılıp ta Avrupa eti
keti yapıştırılan ve halkı alda
tan kremlere vesair 2triyeta al
danmayınız. Hasan iıımlne ve 
markasına dikkaJ ediniz. 
-llauu..---'1" 1"°'7._. l"'lıı'haıa - lv~aı& 

bul - Beyoğlu. 

TC\Z...Seker '400 7 ,50 25 ) 
VaKır umu ~alcı. tnin 9J6 Mi:lv•f' ... n.,._vetine kadar ih• 

tiyacı olan ve yukarda nev'i ve miktarı yazın uuı t Kci"' 

lem erzak istekli çıkmadığından eksiltme 1 O gün uza
tılmıştır. İhalesi 4-11-935 pazartesi günü saat 15 te• 
dir. Tahmin bedel ve ilk teminatları yanlarında yazılı· 
dır. Eksiltme İstanbul Evkaf Müdiriyeti dairesinde 
toplanan İdare encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeye 
girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanu
nun 2 \nci ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan 
belgelerle Ticarethane namına işe gireceklerin işbu ka· 
nunda yazılı şartlar içinde Noterlikten alman vekaletna 
melerle eksiltmeye girebilirler. İsteklilerin yazılan gün 
ve saate kadar teminatlarını Evkaf veznesine yatırma· 
ları ve eksiltme şartlarını almak ve görmek üzere Le
vazım İdaresine gelmeleri. ( 6664) 

- Medet, AJlah .. 
- Yaaa bayi. .. 
Niralan: (Hırkaiterif) ile (Ema• 

natı mübareke) nin mahfuz bulun -
duğu (emanet hazinesi) nin duvar ve 
evraklarında, titriye titriye sönen a· 
kisler~ devam eylemi,tl. 

• 
Artrk, haris ve a9ifte hasekilerin 

oda larındı, lbrahimin ten ve met ta· 
ne kahkahalan duyuluyor: harem da
iresinin ve bütün aarayın ne9csi art
tıkça artıyordu. 

Ba9ta, Valde Köıem Sultan olmak 
Uzere bUtUn saray halkı, Cinci hoca· 
ya kartı derin bir minnet ve filkran 
besliyordu. Çllnki: padiph. onun 
(ncfeai berekitlle) kuvvet bulmu9 ve 
s:uaV'I neae ve sUrur ile dolı'urmuıtu. 
Hele Jbrahim. herkesten daha ziya • 
de me1nnundu. ÇUnki. ıenç ya9mda 
mahrum kaldılı (Ezvaki g6naıün) e 
uvupUftU. 

Kendiıine, (dUnya saadeti) ni bah· 
ıeden Cinci Hocaya. derhal (SUley· 
manive. Rıthın Medreaeıi) ile <hariç 
mUderritlifi) payesi vermifti. Henüz 
(mülblmet defteri) ne bile dahil ol· 
mıyan bayle bir adama, bu medrese 
YC bu paye1tin - defaten - verilme
sine: Şeyhiallm Yahya Efendi itiru 
etmiş: 

- Kanun değildir. 
Demişti. Jbrahim, şeyhislamın bu 

itirazına hiddetlenmiş: (iradesini in
faz) ettirmek için derhal Cinci Hoea
:nın e'ine bir ferman vermiş. bunu da 
bir (hattı hümayun) ile Şeyhiallm 
Yahya Efendiye blldirml,ti. 

Eline fermanı "lan Cinci Hoca, 
$eyh Mehmet Çelebiye haber &Ön· 
dermi9: 

- Vann kenduya ıellmımı s<syle
yin. Bizleri mUllıımlrklanna llyık 
rörmemf4lerdi. Halbuki nuibi kıs
mette mUdemı olmak v&nmf. G6r· 
ıiinler, (aıbyan ve niıvana efıun okur 
tehban nabelcir) deyu zemmettilderi 
diileri: (bu'OıO lralblmiz) sayesinde 
nice menall alımtu. Kendileri. bize 
çok .wmu ıadreylecliler amma, biz
den yana bavfetmesinler. Jt3tillUIU· 
mü.r dokunmar, iyilitlmlr dokunur. 

Deınlf; Mki müderriıinı kartı olan 
8fknini bu suretle teskin eylemi.ti. 

Cinci Hocanm nail oldulu ikbal, 
aadece (hariç müderrisliği) payesile 
(Şahın Medresesine müderriı) ol
maktan ibaret değildi. Padiph Ibra
him: (nefesi. bir şifa iksiri gibi tesir 
eden) bu sevgili hocasıM, Binbirdi· 
rekte d5şeli da~h mUkemmel bir k~ 
nakla (kUtllyet1İ miktarda vezalf ve 

hapishane arkadaşına sattıktan sonra 
Londradaki tıp akademisine üç bin 
İngiliz altınına &atmıştı. 

Bu misaller de gösterir ki bizim 
tek sandığımız kalp çifttir. Şu kadar • ~~~~!i!i!!!!!!!!i~i!!!!!!!i!!i!!!!!!i!!!~ • 
ki sağ kalp ile sol kalp birl·şerek a- Denı·z yol~arı 
ralarında iş bölümü yapmışlardır. 1 

Bayanlar vapurda el çantalannı a- ) Ş L f. T M E '1 1 
çarak tuvaletlerini tazeledikleri va- · ~ 
kit sol el aynayı tutar, aa& el pua- Acenteleri: ltaralr6y Köprtıba• 
ralı pamuğu, yahut dudak boyasını Tel 42363 - Slrlred Mühürdar· 
dola9tınr. Bu da sal ve ıol elin he- 111111 •ade Han. Tel 22740 111111 
men hemen bir arayı gelmeleri ve 
aralarında it bö1nmü yapmaları de- lmroz Yolu 
iil midir? KOCAELi ..apuru 24 Birinci· 

Lokman Hekim 

lstanbul DördUncU İcra memurlu
fundan : 

te4rin PERŞEMBE l'Clnü aaat 
16 ... IMROZ'• bd•r. 16667> 

Trabzon yolu 
CUMHUR tYET npuru 24 Birin· 
eite,rın PERŞEMBE rtnti u•t 
'20 de HOPA YA k•clar (6668) 

Bir borçtan dolayı mahcuz 'Ve pa
raya çevrilmesi mukarrer (297) lira 
50 kuruı muhammen kıymette sek· 
ıen bet ç\ft ttkek ayakkabısı anU
müzdeld 26-10-935 tarihli cumartesi 
bUnü saat 10 da,, itibaren latanbul 
Poıtahane kar9111nde Erzurum han 
23·24 No. lu yazıhanede açık artırma 
ıuretile aatılacatından talip olanı.
nn mezkOr rUn ve saatte mahallin· 
de hazır bulunacak memura milra
caatları ilin olunur. (.15788) 

Ankara Nümune Hastanesi Baş 
Tabipliğinden: 

• 1 - Hastanenin muhtelif şubelerine aid 309 kale!1'1 
----------- alatı tibbiye 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt• 

r 
Gündellk Siyasal Gazete 

TELEFON { Yazı ıtlerl ı 243tsı. 
ldare itleri : 24310. 

TELGRAF: •TAN "ı.tanlnal 

Bir a1hlr 
s 
6 .. 
ı rd1* 

ABONE 
Tlrti,. lda O.n lcla 

Un it. un L 
1 so - -
4 - ·-
' 50 14 -

14- ıa-

iLAN 
b&alar lele blllcd* llrbderlae ... 

Wt edilmelidir. 
ltlclll l1IDJa dolr1lm ... .,. 

ldaremi11Ce llmatımr. 
ltllcü UlalanD 1 •tlrhlJ 1ılr cWaldı 

IO lalna"1lr. 5 •tarclaD fulaet 1c1a .. 
tir lıqma 5 bnat alaur. llr def9daD 
1u1a ıcm nkhdaa ~ıo lnara lactirDlr 

tayinat) dahi (ihsan) eylemişti. 
ltte o &tinden itibaren artık Cinci 

Hocanın konağı, (erbabı hicit) için 
bir (babı mUracaat) haline ıelmiıti. 

Arkaııı var 

O~!!!..,!!!!li!!!!!i!!!i~•D&!!ii!!i--~• meye konulmuştur. Bedeli muhammeni 9892 liradır. 
j gUZ estanl 2 - Liste ve evsaf şeraitini görmek isteyenler An-

kara Nümune Hastanesi Baştabipliğine ve İstanbuld• 
sağlık ve Sosyal Yardım Direktörlüğüne müracaat ede• Öz dille yazılmıt en 

okullar için uluaal piyeı 

YAZAN: 

güzel, 

VEHBi CEM 
HİLMİ KİTAPHANESİNDE 

BULUNUR. .. 

htanbul İkinci İcra Memurluğun
dan : 

Bir borçtan dolayi mahçuz olup 

paraya çevirilmeıine karar verilen 

yazıhane, un yaldızlı ayna, iki ufak 

Seccade, file perde, portmanto, do

lap, çini soba, camlı büfe, camekin· 

ıız maaa, ve ayna, ıiyah karyola, ai· 
yah lci1çilk karyola, Kolombya ıra-

mofon. orta maıa11 yuvarlak, Oç 

aandalye, 25-10-935 tarihine mUaadif 

ccma gUnU saat dokuzdan itibaren 

Beyoğlu İstiklal caddesi Litin çık· 

mazı Bodui apartman aama kat 10 No 

da açık artırma ıuretile satılacaktır, 

artırma birincidir, istekli olanların 

mezk\1r &iln ve Natte mahallinde ha· 

zır bulunmalan ilin olunur (.15772) 

ceklerdir. 
3 - Eksiltme 9-11-935 cumartesi günü saat 10 d• 

An1'ara Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenler 741 lira 90 kuruş• 

luk teminat mektupları veya vezne makbuzları getir• 
mel eri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarıda yazdı üçüncü mad .. 
dede yazılı saatten bir saat evveline kadar Ankara Nil" 
mune Hastanesine getirilecek ve eksiltme komisyoıııl 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta il• 
gönderilecek makbuzların nihayet Üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür nıU" 
mu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacalC 
gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Listede yazılı alitın her birinin fiatmı ihti\'t 
eden müfredatlı faturalar teklif mektubuna raptedilr 
cektir. Asgari Fiat Listeler mecmuu nazan dikkat• 
alınmak suretiyle tayin edilecektir. ( 3113) ( 6615) ~ 

Askeri Matbaa müdürlüğünden: 
Genel Kurmay Başkanlığı matbaasındaki Linoti9 

makinesinde yalnız gündüzleri çalışmak üzere 100 / ı ı O 
lira ücretli bir Linotip operatör makinistine ihtiY•' 
vardır. İsteyenlerin Süleymaniyede Askeri Matbaa Mil" 
dürüne müracaatları. (372) (6523) tıı61 
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iCMAL SON HABER 

Yunanistanda Yaziget 

SU Bakanı ile General 
Kondilis'in Arası Açıldı 

Si Bakanı Kondilisin Arzusu 
Hilafına 20 Zabiti Tekaüt Etti 
Athıa, 22 (''Tan"m hususi tel 

grafı) - Sü Bakam Papagoa 
Xondilisi ziyaret ederek bazı za 
~ uaklaştırılmaamı iste • 
nlittir. Papagos'a nazaran "bu 
zabitler her hükilmeti tutan üc· 
retli adamlardır.. Kondilis bu 
teklifi reddetmi,tir. 

Bunun üzerine Papagoı, Sii 
Bakanlığına giderek, 20 zabi • 
tin tevkif edilinesini iıtemiftir. 
Bunlar araımda tanklar ve hü • 
c~ arabalan kısım tefi Merku
ns de vardır. Bu emir derhal tat 
bik olunmuştur. Bu emre kal'fl 
gelmek iıtiyen bazı zabitler için 
kuvvete müracaat edilmiştir. Bu 
müddet zarfında Papa.SfOS ordu 
kadrosunda, bazı değişiklikler 
yapmıştır. 

Tekaüde eevkedilen bütün za
bitler, Kondillı taraftandır. 
Bunların yerine kralcı sabitler 
getirilmittir. Bunlar timdiye ka
dar hiçbir hilkt\met darbeaine ka 
rJfm&IDJ' olan kimaelerdir. Bu 
suretle, Xondilise udık zabitle -
rin mikdan azalmıttır. 

Hava Bakanmm müdahaleai
le bir hlDdbnet buhranmm öni1• 
ne geçilmiftir. 

«ıwl ,,.,,,..,, İllt .... r 
Atina, 22 (''Tan''m huamt 

telgrafı) - Londraclan gelen ha 
berlere göre, kral; Yunanistan -
daki dabiU politikanın son aldıiı 
şekilden memnun değildir. 

Mqruti parlmanter p~nsip • 
lere son derece bağlı olan kral, 
Yunanistana ancak bir kuvvet 
hiikTlmetinin değil, belki meşru
ti bir bükftmetin idaresinde ya • 
pılacak bir genoydan sonra gel
meği ar.su etmektedir • 

General Konc:lllisin, kralla doğ 
rudan doJruY• ıamm mlinase -
bata cirtfmemek, hakkındaki ka 
ran, yeni hWdbnetin kralla he • 
nüz anla_.,,,1' old\Jfunu göa -
termektedit. Hüldimet genoya 
kadar, efkinumumiye üzerinr)e 
çalqacakur. Diğer taraftan Te. 
otokiı, General Kondiliee, ulu • 
sal kurumun genoydan evvel bir 
defa daha toplantıya davet edil
meaini istemittir. Teotokis bu 
suretle, Kralcı - Ahali Partisin
den 130 saylavm kendisine mü
zahir olduğunu isbat etmek ar
zuıundadır. Eğer bu 130 sayla -
va, Kondilisin 31 saylavı ve Me
takiaı'm 7 saylavı ilive edilecek 
oluna yek6n 168 i bulur ve bu 
suretle parlimentoda vaziyet ta 
mamen deiifir. Kralcı saylavlar, 
Yunanistanda kralhğm iadesi 
için, batti bir darbei hük6mete 
dahi razı olan Prens Nikola ile, 
Prens Andre'nin Kral Yorgiyi 
ikna edeceklerine kanidirler. 
Bu~rde Cenevrede bulu -

nan PipineWı'in de kralla görii• 
mek üzere Londraya gitmesi 
muhteme1dir. 

Zecri Tedbirler 
Bu ay Sonunda 
Tatbik Edilecek 

Londra, 22 A.A. - Mominı 
Poıt gazetesinin tahminine gö • 
re, zecri tedbirler 3 ı ilkteşrin • 
den sonra hemen tatbik edile
cek ve bunların tatbiki sırasında 
da görüşmeler devam edecektir. 

Uluslar Sosyetesi palctma kar 
şı otan mükellefiyetlerini ifa e
den büyük Britanva hiikdmeti 
banşc;d bir kotarma volu bulun
masındaki faidevi de asla cöz • 
den kaybetmemıstır. 

Uluslar Sosyetesinin kesin du 1 
rumu, İngiliz hükOmetince her· 
hangibir kotarma volunwı en te 
airli Amili olarak tellkki edil -
mektedir. 

Bununla beraber, bulanacak 
huhanıi lrir ıureti tuviyenin 
Ulular Soa,eteai " Habetiataa 
kaclar, Muaaolini için de ka1'ulü 
kabil olmuı lbım ıelmektedir. 

Ş2ncli,.e bclar Uluılar Solye
teaile Habetiatan'ı memnun ecle 
cek hiçbir teklif J'•pılmamıtbr· 

ı,..uı ........ ,..,.,. 
Paris, 22A.A. - Matin gaze· 

tesinin Londra aytanna göre, A
vam Kamarası görütmelerinden 
sonra İngiliz dış siyasaamm ke· 
sin bir durum takınmasw bek • 
lemenıelidir. 

Bu gazete diyor ki: 
cczecrt tedbir ılyaaa11nm ken 

di gidifine bırakılacağmı tab • 
min ediyoruz. 3 gün ıonra bil. 
hana seçimlerle metgul olacak 
olan Londra, bunun için afm 
bir tazyik yapmıyacaktır. Zecri 
tedbirler, muhuamatm durma • 
ıı ile aonuçalmnac!ıjı takdirde 
htlldmet. çabfmalarma raimen 
paktın çiğnenmİf olduğunu, ve 
toplu bir siWılanıııa için oya 
müracaat edilmesinden batka ya 
pdacak birtey olmadığını aöyli
yebilir. Zecri tedbirler yolu ile 
baritÇd bir çözgeye varmak im -
kim tasavvur edildiği takdirde 
hiikGmet, nizamnamenin uyıl -
ma11 için takmdıfı kesin duru • 
mun muzafferivetini önemle öne 
sürebilir.,, -'-il•.,,__ 

Vatington, 22 A.A. - Birçok 
yerlerde çıkan yayıntılar ile il
gili olarak bildirildiğine göre, 
Dışifleri Bikanı, İtalya aleyhi -
ne Amerika tarafından alınacak 
zecri tedbirler hakkında bir ka -
rar vermek için, muhakkak su • 
rette Cumurbafkam Ruzvelt'in 
düftinlifilnU bekliyecektir. 

Esasen Uluslar Sosyeteli da
ha timdiye kadar Birlqik Ame
rika devletlerini İtalya aleyhine 
alman zecri tedbirlere iıtirake 
davet etmemi,tir. Diğer taraf -
tan Amerikanın vereceği cevap. 
Amerika Birlefik devletlerinin 
bu itte tam surette bitaraf bir 
durum muhafazuı arzusunda bu 
lunduiunu bir kere daha belirte
cektir. 

it~ w.nif 
Londra, 22 A.A. - Haftalar .. 

danberi ilk defadır ki. Tyne'den 
t1taıyaya ldSmUr gönderiJmi'1:lç. 
~yanm buradan leııede bir 

milyoa 100 bin ton k&nUr al • 
makt• oldutu .-cssanltnde buhm
duruluraa zuarıa c1ereca1 kolay 
ca anlqı1ıT 

v ... ,,.,,.,, .. - ,,,.,.. 
Viyaa, 22 A.A.) - Aı.a elçili 

Von Papea, dtin .aylendilint gBre. 
Mr •v partblne iftirak ~ Usere, 
Berlbıe citndfdr Bu ıut. Muatarfa 
erlrinliJ fni neki•tir n lftl't ~ t 
defiılkllifnden soma tabii dioffntnek tedir ...--

....... H ..,,, ,.,,,.,.,. 

B6Jcreı. ZZ A.A.) - Bum. Roqıall 
)'lll1ft ~rt tedbirlen iftirakbdn ken 
6Ue dOll&ne mtınuebetlerde-buhm
dufu ltalyaya 1-'11 huaMne bir ha• 
relret oJmadilan llaycletmelr.edir. Zec 
ı1 tedblrıerm tatWlaU cWr ,.,.., 
karamuneı..-, illll1a ...... ,..... 
yan ve :vabnıeı tmte'tn llrecU....,,.. 
::.a~...-. .. .,. .... 
rfU W.Hlll bonaedtlm ........ • 

ettirmektedir. 

Ywitffl ..,. ........... .-.... .,. 
nleJ•• _,,.,_ aı ilı rd ~ 
"" ...... ..,..,,. Wr ,. .. ,,., ,_ 

•inle"'· 
Uhaaal Ekonomi .,.. Atbrma 

Karumu 

GrandaDÖ 
ALEKSANDR'ın 

l"i:.A.TIRALAR 

No. 12 

Rasputin öldürüldükten Sonra 
llıtiltilin 

Çıkacağı Çara Haber Verilmiıtil 
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HABEŞ -

HARAR'IN CENUBUNDA: Dedjasmatch Nasibi tarafından kumanda edilen makineli tüfek kuvvetleri karargahtan ceı>heve 
hareket ediyorlar. 

DEVE KOLLARI: Dedjasmatch Nasibi tarafmaan kumandan 
edilen bir deve alayı 

ilk Defa Beyaz 
Adam Gören 
Habeş Yeri ileri 

Daily T •l•6f'ap1a' elan: 

Şimal ve cenuptan yapılacak 
İtalyan hücumlarına karş.ı koy -
mak üzere imparator mühim 
addettiği sevkülceyiş yerlerine 
büyük kuvvetler yollamaktadır. 

Bu hafta Addisababa'dan 
150,000 aşiret askeri geçecek 
ve imparator bunları gözden ge
çirdikten sonra 50,000 ini şimal 
cephesine 35.000 ide eski Paris 
ıefiri Ras Gctatcho'nun kuman
dası altındaki cenup cephesine 
gönderecektir. 

30,000 Bi tweded Makonnen 
40,000 de Dejoz Habtemarian'
nın emrine verilecektir. Dağlık 
araziden gelen bu kabile askerle 
ri dünyada kendilerinden baş -
ka renkte adam olduğunu bilme 
mektedirler. Bugün Addisaba -
ba'da hayatlarında birinci defa 
olarak beyaz adam gördükleri 
zaman şaşırm ı~lardır. Bunların 
birçoğu beyaz adam olarak yal
nız İtalyanları tanıyorlardı. Hal f 
buki diğer ecnebilerin de beyaz 
olduklarını g3rünce evvela on • 
lara musallat olmuşlar, bııahara 
başkanlarının ihtan üzerine 
kendilerine gelmişlerdir. Gerek 
atlan gerekse katır1an şimdiye 
kadar şehir yüzü görmediklerin
den şehire girer girmez ürkerek 
ortalığı altüst etmişlerdir. 

Kondiliı ve Metakıa• 

SEVKIYAT KAMYONLARI: Harar yakininde toplanar. 
sevkiyat kamyonları 

r 

Bir sahra muharibinin Harar'daki kuvvetlere 
iltihakından sonra alınan resmi 

Addisababa ile Dessie arasındaki yol, işte böyle dağ eteğinden 
geçen bir keçi yolundan başka bir şey değildir. Bu yol üzerinde 

nakliyatın ne demek olduğunu kolaylıkla kestirebiliriz. 

Atina, 22 (Özel) - 4Eski Baş
bakan Çaldaris ile General M e -
taksasın mühtcmCl teşriki mesa
isine siyasa çcvrenlerinde çok ö
nem verilmektedir. 

Addısababa'da ımparatorun sarayı önünde toplanan halle imparatorun iradesini dinliyor. ve bu iradeyi bildiren nazır·söz söylerken her cümlesinin sonun
da bir kere davula vurulu~r 
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tün Balbnlarda ,o üst olan ve fim
diye kadar memlekette dlrt Bııım. 
olimpiyadı ne birçok aruuluul mn. 
ubablan orpnlte eden •e bqka 
memleketlerde yil%lerce araıuluaal 
müsabakalara pren Yunan ekibinin 
tefi ve teknik komitesinin reisi; Türk 

HiKAYE 
~ 

Otomobilde Bır Adam 
.__ __ .,ı_ _____ _ , - - Haleden :MI-FA-

....... ikan Oyunları Dedi Koduları 
f ederaayonundan. pek beiendiil Ka
dıköy pistinin kompozisyonunu iate
miftlr. 

Mandikaa adındaki Yunan pmpi • 
yonu stüdyoda, filme harfi harfine 

ılan Neşriyat Hakkında Federasyonun 
---·- Gelenleri v Antrenörler Ne Diyorlar? 

ıu a8zleri M>ylemiıttr: 
- Şimdiye kadar Ud olimpiyatta. 

btr Avrtıpa pmpiyonumda, altı Bal· 
kan oyununda ve birçok anNluaaJ 
müsabakalarda. bulundum. Bütün 
bunlann içinde latanbulda yapılan Al 
tıncı Balkan olimpiyaduun orıaniaa
yonu kadar mükemmelini ıCSrmedim. Altmcı BaJbn oyunlan mllnuebe

~laıe ıelen kaleme tanhyor ve 
ıeteni yazıyor. Fakat timdi· 

C..1radar laiç kimae de bu itin ulı 
• iMia, bar teY yumadı diyebili

l'la. Rem.. Atletimı Federuyonunu 
~ buluyor ve bu İflll mUte-

~ 1!:~ '=" 11 tarihli =:: (Unni, bu iti 1'Jımceldiji te-
ele a1m1f ve bisim de fakirleri

llllq u,... bir yuı ;ranuttlr. Hfçbi· 
lilae "itmeden. bu YU1J1 .Utunlan· 
..... pçiriyonıs. 

"Din Atletima Federasyonunda 
ileri lelenler ile kollUflUID. Xenclile
IUae altmcı Balkaa olimpiyadı ve 
'rlrk atletizmi J.ıklrmda "Ulu•'' da 
"- '-tir& bir ıuetede çıkan yazdan 
lflteidhn. 

- Ne diyonunud dedim. 
ı-. - Tlrk atletbmi ve olimpi~t İf: 
-ı '11iua" un mu. bu pntenm mı 
"'ıi pwdir? 

- Kupıqtmnak ulametine bilı ........ 
Pif• cnap •erdiler. 
- Atletbinln memleketteki duru-

-,. ... altıncı Balkan olimpiyadının 
-~onu .-ouıua" un 30 EyUU ::-u .... ...,,. anJatıldıp Ye Of• 

~pbidtr. 
._.::-_Ya bsJ patenin yudılduı? 
~ba phftm1mamıt. lrampta aç 
~ ptte çorap1ıs kotturul-

.aa..ıan. siyafette ahbapların 
tıbdmaı.n İaviçreye ısmarlanan ro
~~dan cemilen Juono-----1. llatbDI kestiler ve kunm dediler: 
.._::_JIW lllçin DMbkemqe ...,.U
~ msm 11111 bis .......,.. • 
~ 1b hapiüanede. Ttlrk amır
.-rı ,.,_ yeni bir yOs eJJUUrler U.. 
leat lçiıade de1Ws. 
... ~ipi ._Ull bl1l bisim pqi.mizde 
111C511? Bıtalan uıu..ı tidev, ulusal 
;:. Pbl Jilmek aıaluatan. aöyledi
a.;,_-:- 1Ma ..,ı.r. lmttanci biı adamı 
-.. .. atunlup ,...... aJap ha-
....... °"'PN koymaja yetecek b-

deiil . 

Nlmm Uç, Atinada 7 defa çeldlmitti 
fakat bir tek Türkiye rekoru kml
mamııtı. Bu yıl 7 5 puvan aldık. 
Bayratımız üç dela çekildi Oçten ye
diye.yediden ona. otus Uçten altmll 
bir ve yetmit bete ceçmek, cerilemk 
djildir. Bit Altıncı Balkan olempiya
dma bazalanırken, buıUnldl tartlara 
rlre: cüçlilfUnil ve batta imklnaıa
Jıfuu bildipnia halde. Romanyahla
n reçebilir miyis diye dil!iinüyor
duk. 

Romanyalılann bise U.tiln taraf
ı.mu. meaell olempiyatlar için çoğu 
Macar olmak ilzere 20.000 atletten 
seçme yaptıklamu, federaayonlannm 
ı 912 de kuruldujunu, tecriibeleri
nin bltden çok. çılıpna yerlerinin 
bbimki ile ôtçmemiyecek kadar mun· 
~m olddpnu blUyorduk. Faı.t 
1Mlld bsanmz, belki berabere kalı
nı diye dOfünG1orduk. 
Xuandık. Müubalr.elara baflan· 

ııçta onlar 11 puan futa ile gel
miflerdL 42 kilometrelik Maraton 
ıro.usunu yapmıılar ve bu kotunun 
blriadlliinl ikiıu;iliiini kazannqtar.. •• Biz Romenlere brp 11 puan fu· 

~ 
Jtemenler ile aranmda 
tam 21 idt. 

Niçia bunu baflra tflrl8 dUfOnme-r 
meli. niçin 200 Türk atletinin blroçk 
rekorlar kırarak (Maraton hariç) 
20 ooo Jtomen atletine llilaa.S pııvan 
Jwanmuau, ııJIUI kabaran umud 
•eren. 1eYbıdken blr netice diye or
ta,a ~? Tenkitten maksat; 
........ ınea'ullyet hini tapma
... IJl, fena her ite atıs dolusu küf. 
retlnek delil de• mutlaka bir ite fat'• 
dalı olmak ile: itte lü, Türk atle
tlnaial tenkit etmek iatiyenlmı, ma
ttsyel ~eriyoru. bunlan yanmlar. 

Atletism federaayo
n u Y u n a n l • t a n d a 1897 ele 
Ramuyacla lftıı cle. Yqoalavyada 
1Ht dt. TMdfe n Bulpriatada 
19ZJ ta bnaJanattar. Bustın Yuna
._. 50 000 ltomanyata ıo.800, 
YqoelayY114a 18000, ~da 
U.000 n bbde 250 atlet ...tsr. 

Bu Ulllda m.lcaclele etllnler. Ni
çin UÜ', na..ı artar diye -1siada 
faydalı aı.oaır ,udar ,utıdar. 

Sonra; bb4e atlet Jııımai platt• ko
pcaktır? Eliaaisde Fener atachndMa 
bapa üzerinde kofulabD.ecelr Wr telr 
p1at var mıdır? Ve bu pistte adetle
rimbrln ist~ ama leitnta;ı 
sa'Jlflbilaacleri bbil midir. 

Ha)'ll' 1 Bis, bid 1aaJanak ...,._ 
bidln bu imJcl._.ıddar ipute eld
plmldn en tam. en ıııta bbltrtlcak 

neticeler alcbjlna ... Ttlrk ıtleffanl. 
ain ıeriYe deli'l Deriye c1GlrU ıtae 

bir~~~~ 
yemek fena halt. atletler iyi doyu.. 
rulmu)'OllllUI ı. 

- AtJetleslmis, dUnyuun •· ea 
ıtüel 8mp yerlerinden biri oJaıa 
Caddeboltalı laynmda yer~ 
ler. Kampm •plinl. :yemelckr, D 
lal ...... illi antrenlrlct blr mltela.-
~ ......... (Dr Emin $ttkrl) .... 

Olimpiyet için Iatanbula ıelen ve 
kendisi eaki bir sporcu olan Atüıa be 
lediye reisi: 

- Olimpiyat orpnjzaayonu bak
landa benim de dilfitndutiaal bir ta
ma blrakım. sisi dünyanın en güç 
belenir Ud imam. Yunan atleti ve Yu 
nan pzetedai beienndftlr. Bu sizi 
prurlandırmaia yetecek bir ıeydir. 

Dedi. Jaleye sordum: 
k elik dik -" il - Birkaç ctln ewel teni otomobl-Klfide oturan Fele ı .. z Unde ıenıl! ve ıllzet bir adamla ıör-

~ -layord~ w -·-·~ - Anla.._!. milfler. XJmdl o? NAU11111 p11&portu· 

mı baHJe bir cıpra çıbnmı. ttltttlrl
yordu. 

.. Apartmanın 8nllnde bea otomo-
bilden lıilnce o da indi. arkamdan ftıt 

- nu eline mi verdin? !erek: 
De4im. Şı.cU bana aen cevap ver: Jale btr batlramn 5llbimda IOD- ••- Garip teYf dedi. beni blıraJan 
- Zlyafethr1nlte lıılmleri çalırcb • ra cevap ftl'd1: kadar ne ıetlrdinb 1 

DQ. Kaç.üba'bama bedava yemek ye _ •- eorma .._ __ ıetenle- .. Cevap nrmeden •JIUtmalm m. 
dirdlnb? --. ...,...... kop kota çıktm. Baktım 

Felek yerinden L-•Ltı L-pıclan iM ri ... O cUn tersiye lftmittim. ~ diYenlerlni .... _ı_._ .__ 
aa&a • - r· mobili ıdnemanm __ ..._...__ bıraktım. arbmclan ıeliyor. &ltlU"Allll -pnmı 

karken d8ndU ve: -•- .... ba kta bekJ1. 
- Iatanbutda devleti temlil eden Yarım uat kadar teıaide kalmqtma. çaJdım. O -. IOllA• 

zatla. partiyi temsil eden ••ta sor· Otomobilimba .... ceUace Wr de yontu. 
rinde idi. Kampta yemekleri, çalq- Ne yapılmlf ite onlara sorularak ya- ne ıareytm. .. Isa*. 'IOlama &dinde, .. Hiametçlye sordum: 
iDi ,dinleame. uyuma uatlerini bu pılınqtır. nldce bir -e~~ ~ .. _ Beyefendi eWe mi? 
ild aatrenarle bir doktor tamim ve Birden kızdı. Geri diSndO. renk eldiYeali. -.. _ ..... ..., IUI ~ "kıs ha)'ll' f derken bir çıtlık kopal'a 
idare ediyorlardı. - inandın mı, sen de inandın mı? ıüsel ve tık bir çocuk otura,... Otu llllfb. Çilnkti benimle beraber ıetea 

- iyi mi, fena mı yediler? Diye balJrcb. )'lllanncla kadar .ar. ıenç birdenbire yere )'Uftrlammftr.-
- latiyenler busUn bile ıelip fede- - BUtUn bir federasyonun tanesi .. Kapıyı açtsm " Dk ince laayret- Kendini kaybetti. Bembeyu lc..U. 

ruyondald da1yelerden, bir atletin Ud buçulı: lirayı yenen yemeji ah. le sordum: mifd. Hemen km kofturdum •• bet 
btr sbde ne yedijiDi. nekadar ve haplarına Pefket çekecefine sen de • .. _ Ne ltlnls ftl' barada1 Klmai- numaradaki doktoru çaiuttaa. Al
banp .. tıerde, yediibü ipnebi- lnaııcbn mı? Bu ilrenç, çok lifenç bir nls aid lütaa nde 1mtf. Kotta. ıeWI. ba}'-
Urler. JPabt mademki konuıuyorm, ıey .... ,. ..Çocuk w1ama lalnde bana yer p ıaci içeri .WS.. diftna ya~ 
sise fU11U llyliyeyim ki, Ud antrenti- S. G. SAVCI açarak blru fte1e ~ 1atU111i hiç Biru IODl'a lr.mttine pi& 
r&mils de kampta atletlere verilen bu e bolmlct.n, tellflar cnap nrdl: "Dokt.oru Wr k1teJe çektim• 
yemek bollupna" pabaltbpıa pek Antrenarler ne diyor? .. _ BekliJorU& ••-Neli ftl'1 Hutahlı aedirl • 
alnl erdirepaedUer. Yemekleri biru ._ ... .___~ Bu lcnim rc1um. 
f••lı ln'- buldular. Onlar i•in ff. ...ıL Bur pntelerin Türk Atletizm .. _Ne - 1---r ye IO 
- uııw ,,.. , ~-- ~ederuyanUQll U.,.. aldıktan cephe arabam. ••- Açbkl 

zünO bilmiyorlardı. Fakat, doktor bi- ft yaptıkları yıkıcı tenkit bollufumı .. Genç tatlı Wr sllllle IUlta. Ye- .. Cevahmı verma mi Hemen ... 
liyordu. O kime neyi. niçin verdiğini (ve müabet ve verimli tenkit yoklu- riDc1en ~ Jai1 air9tl ,oktu: 1adnıı. Açtıktan lmicli n .._. 
~:!~rd~ ~.: ~::: iunu) nuarı itlbare alau bis, TUrlı: .. _ Çıkmrsl dlje ....-.. Jaba lreallen çocukplls. Wl bir Gmlt ela
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
vuNAN KRAu NAsıL vAsıvoR? IIskenderiyedenGeçenBir ita/yan\ 
Krala Çekilen Bir Tebrik Vapuru Tutu tu Ve Yandı 

BiR FRANSIZ MUHARRiRi DıYOR Ki 

Fransa Esir lüccarı Bir 
Kral için Kanını Dökmez! lelgrafı : Hristos Anesti! 

Kral hergün yüzlerce 
alıyor ve hepsine cevap 

telgraf 
. 

verıyor 
0 Le Joumal" den: 

Yunan bayragı, mavi beyaz şerit
leriyle Yunan kralı Jorj'un oturdu
ğu Londranın Vest End oteli üze
nnde geçen haftadanberi dalgalan• -
yor. Burası ciddi bir oteldir. Sanki 
ona bir palas hali verecek her türlü 
eyin ciddi urette ortadan kaldırıl· 

dığı zannediliyor. içeriye girelim: 
Her şey, mükemmel görünüyor. Ge· 
ni kla .. ik salonlar.. Her şöminede 
te yanıyor. Ve her şöminenin 

önünde de çiçekli kumaşlar kap\.an
mı koltoklar yımm bir kavis şeklin
de sıralanmış duruyor. 

Burada dunun veya yarının hü
kümdarının bulunuşu. otele fevkala
de bir canlılık vermiyor. Nihayet, 
birkaç gazetecinin kralın geçeccgi 
yerde abırsu:lıkla bekledikleri cörü
luyor. Fakat otelin iki kapısı var. 
Hangi inde beklemeli?. İ§te mühim 
mesele ... 

Birdenbire bir sinema operatörü, 
tvvela hayrette gibi görünen ve son
ra da gülümseven bir centilmeni fil
me çekiyor. Bir meslekdaş bu sevi
nen sinemacının kulagına üç kelime 
fısıldıyor. Sinemacı da hemen duru
yor: Bu adam kral değildir. 

Yunan kralı Jorj üç enedenberi 
bu otelde oturmaktadır. Hiç üpbc 
vok ki etrafında bulunanların mu· 
habbctini kaı.anmıya muvaffak ol
mu tur. 

Ha mt tmeap o kadar mültefittir 
ki. en basit kim eler bile. en büvilk 
şah iyd)ere karşı gö&terdiği nezakc-, . . 
tı go tenr. 

Kral burada çok sade bir hayat ge
drivor. Yanında hususi katibi ve u-
ağindan başka hiç kimsesi yoktur. 

Bunlar 1923 tc kral ile beraber Yu
naniııtandan çıkmı lar ve o zaman· 
danberi yanından ayrılmamışlaTdır. 

Kralın husu i apartımanı, bir oda 
ve bir salondan ibarettir. Bunları siz 
ve ben bile her zaman kiralıyabiliriz. 

Burası Londranın az gürültülü ve 
akin b:,: mahallesidir. Kralın hu u· 

si katıbi bınbaşı Lcv"dcs'in beni ka
but ettı i salonda üzeri gazeteler, 
mektuplar, telgraflarla dolu masalar 
var. Bunların bİI'.isinin üzerinde üç 
resim görünüyor. İngiltere kralı be· 

inci Jorj ve kraliçe Mary tarafın
dan verilen fotoğrafiler arasında 
Yunan kralı Jorjun bir resmi. İki 
kral ara ındaki akrabalık çehrelerin 
beyzi şeklinde ve açık gözlerin ha· 
kı larında na.zara çarpıyor. 

!ier giln masalar üzerinde yığılan 
yüzlerce telvaf, hep Yunanistandan 
g•li ·or. Bunlardan bir kısmı krala 
sadakat ve saygı bildiren sarb y ve 
flbaylar, diger bir kısmı da halk ve 
kôulüJcr tarafından gönderilmiştir· 

Kralın hu usi katibi bana : 
- Kral bunlann hepsine cevap 

rrivor. dedi. 
İkinci jorJ. artık hakikaten Yuna

nistan kralıdır. Yunan orta elcisi 
Simupulo1t.1n krala, ulusal asamble
nin kararını ve hukumetinin saygıla
rını bildirdiği gü,pdenbcri. o, artık 
menfi bir kral değildir. Belki de ııe· 
yahatte bulunan bir hUkUmdardır. 

Kral tesrifata riayete mecburdur. 
Şimdilik gazetecill'rle konuşmuyor. 
Hatta plebicit yapılıncaya kadar ga
~ctelere hiç bir miılakat vermiyecegi 
ıövl•niyor. 

No. 30 

H 1 N Ç 
EDGAR WALLACE 

Sahneyi yeniden çevirdiler, gene 
olmadı. UçilncUsiınde de Conolly bi· 
tik bir hale gelmişti. 

Knehvorth : 
- Haydi çeviriyoruz, diye bagır· 

dı 
Ve ayni sahnenın dordüncü defa 

çevrilmesine ba landı .. 
Ku urları ve ahlakı n e olursa ol

gun. Conolly'nın iyi bir artist oldu
~una da ilohe yoktu Sarfettiği fev· 
kalade kudret ve endiseye rağmen, 
caruflardan inerken k•ndi ine çev
r ilen ~enç kızın yiızüne öyle tatlı 
gülü~ emesini biliyordu ki .. 

Nihavet ~ene bık, sevgilisi ko· 
lunda olarak. gene çarşaflara tutu. 
na tutuna kul•den a ağıya indi. Ve 
Conolly sevgilisine tatlı bir tebes-
5Ümle bir kere daha baktı. 

Knebvorth bağırdı : 

- Keııinizl 

H e r şey durdu. artık sahne cev· 
rilmi , fılmin bu kısmı da bitmi ti. 

Conolly h •men kendisini bir ke· 
n~ .. :ı bırakıverdi Kollarını yoklıya• 
nk : 1 

Bınba ı Levide diyor ki: 
- Ben bılc siz~ bır şey soylıye· 

mem. Buradakı mevkiim ve salahiye
tim dolayısiyle kral namına söz söy· 
Jedi ime emin olabilirsiniz. Esasen 
onun yakınında bulunanlardan çıkan 
sôzler ha mctmeabın sözlerinin, fi
kirlerinin makesi değil midir? .. 

işte kral. mutat gezintisini yap· 
maga gidiyor. Kral Jorj, çevik ve 
genç adımlarla, dudaklarında tatlı 
bir tebe üm belirdiği halde kapıya · 
doğru ilcrtedi ve mütevazı bir tak i
ye bindi. 

Tak i, e asen gazetecilerin ısrarı
na karşı en tesirli bir tedbirdir. 

Fakat resmi mahafilin nüfus cdi· 
lem yecek kadar derin bir sükftta 
dalma ına ra men, ben L-0ndrada 

Yunan Kralı Yorginin sor 
resimlerinden biri 

bulunan Yun n mahafilinden bazı 

şayanı dikkat malümat aldım. 

Yunan mahafilindcki heyecan gô· 
ze çarpıyor. Bunlar 13 senedenberi 
krallıgrn iadcaini düşünüyorlar<!_ı. 

İşte hayalleri bu~n hak"kat oldu. 
Mesela, kr 1 Ko tantinin en eski 

bir dostu uzun müddet bana hatıra
larından bahsetti. Bu adam bugün 
sevincinden kabına sığamıyor: 

- Haşmctmcap ikinci Jorja çek
tiğim telgrafta ne dediğimi biliyor 
muııunuz) .. Yalnız iki kelime: 

''Hristo& Anesti!., (Hazreti fca 
dirildi!) Bu paskalyenin sevinç nicla
sıdır. Hiçbir söz. bu i!:d kelime ka
dar benim derin scvinci:ni ifade ede
mez. Kralın dönü ü. memleket için 
hakiki bir diriliş ve yeni bir devrin 

- Hey Allahım, dedi, canımı al· 
salar. bir daha bu sahneyi çevirmem· 
Ne tehlikeli i oldugunu bilmiyor· 
unuz. Ölüyorum zannettim. 

Knebvor h gülerek : 
- ÖJm,.din va, ona bak! dedi. 

Haydi şımdi bi~az dinleniniz çocuk
lar. biraz onra filmin arkasını çe· 
vireceğiz. 

Makine yirmi, otuz metre geri çe
kildi. Conollv otlara uzanmış. dur· 
mndan iniltiler çıkarırken. genç kız 
Brixan'a yakla tı : 

- Bu tıef"r bitirebildi~imize mem 
nun oldum, dedi, zavallı Conollyl 
Kuleden inerken. yavaş ııe le söyle· 
di ği şeyleri bir i itseydinb:. Kahka· 
hayı ba acaktım. fakat film bozııl
masın d" •e kı-ndimi zor tuttum. E
ğer kenÜimı tutamasavdım, haydi 
bu sefer bir dafa başlıv~cakuk. Doğ· 
rusu öyle kolay iş de değildi bu ı 

Genç kızın kolları urganın sıyrın
trlarivle kıpkırmızı olmuştu. Brixan 
bu küçUk yaracıkları öpmek için 
icinde tahammill edilmez bir arzu 
duyuyordu. Ukin kendisini tuttu. 

- Roliimil nasıl yaptım? bari tam 
bir sev~ili ifadeııini verebildim mi? 
KcncHmi adeta içi saman doldurul
muş bir pakete benzetiyorum. 

Brixan : 
- Ro1iinüzde harikulide güzel· 

diniz, dedi. 
Bu ııoz üzerine genç kız delikan· 

Fransa Hiçbir Pakt ile ita/ya 
Aleyhıne Silah Kullanmaz! 

"Le Matin" elen: Fransa arasında daha bUyük bır r 
Fransızlar na rl olur da kalplerine bıta vardır • . J:Jurabıta. meden!yetı 

elem veren bir ıztırap duygusu duy· b~lkı de ~eşıgınden b~şl~r. Aynı an
1 

a tar? bıze aynı ruhu vcrmı tır. Kavga~ 
m z •. d b" F ·1 1 mi 

Beyhude yere söylendi: "Süel zcc· mı? .. 15 sene e ır, r~n;;a ı e ""';ı 
ri tedbirler olmıyacaktır. abluka ya- tere ara ında oldugu gıbı Fran a s 
pılmıyacaktır.'' Fakat her sabah Ce- ltalya ara ında da kavgalar olmu 
nevredc Avrupalı bir milletin boynu- tur. Insanlar arasında, . dost vey 
na. Uluslar Sosyetesi paktına güve- kardeş olduklar! za~an ?ıle kavgala 

k atılan kement üzerine kur..,nn olması, zavallı ın anıyetın başına Ç 
nere Y • I ı~k . F' k b" .b .. .. ı 
ıkılmak istcni'diğini göriiyorlar. Ve ken bır e cı ettır. a at ırı ı.rı ~ . 

sonra bu kemcndin diğer Avrupalı rine sal~ırm da.n da kavga edılebılı 
bir mille.in tazyiki ıle yapıldığını öğ· Fakat gögü~ göğuse yapılan kavtb 
reniyorlar. Jşte 0 zaman Fransızlar !ar var~!r kı, bun a~rn tasavvuru b 
bunun nereye varacağını, bu iki mil- ınsana urpermc verır. 
Jetten biri dü ünccsiz veya ümitsiz 12 Mart 1925 ~e Sır A u ~ e 

Yanan Au.sonia vapuru 

bir hareketle. çılgınca bir harekette Chamherlan. lngıltere Dış 1 len ~ 
bulunarak diğerinin üzerine ııaldrrıp kanı olduğu zaman. Cenevrede ku 
szldırmıyacağını kendi kendilerine sUy~ çıkarak o me bur. ~r~tokolto 
oruyorlar. Işte bu sebeple Fransızla- Ingılterc tar~rı.ndan reddını ıcap e. 

nn inirleri geriliyor ve bir infial ı~n sebeplerı ızah ederken demıstı "Paris-Soir'' dan: 
Kahire aytarı bildiriyor: 
Bu sabah saat yedide uykudan 

uyanmakta iken iki müthiş iştial du
yuldu. Gürültü halk arasında panik 
yaptı. Pencereler açılıyor, nazarlar 
semaya doğru yükse iyordu. Biraz 
sonra bir şayia çıktı: Iskenderiye 
bombardıman ediliyor 1 •• 

Fakat, dok amelesi, limanda iki bü
yük alev. iki iyah duman sütunu 
görmüşlerdir. 1 kenderiye halkının 
çok iyi tanıdığı Ausonia vapuru açık
larda yanıyordu. 

13 bin tonluk bir ltalyan vapuru 
olan ve Loit Tirye tino Kumpanyası· 
na •İt bulunan bu vapur sabah Hay
fa dan gelmişti. Liman önünde 51h· 
biye müfetti ini bekliyordu. Yangın, 
kazanın patlamasından çıkmıştır. Tki 
kazan birihiri ardınca patlamı tır. 
Yirmi dakika onra vapur milthi~ bir 
ateş gemi inden ba ka bir şey değil· 
di: Ates, vapurun orta kısmını sar
mıştı. Vapurun birinci mevki salo
nunda toplanan yolcular. ancak ka
maraların bulunduğu koridora gele
bilmişlerdir. Hemen imdat tedbirleri 
alınmı§ttr. lskcnderiye limanında bu· 
lunan lngiliz harp gemileri alevler 
içinde bulunan vapurun imdadına 
koıımuılardır lr.ndada giden,. gemi· 
ltr, Shropshıerc. Valiant. Queen E'i· 
abeth ve R evenge gemileri idi. 
Balıkçı g mlleri vapurun son yo1-

cul rını almıştır. Bu sırada yangın 
tulumbaları, yangına hakim olmak 
için işe ba lamı tardır. İngiliz ı;emi-

başlanJ!ıcı degil midir?. 
Ve düşününüz ki. uzun müddet

tenberi memJekctten sUril111füş olan· 
tar bugün veniden vatanlarına kavu
§acaklardır ... 

Kralın Yunanistana ani surette dö 
neceği hakkındaki şavialara gelince: 
Bana övlendiğine göre böyle bir ih· 
timali düsünmek için kralı az tanı
mı olmak lazımdır. 

Hatta tavyare ile dönmek ihtim .. Ji 
de böyledir. Kral, fevkarnde hadise· 
leni•n cekinir. Kral. süki'ınetlc plebi· 
siti bekryor. Belki de neticenin ila. 
nrnı müteakip hemen Yunanistana 
dönmiyecektir. Mill .. te kendisini. la
yık oldugu veçhile kabul için vakit 
bırakacaktır. 

Plcbisit'in resmi neticeleri malüm 
olunca, kral yanında bazı zevat bu
lunduğu halde bir fransız limanına 
gid .. cek ve oradan Vunanistandan 
gönderilecek bir harp gemisine bine
cektir. 

lıya baktı ve hemen gözlerini indir
di. 

Brixan kuleyi göstererek : 
- İçersine baktınız mı ? Ne var

dı? diye sordu. 
- Kulenin içinde mi? Hichir şey 

yoktu. Bir yığın taş, her tarafta ya
ban; otlar. o kadar .. 

O sırada Kne\ıvorth yanlarınn 
geldi: 

- Adele, yukarda bir şey unuttu· 
nU7. mıı? 

- Hayır .. 
- Övlcvse nedi,.? 
Elile yu ka rdıı gorllnen yuva rJ;ı k 

bir sevi gôııtercti. 
- Ay. kımıldıyor 
0 sırada 'U\'arJak t: ibi j!Orun,.n 

ey ytikıı;e 1 di. biıyüdu Bir kafa, tüv· 
lü bir çift iri omuz gönindil. En 
onra bir bacak k!llenin bu tarafına 
uzandı. 

Tuyleri tozdan bembeyaz olmuş
tu. Suratı da son derece pisleşmişti. 
Brixan bUtün bunları gördü. Sonra 
hayvan, tutunacak bir yer bulmak 
için kollarını uzattığı zaman, her iki 
bileğinde de tuhaf şeylı-r vardı. 

Brixan dikkat etti. Bunların kı
nlmıs kelepçe parçaları olduğunu 
anladı. 

- 29-

BAG DÖNÜYOR 

Genç. kız bır sayha kopardı ve 

terinin tulumbaları da bunlara yar
dım ediyordu. Fakat iki gin erte ara-
mı tahrip eden ateş karşısında, 250 

ki iden mürekkep olan ı;nürcttebat, 
hcnuz atesten masun ka'mış olan üst 
güverteye çekilmeğe mecbur olmuş
lardır. 

duymaktan kendilerini alamıyorlar. kı: 
Çünkü bu iki millet te dostturlar. - Biz lngilizlcrl bö~le hareket. 
Biz Fran ada. Ingiltcrenin ı 914 ve mecbur ede~ .sebep •. ananeler, cskn 
1918 de yaptığını unutmı.-acak mil- den kalma .. fı~ırle~, hı ler ve heyeca 
yonlarca kişiyiz. Bulonya'dan bunu l~rdır. ~uhım bır mesele karşısı:ı 
unutacak olnr ak gözlerimizi, Bulon· bız. nadıren fe~.lesofun •• sabırlı ol: 
yadan trene bindiğimiz zaman. de- ma~tı~ı veya ukftne~ ıçınde çalış 
miryolu kenarında ve Etapieıı'deki tarıh ınasın mantığı ılc hareket ed 

Esen şiddeti' riizgar. itfaiyenin \'a· 
zifesini gi.içleştiriyordu. Bu sırada 
ikinci kazan da patladı. Ateşin pet· 
rol hazinelerine sirayetine sebep oldu. 
Vapuru, c-n son Kaptan Bellini ter
ketti. Yolcular ve mürc•tebat lngiliz 
hastane gemisi olan Maine gemisinde 
toplandı. Şimdiye kadar bir ölü ve 
iki ağır yaralı vardır. Kayıp yoktur. 

l kenderiye sıhhiyesine mensup 
Dr. Rocco dumanrtan hoPulmak tehli
kesi gecirmistir. Ve tehlikeli pir hal· 
de bulunmaktadır. 

kUçUk mezarlıklara bir göz atmamız riz. 
kafidir. Orada ye il bir sırt üzerinde, GUzel bir diyev. Dürüst ve müessi 
sam harp nizamında binlerce küçük izahat. o bugün bize birçok şeyle 
beyaz ta vardır. Yüzleri lngiliz sa- anlatıyor. Fakat feyle ofun veya t 
hi terine çevrilmi olan bu küçilk be- rihşina ın ciddi olan mantığını te 
yaz ta lann herbirinin altında ebedi kcden Fransa da muhabbet ve 
uykusuna yatmış bir lngiliz askeri duygu ile hareket etmek hakkına rn 
vardır. lik değil midir? Sonra. ayni ırkt• 

Filhakika bazı anlar oldu ki. Auso
nia vapurun~ yakla mak kabil olama
mı tır. Çlinkü vapur, çok kalın bir 
duman ve müthiş bir sıcaklık neşre
diyordu. Tekne hiraz sonra giıçlükle 
limana getiriltl'ıildi. Bu da g-emiyi, 
demire bağlıvan zinciri eritmek sure
ti'e kabil olabilmi tir. 

A u onia vapuru Ceneve ile isken· 
ceriy rasında rnunt zam seferler 
yapmakta idi. Sefere çıkarılalı ancak 
b e e '°Jm t1ı Hacmi istiabisi 
139.94 on idi. Luks bir şekilde ·a
pılmış olan bu vapur birinci mevkide 
220, ikinci de l 12, ve diğer mevkiler
de 140 yolcu ta ıyabiliyordu . 

Kazanlarda çıkan iştialin sebebini 
anlamak için tahkikata başlanmıştır. 

Bazıların verdiği haberlerin aksi
ne olarak, mii•ssisan meclisi halinde 
bulunan asamble, ciimhuriyete n"ha
yet vermek için reye müracaat et
mek hakkını haizdi. Hatta monar-
istt~rin söylediğine göre, meclis J 

kralın hemen avdetine de karar ve· 
reb 'tirdi. 1 

Fakat verilen karar, buna dair 
mevcut fikirleri biribiriyl" telif et· 
mek "çin alınan yarım tedbirlerden 
ibarettir. Mesela rejim mes"lesindc 

1
• 

netice Ur.erinde tesir icra etmemek 
için. evveı& dogrudan doğruya mil· ı 
let tarafından, b"liihare asambl" ta· 
rafından bir kart-r verilmesini isti- 1 
yen Çaldarisin fikrile krallığın he· 
men teessiısiinU İ'ltiyen bazı şeflerin ı 
fikirl~ri. birihirlerile telif edilmek is· 
tcnmı tır. , 

Bugünkii hUkiımet de, memleket- 1 
tc plebisit yaptırmakla, selefi tara
fından cizilen yolda yürüdüğünü an
latmak istiyor. 

hemen Brixan'ın koluna yapıştı. 
- Aman allahım, dedi.. Aman 

bu b~n im odaya çıkan şey olmasın. 
Brı:ıtan yava ça kızın kolundan 

ıyrıldı ve ·ul•ye doğru ko§tu. O sı
rada Bag kendisini kuleden bırakı
verdi. A agıda yumrukları yerde 
bir müddet oturdu, etrafına fena fe~ 
na bakrndı. Burnunu bir iki defa 
kuvvetle c;ekip homurdandıktan son
ra. dogruJdu. Yürümegt" başladı ve 
bir tepec 'ğin arka rodan kayboldu. 

Brıxan hemen arkasından atıldı . 
Havvanı t krar gördiiğU zaman, Bng 
bir ceyrek mil kadar uzaklaşmıştı. 
Çalıların. fundalıkların, kayalıkların 
arasından kosup gidivordu. 

Brixan takip etmek imkan ız ol
duğunu görunce, yava yavaş geriye 
rlöndU Buttin trup heyecan içindey
di. 

Brixan anlattı : ı 
- Bu maymun Gn;,gory'nin oran· 

gotanıdır. Kimıeye zararı dokun· 
maz. Sahibinin evinden iki üç gün· 
denberi kaybolmuıtu. 

Knebvorth alnını silerken : 
- Demek ki kulede saklanıyor

du, dedi. Bereket versin ki, biz film 
çevirirken görünmedi. Adele. •yukar· 
dayken maymunu yörmedinız mi? 

Genç kız her halde sarı makiyajı
nrn altında &apsarıydı, çünkü dudak· 
)arına götürdüğiı eli titriyordu. 

Knebvorth · 

Sonra bu binlerce ta ın arkasında gelen kardeşlerle ve ayni dava etr 
fında toplanan muttefiklerin araları 

Picardie, Artois ve Flı.ı.ndre'de de da 
ha binlerce taş vardır. Bunlar, hafı
zadan hiçbir zaman silinmlyecek şey· 
)erdir. On beş sene zarfında, kalem 
elimde tngilizleri ve lngiltere işleri· 
ni birP.r şiddetle tenkit ettiğim za
manlar kırmızı Franstz toprağına ko
nulmuş olan bu binlerce taşı düşün
düglim odu. Ve her defasında yazı· 
)arımın acılannı biraz hafiflet-im ve
ya onlan yazdığıma teessüf ettim. 

Fakat Reyms kayalıkları üzerine 
dikilmi olan tahta ltalyan haçlarını 
unutmamız da kabll değildir. ltalya 
da yni dava u runda bizim yanımız
da kanını dokmüştUr. 60 sene zarfın
da ikınci defadır ki, yanyana kanları
mızı dökuyoruz. Sonra ltalya ile 

..... ,. 

da biribirlerini mudafaa ettıkten sol1 
ra yine biribirlerini öldürdükleri bi 
ihtilaf ile karşıla mak insani ve as 
bir his mah ulü müdür? 

Fransa icin, bir adamı Ingilter 
aleyhine kaldıracak bir ihtilaf olama 
Ayni zamanda dUnyada hiçbir pa 
yoktur ki Fransada bir silahı Ital 
aleyhine kaldırmış olsun. 

Yirmi asırdanb•ri harp meydanı 
rında kanını dökmil oJan Frans 
esir tüccarı bır kral için kanının b 
damlasını bile kıtmamağa kat'i s 
rette azmetmiştır. 

Fran harbetıniyecektlr. Tehlik 
de olan vakar ve haysıyeti değildi 
O. kalbinde bır ısyan duyduğu içi 
harbctmi ycce kti r. 

..... 
.. - il:":.- ..... -.. · .... 

I'"' ... -. -~ 

ltalya • Habef ccpheainclc süvarileı 

- Kelepçelerin ııırn meydana çık
tı hal 

- Siz de dikkat etmiş miydiniz? 
Evet, bir kelepçe kemerinin hangi 
kuvvetle kırılabildiği imdi anlaşılı
yor. Fakat ama Chloral butyliki 
neyle izah edeceğiz? 

KonuıJurken genç kızın elini tuttu, 
yür.iıne baktı : 

- Korktunuz mu? dedl. 
- Doğrusu çok korktum. Ne müt-

hiş şey J Bag degil mi bu? 
- J.;vet, Bag 1 Ortadan kayboldu· 

ğu ıamandanberi galiba kulede sak· 
lanıyordu Demek ki yukarda bir şey 
görmediniz. 

- İyi ki görmedik. Yoksa ben 
korkudan kendimi aşağıya atardım. 
Kulenin iç tarafında karanlık oyuk
lar var. Her halde orada saklanmıı 
olacak. 

Brixan bizzat gidip görmeği ter· 
cih etti. D u v a r a bir merdi· 
ven dayadılar, yukarıya kadar çıktı. 

Kule, kaleye benziyen dött duvar. 
dan müteıekktldi. tç taraf ta, mcrk•z. 
de zemin, bUyUk çapta bir obilsiın 
açtığı çukura benziyordu. Toprak, 
bir ıılay yabani otlarla fütUlmUstU. 
İri iri birkaç ta , bir ağacın dalları, 
o kadar .. 

Burada kolayca ııaklanmak müm
kilndil. Bag da istirahat etmek ve 
yaralarını temizlemek için ağlebi ih· 
dmal orasını tercih etmişti. Brixan 

hayvanın sırtının paralandığını " 
bir kulagının yrıtıldığını farketıni 
ti. 

Merdivenden indi, tekrar 
vorth'un yanına geldi. 

İhtiyar direktör : 
- Galiba biz bugiın i imize d 

vam edemiyecegiz, dedi, herkes s 
nir içinde .. 

Brixan direktöriı otomobiline al 
Btitiin yol boyunca zihnen mayııı 
nun bu esraren iz görünüşü ile ıne' 
gul oluyordu. Her halde birisi Bag 
oraya zincirlemıstl. Zaten kelep~ 
parçasını gôrur ı::ormez de bunu sr 
laması lhımdı ÇUnkU bu kelepçtl• 
ri kırmağa hıçb r ınsan kuvveti Jdfı 
yet etmez. Bag da kendisini kurtaı 
mı tı Fakat nereden. nasıl? N~clt 
Griff ptoıuna ahıbinin yanına dor1 
memi ti. 

Knebvorth'u evine bırakukta 
ıonra, doğruca fBtoya g tti ve (ire~C 
ry'yi parkın çim•nlerinde cıock 
golf oyna' akla meogul buldu. "/iif 
gözii hAlA sargılar i~indeydi. falcli 
sUratlc iyileşt" ~i anlaşılıyordu. 

- Ne der iniz, Bag yarım saat e~ 
vel geldi. Acab gUnlerdenberi nert 
de kaldı? Ben çok defalar şu hııY"'' 
nırı dili ol aydı, dıye özlenirdıtfl 
fakat bu rzum bugUnkilnden ıcııV 
vetli olmadı. Birisi bil klerinc keleP 
çeler takmış. demin çıkardım. 

Arkası vsr 
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SON DAKiKA 
istanbulda Miting 

ler dil 
td'' er ve her caniyane tasavvuru 

ın ederiz. 

Enneni Patriii Naroyan 
I Sanayicileri da.,et 
lJ~tarıbul Milli Sanayi Birliğine: 

l'a u 0.nderimiz Atatürke suikast 
tiz Pln&k ıateyen hainlere linet etmek 
:iri ere bugun aaat onbeşte Beyazıt 
~il'~nında yapılacak mitinge sanayi 
ırı~rlf!; ~e itçilcrile birlikte iştirak et· 

ttiJıi dileriz. 

MilcUla 
~·· 22 - Suikast teşebbüsü ha· 
1'rı duyan Milialılar, büyük bir top 
J\e ~ Yaparak bu mel'un tetebbüsü li 
() t e ~rtılamrılardır. Halk, Büyük 
.k nderın gösterdiği yolda kanlanru a
~~ğa hazır bulunduklanna and iç
tttttir. Milaslılar, teessürlerinin bil· 

t ~ 1Urda duyurulmasını Türk gaze· 
ecıJe~ d . • Ilı' • ın en ıstemeğe bent memur et-
1.}lerdir. 

Dse Kurulu Batkanı 
Cezmi Çetinel 

ÇanaklraleJ• 
ij' ~nalclcaJe, 22 (Özel aytanmız bil
e lriyor) - Bütün Çanakkale halkı 
tt tb!ıuriyct meydanında toplanarak A 
tft.~~e yapılmak istenen ıuikaadi 
ii;jun tezahilntla linetlemi~lerdir. 
~ hainlerin en kısa zamanda ce-

dırılrnaJ.arım bekliyor. 

Telrirclağıncla 
tf 'reJrirdağ, 22 (özel aytanmız bildi 
hfi0 r) - Bugiın Cümuriyet alanında 
11/ilk bir miting yapılmııtır. "Mel
h ll'lakaatlarla topraklarımıza giren 
t~ınlere linetler olsun !" seslerile bil 
~~t.•lan çınlamıştır. Tekirdağ'lılar, 
le t Urke çozillmez baglılıklarıru tel-

ekrarlamıılardır. 

· Ankarada 
Dünkü Miting 

ı 1Ankıra, 22 (A.A.) - Bugün saat 
~30 da Hlkimiycti Milliye meyda
til da elli binden fazla Ankaralı Ata
~ke olan inan ve bağlılığını bildir
l'Ük ve komployu tel'in etmiftir. Bü· 
)'O toplantıya iftirak etmi§ olan ha'k 
'tirı:ck ve orta okullar talebeleri elle 
~e b Büy1.ik Onderin fotoğraflanru 
tıl rmızı beyaz zcmın üzerine ya
tiıı tltlf 8embollcr tapmakta ıdiler. Mi 
tc t muzikanın çaldıgı ve on binler
ltınr Ikın hep bırden sôyledıkleri er
le kk nıarşı ıle baı'anmıı ve sırasiy
J> Ütabya aaylavı Naşit Uluğ, İsmet 
b~ kız enstıtusu ôgretmenlerin Sil
~ CUnıuriyet aytan Meki Esen, 
lrttıc k ziraat enstitüsünden Necmi, 
ltuı Uk. fakUlteaindcn Eaat, baytar fa
~ır ~ınden Ihsan söz söylemişler
~ ·• u toplantıda ilk söz aöyliyen 
~ lfıt Uluğ, "Görüyorum ki, çok ç09-
1,r::nuz. Yüzlerinizin gerilen çizgi· 
d.t A e, .ıözlerinizin aert bakıflann -
.ıll)d tatUrJce kıymak iatiyenlere kartı 
ları ulunuz linet ve nefret yıl~ 
ıı.,~kıyor. Atatürkün resimlerini 
.Sttru ıza baamıı duruyorsunuz, bu 
1-rırı ıunuz Türklüğün en aziz duygu 
Lfıi k ~n vuruyor. Bizi yaradana, 
~ Urtarana karp yüreklerimizden 

1- '~derin aev~iden doğan topluluk
'1••nç teıebbi.ısü önünde ulusun 

[Baıtarafı birincide] 
duygusunu ve istekleri .. ni h~_ykı~ak 
istiyoruz.,. diye baıtladıgı sozlerınde 
ilç beı soysuz serserinin Atatürke 
kıymak. Türklüğü can evinden vur
mak istemekle yeryüzüne en büyük 
kötüli.ığü yapmayı kurmuı oldukları
nı işaret ctmiı ve demiştir ki: 

"Ona kıymak isteyenleri bu mey -
dan tanır, iman1ık tarihinin en yüce, 
en ıercfli davası bu meydandan ida
re edilirken, o caniler, keselerini, 
heybelerini doldurmakla kalmıyarak, 
atlannm boyunlarını bile soyduklan 
yurddaşlann beşi bir aradalariyle süs 
]edikleri yetıpiyormuı gibi, bütün ulu 
sun varlığına göz koymuşlardı. Bu 
meramlarına ulaşmıyacaklarını görün 
ce utanmadan, haya etmeden düşma
na kendilerini sattılar. bizimle çarpış 
tılar, kancıkhğın, namussuzluğun kat 
merlisini yaparak defolup gittiler. Iç
leri kin ve hiyanet dolu olan bu cani
ler. yadellerde uşaklık etmedik kapı 
bır.akmadıktan sonra. kaçıncı defadır 
ki, varlığımıza el uzatmaya kalktılar,, 
Naşit Uluğ Türk elinde yurd sev

gisi ile A tatlirk sevgisinin biri birin
den ayrılmaz bir duygu olduğunu söy 
liyerek demiştir ki: 

"Bütün diinya inanam ki, caniler 
hiç bir zaman, hiç bir tekil ve fU'I 
icinde Atatürkün lbir tele kılına lrPe 
dokurwnryacaldardır. Datba•mdaki 
sal bir cobandan tutunuz da oclaımda 
kendi~i ilme vermİf, dalgın profesö 
re kadar milletin hütün evlatlarının 
en uyanık. en duygulu olduiu tek bir 
İ§, en yüce ödev, Atatürke bekçilik
tir. Bir millet, dünyanın en yiğit bir 
mi1Jcti, zekiıı, fUUl'U, iz'anı ve dikka
tiyle yeryüzünün en büyük kahrama
nını, Atatürkü beklemektedir • ., 

Hepimizin göğsü Atatürke siper -
dir. Ona kötülüğü kafalanndan geçi
renler, kurduklan tuzağa yuvarlan
mıılardır, yuvarlanacaklardır.,, 

Suikaıt tqebbüsünden duyulan nef 
ret hislerinin ve kendisine olan dere 
cesi ölçülmez bağlılığın Atatürke bil
dirilmesi kabul edildikten sonra An
kara saylavı Yahya Galibin kısa bir 
hitabesiyle toplantıya son verilnıit • 
tir. 

Ankara, 22 (A.A.) - Dost Sovyet 
Rusya sporculan onoruna Dıı işleri 
genel sekreteri vekili Ali Türkgeld ta 
ıafından Ankara Palasta bir çay 4öle 
ni vqilmi9tir. Bakanlarla parti genci 
sekreteri Recep Pekerin, Sovyet Rus 
ya bi.ıyi.ık elçisi .Karah.an ve spor fe
derasyonu genel merkezi üyelerinin 
de hazır bulunduklan bu tölenden 
sonra misafir sporcular bmire hare
ket etmi~lerdir. 

Misafirlerimiz Ankara durağında 
geliılcrinde olduğu gibi büyiik tören
le ufurlanmıttır. 

....................... "*"1 

Yunanistanda 
Teessür 

Atina, 22 (''Tan"m husu•i tel • 
srafı) - Yunan efkinumumiyeai, 
Kamil Atatüril'e kal'fl bir Maikaat 
hazırlandıiını haber almca son de
rece müteeNir olmuıtur. Gazete • 
ler bu havadiai, ikinci basıılarla 
halka bildirmitlerdir. 
---~....--. ....... 

Akdenizde Kuvvet Müvazenesi 

Romndalti lng ·ı:~ 
arl"rin;n tema :11rı 

l1'a l.l (A.A.) - Suvıç Sir 

[Bqtarafı Birincide] 

Drummond'u kabul etmiştir. Yan rC9 
mi çevenlere göre, bu görütme sade
ce genel bir fikir teatisinden ıbarct 
kalmıştır. Ayrıca incelenmesine hiç 
bir teklif yoktur. 

ln,.ilterenin oa.iyeti 
Londra, 22 (A.A.) - Jduhafaza. 

kir aaylavlardan olup 1931 e kadar 
Roma atatemiliterliğini ve sonradan 
Doiu Afrikasında ıeyahatler ya~' 
olan General Nation Londrada verdı
ği bir söylevde demiştir ki: 

"İtalyanın yapmakta olduğu har -
bin sonunda Habe~istanın askeri ko~
tro ·ün il elde edebilirse Ingilterenın 
durumu çok vahim olauktır. Bu su
retle ilk defa olarak lngilterenin müt 
hiı bir ordusu ve üssübahrileriyle 
dünyanın en kuvvetli h,;lva filolarına 
mahk büyük bir Avrupa devletiyle 
3000 kilometrelik bir sının bulunacak 
trr ~una fta1• '"rıtn Mıs• .. ile olıır~lc 
bin ki' ometrelik sınırını ilave etmek 
Jaıımdır. ln~ilt re iki sıktan birini 
tercih etmek mrcburıvetindedir. Ya 
kt'ndi kendı i miıdafaa için dunyanın 
herhıı.n i buyuk hır devletinden iki 
mi!ıli fazla kara, deniz ve hava kuv
vetlrri bulundıırac k • ki bu masraf
lara k:ottanmak imkansızdır • yahut ta 
bue:Uııkü kollektif yardım sistemini 
tutacaktır.,, 

Mı .. nn b•tara'1•"1 
Kahire, 22 (AA.) - Mısır ~üku

metı, İtalyan gemilerine karşı bı1araf 
lık k.,irl,.Jerıni tatbık etmeğe karar 
vermiştir. 

Mı•rtla /ngifmer 
Ka-hire, 22 ( A.A.) - lskenderive-

Ulustan, Atatürke ... Son Telgraflar 
. ingiliz Parlamentosu Dün 

Me.mlek~tın Herlar,~fmdan Toplanblarma Başladı su 1 kas d 1 Tel ı n Londra 22 ( A.A.) - Parlamentonun açılış ilgisi ile Avam 

T 1 G 
• kamarası~ırf halka mahsus olan tribünlerini bugün çok büyük Eden e yazıları elıyor bir kalabalık i~gal et._miş v~ ?~tün bak~nl~r ge_~~şt~:· llk?n~e 

söz alan Baldvın, seçım tarıhını yann bıldırecegını soylcrnıştır. 
[Memlelretin iter taralınclan Ata. 

türlı' • gönderilen .. .,,i ile bağlılık 
telyazılarının arha H•İlmemelt • 
tedir. Ulcuun büyülr öndere ltarfl 
yürefini açıJtta 6öaf•ren bu telya. 
;atlarını afai•Y" dercetliyoruz.] 

Ankara, 22 (A.A.) - Atatürke 
karşı yapılmak istenen yağınç dola
yısile yurdun her tarafından Atatür
ke çekilen tel yazılarını apğıda neş
rediyoruz: 
Muğla, 21 (A.A.) - Bugün Ci.ımu 

riyet alanında toplanan binlerce Muğ 
lalı Türk yurdunun, Türk ~lusunun 
değerli varlıgı Buyük Ondenne uzan 
mak isteyen alçak eli kırmak için and 
içti. Bu kötü girişim önünün vaktin
de alındığından ötürü bütün Muğla 
sevinç içindedir. Yaln.ız size değ~ 
Türk ulusuna da geçmış olsun. Mug 
laldann ve kültür gençliğinin sarsıl
maz bağlılıklannı ve ıonsuz aaygıla
nnı sunarken uzun yapyışlar dileriz. 

Halkevi Başkanı Aker, tarbay 
vekili Tevfik, C. H. P. ilyönku
rul batkanı Kara, Tecim ve En
düstri Baıkanı Adnan, Kültür-

cüler adına Ozkaya. 

Of, 22 (A.A.) - Acı bir duygu 
karşısında bağrımızın bendi tatı. Ha
inler bilsinler ki, cumuriyetin bekçi
l~ri ulularına uzanan her eli koparır. 
Sağlığınızı diler ve candan saygıla-
rımızı sunarız. 

Of Gençler Birliği 
Adana, 22 (A.A.) - Gençlik bu

günkü güzel ve nqeli anlarını değer
li ıahamızm varlığına borçludur. Şah 
aınıza kalkacak hain bir el arkanızda 
inançla ko,an gençliğin bükülmez ko 
lu , eğilmez azmile katiyen indirile
c,ktir. Böyle bir hain teşebbüsü Ada 
na erkek liseıi gençliği nefret ve iğ
rençle kartılar. Yapyın, varolun. 

Erkek lisesi. 
Şarköy, 22 (A.A.) - Türklüğe ıe

rcf. gençliğe güven olan varlığınıza 
fenalık diifianecek ha.inlerin bfaları
ru parçalamak için Şarköy gençliği 
fek yurek halinde heyecan içinde çarp 
maktadır. Çok yıllar yaf'UIWUz öz 
dileğimizdir. 

Genç Altıokçular başkanı 
Karacasu' 22 (A.A) - Türkün 

kalbi olan büyiık varlığınıza damar
larında kötü kan ta9ıyan bazı mel'un-
ların kirli ellerini uzatmak taacıvvu

runda olduklan haberi ilçemizde derin 
bir nefretle duyuldu. Bugün topla -
nan be' binden fazla halk ~ü~e Ön

derlerinin yolunda en ufak bır ıpret· 
le her dakika ölmeye hazır bulunduk
larını andlaşarak çözülmez bağlılık 
duygulannı yüksek onurunuza sunma 
yı yalvanyorlar. 

Miting ba9kanı prbay A. Tuncer 

Ayvalık, 22 (A.A.) - Gözbebeği -
miz büyük 'elimize kartı alçak ve •c: 
fil dü9Uncelerlc yapılmak istenen suı 
kasti tel'in için toplana:ı bı.itün A~: 
valık halkı Büyük Önderine, sevkilı 
Atatürklerine bir kat dah.a baglılıgını 
candan,gönulden izhar ettiler.Hergün 
içlerinde yatattıkları sizi her yıl bu 
gün ek toplu anmak için 21 Birinci
tetrini Atatürk gu:ıü olarak onayla· 
dılar. Sizin yolunuzda can vermekte 
bir an tereddüt etmiycn biz Ayvalık· 
lıJann sonsuz sevgi ve saygılarının 
kabulUnU yalvarırız. 

C.H P. Başkanı F. Do~an 
Tavas, 20 (A.A.) - nçemiz halkı· 

~ın kalbınin üzerinde yaşavan cı .n 
büyük batnmza hainane uzatılmak ıs 

nin en bUyUk oteli olan San Stafans 
oteli direktörlüğü i~ yapılan anlatma 
sonuncunda otel binası İngiliz süel 
makamlarmın emrine verilmi,tir. Bu 
ra<ia askerler için bir hastane kurula· 
caktır. 

M .. ınn /n,Utereden 
İateıliii imti~ar 

Londra, 22 (A.A.) - Daily Tele· 
grapb gueteainın Kahire aytan, Mı
ınr başbakanı Nesim PafBDın lngilte
ter e hükOmetinin Mıatra imtivazlar 
vermeği reddetmesi üzerine istifası -
nm pek yakm olduğuna dair dönen 
} 2yı?tılan yalanlamaktadır. Vefd par 
tt mın ha kanı, Ingı'tereden imtivaz 
l~r istemcge tabrık ettiği fakat Ne -
sım Patanın arsıulusal gerginlik do • 
la_Yısıle ~unu reddettiği söylenmekte
dır. Neaım Paşanm bUkGmet istikra
rı faydalı olacatı ve Mıaınn istikbali 
lngilterenin Mraır hUkGmetine olan 
itimadına bailı bulunduğu düşünce -
sinde oldutu kaydedilmektedir. 

Si)'(Ui malabu•lar 
Trablus, 22 (A.A.) - Genel ilbay, 

ı l siyasi mahkumu özgür bırakmı,tır. 
Bu tcdbirın tatbikından sonra Trab
lualu hiçbir siyasi mahpuı kalmamıı
tır 

tenilen elleri kırmak, baılan ezmek 
arzusu ile yurddaşlar toplanarak bu 
hain hareketleri lanet ve nefretle kar 
~ılamıttır. Ilçemiz halkı, umumunun 
uğurunuzda can vermeyi cana mi:ı • 
net bi diklerini arza bizi tevkil etmit
tir. Sonsuz saygılarımızı sunarız. 

Parti ilçe baıkanı H. Türkmen 
Şarbay S. Güngör . 

Bayındır 19 (A.A.) - Varlığımızın 
kökü, enerjimizin kaynağı, gözbebe
ğimize yine bir hain elin alçakça u -
zanma teşebbüsü haberini nefret ve 
lanetle karşıladık. Kal~mizden bile 
kıskandığtmız, biz.im mefkuremiz Ka
mfil mcfküresile kaynayan, çopn his
lerimiz maddi ve manevi varlığımız 
seninle övüniır. Seninle yaşar ve öl
miyecektir. Atamıza kast, Türkün bu 
gününe ve yannına kaattir. Buna te 
şebbüı edenlerin ve edeceklerin vay 
haline. Atamıza ıonauz dirim diler. 
candan bağlılıklarımızı aunanz. Şar 
bay Kami. C. H. P. Başkanı Çelebi
oğlu, Gençler Birliği batkanı Gündoğ 
du. 

Aydın. 19 (A.A.) - Aydınlılar za
tı devletlerine kartı yağınç yapmaya 
yeltenenleri şiddetle ilenler (tel'in e
der). Kopmaz bağlılık1arım ve en de
rin saygılarını sunarlar. 
Aydın Halkevi Başkanı Avukat 

N. Akker 
Mudanya, 22 (A.A.~ - Sana ve 

yarattığın reJime butün varlığı ile bağ 
1ı olan Mudanya gençliği sana ve bil 
yük inkılabına kasdetmek isteyenleri 
lanetle yadeder. Mudanya Dinç klü
bü başkanı Bürhettin Çıracıoğlu. 

Ankara, 22 (A.A.) - Okulumuz 
öğretmen ve talebesi varlığımıza fe. 
na gözle bakan'an tel'in eder. Her 
anı bu yurda 90n1uzluk veren ömrü
nüzü çok uzun olmasını diler. 

Ankara Kız lisesi. 

Gönen, 21 A.A. - Ba~ı vatan 
hainlerinin ıahıınıza karıı yapmak 
istedikleri suikast hadi!c ini haber 
alan kamunwnuz haUu bupn teea· 
Mirler içinde toplanmııtrr. Yüksek 
kanunlanmızın bu elleri kn-acaJı • 
n.a ıüphemiz yoktur. Sailaklar dile
nz. 

C.H.P. yönlcurul bakanı N.Çetin 

Avan09, 21 A.A. - Yağmçcıla. 
nn iirenç siritmeleri duygula Ava 
nosun sevgi ve içdenlik çeveninde 
derin bir iğrenme ve irkilme fırtına 
sı kopardı. Bütün Avanoılular, bu 
alçak giripneye ve giriıonlere bir 
yürek duYUfu ve bütün bir ruh sezi 
ti ile 71fınçc:rl11n il~ ve yiiniı. 
lerinin en ucak kaynağından COf&n 
aevsilerini ıunarlar. Binlerce Ava
noalular adı.., 

Muıtafa Kır, lllnllil Ulusoy 

Balya, 21 A.A. - Büyük ıefimiz 
l'Özbebeiimiz atamıza laain emel • 
ler bealemiye yeltenen nankör ruh
ların ummadıionız halde bulundu
ğunu duymakla kalpleri aızlayan 
Balyalılar toplanarak Türk neıli 
içinde atalanna karşı ihanet yapa· 
cak kimıe bulunmadığını bir ağız· 
dan aöylemittir. Hainler, tel'in edi
~ Atanımn yülnelc aaadetini di
lemit oldulclarmı ve Atmuza brp 
binlerce Balyalınm bağlılık, min • 
net ve tiikran duygularını arz ve 
ibliğa beni 111emur etmiılerdir. 
C. H. P · Baıkanı inal, Şarbay Adil 

Erdek, at A.A. - Kıymetli ha
yatmıza karıı sefil ve kirli kimae • 
lerin auikaate teıebbüa ettiklerini 
duy~n bütün halkımız bugün Cu • 
murıyet meydanmda toplanıntf ha
in ve Wil suikaıtçileri tel'in ebnit 
tir, Varoı lu, Onlü Atatürk, 
C. H. P. Baıkanı Salahaddin Yücel 

Havran, 20 A.A. - Kalbi Ata • 
t~k ıevsi.ile çarpan Hawan halkı 
yuce varlığınıza çevrilen auikaat • 
ten duyduklan teeuürii Cumuri • 
yel meydanında toplanarak izhar 
ve mürettiplerinin kirli ellerini tel'· 
in ederek Tanndan bitmez yapyq 
larla yurtta aonıuz baı olarak kaJ. 
manızı dilemitlerdir. 

Yurttatlennın yerinde yükaelen 
iıteklerini bildirmekle derin bala • 
tiyarlık duyar, ...mmu aayplarmu 
aunar.n, 
C. H. P. Hawan ~ön kurulu Uray 

··-· Zeıbir AtatGrk halk 
Arasında 

Anlrarcr, 22 (Oacl oytannua bil· 
tliriyar) - Cumcır6oflranımıa Ata
türlr bupn öileden aonra ,.lair 
içinde olomohille hir ••aİnfİ ~p • 
rnytır, 

Aynş partileri lideri Attle, ayrışın, seçimleri aceley~ ç-etir~n hü
kfunete karşı bir sansür liyhiası vereceğini söylemıştır. Sır Her 
bert Samuel, bu hususta derhal bir diyev vermesini Baldvindcn 
istemiş, fakat başbakan söz almamıştır. 

Bir Emirname Çıkarıldı 
Adisababa, 22 (A.A.) - Yarın yürürlüğe girecek bir emir

name, harıbe doğrudan doğruya veya bilvasıta yarıyacak her şe
ye, mesela otomobil, petrol, at ve saireye hükumetçe vaz'ıyet 
edilebileceğini bildinnektedir. 

Yeni Bir Kumandan Geldi 
Adisababa 22 (A.A.)- Gözden düşmüş bir halde bulunan eski 

Sü Bakanı Fitaurari Berru, bugün, Habeş irnparat°";l ile ~anş
mıştır. E'Ski Sü Bakanı, orduda bir kumandanlığa tayın edılecek 
tir. Kendisi, iyi bir tabiycci olarak tanınmıştır. ve askerler ara
sında da çok sevilmektedir. 

• 

Habeşistana Her Yandan 
Silah Gönderiliyor 

fistana o kadar harp malzemesi 
almıağa ba,lamııtır ki, aalahi • 
yettar bir askerin ıöylecligi gi. 
bi bu akın daha bir müddet de -
vam ederse Habefiıtan, hiç de
ğilse çete harbinde, artık yenile 
mez bir kuvvet olacaktır. Şim -
diye kadar ancak ıübaylarm eı 
rine verilmekt~ olan mitralyöz 
askerlere de daiıtılmağa ba,la -
mııtır. imparatorun aıkeri mÜJa 
virleri ki, f İmdiye kadar oldukça 
bedbin bulunuyorlardı. Artık 
Habc istanm kazanacağına iti • 
matları vardır. Me41di tesirinden 
bafka ambarıonun kaldmlmıt 
olması maneviyatı da yükıelt • 
mittir. 

Tigre cephesinde 
sükunet var 

Asmara, 22 (A.A.) - Tigre cephe 
Einde sükunet vardır. İ§çi ve istihkam 
bölükleri kervan geçitlerini araba ve 
otomobil yoluna çevirmekte ve yakın 
da yap;lacak ileri hareketin esaslan
m hazırlamaktadırlar. Tembicn'den 
gelen sadık ltalyan askerleri o bölge
de çok önemli düşman kuvvetlerinin 
bulunmakta o!duklarıru haber vermit 
terdir. 45,000 Habetin Somaliye gir
diklerine dair Adisababadan verilen 
haberler, yalandır. Bunun yalan old:.ı 
guna en guzel delil, Dagerei'nin zap
tcdilmit olmasıdır. 

Zehirli gaz ve dum
dum k u r ş u n 1 a r ı 

Londra, 22 (AA.) - Habetistan 
elçiliği, Italyan kuvvetlerinin ne ze· 
birli gaz, ne de dumdum kurtu~lar~ 
ku l lanmadıklarına dair Romanın ıddı 
alarma karşı bir cevap neşretmiştir. 
Elçilik, bu "fcvkalide medeni'' harp 
usullerinin, Habeıistanclaki .Y~bancı 
sıhhiye heyeti uyelerinden bın tara
fından teabit edildiğini söyluyor. Şa
}et, bu usullere devam edilecek olur· 
sa, Habq hükümetı kendi askerleri
nin de İtalyanlara kartı ayni vasıta
lan kullanmalarına mini olamıyacak
tır. 

Tigre alaalüinin laa)'lll fGrllan 
Asmara, 22 (A.A) - Güksa Dec

caz ile bazı kabile tefleri, Tigre aha
lisinin hayat tartlan hakkında Gene 
ral de Bono ile göruımck üzere İtal
yan genel kararglhına çagınlmıslar
dır. Habeş kuvvetlerinin hareketleri 
hakkında Generale malumat veren şef 
ler, Ita1yan ordularının muvaffakıye
tinden emın olduklarını ııôylemişler -
dir. 

Tigre cephesınde 3 İtalyan kolordu 
&u, durumlarını kuvvetlendirmekte -
dirler. ltalyan uçaktan dün de kqif 
uçuılanna devam etmişlerdir. 

Azadedilen Habeş 
esirleri 

Asmara, 22 (AA.) - Stefani A
janaı bildiriyor: Aaaociated Preaae ay 
tannm dediğine ıöre, General de Bo
nonun beyannameai üzerine azat edi
len esirler pek çoktur. Bu aytar, En
tiseio cephesini ziyareti esnasında, 
sevinçlerini göıtermek için bayraklar 
&şan ve o mıntaka siyasal komiserini 
alkışlayan esirler gordügilnu söyle
mektedir Havu Ajanaı aytannın de
digine gore de, azat edilen esirlerin 
eline, ltalya kralı adına bunların hür 
nYetıcrini teablt eden bırcr vcaika ve 

[Bqtarafı birincide] 

n1mektedir. Genel nufusu yiız bin o
lan Tigre ahal sınin yuzde yirmisi 
esir idi. Şimdiye kadar Habeşiatanda 
cari olan adet mucıbince esırler zira
at işlerinden baıka hiç bir it yapamu 
tardı. Bundan sonra bu azat edilmı' 
esirler kiıçük sanatlarla ve ticaretle 
ugraşabileceklerdır. 

Esirlerin yemeleri ve yatmaları te
min olunmakta, yılda bir kere kendi .. 
}erine birer elbise verilmekte, fakat 
bunlar hiç bir ücret almamakta idi
ler. Esir sıahibi olmak memnu bulun
masına ragmen. ltalya hükumeti eski 
esir sahiplerine bırçok yerlerde taz
minat verecektir. Aduadaki yabancı 
ga7.d ecılcr, yu lercc esirin lta1yan 
dok)orlar tarafından muayene edil • 
m~k üzere Aduaya feldıklerını bildir• 
mektedırler. Bunların bırçoğu, ömür 
]erinde ilk defa olarak ucretli bir it 
tutmaktadırlar. 

Aksum bölgesinde müteaddit mut' 
vaat vakalan olduğu soylenmektedir. 
Bu mutavaatlar, General de Bono ta
rafından din hi.ırriyetine ve mulkiyct 
hakkına riayet edilecegi hakkında ve 
rilen teminatın sonucudur. 

Şimdiye kadar Habet halk ve ... 
kerleri 1 talyanlara on binden fazla d 
lih tealim etmitlerc:lir. 

Zincirlerle birbirlerine 
bağlı H a b e ş 1 i 1 e r 

Asmara, 22 (A.A.) - Stcfani Ajall 
ıı bildirivor : Sciavcli bölgesindeki 
cephesinde ltalyan kuvvetleri biribir 
ı~rine zincirle bağlanmış 3 veya + Ha 
beşlıden teıkil edılen hakıkı bir insan 
istihkamı bulmuşlard ı r. Habeş kuman 
danları tarafından tatbik edılen bu 
sistem, grupların dağılmasına engel 
olmak ve daha sıkı hır ateş hattı vu
cude getirmek içın ~'kabul edilmiştır. 

llti Habef ••İrini 
kurJUna diuliler 

Asmara, 22 (A.A. )- Dün akşam 
dolaıan bir şayiaya göre, Negüs ta• 
rafından 1916 dan beri Harrar civa
rında mahpus tutulan eski imparator 
Ligyas harp sahasından dıha uzak 
bir yere naklolunmuştur. Ambealagi 
bölgesinde 50 bın kadar Habeş askeri 
birikmiştir. Fakat iaJCnin müşkillatı 
dolayısiyle ilen hareketi ancak birkaç 
halta sonra için beklenıyor. Habq as 
kederinden alınan iki esir kurıuna di 
zilmiştir. Çunku bunların uzerinde 
Adua harbinde olen ılk İtalyan subayı 
Tegmen Morgantını'nın eşyalarından 
bazıları bulunmuıtur. Yarı resmi ra
kamlara göre ltalyanların şimdiye ka 
dc.rki ayıatı 97 dlil ve yaralıdan iba. 
rettır. 

Yeni ıulterler 
22 (A.A.) - Makineli tü
leri ve pıyade kıtaları taşı 

mak o Umb•ıa gemisi, Doğu Af 
rıka a har ket etmittir. 

R,.ıtmi tebl:q 
Roma, 22 (A.A) - IS numara! 

ltalyan resmi teblıgi: 
General de Bono, çektiği telgraftı, 

cephede yeni hiç bir fey olmadığın • 
fakat ıslah ve takviye iş'erıne buvük 
bir faaliyetle devam edılmekte bulun 
duğu.nu bildirmitrir. Daha işgal edil
~~mıı mıntakalar muharipleri ve aha 
l:sı tarafından yapılmakta olan mllta 
lealar devam etmektedir. 

Romadalti Hahf İfptlm 
Roma. 22 (A.A) - Habe,jstan it 

güderi Negradea Afevork Chcvre Yea 
sus, bu sabah bütün ıuetecilerden 
habersiz olarak Napoliye ııtmek üze
re Romadan ayrılmı9tır. I,güder, ora 
dan Dotu Afrıkaya citmck Uı:ere va
PIO ~~ 
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lstanbul Komutanlığı j 
Satlnalma Komisyonu 

il:inları 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı o
lan Bakteriyoloji Iaboratu
varlan malzemesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli (2280) lira 
(55) kuruş olup ihalesi 24 
Birinciteşrin 935 perşembe 
günü saat 16 dadır. Şartna 
mesi Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda her gün öğ 
leden evvel görülebilir. Ek 
siltmeye gireceklerin l 71 li 
ralık ilk teminat makbuz
Jarile birlikde vaktinden ev
vel Komisyonda hazır bu
lunmaları. (6275) 

7967 

·~· Gülhane hastanesi için 
alınacak olan alat ve mal
zeme açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 2762 lira 15 kuruş o
lup ihalesi 24 Birinciteşrin 
935 perşembe gunu saat 
15,30 dadır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Fın
dıklıda Satınalma Komis
yonunda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin 207 
liralık ilk teminat makbuzu 
iJe Ticaret Odasma kayıtlı 
olduklarına dair vesikalari
le birlikde vaktinden evvel 
Komisvona gelmeleri. 

(6276) 7968 
$ $ 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı i
çin alınacak olan 134 kalem 
ilaç verilen fiyat makamca 
pahalı görüldüğünden tek
rar kapalı zarf usulile eksilt 
meye konulmuştur. Tah
ınin bedeli 44878 kırk dört 
bin sekiz yüz yetmiş sekiz 
Jiradır. İhalesi 6-11-935 
çarşamba günü saat on beş
tedir. İlk teminat 3366 lira
dır. 

Şartnamesi !stanbul Ko
mutanlığı Satınalma komis 
yonunda olup 225 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin ilk teminat 
mektup veya nıakbuz ve 
2490 No. lu kanunun 2. 3 
üncii maddelerindeki vesi
kalarla birlikte teklif mek
tuplarını vakti muayyenin
de ve ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Fındıklı
da Satmalma komİS!'Onuna 
vcımeleri. ( 6504) 

8291 
* ıl: 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı İ· 
çin alınacak olan Rontk~n 
filimlerine verilen fiat ma
kamca pahalı görüldüğün
den 26-10-935 cumartesi 
günü saat ı ı de tekrar açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin fiat iki bin lira o-

No. 157 

, 
Müsabaka imtihanı ile 

Memur ahnacakdır: 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankanın teşkilatile, Fabrikalarında istihdam 

edilmek üzere müsabaka ile memur almacakdır. 
Bu memurlar, Bankanın ve Fabrikalarının İdare, 

Ticaret, Teknik gibi iş bölümlerinde muayyen devre
lerle çalıştırılarak yetişdirildikden sonra liyakat ve 
ehliyetlerile temayüz edenler bir seçim imtihanına ta
bi tutulacak ve bunda muvaffak olanlar tecrübe ve 
bilgilerini tekemmül ettirmek Üzere Banka hesabına 
ecnebi memleketlerde Fabrika ve Ticaret Müessese
lerine gönderileceklerdir. Müsabaka imtihanında 
kazanacaklara başlangıç maaşı olmak üzre muvaf
fakiyet derecelerine göre 50, 60, 70, 80 lira verile
cekdir. 

imtihana Kabul Şartlan 
aşağıda yazllıdlr. 

l - Türk olmak, 
2 - Ankara, İstanbul Ticaret Mekteblerinin lise 

muadili kısnnlanndan ''1933-1934-1935" ders 
seneleri zarfında mezun bulunmuş olmak. 

3 - 18 yaşından aşağı 2 5 yaşından yukarı olmamak; 
4 - Sıhhatı tam olmak. . 

İmtihana girmek isteyenlerin en son 15-11-935 
tarihine kaaar Ankara'da Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğüne, İstanbul'da Sümer Bank Şubesi Müdür
lüğüne aşağıdaki vesikaları tevdi etmiı;; oımalan la 
zımdır. 
ı - Dilek kağıdı 
2 - Hüviyet cüzdanı veya tasdikli su. 
3 - Mektep şehadetnamesi veya tasdikli sureti; 
4 - Bankanın doktorundan alınmış bir sıhhat 

raporu; 
5 - 3 vesika fotoğrafı 

İmtihan 23-11-935 cumartesi günü saat birde An
kara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde, İstan
bul'da Siimer Bank Şubesinde yapılacaktır. ( 311 7) 

(6614) 

imtihanda aranılacak bilgiler şunlardır: 
Hesap 
Muhasebe 

• Ticaret Hukuku 

İktisad 
İktisadi cografya 
Yabancı dil 

Zonguldak Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirketinde ÇalıŞ'mak Üzre: 

Bir Türk Elektrik Mühendisi 
ile ELEKTRİKÇİ ve MAKİNİST BİR USTABAŞI 

aranmaktadır. 

1 - Elektrik Milhendisinin, Avrupada tahsil görmi.ı ve asgari üç ene 
pratiği bulunması. 

2 - Elektrikçi ve Makinist U tabaşı nın, Bahriye &ilkinden mlitekaid 
bulunmaıı ve bUyük türbin ve kazanlardan anlaması. arttır. 

Taliplerin, tercümei hal, şehadetname ve bon ervislerinin noterden 
miıs ddak örneklerile beraber en fazla bu ayın 27 inci günü akşamına 
kadar Zonguldakda Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi Genci 
DircktörlUğU. adresine mUraeaatları ilan olunur. 

hıp ilk teminatı 150 yüz elli 
liradır. 

Şartnamesi her gün öğle
den evvel Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin vak-

ti muayyeninde ilk teminat 
mektıtp veya makbuzlariy-
le birlikte Fmdıkhda Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. ( 6 6 2 5 ) 

KIRMIZI VE SiYAH 
dığını farzcdc1im, dedi. beni sevcee • 
giniz neden belli? benim posta araba
sında bulunmam acaba sizi taciz et -
miyecek mi? Ben canavar ruhlu bir 
adam değilim, siıd herkesin gözünde 
mahvolmu bir kız haline getirmek be 
ni bir kat daha bedbaht eder. Aramız· 
da ki "ateş gibi nehir,. ( 1) kibarlar a
lemindeki mcvkiiniz değil, ne yazık 
ki, tabiatini:r., huyunuzdur. Beni se -
kiz gün seveceğinizden siz, kendiniz. 
emin olabiJlr misiniz? 

Göğsüniı gererek: "Onu korkutma 
lı 1., diye tekrar ediyordu; göğsünü 
germekte de haklı idi. ''Madame de 
Rcnal, en bahtiyar anlarda bile benim 
onu, onun beni sevdiği kadar sev • 
etiğimden şUphe ederdi. Şimdi ise be 
nı bir ifriti boyunduruk altına alma
ğa çalışıyorum.demek ki.ona göre uğ 
raşmalı, boyunduruk altına almalı 1 •• 

Mathilde'in. ertesi gün, atat sekiz 
der demeı kitaırodasına koşacağını 
biliyordu ; kendi i ancak dokuzda git 
ti; aşkından yanıyordu ama yine ka. 
fası. tsnlünc hikimdl: "Onun daima 
içinde, Julien beni seviyor mu? diye 
bir şüphe bulunmalı. Mevkiinin par • 
lakhğı, kendlıi ile konupnlum dal
kavukluğu. onu nefsine biraz fula 
mağrur ediyor... Bu dÜ§Ünceı Ju
licn'in aklından bir dakika bile çık • 
rnadı. 

Kitap.odasına girdiği zaman Mat
hilde'i orada buldu: kız, benzi uçuk, 
cdire oturmuştu: sakin görünüyor· 

du ama kımıldamağa mecali olmadı
ğı belli idi. Elini Julien'c uzattı: 

- Dostum. seni kırdım. doğru; &en 
bana dargın durabilir mi in? ... 

- --~- - - - -
~- . 

STENOHAL 

Julicn onun böyle sade bir eda ile 
saz söyliyeceğini aklına getirmemi -
ti. Az. kaldı o da asıl hıs. crini açığa 
vuraçaktı. 

Mathilde bir müddet su tu. julien
in bir cevap vereceğini umuyordu. Bir 
şey çıkmadığını görünce devam etti: 

- Sizi ne ile temin edeceğimi soru 
yordunuz, dostum: haklı ınız. Beni 
kaçırın, Londra'ya gidelim .•. Ben böy 
lece namuıumu, şerefimi ayaklar al • 
tına almı olurum, bir dam adım tc • 
miılcnmez ••• 

Göılerini örtmek isin elini. JuJicn· 
ln elinden çekmek cuarctlni gSster • 
di. RUhunda haya ve kadınca fazilet 
hisleri yeniden uyanmı~tı .•• 

lçini çektl ve ilhe etti: 
- Oylc yapalım 1 haysiyetimi bir 

paralık edin: bu Jizi temin eder ya 1 
Julien içinden: "Dün bahtiyardım, 

çünkü kendime cebreditm"ştim.. de
di. Bir lahza sükuttan sonra yine gön 
lüne hükmedildi ve soğuk bir tavır -
la: 

- Londr 'ya gitmek uzere yoıa 
çıktığnnm, kendi tabirinizle haysiye 
tinizin, ıcrefinizin avaklar altına alın-

(Oysaki içinden: •· Ahi beni sekiz 
gUn. yalnız sekiz glincUk sevsin. di • 
yordu. sevincimden ölüveririm. On • 
dan sonraaı ne umurumda? hayat ne 
umurumda? o ilaht saadet de istesem 
bu anda ba lar, onu başlatmak benim 
elimde!) 

MathUde onun düşllnce"i olduğunu 
ördll; onun elini tutarak: 
- Oemek ki. ben size hiç de layik 

olmıyan bir ku:rm. 
Jullen ona sarıldı ama vazifenin de· 

mir pcnçui hemen kalbini kavradı. 
"Benim kendisini ne kadar sevdiğimi 
Bez.erse onu kaybettiiim gündür . ., Kr 
zın kollarından ayrılmadan önce, bir 
erke~c yara an vekarı yine takınmış
tı. 

O gUn ve erte i günler, bahtiyarlı
ğının son dereceyi bulduğunu gizliye 
bildi: bazr anlar oluyor, Mathilde',. 
arıtmak zevkinden bile kendini mah 

Tum ~divordu. 

OSMANLI BANKASI 
Osmanlı B nkMınm Gala.ta, Yeni

c:arni ve Beyoğlu daireleri, Cümhuri
yetin i!anının yıl dönümü müna&ebe· 
tile ilkteııinin 28 (öğleden sonra) 
29 ve 30 uncu günleri kapalı buluna
caktır. 

OSMANLI BANKASI 
r~ 5 Faizli, 1918 tarihli Dahili 
istikraz Tahvilleri hamillerine: 
1 İkinciteşrin 1935 vadeli ve 36 sa

yılı kupon parasının. 1 İkincite,rin 
1935 den başlayarak. OsmanJı Ban
kasının Gdata ve Ankara idareleri 
ile Vilayet merkezlerindeki bütün 
ubcleri gişelerinden ödeneceği ilan 

olunur. 
20.- Türk lirası itibari kıymetli 

her tahvil kuponuna karşı kağıt pa· 
ra olarak 50.- Kuruş verlieccktir. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden ~ 

Ha1i tall'fiyede bulunan İstanbul 
Liman şirketinin Galatada Küçük 
Millet hanında 11 No. da Ethem İz

zet aleyhine açtığı alacak davasında 
borçlunun ikametgahı m~çhul oldu· 

ğu mübaşiri tarafından bildirilmekle 
yirmi beş gUn evvel ilanen tebliğat 
icrasına karar verilmekle muhakeme 
gilnil olan 20-11-935 saat 10 da 
mahkemeye gelmeniz tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur . 

• (15574) 

İstanbul i inci İcra Memurluğun· 

dan: 

Birinci derecede ipotek borcundan 
dolayı paraya çevrilmesine karar ve
rilen ve tamamına 3900 liç bin dokuz 
yüz lira kıymet takdir edilen Boğez
içinde Arnavutköy mahallesinde A· 
yanufri sokağında eski 2 mükerrer, 
yeni 4 numaralarla murakkam ma 
bağçc hanenin tamamı açık artırma
ya qzedilmi~tir. 

Artırma peşindir. Artırmaya işti

rak edecek müşterilerin kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 ,5 nisbetindc 
pey akçsi veya mnti bir bankanın te
minat mektubunu hamil olmaları icap 
eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Artırma şartnamesi 1-11-1935 

tarihine mü adif cuma gi.inli Dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
Birinci artırması 26-11-935 tarihine 
müsadif satı gUnU dairemizde saat 14' 
ten 16 ya kadar icra edilecek. birinci 

artırmada üste bırakılır. Aksi tak
dtrde on ruranm taahudu bakı kal-
mak üzere artırma on beş gün daha 
temdid edilerek i 1-12-935 tarihine 
mUsadif çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
artırma neticesinde en çok artıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 numara
h İcra ve İflas Kanunun ı 26 ıncı 
maddesine tcvf ikan hakları Tapu si
cillerlle sabit olmıy"n ipotekti ala
caklarla diğer alakadaranın ve irti

fak hakkı ahiplerinin bu haklarını 

ve hususile fair. ve masarife dair o
lan iddialarını ilAn tarihinden itiba
ren 20 gün zarfında evrakı müsbite
lerile birlikdc Dairemize bildirmele
ri lazımdır. Aksi takdirde hakları Ta· 
pu slcillcrile $ahit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmaıından hariç ka
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve 
tanzifiyedcn ıbaret olan Belediye ru· 
sumu ve Vakıf icaresi bedeli müza· 
yededen tenzil olunur.Daha fazla ma 
liımat almak istiyenlcrin 935 • 2237 
numaralı dosyada mevcud evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet ra. 
porunu ~rilp anlayacakları ilan olu· 
nur. (15794) 

Bazı anlarda da bahtiyarlığın verdi 
gi atcıte, her türlü ihtiyatı umuyor -
du. 

Bahçede, merdiveni örtmek icin 
dür.eltilmiı bir hanımeli yrğıru va-rdı: 
Julicn onun yanına gider, uzaktan 
Mathildc'in penceresine bakarak o
nun vefasızlığına aglardı. Ta yanın
da da, kendini istenmedik gözlere gi5s 
tcrrriiyccek bir koca meşe vardı. 
Bahtsız'ığmm dayanılmaz bir hale 

geldiği günleri hatırlatan o yerden 
Mathilde ile beraber geçerken dünkü 
yeis ile buglinkU bahtiyarlık arasın -
daki tezad, gönliınde karşı koymadı • 
ğı bir heyecan uyandırdı: gözlerin • 
den ya lar boşandı. sevgilisinin elini 
dudaklarına gö ürcrek: 

- Burada hep aiti dU ünerek vaşı
yordum: buradan o pancura bakıyor 
ve saatlerce durup bu ,.tin onu aça
cağı dakikayı bekliyordum .•. 

Artık hiç kuvveti ka1mamıştı. O ıa 
manki umut uzluğunu, kederini ınlat 
mak için söylediği söılcr ti yürek -
ten gelen, uydurulamıyacak sözlerdi. 
O parçalayıcı ıstırabı dindirmiş, ona 
nihayet vermiş olan bugünkü bahti
yarlığını gösteren sevinçli haykırma
ları da oluyor,du. 

Ju1ien, birdenbire kendine gelerek : 
"Ben de ne yapıyorum? dedi, kendi 
işimi kendim bozuyorum .• , 

O kadar teliİ.şa düştü ki. mademoi
&clle de La Molc'un gözlerinde aşkın 

Türkofisce çıkarılacak Türkçe ve Fransızca bül· 
tenlerin basılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ekonomi Bakanlrğı Türkofis 
başkanllğından: 

1 - Türkofis tarafından Türkçe ve Fransızca ayrı 
ayrı olarak her on beş günde bir çıkarılacak bültenlerin 
basılması açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - Eksiltme 2 6 Teşrinievvel 1 9 3 5 cumartesi günü 
saat 1 O da Ankarada Yenişehirde Ekonomi Bakanlığı 
binasında toplanan Türkofis Satınalma Komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - Gerek Türkçe ve gerekse Fransızca bültenlerde 
kullanılacak kağıt ve kaplık Türkofis tarafından verile· 
cekdir. 

4 - Kaplarından maada 16 sahifeden ibaret olacak 
olan Türkofis on beş günlük Türkçe ve Fransızca bül· 
tenlerin beher sayısı için baskı adedi Türkçe için 1500 
ve Fransızca için 1500 olmak üzere 3000 dir. 

5 - Mayıs 1935 gayesine kadar olmak üzere 14 
Türkçe ve 14 Fransızca bültenlerin fenni şartname mu· 
cibince basılma ve ciltlenmesi bedeli 1100 lira olarak 
tahmin edilmişdir. 

6 - Umumi ve fenni şartnameler Türkofis Ankara 
Merkezinde ve İstanbul şubesinde meccanen verilir. 

(6442) 8190 

Denizcilere ilan: 
Istanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
1 - KIN ALI ADA FENERİ "Marmara enizi., 
Kmalıadanın doğu tarafında yeniden inşa edilen ve asctilenle 

yanup her üç saniyede bir beyaz ışık gösterecek olan fener 29 Bi· 
rinciteşrin 935 günü akşamından itibaren yakılacaktır. 

Karakteri: Beyaz ışığın müddeti -0,3 saniye 
Husufun müddeti 2,7 saniye 

Devrenin tekmil müddeti 3 saniye 
Vaziyeti coğrafisi: 
Arzı şimali: 40 dereoe, 54 dakika, 33 saniye Ş. 
TulU şarki: 29 derece, 03 dakika, 24 saniye Ş. G. 
Fenerin denizden yüksekliği: 9 metre 
Açık havada görünüşü: 7 Mil (66i0)

0 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Sahası Bir metro- Muvakkat 
M. murabbaı sunun değeri teminatı• 

Aksarayda Çaı.ıraga M. Da-
vutpaşa S. 75 ada 2110/ 2 ha-
rita N. da yüzsüz arsa 73. 71 1 CjQ 8,30 
Fatih Edirnekapıda tramvay 
cadde inde büyük değirmen 
S. 137 harita N. h iki yüz
lü arsa 
Aksaray yangın yerinde Çu
kur çeşme S. 21 inci adada 

23.62 15 26.68 

yüzsüz arsa 45.06 2,50 8,64 
Yukarda semti, sahası bir metrosunun muhammen değeri \"" 

muvakkat teminatı yazılı olan arsalar ata.kadarlar arasında satıl
mak Uzcre ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi le· 
vazıın ıniidiirlüğlinde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler h~ • 
zalarmda gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubıle 
beraber 29 ı ci teşrin 935 Salı günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (6390) 

İstanbul Birinci l flh Memurlu
ğundan : 
Beyo~lunda 1 tiklat caddesinde 

254 No. lu di.ıkkanda mevcut ve bir 
milflisc ait bir divan, üç hasır is· 
kemle. iki küçük sandık, 2 camekan, 
1120 çift kullanılmış pabuç kalıbı; 

iki Singer kundura dikiş makinasr, 
!2 çlf t lastik ve şoson. 2 banko 2 
İkinciteşrin 935 cumartesi günU 
saat 12 de ikinci arttırma ile satıla
cağından talip olanların o gün ve 
saatte mezkur dlikUnda hazır bu
lunmaları itan olunur. (15771) 

azaldıgını göriır gibi oldu. Bu, kendi 
kuruntusu idi ; fakat Julien'in yüzü 
çabucak deği ti, adeta ölilm sarılığı 
bağladı. Gözlerindeki parıltı bir an 
söndü ve deminki o en hakikiğ. kcn
(Uni bırakıvermiş aşktn yerine bir aza 
met, hem de şirretçe bir azamet belir 
di. 

Mathılde şefkat ve merakla: 
- Ne oldunuz? Neniz var, dos • 

tum? diye sordu. 
J ulicn sinirli sinirli: 
- Yalan söylüyorum. dedi, söyle

diklerim hep yalan. Bundan utartıyo· 
rum : Allah da bilir ki, benim size say 
gım vardır. bu saygı size yalan söyle 
memi önlemeliydi. Siz beni seviyor
unuz. bana ka111 hakikatsizsiniz. si-

ze kendimi beğendirmek için böyle 
"edebiyat .. yapmağa ihtiyacım yok. 

- Ya? iki dakikadan beri söyledi 
ğinlz o gUzcl sözler demek edebiyat
tı? 

- Ben de pismannn. O cümleleri 
ben bir zaman' r beni seven ve içlmi 
sıkan blr kadın için uydurmuştum ..• 
:Su, benim yaradılıştan kusurum; ka
bahatimi size yine kendim söyledim, 
beni affedin. 

Mathilde'in yanaklarından aeı acı 
ya lar ~nyordu. 

Julien devam etti: 
- Giicümc giden en ufak bir sey 

olunca hafızam, o kör olası. melun 
hafızam hemen önümde bir hazne gi-

Üçüncü İcra Memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa• 

raya çevrilmesine karar verilen 
Taksimde Camcı çıkmazı Bütlürcu 
sokak Hamdibcy apartımanmm al· 

tındaki dükkanda mevcut soba "' 
borularının birinci a-rtarmaır 
1-11-935 cuma gUnU saat 10-30 ili 
l 1 ve yüzde 7 5 ini bulmadığı takdir• 
de ikinci arttırması S-l 1·935 aal1 

günü 10,30 ila ı ı de yapılacağından 
yevmi mezktırda mahalinde buluna· 
cak memuruna taliplerinin müracaat 
lan ilan olunur. (15781) 

bi açılır. ben de kendimi tutamaz, oıı• 
dan istifade ederim. 

Mathilde, gönUlkapan bir saflıkla: 
- Yok a ben farkına varmada:!• 

canınızı ıkacak bir §ey mi yaptını? 
dedi. 

- Bir giln, iyi hatırlıyorum. bu hll 
nımcl erinin yanından geçerken b~t 
çiçek kopardınız. M. de Luz onu eh· 
nizdcn aldı, siz ~e bıraktınız. Ben ş\I' 
racıkta idim. 

Mathilde, tabiatine işlemiş olan aııı 
metle : 

- M. de J,uz mil? imkanı yok. de• 
di: benim öyle adetlerim yoktur. 

Julit:n ateşle: 
- Ben söylediğimden eminim. de-

di. . l 
Mathilde mahzun mahzun gözlcriı1 

eğdi ve: 

- Et. dostum, dedi, doğru. 
Kaç aydan beri M. de Luz'ün t>öt• 

le bir harekete kalkışma ına izin ver• 
mcdiğimi kesin olarak biliyordu. 1' 

Julien ona, sözle anlatılamıyaeıı 
bir sev~i ile baktı ve içinden: "Hayttı 
dedi, aşkı azalmamış .. , e 

Ak§am Mathildt: ·Julicn'in madal11. 
de Fervaques'a J?Östcrdiği alakayı bil. 
şına kaktı : bir "bourgcois .. (2). s011 

rı 1 Ahmet Hııı; im'in '"Parıltı" sındııf\: 
[21 Köylü ve ıtçi ıle aııılıadctcr ııfll 

ımdaki 11osynl klaı. 
N. ATAC 

jA rkası vırrl 
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Arsıulusal artt1rma günü olan 31 Birinciteşrinde Bank·a Şube 
ve Sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açtırarak en aşatı 10 
lira yat1ranlar arasında 100 kişiye aşağıda yazıh lkramlyelerl 
verecektir: 

Blrinciy~ 
ikinciye 
Uçüncüye 
Dördüncüye 
Beşinciye 
Elllnciye kadar 
Elli birinciden yüzüncüye k. 

400 
80 
60 
40 
20 

Lira 

" .. 
" 
" 10 ' ,, 

5 .. 
Kura Birincikfın 'nun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 

çekllec ktir. Kuraya girebilmek için para yatıranlar1n paraıa..: 
rını 7 birincikanuna kadar çekmemeleri lazutJ.dıri" 

lstanbul Gayrımübadiller Komisyonundan: 
No. D. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

319 

333 

341 

1435 

1626 

1656 

2054 

2026 

2420 

2739 

4311 

5094 

278 

6975 

7204 

Bakırköy Zeytinlik 

Beyoğlu Yenişehir 

Yedikule Fatih Sultan 
Mehmed Kazlı c;eşmc 
Cibali Gülcamii 

Bostancı 

Burgazadası 

Büyükdere 

Bostancı Çatalçeşm~ 

Yeniköy Güzelce Alı. 
paşa 

Boyacıköy 

Beyoğlu Hijseyinağa 

Boyacıköy 

Kadıköy Zühdüpaşa 

İstinye Kürkçübaşı 

Bevoğlu Yenişehiı 

E.Fmn 
Y. Taşevlcr 
E. Paçacı 
Y. Katmerli 
Demirhan~ 

Ayakapı is
kelesi 
Çatalçeşmc 

Yeni 

E. Damiska 
Y. Dede Yusuf 

Dere 

Bağlar mevkii 

Maslak cad. 
Baglar mevkü 
E. Taksim 
Y. Zambak 
Maslak Cad. 

E. Ümraniye 
Y İtri Dede 
lstinye Cad. 

E. Ec7.aer 
Y. Kükurtlü 

E. 32 

E. 12 
Y. 20 
E.103 
Y.101 
E. - Y.4 

15 Mü. 
Harita 107 
E. 2 
Y. 15 

mahallen 17 
E. 2-2 Miı.13 
Y. 49-51 

E. 15 Mü. 
Harita107 
E. 96 

E. 7 

E. 9 
Y. 17 
E. 3 

E . 17 Mü. 
Y. 19 
E.118-118 
Mükerrer 
Y. 136 

E. 25 
Y. 27 

muhammen K. 

l 15 metre arsa 230 T. L. 
Açık arttırma 

57,SO metre arsa 115 ,. 

106,50 metre arsa 160 .. 
Ahşap hanenin 350 .. 
1 / 4 His. 
243 metre arsa 244 .. 
Bağçeli ahşap 225 
hanenin 33/ 252 

,, 
hissesi 
Ahşap hane ve 225 
dükkanın 5/ 16 

.. 
His. 
242,5 metre arsa 146 .. 
11332 metrt 330 
bağ yeri 
6431 metre tarla 560 

Bağçeli kagir 3200 Kapalı 
hanenin '21 / 42 his. zarf 
3675 metre Çilek 140 Açık 
tarlası ile baraka- arttırma 
nın 1/ 3 His. 
Bagçeli kagir 
Ev 
Havasız kagir 
dükkan ve arka
sında havalı mağa
zanın l / 2 his. 
Ahşap hane 

1530 Kapalı 
zarf 

325 Açık 
arttırma 

530 ,, 

Yukarda ev afı yazılı gayrimenkuller on gün mUddele sahsa çıkarılmıştır. İhaleleri 6-11-935 tarihine 
eden Çar~mba günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden:~- ...... 
ı - Orta ve lise kısımlarının bütün sınıflarında nehari talebe için yer kalmamıştu. Ancak 

leyli ve nehari talebe alınabilir. 

2- Diğer sınıflarda yalnız leyli talebe kaydedilebilir. 
3 - Paurdan başka her gün 9 dan 17 ye kadar mektebe başvurulıı bitir. 
4 - Henüz kaydını yeniletmeyen eski talebenin yerine yeni talebe alınmıştır. 
S - İsteyenlere kayıt şartlarım bildiren öğrcnekten bir tane parasız olarak gönderilir. 
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• HASAN DEPOSU : 

1 Ankara, lstanbul, Beyoğlu 
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Size en sağlam ve zahmetsiz 1 
m bir gelir temin etti i 
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1 - Faizinizi Her ayın birinci günü Bankanın her ii 
hangi bir şubesinden alabi lirsin ız. _ 

2 - isterseniz gerek faizin ızi, gerek vadesinde ~ 
ana paranızı şubelerimiz üzerine başkası na- 11 
mına masrafsız havale veya çek alabilirsiniz. IJ 

3 - ihtiyacınız olursa vadesinden evvel ana parayı 
sizin için çok müsait olan şartlar dahil inde 
Bankanın herhangi b ir şubesinden kısmen 
veya tamamen geri atabilirsin iz . 
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Güzel Sanatlar Akademisi Direk
törlüğünden: 

Cumhuriyet bayramında Ankarada açılacak İnkilap 
Resim Sergisine gönderilecek tablo ve heykelle
rin nakliye, ambalaj, sigorta ve her türlü masrafı mü
teahhide aid olmak üzere 24-10-935 perşembe günü 
saat 15 de pazarlıkla verilecektir. İsteklilerin bu saatte 
Yüksek Mektepler Muhasebecilinğinde bulunmaları . 
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ZA Yl - Hayrı Araboğlu acent.ası· 
nın 3-7 .ı 934 tarihinde İstanbul li· 
manına gelen "Vikinkland" vapuru 
hamulesinden D markalı ve 1/ 50 nu 

maralı (Gdynia) Polonyadan yükle
nen 50 fıçı sülfat dö kuivriye ait se· 

kiz numaralı poliça ordinosunu güm· 
rUk muamelesi esnasında zayi ettim· 
Yenisini çıkaracagımdan eskisin n 
hükmü yoktur. 

Ana as Karayovan 
Keresteciler caddesi No.7, İstanbul 


