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SA.Yısı ISTANBUL TELEFON { Müdiir ı 24318. YaZl ışlcri ı 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310 • 

Dün Büt •• un istanbul Ayaklandı! 
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Dün Beyazıt meydanında Istanbulda bir araya geldiği ilk defa görülen on binlerce insan mahşeri bir kalabalık haiınde haınlerı tel'ın etti. 

Mütarekede Bile, istanbul, 
Böyle Bir Kalabahk 

Halinde Toplanmış Değildi! 
Halk 
Ve Atatürk 
Bir İnsan yığınının tek el gibi 

r.um_ı;uf! ... SJf!1.!~, b_ir ağı:ulan haykırı-
Lar ... .. • - ..... .,.,,.,,11. 
h ın uzandıgı ve haykırışların cep· 
b ~ tuttuğu taraf için du1ündürücü 

!.'" t.ehdit olmuıtur ve düşündürü
cu bır telıdit olur. Fakat, eğer yum
htıklarıru ~allıyan ve bir ağızdan 
!l~kıran ınsan yığını bir Türk ıeh. 

Tının alanlanndan birine, Türk ulu
•undan bir bölumün kümelenmesi 
ol~rak göze rarpıyor i11e, böyle bır 
~ıgından gelen seslıtr kadar kor • 
{"Ç ve deh.§et verici bir tehdit 

0 amaz;. Zira gırtlağı ile şuuru ara· 
;ır1cla mantıgı şaımıu bir soğukkan
ılık teraz.isi tafıyan Türk, yaJ•ga

~'!c~ ~e farlara olmıyan Türk, teh-
ıdı ıle mutlaka ııe mutlaka bir ha

rekete baılayııını ifade etmiştir ve 
erler. 

el' T Ürk ulusu bir sürü ulusu değil;r· Duyguları ııe menfaatleri bir b.0 '!· .. ~ir dilden konuşan ve bir ırk 
ırlıgıni bütün bir tarih ile göze vu

l'an teklerin sevine, tehlike, nef • 
ret ve tehdit dakikalarında yanya
rıa gelişlerinden. birleşiılerinden 
~arlığı ve varlığının ulu derecesi 

erhal anlaşılan bir insan ulusudur. 
d Yüzde yüz benliğine ula1tığı gün

enbcri, yüz.de yüz. siyasal bir 
hliem.enlik kurduğu gündenberi 
endı toprağından ve kendi z;ekci • 

;ından yüz.de yüz. randıman almak· 

6°n başka bir fey dü§Ünmemiş olan 
u Yaratıcı, çalııhan ve temiz. in • 

~anlar yıiını, ne ulusal aınırlar için-
e ne de herhangi bir dün • 

~a devleti aınırları içinde şu veya 
'hu .tekin canına kast ile çirkin bir 
~ lırasa ulaımağı Jü ünmüş, ne de 
aran/ık bir hôse b a a ı n d a t . - -

be t ı ğ e d o k u n u l a c a h. bir 
r o v n i n g ile bir binaya sav

:t'r.ılacak katil bir bombanın saça • 
<:lğı misketlerle hasis bir kazanca 
" aımayı gütmüı değildir.Eier böy-
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Usküdarda yapılan mitingde 
nrnı göstermek için toplanan 

Dün Yapılan 
Mitingler 

Ulu Önderimiz Atatürk'e uzan • 
mak iıtiyen elleri tel'in etmek ve 
lstanbullulann Yüce Öndere can · 
dan bağlılığını bir kere. d~ha g~s: 
tennek üzere dün ~~hr1mı:ıde h.ır! 
Beyazıtta diğeri U.Jküdarda ıkı 

~1111elkl gün ~nkaracla ')laoılaır mitingde Ankara'lıların heyecanı 

Atatürk'e olan sevgilerinin heveca· 
Atatürk çocukları 

ı büyük miting yapıldı, 
Be yazıtta 

~e_Yazıl Cumuriyet alanı, mitinge 
ıştırak eden yüz binlerce kişi ile 
dolmuştu. Beyazıt havuzunun etra· 
f~ mekleplilerle çevrilmiş alan ve 
cıvarındaki caddeler kalabalıktan 
geçilmez bir hale gelmi~ti. 50.000 
den fazla bir kalabalık göze çar • 
pıyordu. Saat 14 ten sonra tramvay 
işlemeıi tamamen durmuştu. Hal -
k~n, verilecek söylevleri iyice duya· 
bılm.~si için alanın her köşesine bo
parlor konmuş, bütiin havuzun Ak· 
sa.ray .tarafında bayraklarla aüslen
mış bır kürsü hazırlanmıştı. 

Hasenenin sö;>levi 

Saat ~5 şe dogru mitinge başlan
~'· Tertıp hey'etinden Galip Bah • 
tıyar kür11uye çıkarak Atatürk'e U· 

zanmak İstiyen hain elleri lanetle
di ve sözü diğer hatiplere bıraktı. 
ilk önce öğretmen Haaene kürsüye 
gelerek heyecanlı bir söylevde bu· 
lundu. S~zlcri mutemadiyen alkı.ş -
larla keıılen öğretmen ~unları söy
ledi: 

"-.. Yu.~tdaş, kalbinin çarpıntısı
nı, yuzunun sararnuş haJini. gözle
rinin ~engini görüyorum. Hep ayni 
şeylerı konu§uyor, hep ayni ~eyleri 
haykırıyorsunuz. Atatürk'e yapılan 
yapılmak İstenen suikaııt .. Tarihin 

!Arkası 6 mcıda] 

Ras Desta, 200.0 O Kiş.lik 
Kuvvetle, Oga '1'd 

Müdafaaya Hazırlanıyor 
italyanlar, Somali 

Dagnerei" ilini 
Cephesinde, 
Aldılar 

E k t, Yağan Yağmurlar, "Ogaden,, Cephesinde 
Hazırlanan İtalyan Taarruzuna imkan Vermiyor! 

Ras destanın 
Kuvvetleri 

Addisababa, 23 A.A. - 200.000 
ki1ilih bir kuvvetin başında bulu • 
nan Ras Desta, Ogaden bölgesinde 
yapılacak olan ltal;yan· taarruzuna 
kar§ı gelmek Üzere Ouebbe • Chi • 
beli vadisinde iledemektedir. 

Tigrıe cephe&inden haber verildi 
ğine göre, ltalyan uçcıkları Makal· 
le bölgesi ıi:zerinde uçarak, ahaliyi 
Habeş lıükıimetinden aynlmağa da 
vet eden propa8anda kağıtları at
mışlardır. ltalyan uçakları Volkait 
bölgesini Üstüste bombardıman et • 
mİ§lerdir. insanca zayiat yoktur. 

Addisababa'da İsrarla dolaşan 
)layıntılara göre, Ras Seyyum kuv • 
vetleri ile Italyan kuvvetleri ara • 
sında bir muha.rebe olmustur. Bun • 
dan başka bir Jtalyan kolunun A
changi gölüne doğru ilerlemekte ol 
duğu söylenmektedir. Fakat abe~ 
çevenleri, havanın aşırı sıcaklığı, 
toprağın kuraklığı ve Danakils'le .. 
rin sarsılmaz; durumundan ötürü 
böyle bir hareketin imkansız; oldu· 
ğunu söylemektedirler. 

26 numaralı ltalyan harp tebliği 
Roma, 23 (A.A.) - Basın ve pro

paganda bakanlıgmın 26 numaralı 
bildirigı, General de Bono'nun yolla
mış oldugu bir telgrafa göre, heniiz 
is.gal edilmemiş bazı bölgeler ahalio;i
nın başegmesi ve uç.akların keşif u -
çuşlanndan başka her iki cephede 
kayde değer hiç bir hadise olmamış· 
tır. 

Şimdi 
harbi 

Sahne 
başladı. 

.Mogadiscio, 23 (A.A.) - Stefani 
~Jan:.ı aytarı bildiriyor: Uebi Scebe~
lı nehri üzerinde bulunan Dagnereı, 
Mu!\tahlll'ün 35 mil uzaoındadır. Sca 
yeli. Dagnerci'nin alm;ası Somali 
cephesindeki hattı k 1vvetlendirmiş 
bulunmaktadır. Yabancı ga:rete aytar 
farının haber verdiklerine göre, So • 
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L'7fr İngiliz Dış Bakanı Sir 
Samuel Hoare'ın söyelvi ve 
Avam Kamarasında son siyasal 
durum hakkm<laki İngiliz hüku
meti noktai nazarını gösteren 
mıtuklarım 5 inci sayfamızda bu 
lacaksmız. 

iki Hnbt!ş iandormasrnın yakaladıijı bir Arap ccuusu 

I 
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Cenuptaki vaziyeti gö:ıterir harita 

" 
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Gazetelerin tesiri 
Gönderdiği bir mektupta, mü 

nakaşa edilen hir hakkının tara
fımdan müdafaasmı isteyen bir 
okuyucumuz, hamiş olarak ila
ve ediyor: «Eğer beni haksız
lıktan kurtarmak için ya.zacağı
mz yazı. matbuattan gelen bir 
ihtar olmak itibarile ait olduğu 
makamda aksitesir yapacaksa 
hiçbir şey yazmamanızı rıca 
ederim.» 

Bu üc satırlık hamişi doldu
ran endişeyi daha açık bir halk 
<" ' line tercüme edecek olursak 
şu manayı buluruz : .. Bazı mc
m urlar, gazetelerin tenkitlerine 
göre hareket etmek şöyle dur
sun, matbuattan gelen ihtarların 
aksini yapıyor. Artık bizde, 
gazete yaz1lannın tesirsiz oldu
ğuna, hatta aksitesir yaptığına 

dair bir şüphe uyanmıştır. Endi
şemiz bu şüpheden doğuyor.,. 

Bizde bir kısnn memurların 
matbuata karşı vaziyeti, bu şüp
heyi kanaat haline sokacak veya 
büsbütün ortadan kaldıracak sa 
bit bir mizaç halinde görünmez. 
Vaziyet adamına göre değişir. 
Bu kararsızlık her iki taraf için 
ele doğrudur: yazana göre de~ 
mes'ul makamın adamma göre 
<le başka başka neticeler verir. 
Muharrir vardır ki. sırf halk üze 
rindeki otoritesinin kırılmasr gi
bi geri bir zihniyetle tenkit
lerine zıt kararlar verilir; fakat 
bu kararı verenler de bizde bii
t ün memurlar değildir. 
Her tenkidi iyi telakki ederek 
?.ehirini içinden atan ve böylece 
umumun emniyetını kazanan 
mes'ul makamlarımız olclugu gi 
hi yazıdan gelen her ihtarı der
hal bir otorite meselesi yaparak 
nalıvetle karsılayan memurlar 
da göriili.ir. İşte rejime zararlı 
olanlar bunlardTr. Daha fenası, 
bunların arasında, otorite mef
humunu şahsi tefsirlere bağlıya 
rak tenkitten sıyrılma hünerine 
\•asıta yapanların da bulunma
sıdır. 

Peyami SAFA 

AYDIN DEMIRYOLU 
TAHViLLERi 

Beheri 10 isterlin değerinde olan 
Aydın Demiryollarının yüzde yedi 
buçuk faizJi tahvilleri hazırJattm1· 

mıştır. llk taksit olan 147 ,000 Ingiliz 
lırası ilkkanunda ödenecektir. 1 mil
yon 800 bin İngiliz liralık tahvilleri 
bastırmak üzere iki ay önce Londra
ya giden Nakit i~leri Gene) direktöni 
Halit Nazmi htanbula dönmü~tür. 
Tahviller, Bonıada kote edilecektir. 
Döviz çrkmasına miısaade edilmediği 
kin tahviller buraya gelmiyecektir. 
l lalit Nazmi. diın akşam Ankaraya 
gıtmiştir. Tetkikleri sonucunu Finans 
Bakanlığına bildirecektir. 

15 BiN NÜFUS iÇiN BiR 
ECZANE 

Sağlık Bakanlığı eczane adedinin 
=ırttırılması hakkında çok önemli bir 
karar vermiştir. Eczane ve eczacılar 
kanununa nazaran 15 bin :ıtifus için 
lıir eczahane açılması gereklidir. Ye
n i nUfos sayrmının verccegi sonuca 
gôrc, eczahane sayılan üzerinde ol
dukça mühim bir artış olacaktır. 

No. 68 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Bütün erkekler ayağa kalkmıılar
ch. 

Tahsin Bey hemen sandalyesini 
ıeri çekerek "Cemile hanımefndi., 
nin "Hane aahibi, ,olduğunu haber 
'·er.dikten aonra ona birer birer miaa· 
firlerini takdim etti: 

- Memduh bey, bizim muhterem, 
cı\nı aziz refigımrz ..• Fabriıkator A
liteddin bey, tüccardan Kenan Ri
f ııt Bey ..• Vükelayı deaviden Fazlı 
Bey_ Memduh beyin meclisi idarede 
refigı, baıkatip Ayetullah Bey ..• 

Sonra bir an durup önüne bakank, 
Cemilenin dlkkatinden kaç.mryan ga
yet kıaa bir tereddütten aonra, ma
aanm bat tarafında oturan bdını 
tanıttı: 

- Madam E vangelideı... Ahbap· 
lanmrzdan .. 

Cemile, oynanuya niyeti olmadtğı 
halde, hepsinin yüzünü iyi görmek 
için masanın yanına bir aandalye çe· 
kip oturdu. Yüzünün hafifçe kızar. 
mıı olduğunu kendi de hissediyordu. 
llkönce, ortalığı birdenbire kaplryan 

150.000 lirahk 
Bir vergi 
Kafiakfiıhğı 

Belediyeye mühim bir oktruva ka
çakcılığı ihbar edilmiştir. 150.000 li
ralık olan bu büyük kaçakçılık bun
dan beş yıl evvel yapılmıştır. Beledi
yeye yapıılan ihbara göre bir müessese 
bundan beş yıl evvel Avrupadan yüz 
elli bin liralık mal getirmi~ ve bunla
rı Mudanya taraflarında depo etmit
tir. Bu müessese bir mi.ıddet sonra 
oradan aldığı menşe şahadetnameleri
le bu mallan yerli m.ıh diye şehre sok 
muştur. Belediye limana giren bir 
mahn yerli veya yabancı olup olma
dığtnr tetkike mezun olmadrğından 
bu işi gümrükte muayene memurları 
yapar ve malın yerli veya yabancılı· 
~ını tesbit ederek bir rapor hazırJar. 
Bu rapora göre mal yabancı İ!K' oktru 
va resmi a'ır. Limanrmrza s<>kulan 
l 50.000 Jiralık yabancı mal o vakit 
nasılsa verli malı muamelesi görmiiş 
ve beledi ye oktnıva resmi alamamış
tır. Aradan beş yıl geetikten sonra, 
evvelce bu kacakcıJığı yapan müesse
sede calr ırken son e:ünlerde ~ık:arr • 
lan bir memur belediyeve durumu ih 
bar ve i1..ah etmistir. Belediye tefti! 
heyeti derhal ise başlıyarak inceleme
ler vapmıs ve bi•irmistir. Hadise bu 
~iinlerde mahkemeye intikal edecek
tir. 

Sütçüler araçında 
An•asmamazhk var 

Siitc;üler kurumu üyeleri arasında 

biribirine zıt hareket eden iki taraflı 

cepheler hasrı olmustur. Yeni siit tali 
matnamesine aleyhtar olanlardan bir 
k!smı. idare heyetine karşr cephe al
mıı;hırdrr. Bunlar, heveti idareni'l be 
ledive ile elele vererk calısmasmı i~

tememekte ve mütemadjyen mü!<kül 
durumlar ihdas etmek niyetindedirler 

Yni talimatnameye göre, hazırlat

tırılan ~ü~ü:n p1 iikalarmı iı;leri gUç
lestir:mek isteyen bu parti kabul et
memekte ve bunun yerine her 7.aman 
çıkarılabilir ve gayrimuntaazm suret
te haz ırlanmr~ t eneke etiht-lcri kul
lanmaktacfırlar. Bu. tamamen talimat 
nameye avkırı bir hareket görülmek
tedir. 

! 200 Üt'esi olan kurum. hazırlatt ı ı;r 
plakalardan anrıık 50 sinin satılahil
diğini f'iirüncc Sıhhat Dircktörlqj:ti • 
ne vaıdvcti bi'Clirmiş ve !-ıiİt talımat
namesinin •tımamen t;ıtbikr ici;ı icap 
l'rfen terlbirlerin almmasmr istemistir. 
Bu e-rup. tam serim günlerinde bulu
nan kt•rumu mii"'~üı bir duruma !lnk
tu ~u e-ib! ı:;imdiki heveti 1dareden 
hiç kimRenin adı bulunmavan bir sa
rı ı; .. t,.. haı;rrlamııs. ve eski id;ıre he
yetini Filen devirmek istemiştir. Ect
ki idart hevetine taraftar olanlar rta 
calr-.m:ılc•,drr .. Secim dün a~am ~cç 
wılrte k:=ıilar !li.irmüstür. Srınuc, rcvle
r:in tasnifinden sonra belli olacaktır. 

MERiNOS KOVUNLARI 
Memleketimizdeki Merinos koyun

larının ıslahile meşgul olmak üzere 
hükfımct tarafından çağırdan Alman 
ya koyunculuk birliği direktörü Lili
cnthal ~hrimize gelmiştir. Lilienthal. 
dün Bavtar direktörlüğüne giderek di 
rektör Etem Elevli ile görüşmüş ve 
akşam Ankarava harı~ket etmiştir 
Mü4ehassıs, Ankarada 15 gün kaıa ~ 
cak ve Tar.ım Bakanhğivle temas ede 
cektir. Almanyadan getirilen 500 Me 
r!nos koyununun memleket içinde ib 
!ıvacı k:uşılavacak surette üretilmesi 
ıçin 3 sene müddetle çalışmak Uzcre 
bir Alman mütchassrsı daha ~ngaje 
edilmiştir. 

ıe.aizlik içinde onune balctı, aonra 
ba§ıru kaldımwl, gözleri, iradesin
den ayn, gizli bir cazibeye tabi ola
rak o kadının gö~erile karşılaştı. 
Anladı ki daha evvel kadm da ona 
dikkatle bakıyormu,. Fakat göz:leri
ni hemen elinde tuttuğu iakambiflere 
dikti ve biraz evvelki clikkatini ka
Çll'arak 5.aklamak iatedi. Cemile de 
tekrar önüne baktı. Göğsüne kadar 
vücudünü ve batım IU\..cak iki lı:ısa an 
içinde görebildiği hu kadmdan Ce
m»1ede kalan la7.e intıba fU idi: SAp· 
ıarı, mutlaka boyalı, fakat çok iyi 
ondüle aaçlann altında geniş bir alın, 
yolunduğu ilk bakı~ta anlaşılmıyan 
çok inc;e ka,la.r; uzun ve kanatlan ya
pıfrk, nM:İn bir burun altında, dudak
ları ince fakat büyükçe bir ağız, 
•ivri çene, uzun ve çok güzel bir bo
yun, çıplak ta.1'1lfr vücudünün umu
mi tenine iyi şahitlik eden bir ıöğüı .. 
Hafif çahk ıra.ıu altında, dudakla
nnm etrafındaki ince g\jlüımeyiıle 
tabımt.abana ut öfkeli, celalli, · pan1. 
ttlı mavi gözler ... 

Kim bu kadın? Alinin baJuettiği 
Lili bu mu 1 Fakat T ahıin batka hir 
iaim söyledi, Cemile bu iani de unu· 
tup gitmitti ama Liliye, hiç benze
mediğini hatırlıyordu. Bu düşünce 
içindeyken yan taraftan gelen bir 
erkek aeıi onu kendine getirdi. Mem 
dub hey ıoruyordu: 

- Cemile, hanım~fendi de oynı· 
yacaklar değil mi? Kağıtlar yeniden 

Ne Dersiniz? 1 
/ • Bugün açılacak belediyeler kon• 

gresinde bulunmak üzere lstanbul il VE HAKEM! 

KL:ÇUK HABERLER 

SPOR 
Gerçi bizde ötedenberi "ha

kem" den .şikci)let edilir ama §U 

8on günlerdeki kadar sık ve acı 
şikayet edildiğine pek ro•tlamı§ 
değiliz. 

clir. Sonra bundan bef altı .settf' ve şarbayı Muhiddin Ustündağ dün 
l Ankaraya gitmiştir. 

e1.1&1e olduğu gibi .seyirci sahaaaki • Cenevrede Uluslar kurumu sıh-
hakemin anasına söğmeğe başlar. hat bürosu içtimalarında bulunan 

lkinciai; sporcu müsabakayı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kaybettiği %<iman •uçu hakeme Müsteşarı Hüsamettin, cumartesi gü-

Spor işlerinde bulunanlar pek atmalı yolunu tutar ve mutlakQ nü Avrupadan gelerek Ankaraya gi-
iyi bilirler ki. sporda adalet ileri kendi hakemlerile yarı.şma siste· decektir. 

• Ha kevleri için hariçten getirilen 
6İlmenin ıartlanndandu; lak.at mini tercihe baılar. Bu da kötü seyyar sinema ve radyo makineleri-
ilk ıartı değildir. Çünkü halk bir feyair.. Sonra aporculanmu: ne mahsus ve bunlarla cihazlanacak 
önünde, apaçtk yapılan bir yarıf· memleket dışında ve yabancı ha- otomobil. kamyon gibi nakil vasıtala-
mancn •onucu hakkında nekadar lıcmlr yarıfama;z olurlar. rınrn dahi muamele vergisine tabi tu• 
iaabetmük yapıltr•a yapd.ın halk Onun içindir ki, artık dünyanın tulmıyacağı hildirilmiıttir. 
vereceği kararı verir. her torafında münahaıa bile edil· • Bugün Sanayi Birliğinde bir top 

lantı yapılacak ..,, Iş K~nunu üzerin-
Kaldı ki. bizde #•hakem" anla· miyen bu "hakem" kcırarlannı fU deki bazı tetkikler sonuçlandm.lacak-

mı üatünde hala iıkillenenler ol· uey" bu müsabaka veya yarışma. tır. Kanunun ilgili esasları etrafında 
duiunu görüyoruz:. Bir "hakem"in nın beğenmediğimiz. sonuçlarıno hazrrlanacak rapor, Ekonomi Bakan~ 

• b d · ·· k h l hg-ınıa gönderilecektir. 
verdiği karar dünyanın en ıağ- e ep ıye goaterme ' e e mut. • Fransa hükıimcti. Türkiye ile 
la L a ta J d o d • · taftl cıe arka arkaya bu noktaya m 11ear r nnuan ır. nu e1t1f· arasındaki mısrr kontenjanını on bin 
tinneie imkan yoktur. Hüner ha- 008mak laydo.audır. kilo faz .alaştırmış ve on beş bin ki-
kemi aeçcrken titiz davranmakta- Biace bütün bu .. güç beğenir''- !oya çıkarmııtrr. Nohut kontenjanı 
dır. Bunu yapamayınca onun ver· tikleri hakem seçiminde yapmalı 2500 kilo arttm1mıştır. 
diği kararlar Ü.tünde lınl" dur- &1c bir kere hakem seçildi mi ar. • Bütün ilçebayhklarda, b\i1ge için 

L • • tık onun kararlarına aes çıkarma· de bulunan ve damız,ığa elverişli gö• 
rnaııır t.dcnrnıyen aonuçlcır verir: rülmiyen boğa ve atların eneme (bur 
Bir ken halkta 1.1• sporcuda ha. dan boyun eğmelidir. Dünyayı ida. ma) Jarına baslanmıştır. Bu hususta, 
kem/erin onuruna. bilgi•ine 1.1e ha- re eden spor kanunları ve spor Vilayet Zootekni mütehassıııı Hüsnü. 

töreleri bunu emreder. Şile, Kartal, Beykoz, Usküdar, Kadı-
kem kararlarına aaygı 11öaterilme. köy ve Yalova kazalarında, yın· e mü-

. h Biz. böyle düıüniiyorw:. 
at aklunclaki kanaat ve itiyat , tehaı>sıslardan baytar Nuri de Sarı • 
•ar•ılır. Bu çok fena bir f~.Y. Siz ne dersiniz ? yer mmtakasından başlıyarak Kemer 

\.._ ) burgaz, Bakrrköy, Çatalca, Silivri ka 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- za ve nahfyeleri~de ttfti~e~ baş~-
İSf an bu I nüfusu Kadın polisler mıştrr. Mütehassıslar, mıntakalardaki 

boğa ihtiyacını, aygır ve boğalardan 
160 bin kadar arttı Cnöa••ı ar~'-< hasıı otan aöııerin mikdarını tetkik 

Nlifııs sayım bürosu. bütün ilçe
baylıklar<lan nüfus sayrmı sonuçlan 
hak:kmda gelen en son mahimatı dün 
a lmış ''e bunların kat'I yekiınunu yay 
mıştır. Buna gore lstanbulun bütün 
ilçebaylıklarla beraber genel nüfus 
890 binden fazla, 900 bine çok yakın 
drr. Yalnız İstanbul şarbaylığı sınırı 
içindeki nüfus 7 50 bine yaklaşmak:ta
drr. 927 sayımında Istanbul ilbaylığı
ntn genel nüfusu 7 30 bindi. Bu şim
di 890 hinden fazla 900 bine yakla~tr
ğma göre St'kiz sene içinde htanbu
lun genel nıüfuııu 160 bin kadar art
mış bu1unmaktadrr. Tahrirde:-ı sonra 
da birçok mübadillerin ve son T.aman
Jarda da küçük sanatlerin Türk teba
asına !~asrı dolayısile birçok yabancı· 
lann gıtme!dne rağmen nüfusumuzun 
ç.oğal1'.1as~. Türk ırkının gittikçe ı?it· 
tıkçe ınkı~a! ~tiğini göstermektedir. ,. , 

Yeni polis teşkilatı projesi kamı. 
tayuan 11ııtt1ktaıı sonı a zabaa u:!iıcııa
tında bazı değişiklikler yapılacağı 
söylenmektedir. Tıirkiyede mevcut 
22 kadın polis amir ve memuru mik
darı çoğaltılacaktır. Halen bir• mm
taka müfettişi ola:ı kadın polislerden 
ikisi ikinci komiser, dördü komiser 
ve 15 i polistir. Bunların 18 zi Istan
bulda, biri Seyhanda, ikisi Izmirde 
ve biri de Ankaradadır. Bilhassa. ka
dın polisler şehirlerin ahlaki iş eri ü
zerinde çalıştrkl.arı için faydalr gdrUl 
mtiş. bu teşkilatın lstanbul, Ankara 
ve tzmirde biraz daha genişletilmesi 
genel direktörlükçc düşünülmekte· 
dir. 

DOKTORLARIN SINIFLA.RI 
Etibba odasınca bütün doktorların 

sınıfları tayin edilmiş ve meslek ver
gileri tesbit oturtmuştur. Fakat baz1 
UQJ~c tınanıı \an:txırdıı; un:'uı.:ıou ....... , ı 

doktorların ayrıldıkları sınıfa itiraz 
TALEBEYE KOLAYLIK etmiş ve bazı doktorlara tebligat ya-

Usküdarda oturan talebeden birco· parak srmflarının yükseltileceğini ba
ğu Kadrköyünde aç.ıla:ı yeni orta oku ber vermiştir. Bir taraftan tayin olu
la gitmek mecburiyetindedir. Bunlar nan smıflar'a maliye şubelerinin yap 
3 kıt'a tramvay paras1 vermektedir· tıklan itirazlar karşılaşmış ve bu hu
ler. Talebt velileri bunu belediyeye sustaki dedikodular artmıştır. Etibba 
şikayet etmiş ve talebeden daha az pa odası ve doktorlar. Finans şubeleri
ra alınmasının teminini istemişlerdir. nin tayin olunan sınıflara kat'iyyen iti 
Belediye bu şikayete önem vererek raza halcları olmadıgrnı iddia etmek
sosyete idare meclisine Usküdar - Ka tedir. Vergileri ziyadeleş•irilmek üze 
drköy hattının talebe için bir kıt'a O• re sınıflarına itiraz edilen doktorlar 
lar~~. kabulünü teklif etmiştir. Bu da itiraz komisyonlarına basvurmuş
tek Ltin kabul edileceği muhakkak gö lardır. Komisyon'ara verilen itiraz ile 
rüldüğündcn Uskiidar talebeleri ya - geçenlerin de tahakkuk memurlarının 
kında çok ucuz bir fiyatla okullarına itirazlarının kanuna aykırı olduğu ve 
gidebileceklerdir. seçim ve tayin işinin doğrudan doğ

TRAMVAY ARABALARININ 
OMRO 

Tramvay sosyetesinin tramvay ara 
balan çok etkimiştir. Bunu önemle 
gözönünde tutan Belediye Şirketler 
k.oıni&erliği ve Bayındırlık Bakanlığı 
§trketler başmüfettişliği bir tramvay 
arabasının kaç yıl kullanıtabilcceğini 
Bayındırlık Bakanlıgmdan sormuşlar 
drr. Bakanlıktan gelecek cevaba göre 
harekete geçilerek ömrü tükenmiş o
lan arabalar seferden mcnedilecektir. 

veri lain. 
Rum kadını, §İwı•ı pek az bozuk 

bir türkçe ile: 
- Yo ... k! dedi, Memduh bey, •İz 

kağttlannızdan memnun defilainiz 
gali>a ••. 

Memduh bey batını iki yana &al
hyarak: 

- Bilakis. bitakiı, diye cevap ver
di, çok memnunum, hayır .•• Fakat 

' ruya mesleki teşekküllere verildiği 
açrklanmıs ve Finans şube memurla· 
rmın yaptıkları itirazın reddi isten
miştir. Bununla beraber, Finans şube 
lerinin itirazları varit görülse dahi 
kanunen bu itirazların sınıf tayini gü 
nünden itibaren 30 gün içinde yaprl
mrş olmaST icap etmektedir. Ha"buki 
Finans, şubeleri, sınıfların doktor -
lara tebliğinden 4.S • 50 gtin sonra iti 
radarda bulunmuşlardrr. Doktorlara 
göre. bu da maliyecileri• yaptıkları 
itirazların muteber olanııyacağını gös 
termektedir. 

hanımefendi oynıyacaklana .... 
Bu Memduh hey denilen adam da 

şişmanmış da uğula uğula zayıflamış 
gibi yüzünün, boynunun etleri ıar
kan, durup dururken hep başrnr sal
hyan, çok iri bUTunlu ve kalın sesli, 
kır bıyıklı, ellisini geçkin bir adam
dı. Fakat halinde çok kibarlık vardı. 

Cemile: 
- Ben oyun bilmem efendim, de-

edeceklerdir. 
• Kızılayın kaza mümessilleri, Is

tanbul mümessili Gene!ral A ' i Çalım
lının başkanhğmda S Ikinciteşrinde 
toplanacaktır. Toplantı saat on dört
te yapılacak ve gıdas1z çocuklaTa yar 
dıırı işleri üzerinde görüşiilecektir. 

• Çocuk Esirgeme Kurumu Anne
ler Birliği, dün merkezde toplanmı1 
ve yoksul kadınlara yardımlarda bu-
1 un mu~ttı r. Birlik, Cümuriyet bayra
mı için g~reken hazırlık ara başlamış 
tTr. 

• Habeş işgüderi Markos dün An
karaya gitmiştir. 

• 29 llkteşrin Cümuriyet bayramı 
münasebetile §ehrimizde bulunan cJ. 
çilerden bir kısmı Ankaraya gitmiş
lerdir. Istanbulda. kalan elçiler de 28 
akşamına kadar Ankarada bulunmak 
Üzere hazırlık yapmaktadırlar. 

• 'D-'---ı.ı.- --1 -··-;..: .. :... h•n•i 
aylarda tahsili muvafık olacağınr şu-
be· erinden sormuştur. Gelecek cevap
lar gözden geçirilecek ve aonra bu iş 
Şehir meclisinde konuşulacaktır. Yol 
vergileri meclisin vereceği karara gö 
re tahsil edilecektir. 

• Bakırköy • Inciliköprü, btinye -
Büyükdere ve Heybeli yolları yaptsı 
bitirilmiştir. Bu yolların açılma töre
ni Cümuriyet bayramında yapılacak· 
tır. 

• Tramvay araablarmın kışlık ıey 
rüsefer tarifeleri yakında teabit edile· 
cektir. Kışın gece tramvayları çoğal· 
tılacak ve mümkün olduğu kadar 
geç kaldmlacakur. 

• Yarın sabah Topkapı Fukaraper 
ver cemiyetin 300 fakir aileye kı§lık 
yiyecek. giyecek ve yakacak dağıtıla
caktrr. 

• Zabıta, son zamanlarda gizli fu. 
huş yapanlar hakkında sürdürdüğü ir 
lemelerini arttırmış ve diln Beyoğlun 
da yaptıaı araştırmada 18 kadın ya
kalamış ır. Araştırma. Eftalya, Karo
lin. Takohi adlarrndaki kadınların ev 
lerinde yapdmı~ ve bunlar hakkında 
takibata başlanmı§tır. 

• Birkaç gündenberi şehrimiT.de 
bulunan Ekonomi Bakanlığı Deniz iş
leri müsteşarı SadulJah bugün Anka· 

di. 
Cümles.inin sonundaki yalnı;ı: §U 

"efendim,, lcelimeti, Cemilenin neza. 
keti haldanda mecliae iyi bir fikir 
vereeeği için Tahain beyin yüzünü 
güldürmüştü. 

- Bilmez! diyerek tekit etti. 
Memduh bey çok büyük lNr haym 

içinde kaldı: 
- Nasıl? Poker bilmiyOI' musu-

nuz? 
Cemile batını yukan kaldn·arak: 
- A-ahl demişti, bilmem. 
- BalcaTa da bilmiyor muaun? 
- Çocukluğumda oynardım. 
- Maıallah ! .. Çocukluğunuzda ba 

kara mı oynardınız? 
Tahsin hey de ona hayretle hakı· 

yordu. Cemile daha söylerken bir 
yanlı,hk yapmıt olduğunu hiwettiii 
için tekrar kızardı: 

- Şey ••• dedi, yanlıt anladım ı• -
liba. Nasıl dediniz? 

- Bakara. 
KeJimedelci '1»,, harfinin farlunda 

olarak giildü. 
- Hayır, dedi, bilmem. 
Taha.in 10rUyordu: 
- Ne anladrmz? 
Cemile bu defa wn'i bir ıurette 

gülmefe çalı,anak: 
- Ben, dedi, makara anladnn.

Hani kız çoculdan iki değneğe İp 
takarak makara oynamazlar mı? 

Rum kadını bir kahkaha kopardı. 
Avukat Fazlı bey de gülmdclen 

Sevmek 
En geniş aı;ılammda sevmesini. 

doludizgin, dörtnala, karanlrk
sız ve ıvrrzrvı:r sevmesini bilmi -
yen adamda hayır yoktur ben • 
ce. 

Bir şeyi, bir nesneyi. bir dü .. 
şünceyi, bir haı·eketi, bir canlıyı 
sevmemiş, se~memiş o l a n 
adam, bütün ömrünce ne biı şar
kının tadını dtt}'2bilmiş, ne bir 
heyecanın hamleısiyle yükselebil 
miş, ne de, göğsti.nii gere gere 
haykırabilmiş demektir. 

Sevmiyen adamın. yüreği. ka 
fası, kolu kısırdır. Sevmiyen a· 
dam yaratamaz, dqğuramaz, an
layıp inanamaz. 

Diyeceksiniz ki, "doludizgin, 
dörtnala, uçsuz bucaksız seven -
!er, kurnazhklannda.'1. ne bıle -
lim. belki de biraz zekalann~1 
kaybederler ... 

Bu sözünüz bir baknna doğru, 
bir bakıma yanlıştır. 

Seven adam, öğrenip, anlayıp, 
bilip scvememişse. sevgisinde 
yalnız helecanı ve yüre!~i konuş
maktaysa, dediğiniz doğru ola -
bilir. Ve bu çeşit sevgilt!.rin inki
sarları korkunçtur. 

Fakat. seven, öğreniµ. bilip, 
anlaycp, inanarak sevmi§Se bu 
sevgide kafa da yürek kadar 
dümeni tutuyor demektir. 

Sevmek: öğrenip, bilip, ada -
yıp. inanıp sevmek! Bence yara
tıcı insanın en büyük, en derin, en ayırdedici kendine benzediği 
buradadır. . - Orhan SELlM 

TiFOYA KARŞI TEDBiR 
lstanbulda tifo vakalarımn çoğaldı 

ğrnı gözönünde tutan Sağlık Direk • 
törlüğü aşı istasyonlarını çoğaltmış
tır. Bundan sonra istasyonlarda müın 
kün olduğu kadar çok yurddaşa a§I 
yaprlacaktır. Harbiye arkasında ha • 
mam ve Jağrm sularile ürünlerini ye
tiştiren bahçe sahipleri. belediyeye 
başvurarak mevsim dolayrsile yeni -
den ekim yapacaklarını bildirmişler ve 
icap eden müsaadeyi istemişlerdir. 
Be· ediye, bu dileğe mtıvafakat etme
miş ve kendilerine bahçelerde akar su 
tesisatı yapılmadan müsaade verile • 

• U'•&""u. ~•• •j "' .... ..._ ••V •.,.. -
li hastalıklara kar~ı çok uyanık bulu
nan belediye. bütün lokantacr ve as
çılara da tebligat yapmış ve temizli
ğe azami dikkat edilme~ini hattrlat • 
mıstır. Yakında teftiş ve kontrollere 
baŞlanaoak ve bu bildi: '1e riayet ct
miyen esnaf görülUrsc ağır cezalara 
çarptınlaeaktır. 

raya dönecektir. Müste~ar, lstanbul
da Romanyalı göçmenlerin işlerile 
metgul olmuş ve kaputaj hatlarma ait 
bölilmler üzerinde uğraşmrştır. Sadııl 
lah. Ankaraya döntincc tetkikleri et
rafında Bakanlığa bir rapor verecek
tir. 

• Müddeti biten Türk - halyan te 
ci manlaşmasımn bir müddet dahi 
uzatılması hakkında beniiz hiç bir ha 
ber gelmemiştir. 

• Kuruçeşme kömür depolan için 
münasip bir yer araştmlmaktadrr. or 
taköyde deniz kenarmdaki metruk .ar 
salar gözden geçirilmiş, fakat işe el
verişli görülmemiştir. Depoların na• 
kil işi. hem tesisat ve hem de bazı mas 
rafları icap ettirdiği için güç ve geç 
olacaktır. Belediye Ekonomi direkt~• 
lüğii depolar işi üzerinde tetkiklcrı~ 
ne devam etmektedir. 

kendini alamamıştı. Fakat o hemen 
tc.lıkahatıını nefsine zor ederek tut• 
tuğu halde, kadın, bilakis, zorla uza• 
tıyordu: 

Memduh bey Cemileyi kurtannalı 
içine 

- Ben •ize bet dakikada bakara 
öireteceğim. Çok kolaydır. Dedi. 

Ruın kadmı: 
- Olma%, olmaz! di'.ye bağnyordııt 

beklemez herk~ Memduh Bey! 
Meınduh Bey daima ha.şını aall•' 

yarak: 
- Siz oyuna devam ediniz. oe<fi, 

biz bannnefendiyle ,u maaaya gide• 
riz, orada kendilerine çabucak öğre• 
tirim. 

Sonra Cemileye daha yakından ı,., 
karalı:: 

- Deijl mi efendim? dedi. 
Tahıin bey Cemileye .,_tiyle if'l" 

ret venırek: ' 
- Evet, evet.. Hay hay, diyordıs-
Memduh bey ayağa b1kmıtb· 

1 - Bir talum kağıt daha var rıJJ 
diye aordu. 

Tahıin bey eve deste deste iskal11' 
bil kağıtları getlrbnit olduiu içİI' 
Cemile: 

- Dunınuz getireyim, dedi .,. sıı. 
londan çıktı. 

Arkası var 
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idari Teşkilatımızda Değişiklik 

Yeni Kurulacak Rize, Hakari, Bitlis, 
Murat Ve ·Munzur illerinin Merkezleri 

Çoruh ilinin merkezi Artvin olacak, ihdas edilecek 17 merkez 
Kazasından başka 12 kaza daha kuruluyor 

[Tan'ın huıusi telgrafı] 
Ankara, 23 - Bugün ilbaylarm Ü· 

terinde bulunan merkez kaymakam-
11ftı i lerinin ayrılarak il merkezle
lınde birer kaymakamlık teşkilinin 
çbakanlıkça faydalı görüldügunü ev

"".clce bildirmiş, ve bu sene merkezlc
r-ınde kaymakamlık ihdas edileck on 
tedi ilin isimlerini haber vermiştim. 

u rnerkez kazalarından başka bazı 
illerde yeniden 12 kaza kurulması ka
r-ar}aşmıştır. Bu kazalar şunlar ola· 
taktır: 

Yeni kurulacak olan Bitlis ilinde 
teşkil edilecek Hizan, Kotum kazala· 
il ile Dıyarbekir vilayetinin Bismil 
"e Behramki nahiyelerile Silvan ka
~asınm Sinan nahiyesinden teşekkül 
ıctrnek ve merkezi Bismil olmak uze:t Bismil ka.zası, ve Osmaniye kazası 
ılc Lıcenin Hani nahiyesinden alına
cak bazı koylerin Dicle nahiyesıne 
":. Deve geçidi naltiycsine bağlı bazı 
~oylerin de Eğil nahiyesine ilavesi 
n~retyle merkezi Eğil olmak üzere 

•ele kazası, Van vilayetinde Nor
?os, Iiaşap ve Havasor nahiyelerini 
ihtiva etmek ve merkezi Havasor ol
tnak Uzere Havasor kazası, Elaziz 
Vıliyetinin Elazız merkez kaza ına 
b~gh bir kısım köyler ayrılar.ak Siv
!ice köyünde Sivrice kazası, gene E-

laziz vilayetinde Kiğinin Çan ve Pa
lunun Ohi nahiyelerinden teşekkül 
etmek ve merkezi Zalhıdır olmak ü
zere Karakotan kazası. 

Ercişin Dedeli ve Ahlatın Sansu 
ve Malazgirdin Patnos nahiyelerini 
ihtiva etmek ve merkezi Patnos ol
mak üzere Agn vilayetine bağlı Pat
nos knzası, Antalya vılayeti dahilin
de Aksekinin Güzelsu ve Alanyanm 
Kızılagaç ve Köprülü nahiyelerinden 
almaca~ 36 köyden müteşekkil ve 
merkezı Eksere köyü olmak üzere 
Gündoğmuş kazası, Ankara merkez 
kazası içinde yeni teşkil edilecek o
lan ~ç.iören kazası ile Cebeci ve 
Dikmen nahiyelerini ihtiva etmek ü
zere Çankaya kazası, İstanbulun Fa
tih kazasına merbut Eyüp nahiyesi
le bu nahiyeye yakın diger nahiye 
ve köylerden müteşekkıl ve merkezi 
Eyüp olmak üzere Eyüp kazası. 

Yeniden kurulacak olan iller hak
kında da aldığım tafsilata göre: 

1 - Burçka, Artvin, Şavşat ve 
Erzurumun Yusufili kazalarını ihti· 
va etmek ve merkezi Artvin olmak 
ve Çoruh ili adıyla anılmak üzere ye
ni bir vili'iyet kurulacak ve bugunkü 
Çoruh ilinin Rize. Hope, Pazar ka
zalarından ıbaret kalan ve merkezle
ri Rize olacak kısmına Rize ili adı 

Avukatlara Verilecek Bazı 
imtiyazlara Mukabil 

Veni Kayıtlar Konuyor 
, ~nkara, 23 (Ozel aytarımız bildi
~1Yor) - Tüze Bakanlığı tarafın~n 
azırlanmakta olan yeni Avukatlık 
~nun proıe i üzerinde çalışmalar iter 
" ı. - · - • • • '·--qcıında a u"atlık kanununun hakimıer TtanÜ 
~u ılc mütenazır oJma ı prensibı goz
h?unde tutulmuş ve avukatlık amme 
ızmetlerinde en ônemlilerinden biri 

:ddedılmiştir. Bu meslege girmiş o -
J anlarla bundan sonra girecek olan -
/r hakkında bazı takyidat konmuş, 
~~k~t buna mukabil avukatlara bazı 
~tıyazlar verilmi tir. 
!t Bu cUmlcden olmak üzere bir avu
:tın vckaJet iıcretinden doğan bir 
acağıru mahkemeye gitmeden dog-

H ava tehlikesini 
Bilen üyeler 

•. Ankara, 22. A. A. - Hava tehlike-.. ı . 
1li bilen uyeler: 

li Neşet Odabaşızade 20; Cerrah 20; 
lıtı asan 20; Bozan Çeltikli 20: Hacı 
1\ ehrnet Karahan 20: Emir Eyüp 25; 
antarcınm Alı 25; Ay e Boşnak kı-

2ıı 20: Kazım 20: Emin Mecit oğlu 
O· li b" 

2 • a ıp 20; Hasan Ahmet oğlu 

2 
O: liacı Hasan 40: Sami Süzmen 
O; Vis Hacı oglu 20; Mehmet Na

tar 20: Sadık Kanii 20; Mustafa Iz
~ct 20: Kalaycı Huan 20; Necip Sa
.... 1.P 20; Mehmet Hanifi 20; lbrahim 
.oı . 
A ~ınci 20; Murat Ergün 20: Salih 
l' lıba§ 20; Mehmet Ekici 20; Aslan 

Orun 20. 

'<arnutayda 
l>Gnkü toplantı 
te~nkara, 23 (A.A.) - Bugün Fik
tn Sılayın ba kanlıgında yapılan ka
tn Utay toplantısında arttırma, eksilt
lc~ ve. ihale kanununa bir fıkra ek
tnü ın ı hakkındaki kanun layihası 
'onzake:e ":e ~abu! edilerek toplantıya 
to 1 Verılmıştır. Kamutay cuma günü 

P 'lnacaktır. 

Bir tekzip 
t!·~nlc~ra. 23 ( A. A) - Cümhu .. :oet 
d ~ deıumumisi Baha Arıkan Ana
n~ u. Aıansından aşagıdaki tekzibin 

Şrını rica etmiştir: 

•"ın~2 10 1935 tarihli Haber gazete
.. ın b" · · nu ırıncı sayfasının ayni sütunu-
ıc:; Ankara mahreçli telgraf haber
d~de bana atfen bir beyanat neşre-

ktedir. 
19

/10/1935 tarihli Ulus, Tan, ~k
nur;-

1
Curn.huriyet gazetelerine yap

gaz 0 duğum beyanattan başka hiçbir 
lirn.etcye tek bir söz soylemiş deği-

tc~elefonla malOmat istiyen gaz~ 
biı;i~~kada Jara, tahkikatın seyri ta
ilctifa cereyan ettigini soylemeklc 

etmekteyim. 

rudan doğruya icraya müracaat sure 
tile tahsil edebilmesi esası kabul oJun 
muştur. Buna mukabil de bir Adliye 
müfettışinin avukat yazıhanesini tef
tiş edebilmesi kay~ı iJave edilmi tir. 

.Avu tlann ulh, as ıyc ve temyız 
avukatı gibi sınıflara ayrılması ve mu 
ayyen evsafı haiz olmayanların bir 
sınıftan digerine geçememesi esa mı 
koşmuştur. Ayni proJeye göre, devlet 
dairelerinde iş takip edebilmek hak -
kı sadece avukatlara verilmektedir. 
Bu proje kanuniyet kesbettikten son
ra baroların kendi üyeleri arasınd.ı 
tabii bir tasfiye yapmak mecburiye
tinde kalacakları anlaşılmaktadır. 

Ankarada planör 
Tatbikatı 

Ankarn, 23 A.A. - Türk hava 
kurumunun Türk ku§u teşekkülü 
çah§mıya ba§lıyalı be§ ny olmadığı 
halde bütün Türkiye çeveninde ya
rattığı yangı göğüsleri kabartacak 
dereceyi buldu. Bilhaua, geleceğin 
dayancı olan bugünün gençleri ara 
aında Co§kun bir kayna§Illaya se -
bebiyct verdi. 

Son günlerde içinde kültür haya 
tına da giren bu fikir, parlak bir 
başlangıçla Gazi eğitim enstitüsün
de kendini gösterdi. Enıtitü ders
lerinin arasına haftada bir' defa 
olmak Üzere bir "Havacılık dersi 
ekledi. Jlk de~s 22-10-1935 ~alı gü
nü öğleden tıonra yapıldı. Uzman 
Romanof enstitüsü atel~inde pla
noreüHığ-ünün creki, planörlerin ya
pılı§ı ve kullanılması hakkında kıaa 
bazı malfrmat verdikten sonra ku
rumun otobüsü ile ve cnıstitü öğret 
menlerinden Vildan Aşir'in yöneti
mi altında Türk ku§u alanına gi
dildi. Birinci ders olmak dolayııi -
le her okulluya ikişer defo planör -
lene yerde müvazcne dersi, ve öğ
retmen Vildan Aşir'e de kunımun 
motörlü uçağı ile bir gezi yaptırıldı. 

Bu derac bir.inci grup olarak 12 
okullumuz girdi. Gençlerimiz bu 
dersten büyük bir kıvanç duydular. 
Hıı~ta içind ikinci sınıfa da ayni 
şekılde ders verilecek ve bu aene 

"h • • nı nyelıne kadar aürccektir 
ilerde havacılık sporu önderleri 

olacak genç okullulnrımızın isimle
rini a§ağıya yazıyoruz. 

21 Mustafa, 22 K"m 1 Tekin 2-3 
Emin, 25 Misbah, 26 Cevdet 2S Ta 
]at, 30 Abdi, 32 Faik, 35 Nured • 
din, 36 Hilmi, 37 Hasan, 38 Ahmet. 

GAYRIMOSllM TALEBEYE 
ASKERLiK DERS/ 

Ankara, 23 (Ozel aytarrmzz bildiri
yor) - Bazı mekteplerde Türk va
tandaşı olan gayri muslim talebeye 
aııkerlık dersi verilmedigı anlaşıJmış
tır. Bu husustaki bir tamimde Türk 
vatandaşı olan gayri müslim talebeye 
de askerJik dersinin mecburi o1dugu 
alakadarlara bildirilmi tir. 

verilecktir. 
2 - Gevar kazasından ayrılarak 

kaza haline sokulmuş olan Şemdi
nan ıle Hakari, Gevar ve Siirt iline 
baglı Beytüş ebab kazalarından mü
teşekkil ve merkezleri Çölemrik ol
mak üzere Hakari ili kurulacaktır. 

3 - Muş ilinden ayrılan Bitlis, 
Vutki, Vanın Ahlat kazaları ile Bit
lisin Hizan, Uçum ve Hafik nahiye
lerinden müteşekkil olarak kurula
cak Hizan ve Gevaş'ın Reşadiye ve 
Ahlatın Tatvan nahiyeleri birleştiri
lerek Kotum köyünde teşkil edilecek 
olan Kotum kazalarını ihtiva etmek 
ve merkezi Bitlis olmak üzere Bitlis 
ili teşkil olunacaktır. 

4 - Muş ilinden ayrılacak Çapak
çur, Genç, Solhan, Bingöl ve Erzin
canın Gigi kazaJanndan müteşekkil 
ve merkezi Çapakçur olmak üzere 
Murad ili adıyla yeniden bir il kuru
lacaktır. 

5 - Hususi bir idare sistemine ta
bi tutulacak olı>.,"1 Munzur ilinin ise, 
hangi kazalan içine alarak kurulaca
ğını evvelce bildirmiştim. 

Bunlardan başka Muş ilinin Sa sun 
kazası Siirt iline ve Agrı ilinin Maz
girt kazası Muş iline baglanacaktır. 

Uraylar 
Kongresi 
Bugün Açıllyor 
Ankara, 23 (Ozel aylarımız bildiri

yor) - Uraylar kongresi yarın saat 
10,30 da Halkevi salonunda iç Baka
nın bir soylevi ile açılacaktır. Ismet 
.... ~"""":; ... n ... h;,- aft .. 1aır vrrmrcti ihti
mali vardır. lç Bakanın söylevinden 
sonra, kongre Ba kan, Asbaşkan ve 
sekreterleri seçilecektir. 

K'ongrede görüşülecek mevzular 
üç kısma ayrılmıştır: 

l - Bayındırlık, 
2 - Uray gelirleri, 
3 - Hayatı ucuzlatmak çareleri 
Bu mevzulan inceleyecek oJan ko-

misyonlar için iç Bakanlığında daire
ler ayrılmıştır. Kongreye verilmek Ü· 
zere uraylardan pek çok raporlar gel 
miştir. Bu raporlarda ileri sürülen te
menniler tasvip edilmiştir. Bu arada 
36 uray bayındırlık işlerinin lç Ba -
kanlıkta teşekkül eden belediyeler 
imar heyeti tarafından yapılmasını, 
57 uray Bayındırlık i !erinin birlik 
kurulması suretile yapılmasını iste -
mektedir. Birlik. yapılması için iki e
sas ileri sürliJmektedir: Birisi urayla
rın biribirlerine yardım etmesi için bir 
lik, digeri de kredi bulmak için birlik. 
62 uray bayındırlık işlerinin merde 
ımar şirketleri te kili suretile yapıl· 
ması lüzumunu ileri sürmüşlerdir. 

65 uray yol paralarından hisse iste 
mekte, 4 7 uray kantariye resmının 
yeniden ihdasını, 30 ur.ay kır bek~isi 
ücreti ahnmasını, 4 7 uray muhtarlık 
işlerinden ücret alınmasını istemekte 
dir. Hayatı ucuzlatmak çareleri ara
sı.nda açık pazarlann çoğaltılması, na 
kıl vasıtaları ücretlerinin indirilmesi, 
malı meydana getirenlerle harcayan· 
lar arasındaki vasıtaların azaltılması 
gibi çareler gösterilmektedir. Bu üç 
mevzu etrafında tetkiklerde buluna
cak olan encumenler yarın ve öbür 
gün çalışmalarına devam edecekler 
ve raporlarını cumartesi günü kongre 
genel heyetine e.rzedeccklerdir. 

RECEP PEKER GELiYOR 
. Ankara, 23 (Ozcl ;ıytarımız bildi

rıyor) - Parti Genel Sekreteri Re
cep Peker lst-anbula harekef etti. Pa
zara kadar orada kalacaktır. 

ZiRAAT ENSTiTÜSÜNDE 
TERFiLER 

Ankara, 23 (Özel aytarrmız bildi
riyor) - Yuk ek Ziraat enstitiisun
den. 12 laboratuvar şefi doçentlige, 
yedı ha a.si tan laboratuvar şefliği
ne, beş asıstan baş asistanlığa terfi 
edilmi }erdir. 

TELEFON ŞiRKET/NE VERiLE
CEK TAKSiTLER 

Ankara, 23 (Ozel aytarımız bildi
riyor) - Cümuriyet Merkez Banka
sı, Osmanlı Bankası ve Doyçe Oryent 
Bank direktörleri Istanbul Telefon 
şirketıne veriJecek taksitlerin tahvil 
olarak mı, bono olarıık mı verimini 
tcsbit etmek üzere lstanbuJ Universi
tesi riyaziye profesörlerinden Bani -
sef'i eksper eecmislcrdir. 

Japon-Rus 
Münasebatında 
Gerginlik Var 
JAPONLAR "iCAP EDERSE BiR 
HARP KARŞJSINDA RICAT 

FTMJ:YJZ nlYORJ.AR 

Sovyet Rusya Harbiye Kcfmiseri 
VOROŞILOF 

Geçenlerde Sovyet Rusya - Man· 
çuko hududunda bir hadise olmuş, 
bazı, Mançuko'lu askerler, hududu 
geçerek Sov:;et muhafu:.lannın üze· 
rine mitralyöz ate i açmışlardı. Bu 
çarpışma esnasında birçok Sovyet 
askeri, ölmüş, Moskoı.Ja hükumeti 
hadiseyi Tohio nezdinde protesto 
etmi~ti. 

Dün Tokiodan aldığımız bir tel -
graf hadiıenin kapanmadığını ve 
belki daha alevlendiğini göstermek 
ledir. 

Japonlara göre, Sovyet Rusya, 
Mongolistanı kendi nüfuzu altında 
bulundurmaktadır. Bunun için, 
Japonlar, Mançuriyi kızıl nüfuza 
karşı müdafaa etmek mecburiyetin 
dedirler. Ve hatta Japonya, ieabe· 
derse bir harp tehlikesi önünde bile 
rical etmiyecektir. 

Halbuki Moskoı.Ja hükumeti bir • 
çok defalar, en salahiyettar devlet 
adamlarının ağzından Mongolista· 
nın öz.gür bir devlet olduğunu, Sov
yet Ru yanın Çin'in şimali ve Sing
sianv "''nl ti için hiçbir arzu bes
lemeJigini öylemıştir. Moskovaya 
göre Sovyet Rusyanın isteği her 
yerde olduğu gibi ur.ah şark hudut 
larında da banfın devamıdır. Asıl 
Asyada genişlemek ve bilhassa şar 
ki Sibirya sahillerini almak istiyen 
Japonyadır. Bunun içindir ki, Ja -
ponya buralarda 200 bin kişilik 
bir ordu beslemektedir. 

iki devlet arasındaki durumu bu 
suretle hülcisa ettikten sonra aşağı 
koyduğumuz. telgrafın önemi daha 
açık bir fehilde anlaşılmış olur. 

Tokyo, 23 (A.A.) - Sü Bakanlı
ğının mümessili şu beyanatta bulun
muştur: 

Sovyetlerin nüfuzu altında bulunan 
dış 'Mogolistan, kml niıfuza karşı 
mutlak surette himaye etmek istedi
ğimiz Mançuriyi veya şimali Çini teh 
dit ederse ameli tedbirler alacagız. 
Sovyetler Birliği ılc bir harp tehlike
si onıinde ricat etmiyecegiz. Fakat 
Sovyetler Birliğinin Mançuriye ve 
MogoJistana münhasır olan bir anlaş 
mazlığa müdahale etmiyeceğine kani
iz: F..sasen ıhaliha•ırda bir anJaşmaz
lıgı yerinde gösterecek kadar ciddi 
hiç bir sebep yoktur. Bununla bera -
ber, Hududda en küçük bir hadise 
anlaşmazlık tevlit edebilir . 

Trakya ekonomisi 1 

iejin tedbirler 
Türkofisin l tanbul şubesi. Trakya 

nın genel ekonomik işleri uzerinde 
bazı incelemelere başlamıştır. Haber 
verildiğine gore, Ekonomı bakımın • Dogm.. amış oğluma mektup 
dan özel bir onemi o an Trakya mın-
takasında istihsal olunan beynelmilel Oğlum Doğan! 
tecim maddelerinin istihsaJ şartlan Doğmadan adını Doğan koy• 
düzeltilecektir. Bilha sa Trakya böl • dum diye böbürlenme! Doğmak ne 
gesinde yetiştirilen buğday, arpa, çav senin için bir marifet, ne benim 
dar, yulaf gibi hububatla oradaki pey için bir hunerdir. Hepimiz senin 
nirciliğin ıslah ve tanzimi önemle dil gibi bilmeden. rormadan, nnlam:ı
şümilecektir. Trakyanın bUtıin çıkat dan doğduk. Sen de oyle olacak
madde'eri üzerinde esaslı tedbirler a- sın. Onun için bilmediğin, görme
lınacağı gibi çıkatçılar (ihracat~ılar) diğin hatta uzu~ zaman nnlamıya
da teşkilatlandınlacaktır. cağın bir yere gıderken aana oras• 

hakkında bazı bilgiler venneği 
. KACAK ESY ALAR müstakbel babalıgımın ödevlerin· 

Dun, Pıreden gelen Dk açlykabvakıpuru den sandım. 
yoJcuları ara ında kaça çı ı a mın 1 O 1 D ~ ı . El • g um oc n. 
dan bır muayene yapı~mış ~e . enı Bilesin ki, dünya yuvarlaktır, dö-
adında bir kadının ustunde ıpeklı ku- ner ve üstündekiler de beraber dö
maş bulunmuştur. Son zamanlarda ne B n dönmekten korkuyor
muhtelif ~c.nebi limanlarından yurdu sa~· ol;~ğun yerde dur ve bekle! 
muza getırılmek ısten~~ kaçak e ya- Döne döne her şey 0 n;.inden geçer, 
lar çoğalmıştır. Gumruk Muhafaza b" 1 ama temiz olur 

k. t:. b" b ğ 1 .. .. ıraz geç o ur • · 
te~ ılcıtı ılhass~ u ço atıyı g?.zo- Yoksa her şeyi göl"eyim dersen sc-
nunde t!-l~ara~ ~>nemlı surette muca- nin de dünya ile birlikte dönmen 
deleye gırışmı tır. gerekir. o zamnn fırıldaga, pen:a-

KADASTRO MESLEK OKULU neye, topaca, vantil"töre döner&ın. 
ANKARAYA TAS/NACAK Oglum Doğanl 

lstanbulda Tapu idare inde bulu - Bilesin ki; insanlar biribirlerini 
nan kadastro me lek okuJunun Anka sevmezler, ıcver gibi gorünürler. 
raya nakli kararla tırılmıstır. Nakil içlerinden kar bir zehir akar. Bu 
işlerine nezaret etmek uzere yakında zehirin haklraı, haksızı olur. Haklı· 
şehrimize genci direktorluk tarafın - sına "kin" d rlcr. Dütmnnına kin 
dan bir memur gonderilecektir. Oku] bağla! Onu unutm ve sırası selin· 
için Ankarada eski Şuııayı Devlet bi- ve ez! Haksızına '"garaz" derler. 
nası hazırlanmı tır. Okulda tahsil e.. Kimseye garaz bağlama! Küçük, 
decek oJan bekar talebe ve i yarlar pis ve ayıp şeydir. Hayvanlann 
için ayrıca bir yurd açılacaktır. hiçbirisinde, ot yiyen ökiızde, et yİ· 

yen itte, hatta leş yiyen kargada 

POLiS 

Bir kadın üstkattan 
Düştü, öldü 

Dün sabah saat 11,30 da Kuledibin 
de Florya apartunanının 6 ıncı daire· 
sinde oturan Dr. Yako Barahanın ka
rısı Ester. apartımanın ust katından 
bahçeye düşmiış ve viıcudünun muh
telif yerJerinden yaralar almıştır. Es
ter, sıhhi imdat otomobıhle Sen Jorj 
hastanesine gonderilmi ve tahkikata 
ba lanmıştır. Tahkikat sırasında ifa • 
de veremiyecek derecede agırlaşan 
Ester, dun ha tahanede olmuştur. 

• Karagümrükte Mimar Sinan ma 
hallesinde Köprubaşı caddesindeki 
bostanda bahçevanhk eden 84 yaşın
da Muharrem, hayvanının terini ku
rutmak istemiş ve beygiri gezdirme
ye başlamıştır. Bu ırada n.asılsa hay 
van ürkmüş ve 1\1 uharremı bostanın 
icine dogru sürüklemi tir. Kafası, 
muhtelü çar malan~ bir ok yerlerin 
den patlayan biçare Muharrem, gön
derildigi Cureba hastahanesinde öl -
miıştür. Olum hadisesinde kimsenin 
suçu olmadıgı yapılan tahkıkattan an 
laşılmı tır. 

• Aksaray Cerrahpa a caddesinde 
10 numaralı Oğlan tekke inde oturan 
marangoz Huseyinın çocuğu Alı, ._ 
vin üst kat sokagında oynarken mü
vazenesinı kaybetmiş ve alt kata düş 
mü tür. Çocuk, başından yaralanmış 
ve Haseki hastanesine gönderilmiştir. 

• Galatada Necatibey caddesinde 
Yenidünya apartımanında oturan Ka
rabet, dun o civarda diploma ız dişçi 
lik yaparken tutulmuştur. Tahkikat 
surmektedir. 

• Beyoglunda Ti.ırk Beyoglunda o 
turan AJiye, Harbiye caddesinde l 11 
numaralı motosiklet çarpmış ve- za -
vallı adamı dizinden yaralamcştır. Mo 
tosikJet üzerindeki Cemal Ahmet ya
kalanmış, tahkikata başlanmıştır. 

• Dün Fatihte Çarşambapazarında 
birisinin mezbaha hariti olarak 40 
koyun gezdirdiği gc:irulmuştür. Ko
yunların sahibi Davut sorguya çekil
miş ve hayvanlar da Karaagaç mezba 
hasına gönderilmi tir. 

bile bu kotü huy yoktur. Nene ge
rek sende olsun! 
Oğlum Doğ n! 
Eğer öteki hayv nlarn üstün ol• 

m k, onl nn kötü huylarını kopya 
etmemek istiyoraan, sana iyilik 
edene iyilik et! Başkalannın kötü-
1 ük etmelerine fırsat verme! l..alcin 
sana kötülük eden olursa karşılığı· 
nı vermeden çekinme! lsa pey gam• 
berin: 

"Sana bir loknt atana öteki ya
nağını da çevir!'' dediği zamanlaT 
geçmiştir. B şk. sının haklunı sa
kın yeme! Ağu olur, yürevin çö
ker. Başkası d senin h kkına el 
sürerse aslan gibi hakkını mtlda
f a et! Aslanı aslan eden bu huyu .. 
dur. Göreyim senı doğmamı§ oğ• 
lum Doğan! 

B.FELEK 

HAKYERLERi 

Karısını para 
i~·n ö en a am 
Unkapanında kahvecilik eden K~· 

mile ısmınde bir kadın dun Muddei
umumılige başvurmuş ve kocası Hay 
reddin tarafı:ıdan a ır surette yara· 
}andığını ıleri Gürerek muayenesıni 
istemiştir. Adhye tabıbi Enver, Karni 
leyi muayene etmı ve gördugu şid
detli tazyik neticesinde gogtis kemik 
!erinden birinin kmldıgını tesbit et
miştir. Iddiaya gore Kamıleyi dogen 
kocası Vak'a öyle olmuştur: 

Hayreddin, evvelki ak m eve gel· 
miş ve her zaman olduğu gibi karı· 
smdan para i temi tir. Kamile, elin
de avucunda ne varsa hepsini verdi
ğini, baska parası olmadıgım söyle
yince Hayreddin hiddetlenerek, Ka
mıJeyi yere yatırmış ve bıçakla tehdi 
de basJamıştır. Hayreddin buna kan· 
ınıyarak. eline geçirdıgi bır iple Ka
milenin bogazını ıkmış. her tarafmr 
çurük ve bere ıçinde bırakmıştır. Hay 
reddin yakalanmı tır. 

• l O lira 15 kuru parayı zimmeti· 
ne geçirmekten suçlu Kadıkoy eski 
tahrirat katibı Cemalin diın Ağır ceza 
ela duruşması yapıJdı. Suçlu: 

- Ben, bu par.ayı almadım Birçok 
makbuzlar arasında onu ela ımza et • 
miş olabihrim. Bununla beraber ode .. 
mege hazırım ... dedi. 

Sovyet Sporcuları izmirde 
Duruşma, bazı tetkikat için başka 

güne kaldı. 
• Beyoglundaki "Getronag n" Er 

meni lisesi ale>hinde koydu u bir ka 
rikatürden dolayı, Ermenıce Jamanak 
gazetesi aleyhıne bır da\:a acılmıştrr. 
Davaya. dün ikinci ce ad bakılmış 
ve karikaturun altmd kı leJand"da gc 

Rus sefaretinde sporcular fCrefinc verilen çayda Ba§bakan kafile re
isi ile birliht 

İ~ir. 23 (Özel aytarımız bildiriyor) - Sovyet sporcuları 
geldıler. Basmahane istasyonunda parlak törenle kar~ılandılar. 
Kendilerine buketler verildi. Gar

1 
Sovyet ve Türk bayrakları, 

(Hoş geldiniz) cümlesi yazılmış büyük bir levha ile süslenmişti. 
İlbay Fazlı Güleç, Fırka Vilayet idare reisi Avni, Şarbay Behçet 
Salih ve diger zevat ile izciler, sporcular, muzika ve halk tara
fından hararetle karşılandılar. Konuklar Izmir J>alasa misafir 
edil dile 

~ çen kelimenin tercümesi yaptırılmak 
üzere duruşma başka gune bırak1l
mıştır. 

VAKIFLAR KANUNU MER'i. 
YETE GiRiYOR 

Vakıflar kanunu 13 Teşrinisanide 
meny.ete gir cektir. Bu kanuna göre, 
icarelı v kıfların 20 senelık mukataa 
vc)a ıcare ı hesap edilerek tutarı 0 • 

lan mıkd r e .as ıtuh z olunac ktır. 
Bu esa ennden vakıf binaların 
mulkıyeti hıplerine geçecektir. Va
k~rann 20 e . elik tu~:ır kıyme i pc
şınen odendı ı takdırdc yü de beş 
t:n~ilat yapılacaktır. Taksıtle öden • 
dırne. gore . de tutar kıymetler beş 
mu avı. taksıtt tedıye edılect'k, üz
de 5 faı de yurlitiıt re il t k "t • 
şın alın caktır Mutebakı d rt t ksıt 
dort sen ye tak im edilerek borçlan
dırma yapılacaktır. Bı na nstaran 
mulk sahibi, aldığı binayı Evkaf na -
mına birinci derecede ipotek edebile
cek ve bu muamele esn mda kendi
sinden hiç bir uretle 'er i ve harç 
alınmıyacaktır. B nalar, t ksite b g· 
!andıktan onra Evk f id r lerı ıcare 
alm yacakur. 
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No. 11 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Kara Mustafa Paşa Bir i ki Defa 
Padişaha Bu Hallerden 

Bahsetti,· Fakat A zar I şitti 

Çünkü devrin zihniyet ve hususiyeti, 1 dayanamıyarak yan üryan ve peri
bunu icap ettirmekte idi. Gerek sa- şan bir halde lstanbula gelmişti. 
ray dahilinde ve gerek saray haricin· Güçlü, kuvvetli, cesur bir gençti. Is· 
de en yüksek gahsiyetler bile, makam tanbula ge'diği zaman uzun müddet 
ve memuriyetlerinde tutunabilmek, i bulama.mı ; nihayet saraya bostan
ilerlemek, yeni yeni imtiyazlar e'de cı yazılmıştı. Zekası ve kendini iyi 
edebilmek için; o günlerde padişahın idare etmesi sayesinde yavaş yavaş 
(makbul ve memduhu olan zat) her ilerlemiş: nihayet (rikaptarlık) biz· 
kim i e: ona intisap edip himayesine metine tayin edilmişti. Aradan cok 
girmek mutlaka elzemdi. geçmeden de; (ikinci vezirlik) riitbe-

Cinci Hocanın konağına dolup bo- sile (silihtarlık) şerefini ibraz edi
salanlar; muhtelif hisler ve muhtelif vermişti. 
dilekler beslemektelerdi. Bun1ardan, Padi ah. silahtarını günden güne 
mansıp ve memuriyet isin Hocanın daha .ziyade sevmege baslamıştı. Fa
t:şiğini aJlndıranlann yanında: dert- kat Sadrazam Kara Mu tafa Paşa: 
lerine derman istiyenler de eksik de- - bir gün gelip te bu adamın kendi 
gildi. Hoca, artık büyük hediyeler mevkiini alıvereceğini düşünerek -
mukabilinde (cin tutan) hastalara Yusuf Pa ayı fena halde kıskanmıştı. 
muskalar veriyor: c;ocuğu olmıyan Biri biikümetin, diğeri de sarayın bu 
kadınların göbeklerinin etrafına misk iki mümtaz ahıiyeti. artık biribirine 
ve safranla tılsımlar ve vefkler yazı- dü man olmuştu. Aralannda, çarpış
yor: biribirlerinden müşteki olan ma eksik olmuyordu. Fakat galebe, 
(ehil) ve (ayal) lere nefes ederek kü- daima Sadrazam Kara Mustafa Paşa-
iıluleri barıştırıyor: kocalannın zu- da kalıyordu. 

lilm ve kahrına dayanamıyan kadın- Cinci Hocanın birdenbire parlama
lara okunmuı koyun ve c ek dilleri ..sı. Yusuf P mn (Hn:ır) gibi imda-
enp bunları kocalnnna yedirterek; Ciına yetişmiş • Ve erhal onunla ıt

bu kaplan ruhlu adamları, koyun gi- tifak etrnışti. lkisi de sadrazamdan 
bi halim ve merkep gibi sabırlı ve ta- sekinmektelerdi. Şu halde sırtsırta 
luımmülliı yapmağa ça'ışıyordu. verecek olurlarsa: bu mağrur ve aza-

Halkın cehalet ve saflığı, Hocanın metli vezirin, ayağına nasıl olsa bir 
actığl bu servet kaynağına yardım ip takıp çekerek, onu sırtüstü yere 
ediyordu. Bas döndürücü buhur ko- devireceklerdi. 
kularile bunalan ve mest olan kadın- Bu fırsatı ele geçirmek te, çok 
lara: uzun iırmemişti. 

- Hatun t ... Göıl"rİn sıkıca yum. • 
Jmdi tcirıni padişahı gelip seni bir Bir ıllfbahar gecesi idi. O gün sa-
lıoş hal edt>l".ek. Hemen itikadın pak rayda. - bilhassa Sultan lbrahim 
tutarak dilediğin iste. Amma ve lR· için - Midilli ada ından getirtilen 
kin, zınhar gözum açayım deme. Zi- incirlere uzun uzun nefes eden Cinci 
ra. c;arpılır; Beyyiesin çekersin. Hoca, işini bitirdikten onra or alık 

Diyen Cinci Hoca, kendisine gaf. kararırken padi§aha veda etmiş; orta 
fc:tle teslimiyet gösteren bu cahil ka- kapıdan a'tın kakma haşah katırına 
dınlara, en şeni fezahat irtikabından binerek ağır ağır konağına gelmişti. 
ıe:ekinmiyordu .. (Biiyü) ve (sihir) Birçok ziyaretçiler, bckleşmekte
kuvveti: Hocanın bizzat kendisinden lerdi. Fakat Cinci Hoca yorgunluğu
ve kendi kurnaılığından ibaretti. Ho- nu bahane ederek bunlann hepsini 
can kalın, nafiz ve müessir sesile redd,.tmi , yatsı namazın• kı1rMrtan 
okuduğu muttarit dualarla buhur ko- onra şöylece halvete çekilip yeni sa
kulan altında ersem bir hale gelen tmaldığı fidan boylu körpe carıyCJcr· 
A>u zavallı saf kadınlar: muratlarına le hoş bir sohbet hayatı geçirmek is· 
na it oldukları zaman: bu muvaffakı- temi ti. 
yeti, o bihuş zaman'arında (ecinni Ziyaretçilerin hepsi dagıhp gittik-
padiş hı) nın orava gelerek kendile- ten sonra bir adam kalmış: 
rini tatlı tatlı okşamalarına atfetmek- - Pek irak yerden gelirim. Efen-
telerdi. di hazretlerinin hakipayine yüzler sU-
Hocanın şöhreti gi.ınden güne Is· rlip bir emanet teslim etmek isterim. 

tanbulun dört koşesine yayılıyor: haf- Elbet, huzurlarına kabul buyursunlar. 
tada ancak bir iki gün konağına ge- Diye haber yollamıştı. 
lebllen hoca, artık bu mUracaat &a• (Emanet) ozu, Hocaya pek cazip 
hiplerinin getırdikleri kıymettar he- gelmişti. Derhal: 
diyeleri koyacak rr bulamıyordu. - Vann getirin. Görelim, kimdir? 
Fakat bu öhrctten memnun olmıyan- Demi ti. 
lar dıı bulunuyordu. (ilmi), hakika- Biraz sonra içeriye ufaktefek. köse 
ten takdir eden bir kısım ulema. hi'e akallı bir adam girmişti. Hocanın 
ve de5iseye istinat ederek, birdenbi- ayaklarına kapanarak: 
re İstanbul muhitinde yükselen dün- - Himmet sultanım 1.. Gerek bu 
kil medrese aoftasma gittikçe kinle- ahdi aciziniz Bekir kulları ve gerek 
niyorlar; ikide hirde Sadrazam Kara velinimetim, Nasuh Paşa zade Hiıse
Mustafa Paşaya gızlice müracaat yin Pata evladınız: duanıza muhta
cderek: cız. Paşa mahdumunuz, miibarek el· 

- Sultanım! .. Bu ne haldir? .. Bu lcrinizdcn ö.,crler. Hernekadar siz 
cahil yobaz. memlekette ilmin ve ule- sultanıma ırtyİk dcgil ise de, gördük
manın kadrini kc retti. Bu hal devam çc: kendilerini anmak için şu yüzUğü 
ederse, filem fe ada varır. llmi şerife mingayrıhad takdim ederler. Ee:•r 
musallat olan bu aygır herifi şu ehli kabule mazhar olursa, kat"i iltifat bu
is1im beldesinden dd'ü ref'etmek yurulmu olur. 
için nezdi padi ahide himmet eyle. Dedikten sonra, koynundan çıkar-

Diyorlardı. dıgı kı.içı.ik bir ltın mahfazayı, Ho-
Kara Mustafa Pa a. bir iki defa canın dizi uzerine koyuvermişti. 

padısah.a bu hallerden bahsetmek is- Hoca mahfazayı açarak gözlerinin 
temi ti. Fakat pek ac.ı azar i itmişti. hizasında tutmuştu. Bu mahfazada 
ÇUnkiı hergiln Cinci Hocanın ncfes parlıyan, kalın bir altın kafes örgü 
.etti~i lneirleri nk amberli elitte pişir- üzerine oturtulmuş. emsalsiz derece
t erek yiyen padişah, aldığı kuvvet ve d e kıymettar iri bir (damla yakut)
kudreti, anca.' ve ancak Hocanın ke· tu. 
rametine a tfctmekte; onu kırıp inci· Haya tında akik yüzük bile g-ör
tecek en küçük bir hareketi bile ak- memiş olan Hoca, araya çattıktan 
lından geçirmemekte idi. ve hergün de hadsiz hesapsız hediye-

• ler almağa başladıktan sonra, az ıa-
Cıncı Hocaya sımsıkı yapışanlar- man zarfında kıymetli taşların dcğe

dan bm de (Siliıhtar Yusuf Paşa) rini öğrcnmi ti. Onun için, habbe· 
idi. A len Hırvat olan ve (Jozcf lenmiş iri bir damla yeşil buzlu su 
.MaSkoviç? ı mi taşıyan bu adam, gibi parlıyan bu ıymcttar taşı göri.ır 

endi memleketinde çekti~i sefalete görmez: (Ark.ası var) 
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BORSA ı · 1 ~VL~ M@:lb~R ~ ...... HEMŞERi 
2 3 Bi rinciteşrin Çarşamba 

ilk Sevgi, ilk Naz p ARALAR ' ~-===~ 
Biri on beş. öteki on sekiz, on do

kuz ya!ında. Aradan bir buçuk sene 
geçtığine göre bu yaşlara birer hu· 
çuk daha ilave edebilirsiniz. Yani bir 
buçuk senelik mazisi olan bir sevgi. 

Onlar birlbirine bir cemiyette ras· 
geliyorlar. Prezanta edilmeden konu
şuyorlar. Genç kız onun derslerden, 
mekteplerden, sudan havadan bahsi 
nereye götürmek istediğini seziyor; 
fakat mani oluyor. 

O gun ikisi de tanıştıklanna mem
nun, aynldıklar•ndan müteessir veda
laşıyorlar. Fakat bir daha buluşmak 
üzere degil. Ondan sonra genç kız 
(bize mektup yazan A. B.) birkaç 
kere onu görü~·~r. görmemezliğe ge
liyor, aldırmıyor. Aradan günler, 
haftalar geçiyor. Bir gün gene bir 
cemiyette karşılaşıyorlar. Gençler 
toplanmışlar. Egleniyorlar. O gün, 
bu genç A. B. nin yanına geliyor, 
konuşuyor, fakat hiç yüz bulamıyor. 
Buna rağmen aynlmryor. Akşama 
do •ru bu cemiyette bulunan gençler 
resim çıkarmak üzere bahçede topla
nıyorlar. Genç adam A. B. ye oraya 
gitmek için rica ediyor. Yalvarıvor, 
yakanyor. Nafile. Bu zavallı aşıka 
kar ı merhametsiz olan A. B. gitmek 
te hiçbir zarar olm• an resim toplan
tısına tek onun ricasını yerine getir
memek için gitmiyor ve biraz sonra 
gencin bir köşede ağladığını gördüğü 
halde merhamete gelmiyor! Fakat 
birkaç gün sonra vicdan azabı başlı
yor. Teessürle yazılmış bir mektup, 
sevgiliden özUr diliyor ve her şey yo
luna giriyor: Sevişiyorlar, hatta ev
lenmeye karar veriyorlar. 

Fakat aşkta naz para ile deNl, sı
ra ile. 

Genç mektebi bitirmiş, fakat daha 
hayata atılmamı trr. Onun için ha
zırlıkta. İstanbuldan ayrılıyor, sık sık 
mektup yaıan sevgilisine uzaklardan 

teminat mektuplan ile cevap veriyor. 
Ama bu çok devam etmiyor. Mek
tuplar seyrekleşiyor. Genç kız telaş
la ondan sözünde durup durmadığını 
soruyor. Aldığı cevap: ''Ben sözüm
den ayrılmadım. I<;vJeneceğiz, fakat 
daha hayatımı kazanmıya çalışıyo
rum. 1stikbaljm karanlıktır. Seni ai
lenin yalnız iyi olan bir adama vcr
miyeceklerinden korkuyorum ... 

Bu cevaba genç kız bir teminat 
mektubu ile cevap veriyor, tekrar ya
zıyor, tekrar yaııyor ve ... aradan al
tı ay geçmiştir. Hali bir tek mektup, 
bir t('k cevap yok ..• 

Dedik ya. Bu da parayla değil sı
rayla. Bir zaman gözyaşı döken deJi. 
kanlı)'a bedel imdi Kandilliden B. 
A. sızlıyor ve uzun mektubunun so
nunda bize diyor ki: 

"Böyle şeyl('rde biraz bUyük sötü 
dinlemek iyidir. Bana biraz yol gös· 
terirseniz nekadar ivi edersiniz. Çün 
kü kendimi kızgını bir çölde beni al
datan bir erabın arkasından koşan 
bir ahmaP,a benzetiyorum .. , 

Fakat biz bu uzun mektubun oçk 
zeki ve anlayışlı bir kıılem sahibine 
ait olduğundan eminiz. Bu emniyet· 
ledir ki ona çoğu böyle hararetli ve 
hayatının sonuna kadar sürecekmiş 
gibi görünen ilk aşkını, simdilik,. 
unutmasını tavsiye ederiz. Acı tavs=
yc. Fakat onun zekasına güveniyo
ruz. Onu bu kadar bağlıyan, bir bu
çuk sene evvel uzun bir naz devre
sinde sevdiği gençte gördüğü ısrar, 
hararet ve iddetli rabıta delill('ri ol
mu§t ur. Bu kadar bağlı olan genç na
sıl oluyor da altı aydanhcri cevap 
vermiyor? Unuttu mu? Fakat nasıl 
unutabilir? İşte bu suallere cevap 
verememek onda merak ve hayretle 
kanşarak yaranın her zaman tazelt"n· 
mesine sebep oluyor. Karşısına bir 
ba ka genç çıktığı ıaman ne bu me· 
rakı, ne hayreti kalacaktır. 

Sterhq 
Dolar 

20 Frnn5ız fransız 
20 Liret 
20 Belçika fran ı 
20 Drahmi 
20 tsviı;rc fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ı;ilın 
Mark 
Zlotı 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dınar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altm 
Mccidıye 
Banknot 

Alıt 

616.-
124.-
165.-
176.-
80.-
22.-

815.-
82.-
93.-
22.-
33.-
22.SO 
24.-
14.-
22.-
52.-

34.-
31.-

947.-
53.-

231.-

Sa~ 

618.-
126.-
168.-
180.-
82.-
24.-

818.-
84.-
96.-
23.-
34.-
24.-
25.-
15.-
24.-
54.-
35.-
32.-

948.-
53,.SO 

233.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz hraaı 
Dolar 
Lıret 

Bclga 
Cencvrt 
Leva 
Florin 
Cckoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 

Zloti 
Penıo 

Kaı>a1U1 

12.06 
617.50 

0.79.42 . .SO 
9.79.24 
4.72.25 
2.44.<44 

63,89.10 
1,17,06 

19.18.67 
4,21.50 
5.80.65 
1,97,70 
4.21.-
4,51.40 

~, 

Dınar 
Yen 
Çcrnovet& 
İsveç kuronu 

ESHAM 

63,77.SS 
34 9(ı.3.5 
2.78 30 

• ıo.9S 
3,13.9Z 

----
İş Bankası Mü

N. 
" .. H. 
Anadolu e o 60 

.. e:o 100 
Şirkeuhaynye 
Tramvay 
Bomonti - Nektaı 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bank sı 
Oimanlı Bankaıu 
Telefon 
İttihat Detirmcncnik T.A.Ş, 
Şark Detirmenlcri 
Şark Merkez Eczanesi 

T AHV iLAT 

92-
9.60 
9,70 

24-
40-
ıs· 

22.so 
7.-

14,75 
2.15 

60 
57 50 
21.50 
9,-
6.2':i 
0.70 
4.-

Rıhtım 9,80 
Anadolu l ve ll Kupon kesık 40,60 

III 41.50 

Anadolu milmessıl 44,-

i S TI K RAZLAR 

Türk Borcu 1 
.. 
" Erg ni 

II 
Il1 

111ukrarı dahili 

25 90 
24,-
23.70 
9~-
96 50 

~- Yarın akşam SARAY sineması -
ALEXANDRE DUMAS'ın me hur romanı 

ve b Ot ün dünyanın kemali takdi r1e ıseyrettiğı 

MONTE KRiSTO 
Fransızca ör.lü fılmınin ilk büyük irae g ce!lidir 

Oynıyanlar : EL 1 SA LA 11D1 ROBERT DOl1AT 
"Roma ateşler içinde,. yaldızı. Jönorömv"'l"'r;n "'" ivi~i - .................... ~~--.. ....... ··-----

BU G Ü NK Ü 
PR O G RA M 

tSTANBUL 

18: Bayanlar ıçin jimnastik. Bayan 
Azade Tarc n. 18.20: Danı musikisi p!ik. 
19.30: Foto Süreyya konuşuyor. 19.30: Sa
it Edıp ve orkestrası (Yeni caz eserleri, 
çift piyano. şan Salt Edip tarafından ba-
m prkılar). 20.20: Ha ı ler. 20.30: Stud
yo orkestrasL 21: Radyo caz ve tanıo 
orkcştnaa1 "21 ~ "Son '-~--- 'Rn!"M· 
ıar. ıı.:ıu: ıtı muı\kısı ve. muhtclıf .P!~ 
n~nyatL 

BOKRE~ 

13-15: Plilc ve duyumlar. 18: Salon or
kestrası. Hl: Sözler. 19.20: Konserin su
reği. 20: Sözler. 20.15: Plllı:. 20.50: Prog· 
ramunız. 21: Senfonık konser. 23.<45: Fr. 
ve alm. duyumlar. 

VARŞOVA 

17,15: Piyano, 17.45: Şarkılar - Söylev 
18.l.S: Orkcı;tra. 18 .SO: Söz.ler. 19: Keman 
konscrı. · Sfü:ler. 19.45: Şarkılar. 20: Soz
ler. 21: Hanr mUıik. Sözler. 21: Hafif 
muzık • Sozler, 22: Piyes. 22.35: Şarkı· 
Jar. 23: Leh ıarkıl rı. 24.05: Dans plak· 
tarı. 

• NÖ B ETÇ i 
ECZ A NELE R 

Bu gece nobctci eczaneler ıunlardır: 
Divanyolundı Esad - Un.kapanında 

Hıısan HulUsı - Kumkapıda Bdlciı -
Akaaraydıı Etem Pertev - Fenerde Vi
tali - Karasumrükte Suad - Saraçha
nebaımda l. Halil - Bahçckapıda Meh
med Khım - Şchremınindc A. Hamdi -
Sıımatyada E. Rıdvan - Galntada Okçu
musa caddesınde nsrt İttihat - Kumba
racıda Garih - Takaimde Mııı aokatmda 
Limoncıyan - Kurtuluıta Kurtulu5 -
Eyilpte Hikmet eczanclerı . 

• 
S i N EM A LAR 
TiYA T R OLAR 

NASIT • ERTUCRUL SADİ 
Şehzedcba,ı TU RA N Tiyatroıonda 

KUDRET HELVASI 
Vodvtl 3 perde 

Yakmda: BABA 

• ŞEHiR TiYATROSUN DA 
24 Bırıncıt~.rln perıembe ıiınu 

akıamı saat 20 de Olçilye olçü - 2.S 
Bırincı tcırln cuma s:unü akıamı saat 
20 de Ölı;Uye ö1'1i - 26 cumarteııı gün
düz saat 15 de çocuklara. 26 cumartesi 
ak1an11 nıt 20 de Yarnııa. 27 p zar gün 
duz saat 10 da çocuklara. 27 pazar gun· 
duz ıaıll l.S de Yarasa. 27 ]>a:ı:ar akşanıı 
r;aal 20 de Yarasa. 

• 
TEPEBAŞJ BELEDlYE GARDENBAR 
K111ık salonu çrldı. Her akıam mimk 

dans, varyete numaraları. Kabare ncfıs 
lakart ve tabldot yemekler ehven fiaı 

1 r. Puar ıunlı:ri 17.30 da çaylı I dans 
v ryetc, cay komple 75 kuruş. 

• 
FRANSIZ TlY ATROSUNDA 

SOREYYA OPERETi 
Bu akıam 20,30 da 

EM!R SEV!YOR 
Operet 3 perde 

Yıkcnda: Bay - Bayan. Yazanlar: Mah
mut Yeşarl ve Necdet Rüştu. Müıık : 
Sez 1 ve Seyfeddin Asar. • • Alkaznr ı Şandu - Sihirli Ada. 
• Şıkı lkl kalp bir oluna 
• ipek ı Altın Zincir. 
• Saray : Kırık Hayatlar. 
• 1elclı ı Bır aılt böyle bittL 
• Türk: Ben ıtnınim 
• Sllmcr ı Sıy h oıltr . 
• Elh11mra ı Yüruyuş - Saadet şıı.rkuL 
• Yıldı~ ı Moskova geceleri. 

..... ..._..__ ............. ,...nıcawr 
L ı M A N 

HAREKETLERi 

Buı;ün limanımtta gelecek vapurlar: 
Saa ı 

6.30 
16.15 
14.-
17.-

Bandırmadan Saadet 
Izmitten Ayten 
Karadenlzden Tarı 
Mudanyadan Bartm 

• 
11>-.uu unM nıuı:ı:oau 5~--ça 

Saat 

9.-
9.-

16.-
16.-
20.-
21.-

1rmıtte Uğur 
Mudanyaya Asya 
1mroza Kocaeli 
İr.mıre Sakarya 
Karadcnıze Cumhuriyet 
Bandırmaya Gulnihal 

DAV E TL E R 

Kadıköy A kerlik Şube inden: 

Şubemiz: kısa hizmetlilerinden 

uıııııııııııııı 1111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıı ı ıııııııı ıı ı ııııııııııııı r~ 

~ MAKSiM LOKANTASI ~ - ~ : Fevkalade hazırlık ve t ertibatla :: - , E Bu akşam a'iıhyor ::: 

E TÜRK RUS - FRANSIZ YEMEKLERi § 
§ DA"SLI AKŞAM YEMEGI ~ 

Tabldot 100 Kr. LUkUs yemek 150 Kr . S 
SERVİS Madam Puziçin neıaretı a ltında olarak kadınlar S 

tarafından yapılacak •••••• •• , 11 11 111111111nıuınıt" 

------

BRiGiTTE 
Görmek İCjin acele ediniz! ••• 
ÇUrtKI: 

BEN SEN i N' i M 
TÜRK 

yUk ek ehliyetnameli olup sevkedi
lecek olan kısa hizmetlilerin 28 Bi
rincitcş 935 pazartesi gilnU §Ubede 
hazır bulunmalan. ' 

Sinemasında yalnız bir iki 

gUn daha gö terilecek !... I 

Senenin ilk büyük, muazzam 
veTÜRKÇE SÖZL Ü 
SuPERFiLM • 

1 

Define Adası 
CUMARTESİ MATlrtELERDEH ITIBARE" i PEK Sinem a ında 

tsırı, Deyaz perdenın tcralıCjesı, diğerı ses krah ıkı büyuk ylldız 

MARTHA EGGERTH - JEAN KiEPURA 
sesli lnemanın keşfindenberi yapılmış en güzel, en zengin ve neti 

SEVGiNiN SE • 
1 

M E L E K sinemasının CUMHURiY.ET.BAYRAMI için 
ayırdığı büyük ve emsalsız fılm. 

Bu filmin gösterilmesine önümüzdeki CUMARTESi akşamı saat 9 da baş· 
lanacaktır. rtumarah bıle.tler şimdiden satllmaktad1r. Telefon: 40868 

B" ıtün va r•n ..,., Cum-. rtesi m llttnfOl• ri• 8 R ASK BÖYLE BiTTi: \Y1LL Y FOR l' · P AULA VFS<:;EL ~ 
__.,.,. 

...-----------------·----~----~~~~ ,.. p EK y AK 11~ 0 A R_ E K s Muazzam ve heyecanh 

T O R K 
TUrkçe özlU fllml ••• 

2000 KIZIL DERiL i 
VAH Ş 1 

Sl11EMASl11DA 12000 AZCilrt ATI ••• 

VAHŞi ATLAR KRALI 1,000,000 dolar mas~afl..:~ 



lngiliz Dış Ba~anının Nutku 

ünkübuhra icid 
daha daha 

amlı h 
~ .. k nlara 

dbir 
rol d lır 

vildir 

İngiliz Antil 
Adalarında 
Karışıklık 
Kinptovn, (Saint Vin«rıt a4alan) 

23 (A.A.) -Burada önemli karpp· 
hklar kopmuı ve örfi idare Uln eclil
miftir. Bir lnpia harp gemiaine. men 
ıap deııia ailih eadulan. düzem ut 
lamak için pollee yardam etmektedir. 
Tarı.tarda ~ahtan- uncilerin bir ta• 
arrusundaD korkan Anupaldar, bil • 
ylik bir endife ipldedlrler. Bir köprü 
,.an, bir taneli toprak'a kapatan ve 
yollara enıeller koyan ihtiWci erin 
Kinptcml ile ıdamıı pri kalan b81-
ı• aıumda miı .. •bleyi keatilderi 
haber veril ckt.ec..r. Atıı tehirde IÜ• 
k t Y&rdır. Temhı edildltiftt ıare. 
bu ka~Jı:Wdar. Habepltanda harp 
baflayalıdUaiMri beyu \tt llyahlar •• 
rallftda batıla.teren ......-•• Jdıaledn 
bir sonucudur. 

Yunanı tan 
Ve TOrklye 
Atma. 23 (Tan'm huaual teıara

fl) - Banda bulunan Tlirkiye l>lf 
Blbalıp mtiltqan Ut tlç.i Ruten 
Jıtref Dq BaJranr TeodoJdli ziyaret 
edtttk uzun atirea bir konUflll&da bu
luamtaftW'. 

Gr nd·---~ 
ALEKSANDR' ın 

.A.T L~-

No. 13 

Amirallere Ye Generallere Da. 
ğıtılmak üzere Yüz 

Kadar Millıtua Ba tuılı ca/dı 
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Bütiin istanbul A aklandı 1 
.... 

Yüzbinlerce istanbullu Dün Yüzbinlerce 
Ağızlı Bir Tek Vücut 

Halinde AtatUrk'e Bağlılığını Gö.sterdi 

Aalh 8ırnlu eoara atretmm lleliha 
AVDl clf.klblarca alklllanan api*ki 111• 
ria1 obclta: 
"-Atatiidr ...... Atatirk lıqıamdır. 
Giideaidir Tl1dr ona. o Ttirldbi. carPllll 

Jci1)i. 

Vanan eller oaa, TtlridtiP ma••tu· 
P.-ns o .U. 7ılan...,. &lbi. 
Atuıııil atcıarmtk. Wrma k9rtllll ~ 
ıı-.ca-...k bQnlı. JUda diptam •t-

mak. 

[Sqtarafı birincide] 
Suikast Atatildı:e, bu ç-.it lı:ahbeliktir. 
Çerkea Etem ve Yahya daha bilmem kim-

ler ttr, 

Türk aclanı tqıyan bu herifler llahrolsmı, 
Kahrohun, rezil olaun, kapek sibi alusmı. 
Sokıalıun tWc8riikle :perba dJfjiiue kadar. 
Tam on Hlds mıl:yoııu arclmda Atatürkiila 
Ona kartıkonıu atq olu nhnz. 
Uzanan eller ona diiımanıdır her Türkihl, 
O dütmanı dalDPlar, daralacma asarız. 
Namlı Tlirk coculdarr, Jı:adm, erkek, ıenç, 

biiJ"Uk 
O alçak balnleri hırsla, litnle analım, 

E:r burada olanlar hep birden fwylı:ıralım, 
Y'a1&sm. çok yapam, bin 7apam Ata-

türk!. 

OMiiflcr ınifinPwl• lllİftİmİnİ 6ir )'GOl'll aay;a Ontleıw hflilı,,... iiQıik 
ciiınlelerle anlatı,,.. 

rimlerdeld ...ı.ç ifa.el• edea he7• tı derin nefretlerint ifade eden bir t~ 
c:U deiildir. 8a COf)mnhak bizlere yuw çekilmeıine karar verildi. 
yapmak haldnnı T~ olan kah • Ermeni lıiUeı•iıul• toplantı 

=~)-~ ... ~== Biyiilc ~ ~tatift'e ksp. ~ .. 
mek için tflniblizde fıtkıraa ~rlanaa ıuıkaıtin. akim kahtı 1111· 

elemli Wr cotkunluktwr. Lanet ol • ~· Galata E~enı ldllMt.iade h • 
aun ona el uzatanlara! .. Ama Türk aüa bü,Gk bil' toplanb 7aPıl~ 

. .. .. k uri ti. Ye Ulu ş.._ .._ çolE ama ~ler 
sencı -tatür cum J• aana ema clllll .ımm Birçok E • ymodda 
net etti. Fakat b~ ki, Atatürk una farın ~tinık·ecleceii ı.u"::hmbda J; 
Ye ulu• elDaDettir- .. _.._ ----!I _ _._ L _t. 1- oo &:...a.. 

.. IO.J'_,, ~Ye DU llVJMrY Oll ~--
,AtafurJt'e telgraf çe ~ ~ patrik l&ıa)'lllllb.ı 

Bundan sonra Atatürk'e bir tel- 1111 ~ .....:.... yaileceldir. 
sraf çekilmeain• allutlarla karar • 
Yerildi. Atatürk'• çekilen telsraf Ulustan 

Atatürke., 
.. dur: 

"S.. ft ,......,_ matla clevri
me laJmak isti,• hainleri latan • 
bul, bütün 7Üf'efİ ile lanetler. 
Buıün c:umuriyet meydanında 

toplanan yüabialerce halk, bu al • 
çaklara kartı dusrduldan nefreti 
haykırdı ve 1U1a usanmak iatiyea 
elleri daha llDll'lanta ilam kelep· 
~-- ne Atatlrk'e M onun ,üce 
eaı ıine l&'lm aiiıı ....... ilır'ıinı oı. 
machima bitin din7aya aıalatan 
cmııaari1•t ~ ........ 
ci...mtlMlıWtti. 

OskMarda 
Sullradi tel'in etmek için dOn U1e 

ldidarhlar fed'l!pap meydamnda bti 
yük bir kalabalık ha1blde toplandılar. 
Kitine aMtinde dilkktntar ~ı. 
BUtihı esnaf, cemiyet maıauplan. 
mektep talebtıl ve balk mvctana kot 
tu ve le-.naipap mabpre d6ndii. 

Hatipler ha'-kın beyecanma cevap 
veren bir o 1cdar heyecanlı n1,\tuklat 
ılSytediler. :Mitlnp toalıaruıa doifıı 
uiz AtatUrkUn yike 9Uhima ba~ 
hl! c:andan catteren IDd içildi. Ve 
Bilyük Onclere U9kidarlrlarm duygu 
1annı, uycıJarlm •• •ibatçilero kar 
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Bütiln 
Çok Üzüldük. Cumuriyet kanunları 
tuınuriyetçi çocuklarının o küstah
ar~ tarnamile cezala.ndrracağınıza 

jı:nın olarak başımızdan uzun yıl· 
t~rk Ya§aınanızı öz yürekten diler 
\l erun . . ez ve sonsuz sevgı ve mın • 
nettarlıklarnnu:ı ulu katınına suna• 
tız Se ·ı· A · t' · vgı ı tamız. - C. H. P. mı-
ıng ba§kanı Tokcan. 

Gümüşhanede 

~· Cünıü~hane, 21 A.A. - Halke • 
•n1e toplanan bütün halk kutsal 

l".~rkığımızın temeli ve özü olan Ata 
Ur •·· •• utnuze yanbakan gözleri deş-
!'l~re ve uzanan elleri kırnuya and 
lçtıl er; ve ııize karşı kötü düşünce
erkİ hareket ettikleri anlasılan al-!: ~n nefretle andılar. S~nmiyen 
vgılerle yolunuzda can vermiye 

\'e YÜrünıive hazır olduğumuzu ar
ked~r etlerinizden öperiz. - Hal • 
evı Ba~kanı Vehbi Akay. 

Trobz.onda 
f Trabzon, 21 A .A . - Bugün aldı
~ll'lız ajanıı haberi üzerine ve bü • 
d n ulusal kurumlar parti kurağın
t a toplanarak ulu şahsiyetinizde 
I °:la.nan Türk' ün bütün kutsal var-
1 .• 1a.nna el kaldmnak te,.ebbüsiine 
CUret 1 Y o unduğunu nefret ve heye • 
k~nla. duyduk. Türk devrimine Tür-

un evrensel tarih ve ütküsünün ve 
~Yıal djriminin ulu başına el kal
d 1l'rnak alçaklığına yeltenen hay • lir eebekcsini Trabzon halkı iğlen 

e tel'in etmekteyiz. 
h· C. 1-1. P. ilyönkurul başkanı ru -

1 Ural, şarbay Kadri Evren, tecim 
~aıı başkanı Atif Sanıhan, Halke
~ı başkanı Zühtü Sanıhan. Kızılay 
a•kanı Cavid, çocuk esirgeme ku

f'tlnıu başkanı Nazmi Pamir, idman 
~ıntakaaı başkanı Hamdi - C. H. 

· nıerkez kamun yönkurul başka • 
tu lianın. 

Kır.şehirde 

tn kı~şehir, 21 A.A. - Sana kasdet 
ek ııtiyenleri lanetle ve sana u· 

~un Ömürler ve başarılar dileyen 
) ırşehirliler yaptıkları köylü ve şar 
tı on hinden aşağı olmryan toplan-
ı~a bu dilekleri tekrarladılar. He
t·~~ı saygı ve sevgilerimizin ka
l' ulunü istirham ederiz. - Şarbay 

· Çapar, :ı:niting hey'eti reiai A. 

istanbul Haini • 
erı 

Atatürk'e sevgisini r.>e hainlere lanetini haykırmak için toplanan halk 

Bir öğretmen, ulusun Atatürke olan sevgisini anlatıyor 

Çerke.s Etem ve ona uyan alçaklara 
karıı ıtefret, lanet duygularını gös
tererek Atatürke sonsuz saygılık • 
lar dilediklerini derin sevgi ve bağ
lılıklarnıın duyurulmasmı İstediler. 
Sonsuz saygılarımızla kabulünü 
layvarır1r~. - C. H. P. Başkanı. 

Samsunda 
Sam.ının, 21 A.A. - Bugün Cu- j 

Rıza, ekonomi ve biriktirme cemi· 
yeti başkanı Nizameddin, öğretmen 
ler birliği başkanı Galip. jdman 
cemiyetleri idman bölge batkanı 
Girgin. 

• 
Bergamada 

Bergama, 21 A.A. - Önderliği, 
altında gönüllü bir ordu gibi topla. 
nan ve tek bir yürek gibi çarpan biz 

yet alanında toplanarak ulu önde
rimize sağlık dilediler. Bu coşkun 
toplantıya gelen köylüler de be • 
raber küçük büyük 20 bin ki,i ka • 
rakaJpli hainleri lanetlediler. Ve 
en kesin yoJla cezalandırılmalarını 
hükümetten istediler. Uluııu kurta
ran, İnsaniyet tarihine onur veren 
sağlığını başımızda çok yıllar yaşa· 
manız öz dileğimizdir. - Miting 
heyeti Hamdy Arıkan, Haluk Okö
ren, Rıza Dinçer, Celal Avdan, Ev· 
sat Ekman. 

Beyaz:ıtta 

Beyazıt, 21 A.A. - Bugün top· 
lanan gençlik heyecanlarla yuğru
lu duygularını ata:nna bir daha ile
tiyor. Devrim yolunda sana u-zana 
cak her el, her söz, her kımıldamşa 
karşı önündeyiz. Sana sonsuz sağ • 
lık ve esenlik ve saygılar. - Ulu • 
sal Türk talebe birliği. 

Bandırmada 

Bandırma1 23 A.A. - Bugün cu
muriyet alanında toplanan biz Ban 
dırmalılar, 15 milyon Türk1ün kal· 
bi olan sen önderimize birkaç alça
ğın hazırladığı auikasti bütün yüre 
ğimizle lanetledik. Yapılmak iste
nilen suikastin aana değil kurtardı· 
ğın Türk ulusuna olduğunu ve ulua 
var oldukça aana ilişilemiyeceğini 
bir daha acuna ilan ile yarattığın 
eseri koruyacağımıza tekrar and 
içtik. - Bandırma adına Sezgin. 

Turgutluda 
Turgutlu, 23 A.A. - 20 bin Tur

gutlu halkı huı?Ün toplanarak yur
dumuza ve u1uıu kurtaran ve bu -
günkü ulusal varhğnnızı kuran ata
mıza el uzatmağa yeltenen hainle
ri, alçakları lanetlemi~. cumuriyet 
ve başbuğuJ\a candan bağlılığını bir 
kere daha göstermiştir. En büyü • 
ğünden en ufağına kadar bütün 
Turgutlu halkının candan bağlılı -
ğını bildirmek ödevini yapmama 
müsaadenizi yalvarırım. - Tur • 
gutlu miting başkanı Talat Özkan. 

Mustafa Kemal Paşada 
Mustafa Kemal Pa_şa, 21 A.A. -

Yüksek varlığınıza fena maksatlar 
la el uzatmak İ&tenildiğini duyan 
halkımız, cumurluk alarunda top
lanarak hainlere kalbinden kopan 
kinlerle nefret ve lanetler haykır
mıştır. Yurdumuzun başmda uzun 
yıllar kalmanızı özden dileyerek 
en derin. saygılarını aunarlar - C. 

Lanetledi 

Ankara'Ja Atatürk heykeJj önünde yapılan büyük mitingde Atatürk'• 
bağtanmıı vatanclaşlarm seli 

duk1arına aid içtiler. Ulusunla. çok l mekten çckinmiycn Odemiş lıal~ı. gö~ 
yaşa Atatürk - C. H. P. başkanı ı bebeği Atatürke el uzatılmak ıstendı 
Çetiner Şarbay Nazmi. ğıni işitti. Göniılaen kopan taşk,n ve 

' çoşkun bir istekle Cümuriyct alanın
da toplanmış ve dünyanın en alçak in 
sanları olan bu mel'unlann bir an bi
ya~atılmıyarak gebertilmesini ve bü
ti.ın dünyaya Türkün en büyüğüne 
<lokunulmayacağmm anlatılmasını ve 
bu isteklerinin yüce katınıza ulaştml 
masını çoşkun gösterişlerle kararla§ -
trrmış olduklarını bildirir ve bütün O· 
demişlilerin sonsuz sevgi ve bağlılık
larını sunarız. 

Şarbay Bayol C.H.P. baskaru 
Yayla, Halkevi başkanı Baran 

/' zndılılı kamyoncuları 

Cönen. 
Üskütlarda toplanan on binlerce kişi hep bir ağızdan hainleri tel'in ediyor 

P.1 Mu§la 
tıe~· u~, 21 A .A . - Sen bizim gözbe 
ita iıtnız ve bat tacımız, ıana uza -
h c:jk elleri kırmıya, o elleri ta§J· 
~a 1;,~rı ~.ok etmiye ve böyle alçak
bı ır dnıünceyi kökünden kaldır-
, .. 'Ya Yarattığın evimizde bugün 
0~lett'k 

1t• 1 ve andlaştık. - Muşlular 
l~~ına Halkevi başkanı Kamil Ko-

Gönende 
-. Gönen, 21 A.A. - Bugün urayı • 
•••iz ö .. 
)' ~ hünde toplanan sayısız halk 

1l•nı ··k h YU sek §ah~iyetlerinize kat"Jr 
Pılrtıak • t k'. ··ı··kl d d ıa enen otu u er en 

h u:v~uğu iğrençlikleri haykırarak 
.-artı .. ·· 

°'une geldiler. Bozuk kanlı 

muriyet alanında toplanan Samsun 
balkı büyük tahsiyetinize karşı ba
zı hainlerin yeltendikleri sefil mak 
aadr iğrençle karşıladıklarını ve bu 
aJcakların cumuriyetin demir pen
çe~ine geçmelerine ferah duydukla 
rmı ulu önderlerine uzanacak her
bangibir eli kırmak için bütün var
lıklarrnı vermeye ant içtiklerini 
sonsuz ve bağhlrklarla yüksek ka -
lınıza yüceltmeyi ödevlerinin en 
büyüğü saydılar. - Samsun şarba
yı Ertekin, C. H. P. ilyönkuruJ baş
kanı, Aldıkaçtı, Halkevi ba§kanı 
Baykal, Osman Cudi. Gürsoy, ka • 
dınlar yardım kurumu başkanı Ay
ıe Y een; tayyareci cemiyeti başka
nı Çevik, Kızılay cemiyeti başkanı 
Nuri, çocuk Esirgeme ba§kanı Ali 

Bergamalılar sana kem bakıldığını 
duyduk. Sana bakan kötü göz Tür· 
kün kalbine saplanmış bir hançer
dir. Seni ebediyen bularrnda gör • . . " mek ıçın canlarını fedaya hazır o • 
lan ve bunun en onurlu bir hüküm 
biJen Bergamalılar bugün cumurİ· 

H. P. başkanı Hidayet, Uray başka· 
nı Niyazi, Kızılay başkanı Dr. Ka . 
zım eŞner, Hava kurumu başkanı 
Çelen Çocuk esirgeme kurumu Ri
fat, Öğretmenler adına Cahit. 

Milasta 
Milas, 21 A.A. - Ulusumuzun 

gözhebeği Türkün büyük kurtarıcı 
ve korucusu olan büyük atamıza kıy 
~a.k iatiyen bir hain ve serseri çete 
nın cenuptan içeri girdiğini işiten 
girdiğini işiden bütün Milaslılar top 
!anarak sana kıymak sefilliğini gös
teren hainlere ve onun yardımctları 
na .la~etle haykırdıkları ve büyük 
'efırnızın uğurunda kendi kanları· 
nı her vakit akltmağa hazlr bulun-

Usküclarda toplanan Atatürk çocukları Bir ö/retmen kadın söylev verirken 
----~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

Tosya. 21 (A.A.) - Büyük kurta
rıcımıza alçakça yapılmak istenilen 
kastr duyan köylü ve kentli binlerce 
halk ~imdi Ctimurluk alanında toplan 
mış cok hararetli söylemclcrle bu kir 
1i ellerin meydana çıkarılıp hemen kı 
rrlması önemle istenmiş ve alçaklar 
lanetlenmiştir. 

Miting yapanlar adına Parti 
Başkani Kalfaoğlu 

Bursa, 21 (A.A.) - Sonsuz inan 
ve bai1lılıkla bir yürek, bir dilek hali:ı 

b • 

de kaynaşarak toplanan, alanları dol 
duran Bursalılar sönmez ışıklarına, 
Ulu Ondcrlerinc uzatılmak istenilen 
mel'un kasta nefret ve gayz dolu fer.
yatlarla lanet ederken bütün varlıkla 
nnın yolunda siper oldugunu tekrarla 
dılar. Yurtta her şeyimiz sensin. Se
nin yolundan ayrılmamağa. sana ge
lecek hcrşeye başkoymağa andiçtik. 
Saygı ile bildirir. sağlığını dileriz. 

Bursa C. H. P. ilyönkurulu 
başkanı Konuk 

Ödemiş, 21 (AA.) - Uğurunda 
kanını canım malını seve seve ver • 

Mitingd~ nutuk söyliyenlerden 
bir bayan 

UshüJardaki muazzam kalabalık 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
Mısırda Endişe Ve Kararsızlık 

ingilterenin Kuvvetli Vesa
yetine Rağmen Hergün 

Korkulu Havadis Dolaşıyor 
"Paris-Soir'' dan: 

Kahiredeki penceremden, henüz 
mürekkebi kurumamış gazeteleri ka
pışmak için bagıran, biribirine kü
für e9en, ezilen küçük gazete satıcı
Jarının seslerini işitiyorum. Bunların 
cehresi, heyecanla gazetelere sarılan 
halkın çehresini andırmaktadır. 

Endişe, daha dogrusu kararsızlık. 
lng-ıliz zırhlıları ve tayyarelf'ri bazı 
korkuları çarçabuk yatıştırdılar. Bir
çok ırklar ve menfaatlerin çarpıştığı 
bu memlekette, Ingilten:nin kuvvet
li olan vesayetine rağmen, etrafa kor
ku ve telaş vermek merakı vardır. 

Hikmeti vücudu heyecanlı haber ver-
mekten ibaret olan bazı arapça ga.:e
teler, vaziyetten istifade ediyorlar. 
Bununla beraber insan bu gazeteleri 
okurken: "Ya doğr, ise? . .'' demek· 
ten kendini alamıyor. 

Borsa uyur gibi bir haldedir. Ora
da, her yerden ziyade yalan hava
dis~er dolaşmaktadır. Fiyatlar, ma
kul olmıyan sebeplerden dolayı yük
seliyor. Mesela kömür, ipt:::fai mad. 
deler, gıda maddeleri muhtemel nakil 
müşkUlatından dolayı fırlamaktadır. 

Hiç kimse inanmadığı halde her
kes harpten bahsediyor. Bu hal ıs-

kenderiye ve Kahirede gergin. heye· KRAL FUAT 

canlı ve gayritabii bir hava yaratı- leri halde güzel bir soğukkanlılık der-

NAHAS PAŞA 

yor. Piyade kaldırımr üzerinde otu· 
ran hurma satıcısı, müşterisiz di.işün
dügü halde, gazinolarda masalar et· 
rafında oturan'ar, sıcak içilmesi mu· 
tat olan gü:ı:cJ kokulu kahvelerW, kü-
çuk fincanlar ıçinde "oğutuyorlar. 

Bu memleket halkının muhayyile· 
e;in_c vüs'at vereıı yalan Şa\Yİaları:ı 
önüne geçmelc lazımdır. Çünkü Ak· 
denizde bulunuyoruz. Burada en ba· 
sit şeyler büyütülür ve sonra man<I'-
sız şeyler söylenir. söylenir ... 

lngiliz1er ise, sukutu muhafaza 
ederler. Onlar hey betli gemilerinde 
ve mükemmel kışlalannda yerleştik· 
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- Bu kelepçeleri görebilir mi
yim? 

- Siz de biliyor\muydunu:ı:? 
- Gördüm. Bag tepedeki eskı 

kuleden crkıp buraya geldi . 
- Yok canım l kul\; de ne işi var

dı ki.· 
Gregory diışünceli bır tavırla çe

nes'ni kaşıdı: 
- Bag çok drfalar çıkar, gider. 

dedi. fakat hemen her zaman benim 
üç mil ilerdekl av ormanlarıma gi· 
der. Orada istrdiği kadar gölge bu· 
lıır, kimi!<' kendis'ni rahatsız etmez. 
Bir kır bekcisi bir gün kendisini 
görmüş. silahına davranıp ateş et
mek i temiş, canını da zor kurtar
mış. Foss'un cesedi bulundu mu? 

Gregory tekrar oyununa koyuldu, 
gfö:ü yerdeki topta .• 

Brixan sükünetle: 
- Hayır, dedi. 
- Fakat bulacağuvzı ümit ediyor 

musunuz? 
- Zannederim. 
Gregory başını kaldırdı. uzaklara 

bakıp daldı. Sonra sordu· 

si veriyorlar. 
Harbe hazır bulunan askerler, Ka· 

hire sokaklarında hiçbir şey olma· 
mış gibi dolaşrrlar. Fakat asıl mü
essir manzara arzedcn filodur. Şat

by açıklarında duran 35 gemi gece
leri, heybetli projektörlerile semayı 
tarıyorlar. Bu esnada hareketsiz du
ran ve altınla donanmış semada kır
mızı ve yeşil yıldızlar dola§ır. Bun
lar da kara ve deniz tayyarelcridir. 

Bu memlekette Italyan - Habeş ih
tilafının ak~itesiri ne olacaktır? Bu 

sua'in cevabını istikbal verecektir. Bu 
ihtilaf, Ingili:ı: hükfımetinin tuttuğu 

hattıhareketin tesiri altında Mısırlı

lar üzerinde psikolojik bir tesir yap
mıştır, Ingilterenin dürüstlüğü hak· 
kında hiçbir münakaşayı kabul et
mek istemiyenler ve bu geniş toprak-

! lan lngiliilerin muhafaza ettiğini ve 
asayişi temin ettiğini bilenler bugün 
diyorlar ki: "Görüyor musunuz? En 
kıymetli hakkımız olan istiklalimizi 
lngilizlere bırakm&kla iyi bir iş yap
mı~ oluyoruz." 

Fakat ulusseverler arasında bunun 
tamamen aksine bir cereyan vardır: 
"Habeş istiklalinin şampiyonu oldn 
İngiltere, Habeşistandan daha mede
ni olan Mısır hakkında bu istik!Bli 
kabul etmiyecek midir?" 

Sefaretierde büyük bir faaliyet var
dır. Bu faaliyet, bittabi, gizlidir. J\l.ı

sır I1 ükfımeti, Ingiltere ile yaptığı 
an'aşmayı pahalıya satmak çarelerini 
arıyor. Biraz daha fazla istiklal !rn
zanabilmek için isteklerinden rlalıa 
birkaçının kabul edildiğini görmek 
istıyor. Fakat bu zemind:: en kiıı;:iık 
bir muvaffakıyet ihtimali bile görün
müyor. 

- E~cr bir adam kendiı;iıı' ı,~.,. 
çerlemck istiyen hizmetçisini kaza
en öldürürse, kanuncla bunun yeri 
nedir? 
· - Mahkemeye verilir. Eğer "meş
ru müdafafa,, vaziyetindeyse, beraet 
kazanır. 

- Fakat farudelim ki, bu cinaye
tini saklndı ve cesedi bir tarafa 
gömdü. O zaman ne olur? 

- O zaman kendisini gayet teh· 
likeli bir vaziyete sokmuş olur. 

Brixan ~Ö?)erinin bırakacağı tesi
re d:kkat ederek ilave etti: 

- Ve bilhassa evvelce dostken, 
dostluğunu bozan bir kadrn bu sah· 
neye şahit olmu§sa, yahut meseleyi 
biliyorsa .. 

Gregory'nin sargılar arasından gö 
rüncn bir tek gödi birkaç defa ovna· 
dı· H eyecanlr dakikalarda bu gözle
rin böyle ovnadı~ın;ı Brixan evvel· 
denberi dikkat etmişti. 

- Eğer bu kadın, polise ihbar et
mek tehdidi He para koparmağa kal
kışmışsa .• 

- O zaman kadın şantaj ıuçu ile 
hapishaneye gider, belki de mahke
me bu hareketinde cinayette ortaklık 
görebilir. 

- Yok canım? 
Gregory'nin sesinden bir memnu

niyet hissediliyordu. 
- Eğer bu kadın hizmetçinin 

hançerelcnmiş olduğunu görürse yine 

BALKANLARDA 

Romanya • Mısır 
Ciümrük ihtilafı 

"Ar11ü• (Bükreş)" ten: 
Mısır ile Romanya arasında bir 

gümrük ihtilafı çıkmıştır. lki hüku
met arasında mevcut tecimsel anlaş· 
ma müddeti birinciteşrinin birinde 
bitmiş olduğundan Romanya Hükü· 
meti, son anlaşma mucibince Roman
ya eşya~ının Mısırda tabi tutuldukla
rı muamelenin, yakında başlıyacak 
müzakerenin sonuna kadar temdidi
ni istemiştir. Mısır Hükumeti bu is
teği kabul etmediğinden birinciteşri
nin birinden itibaren Romanya eşya
sından iki misli yani umumi tarifede 
mevcut miktar üzerinden gümrük 
resmi almağa başlamıştır. 

ihracat tacirlerinin talebi üzerine 
Romanya Endüstri ve Tecim Bakan
lığı mukabelei bilmisil yapmağa karar 
vermiştir. Mukabelei bilmisil için alı
nan ilk tedbir Mısırdan ithal edilecek 
eşyanın umumi tarifeye tabi tutulma
sıdır. 

Boğazların 
Tahkimi 

1•Katimerini" derı: 
ltalyan - lngiliz ihtilafr üzerine bo

ğazların tahkimi meselesi büsbütün 
başka bir şekil almıştır. lngiltere, 
Türk murahhası Cenevrede boğazla
rın tahkimi meı.elesini ileriye sürdü
ğü zaman, yaptığı muha efete artrk 
bugün lüzum görmemektedir. lngil
tere, bugün bazı şeraitle boğazbrın 
tahkimine muvafakat etmektedir. 
Yunanistan boğazlar rejiminin değiş
tirilmesi ve sırf bir Türkiye meselesi 
halinde kalmaması için bu meselenin 
Balkan andla~masına dahil devletler 
arasında müzakeresini istiyecektir. 

Rczvelt kasırgadan 
Güçlükle kurtuldu 
Nevyork, 23 (A.A.) - "Houston" 

gemisinde bulunmakta olan Roose • 
velt, Jamayik denizinde hüküm süren 
bir kasırgadan mucizevi bir şekilde 
kurtulmuştur. Roosevelt'in Habeş -
ltalyan muhasaması hakkında Hull 
tarafından verilecek olan söylevi din
lt:mek üzere perşembe günü Vasching 
tona gelmesi beklen.metkcdir. ....... .__........_ ... .._.......... 
Sovyet Rusya 

Adisababada iki Ecnebinin Başına Gelenler 

Habeşlilere Yardım Edeceğiz 
Derken Taşlaiıdllar, Dövüldüler 
Arsıuius~I Yardım Kurumunu Temsil Eden Bu 

Adamlar Hala T e~ebbüslerde Bulunuyorlar 

AJd;sababa' da cepheye giden aıkerl•ri tefyİ ediyorlar 

"Paris-Soir'' dan: 1 da bir valizimizi ça 1 dılar ve arkada· ı Bazı arkadaşlar ve vatandaşlar bir 
Adis - Ababada .. gülm~k frrsa!.mı şım ~e~eleyi hallet~ek i;çin. b~lediye- gün Fransızların Fastaki zulmünden 

bulamıyan gazetecı er, bırkaç gun- ye gıttı. Fakat benım fıkrımı hOrar- bahseden Dumont'a el'an Lejiyon 
denberi tuhaflıklara şahit olmakta- sanı.: ~unda yerlilerin. a.la~ası yoktur. Donor nişanının krrmızı şiridini taşı· 
dırlar. Bundan bir hafta ~vve~ Ad ıs:. Sersen ve buraya gelışımızden me~: dı-ını örmekten mütevellit hayı et
Ababa'ya Avrupa postasıle bır Ingı- nıın olrnıyan bazı beyazlar bu ışı 

1 
g .. 'fgd ..... 

1 ). F h · ld' B h l d erını ı a e ı:atı er. ız - ransız eyetı ge ı. u eyet yapını§ ar ır. . 
tc "hırpalanmış Habeşliler için arsı- Aradan bir haf~ gec;t.i. Bu iki Fakat ciddiyet ile gülünç olmağı 
ulusal yardım'' namındaki teşekkülü arkadaş, boşuna verılen bırçok rande· biribirile karıştırmaktan ne çıkar? 
temsil ediyordu. Heyet iki kişiden vularda~ ve intizar odalarında • o Arsıulusal muavenet heyeti ıçın 
mürekkepti. Biri papas sınıfından kıymetlı çanta yanlarında bulundugu 

1 
. . h 

1 
• b. til 

• • • •v • d d h ld 1 b k. d'kt a mese enın yegane a çaresı, ır • hır fngılız. dıgerı de Dumont a ın a a e, saat erce e e ı en aonr . 
bir Fransız idi. nihayet projelerini izah e.mek için fek ve bırkac; kurşun alıp cepheye 

Romanya 
Demir yolu 

Burada eğlen~c. az oldui'1ndan bu ~P.ar~otl~iını resmi bir memurunu gitmek ~e hırp:dıanm•ı Ha.b~lilç:-" 
:zevatla pir mü :i.kat yaptik. 'Bu le- gormege muviilak ofcliil~unu faydalı bır surette yar.dım etmektır. 
vat Jean-Jacques Rousseau'nun na- Adis - Ababa'da he~kes biJiyord~ .. ıık Belki de bir gün bunu yapacaklardir. 
zariyelerini benimsiyerek medeniye- temas pek hara~etlı oldu:. Bu alı.ce: Fak.at benim pek ümidim yok. 

.. tin zarar verdiğine ve iptidai insan- nap heyete derın teşekkurler edıldı 

"Le Temp." dan: 
1918 Hneaindenberi ilk defa O• 

larak 11eçen cuma günü bir tren 
Ti11hina ile Tirtupol araaıncla harp
te yıkılmıı ve ahirerı yeniclen ya· 
pılmıı olan bir köprü üunncl.en 
Romanya • So1Jyel hucluclunu geç· 
mİffİr. iki memleket arcurncla tren 
•eferlerinin baılama•ı münasebeti. 
le yapılan törende Romanya De
miryollcırı Bafkanı T abaconici ve 
Posta ve Telgral Genel Direktörü 
Pituleıco ve Sov;yet Münaaklat Ko
miserliği Müşavirlerinden Rudin'in 
bafkanlığı altındaki Sov;yet heyeti 
hazır bulunmu~tur. Her iki İ.8taıi
yon bayraklarla süslenmif ve söy
levler verilmifti.·. Bu aöylavlerde 
iki milletin do.tane münaubetle· 
rinclen ve banı hu.,wundaki gay
retlerinden bahHdilmiftİr. 

)arın doğuşta iyi olduklarına, sonra ve ebedi dostluklar "-:adedildi. Fakat 
insanlarla temas ede ede zalim ~e "hırpalanmış Habeşhlere arsıulusal 
ahlaksız olduklarına kanaat getirdik- yardım" cemiyetinin zengin olmadı· 
)erini söylediler. Bunun da zencilerin ğı ve bir tahsisat bulabildiği takdir
esaret altında bulundu~u ve beyaz de zenginleşeceği söylenince bir te
azlıkların menfaatine kurban edildik· laş başladı. Bunun üzerine k\!nuile· 
leri Afrikanın bugtinkü halinden an- rile görüşen Habeş bakanı, hük(ımet 
laşrldığını ilave ettiler. Bundan son- nezdinde müstacel bir teşebbüste bu· 
ra bir meslektaş. Habeşlilere yapıla· lunacagınr söyliyerek, iki arkadaşı, 
cak yardımın ne olduğunu sordu. Fa- yakında tekrar kendilerile görüşece
kat bu turada eşyalarını almağa ge· ği vadiyle, başından savdı. O zaman. 
len hamallar, muhaverenin başka bir danberi biribirinden ayrılamıyan bu 
mecraya dökülmesine sebep oldu. iki arkadaş e,srarengiı bir suret~e or

Yalnız Dumont Habeşliler ve on· tadan kaybo an bakatıı bulabılmek 
)arın seciye'erindeki asalet hakkında için Adis - Ababa sok.aklarında, yaya 
bir muhabbet beslediğini söyledi. olarak, dolaşıyorla.r. 

Fakat ertesi gün kendisini, içinde Çalınan valizden maada bu iki ar-
planlar dolu olan santası koltuğu al· kadaşın başlarına ciaha başka şeyler 
tında olduğu halde, yaya olarak de geldi. • 

Dünden itibaren iki memleket 
araaında normal ıurette ıimendiler 
ıelerlerine baılanmııtır. 

- cünkü otomobil pahalıdır - mat- Habeş miidafileri girmek istedik
bııat idaresine giderken gördüm. Du- )eri binalarda halkın hakııretinc ma
mont hükiıme'e programını bildire- ruz kaldılar ve taslandılar. Resmi 
cekti. Arkadaşı yanında değildi. Se- tören günlerinde memnu olan yerden 
bebini sordum. Bana dedi ki: geçmek istediklerinden polisler tara· 

- Basit ve ehemmiyetsiz bir ha· fından sopa ile döğiildüler. Fakat bu· 
dise. Bazı suiniyet sahihi insanlar, ı:ı.a rağmen faaliyetten geri dutmu

~..._........,_...,...., dün istasiyondaki kargaşalık e~nasın- yarlar. 

suç ortağı sayılır değil mi? Ama bu 
isin çok eski bir iş olduğunu unut
mayrnrz. Sonra ''müruru zaman,. 
yok muclıır? 

- Cinayetler için müruru zaman 
yoktur. 

- Cinayet mi? Siz buna cinayet 
diyorsunuz öyle mi? Meşru müdafaa 
halinde bir adamın vaziyetini gözö· 
nüne almıyorsunuz. 

Brixan meseleyi kavramağa baş
lamıştı. Stella Medom~a bir gün Ore
gory'ye ''Katil!,. diye bağırmıştı. 
Şimdi Brixan bütün unsurları zih· 
ninde tophyarnk. bu cinayrtin ne 
biçim cinayet olduğunu anlamıştı. 

Bakır renkli hizmetçilerden, ihti· 
mal ki şu Malezvalılardan biri artık 
dayanamıyarak isyan etmiş, Gregory 
de herifi öldürmüş olacak. Belki de 
meşru bir müdafaa vaziyetinde öl
diirmüştür. Ondan sonra da yaptığı 
işin varacağı neticelerden korkmuş
tur. 

Brixan gene sükunl'tle sordu: 
-Peki, öldürdüğünüz zavallıyı ne· 

reye gömdünüz? 
Gregory bu sual karşısında yerin

den sıçradr: 
- Gömdüm mü? Ne demek isti· 

yoraunu:ı:? B•n ne kimseyi öldUr
düm, ne kimseyi gömdüm. Ben size 
sadece faraz:i bir mesele sordum. 

- Bana pek farazi gelmiyor ama, 
neyse ısrar etmiyelim. 

Doğruı>ıınıı söylemeli ki, bu nevi 
bayağı cinayetlerin tahkikatından 
Brixan pek hoşlanmıyordu. Hatta 
''Boğaz kesen., hı cinayetlerinin 
dikkate değer ve fevkalade tarafhırı 
olmasaydı. giriştiği tahkikatı daha 
baştayken bırakırdı. 

Sonra bu tahkikatın ve keneli ken
dine pek itiraf edemediği başka bir 
cazibeli tarafı daha vardı ... 

GregÔry'ye gelince, bu adamın ka
balığı. fantezileri, sevgi tarafınclaki 
bayağılığı elbette ki can sıkıcı bir 
şeydi. Gregory'yi hemen şöyle bir ke
nara bırakmak savuıımak istiyordu. 
Fakat daha kat'i kanaatini hasıl et· 
mis değildi. 

Gregory daldığr hulyadan çıka
rak: 

- Çok tuhaf 1 dedi, insanların dü
silnceleri nasıl bir :ı:iııc·rin halkaları 
gibi biribirine takılarak uzayıp gidi
yor. Benim g bi k;fasında düşüncesi 
bol olmıyan bir dam, meseli bir me
aeleye takılıyor da, oradan oraya, O• 

radan oraya atlıyor. Demek ki hadi
seye şahit olan kadın da suç ortağı 
sayılacak. O halde cezası, ağır kürek 
mi? 

Brixan Bag'ın bileklerine takılan 
kelepçeleri tetkik ettikten sonra, 
müsaade istedi. 

Kelepçeler eski marka lngiliz ke
lepçeleriydi. 

- Sahi. Bag'ın yaraları ağır mı? 

- Hayır, bir iki yeri sıyrılmış. 
Zavallı hayvan, nasıl imdadıma koş
tu. Eğer o gelmese~di, öteki herif 
beni öldürecekti. 

- Bu adamın başında nasıl bir 
şapka vardı? 

- Kejinin mi? Bilmiyorum. Ba
şında bir sapka vardı ama, na~rl şap
kaydı, dikkat etmedim. Niçin sordu
nuz? 

- Hiç 1 Acaba şapkasını iskelet 
mahzenlerinde kaybetti mi. diye sor
dum. 

Brixan bu t•1a1i Gregory'vi tart
mak için sormuştu. Fakat Gregory: 

- Hangi iskelet mahzenleri? de
di. Ben daha böyle bir şeyden bah· 
sedildiğini hiç işitmcrlim. Bu taraf
larda iskelet mahzenleri mi var? 
Brixan, doğrusu "İZ bu civarın to
poi!rafyasını benden iyi biliyorsunuz. 
Ben burada yirmi seneden fazla ya
şıyorum. Fakat Ch;chester'e ş:itti· 
ğim zaman bile kaç defa yolumu kay· 
bettiğim olmuıtur. 

- 30. 

tLAN 
İskelet mahzeni meselesi bu itte 

Bri~an•ı her şeyden fazla meşrul e
diyordu. Bir kere de o civarı h,.rkes. 
ten iyi bilen Longval'e danı§mağı dü
şündü. İhtiyar aeilzade dı~arrya çık· 
mıştı. Brixan kendisine Chichester 
yoluncla. altında antika bir araba, 

SomaUdeki lngiHz 
·Deve Kuvvel!eri 

Daily Telegraph'dan: 

Ogaden ve İngiliz Somalisi 
hududundaki deve kuvvetleri 
1 tal yan tayyarelerinin bom bar • 
dımanına maruz kalmışlar ve 
bunlardan birçoğu ölmüştür. Bu 
haber dün Zcila'da bulunan ma· 
halli komisere; Somali kabile re
isleri tarafından vefiyatm gaz 
ve sair bombalarla vukua geldi· 
ği söylenmektedir. Buradaki hu· 
dut iyice tasrih ve tesbit edilmiş 
değildir. Fakat General Grazi .. 
ani ordusunun bu hudut hakkın• 
da İngiliz hukukunu ihlal etmi· 
yecck kadar doğru malfımat sa
hibi olması lazımgeldiği beyan 
edilmektedir. -paf puf gelirken rasladı. Eski otomo• 
bilin gelişini daha evvelden duymur 
tu. Çünkü ml.ibarek motörün gU• 
rültüsü bütün ovaları kaplıyordu. 

Brixan motörünü yavaşlattı. Kar• 
şıdan gelen I..ongval de yavaşlattı· 
Bir hizaya gelince durdular. 

İhtiyar adam çıplak, terli kafasını 
geniş bir mendille zild'kten sonra: 

- Bunun gürültüsünü sormayıl1· 
dedi, bugiln gene o kadar ses çıkmı
yor. Fakat doğrusunu söy1iyeyill1 
mi? Ben de yağ gibi kayıp gideri 
otomol>'llerclen ha:ı:zetmiyornm. Ne· 
dı"nse eski şeylere karşı bende bir za· 
af var. 

Brixan bir sırasını getirerek, ona 
da iskelet mahzenlerini sordu. İhtiya· 
rın müspet cevap verişi detektifi şa· 
şırttı: 

- Evet. divordu. ben bu mahzen· 
terden bahsedildiğini çok isittirrı· 
Ben daha küçük bir cocukken ba· 
bam bütün bu civarın iskelet malı· 
zenlui ile dolu olduğunu söylerdi· 
K1m bu mahzenleri ke~federae, ora· 
tarda bol miktarda şarap da bulacıılc· 
mıı. Fakat şimdiye kadar bu mah
zenlerden birini olsun· bulanı du)"' 
tnadım. Bir ~amanlar şu tarafta gire
cek bir kapı vardı. 

F.livle de Grifl kulesi istikametini 
~österdi• 

Arkası var 

/ 

• 
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'italya hükQmeti, Libyadan bir fırka ~skeri 
geri çekeceğini ve bu hareketin 

Dakika/ karşıhğını beklediğini ingiltereye bildirdi 

So:rı 

tnn 

italya -Habeş Harbi 
:-: ~ephesindeki süel hareketler, 
tır 

1
bir sahra harbi karakterini almlJ 

d~yan manevrumm çabukluğu. 
tun kuvvetlerini harbe girmek zo 
lilct da brrakmıttır. Hafif bir yüksek· 
~ uçan ltalyan uçakları, düşmıam 
top bardıman edebilmiılerdir. Kurak 
mı rakb lara ahtkm olan süratli kolla-

UcumJan. dütmaru dağınık bir 
tekilde kaçmak zorundıa bıralmılftır. 
~eneraı Graziani, süel harekete 
~ t. it~ etmiıtir. Italyan kuv • 
,.:ıen bır Habq bayrağı elde etınit· 
Jı~ Harp, çok fiddetli bir fırtına 
ltaı sürdüğü bir sırada olmuftUr. 
le ~ bundııın bqka. Grable rük
İbıiklikıerinde bulunan Burdoni kaleci 
haa de İfpl etmİ§lerdir. ltalyaıılarm 
ı .. ~Yllbek araziye kadar varmq olma 
-111111 ICVJriilceyt 6nemi büyüktür. 

İleri hareketini yağ
murlar bırakmıyor! 

t~ 23 (A.A.) - Yabancı ga-
eler Dagnerei'nin almmaama bü· 

)ilk bir &nem vermektedirler. Conti • 
~ Telecraph'm iddia ettiğine gö 
ı.4!'Jtaı:yanlar artık Scebelli vacliıine 
~-bulunmaktadırlar. Reuter A -
"--.un tahminine göre, timdi yağ• 
:-- bulunan yagmurlar Ogaden 

Pheainde ileri harekedere engel ol
~dır. Fakat topraklar kuruyunca 
c.ı bareketi devam edecektir. 

Habefler Gondar. 
1 • da da toplanıyor 
ııe!dua, 23 (A.A.) - Geçen gece, 
- • karakollann bulunduğu yüksek 
'hı~e tUfenk atqi teati edilmittir. 
-~ bölgesinde yapılan hava ke
~ IOftucunda. Tecue öteainde ve 
~ r yakininde önemli diifman 
"~lan bulunduğu anlaştlllllftır. 1 • 
1.: batlan yakininde dilfDUUl kamp 
-.ıı Yoktur. 

N ~O.)'llfta AM.r gönderiyorlar 
~8~ıı. 23 (A.A.) - "Calabna·• ve 
... ) adlı ıeaıiler, doğu Afrikaaı
i:..~~ket etmi§Jerdir. Bu geaıilerin 
~~QQCtSl 63 •Ubayla 2,132 nefer, ikin
::.;2 mühendis, 69 sllbay ve l R85 
d ~ OPem'Ji~ 
,:rcıa •ilbay ve nefer yüklenmiş olao 

Yunanistanda 

Örfi idare 
fı)~' 23 (Tan'ın husuıt telgra· 

. - Bası cueteler eskiden veril
!':!.l>ir karara göre örf1 idare ve san· 
~~~artni günü kaldınlacağmr 
ir~· Buna brp Batbakan 
~. bu hususta kesin bir karar 
---.ıut olduğunu aöylemi§tir. 

1Crallılı İfİn hnan 
'fı)Atiq_ 23 (Tan'uı hususi telgra
~ Yunaniatanm yeni rejimi ile 
.s~. tah•mm tecavüzden masun ol· 
~~kkmda yeni bir kawmame 
De-~~· Rejime kartı ill(eca.vll.z 
~ -tUm pbaiyetine aaygwzhk göa
ru:ı• jüri mahkemelerine gönde· 

l'erek bet kifilik ceza istinaf 
~~elerinde muhakeme edilecek-

~ Cilli bayram 
fı) tiııa. 23 (Tan'm bııausi telgra· 
~ - Bu ayın yirmi altıncı giinilniln 
..::ı ~ 1DllU bayram olarak kutlulan 

lqtmtmıfttt. 
,,.,,,.... .,. Ç.Uarü 

fı)'l.tiıta, 23 (Tan'm husuet telgra
tia U Atinaika Nea pzetesi Çalda
)l d~~baam birlqmelerinin su-

~"&llDil yazmaktadır. 

l'lll C8adaartyetçiler Birliği heyeti, ya
l'lfta ~da bir toplantı yapmala· 

• ..-an •erilmesini bilkametten iste 
~tir. HUkGmetin bu imi vereceği 
iti deiildir. Ahali Partisi lideri ca
~ Çaldam uçakla Yanyaya 
tıa.& orada vereceii bir söylevde 
~ kraUıia rey vermeğe çağn'a-

11/f 
•AICANUK MOSTEŞARJNIN 

.tJ"INADA ZIY ARETLERI 
41iQa "-il • 23 (A.A.) - Burada bulu· 

~iirld7e Dıt Bakanlığı milatepn 
~eldıl Batye1dl muavini De Hariciye 
-. 1J.... 'l'heotoky',.ı siyam etti ve • 

uır llltı1&Mtta bulundu. 

1?.YANIST ANDA TOPRAK 
l fl'Wll'YDI BEŞ EV ÇOKTO 

it) th1a. 23 (Tan'm hususi telgra
.. i;..°!nıcce bir heyelin olmut 
~ de bir ev çökmiiftUr. 
-. 1el'lerde de buı evler yılalmıı 

.. llllbaenleri tqauftır, 

[8qtarafı birincide] -Lombardia ıemillİ de yakında Afrika 
ya hareket edecektir. 

ltalyan tekRpleri 
Roma, 3 A. A. - Adua ahalisinin 

köle olarak parasız yol inşaatında 
kullamldığı, Italyan lataatırun bas
kın yaoarak havv~n ~asnettikleri, 
halkın ise açlık tehlikesi karpsmda 
olduğu hakkında Adiaababada çı
karılarak bazı yabancı gazeteler ta
rıatı~an neıredilen haberi kat'i ola· 
rak yalanlanmaktadır. 
Hararda mohpu• bulunan e•ki Kral 

Asmara, 23 (A.A.) - Dolaşan ya· 
ymtılara göre imparator, Italyan kuv 
vetlerinin Harrar'a doğru ilerleyişin
den ötürü, Maba'da bulunan eski 
kral Lug Jaaau'nun Galla bölgesine 
naklini emretmiştir. 

Tayyare Bombardımanı 
Adigrat, 23 (A.A.) - İtalyan uçak 

lan, doğu yaylası üzninde bulunan 
Berru bölgesindeki tüpheli dÜ§man 
gruplarını dağıtmıştır. Uçaklar bun • 
dan başka Berrucutan'ın güney doğu 
sunda bulunan bir köyü bombardıman 
ed-erek yıa·lmırt ve Omager yakininde 
ki levazım depolarını da tahrip etmİ§ 
lerdir. 

Sir Strallord'an bir hücuma 
Birmingham, 23 (A.A.) -ltÇi hr

kası menıuplannın yapmıt olduktan 
bir toplant}da Sir Strafford, hicabın
dan yüzünü kapamak için Büyük Bri 
tanya tarihinin aayfalanna bir nazar 
atfetmek kifi geleceğini söylemiştir. 

Gandinin dedikleri 
Bombay, 23 (A.A.) - Gazetelere 

göre Gandi, İngilterenin banı sever 
liğine inanmamakta olduğunu, çünkü 
huylu huyunu değiftirmiyeceğini söy 
lemi§tir. Söylendiğine göre Mahatma, 
bir devletin bir, iğnenin deliğinden 
geçmesinin İngilizlerin şiddete mü
racaattan vazgeçmelerinden daha ko
lay olduğunu aöylemittir. 

Romoda yeni bir .. öriifme 
Roma, 23 (A.A.) - Ingiltere bü

yük elçisi dün öğleden sonra Drş it
leri bakanlrğr miiet'e!an Suviç ile gö
riifmüftib'. Bu förüjiiie hUkııida m.; 
J&nya biç bir ıey aızmaımtbr. 

İtalya Ve Denjz 
Konferansı 

Roma, 23 (A.A.) - Yetkili çeven· 
lerde s~y~ndiiine göre, !talyanm 
gelecek Londra deniz konferamna 
iftirak etmesi muhtemeldir. Hüklıme 
te henü.ı hiç bir davet y.tpdmamq ol
duğundıan, bu hususta alıllml1 bir ka 
rar yoktur. Siyasal çevenler, deniz 
konferansının bir lngiliz - Italyan 
toplantısı detil, fakat Vqington and 
latması ile taurlanan arsıulusal bir 
konferans olacağım söylemekte
dir. İtalya, Vathıgton andlqmasmm 
Japonya tarafından reddediliJinden ö
tllril, filo tonajının o konferans tara
fından tahdit ediJmeeini hiç bir tekil 
de kabul edemiyecektir. Maamafih, 
söylendiğine gCSre, Italya, 28 ilktepin 
1934 te tezgiha koyduiu 35,000 ton 
Juk iki zırhlmm bitirilmesine imkin 
verecek olan bir tahdidin alevhinde 
bulunmıyacaktır. 

Fransa Barış için 
Çalışıyor 

Paria, 23 (A.A.) - Saylavlar ku. 
rulu Finans komisyonunda dün ak· 
tam aöz alan Laval, parlimentonwı 
ilkönce bütçe, ve Ukkinun nihayetin
de kararnamelerin onaylanması bak· 
kında bir karar vereceiini aöylemit
tir. Ba.ıı ıiyual topluluk ve kurullıa.r 
faaliyetinin ballan nizam ve pvenli
ğini telalikcye sokup sokmadıklan 
hakkındaki bir sorguya Lavaİ, ''hüktl 
metin, ortalığı kal't§tırmak için yapı• 
lan her tqebbüıU baatırmak için ge· 
reken tedbirleri alacağmı,, teyit et • 
mittir. Laval çekildikten sonra ko • 
misyon nmıameyi görilpnüş ve ge
lecek toplantmnr aahya brralmuftır. 
Bu toplantıda komisyon, beklenen 
son kararnameleri ve gelıec:ek radikal-
10Sye!iat kongreainde almacak karar• 
Jarı inceleyecektir. 

HINDISTANDA MAHICOll EDI· 
LEN INGILIZLER 

Bombay, 23 (A.A.) - KCSylUlerin 
mallanm yaima etmek ve bunlardan 
budarnu CSldilrmilt olmakla itham 
edilen on İngiliz askeri müebbet ha· 
pis ile milebbet nefi arasında deiiıen 
cezıalara mlhk<ım edi!miglerdir. 

I ngiliz I şçileri Hükumeti 
Kuvvete Müsamaha 

Et'!lekle itham Ediyorlar 
Londra, 23 (A.A.) - Avam kama 

raaında Samuel Hoare'den sonra söz 
alan işçi fırkasının yeni lideri Attlee, 
demiştir ki: 

- Habeşiatana kartı yapılan teca
vUz hareketini takbih ederken, bir mil 
letin hariçte birtakım etcevüzlere gi· 
ritmek auretile faşizmi öi,retebilece
ğine inanmıyoruz. Biz, Italyadaki hü 
kUınet ıekline kartı hücum etmek i
çin hali hurrdaki fırsattan istifade et 
mek niyetinde değiliz. Ancak, kuv -
vete istinat eden rejimin kanuna is
tinat eden rejime galip gelebilip gele 
miyeceği meselesi mevzuu bahistir. 
Bir de kollektü sistem mevzuu babiı 
tir. Bu işte İnciliz siyasasının esası, 
Uluslar Sosyetesine müzaheret etmek 
olmalıdır. Biz, herhangi bir devletin 
azim ve iradesinin üstünde bir otori
te mevcut otmaaım istiyoruz. 

Samuel Hoare'i Uluslar Sosyetesi 
mukavelenameaine müzaheret etmiş 
olmaamdan dolayı tebrik ederiz. in -
giliz efkAn umumiyesi, emperyalizm 
aleyhindedir ve gözlerini dünyada vü 
cude gelecek olan yeni bir duruma 
doğru çevirmiı bulunuyor. 
lngil~renin Çin - Japon anlaşmaz 

lığında takmmrt olduğu tavır ve ha
reket ile bugünkü hareketi nazan dik 
kate almırsa, Ingilterc hükUmetinin 
ıimdiki buhrandan biraz mes'ul ol • 
maar lizmıgeleceği mütaleaamdayım. 
Çin • Japon anlafIDUlrğı çıktığı za
man da İngiltere, Japonyayı serbest 
bırakmıştır. Ayni veçhile Hitler de 
teşçi eclilrnit ve bunun sonucu A vus
turyanm ideta ltalyanm tabii bir 
devleti haline gelmesine sebebiyet 
vermiştir. Bis, Ingiltere hüktimetini 
evveli kuvvete karfr müsamahakar 
davranmıf olmakla itbam ediyoruz. 
lşçi tırkaıı, secri ekonomik tedbirle
rin ve Uluslar Sosyetesi sisteminin 
le-hdandır. Hükamet, andlatmalar ah· 
kimmm sağladığı her türlü menafi -
den fereıgat etmek ve Nil nehri sula
rından istifade etmek meselesini U • 
luslar Sosvetaıine btrakmak auretile 
Habetiata~ meae1eainde kendisini il
gilendiren bu tUrlii anlqmasbğı or· 
tadan kaldırmak mecburiyetindedir. 
Ben, Mısır b.alisa kavuımuı ve Suda
nı da Uluslar Sosyetesinin mandasr aJ 
tında Büyük Britanya tarafmda:ı ida 
re edilir görmek isterim. Difer tara! 
tan Ingiltere bükQmetinin bir tarafb 
teshilitı için iki milyar IngUiz lirası 
Hrfetmiı bulunduğu noktasında .- • 
rar etmek iıterim. Sillhlarmı tcımaml 
le bırakmıt olan biricik memleket, Da 
nimarkadrr. Biz, Büyük Britanyamn 
ihtiyaçlarım ceniı ölçüde incelemeye 
hazırız. Fakat hükQmete yeniden si· 
lihlanmak için tam bir ruhsıat verme-

İmparator 
Henüz Yola 
Çıkmadı 

AditahabL 23 A.A. - S.ir Sa • 
msıel Hoa•e'in dün eöyledili mıt • 
kun bir hüliaaaı alelicele tetkik 
edildikten sonra dün Ha.bet m.aha· 
filinde hiaıl olaa inkiaar baıh 
ntuk metninin tamunea ve dik • 
katli t.lr aarette tetkiki üzerine hir 
kat daha arbmtbr. 
N~aki U..n Hal.et ..-ima• 

hafilini pek müt...m etmekte • 
dir. Bazı mafa)ütler, Hahetlerin. 
aüel balamdan keneli kendilerinden 
batka kimseye ıüvenmi7ecetderi • 
ne kani olarak, hattı hareketlerini 
deiiftirmeleri ._ bu ümittislilde ı• 
Dit mikyaata bir taamıu. Jrallma•· 
ları anahtemel oldufuma ltllcliri)'Gr
lar • 

imparator henia Mi .... da· 
..... v. talıta çrlcbfmm ikinci ,.. •• 
döa&aü olan 2 ikincitetria tarihin
den •YYel Deeaie'ye hareketi muh· 
temel aörlhnemekteclir. 

imparatorun Adiabal>a,dan ha· 
reket ederken, merkezin ıuniso• 
kwnanclanlıfmı Deuie'dea ıeri ~· 
imlacak olan nliahtde ltırabcafl 
ve ıanüzoa 111eYcudunan bili ...... 
dmairyeluna himaye için on bet bi
ne çıkanlacafı bildirilmektedir. 

• 
INGILTBRBDEN AVUSTNllAL-

YAYA 
Crofdoa. 23 A.A. - KJapford. 

1...-Uı... ile AY1PtaralJ'& anamda 
bir UÇUf 7apmak bere 'bq6a ha • 
reket etmittir. ----
MADENLER G'ENEL DIREICTOR· 

LVIC MUAVINLICI 
Ankara, 23 (Ozel aytanrım bildi

riyor) - Ekonomi Bakanhiı Maden· 

ye hiç te eğgin (mütemayil) Jeğiliz. 
Ayn§tk liberaller başkanı Herbcrt 

Samuel, şöyle demiştir : 
- Bütün memleket, Uluslar Sos -

yetesinin müdahalesi lüzumuna kani
dir. Bu hususta Ccnevrede yapılacak 
müzakerelerde önayak olmak büyük 
Britanyaya düşüyordu. Çünkü Fran
nmn ltalyaya karşı durumu nazik ve 
müfkül idi. Zecri ekonomik tedbirleri 
takip ediyorum Ve bu tedbirlerin ge 
cikmcmcsini istiyorum. Ayni zaman
da Akdenizdeki Ingiliz filosunu~ ve 
Mısırdaki Ingi iz garnizonunun tak
viye edilmesini istiyorum. 

ltalyaya karıı bir boyun eğme si
yaaaar gütmek lngiltere için çok çir
kin olur. Samuel Hoare'ın vermis ol· 
duğu söylevin çok kuvvetli ol~dığı 
ve Dıı işleri Bakanının dı§ durum hak 
kında enditeli olduğu intibamı verdi 
ği mütaleasmdayım. Hiç kimse- silfilı 
kuvvetine baı vurmak arzusunda de
ğildir. Biz, ıerefli bir çözge buluna
cağını ve bu çözgeyi Habeıistanm ma 
kul bularak kabul edeceğini ümit etli 
yoruz. İstikbalde takip edeceğimiz 
siyasaya gelince, bu siyasa, banş si
yasası olmalı ve bu siyasanın şimdiki 
haklı şikayetleri bertaraf etmesi la -
znndır. 
Dünyanın dörtte üçü, dokuz devle

tin elindedir ki ıunlardır: Büyük Bri 
tanya, imparatorluğu, Sovyet Rusya, 
Birleşik Amerika, Fransa, Brezilya, 
Çin, Felemenk, Belçika ve Portekiz
dir. Geri kalan kırk kadar devlet, dün 
yanın ancak dörtte birine sahip bu -
lunmaktadırlar. Bu meeeleyi kotar -
mak icap eder. Zira Almanya, gayri 
memnun diğer devletleri etrafına top 
hyabilir ve günün birinde kabulü ka
bil olmıyan bir isteği ortaya atabilir: 
Bundan da bir felikct doğar. 

Balduin tekrar etti: 
••Münlerül harelıct yok., 

Londra, 23 (A.A.) - Baldvin A· 
vam kamarasında demiıtir ki: 

••Büyük Britanva, Uluslar Sosye
tesinin dışın.da hateket etmek için 
hiç bir manevra yapmıyacaktır. An
laımazlığın halli, gerek Italya, gerek 
Habeşistan ve gerek Uluslar S08ye • 
tesi için hakkıaniyet üzere olmalıdır. 
Bucün takip olunan siyasadan başka 
bir siyasa takibi ihtimali yoktur. Bir 
kere daha ilive edeyim ki, münferit 
bir hareket gö.ıe almadık ve hiç bir 
zaman harp dilfünmecfik.,. 

INGIUZLER IKJ ICRVV AZOR 
YAPTIRIYORLAR 

Lonclra, 23 A.A. - Amirallı'k, 
939 proiramma ıöre Soatluuap • 
ton tipinde iki knavazöria teqiha 
konmaamı kararl&fbnnıttır. 

Halk 
Ve Atatürk 

[Baı tarafı 1 incide] 
ı. ~ olMqdı, yani hPıalenle 
Tir• f81air oe lıauıbalarındc top. 
""'ı~!L~~. lıürneı.r, kinde ıe)'fani lıötii· 
:__~ GÜfÜniilen, uraren6iz lıom • 
,,_...,. larralan 6ir uluan ~ 
n ~ •• alin ••7fdd alanındalıi 
laoparlörfl.,. 1iiı...len ...,.,. dün • 
70 önürule bu tlereı:e Hhrlı .,. 
ltanualdrlcra lrötii ınplar ••mıelıff 
iıMıt oe uror .,..,.,.,. isin 6a dere • 
ce lıor~ oı.6ilirler mi~i1 On 
hı ,-ı önce tdıalı lralclrlar ve P. 
....... ,,,.,. •öaler öniind• .......... 
portre.in; siameie fQlıfan. dımno· 
tlon '°11Qfeln, 6qinü ..,.,.,,..,. 

'

,,,,..,.,., •• y ii lr ş • ' " •• t • 
~ K a m 8 l' •ı on 6ef J'll _,..., 

"'!"- 9!!' lr a l o i ı delüt oe en 
c ı n il o• i 11 •o n la r ti an llir ya .. 
f!nın öniincfe 6ir Atatiirlı portrai 
susan hatipler tlüımanın bi.ai ne 
onalmaa 6ir CfllWuiıulen ..,.,,..,,. 
~ ... uaııalala p.ıenlaer. 
Sıper oe hriJrot nailleri, ~ ue 

4111 diiff'lanlor.ı.n dedeler oe 6a • 
""""' ;vadi•cirı bir •• .,,..Jiii hr
Carmd giinlerintle ,,_.,_. plip, 
~IDtlGlr olap, telı ~ litı • 
lin4e onan ili 6ileliıte hıwlileriai 
~lardı. Atcdıiri 6a ,,_... 
rafa, ıuta bir elemim Wr lHılyoaıı 
muıl lrallcunr .. , ö)'le hlılınp, öyle 
w~ .._.. ,,., ,...;u.r .,. on· 
lartl.,. iialrıMP ClllmfMleri fP.ırıle ... 
len .... W nesil yine )'On,._ P· 
lip. ~ olup onan 6ilelrleri • 
ne hıulilerini 70ixftmrwılıt11 ,.,,,,., 
H lrar.ıwt 6aWrılılarmı H ona ""' • 
...... hllılılrlcınnı bir tlolıiı ••• 
termİf 6alan..,,.,.ı.r. TAN 

ler Genel Direkttir Muavinliiine nkl 
muamelit mUdürii lbrüinı Soykan 
tsyin edilmittir. 

Son Telgraflar 

italyanlar Libyadan Bir 
Fırkayı Çekiyorlar 

Londra, 23 (A.A) - İtalyan müsteşarı Suviç'in Roma'da
ki İngiliz büyük elçisine, İtalyan hükilmetinin Libyadaki ltal
yan kıtaaundan bir fırkayı geri çekmek için emir verdiğini bil
dirmiştir. Elçi Sir Erik Dnımmond'un bunu İngiliz - Italyan 
münasebatmda bir selih işareti olarak karşıladığnu bildirmek
tedir. 

Reuter Ajansı, resmi maıhafilin az çok ihtiyatık~r da~ran
dıklarmı bildiriyor. Bu İtalyan hareketine karşı lngılterenın ne 
suretle mukabele edeceği herhalde bugünkü ka:binc toplantı
sında görüşülmüştüı; İtalyanın hali Libya'da fazladan iki fır· 
kası mevcud olduğu kaydedilmektedir. 

Ras Desta' nın Emrinde 
300 Bin Nefer Var 

Kahire, 23 (A.A) - Reuter - Şibeli nehri boyunca Ras 
Desta ile İtalyan kuvvetleri arasında muharebe başladığı hak
kında çıkan haber ne Habeşler ne de İtalyanlar tarafın~a~ teyit 
edilmemiştir. Hemalde münferid bir vak'a mevzu':1 ba:hıstır. C~ 
nup cephesi başkamutanı olan Ras Desta'run cmrınde 300 bı~ 
kişi varsa da bunlar 400 kilometre uzunluğunda bir cephe üzerı-
ne dağılmışlardır. 

Reuter Ajansının Addisaba:ba'daki muhabiri, şimal cephe-
sinde birçok süel müşahitlerin gelecek hafta yeni bir İtalyan 
taarruzuna intizar ettiklerini bildiriyor. Zira İtalyan uçakları 
bilhassa Danakil bölgesinde faaliyetlerini artırmışlardır. 

Cenupta Genel Seferberlik 
Hart~ 23 A.A) - Reuter - Habeşistanm cenubunda 

verilen genel sefeııberlik emrinde deniliyor ki: 
«Bu emir alındıktan sonra evinde kalanlar asılacaktır. Her 

ke11 silah altına alınacaktır. Bütün erkekler ve mızrak taşryabi
lccek zinde erkek çocuklar Adisaıba:ba'ya gönderilecektir. Ev
li erkekler, yiyecek taşımak ve ymck pişirmek için kanlarını 
birlikte götüreceklerdir. Kansı olmıyanlar, kocasız herhangi 
bir kadın götüreceklerdir, çocuklu kadınlar harekete mecbur 
değildirler, fakat bu takdirde bunların kocalan beraberlerine 
başka bir kadın alacaklardır. Körler veya yürüyemiyenler veya
hut mızrak taşıyamıyanlar muaftırlar. 

iki İngilizve İtalyan gemisi çarpıştı 
Londra, 23 (A.A) - Portsait'ten bildirildiğine göre 7000 

tonluk Britiş Vorkman İngiliz sarnıç gemisi liman methalin<ie 
Belveder adındaki 7400 tonluk İtalyan süel nakliye gemisiyle 
çarpışmıştır. İki gemi de az çok hasara uğramışsa da yollarına 
devam etmişlerdir. Belveder Musavva limanına İtalyan kıtaatı 
nakletmektedir. 

Mihailof Mahkum Oldu 
Sofya, 23 (A.A.) - Makedonya Voyvodasını dağa kaldınnış 

ve onu on dört aydanberi ellerinde mahpus b~lund~ş ol~ 
O. R. 1. M. üyeleri dün on beş ay hapse mahkum edilmişlerdır. 
Bu kurumun başkam olan Mibailof, gıyaben müebbet hapse mab 
kiim edilmiştir. 

2 ve 20 komprimellk ....... )larde 
bulunur.p 

Ambalaj ve 1comprlmelerin 
üzerinde helislitin timsali 
olan 9' markasını ırayın1z. 



===============-=============================:::::::::===TA N============================================ 10 24. 10 ·935 
.... 

latanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilinlan 

İhalesi Fesh edilen 150 
ton ağır benzinin kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. İhalesi 25-10-935 cu-

Ademi ıktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafıilat ı Galata posta kutusu 

ma giinü saat 11 dedir. • ı2ss -• 
Hepsinin biçilen ederi 7749 
487 50 lira ilk inanç parası 
3656 liradır. İhaleye gire- ·~~~~~~~~~~· 
cekıerin 2490 sayılı kanu- Deniz yolları 
nun z, 3 üncü maddelerinde ı ş L E T M E s ı 
istenilen belgelerle teminat Acenteleri: Karakl5v Köprnbatı 
ve teklif mektuplarını iha- Tel 42362 - Sırkecl Mühürdar· 

le saatinden bir saat evvel 111111 zade Hın. Tel. 22740 111111 
Ankarada M. M. V. Satın- lmroz Yolu 
alma Komisyonuna verme-
leri. (333) (6245) 7965 

ıjc * * 
170500 kilo kuru fasul-

ye ihtiyacı kapalr zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 2 6 Birinci teş
rin 935 cumartesi günü 
saat 11 de İzmirde kışlada 
Müstahkem Mevki Satın
alma Komisyonunda ya
pılacaktır. Fasulyenin tah
min edilen mecmu tutarı 
18 7 5 5 liradır. Teminatı mu 
vakkata akcesi 1407 liradır. 
Şartnamesi her gün Komis 
yonda görülebilir. Eksilt
meye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla te
minatı muvakkata makbuz
larını ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir 
saat evvel Komisyona ver
miş bulunacaklardır. ( 34 l) 

(6298) 8006 

••• 
Manisada Merkez Kıt'at 

ihtiyacı için kapalt zarfla 
münakasaya k o n u 1 a n 
240000 kilo una talip zuhur 
etmediğinden 2490 No. lu 
kanunun 40 maddesi muci
bince bir ay zarfında pazar
lıkla eksiltmesi yapılacak
tır. İhalesi Manisada Tü
men Satmalma Komisyo
n unda 5-11-935 salr günü 
saat 13 de yapılacaktır. Te
minatı muvakkatesi 2160 
liradır. Muhammen fiatı 12 
kuruştur. Şartnamesi 145 
kuruş mukabilinde Manisa
da Tümen Satmalma Ko-

No. ıss 

KOCAELi npuru 24 Birinci
tetrin PERŞEMBE g-ünü saat 
16 da IMROZ'a kadar. (6f'ıf171 

8462 

Trabzon yolu 
CUMHURİYET vapuru 24 Birin
dte.şrın PERŞEMBE günü saat 
20 de HOPA YA kadar (66*>8\ 

8463 
~~~~!!!"'İ!!~~~!!!!!!!!!!!!~~~· 

OS~AANLI BANKASI 
Osmanlı Banka.sının Galata, Yeni. 

cami ve Beyoğlu dıürelui, Cümhurİ· 
yebn ilanının yıl dönümü münaıebe
tile ilkte~ ı ıin 28 (öğleden sonra) 
29 ve 30 uncu günleri kapalı buluna· 
e&ktır. 

8486 

misyonundan alınabilir. Ek 
siltmeye girecekler 2490 
No. lu kanunun ikirlci mad
desinde tarif ettiği vesaik 
ve temina')ariyle birlikte 
bulundurulmaları lazımdı:-. 
(378) (65.88) 8327 

*** 
Kırklarelinde her biri iki 

yüz yirmi beşer tonluk dört 
şartname ile eksiltmeye ko
nulan unların kapalı zarfla 
ihaleleri 8 11 9 3 5 Cuma 
günü yapılacaktır. Eksilt
meye girmek istiyenler iha
le günü teklif mektublarile 
kanuni belgelerini saat 15 e 
kadar Ko. RS. liğine verme
li ve saat 16 da Komisyon
da bulunmalıdır. Unun tah
min edilen bir kilo fiatı 15 
kuruştur. İlk teminatları 
2142 şer liradır. Şartname
leri Kırklarelinde Satınal
ma Komisyonunda görüle-
bilir. (401) (6702) 

KIRMIZI VE SiYAH 
radan görmU§. sonradan asilleşmiş 
bir kadına nasıl gonül verir 1 "'Benim 
J!ılien'imln çılgınlığa sıirükle~iycce • 
ği gönUller, belki yalnız o çeşıtten o
lanlardır.,. Sonra onıın sa~larını ok -
§•yarak: 

- Sizi ger!iickten bir dandy etmiş· 
ti, dedi. 

Julien Mathilde'in kendisine ha -
fıfıediğini sandığı günlerde. Paris'in 
en iyi gıyinir erkeklerinden biri ol • 
muştu. Ama yine de o cins adamlara 
karşı bır uıninlügil vardı. Tuvaletini 
bir kere bitirdi mi, bir daha onu dil • 
§ilnmczdi. 

Mathılde'i ıınirlendiren bir ıey 
vardı: Julien, Ruıun mektuplannı hi 
11 lıcopye edip ınadamc de Fervaqueı'a 
&önderi yordu. 

BölUm XXXll 
KAPLAN 

Heyhat! niçin hıı teyler de b••· 
katarı detıl ? 

BEAUMARCHAİS 
Bir lngılız zengini, bir kaplanla 

bir arada nasıl yaşıyabildiğini anla • 
tır: onu kendi buyütmüş. okşarmı§ 

STENDHAL 

ama masasınrn ustünden dolu taban
cayı da eksik etmezmiş. 

julıcnin kendini bahtiyarlıga şöyle 
doyasıya bıraktığı anlar ancak bunu 
bakış arilc Mathildc'c belli etmiyece· 
ğinden emin oldugu anlardı. Ona ara 
sıra ıert bir soz söylemeği boynuna 
borç bilmişti ve bu işi hiç şaşmadan 
yapıyordu. 

Mathilde'in hakikatligi ve. Julien
ın görüp astığı tatlı huy gö5terme i 
son dereceyi buldu mu. Julien k'endi
ne hiıkmedemiyeccgini anlar, hemen 
onun yanından kaçmak cesaretini gös 
terirdi. 

Mathilde. ilk defa olarak, sevdi. 
Bir umanlar kaplumbağa adımı 

ile ıUreklenir gibi gördüğü hayat, 
artık onun gözlmde uçar gibi geçi
yordu. 

Ama yine de gurur, ne yapıp ya• 
pıp kendini göstermese olur mu? ba· 
şına aşkın açtığı bütiin tehlikelere 
kendini pervasızca atmak istiyordu. 
İhtiyat gösteren Julien'di; Mathilde 
de. ancak bir tehlike çıktı mı. onun 
ıozilne başeğmiyordu. Ama Julien'e 
böyle baseğdiği, onun yanında he-

Her genç kızın 

Bilmesi lazım 

Bir 
Annen an 
nasi~'ilati 

''Me:ııus olma 1 Bu, birçok gene 
kızların başıııa gelir. Yapılmaması 
lazım gelen şeyleri yaptıkları için 
daha ziyade fenalaştırıyorlar.,. diyor
du. 

Biliyor ki mahcubiyetinin sırrını 
keşfettim. Münbesit mesamatı, siyah 
kabarcıkları ve sararmış bir ten onu 
korkutuyordu. Ona dedim: ''Tenin 
gayrisar maddelerinden tamamen 
kurtulmak, cildini beyazlatmak ve 
gıizelleştırmek içın yalnız basit ve 
az masraflı lıir çare vardır: 

Hemen bugünden beyaz r.cnginde
ki (yağsız) bir tilb veya bir vazo To
ka1on kremi satın al, her sabah pud· 
ralanmazdan evvel tatbik et. Terki· 
lıindeki saflandıran beyazlatan ve 
kuvvetlendiren kıymetJi cevherleri 
sayesinde en çirkın ten ve cildler üze. 
rinde şayani hayret bir surette icrayı 
tesir eder. Yalnız 3 gün zarfındaki 
memnııniyetbahş neticesinden mem• 
nun lıcillıca~•m·~ 

Bu pek basit tedbir sayesinde bir 
çok gene kızlar saadete kavu~muş
lardır. 

men hemen bilsbütün gonülsüzlcştiği 
için midir, nedir? oyu sopu olsun, 
u aklar olıun. evde ona yaklaşan kim 
varsa hcpsıne karsı azameti bir kat 
daha çogalmıştJ. Akşam salonda, alt· 
mış kışinin içinde, julien"i yanına ca· 
gmp onunla gizli gizli, uzun uzun ko· 
nu uyordu. 

Bir gün kiıçük Tanbcau onların ya· 
nrna sokulmuştu: Mathilde ondan, 
kitap-odasına gidip Smollett tarihi· 
nin 1688 ihtilalini anlatan cildini gc
tirmcsinı rica etti: Tanbeau'nun du· 
raksadığrnr göriince ele, Julien'in nt• 
huna merhem gibi gelen hakaretli bir 
azametle: 

- Hem gclırkcn acele etmeseniz 
de olur! dedi. 

julicn: 
- O canavar bozuntusu na~ıl bak

tı, gördünüz mü? dedi. 
- Dayısının bu salonda on, orı iki 

yıllık hizmeti vardır, yoksa onu 
şimdi kapr dıtarı attırırdım. 

M. de Croitıenois'ya, M. de Luz'e, 
onların dostlarına kar§r muamelesi 
de, sade §ekle bakrhna, naı:iklikten, 
terbiyeden uzaklaşmıyordu ama aslı 
aranrr&a o muamelede de bir meydan 
okuma hali vardı. Mathilde Julicn'e 
eski sevgilerini anlatmış olduğun• 
çok pi mandı: hem o baylara karşı 
gösterdiği. tamamile masumca dene· 
bilecek alakaxı pek büyüterek anlat
mış oldugunu da itiraf edemediği 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde İmam soka
ğında 6 ve 8 sayılı garaj ve üstündeki ev kiraya verile· 
ceğinden mevcud keşifnamesi mucibince tamirat ve ta
dilatı müstecire aid olmak üzere teslimi tarihinden iti
baren üç sene müddetle aylığı (50) lira (50) kuruş ile 
isteklisi üzerinde olup arttırması uzadılmışdır. Fazlasi
le istekli olanlar 26-T. evvel-935 Cumartesi gunu 
saat J O a kadar Evkaf MüdiriyGtinde Varidat kalemine 
gelmeleri. ( 6692) 

Değeri 

Lira K. 
Pey parası 

Lira K. 

610 00 45 75 Çengelköy ve caddesinde eski 15 7-
159 yeni 51, 53, 55 sayılı ev arsa
sile enkaz halinde bulunav hama-
mın yarı payı. ( 6 O 8) 

233 00 1 7 48 Büyük çarşıda alaca çeşme soka-
6 pa-ğmda 22 No. lı dükkanın 2 

yı (5 785) 
93 50 7 2 Kumkapı'da Muhsine hatun mahal

lesinde çifte gelinler sokağında eski 
3 7 yeni 4 7 sayılı ve 33 metre arsa
nın 34/ 48 payı (5343) 

90 00 7 00 Çenberlitaşda eski ali paşa mahal-
lesinde Tavukpazan caddesinde es
ki 15 yeni 1 7 sayıh üstünde bir oda
sı olan kagir dükkanın 24/ 160 pa
yı (8109) 

898 30 67 35 Çenberlitaşda eski Ali paşa mahal-
lesinde Tavukpazarı caddesinde es
ki 3 yeni 3,5 sayılı üstünde bir sofa 
ve bir odası bulunan diikkanm 69 / 
ı 92 payı. ( 4994) 

Yukarda yazılı mallar dört hafta ara ile arttırmaya 
çıkarılrnrşdır. tlstermesi 31 / 10/ 935 Perşembe 
saat 1 5 te komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
yedi buçuk pey paralarile mahliılat kalemine 
leri. ( 604 5) 

lstanbul limanı sahil sıhhiye mer
kezi satınalma komisyonundan: 

l - Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi Önündeki 
iskele açık eksiltme ile tan1ir ettirilecektir. Keşif bedeli 
538 lira 1 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nakit İşleri şeraiti umumiyesı 
E - Yapı işi fenni şartnamesi 

;.l-lueu&l şartname=-'--=~'-, 

G - Keşif bedeli 
H - Proje grafik 
3 - İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı parasız o

larak İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazı
mından alabilirler. 

4 - Eksiltme 8 1kinciteşrin 935 Cuma günü saat 
on dörtte Galata Karamustafa paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa.tınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Eksiltme;e girebilmek için isteklinin 41 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikayı göstermesi lazımdır. 

A - En az 500 liralık buna benzer işi yaptığına 
dair İstanbul Nafia Müdürlüğünden tasdikli ehliyet ve
sikası göstermesi lazımdır. ( 6688) 

Askeri Matbaa müdürlüğünden: 
Genel Kurmay Başkanlığı matbaasındaki Linotip 

makinesinde yalnız gündüzleri çalışmak üzere 100/l 1 O 
lira ücretli bir Linotip operatör makinistine ihtiyaç 
vardır. İsteyenlerin Süleymaniyede Askeri Matbaa Mü
dürüne müracaatları. (372) (6523) szti7 

için bi.ısbütun kederde idi. 
Ona: "M. de Croiscnois. mermer 

masa i.ızcrinde elini benim elime 
yaklaştırdı. ben de zaaf oöstcrip çe
kemedim, demiştim, o za~an duydu
ğum hissi size inceden inceye an
latmıştım, ama onu anlatmaktan 
zevk duymam. •ize anlattığım içindi,, 
demek istiyor, buna karar veriyordu 
ama buna kadınlık gururu bir türlü 
elvermiyordu. 

Şimdi o baylardan biri gelip bir iki 
dakika konu§maga kaLksa Mathilcle 
hemen Julien'c sorulacak bir şey ha
tırlar ve bunu bahane edip onun ya
nından ayrılmaz olurdu. 

Gebe kaldığını anladığı giın bunu 
Julien'e nete ile bildirdi . 
~ Yine de benden süphe eder 

misiniz? Bu da sizi temin etmez mi? 
Artık ben ölüp ölesiye sizin karınız 
oldum. 

Mathilde bir gün ona: 
- Babama bir mektup yazıp her 

şeyi bıldireccğim. dedi; o, benim 
için yalnız baba değil. bir arkadaş. 
bir dosttur: bunun için onu bir an 
bile aldatmaga kalkmağı size de, 
kendime de yaraştıramıyorum. 

Julien iırpcrmişti, 
- Ne? dedi, ne yapacaksınız? 
Mathilde. gözleri neşe ile parlıya· 

rak cevap verdi: 
- Vazifemi. 
- Ama babanız beni bir köpek gi· 

bi kogar bu evden atar. 
- O da onun hakkı, ne diyebilir

siniz. Biz de kol kola verir, güpe 
gündüz büyiık kapıdan çıkar, gideriz. 

Şaşmışkalmış olan Julien Mathil
dc'clen bir hafta beklemesini dca et· 
ti. Kız: 

- Olamaz:, dedi. şerefim bunu 
yapmamı emrediyor, vazifemin ne 
olduğunu anladım, artik duramam, 
hemen yapmalıyım. 

Jullen nihayet: 

lstanbul Komutanlığı 
Satanalma Komisyonu 

iUlnları 

Keşif bedeli 5284 lira 57 
kuruş olan Maslak kasrmıll 
tamiratı 9/ 11 / 935 Cumar .. 
tesi giinii saat 11 de kapalı 
zarfla eksiltmeye konul .. 
muştur. Şartnamesi ve ke
şif nameleri her gün öğle
den evvel komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin 3 9 "l liralık ilk t~ 
minat makbuz veya mek .. 
tuplariyle 2490 No. lı kanu: 
nun 2, 3 cü maddelerindeld 
vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarım ihale saatin .. 
den bir saat evveline kadat' 
Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tmalma Komisyonu baş

ıkanhğma vermeleri. 
(6694) 

Devredilecek ihtira berab 

''Mevaddı tebhiriye ve miımasillrıt 
ve bilhassa asıt sıyandrıki messedef\ 
ve hamil olan mcvad., hakkında)(\ 
ihtira için alınmış olan 23 Sonteşrl11 

1931 tarih ve 1437 numaralı ibtifıl 

berat ın ihtiva ettiği hukuk bu kere 

başkasına devir veyahud icara veri~ 
mesi teklif edilnıekde olmakla bıl 
hususda fazla ma!Umat edinmek istİ: 
yenlerin Galata'da aslan han 5 rı'' 
kat 1-4 numaralara müracaat cyW 
melcri ilan olunur • 

nağa girerken kapıcı ona, kad~rirıı1 1 

tayin edecek mektubu verir ... Bab8 
nızın en bUyuk arzusu sizi bir dıl 
chesse etmek, bunu iyice bilıyorut11 
ne kadar keder edeceğini anh.-sınıZ· 

- Nasıl öcalacagını anlarsınız d 
mek istersiniz, dcgil mi? 

- Bana bunca iyilikler etmiş b 

adama acıyabilirim, ona kötliliısıi111 
dokundugu için yüreğim sızlar; nJ11 
kimseden korkmam. 

Bu haber Julien'i derin bir hayre
fe dil§UrdU. Az kaldı• hareketlerinde 
gözettiği prenıipi unutacaktı. ""Be· 
nim için k~ndini mahveden o kıza 
kartı hissizliğe, hakarete gönUl nı· 
ııl katlanır?.. Mathllde'in bira.z ra• 
hatıızca bir hali oldu mu, tedbir, ih
tiyat fikri istediği kadar o korkunç 
ıcıini ylikseltsin. J ulicn kendlnd~ 
bir türlü cesaret bulup da kıza, tec
rübesine göre a~klarımn devamı için 
pek lUzumlu saydığı ağır sözlerden 
birini söylemiyordu 

- Bu i,i başka bir zamana brrak· 
manızı emrediyorum. dedi. Şerefsiz 
bir iş görmüt olmazaınu:: ben ııize 
kocanrzrm diye emrediyorum. Sizin 
yapacagınız bu iş, hayatınızın en 
önemli işi olacak ve sizin de, benim 
de halimizi değiştirecektir. Benim ele 
kaı'ışmağa hakkım var. B1:crün salı: 
bir daha salı duc de Retz'in günü: 
o giınlin akşamı M. de La Mole ko- l 

Mathilöc, onun emrine b;ı e ~ 1 

Gebeligini Juh ı c haber vereli bet 
ilk defa olarak onun böyle emreclt 
cesine söz soy1edıgini duyuyordu :J 
lien'in onu hıç bu kadar scvdigi 0 

mamı§tı. Mathılde'e acr sözler sÖ\ 
1 

mekten kacınmak için, onun ralı 
sızlı ını fırsat bilm"şti: kalbinin 

1 
kat damarı tutmuştu. Ama kızı~ d , 
M. de La Mole'a ıtiraf edec,.ğiru. de" 
yunca hayh telaşa düştü. Math1\.ıc 
den belki de ayrılması lazımgeıec: ttl 
ti? onu gittiğini gö~Unce kız elbe 

1 
keder eder ama hele aradan birtlf'r 
gccsin, bakalım hiç hatıtına ge 
mi? 

Marquis'nin pek haklı olarak td 
bilecefi &İtemleri düşündükce de 
ne belki o kadar üzUJUyordu. • 

r A rka!>ı " c' 
N. ATA 
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OLANTSE BANK • ONi N. V. Denizcilere 
istanbul Şubesi 

80 Hazlr"" 8315 tarihindeki blllnp 
AkTIF 

ltASA: 
XtıpoNLAR: 
l>IJUU MUHABİR BANKALAR: 
lfAıttct MUHABiR BANKALAR: 

TL. .. 
•• 
•• .. RIU>oRLAR : 

lfAztNE BONOLARI: 
8ltNBDAT CUZDANI: 
\rade1tne Uç ay kalan: TL. 114.985.U ., 
\' adeatne iiç aydan fazla kalan : ., 2.899.07 
28BAM VE TAHVİLAT CUZDANI: :--S- kote olanlar: TL. 77.312.50 

Grlada kote olrnıyanlar: " 3-
AVANSLAR: 
...... Ye tıahvilit mukabili avanslar: 
:) Borsada lcote olanlar: TL. 215.827.78 

) Borsada kote almıyanlar: .. 30.000.-
B.fb •vanalar için lütfen ''Borçlu Heubi carilere., 
•Grac.at ediniz. 

" 

• 

aoacw HESABİ CARİLER: 
4sıJr Kredi. TL. 758.017.51 " 
ICefaıet mukabili : ,, 54 2. 785.64 
T111üaat1ı; ,, 1.313.103.88 
ICAavı.LsaıMtzDEN DOLAYI BORÇLULAR: 
84tJt llUHTEL!F BORÇLULAR: '' 
~ MUKABİLİ A ''ANSI.AR: " 

~~~ER: : 
~~ULLER: Makineler lcualar 

GAYltl lmNKULLER: 
Teaıiaat Mefrupt 

JLıt Tıı:sıs MASRAFI BAKİYESİ: 
lfAzuı HESAPLAR: 

PASiF 
IBIUtfAYE: 
lJttlYATLAR: 
kURABIJt BANKALAR: 
llEVDUAT: 
ll&aABı CAKILER: 
'l'AIARRUF TEVDİATI: 
"•deais: TL 
!lir &JI kadar: 
taı_ .. 
.uu- •Jdan bir 1e11eye kadar : ,, 
Bir Hileden fuJa: .. 
TEDiYE ltMlRLER.t: 
!A1R MUHTELiF ALACAKULAR! 
uZUH V ADELt tST1KRAZLILAR: 
'l'AHsts EDİLMİŞ KARŞILIKLAR: 
ltABULLERtMtz: 
l'rFATAHSİSATI : 

775.IOt.U 

437.175.14 
11.000.-

'l'AU:p OLUNMAMIŞ TEMETTULER V .ı:. 
PONLAa: 

KU-

lt4zııl HESAPLAR· JAa: . 

,. 

.. 
,. 
.. 

TL. 

TL. 
., .. .. .. .. 

•• .. .. 
.. .. 
" 

•• .. 
,. 

374.767.05 

947.606.-
455.718.69 

104.644.44 
117.884.20 

77.315.50 

245.827.78 

2.613.907 .03 

15.588.66 
4.362.32 

11.723.11 

127.112.52 

5.096.457.30 

1.000.000.-

659.305.95 
272.991.29 

1.565.307.74 
1.22S.984.25 

1.787.64 
314.324.94 

46.026.89 
12.728.60 

TL .S.096.4S7.30 

Z ı 80 Haziran 1- Tarlhll kir ve zarar 11-a.. 
MMET 

kASRAPLAR: 
~ı 't'I ücretler: TL. 
dare marallar: 

\' •&i ve barçlan: .. 
&alt lllUarif. .. 

~İrAJz: .. 
:::;:oMtSYONLAR: 

ZARARLAR: 
AılOllTllJIANLAJt: 
~KARŞILIKLAR: 

sn.214.H 
3.741.15 
1.092.09 

66.771.62 

TL 168.879.42 

•• 
" .. 17.021.29 

.. 
" .. 12.728.60 

TL 323.578.95 

ilan: 
Istanbul Deniz ~icaret Müdürlüğünden: 
1 - KINALIADA FENERt "Marmara enizi,, 
Kmalıadanm doğu tarafmda yeniden inta edilen ve aaetilenle 

yanup her üç saniyede bir beyaz ışık ıöaterecek olan fener 29 Bi
rincite'rin 935 günü akpmmdan itibaren yakılacaktır. 

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

Devrenin tekmil müddeti 
Vaziyeti coğraftsi: 

3 saniye 

Arzı ,iıııali: 40 derece, 54 dakika, 33 saniye Ş. 
Tulü şarki: 29 derece, 03 dakika, 24 saniye Ş. G. 
Fen~rin dealzden yüksekliği: 9 metre 
Açık havada görünüşü: 7 Mil (6670) 

8464 

Devlet Demiryollan ve Limanları itletme 
Umum ldareai ilinlan 

Muhammen bedeli 14273 lira olan kazma, kürek. 
yaba manivela deıtıiri ve manivela 22-11-1935 Cuma 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1070,50 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri Iizımdır. Buna ait şartnameler parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada te
sellüm ve sevk müdi~düğünden alınabilir. ( 6623) 8425 

25 tkinciteşrin 1935 gününden itibaren Anaaolu ve 
Toros sür'at trenleri, umumi tarife D. D. 71 No. lı uzun 
mesafe tarifesi ve D. D. 104 No. 1ı arsıulusal yolcu tari
fesi üzerinden bilet alan yolculara tahsis edilmişdir. 
Diğer tenzilli tarifeler üzerinden bilet alan yolcular bu 
trenlerle seyahat etmek istedikleri takdirde katedecek
leri mesafenin umumi tarife üzerinden hesaplanacak üc
retlerinin yataklıda seyahat edenlerden o/o 2 S i ve adi 
vagonlarda seyahat edenlerden de% 12,5 u munzam 
ücret olarak alıntacakdır. 

Fazla tafsilit için istasyonlara müracaat edilebilir. 
(3149) (6696) 

Afyon Vilay.etınden: 
1 - Sandıklı İlçesinde yapılacak 13S1 3 lira keşif 

bedelli İlk okul inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konuldu. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. Ek
siltme, ıartnamesi, Mukavelename, Fenni şartname, 
k~ü c~~eli,".Plin, istiyenler bu kağıtları Afyon Kültür 
Direkt6r1Uğibıde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1 Teşrinisani 935 cününe rastlayan 
Cuma &iinü saat 16 da Daimi encümende yapdacaktır. 

4 - EksiltmŞeye girebilmek için isteklinin 1O13 
liralık teminat vermesi, bundan başka aşağıda yazılı 
vesikalan haiz olup göstermesi Jizımdır. Bu gibi işleri 
gördüğüne dair fenni ehliyet Yesikası, Ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair vesika. 

5 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evvelipe kadar getirilerek Daimi 
encümen başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar &elmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lizundır. 

llATLUP 
~~Atz VB KOlltSYON: 

KARLAR· 
TL.• 

Pqstada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6699) 
268.61%.92 _ _..-ııı-:::-----------------~-...;_ 

e.eso.- TOCCARIN s·oy ADI ~ lllzllETLBRİ MUL\BILINDE AU.. 
U 'Dcmn' VE IWMUSYONLAR: 

t~~~RI: 
~-·~KDEN KAR: 

" 

•• 
" .. 

40.BBı.82 

7.382.21 l&tanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Ticari ve sınai müesseselerin soy adı kanunu dola· 
TL. 323.s'ls.gs yısife firmalarında yapacaklan değişikliği son güne bı-

llOLAMTSE BANK ONI N. v. ISTANBUL şuauı rakmamalannı ve yeni adlanru biran evvel Sicilli Tfca-

~ IENBDEN KUDBVV~ KAR: .. -
~ ..... ---.._ ______ _::M:;üdir~ı--Mıı::::ıah::••:::.:"":::.' ___ rete V4' Odaya kaydettirmelerini hatırlatınz. 

AZOM'. VAPURCULUK. 
Tilrlc Anon•a;. Şirketi 
latanbuJ Acmtaııir 
tımaa Han. Telefoa r mu; 

Galata fUbell Tıb 4ff61 

lzmlr alrat ıolu 
SAl(ARYA ~ Jaar laafta 

~-EIQll ........ 16 ... 
........... IZlllllE " PAZAR 
,eaı.n • IZlttJtDIN ....... ..... 

1 ıoıu 
INONO .. ,_.ıs 

Blrlllcıltefrla CUMA .at tı• ............ 

eunes 
PfLLI 

K UL.LANINIZ 

lstanbul Vakıflar Direktörlü· 
ğünden: 
Taşdelen kaynağında modern ve 
sıhhi kapotaj tesısatı yapılmakta
dır. Bundan dolayı pey muvakkat 
bir zaman için yarından itibaren 
sayın halka su verilemetecektir. 
Su verileceği gün gazetelerle ay-
rıca ilan olunacaktır. (6709) 

Maliye Vekaletinden. 
600 adedi, dibi ve kenarlan bes kaph kontrplak ev· 

rik koymağa mahsus sepet ile muhtelif boyda 1400 
aded fersude kiğıd sepeti açık eksiltme ile mübayaa edi
lecekdir. Muhammen kıymetleri 2450 lira olub istek· 
lilerin 190 lira 50 kunıt teminat mektublan ile birlik· 
de 1·11·935 günlemecine tesdüf eden CUliıa günü mt 
14 de Maliye Vekileti Kırtasiye Müdiirllll&hde müte
şekkil Komisyona müracaat etmeleri ve memhôr nü
muneleri Ankarada Merkez ve lstanbulda Dolmabahçe 
Deposunda görülüp buralardan şattnamelori almacak
dır. (3005) (6428) 1114' 

Askeri Fabrikalar S~tınalma 
komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2650 lira olan bir adet kam
pavn buhar makinasma mahsus gemi kazanı Askeri 
Fabrikalar İstanbul Satınalma Komisyonunca 29 ikinci 
teşrin 935 cuma giinii saat 14 te Sahpazan Askeri Fab
rikalar Yollamasmdaki Komisyonda açık eksiltme ile 
satmalmacaktır. 

Fmıni prtnameai ile resmi her etin Komia~datı alı· 
nabilir. İsteklilerin lfl lira 75 kuruşluk muvakka't te
minatı Beyaii\1 Malmtidürlüğüne yatırarak makbUZU" 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle 29 lkinci
teşrin cuma günü saat 14 te Komisyonda bulunmalan .. 

(6398) 8145 

Ankara ilbayhğından: 
1 - İlimiz çiftçilerine daiıtılmak ü="e satın alma· 

cak ı 00 dane 6 numara ve 7 5 dJne 3 numara yerli ma
h pulluğ\m 4"11-935 pazarteai cöntl saat 15 de açık 
eksiltmesi :v'Pdacaktır. 

2 - Pullukların tutan 313 7 liradır. 
3 - Sartumesi Ankara Tanın Direktörlüğünde gö-., 

rülebilk. 
4 - lateklilerin pulluklanll yüsde 7 .s tutan olan 

Banka mektubu veya buauai mubaaebe direktörlüği.i 
vezneeine yatınlmıt ma-bus • teklif mektuplariyle 
birlikte eksı1tme giinit saat 14 de Dbaybk daimi encüme
nine vermeleri. (3076) (6567) 8420 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyon'undan: 

Mekteb için aÇık eksiltme ile ( 600) kilo gravyer 
peyniri alırıacakdır. Tahmıni fiatı ( 390) lira teminat. 
parası (2'9) lira (25) kuruştur. Eksiltımsi 7 11 935 
saat ı e da yapılacakcbr. İsteklilerin ~ &'ör-
mek için her siln ve eksiltmeye cinn• için de belli gln 
ve -tte Komisyona gelmeleri. (itti) 
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ZAAFI UMUMi KANSIZLIK ve KEMiK hastallklanna şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, 

Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA Deposu 

21 Teşrinievvel günü Arsıulusal 

Artırma günüdür, bu münasebetle: 

BiRi KTIR[N 
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() 
J 

.. 
- o 

l 1 

il i l~ 
ı ı 

Arsıulusal arttarma günü olan 31 Birincite$rinde Banka Şube 
ve Sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açtırarak en aşatı 10 
lira yataranlar arasında 100 kişiye aşağıda yazıll ikramiyeleri 
verecektir: 

Birinciye 
ikinciye 
Uçüncüye 
Dördüncüye 

ıoo Lira 
80 " 
60 .. 
40 .. 

ae~lncly•~=~~~=~~-~9 

Ellinciye kadar 
Elli birinciden yüzüncüye k. 

10 
5 

,, .. 

iş Bankası Çocuklar Arasında 

Kura Birincikftn1Anun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekllecektir. Kuraya girebilmek için para yat1ranlar1n paraıa.: 
r1nı 7 birincikanuna kadar çekmemeleri lazur.dır-. 

4 

8322 

1 

Bir Müsabaka Açtı 

Her çocuk "Artırma,, hakkındaki. 
düşüncesini on satırı Geçmiyecek 

surette yazmalıdır 

Bu yazılar: 
29 T. E v v e 1 t a r i h i n e k a d a r 
iŞ BANKASI ISTANBUL ŞUBESi 
a d r e s i ne g ö n d e r i 1 m e 1 i d i r. 

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

birer kumbara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtllacaktır. 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAiK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası. 

ı' -66 ASRi MOBiLYA 66-
saıon • Salamanje • ve yatak odalarmm en son de· 

senlerini ve HEZARAN SANDAL Y ALARININ 
envaı çeşitini reklam fiyatına lstanbulda Riza paşa 

yokuşunda AHMET FEVZİ de bulabilirsiniz. 

~~~~~~ Tel. 23407 ~~, ~~~--

5 -9' 

L~it ı 
lateyiniz. 

Baş • Det • Romatizma • Gripe karşı em5alsizdir 

\. " Has ,, keDimeslne ditıD<at. ,,,_./ 

J lkincı teşrınden ıtı Jaren YENiCE · l' paketlerınde ıkramıye fişlerı bulacaksınız 
Bu fişler mukabılinde para o ar k 

beş. on yırmı ellı veya 

• 

-


