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General İsmet İnönü Diyor ki: 

Enternasyonal Hayat Huzur içinde Değildir 
Türk Efkô.rz Umumiyesi Heyecan içinde ismet inönünün Mühim Bir Söylevi 

Suikastçllann italyan 
larıyla Alakalan Doğru 

Casus- Bu Hadiseler içinde Memleke
mudur? timizi Gaileye Kaptlrmamak 

Çerkes Efemin İngiliz . 
Polisi Tarafından Bize 
Teslimi Çok Muhtemeldir 
lngiliz polisi tarafından yakalanan Çer kes 
Etemle avenelerinin bize teslimi ihtimali 
:\Tarit görülebilir. Bu işe İtalyanların karıştı-... 
gı hakkındaki haberlere biz inanmak istemi-
:Yoruz. Temennimiz hadiselerin bunu tekzip 
etmesidir. Eğer denildiği gibi sakit halife 
Abdülmecit bu işe para vermiş ve Çerkes 
Etemi Maverayişeriaya o göndermişse 
Fransız zabitasmın ve adliyesinin bu mesele 
ile ciddi surette alakadar olacağı şüphesizdir 

h Dün Anadolu Ajansı, Atatürhe 
arıı )'apılan auiha&t te§ebbüsü Ü· 

Zerine Mavera)'İıeria polisinin Am· 
;,?nda, latiklal harbi esnasında 
el Uftna.na 11cçen, Çcrhea Etcmle kar 
h e~ermd n birinin tevkif edildiğini 

a er veriyordu. 
• Çerhe• Elemin ne mal, ve ne ha
lli 0!duğunu bütün Türkler gayet 
Y~!nert bildi imi:::. için onun böyl~ 
nt~ unca bir teıebbüsün içine gir
nt f olmcuına hayret etmedik. 

Fakat aıil hayret ettiğimiz. cihet, 

Çerkes Eteme para verdiği söylenen 
. sakıt lialif e Abdülmecit 
a"' i;i::/'İne ajansın verdiği haberler 
ka.t e, Yunan gazetelerinin hu sui
taf ./~ıebbüsü hakkında verdiklc;i 
:tı j; 0

1
t ve bu tafsilat arasında ba-

d a Yanların da bu i,.te methal • ar .. .. 
B Bosterilmiı olmasıdır. 

(1 ~ rıe dereceye kadar doğru-
8 ur. Doi_ru mudur? Değil midir? 
"~ huıuata bu ane kadar hic bir ta
ba tan müsbct veya menfi bir ha • 

er "el .. }'.. mcmııtır. 

alnız. timdilik temennimi%, Yu-

nan gazetelerinin yanlıı malümat 
aldıiınc öğrenmek ve kendisile da
ima iyi dostluk münaaebatını ida· 
me ettiğimiz ltalyadan bir tek fer· 
din bile bu çirkin ve hainane İ~e 
karıımamıı olduğunu ) 0akinen ııör
mektir. 

Yine bu gautelerin verdikleri 
haberlere göre, yakalanan ve•ika
lar arasında Beyrutta muhim Fran· 
çuko Beyonki namında bir f'lhula 
çete reialerinin muhaberede bulun
duğuna dair mektuplara tesadüf 
edilmiıtir. 

Toplanan malumat, Beyonki'nin, 
ltalyan Kurmayının, yani eı kanı 
harbiyesinin ikinci ıube zabitlerin. 
elen olduğunu göstermi~tir. 

ikinci ıube demek, gizli İstihba. 
rat demektir. Gizli istihbarat tc>$ki
lôtı ise casu.sluk tefkilatıdır. Nite
kim yapılan tetkikler, Beyankinin 
ltalyanın Şarktaki casusluk teşkila- ı 
tını idareye memur bir :zabit oldu
iunu ve Propaganda Nazın Kont 
Ciyano'nun emrıncle bulunduğunu 
ve oradan direktif almakta olduğu
nu göstermiıtir. 

Yunan ga:z.efesi "evvelce yalnız. 
fÜphe edilmekte, iken bugün bu 
noktanın bir hakikat olduğunu,, 
yaz.maktadır. 

ltalyan Propaganda Nazın Kont 
Ciyano Musaolininin damadıdır. Ve 
ltalyan - Habeı ihtilafı üzerine 
gönüllü olarak, Habeı ce.ohesine 
gitmi1tir. Şimdi orada ıimal kolun
da bir tay.vare filosunun başında 
bulunmaktadır. Gazetelerde lıer· 
gün ismini gördüğünüıı adam bu • 
dur. 

Velev yanlıı haber verilmif dahi 
olıa, ucu buraya kadar varan dal 
lanan ve budaklanan bir suikast 
tefcbbüsünün etralında yaz.ılan bu 
müheyyiç haberler Türkiye efkan
umr.ımiyesinde, giinlerdenberi bü
tün dünyanın gözü önünde tezahür 
etmekte Jeuam eden heyecanı bir 
hat daha artımıııtır. 

Çünkü Türkün gözbebeği, Türk 
Atcuı ATATÜRK'• yopılmak iste
nen ~nun can evine hedef alan bir • 
&uiha.st t•febbüıünün böyle .hiç_ v'! : 
mulmadık bir safhaya gırdıgını 
ıörmek Türk ulusunu bilhassa mü
teessir ve miitcheyyiç etmiştir. 

Hainlere karfı yükselen lanet ve 
nefret ae.teri sonsuzdur. 

Çerkez Etem 

Vakıa ajans, ikinci bir telgrafla, 
ecnebi gaz.ete/erin yaz.dıiı gibi ha
inlerinüz.erinde liret bulunmadıiını 
bildirmiıtir. Fakat nihayet bu, kafi 
bir delil, veya bir delil yoksuzluğu 
değildir. Çünkü Macıera)'İşeriada 
sesen para liret değildir. 

Ajanı, yine, ecnebi gazetelerin 
"ltalyanların Anadoluya sokul
mdtan vazge~memiı olduiu bu 
saraılma.s ~aikalardan anlaftlmak
tadır.,, yolundaki )oa:ı:ılarını da tek
zip etmiıtir. 

ltalya ile aamim'i dostluğumuz.u 

İtalya Propaganda Naım 
Kont Civani 

çok yakinen bilenler için bu te1ız.ip 
cidden yerindedir. /tabanların 
böyle muhayyel bir emel besleme
diklerini, beıliyemiyeceklerini bu 

[Arkası 9 uncuda] 

İzmirdeki 
Maçı 4 - 3 
Kazandık 

Maç baıtan aşağı heyecanlı 
ve sür'atli geçti 

. t~~ir, 27 (Tan'ın öıı:el telgrafı) :
Bilyuk dost Sovyct takımı ile bugun 
son maçı yaptık. Misafir takım en 
kuvvetli kadrosile çıkmıştı. Bizim ta
kım Necdet, Reşat, Lfitfi, Cemil, Hak 
kı, lbrahim, Necdet, Sait, Adil, Fuat, 
Hamdiden mürekkepti. 8000 kişinin 
huzurunda oynanan maç baştan niha· 
yete kadar sürükleyici bir heyecan 
içinde geçti ve 3.4 galebemizle bitti. 
ilk golü 16 mcı dakikada bir kafa 
vuru~ile Adil yaptı. Misafirler 35 in-

[ Arkası 9 uncuda 1 

Fotoğrafınızı bize gönde
riniz, karakterinizi s i z e 

söy]iyelim ! 
TAFSiLAT BEŞiNCi SAYFADA 

D a o o o C o O fl •. A ......-.:.; 

için Ciddi Surette Çahşıyoruz 
Sulh Hayatı, Ciddi Bir Sulh Politikası Bizim 

Siyasetimizin Esasıdır, Muahedelere 
Dikkatli Bir Surette Riayet Etmek Şiarımızdır 

(hmct lnönü dün Urnyla:r kon- ketimizi gaileye kaptırma-! ki hukuk ve vazifelerimizi takip ve 
gresinde çok mühim bir söylev ver- • . • A b" • tatbik etmek taahhüdümüz icabr
•iı ve anruluw durum karşısında mak ıçın cıddı ır surette ı- dır. Cemiyeti Akvamın kollektif 
türkiyenin vuiyetini anlabnıştır. tina ediyoruz. Sulh hayatı emniyeti prensip olarak takip ef· 
Iamet lnönünün aöylevinin bu par- • b" • b' · · Ak el 
çalını .. ynen a1:n.ı:..ya nJrvoruz. Söy- ciddi bir sulh politıkası ı- mesı ızım Cemiyetı vam an 

... :r-li' ·.1 • • • • • d behlediiimiz; en büyük faydadır. 
levfo tam ınetni 9 uncu iayfam.ızda- zım sıyasetımızın esası ır · E w L -ı- .11_.1 • lh h ger pU un mı ~ erın u u nıu a· 
dır.] Bunu sizin huzurunuzda tek- faz;a etmek için hep beraber kela -

Türkiye, bütün hayatın- rar etmek benim için bir fırsat- let altında bulunmaları zihniyeti 
da sulh içinde ve intizam i- tır· Sulh hayatını temin etmek tatbikatta pratik hayatta L'f! her 
çinde yaşamanın arsıulusal için Türkiyenin bağlı olduğu hadiseye ~a~ili tatbik olmc:'1 yolu'!· 
güzel bir nümunesidir. Ar- muahedelere dikkatli bir suret- da daha ılerı merhaleler alırsa bız 

kadaşlar enternasyonal ha- te riayet etmek şainmızdır böyle bir tekamıilü temin rfİn ça· 

Ş .. h k k" k ll k . • . lı§maya mütemayiliz. Arkadaşlar, 
1 · · d d ... ·ıa· up e yo ı o e tıl emnıyet • . . • k lh yat ıuzur ıçın e egı ır. nohtai nazanndan bağlı olduğu- onun ıçın ~·~ıyetı A vamın ın! u 

Büyiik vak'alar milletleri muz bütün muahedeler Cemiyeti muhalar.~. ıçı~ olan "ga.yreıle1:1~de. 
Çok meşgul etmektedir. Biz Akvamdaki taahhüt çerçevesi da • ve taahhutlcrındc Turkıyc bırıncı 

hilindeclir. salta falı~an devletlerden bi~i ola-
bu hadiseler içinde memle- Arkadaılar, Cemiyeti Akvamda- caktır. ( Arkadaılar) 

'-----------'--..,,,.~--------~---------...----...;;....-.~====--~~~-======"' 

E i Bank 
Yakin da 
Açılıyor 

Elektrifikasyon ve kimya 
endüstrisi ıçın Almanlar 

müsait teklifler yaptılar 
Ankara, 27 ("Tan,, ın özel te1-

erafı) - Etibank yakında faaliye-
te geçecektir. Bankanın teıkili.h e
le alınmıı ve bankanın baıma ge
tirilecek mütehaaa111lar seçilmiştir. 
Bunların isimleri, tayin formalite • 
leri henüz tamamlanmadığı için 
aizli tutulmaktadır. 

Yurdumuzda kurulması, birüıci 
beı aenelih endüstri plcinımız.ın en 

[Arkası 9 uncuda] 

Yunanistanda 

Cumuriyetçiler 
Gen oya 
Girmiyecekler 

Yunan Kralı Yora. 

Atina, 27 (Tan'ın huau11i telgra· 
fı) - Cümhuriyet partileri lider
leri aon toplantılarında memleke· 
tin iç durumunu tetkik ettikten 
aonra Ccnoya İ§lİrak elme.meğc ka-

r Arkası 9 uncuda 1 

Yağmurlar Şiddetlendi 
-

Habeş Askerleri Cenupta 
Siddetle Karşı Koyuyor 

Adiaababa sokaklannda münadiler büJük küfük eli mız.rak tutan ha. 
kesi a11kere yazıyor .• 

Asmara, 27 A.A. - Habe erin 
Güney cephesinde kuvvetle mukave
met ettikleri t;ydedilmektcdir. Her 
gün çok şiddetle yağan yağmurlar
dan ötürü kuvvetlerin toplanması an 
cak İkinciteşrinin ortalarına doğru 
yapıla bilecektir. 

"Mindef., adlı zehirli bir sinek As· 
mara bölgesindeki birçok hayva•...-a· 
nn ölümüne ebep olmaktadır. 

Yakında önemli bir 
savaş olacak 

Harrar, 27 A.A. - Habeş .ma· 
kamları bir levazım ve iase servisi 

vücude getirmişlerdir.. Bu suretle 
köylü ile asker rasında çıkan hadi· 
selere nihayet verilmiş olacaktır. 
Filhakika Habeş askerleri eski adet· 
leri mucibince bulundukları memle • 
ketin üzerinden geçinmektedirler. 

Yiyecek yUklil on iki kamyon, dün 
Güney istikametinde yola çıkmış o
lan muntazam kıfa1ara yetişmek üze· 
re Harrardan hareket etmiştir. 

Gilneyden gelen rivayetlere göre, 
İtalyanların suratlc iler1em:_leri :f.a
kında önemli bir savaş olacagını gos· 
termcktedir. r ArkaSl 9 uncuda 1 
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Dl1Sl1NDt:lKC ı; 
~1 .ürk sahnesinde yeni 

ümitler 
. Geçen gece İstanbul Halkevi 
tiyatro şubesinin Alay köşkün
de vcıı:Hği bir temsilde bulun
d~. İbsen'in "Hortlaklar" pi
yesı "Babaların günahı,. adryie 
Türk hayatına adapte edilmiş 
olarak, hiçbirini tanımadığım 
birkaç yeni kabiliyet tarafından 
oynandı. Babasının paltosunu 
giy bir çocuk gibi, o genç sah
nenin bu ağ:rr e er içinde kaybol
ması intibaksrzlıF.ım gözden ka
çınnamak ve bağışlamak şarti
le, doktor Celal Tahsinin tem -
kinli nezareti altında boy atan 
hu taze kaliteler beni iimitlen
dirdilcr. Mutlaka beynelmilel 
krymetinc değil de, artistle eser 
arasındaki sempati münasebctiı.. 
ne dikkat edilerek seçilecek bir 
piyeste, bu gençlerin çok daha 
serpilmi görünebileceklerine 
inandım. Bu şart, şehir tiyatro
muza kadar her sahnemiz için 
bazı farklarla doğru olsa gerek. 
Aktörün pi:Ytse intibakma ait 
kültür, mizaç e terbiye zaruret
lerini ihmal ettiğimiz içindir ki 
Avrupa şaheserlernin coğu ve 
belki hepsi, arti derimizin çoğu
nun ve belki hepsinin üstünde 
fazla pot yapıyor. 

Ne olursa ol un bu yıl Türk 
sahnesi güzel vaatlarla mevsimi 
açmıştır: HaJkevi tiyatro şube-
6İnin Beyoğlu salonlarından bi
rinde de temsillere başlıyacağı 
kulağımıza çalındı; repertuarı 
birço~ yeni telif eserlerin müj
de lerıle doldurulan ehir tiyat
rosu, yarın geceden itibaren, şa
ir Necip Fazılın 'Tohum,. adh 
ilk piye ini Ertuğrul Muhsinin 
de i tirakile temsil etmek ı?ibi 
iki kat ümit verici bir hazırlıkla 
mev ime girecek. 
Şehzadebaşında san'atkar Na

şidin .. Komiki şehir,. tuIUatm
dan istifa ederek tenekcsiz, sü
pürgesiz ve külah ız. disiplinli 
bir sahnede piyese ve suflöre 
yüzde yüz itaati kabul etmesi 
ve tam bir komedy~n ijnvanmı 
muvaff akıyctle benimsemesi ti
yatro tarihçilerimizin not defte
rine geçec~k bir hadisedir. O
nun, Ertuğrul Sadi ile yanyana. 
Şeh:ı:adebaşının bir tiyatrosunu 
tıkabasa alaka ve kahkaha ile 
doldÜrduklarmı gördüm. 
O~ret nevinde de bir canlan· 

rna var. Şimdiye kadar birer 
sayfiye eğlence i halinde kaldık· 
lan için Jayrk oldukları dikkat 
ve takdiri iyice bulam1yar. Sü
reyya opereti Fransız tiyatro
sunda ve Muhlis Sabahatfn -
Cemal Sahir opereti de Maksim 
de tem illere başlamı bulunu
yorlar. 

Sizden kuvvetli bir ;;laka ve 
hazin sebepleri düşünütecek o • 
lursa ayni n·3~ttf" bir müsama
ha da bekli\·ecek olan hütün bu 
ramp hamlelerini, sahn~ efior
lannı te vik ediniz. N ırıayct, iş
te, memleketin ne kacfar tiyatro 
KabiHyeti varsa karşumzdadır. 
Türk sahnesine karşr ihmalimi
zin ve kay\tstzhğm11zrn hiçbir 

No. 72 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemile birdenbire ıuatu ve ıitti, 
di•ana uzandı, Su apartmana ta -
ıındıklan on dört günden, halta da 
ha ev•elinden, bir aydanberi. ka • 
fatının içinde ıar:fp, uğultulu bir 
karanlık vardı .. Bu, hula olduğu, 
Selime en çolc )'Aklaıtıjı geceden 
baılamııtı. Sanki o ilk iıikane tes
limiyet, kaderini mabmuzlıyarak 
onu dolu dizgin meçhul bir istika -
mele dotru •ürdü ı Hidis.e üstüne 
hadise! Nail Beyin yakalanııı. Tah 
ıin Beyle aynlm:ı teıebbüsü, o ne 
Oldutu hila anlaıılamıyan 1!.ntika 
uat hikiyeai, Nahide. Selimin ev • 
den çıkması, Nahideye tesadüf, 
Tahsin Beyin teklifi, 1enedi., anne • 
ıinin evden çıkmaya ra%J olutu, Se· 
limle Beyoilunda apartmanda ge
çe• o ikinci itikane cebo, ayrılık, 
buraya taıınma ve yt-rle§m~ gaile • 
leri, tofÖr Alinin yeni İf§aatı, Lali -
ler, Memduhlar, Prensesler, bir de 
üste1ik 4iir, mani, destan, edebiyat 
•e 200 bin liralık bir iı meselesi ... 

Bütün bu eski ve yeni hatıralar, 
intibalar, tarih ıırra1llnnı kaybede • 
rek Cemilenin zaten İnzibatsız bey-

Haydarpaşa 
Hastanesi 
Yılbaşında açıhyor 

• 
Haydarpaşadaki Nümune hastaha

nesinın noksanları nenüz tamamlana
mamıştır. Onun için 29 Birinciteşrin
de açılamıyacaktır. Temin edildiğine 
~öre, hastahane ancak yeni yıl başın
da çalışmağa layabilecektir. Av
rupaya ısmarlanan aletler de henüz 
gelmemiştır. Haydarpaşa hastahanesi 
2.50 yataklı ve tam te kilatlıdrr. B~ 
paviyondan mürekkeptrr. Paviyonlar 
evve'ce ayrı ayrı iken. şimdi birler 
tirilmiştir. Birinci paviyonda dahili 
kadın ha talıkları. kadm servisleri, 
idare ve saire vardır. Uçüncü paviyo
mın üst kısmı harici erkek koğuşu. 
alt kısmı göz servisidir. Dör~imcü ve 
b şincı paviyonlarda harici kadın has 
talıkları servisi bulunmaktadır. Has
tahanede kadın ve erkek koğuşları 
biribirinden uzaktır. Her koğu§un dok 
tarları ve hcn_ışirclcri ayn ayndır. Pa 
viyonlnrda kirli ve temiz çamaşır a
sansörleri ile yemek asansörü var
dır. Dorduncü paviyonda iki büyük 

.ve ayrı tqlril tlı ameliyathane var
dır. En büyük paviyon beşL'Ki pavi-
yondur. Bura ı dört kattır. Her kata 
haı; .a nakli ve saire tamamen asansör 
lerle yapt'lmaktadır. Bu paviyonun 
bodruın katında otopsi kazanları bu
lunmaktadır. Çocuk hastalıktan. id
rar yolları, kulak burun, cilt servis· 
leri bu paviyonun mubtelü daireleri
ne yertcıtirilmiı bulunmaktadır. Bu 
hastahane tamamilc modern bir şekil 
dedir. Her ba tanın başucunda hususi 
tertibatlı bir zil \'ardır. Her koğuşta 
lAboratuvar ve soğuk hava dolaptan 
bu'unmaktadrr. Hastahanenin mutva ... 
ğı alafranga yemek p' irecek tertiba
tı, temiz bir bulaşıkhane ve çamaşır
haneyi ihtiva ~ektedir. Alt katta 
soğuk hava mahzenleri, duJ ve ban
yo daireleri vardır. Rontgen dairesi 
ve eczahane çok modern bir iekilde· 
dir. Hastahanenin bahçesi de güzel 
bir şekilde tanzim edilmiş ve ön ta
rafa duvar çekilıni~ir. Evvelce her 
paviyonun kalörifer santralı. ayn i· 
kcn, şımdi bunlar birleştirilmi§. bü
yük bir santral yapılmıştır. Kalörilcr 
banyo ve du dairc'erinde her zaman 
sıcak su bulunmasını temin etmekte· 
dir. Ayrıca yangrn ihtimaline kar ı 
ı l O ton1ulc bir su deposu yapılmakta 
dır. Haydarpaşa Nümune hastahane· 
si. latanbulun en güzel h~hanesi 
olacak ve büyük bir ihtiyaca cevap 
verecektir. 

Ne Dersiniz?· 
HALA Ti F Ol 

Yaz başrndanberi lnanbulda 1 ba.nlardan nekadar tifa bulmuş 
tifo haatalıiı bağdQ.f kurm.uj o· olduğuna dair raltcımlar ucr-
turuyor. A§ıu, mikrobu ve ne· meldir. 
reden gelip girdiği bilinen Ne olur$a olsun tifo lstanbul -
böyle öldürücü bir hastalığın da yerleımiş gorunuyor. içilen 
aylardanberi J tanbuldan kökü her bardak suda bir tifo korkum 
hazrnamamaırı o kadar tatlı bu seziliyor. Tifo çıktığı yer neresi. 
man.zara ar.zdmı:z. dir? Ocağı nerededir? Bu kcffe· 

Gerçi ara 6lra /stanballulann dilmiş değildir. Ve aylardanberi 
•ailığile aliıkab memurlar ga.- ıehirrlen gitmediğine na.aran bu 
zetelcre: ha talık pek te tedirgin eclilemi

- Tifo vak'aları o kadar çok Yor demektir. E artık İMDn aor-
değildir. Normal IJCJ%İyetteclir. rnak zorluğunda kalıyor. 

Diye beyanatta bulurıarlar Bu tifo ne zamana katlar /s-
anıma, bU hekim İ!"..İn olduğu tanbullunun saclığını ve hayatı. 
kadar bir fehirli için de ti/o - nı tehdit edecektir? 
nun bir phirde bulanma.sına Görülüyor ki, gazete beyana • 
normal adını vermek hi~ tc nor- file ve arcuıra yapılan aşı ham. 
mal değildir. lelerile hu pu hastalık tepelen• -

Bı.r normtıl aö%iinden aranan miyor. Buna daha ciddi ve da-
anlam tilonun hafif olduğa mir- ha eaaslı tedbirler IGımdır. 
nan iae bunun en ltu01Jetli delili Biz böyle tlüıünüyoruz. 
hastaıı1ı baıladıiındanberi ıstan- sı·z ne dersı·nı·z ?. 
bulda kaç defa kaydedilmif, 

Üniversite Rektörü 
Romaya gitti 

lstanbuJ Üniversitesi Rektörü Pro 
fesör Cemil Bilsel dün akşam sem
plon ekapresile Romaya barekct et
miştir. Cemil dün akşam bize dedi ki: 

- Romada yeni yapılan Universite 
binalarının açılma töreni var. Bu tö. 
rende hazır bulunmak üzere. lstan· 
bul Univerıitesi nam103 Romaya gi
diyorum. Seyahatim 12 - 13 gün SÜ· 
recektir. Ba ka bir tetkikat mevzuu 
bahis değildir. Merasimde bulunup 
atanbula döneceğim ••• 

Çocuk hekimleri top1andı. 
Çocuk hekimleri encümeni enelki 

gün profe5ÖT Dr. lh$m Hilmi Alan· 
tarın başkanlığında ilmi bir toplantı 
yapmıştır. Bu toplantıda evvela en
cümen tarafından çıkarılan ıneemna 
i~eri g~lmüş. aonra. doçent Dr. 
Şevket Salih Soysal, Dr. Memduh. 
Dr. Fcdon tarafından muhtıo:IH çocuk 
hastalıkları üzerinde tebliğler yapıl
mış ve bazı münaka alar olmu~tur. 
Encümen on beıı gün sonra tekrar 
toplanacaktır. 

Ekme4 kaça satıJacak? 
Belediye daimi cııeümcni bugün 

lstanbulda Emniyet me
murlukları kuruluyor 

Bir müddet evvel kaldırılan mer
kez memurlukları yerine Emniyet me 
morluk an ibda t kararlaştırılmıştır. 
ı:mniyet memurluklarına terfi sırası 
gelmi olan merkez memurları ve yük 
sek tahsil yapmış kıymetli gençler ta 
yin edilecektir. 

Avrupa ekspresi bir mar
şandiz le çarpıştı 

Evvelki gün Avrupa ekspresinin 
12 saat g~ geldiği yazıJmıstı. Alman 
haberlere göre, bu gecikmenin sebe
bi Yugoslavya hududunda bir tren 
kazası olmasıdır. lstanbuldan perşem 
be gfinii hareket eden ekspres, bir 
marsandiz• e çarpışmıştır. Çarpışmada 
beş kişi öl mü . 1 O kişi de yaralanmış
tır. Bu yüıı:den Avrupadan gelen eks
pres te gecikmiştir. 

Ticaret muvazenemiz 

Belediyelerin ge iri nasıl 
çoğal trlacak? 

Belediyeler kongresinde konuşu
~an m\ihim meselelerden biri de bele· 
diye gelirleridir. Kongrede bu işi e
tut etmek için ayrılan komisyon yir
mi maddelik bir rapor hazırlamıştır. 
Belediyelerin varidatını çoğaltmak 
için, yirmi maddeden belediye resmi 
alınmasını teklif etmektedir. Bu ra • 
por iızerinde ıiddetJi münakaşalar ol
muıtur. Bunlardan bir kısmı kabul 
edilmemiştir. Kongrenin temenni ola 
rak kabul ettiği noktalar Ü1:erinde bi· 
lfilıara lçişler Bakanlığı tetkikat ya· 
pacalrtır. Belediye gelirlerinin arttın} 
ması d .. ünü ürken. diğer taraftan 
halka yük olacak bir karar alınmama
sına dikakt edılecektir. 

~ ekmek meselesini görüşmek üzen ö
zel bir toplantı yapacaktır. Ekmek 
narh komisyomı, üç gün evvel toplan 
mış. ekmeğe 30 para zammederek fi
yatı 12 kuruş 30 para olarak tesbit 
etmişti. Fakat bu fiyau daimi encü
men tasdik etmediğinden yeni narh 
henüz tatbik edilmemektedir. Buğday 
piyasasının düşmek ihtimalleri göz
den uzak tutu 1madı ı için, yeni tes
bit edilen narhın daha birkaç gün tat 
bik edilmiyeccği söylenmektedir. 

Bu yıl tecim müvazenemizin önem 
li bir fıırkla lehimize kapanacağı an
laşrlmaktadır. Içinde bulunduğumuz 
ytlın ilk altı ayındaki ihracatrmızm 
değeri it.hal5ttan ıo milvon lira kadar 
bir fazlalık gö,tcrmekte~fü. Dijvizlt-
ri Merhe:r: 'Bankasmda bloke!°lan mil 
yon1arca lıra ık ithalata l<lirs1 yapıla
cak ihracat, dı$ ticaretimizin daha 
büviik bir inkişaf kazanmasma yara
yacaktır. 

Halkevferinde bayram 
törenleri 

Cumhuriyet bayramında şehrimiz
deki bütün Halkevlerinde birçok mü 
samerelcr tertip edilmi tir. Cümhuri· 
yet Gençler Mahfeli. Cümhuriyet bay 
ramrna rastlayan üç gün içinde Bey
oğlu Parti merkezinde büyük müsa
mereler verecektir, Eminönü Halkevi 
merkezinde de bugun saat 16 da bir 
top'antı yapılacaktır. içtima Agnh 
Sırrının söylevile açılacak. Mediha 
Baysal söz söyliyecck ve Halkevindc 
yeni kurulan 60 kişilik koro tarafın
dan bir konser ver\lecektir. Yann sa
at 22 de bir halk balosu verecek olan 
ev çarşamba günü için de büyük bir 
konser ha:r:TTlamı~ttr. Alay kö~künde 
bü akşam sant 16 ve 21 de iki defa 
temsil verilecek ve Babaların günahı 
adı piyesi oynanacaktır. Temsil, 29 
ve 30 llktt§rindc yine tekrarlanacak
tır. 

mazereti kalrnamrştn. A iakamzı 
c irgemez eniz. o. halk•r. hima • 
yesini kazanmış her tekzmül gi
bi, güzel hedefine doğru emm
yetle koşacaktır. 

Peyami SAFA 

ni iç.inde runuuıla atakaaı olmıyan 1 
bir tazeliğe büriiner<k veya silinarek 
:uuruna batıp ç:Juyorlardı. O ıbaJde 
ki, artık, Cemile ne iatediğini, niçin 
yapdığını, nereye doğru siinıkıe • 
nip gittiğini hiç anlıyamaz olmuı • 
tu. Mükayuesini her an yapmıya 
meCbur ve muvaffak olduğu iki un
sur vardı: Karagümrük ve Taksim. 
Fakat timdi neden Karagümrtllden 
o kadar nefret ettiğini ve Taksim· 
de ne buldugunu henüz iyice anla -
mıı değildi. Hayat onun aklından 
çok daha hızlı koturordu. lnsiyak
lannı tatmin eden şeyse pek az. 
canının istediği pek çok ıeye mük -
tedir olduğunu hissettiği halde mu· 
ayyen ve canlı bir ümidi olmadığı 
için, arada bir. içini patlatacak ka
dar büyük aıkıntJ nöbetlerine uin
yı.rdu. 

Gözlerini kapadı ve bütün bun -
lan üphem bir tarzda ve kendine 
gön df """'ne.rek hülyalara daldı. Bu 
apartmana geldi geleli, Selim.in bir 
an uzakla,mıyan hayali yine göz
nün önüne eelmiıtt Sanki bu evde 
ne yapsa, ne konutla gizli bir köıe 
den Selim onu gözetliyordu. Her an 
Selimi düıünen Cemile onun haare
tini duyduğuna da emin deiildi. 

Belki de ona karşı öfkesi ve &"U
ruru bunu kendi kendine karşı iti
raf etmesine mini olqyordu. 

Tahsln Bey onun bu tatlı durgun 
halini uzaktan bir müddet aeyrede
rek: 

Sağlık Müsh~tarı Avrupa· 
dan geldi 

MiUetler Cemiyeti hıfzıasıbha komi 
tesi toplantısına Türkiye namına iş
tirak eden Sıhhiye Müstcşan Hüaa
meddin Kural Avrupadan !ehrimize 
dönmüştür. Hü ameddin Kural diyor 
ki : 

- Komite toplantısında, memleke
timizdeki trahom mücadelesi hakkın
da iza-hat verdim. Bundan başka m
ma mücadele i, köylülere verilmesi 
lhımgelen gıda meseleleri üzerinde 
görüşüldü. Bu mcse'eler hakkında 
da bfrer rapor verdim. 

Hüsameddin Ankaraya gitmi,tir. 

- Ne düıündün gülüm? Diye S01" 

du •• 
Cemile içini çekti. Her zamanki 

çiğliğini kaybederek derinlqmiı. a
krllı ve içli bir .esle: 

- Anlamıyorum, dedi, benim bu 
evde, bu odada, senin gibi ya~lı bir 
adamın lcftr ııında ve o dün akşam 
ki alelacaip insanlar arasında ne 
itim var? Niçin yaııyorum ben Al • 
lahını ~venen? Ve sen benden ne 
iıterain kuzum? Bu masraflara ni-

çin girdin? Kimsin sen? Kocam de 
ğilsin; ne derler ona? •• Zamparam 
değilsin; babam değilsin. Benim aa 
na görünürd hiçbir faydam yok. 
Bir düğmen kopsa ya hizmetçiye. 
ya Şahindeye diktiririm, kendim 
elimi bile sürmem. İşte bunu düşü· 
nüyorum: Ben kimim, sen kimsin? 
Eskiden ben Karagümrüklü deli 
Cemile idim. Sabahlan yediye, &e• 

kize doğru uyanırdım. Pat, çat, küt, 
şırak, ıak: arabacı Mehmet sıska 

KL:ÇUK HABERLER 
• Inhisadar Genel Direktörü Mit 

hat Yen el şehrin\iıte dönmüştür. Ge
nel direktör An.karada, §Map ve tütün 
müstahsillerine bu yıl idarece yapı· 
lacak yardımlarla, bu yılki mübayaa 
faaliyeti işleri üzerinde bakanlığa iza 
hat vermiştir. 

• Ekonomi Baaknhğt kredi işleri 
direktörü Cevat NiZ11mi, kredi ~leri 
üzerinde incelemelerde bulunmak ü
zere hrimize gelrriiştir. Verilen ma 
lümata gore, e nafa kredi temin et -
mek için 3 milYQn ı:rı sermayeli bir 
Halk Bankası açılacaktır. Banka ser
mayesinin bir milyon lirıısmr Maliye 
Bakanlığı yatıracak. üst tarafı hisse 
senetleri çıkarılarak temin olunacak· 
tır. 

• Fındık piyasasındaki yükseliş
ler normal bir duruma girmiştir. Iç 
fındık piyasası 49 kuruştan 51 kuru
şa kadar alıcı bulmU§tur. Bu fiyatlar, 
bir hafta öncekine nazaran 12. - 14 
kuruJ!uk bir fazlalık göstermelı:tedir. 
Kabuklu fındık 22,S kuruştur. 

• Gayrimübadillerin Ankaraya gön 
derecekleri heyet Cümhuriyet bayra
mından sonra seçilecektir. 

• Son günlerde komşu memleket
lere balık ihracatı artmağa başlamış
tır. Bilhassa miihim mikdarda pala
mut sevkedilmektedir. Balık resmi 
on beş yirmi gün daha devam edeceği 
için bir havli ihracat yapılabileeeği 
umulmaktadır. 

• Beyoğlu Gençler Mahfeli, Bey· 
oğlu Parti merkezinde dün kış reper
tuvannın ikinci temsilini 'f'ermiştir. 
Müsamerede H. R. Lenarmand'm 
"Z~. bir rüyadrr,. adlı piyesi oy
nanın tır. 

• Universite fakültc1erinde talebe 
sayısı bu yıl beş bini bulmuıtur. Gc-
çen sene bu rakam -i025 idi. Bnhassa 
ilk sınıflar çok kalabalıktır. 

• Türk M83rif Cemiyeti Kadirga 
Talebe yurdu bahçesine yapılan Ata· 
türk anıtınm açılma töreni carşamba 
günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

Plajlardan alınacak kazanç 
vergileri 

Plajların hangi müesseselere kıya
sen kazanç vergisine tabi tutulmaları 
lfizımgcldiği bazı Maliye şubelerince 
alakadarlardan sorulmuştur. Verilen 
cevaba göre, plajların deniz hamam
larına kıyas edilmesi ve o nisbette 
vergiye tabi tutulması icap edecektir. 

Biriktirme günü 
Onfimüzdeki perşembe günü arsı· 

ulusal biriktirme günüdür. Bu milna
sebetle ulusal arttırma kurumu tara
fından propagandalar yapılacak. kon
feranslar venlerek halk tutuma teş
vik edilecektir. Aynca, şehrin birCjok 
yerlerine devizler asılmıştır. 

Evkaf Genel Direktörü 
geldi 

Evkaf genel direktörü Fahri Kipır 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. Fah
ri burada, 1 lanbul, Beyoğlu ve Us
küdar kaz.alarmda kurulacak müsta • 
kil direktörlüklerle başdircktörlüğün 
kadrosu ile meşgul olacaktır. 

Şehir Meclisi cuma günü 
açılıyor 

lstanbul umumi meclisi Teşrinisa
ni toplantılanna cuma günü başlaya· 
caktır. Birinci toplantıda riyaset diva 
nı, daimi encümen seçimi yapılacak
tır. naJmi encümende bir değişiklik 
olup olmayacağı şimdilik be'li değil
dir. Bu sene mecliste görüşülecek bir 
çok önemli meseleler vardır. 

1 atlanna yokutU tırmandırır. Arka
sından yağlıkçının gelini, "vur pal
laaın, çal oynasın, bu hayal böyle 
geçeri,, gramofon çalar. Derken, 
§U, bu, bir gürültü kıyamet uyanı. 
rım. Kah"•altı, odamı toplamak, an· 
neme yardım, öğleden aonra bazı 
günler Ş hzadede sinema filan der
ken gün geçc;_r, giderdi. Hot artık 
arabacıaı da, yağlıkçıaı da, kavafın 
oğlu da mahallenin beyi , efendiıi, 
paıaıı, ağası, girdiai, çıktı11 h~p si· 
nirime clolcunmıya ba,lamı§tr. Gün 
geçmez ki, bir kıtvga kopannıya • 
yım. Amma aonra ömrümün bir ter· 
si döndü. Sana rast geldim, filan ol· 
du. ben bir zivanadan çıktmı . Za • 
len öyle sağlam .akıllı birıey de -
ğildim, büsbütün deli divane ol • 
dum galiba ... Şimdi bir d\ifündüm 
de bu yabancı yerde ne itim var an· 
lıyamadmı. Zavallı annemle abla· 
mı da kandırarak buralara kadar 
sürükledim. Sana kapıldım. Dofru· 
ıu rahatlıfma rahatız. Anacıfımm 
benzine biraz kan gelmeğe baıladı. 
Şahindecik te rahat yüzü gördü. 
Allah razı olsun senden, iyiliği İn· 
kar etmem ben. Etmem amma sonu 
nedir bu itin? 

Cemile çok aamimiydi. 
Tahıin Bq batını iki taraıa -•

lıyarak: 

- Ah ah ah, benim ganaryam, 
tW!di, yine viei vici vici li.f İtmeye 
baıladın. Ne hot söyluyon gülüm ... 

Balıkçılı.k 
Enstitüsü 
Ekonomi Bakanlığı tarafmdan lı:ati 

urctte ıslahı kararlaştınlan-balıkçı· 

lık enstitüsU pek yakında yeni ~ekil
de çalışıhağa başlayacaktır. Ekonomi 
Bakanlığının buna ait hazırladığı prog 
ram enstitü direktörfi Necmeddine 
bildirilmiştir. Enstitü bu seneden iti· 
haren enstitüde bilhassa tetkik 'eya
batlerine fazla zaman ayrılmıştır. Ba· 
kanlık bu tctkik~in sonuçlarından 
bütün memleket balrkçılarının istifa
desini temin iç· cıütchassıslann ve• 
recekleri tetkik raporlannı broşür
ler halinde bastıı:anık bütün balıkçı· 
lara meccanen dağıtacaktır. Bundan 
başka tetkik heyetindeki profesörler 
gittikleri bütün mıntakalardaki balık· 
ç.ılara hususi konferanslar verecekler· 
dir. Bakanlık faıydalı balıklan yutan 
ve bilhassa cenup ve garp denizleri
mizde bulunan yunus ve köpek cin· 
sindeki canavarların mahvi için tet· 
kikler yapmaktadır. Bu şekı1de yaka· 
!anacak canavarlardan endüstri bakı· 
mından istifade için bu mıntakalarda 
yağ rabrilraları açılması da dütünül· 
mektedir. 

POLiS 

Kadını makasla 
Göğsünden vurdu 

Tophanede berberlik eden Ah.ı:ı:ıet. 

Karaman sokağında oturan Hikme· 
tin evine giderek açtığı davadan vaz: 
geçip gcçmiycccğini aornıuı. aldığı 
cevap kar§lSlnda kadını bacağından 
ve sol memesi altından makasIC\ ya
ralamaııur. Yaralı Beyoğlu hutan~ 
sine kaldırılarak tedavi altına alın• 
mı§tır. 

Emirginda bir eroin 
depoau 

Emniyet direktörlüğü kaçak9lık 

bür06u yeni bir eroin kaçakçllığmı 
meydana çıkarmıştır. Emirglinda çalı• 
şan bu gizli e.roin fabrikası işçilerin· 
den Fethi. Mu ta!a ve Hasan Adliye
ye verilmişlerdir. Yapılan aramada 
mühim mikdarda eroin. kazan ve aai
re ele geçirilmiştir. 

• Sabıkalılardan Hüseyin. Eminö• 
nünde Koati adında bir ihtiyarın boy 
nuna sarılmak suretile 1 O lirasmı a• 
ımnıştrr. Diğer bir sabıkalı da tram
'f'ayda bir yolcunun cebinden 10 lira• 
sını çalmı~, derhal yakalanmıştır. 
Her ikisi hakkında da takibata ~ 

m tır. 

• Abdürrabtn3n Naciye ait bulu -
nan ve şoför Avninin idaresindeki 
3960 numaralı kamyon Kir~bumun• 
dan geçerken yeni bir binanın iskele· 
sine çarpmıştır. iskele üzerinde çalı· 
§an ameleden Muhiddin, müvazencsi 
ni kaybederek yere düşmüş, Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

• Kumkapı sahilinde bir ceset bu• 
lunduğunu yazmıştık. Fatihte kurşun 
tumcdrcsede oturan Sallı.haddine ait 
olduğu anla ılan ceset, görülen lüzum 
iizerine Morga kaldırılmıştır. 

• Süleyman isminde bir tayfa, 
Sahini Bahri isminde kayıkta çalışan 
l:İabibi kUrekle başma vurmak sureti
le yaralamIJ. tahkikata başlanmıştt1'· 

• Sabıkalı Klmn, altın suyuna ha 
tmlmı üç on kuruşluğu altın diye 
tanesi 10 liradan sürerken Yüksek• 
kaldırımda yakalanmıştır. 

• Dünkü bir akşam gazetesi Kar
tal açıklarında batmış bir kayık bulun 
duğu ve bu kayığın bir ay evvel kay• 
bolan dört gence ait olması muhte -
mel olduğunu yazıyordu. Yapılan talı 
kikat. bu sandalın Kartal civarında 
bağlı kayıklardan biri olduğunu, ipi• 
ni kopararak açıldığım göstermiştir. 

Doğrudur •. Sen daha buradaki ha • 
yatın hikmetini idr k itmedin. Sab• 
ret hele ... Gör bak ne i.mit hikme • 
ti_. Bana dua ideceksin aonra ... Eın 
me timdilik liıtf it, benim didiğimİ 
yap. Sana ıimdicik bazı kitaplar 
göndereceğim. Onlara bir göz at. 
Sen alnllııın, içinden çıkarsın. Bir
kaç satır ezb r it. Bak neler ola • 
cak, göreceksin. Olmaz mı çiçe • 
ğim? 
Tahsin Bey divanın önünde di~ 

çüktü ve Cemilenin kenara sar~•!' 
bir elini öptükten sonra çıkıp gıU•• 

Hele Cemile bu fİİr, kitap filafl 
me.aelesini hiç anlamıyordu. 

Bu yalan, bu göateriı kime, ki~· 
lere? Tahsin Bey ne yapmak i.tı· 
yor? Makaada nedir? • 

Bir aaal sonra yazihane ki.tib' 
Cemilenin kuc.ağma bq altı kitaP 
doldunnuıtu: "Tahsin Bey yaTfP 
yine gönderecek!., diyip gitti. . 

Cemile bu kitaplardan birini eh• 
ne aldı, kapağma baktı: 

Talimi Edebiyat 
Bu sühis harflerile yazılı aceınc:• 

terkibi bile doğru dürüııt okuyllJ111' 

yor: ''Talim Edebiyat,. suretind~ 
h~ccliyordu. Fakat bunun edebİyl\tı 
talim ~tliren bil' kitap olduğunu aft" 

layarak şöyle bir içini açtı. beş otı 
aahr okuyup anlamaya çalrıtr, ına · 
na çıkaramftyınca kitabı fırlatıP 
elinden attı. 

Arkası var 
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Irmak - Filyos Hattının 
Yapılışı Dün Bitti 

Karadeniz Bir Defa Daha 
Akdenize Bağlanmış Oluyor 

[Özel aytanmU bildiriyor) 
:Ankara, 27 

Bugün saat onu kırk sekiz geçe Irmak - Filyos 
hattının yapılışı bitiriJmiştir. Bu suretle Karadeniz Akdenize bir 
~~~~daha bağlanmış olµyor. Memleketin kömür yolu o1mak iti
"'Vlle büyük bir önemi haiz olan bu hattın açılma töreni Cüm
hunyet bayramından sonra açılacak olan Fevzi.plşa - Diyarbokir 
~e Afyon - Karaköse hatlari ile birlikte yapılacaıktır. Baymdırlrk 
akanbğmın gösterdiği çok sıkı alika ve bazı menNr ve müte

~hlıitlerin bu alika ile mütenasip olaraık geceli ve gündüzlü ça
p~" ile hatlaruı bu tarihte ikmaline muvaffak olunmu.,tur. 

ilyoa hattının ikmalinden haBt çok duygulanmq ve mahallin
d~ halle, memur ve müteabhtler büyük tezahürler yaparak se
"inçlerini iZbar etmişlerdir. Hattın ikmalini müjdeleyen bayın
dırı. mühendislerinin tel yazılarına karşı bakanlıktan kendileri-

!!e tetekkür ve takdirler yazılmıştır. 

[ MUHABiR MEKTUPLAR! 1 

Balıkesir Yakında Bol Ve 
Temiz Suya Kavuşuyor 
Yeni Hükumet Konağının 
Temeli Bayramda Atılacak 

~. Deolet Demir)'ollan;yla ı.,.;, "-" Mttutua fnrı.,tili 
yai ·-.,.;, anuımi ........... )'or~' (Özel aytanmu bildiri- çok yerlftde künk borular değiftiril

ba 1 - Son zamanlarda Bahkesirde mit ve pik borular dötenmittir. 
di:;ı1dırhk ftlerinhı önemle iler~ Mevcut aular yetipnecliii için ye-

Cöze çarpmaktadır. ni au membllın aranmaırt.adır. 
ee1r~hkcairlilere ıezecek ve et lene- Şehire 9 kilometre meuf ede ola:ı 
~er temin etmK mabadile ıeJıir Gök.köyde mebzul au bulunmuı ve 
rııa indeki n,..ıır Mezarhtı kalds· esu membaı bulunmak için mahal-
11ıııo~ .. 1Crine modem bir park yapıl- Une külli miktarda amele gönderil
~ımır. 600 dönümlük bir alan için- miftir. Bf.iyük Şadırvan auyunun yo
elu Yapıl&n parkın tefkilitı çok genit lu drenaj yerleri yıllardanberi balam
kaJtı Jal>dıt ve cöateri itibarile fev- llU kahmt oldutundan 16çerek, aular 

edir. kaybobDUftur. Fakat bqiin ba eski 
terTiıQdun halde parkın yollan, par- ç611müt yerlerin Mı* meydaa çıka
r ~ duvarlan tamımlanlDlfW' ve nlınıfhr. Buluma bu ,.tun bir kilo
~ Bakiyeli, zarif kameriyeleri ha- metre kadar yerine pik boru claten-
1arı-_: 40 metre eb'admda havuz ya- mit Ye bank ola yerleri nflam 
·ı;;-a batkmnııtır. ktlnklale deliftiriltırek aalahı ciheti· 
toıa nbnMın ve lnnirden ıetirilen ne~. 
ıraı;:. fidan, çim ekimi tamamlan• GölddfyUn prbmda pere Çiftlik 
~ · tkbıci kısmı lnfaatı da &ıil· böleeainde ,,. tebfn 12 kilometre 
aı..;.:~ yılda bqlanacak ve ytiame mesafede bulunan bilyWc bir auyun 
~~~ yeri, patinaj yeri ne ço- dl ayn ~nalar lçeriainde 'Bahknire 
!tr1eri ~eri ve daha birçok eilence ıetirilm~ tetefabüaUııclo bglynulo-
.,_ lllodenı bir -ı.."LI .. •a-·1·cak- yor. _.C ~ 1 

Y- Umarbq aramında Karakan• Jna. 
)tik 6.:'ur1Jet Bayramma kadar bil- yuau yeri bedeli lrarfdıtmda satm
daıı ı.... knan tamwnl•"""I olacılm· alınarak içiDdekl kuyanan mebni 
caktıı: .,.JrmDda açılma töreni yapıla- ınayundln iatiflMle edDmeü temin 

• ediJmiftir. Buraya yeniden konulan 
aantrifilj tertibatı ile Natte 25 -: 30 
ton ıu iStiblal ec1Dmeite Ye yemden 
yeni parka ve aynca pdıryana döte
nen ayn au yollarile bol au verilmek
tedir. 

Yeni bükG.met konalı İDfau 
Ealıdmif olan büldUnet konatsnm 

yerine GUndolan parla kartıundı 
yeni bir bina yapılacaktır. Yeni ko
nak 80.000 lrillur liraya ihale edil· 
mittir. Temel atma tlreni CUmhuri· 
yet Baymnmda yapdıclktır. 

HWdUnct konalı Balıknirin en te
refli Jerlade yapı.... ~ daha 
ıimcticl9a ... liııcıeaaltiye dOtfta Derle
mesine bllyllk faycluı olmuf n U
murbey ar•"" "* ini ,.,.,. Japl ifle
ri bafh7anlr ......... ..,mm 
~- DllU tanftm laerkain 
ıelifini ve ıeçltinl ~ hlik&
met cacldelblill 111* ol .. la bir .. 
le ~ içla aray ... ,_ ..... 11-
timWre ~· Bu cadde. 16 
metre aenftledl~!kttt. 

YenibaD..U.ta•• 
re url m ... rhk 

AZeryan ıaorikaa namile anılan 
fabrika yeri arayca lltimllk edilmİf
tir. Bu yere mıQkemmel ve IOD mo
delde bir hal yaptınlacaktır ve bu 
auretle panrcı1ann heplinin bir araya 

Bartın civarında 
Kömür damarı 
Bulundu 

Ankara. 27 (Özel aytamnız 
bildiriyor) - Ekonomi Bakan
lığı fen müpviri profesör Kro
nik'in Başkanlığı altındaki bir 
fen heyeti, Bartın civarında 
Dumuk köyündeki demir ve kö
mür madenleri üzerinde incele
melerde bulunduktan IODl'a An
karaya dönmüıtür. 

Profesör Kronik, heyetin in
celemeleri hakkında ıunlan 
söy !emiştir: 
"- Heyetimizin yaptığı in • 

celemeler, altı yedi ay aonra it
lemeğe baflıYacak olan Kara
bük demir fabrikamm ihtiya -
cmı lw)dryacak kömür damar
larını bulmak içindir. Bu da
marlann fabrikaya yakın ve sa
hile uzak oJmHı 1imn geldiğin
den arqtmnalar ona göre ya
pılmqtır. Aldığımız neticenin 
iyi olduğunu, f abrikanm ilıtiya
cmı karşılryacak kömür dama -
nm bulduğumuzu IÖyliyebili
rim.,, 

Heyel. bu tetkik14!r etrafında 
hazırladığı raporu Ekonomi Ba
kanlığına vemıittir. Öğrendi
ğimize göre, önümüJJdeki ba
hardan itibaren biltün memle
kette genel maden. aramaları 
yapılacaktır. ----
Kamutay Baıkanlık divanı 
~ 27 (Oul a,_,..rz. 

dan)- Halk Partiai Kamata,. ıra
pu 3t •iriDcitepoin pe,,....ı.. sünii 
yapacafı toplaDbcla Kamutay Bat
kaalık eli.anı içia namsetleriai '" 
pup Allaatkaalanm seçecektir. 

latanbul, lzmir Unum 
idareleri 

Ankara. Z7 (Özel ayt&mtUz
daa) - Bqüa Fiaau Bakanhtma 
.. , ...................... bam 
limaa idanlerinia Ebaomi Baba
hima haflaamau karar altma • -
....... .. .... huamta bir -
projeai laamrla!W'F· HIJrilmet 
pro,İe7İ ...... ,, ltamata)'a ... 
rece)dir. 

, ............. iclarelbüa clirelr -
töril Raaf Men,.. ..mimiadeki 
t ................. "arak lataaba-
la ........ ebaitlir ......... nlatmn 
ı......-c1eu... ....... aakli 
Yeyabmsimrlld ........... .... 
1 .....w-m 1Mashki ,......... UDaD • 
de kalmalan J11111kanWCiir. 

lataalt.t nhtımlannm uablma-
u hakmdaki projenin •D- aa ... .ı 
tatlaika feçilmeai için ,.landa ... . 
urbldara. ltaflaucalcbr. 

Milahal aaylavbklar için 
)a .. • 

am• seçım 
~ 27 (O.el a,taraaız

bildiriJW) - Minhal llulunaa aay
la.tıldar itla ıelecek pasar sGaa 
lu.ai eeoha ppılacaJrtwr. Cim~ : 
riJret Halk partiai umsetlenm 
hafta ioincle nu ectecektir. B• 
..................... bir ... ,.... ................ e..._... .... 
toplanmw temin edilecektir· 
Şum möbnm DatiyasJanndan biri 

olan aebse ye kuapJar halidir. Bu 
ihtiyacı da lrarplıyacak bal yapıla
caktır. yeri iatimWı: edilmit olup mo
dem bir pWe yapı>acekt:ır. 

Toypftepe bölre.tnde 160 da
nUmltlk Uul iatim1lk eclilmit. alan 
dahilinde modem bir mearhk rilcU
da letirilmittir. Şehlre 2.5 - 3 kilo
metre kadar olan mesarlıkta yeniden 
ityar m, aynca bekçi evi yaptml· 
mıt .. etrafı çepeçevre duvarla ar
~. lferial çamtıldtrla aüale
nm mezarlık asın icap ettirdiii bir 
ıekilde plb dahilinde yapdmqtır. 

lant. .,..... .. ,.ı bereketleri 
canlandmnak Ye prldlrl umhnl •e 
aiinl bir istirahat JUfdu olmak llaer• 
pr blilbl lmndmattm· 

Bu '1tlllGn pnn aydm]trma yapa
lı bU:v6k 1a1zmet 1aerıre.m cliHndC tut-
:md':"':Y~ ~t 
edilmiftir. 

Pamuk hal:ralanm •latarak 
eatular 

lnnir, (Osel aytanmu bildiriyor) 
Bazı kimaelerbı pamuk batyala!flU 
menfaat betile nlatank uttıldan 
tesblt ediJmittir. iddiaya rare bu 
balyalar flbriblarda mcnıencdler 
wafmdan ıalatılımıtır. Bona idarell 
ve TilrW• bu itle meyal olmakta
dır. 

lzmirin 
lzmirtn uerıas ne oJlcaıı mcvzuu

nu konu~dan enel, onu busilnkü 
aönük duruma aokan sebepleri incele
meie ~lıttık (1). Şimdi bahsimize 
gelebihriz. 

Şehirler, ekonomik ve aoayal mü· 
nasebetlerin doturduiu bir ıeydir. 
lnaanlann topluluk ihtiyaçlan ile mü· 
badele ifinin ıeniı mikyıata muay
yen merkezlerde toplanmuı arure· 
ti, tehirleri yaratmqtır. Şu halde te
hirler,. bu teYden 6nce mübadele ha
reketile beılenirler. Bunlar adeta 
akıntı yapauf aulann toplandıiz ve 
tekrar dllrldılı ,auere. au bentleri
ne bensu. Nud tqlan akan aular bu 
göller veya bentlerde dinlenir, duru
lur ve tasfiye olununa, fehirleri bea
liyen qya akınlan da orada birçok 
ameliyelere uinyırık tekillerini de
ğiftirlr. Ve birçok yerlere aevkolu
nur. Bunun dıtında kalın diğer gelir
lerle &eraber bu eıyı hareketleri te· 
birleri beale:r. Bir ıehiri etüt etmek 
için onun nerelerden ve ııe ıekillerde 
celir topladıtmı ve bunlan nerelue 
ve naaıl yolla .. fu\I ve kendiaine bu 
hareketlerden ne kalclıitm anlamak 
dotru olur. 

Biz bu yazımızda tehirleri besliyen 
bu hareketlerin ince bir tahlilini ya
pacak değills. Gündelik cuete aütu
nunda bir mnsuu etüt etmenin me· 
totlanna uyarak, babaimizi aydınla
tacak kadar bu noktada duracak ve 
ıenel çizcilere dokunacatız. 

bmirin ıeliri nedir ve bu celir dün 
ne idi ve yann ne olabilir? 

lzmir öyle bir mıntakarun tdıridir 
ki, orada tabiat çe1ltli ve kıymetli 
mahaulleri hep bir arada vermif ve 
bunlan hep bir arada kendiainde top
lamak imklmm, tabiat cotrafik du
rum dolayWle lzmire bahfdmittir. 
Dünyada lzmir bölceainin elinde ol
duiu kadar tabiat mlisaadelerine ma
lik olan yerler çok deiiJdir. Bu mm
tAbda öyle bir buıusiyet vardır ki. 
zenpn •e feyizli olan bu toprakta, 
çok uypn bir iklimlın yardunile ye
titm her maber.ıl dünyanın diğer mın
takalanndaki ayni clna mahıuller ya
nında daima iiatUn kalır. Dünyanın 
en iyi ilsilmil, en iyi inciri, en iyi tü
tünü lzmir mmtıkaamda yetifir. Yine 
bu mmtakanm mahaullerinden bir 
kısmı yalnız dünyanın en iyi cinsini 
delil, f1-kat biricik iatihaalini teıkil 
eder. Meyanlc81dl ve palamut, lzmir 
mmtakau dedifimiz bu eüzel tabiat 
parçuma mahaua pbidir. Hububat • 
tan tutunuz da zeytinine, pamutuna, 
meyveaine, turfanda sebzesine kadar 
her çqit iıtihaale uygun olan •e bun
lardan mühim bir kıımı için nefaset 
itibUUe en ijiaini yetiftinQeye miiu· 
it olan bu topraklarda. bunlardan fu
la olarak, hiç te u ı&riilmiyec:ek yer
altı senetleri de nnbr. Z1111para. kii
lriirt, krom n diler madenler bu aa
hadl inunlann nlddcnberi tuudılda
n n isticar ettikleri yeraltı ıerntleri, 
mmtabam toprak ft iklimce Datün-
ltıiüne fula bir seıısinlik daha eldet'. 
Şimdi tabiat müuadelerine böyle çot 
kanca malik olan bir mmtakada cof· 
rafik mUlaadenin verdili Urikulide 
mOlteuıa mevkide kurulmut bir teh· 
ıin namı bealendiiini söylemek •e ya 
nn nus1 bnlenecelini kestirmek biç 
te &üç Wrfey olmua ıerektir. lzmir 
fimdiye kadar biitUn bu yilkaek mii-
A&detlerlnden mehmaemken iltifade 
ederek yqauuı •e enelld yazıla.nam 
da da aöyledilimis pbi bir yan aö
mU:rcenin lati8mar prtlan neticesi o
larak. bu aervetlerdm pek an keneli 
içinde kalarak Solu dıfan akımf pt· 
miftir. BulÜft, düne nazaran, aerYet· 
lerinün daba çok istifade etmek im· 
lcinına malik iken, dünyanm ve Tür· 
~yenin ıeçirdift lnbltplar dolayıeile 
bu durrunıut ye bulıran devresi için· 
de bunalan bmirin yarını bol bir re
faha ~ da ıeae ancak bu b&. 
ytik mUtucle •yelinde olacaktır. 

bmir mmtakumm tabiatçe bu Mil• 
clnliliadea ne dereceye bdar ietifade 
ediJorul 

DtbakB naiyet bepimiace bellidir. :roprak iptidai denecelı: tekilde dahl 
iflenerek lllahaullinU •ennit. •e bu 
mabsuJ bir ticaret Ye 19peldUAqoll bal 
kuma tutularak lzmire kadar u
ftllf •e buradan o mahllllO yetiftiren
lerce dahi karanlık olan 0 nallarla clıt 
~iyuaJara ihraç edilmittir. Bir yan 
aömürıe Avrupa kapitaüminin hare
kete Cetirdiil iatihul ve ticaret faali· 
yetinin tekli de etaen bundan ibaret 
tir. Ticaret aennayeli. Lımir mmtala· 
~ iıtill etmif, onun bqlıltqma, tet· 
kildni çok cllkbte llyik olan uaulleri
le mmtaım emDm•ı. ye ıerek toprak 
aaldpl•hdsa •e ırne'wuJtl yctltdreDle
rin Ye tefek onJan ltleJerak bamla
yanlana llaJdarmdaa .....,_ mil-

,....._Na •mi--•••...,.. 
lnawtt1r. flmdlW -- li eakl 
YUlyet mumda ........ ld blyBk 
fark Yardır. l'abt msnuıkenm ltlltil
me "iatimwr _..,. _..... a,m 
deitl ıaidir1 ~ .-yedadln 
anana bir mikdar Tlrk ~ 
nin ltatdmaer bldlwdn ~ P.ıle
rinl ne bdar delftdrobWr1 Gerek il
tihaalde, &erek mObadele ye kredi fa
aliyetleriDcle ayni eaki usul. ayni sin· 
eldeme de.anı edip ıttmektedir. Bu 
arada billJda aklye nazaran hmir 
bllrnnmdın aıe,latıe o1aD iki pıt idi· 
idim drmektıediT: Biri clln,.am ar
uuluul ..,.,_ ticaret lietemindp 

SOSYAL KONUŞMA 

istikbali 
bmir·L...._. ........ ..._ 

u.ıaklqmaaı. ikinciai de mmtakaya 
bh mahaullerin ayninf .cya ona yaki
nini bol tekilde yetiftirmeye bqlamsı 
memleketlerin ~kabeti.Bu iki mühim 
vasiyet, mahaul fiyatlarını çok dil§ür
müştür. Bilhaua clıt piyasalarda mah 
aullerimizin ıördülU rekabet, ne u
mum! harbin .. ne de onu takip eden 
buhran devreainin doğurduiu bir hl· 
diae değildir. Bu itin umumi harpten 
evvel bapnmıt ve bizim kendi ipti
dai iatihaal sistemimizi, bozuk ve ia
tiunarcı ticaret •e kredi tqkilitnm
zı deiiıtirmeye lüzum ıarmeden ge
çirdipniz u.ıun senelerde kendi evri
mini yapauıtır. 

Mal6mdur 1d eskiden bmirin üzii
mü, inciri ve tütünü dicer mahıulle
rinden fula olarak cihan piyasaların
da mtlateana bir yer tutmuıtu. Net~ 
kim bir vakitler bizim tiftik mahıu
liimlis de ayni tekilde yalım bize mah 
aua bir iftihaal branti idi. Fakat mal· 
1anmızm ıerek iatihaalinde ve gerek 
hanrlanaq_k aeftlnde senelerce bir a
dım daha Deri ptmeyen ve ıörenek
l~rle iptidai aiatemlmid bosmayan du 
rumumus dtnm ettiji müddetçe bu 
malwulleri blslm Udimlerimbe benze 
yen yerlerde ,.tlttlnaek faaliyetleri 
ahmt. )'ilribD8t*: G8neJ Afrikada 
tiftilderimil a111en taklit olUDIDUf, 
A vuaturya •e batı Ameribda Oziim 
ve incirlerimile rekabet edecek cim
ler yetittirDımiftlr· Hatta oon aman
laida Amerilwun Virjini mtakaam
da bmir tütilnUnOn yetiftlrOmelıi tec 
riibelerinin muvaffakıyetle neticelen
diğini ifitiyoruı. Onlar bizim kendi 
topraklarımın bil olan iatih.Ali ya
parlarken iatihlll aiatemlerini ve tK 
nilderini ;n ileri hadde eriıtirmek im 
klnlanna maliktiler. Ticaret tqldlit
lan mu.tahaili yalnız emmekten iba
ret 'oıan bir yan tömürce ıiltemi ?1· 
madıp için onu ap kredi prtlarile 
eair edip elindeki malı ucu.ıca almak 
auretlle miiltabaili yeni bir alanla ile
ri Wtibeal teknitine ulqmaktan mah
rum etmiyordu. O memleketler büyük 
mikyuta ktilwaJi ucun mal etmek 
yolunu bildikleri için bizim bQ apesİ• 
fik mabaullerimia, nefaset btJmnmdan 
üatiinliliü muhafaza etmeaine f'lğ· 
men, ıeriledi, ve piyaaalardald yerle
rini kaybetmeye bqladı. Mahaullcri
mizin fimdiye kfdar rörülmemit de
recede ucu.ı fiyatlarla aatılmau, ifte 
böyle uzun silrmiif metodik ve illtün 
bir faaliyetin sonucu olmUftUr. 

Bu durum karpmda biz, annılu
aal piyasada dutJriin fiyatlarla yaptı
ğ~~ aatıı1'rlı gerek p)mtakaya ve 
gerek onun miıbadcle merkezi olan lz 
mire fazla bir kir bırakamayız. Bu 
muameleler. ne kıymet. ne de hacim 
balammdan lzmir &ibl bilyWt- bir teh
ri beslemeye artık Wi ıelemes. Bu 
nokta.dl köyiln •e mU.tahailin uran, 
fehirden ve tehirliden daha fazladır. 
Çilnldl onun iltibaa1 maırafian, faiz, 
nakliye, vctri •e llire teklinde ade
dift mikdarlar, malaı diifük olmuına 
rapen hemen hemen aabit kalmıttır. 
MU.tahlil neticede bu itten kir et
mek töyle dunun, borçlu ve zararlı 
çıkınca o da iltihaali çoğaltmak ve 
bu yolla nranm kal'fllamak •e bu
nun için de ileri bir iıtihul tekniğine 
bqvunnak imktnma malik olamu· 
lmıir mmtakumdan Çibn bu kıy

metli mahaullerdeki bUyiik fiyat dü· 
tüldüiü. dünya ticaret reıimbldeki de 
iifildiie ve bqka memıekedudeki 
kunetli rakiplerimizin çalıpmllnn& 
balahraa, ıeçici bir hldiae pbi m~ 
talea edileme.. Belki bu aon aenelenn 
!iyatlan bir mikdar daha yObelebi • 
lir. fakat hiç bir saman eeld .ulyetin 
yeniden dönecetinl umamayu. Bun • 
dan dolayı biz de yeni prtlara ken
dimizi uydurmak •e kıymet bakımın· 
dan bybettiiimld mikdar ve nefuet 
bllrımmdan kuanmak mecburiyetin
deyis. Bunun bqlıca yolu ile bir ta
raftan mmtabnm eD IOG iatİbaa1 IÜ· 
cUne kadar oedmı ildfade için yWmek 
iatihtal telmili tatbl1rma .. ,an .a.. 
mllrre ticaret mateminin tasftyeeine 
doiru propmnlı p1.,.ya lmkln bul 
mak, ve bunun için de dnleti ye mU. 
tabailleri bu iflere tefldllth bk hüde 
aokmaya muftffak olmaktır. 

itte bir lamir plrini tetkik etmek 
mevzuu, onu besleyen mmtakanm tet 
kildne, o da devletçi bir proıram ve 
müdahalenin ıereldifine inaanı götü
rilyQr ki, bu netice tehir itlerinin dev 
letçi bir rejimde hlç bir zaman mevzü 
ve batta mmtakıvt bir it olaımyacağı 
haldandald iddimnm teyit etmekten 
bafka birpy delildir. 

A. Hamdi BAş°AR 

(1) TAN 6 Biriacitetrin t.mlr. JRaalwL 
TAN. 1 BiriDdtesrin ~ ae

Wrl•, 

EM 
IR? 

Ghla ............... ... 
nbtD& ebktlı Wr t.,..._el lael 
felrlhaff. ,....... barla ~ 
"HAPTAn pnteande 
lnalaealmm• t 

Armut çiçek •Çllllf 
Bana kalp para ainlikleri za. 

maa içerlerim •• aptallıimun veai
kaaı olan mansm hiç durmadan 
fırlatır atama; .inirime dokunur. 
Lakin dilfünecek oluraak bu. o ka
dar biJiik bir zarar venaez. On ku 
J'Ufbık bir kalp paranın zararı da 
okadardır. Geçmes bir liranın za

ran serçeiiaİll delerinden ileri si· 
demez. 

Han.ki iaNn• en büyük aaran 
uyatta kalp doet ecli-..iadeclir. 
Çünki doet yönüadea umudu kın • 
hr. 8- le IMa IGD palerde bir kalp 
dOlt btfettiııa. Doet aaadıfım. elin
..._ tau.ı- .. bafkalarnun bır
palamalarma lmclretba yettiii ka
clar eqel olchaiam hatta bu yüz -
elen bana doetluklan faydalı ola • 
cak birtalam kimMleri de lardıion 
Ye artık wefumdaa tam•men emin 
olclujum birini acı acı ıördüm ki; 
• neden bilimnes - beni arkamdan 
YUrauya çalıııyordu. laanmadım. 
,...llf ıôrdüm........ F.pt • kör 
kör parmaiım ıösüae • belbelli ba· 
aa düpnaalık ediyordu. 

Bqka do.tJanmm p daha H' • 

... farkma yardıJdan bu kalp do.
tun nihayet a,._. yüaledia. Pek 

Jmyyetli Uakir ---
Dün bu U,.e hili•un• 7azdı • 

i• kalp cloet ltalaaini ıösiin ala • 
bilcliti kadar OftJI. dereyi. tepe • 
:ri n deaiai ıörea penceremin ö • 
aündo anama anlatırken önümüz • 
deki tarlada yeai çiçek açDUf bir 
atacı ıöatererek dedi ki: 

- Bak fU armut atacma ! Çiçek 
•ÇDUff. 

Aalıyamadım. Anam devam et • 
ti.• 

- O da aeain P,i, yahut sen de 
iN umut sibi aldanmıtam· Güler 
~ıa Wtbç bahar pnünü sörea 
bu aa•allı *facm bu çiçekleri ye • 
mit ..-i,..:eiiai ltilinia r Dört 
sün sonra ha..alar ltozup kıt baatı-
nnca bunlar yaaacakbr. Güler J'Ü
ze, sıcak yiize tabiat aldaadıktan 
..,..... ... alda-• .. m ayıp mıclD"? 
Dedi. 

Biru teselli hulclum. Baldum am 
ma ne de olaa bir umut afacı si • 
bi aldaND•k pek te kibar bir teJ' 
cletilcli. 

B. FELEK 

Dil Anketi 
"Ulu,, rwlilrimu, dil halclunda 

üçüncü bir anht rlaha açmıfhr. 
BifPtlerimis ve dil qleri ile uiro-
~ ... ......,. ,,.,...Jelerf 
__,,,.,.., .... ,_ ilıtcMileri •ih4 
dofrwthıa Vcıfnr7'1 ...-...u J'Clal 
ifleri diıwlıtörfiilüne IH)'ll "Ulaa.. 
..-ıai ,..._ ifl•ri 4irelıtörliifiine 
•öndenlJilirler. op;na; onhtin -a.ri ...,.,.,._ 
dır: 

1 - Afıa 
2 - Baiız 
3 - Gırtlak 
4- Dil 
1- Dit 
6 - Dudak 
7 - Alua 
8-Göa 
9 - Bunan 

10 - Kulak 
1) Yubrdaki kelimelerin ilk ~ 

aul kökleri nel.nwt 
il) Bu kelimeler aud teteklriil 

etmiflerdir? 
111) Bu kelimeleri tetkil etmek 

iç.in köke illn ohmaa ekler ael~ 
dir Ye eklerin herltiriain mana " 
farklan baknnnwlan rolleri DO ol-
mutbar? . • 

iV) Bu araftuma aeticeıındeı 
A. - Tirle dili kökleri "' 
B - Türk clili ekl-1, "' 
C - Tlrk IÖat.iaİD teıekkiilil 

laaklPN'a Wr bide ~ 
mlmldha midir?,, 

Yeni npurlar için projeler 
DcımyoDarmm ,aptıracalı yem 

vapurlar için bam'lanmıt o1a:ı proıe
lerin tetkiki Bannlıkça bıtirilmek ü
zeredir. Projelet Bıanlıp tudıkm
dan aonra ~ fabrikalarJ gôn 
derilecektir. Fabrikalar bu projelere 
göre yapacaldan tekliflerden sonra 
ne btlytlklükte •e ne kadar vapur yap 
tınıacatı kararlqacaktrr. Yeni vapur 
lann •ilr'atll ve latirahıte elverişli 
oJmMma bilbaua dikkat edilmekte -
dil'. Bunlardan Mudanya ile Bandır
ma araaında itleyecek vapurlar 20 
.U dr'ıtinde olacak ve latanbul ile 
bu lld ilkele &rHmda1d seyahat za • 
manian 3-4 Alt araama indirilecek
tir. Bunlardan Akaym yaptıracağı 
npurlar bucinlril Heybeli ve Kala
iDll npurlan ıiateminde olacak, ,..ı. 
ım yenilerin ıBverte lmmmda ayn 
huaull mevkiler bulunacaktır. 

lkrami,.eli aipralar 
lnhiNr idareal tarafından buırla

nan ikramiyeli Yenice ai~ bu· 
cUnden itibaren piyuaya çıkarılacak 
tır. ldue bu 111aralann çok raibet 
göreceğini tahmin ederek bir müddet 
tenberi bu cinlteld aipralafdaıl fa~Ja 
imal etmeie batlamıttJr.Bu. fada raf 
bet ı&rdüiü ta1tdirde diğer dna at: 
pra1arm dil ikraml,eU ppılmaaı dü· 
filnillecektir. 



No. 15 Yazan: Ziya ŞAKIR 

' Biz Ecinni Padişahına 
Davetler Yaptık Ne ' 

Çok 

Y arıalım ki 'Falih Denk Düsmedi., 

l~f 

JJ 
~ 

Bu beş kİ§İ, Hüseyin Paşayı sü
rükliye sürükliye alt kata indirmi~· 
ler. Kö~kün arkcr kapısı önünde ba· 
şını kesmişler. Doğruca Sadrazam 
Mus~fa Paşaya götürmüşlerdi. Mus
tafa !'aşa: kır sakalında kanlar prb
tılanmış olan bu kesik ba:Jı görür gör· 
rnez acı acı tebess.Um etmiş: 

- Hoş. intikamım alrndı. lmdi. ra. 
kipsiz kaldım. Gayrr, devlet benim
dir. 
Demiş~ ve sonra da: 
- Tez bu talihsiz ba,ı bir mızrağa 

geçirin. Sabahleyin, Hüseyin Paşa 
avenesinin çadırları kar~smda gez
dirin. 

Emrini vermişti. 
Hüseyin Paşamn maiyetindekiler; 

paşanın gece yansı gizlice meçhul bir 
eemte gittiğinden }Üphclenmişlerdi. 
~'akat pa§anrn sadık adamlarından 
Deli Mi.islim Mehmet Ağa ile Divan 
Efendisi Urf alr Kara Bakinin: 

- Paşamız. mührli ~erifi teslim al· 
rnağa gitmiştir. Yıırın. alaya hazır 
olun. 

Sözleri üzerine sükC\net kcsbetmiş
ler; geceyi tatlı hayaller ve rüyalar
la geçfrmişlerdi. 

Sabah olup ta ortalık ağarmağa 
başladığr zaman, kar~ı taraftan da
vullar çalınmağa, 

- Ala, ala; heyyy ... 
Sedaları duyulmağa başlamıştr. Hü

seyin Paşanın adamları bu sesleri 
duyar duymaz: 

- Bre, ne yata.r dururuz. Paşamız 
alayla l{dir. 

Diye çadırlardan fırlamışlar; fakat 
korkunç bir manzara ile karşılaşm~· 
laTdr. Hüseyin Paşanm balmumu gi
bi sararmış çehresi bir mızrağın uturı
da yükseliyor; gümbür gtimbür ça· 
lınan davullar arasında: 

- Devletine ihanet edenin, ~bli 
ialamın araama kan dü§ürmek istiye
nin. hali budur. Heyyyy! .. 

Diye bağıran tellalların sesi. Bul
gurlu dağlarında korkunç akiıler bu
ıule &ttiriyordu. 

• 
Silahtar Yusuf Paşanın çenesini 

brçak1ar açnıryordu, Cinci Hocaya 
rastgeldik~e; 

- Ah mevlana! .. Şu işi pek tutma
dık. Zavallı Nasuhzadcyi kurtarama
dık. Başımızdaki şu kafir Arnavuttan 
kurtulamadık. Nasuhzadeyi evvela 
boğdurup ondan sonra saadetlu p:ıdi
şahtan iznini aldı. Bu adam, eşhedü· 
billih. katildir. 

Diyordu. Fakat Cinci Hoca, kur
naz davranıyor : 

- Hakkın var, paşa birader. Biz, 
Hüseyin Paşa derdimendini hal.is 
için çok uğraştık. Ecinni paditahına 
çok davetler yaptık. Amma, yıldızı 
dek düşmedi. Böylece helaki mukar. 
rerdi. Mall\mu ihaanınız, ecinni tay
fası iki k11ımdır. Bir kısmr müıslim, 
diğer kı~mt kafirdir. Müslimler tay
f a&ı elinde bulunan beniademin her 
derdine deva bulunur: (evrat ve ez· 
kar) sayesinde her muradı: isanlıkla 
haıtl olur. Amma ve itkin kafir tay· 
faıı elinde bulunan insan oğullarını 
halas etmek kimaenin karr değildir. 
lgte bu Naaub oğlu da., ktfir ecinni 
tayfaaı elinde idi. Onun için geceleri 
nbahlara kadar çektiğimiz esma, fay. 
da vermedi. Hele sabreyle tultarum. 
Sabrile koruk helva, dut yaprağt at
las olur. 

Diye cevap veriyordu. 
Sadrazam Kara Mustafa Paşaya 

lince; işi azrttıkça azıtmıştı. Nasuh 
Paşazade Hüseyin Paşa gibi - en 
sok çekindiği - bir rakipten kurtul
duktan sonra, arttk padişaha ve Va
lide Sultana kafa tutmağa başlamış
tı. 

desinin, hiçbir kimse tarafından red
doh.ınmaşına alııtmamıştı. Sa.dnıu.ma 
gönderdiği fermanların !hemen hepsi 
de: 

- Usulden değildir. Olamaz, 
Cevabile geri geliyor: Mustafa Pa

şanm bu mağrurane muamelesi, pi• 
dişabr fena halde sinirlendiriyordu. 

Vr-zirin bu muamelelerinden, Vali· 
de Sultan da şikayetçi idi. Sadrazam 
saray kadmlannın birçok arzu1anna 
da ehemmiyet vermemekte idi. Bü
tün bu haller. Mustafa Paşa a!.eyhin
deki ccrcy.nlan kuvvetlendirdikçe 
kuvvetlendiriyor, ıaraydan yükselen 
tehdit sesleri, artık kulaklarında kor. 
kunç akisler husule getiriyordu. 

Kara Mustafa PaŞf baristi. O, ha· 
rem dairesinden dışarı çıkmak i.ste
miyen padişahı büsbütün smdmnak 
ve bükfımetin bütün idare kudretini 
tamamile ele almak istiyordu. Bu
nun için de arasıra yeniçeri loşlala. 
rına: 

- Yoldaşlar, helva yapsınlar. 
Diye s.uval ~uval has unlar .. kelle 

kelle şekerler gönderiyor: Ocak ağa
larına da gizlice altın dolu keseler 
yolladığı - mahrem dedikodular ara
sında - kulaktan kulağa geziyordu. 

- Vezir, yeniçerileri ayaklandıra
cak, sarayı kuşattmp, (baıı guna 
metalibatta) bulunduracak:mış. 

Bir gün İbrahim bu korkun~ söz· 
leri işitmiş; aklı. büsbütün başından 
gitmi}ti. Derhal Cinci Hocayı çağırt· 
nuş, duyduklarım yanayakıla anlat
mış: 

- Bu kafir Arnavudun biı-e kasti 
var. Acep muradma nail .-.lm· ..... o?_ 
Hele bir yıldızmıa bak. 

Diye bağırmıştı. 
lJte fırsat, tam bu fırsattr. Cinci 

Hoca, birdenbire kükremiı: 
- Bre sultanım!.. Sen, ne söyler

sin. Onun gibi yüz biıı tanesi ıenin 
atmm tırnağına kurban olsun. Hiç 
korkma. Ben '1er gece ıarayr hiima· 
yununu. on ltere yüz bin ecinni as• 
kerile muhafaza ederim. Ne mümkün 
buraya yaklaşsm. Amma sen ferman 
buyurmadan evvel, ben hem senin ve 
'hem de vezirin yıldıZJna baktrrn, Se
nin yıldızın daim yükselir. Amma ve
zirin yrldızı. senden gizli katlettiği 
Nasuh Pa~zade Hüseyin Pa~amn yıl 
dm ile tam bir hizaya gelmi§tir. 

Sultan İbrahim, irkilmişti: 
- Nasuh Zadenin katlini ben fer• 

man ettim. 
Cinci Hoca, iki ellerini kaldırarak 

itiraz etmiş: 
- Haşa, sultanım. Kendine vebal 

isnat etme. Vezir, Hüseyin Paşayı 
iptida k&tletti. Badehu aenden ferman 
istedi. 

Diyerek: hazırladığı tası tam sıra
!ında gediğine koyuvermişti. 

İbrahim, buna da fena halde 5İnir-
1enrniş: 

- Ho!! imdi.. Ben de bu yılanm 
baaın ezerim. 

Deınişti. 

• Ertesi gün Kubbcaltmda divan o· 
turken. padişah İbrahim sessizce (Ka
fes) e [1] gelmişti. Maksadı, o gece 
annesinden aldığı dersi tatbik et
mekti. 

Sadrazal:l Muıtafa Pa,a., Kafe.in 
altındaki aedire kurulmUJ, davacıları 
din1iyor; karırsrnı gelenleri, büyük 
bir gurur ve azametle hatır haşır baş. 
lıyordu. Bir aralık. davacılardan bi· 
rini fena halde tekdir etmisti. O 2'1a· 
~aman Kafese vurulan iki ~I sesi işi
tilmişti. Ve o anda, Mustafa Paşa
nın vücudu, buz kesilmişti. 

Arkasr var 

Şantaj Yapan 

Sultanahmetten Şaz. Nursel imza· 
sile: 

''Zengin bir ailenin bir tek evladı 
idim. Dadılar, h.-ılayıklar elinde bü,
yüdüm. Babam hus~si denıleı verdi
rerek okuyup yazmama çok dikkat 
etti. Fakat o ölünce servetimiz mah
voldu ve ben annem yanımızda kil· 
çüktenberi çalışan bir hizmetçi im:· 
la kaldık. Yirmi ilg yaıma geldiğim 
zaman başımdan bir kaza geçti, C· 
vimizin alt katını keodilerine kiraya 
v-erdiğimiz evli bir adamla seviştim. 
Yanımızdaki besleme kız onunla be
nim aramda mektup ve haber getirip 
götürüyordu. Bu bir bu)uk &ene ka. 
dar sürdü. Annem haber aldı, hasta
landı. Adam kansını" boşamaya kalk-

• tı ve büyük skandallar olacakken o 
kansmm ben annemio şefkati yü
zünden aynldık. Birkaç ay sonra bir 
başkasile nişanlandrm ·ve evlendim. 
Annem öldü. Aradan beş altı sene 
geçti. Yanımızdaki besleme kız bir 
glin beni son derece kızdırdığı için 
onu koğduın. Fakat giderken benden 
intikam alacağını, her şeyi kocama 
•lnlatacağmı söyleyince evvela aldrr
madnn, fakat o gilndenbcri son de
rece teliş içindeyim. Biliyorum .ld 
bu edepsiz kız söylediğini yapmıya 
muktedirdir. Kocamla son derece 
sakin ve rahat bir hayat geçirirkeQ 
hayasız kızm tehdidi geceleri uyku
mu kaçırmaya başladı. Ve kocama o
nun bana fenalık yapmak i~in birçok 
yalanlar ve iıftiralar uyduracağını 
söyledim, beni tatmin etti. Hatta bir 
gün dairesine gelen hademelere onun 
ismine mektup bırakan kızm bu 
beıleme olduğunu tahmin ederek 
nıektubu açmadan bana getirdi: 
''Belki, dedi.. bu hınzır kız yazını§• 
tır. Aç bakalım, ne diyor? Mektubu 
açtım okudum ve tahmin ettiğim gi· 
bi bu kız benim bütün esrarımı ko· 
cama ifşa ediyor. Kiracımızla nasıl 
seviştiğimizi, naaıl aynldığmm ya· 
zıyordu. Birdenbire mektubu yırt
trm, kıpkırmızı olmuştum. Ağlıyor
dum. Kocam hiçbir şüphe göster
meksizin beni teskin etti. Aradan 
birkaç gün geçince kılıksız bir adam 
bu besleme kn~ tarafından bana ge
lerek kendisine yardım etmemi, kızın 
parasız ve sefil kaldığını, yazdrğr 
mektuptan pişman olduğunu, zaten 
o mektupta her şeyi yazmadrğıru, 
fakat yardım etmez&em sefalet yll· 
zUnden her Jeyi yapacağmı söylt!di. 
O gün birkaç lira verdim, birka~ gün 
sonra gene ayni tehdit karysında ka· 
larak gene verdim. Bu haftada bir 
tekerrür ediyor ve artık bir günüm 
rahat geçmiyor .. Ne yapayım?., 

Bir Besleme 
Kocanıza başınızdan geçen ve 

çoktan unutulup giden aşkı birçok 
teferrüatı ile anlatınız. İtiraf ediltn 
kusurlar yarı affedilmiş derl')ektir. 
Bu 'tski ve sizin kocanızı tanımadr
ğınız bir zamana aittir. Safhaları 
içinde çirkinleri bulunsa bile onları 
itiraf etmeniz ve nedamet gösterrne
niz aizi bugünkli rahatsız vaziyetten 
kurtarır. 

o 
Kocası mı. enişteıi mi? 

j 

. E;enköyünden F. Öngay imza. 
sıle: 

''Bütün yazı, Kalamışta, tanıdığJm 
bir genç kadınla derıizde ve kayıkta 
seviJerek geçirdim. O Erenköyünde 
oturuyordu. Kendisine yan yola ka
dar refakat ediyor, ertesi gün sabah 
erken gene sahilde buluyordum. Ba
na evli olmadığını. serbest bulundu
ğunu, fakat evlenmeğe de hiç niye· 
ti bulunmadığını söylüyordu. Bir 
gün beni evine çağırdı. Yazlık gel
dikleri köşkte beni kabul etti. İki ço-
cuğu, krz kardeşinin çQcııltlan ola
rak tanıttı. Kız kardeşinin İzmirde 
olduğunu l!oyledi. Sık sık onu plaj
dan evine kadar götürüyor, bu:an 
öğle yemeğini baş başa yiyorduk. 
Evlerinde bir hizmetçi, bir ahçı ile 
çocuklardan başka kimse olmadığı 
için bu ziyaretler beni pek memnun 
ediyordu. Bir akşam biraz geç kal· 
dxk. Bahçeden bir ·ayak aesi duyuldu 
ve kadrnm telaşr devam ederken içe· 
riye orta yaşlr kibar bir adam girdi. 
Beni görünce \ şrrdr. Fi.kat kadın 
gülerek: ''Hani ingili.ıce 'dersi al-
mak istediğimi söylemiştim: hocam t 
diye beni prezanta etti. Sıkıldım. Fa
kat kadınm aoğu.kkanlılığmdan ce
saret alırken o da bana bir ara eniş
tesi olduğunu anlatınca daha ziyade 
ferahlandnn. Birkaç gün geçti, gene 
gidip gelirken bir gün öğr-endim lci 
bu kadın evlidir, çocuklar onundur. 
Bana preıanta ettiği de kocasıdır. 
Bu variyette bir kadınla münasebe
timin devam etmesini istemiyorum. 
Fakat kurtulamıyorum da. Çünkil 
h-er gün ve ber türlü vasıtaya ba§VU• 
rarak beni arıyor. Ne yapayun?,, 
Eğer sevmiyorsanız, bir erkek 

için hu vaziyette bir kadından kut· 
tulmak güç bir Jey değildir. Hele a
ranızda pek de dddi bir aşk görün
müyor. Onun kocası ve çocukları 
arasında ıize gösterdiği yer, cüret .. 
kar bir kadmm işidir. B\l cüretkar· 
lığa ayni derecede kuvvet ve azimle 
mukabele etmeniz lazımdır. 

F AV IC A LB Bi LG i LER 

--~ SAGLIK 
ÖGÜTLERi 
~ ...................... 
Damarlar neden sertleşir? 
Krrmızt kan damarlarının içindeki 

tansiyonun artması merakı bu ka
dar yayılmadan önce, herkesin merak 
ettiği moda hastalık. damarın sertleş 
mesi idi. Birçokları da onun frenkçe
deki Arteriyo • kleroz adım becere· 
n:ıediklerinden: 

- Bizim doktor 1'Öyledi, bende 
Arterios - kloros va.muş ... 

Diye gezdikleri, yürüdükleri yer .. 
lerde, sanki dert yanarlar, fakat daha 
doğrusu kendilerinin o zamanki mo
daya uyduklarını eösterme!t isterler· 
di. 

Tansiyon modası çoğaJdığındanbe· 
ri damar sertleşmesi hastahğı halkın 
ağzında pek işitilmiyor. Fakat hasta· 
lığın adı azalmakla beraber, kendisi 
büsbütün batmış değildir, yine var
dır. 

Bazıları, zaten, damar sertleşmesi
le tansiyon artmasıııı bir samrlar. 
Vakıa damar sertleşmesinde çok defa 
tansiyon da artar. Fakat damarlar 
sertleştiği halde ııtanaiyon nomal hal
de de kalabilir. Onun için ikiiinin 
arasında bir bağlılık var demek de· 
ğildir. 

Damar sertleş.meai yönünden ba
yanlar mutludur. Onlarda erkekler· 
den daha az göriilür. Bu da tansiyon 
artması: gibi ya§ın ilerlemesinden o
lur. Fakat gençlerde de göri.ilebilir. 
Bir istatistiğe göre erkeklerden 20 ile 
40 yaş arasında bulunanlann yüzde 
beşinde; 41 ile 60 yaş arasında bulu· 
nanların yüzde otuz dördünde; 6 • 
ile 80 yaş arasında. bulurıanlann da 
yüzde yetmiş birinde damarlann sert• 
]eşmesi vardır. Demek oluyor ki, bu 
bastahk oldukça yayılmış olmakla 
beraber, insanın yaşı ilerledikçe ona 
tutulmak ihtimali de artar. Erken baş
laması ihtiyarlığın çabuk geldiğini 
hildirir. Onun için hekimlerden bazı· 
tarı, insanın gerçekten yaıı nüfus tez
keresinde yazılı olan yil.§ı değil, da· 
marlanrun yaşıdır, derler. 

Damarların sertl~şmesi bir nevi ya• 
vaş yavaş zehirlenme demektir. Ze· 
bir yemeklerden, içtiğimiz §eylerden 
gelebilir: Çok et yemek, yağlı et su
yundan çokça içmek, ispirtolu içkile· 
ri çok kullanmak gibi. Onu insanın 
kendi be.deni de yapabilir; Romatiz· 
ma, §eker hastalıktan gibi. Mesleğin· 
den de gelebilir : Kurtunla ·çalıJan i§"' 
çilerde olduğu gibi. Mikroplu basta· 
hklardiın gelebilir: Frengi gibi. He
kimlerin artrik dedikleri insanlar ze• 
hirleri daha güçlükle ve daha geç ola· 
rak bedenlerinden çıkardıkları için 
onlann damarlarr daha çabuk sertle· 
şir. 

BORSA 

26 Blrlncite,rin Cumarte•I 

PARALAR 
Alq 

Sterlin 620,-
Dolar 124,-
20 Frıuı.ıız frangı 16~.-
20 I.iret 168.-
20 Belçika fntıaJ 80.-
20 Drahmi 22.-
20 lıviçı-o fr. 815.-
•Florin BZ.-
20 Çek Karoıı 93.-
Avusturya" şilin 22,SO 
Mark 33.-
Zloti 22.50 
Penco 24.-
20 I:.e:ır 14.-
Leva 22.-
20 Dinar SZ.-
Yen 34.-
tıveç kuronu 31.-
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

940,-
53.-

232,-

ÇEKLER 

Pari• üıerine 
İnciliz liraaı 
Dolar 
Liret 
Belp 
Ccnevt'e 
Leva 
Florin 
Cclı:oıdovalc kuronu 
Avuıturya 
Pezeta 
Mark 

Zloti 
Peısco 
LeJ 
Dinar 
Ym 
Cenıo•ets 
tıveç kuronu 

ESH A M 

tı Baııkul Mil" 
"' " N. 
,. " H. 
Anadolu 3 60 

•• % 100 
Şirketihayriye 
Tcanıvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aılan çimento 
Merkez Banknt 
Osmanlı Bankuı 
Telefon 
İttihat Deiirmencilikı T .A.Ş. 
Şark Detirmenleri 
Sark Merkez Ecnnesi 

620,-
124,-
168,-
172,-
82.-
24.-

818.-
84.-
96.-
23,50 
S4.-
24.
zs.
ı s-
24.-
54.-
35.-
32.-

942,-
53,50 

234.-

12.0S 
617,-

0.79,45 
!l,76,9S 
2,72,38 
2.44,67 

63,23,44 
!,17,16 

19,20.9• 
4,21,80 
5.8MS 
1,97,10 
4.21.-
4 .. 51.40 

63,77.SS 
34,915.ll 

3.71.SO 
10.98 

3,13,54 

9,60 
9,70 

24,!0 
40,-
..ıs· 

22,.50 
7,-

14,75 
2,15 
9,20 

ss.-
22,-
9.-
!il.-
O;TS 
4.-

TAHV iL A T 

Rthtun 
Ana.dola I ve II Kupon keaik 

•. m 
Anadolu milmcaail · 

OLUM 

9,80 
41,SO 
42,50 
«,80 

Sabık Baro azaamöan Avukat Bay 
Mihran Körpeyan vefat etmiıtir. ce-· 
nazc mera.imi 28-10-935 pazarteel 
günü aaat 14 te Beyoğlu Balıkpazar 
Ermeni kilisesinde icra ktlmaeak. 
Şişli Emeni rnezarhğına götür.ille• 
cektir. 

Damar sertleşmesinin türlü türlll · 
§ekilleri olur~ Beyinde olduğu vakit 
ilkin baş dönmesi, unutkanlık, zihine 
ağırlık verir, aonra insana bunaklık 
getirir. Murdarilikte olduğu vakit ba
cakların hareketlerine ağırlık, güçlük 
getirir. Gözün içinde ise birdenbire 
insanı görmez eder. Kulaklarda aa. 
ğırlık, çınlama, baş dönmesi yapar. 
Kalpte olursa anjin hastalığı, aortit Dr. A. KUTiEL 
hastalığı yapar. Bulunduğu yere göre 
alametleri değigir. Karaköy Topçular caddesi N .33. 

• . Lokman Hekim 7823 
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; ~~m ~~!o:! r~~~~!n:~~;~~:.~~~ 1 
(!~ONTE ~..._~~-.v::.;r ..... r-......,r.-..-..ıar .,. 

B UGÜN K Ü S iNEM A LAR i 
PRO GRAM T iYAT RO LAR i; KRISTO 

NAStT • ERTUÖRUL SADİ !: - --, 
İSTANBUJ. Şchıadeba~ı TURAN Tiyatroıunda 

tB; Bannıar lçtn jimnastik. 18.20; Ha· Bu cece aut ıo,30 da ve Matine 15 te. e 
!if muı;iki. 18.SO: Anmluıal arttlrma hak- ~~fı!ı~;1' slı:k:'~~r ';:;':1! !r:~:~ • 2 SAFHA • TEKMiLi BiR DEFADA ı 
kında konferanıı, 19.20: Spor konuşrnıı.lıı-
rı. 19.50: Romen halk muıikisi, Eıtegaço Telefon 

22127
' a Fransızca so··zıu·· 1 

ve arkadaılan, Sir;an orkestraııL 20.30: l • ~ 
Radyo caz ve tant"o a:rupları ve Bayan ŞEHIR T YATROSUNDA ;:: BI 1 h 1 1 sı f 
Bedriye Törün. 21..35: Son haberler - 27 Paııar ıfuıdüz saat 10 da çocuklara E r s n ema şa eser n gvrmek ırsatını kaçarmayınız 
borsalar. 21.50: Luhencrin. Opera. Pll,k. 27 Pazar gündüz aut 15 de Yaraıoa. 27 Pa rt lllllllllllllllll IJll1111111W1111UlllfllllllllHl llllllllllllll llrll l lfllJlllll 

'Btl'KRES ıar akşamı saat 20 de Yarasa. 

13.15: Plilc ve duyumlar. ıs: Orkestra. Tohum ve Caz Sa. bu hafta oynayacak. l!llllllllllllllllllllll lllllfflllUllllllllllHUlllllHHlllll lU:ll llllll ll lllllll~ 
19: Sözler, 19.20: Konserin süreli. 20: TEPEBASI BELEDİYE GARDENBAR ~ DUnya gU~elliklerlnln en yUksek tir ne§I: S 
Duyumlar. 2l.15: Virtiloz piyano (plak). lık --• dd H - -
20.45: Sözler-Pllk-Sö:der. 21.15: Çek ak- Kış .... onu aç L er ık,am mUzik, = son yUz yllın en bUyUk oper a mugan n lyesi :: 

(K t t 
·ı ç ._ ·~·) .,. 

5 
dans. varyete numaraları. Kahare oefm _ _ 

Sarkılı radyo orkestrası. 22.30: Duyum- · ıamı uar e 
1 

e Ca; miizıgı • a>. O: a.lakart ve tabldot Yemekler ~veu Eiat- = G R A c E M o o R E' un §:: 
tar. 22.45: Korıserin sürcii. 23.45: Du- tar. Pazar günlen 17,JQ da çaylı danı, : . 
yum (Ecnebilere). 23.SS; Duyumlar. varyete, çay komple 75 kuru~. C 

• - b = VARŞOVA FRANSIZ TIYATROSUNDA = i r.ic ik şaheseri = 
17.15: Trio. 18: Skeç. 18.15: Şiir. 18.20 SUREYYA OPERET! ~ B ı• R A ş K o E c Es • j 

Solist şarkı konseri. 18.SO: Sözler. rn: Bu akşam 20,30 da :: 1 "" 
Orke•tra. 19.30: Söılcr. 21: Ev müziii. Mahrnut Yesari • Neçdet Rüştü E . IS: 
21.""S: Duyumlar. 22: Karı•ılı: miizik • s Z"; A af Seyi dd0 A r -
Eıf~biyat. 23: Senfonik ko~scr. 24.l>S: e"" gbU;Uk op:re:I' sa m = Pek yakında y 1 L D z sinemasında i 
Dans. BAY - BAYAN ;;1111111111111 n n m111111111111u11111ın•ımınunım11111rnmm111n....a 

VIYANA 
Gi~e gUndUz açıktır. fl'etefon: 41819 

18: Eski koro miitifi. 18.SO: Eolmlk. • 
19.10: Tiyatro kritikleri. 19.35: Derg, 20: • 5ara~ı Monte Kristo 
Duyuınlar. :20.10: Ulıısal servis •e ulusal • Alkaul'": 17 No. lu Polis otomobili 
,.ayım. :22: tıan,.ol miiziği (Senfonik). 23: • Şıkı Son ıün.alum -. Kokaraça 
DuY1.lmlar. 23.10: $e.l koro milıiii. 23.40: • [pek: Define adım 
Söıler. 24.10: Tarunmıt • opnn ıealer • Sanf : Krrdı: Hayatlar. 
(plü). 24.45: Cu. •Melek: Sevginin sesi 

e • Tilrlu Vahtl atlar kralı (Reıta1 
• Sumer; BtiYiik İhtilll NÖ B E T Çi 

E CZ A NELE R 
• Elhamr• ı YliriiYiio - Saadet ıarkm. 
• Yıldızı Roberta 
• Milli: Her ıe1 ııenin için 

D AVETLER 

Currıbııriyet Gençler mahfilinden: 

, __ _ SUADiYE PLAJI ----Cumhuriyet Bayramıauı .. refine 30 Tegıinienıl Çarıaaıba u at 
15 den 17 ye kadar Bayan Denis kızı EFTALYA. KEMAN& SADl 
Ye arkadatlan ve nıuaUim NURi ve talebeleri KONSERLERi, CAZ 

muhtelif eğlenceler. 

lstanbul Millf Emlak Miidürlü§iinden: 

Padişah, sinirli ve şrmanktt. O za-
9tana kadar hiçbir arzusunun ve ira-

( 1) Di~aru seyretmek için padişa· 
hın oturdu~u yüksekteki cumba. 

Eminönünde Hüsnü Haydar - Divan· 
yolunda Eaat - Unkapanmda Hasan Hu
IQsi - Kumkapıda Belkis - Fatihte Ham 
di - Sehremininde A. Hamdi - Samat
yada Erohloı - Alı:urayda Etem Per· 
tev - Fenerde Vitali - Karagümrükte 
S~t - Beyoilunda Kan:rok - PanıraJtı· 
da Glineş - Taksimde Kira.kin Klirkçi
yan - Galatada Hidayet - Siştide Per· 
tev - Büyükadada Mehınet - Heybelide 
Tanaı - Eyüpte Hikmet eczaneleri • 

Cumhuriyet bayrarnmı kutlamak üzere 
Mahfilimizde 28-29 ve 30 Birinciteırin 

935 pazartesi, salt ve çari<Unb• akoamlan 
•aat 21 de baıtamak üzere Uç müsamere 
dü7.enlenmi,tlr. 

Bu temsiller parasızdır. Herlleı celebi· 
lir, kapılar saat 21,45 te kapanır. 

Büyükçarşıda Kayserili oğlu sokağında 3 numaralı 
dükkan yıllık 7 8 lira üzerinden bir sene için ı-: .. aya verile
cektir. Isteklilerin 8-11·935 cuma günü saat 14 de yüıde 
yedi buçuk pey akçeleriyle idarede müteşekkil satış ko .. 
misyonuna müracaatları. (F) ( 6693) 



Fransıı Hüku
metini Tehdit 

1• •1. F Ediyorlar 
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Grand-DQ 
ALEKSANDR•ın 

H~ TI.RAL.-..L-yaBirKabineB 
Arifesinde Bulunuyor D 1 

....... IÖs alan eald ........ 

onanma arı oa.!it:G!.~E'kı"!:a..m ,.... No. ı1 Çnlın: il Ruim OZGBN 

B• A d ptiımek ittemezM Mnimia, hi • 

H1ı:~"}et8t~n Bazi Clhfrtrlarm ~: <~> _ Hoo.ı :!~~~ Amiral Bif e Japon Donanmasını 
re ılluıssa Ler nun :i .. ~-~--= M•ğlup Etle/Jileceğimize 

{(alJinetlen ÇekibMsinilstigorlar ~=--n..:i:'"'....:=ı:.-:: Bir Tı lii llıtimal Veremigortlu 
_ , Jıadri fakat eden &anam filoeaaa kup • 
~--t. 27 A.A. - Radikal ~ 1 larA aa,tululll bir lel'fCrİ diye tay.. layacakbr. 
ı~ ~ zaydhtrna rapıeıi, bu· lif e4llen Danyel Strauı'un lhbulan- Tbim makecli71• at., e4e.ıc 

E 
t, hWQlmetten bul _. m laeeleaaekle mllkellef parlamento olan lncilia s..Um CelMlittuilr 

bDhaaa Lerrous~am sı- tahlıdlrat ~~onu ihba dil boiazmdan Franmr s-ulm ile 
IUl'etile buhranın &iılne -r ' r e en••· birlikte ~· 
il ıaerkezlndedir. Eğer kalann büsbütUn de aıdııı olmadı-

'lıip~l ~ etmek iatemene, tul fmı kabul eden raporunu ba.ıırla • Nami, 27 (A.A)".:-:~--;:. 
,..k bir d!::.-:;.:: ~emi- mıttır· . aaterba k_.ocı..nu. Fu'• ..... 
~~ koııcfeai. IOll .;..,....,,,. Komieyon, Radikal parti ilyeleri a- 4ilmeli ilsW Ue bir töna ~ 

~
durumuma tellıtt eda tum4a bu itlerle bulafılı olılll ta· br. Taı.ata N...t ~ 
~lllile kabul ~ luslann bir liat-Jni nevetmektedir. cıkanhlaMla ..... --· 1-iil 

~be,annammiıa dit 9',aayı •· BunJanıı ~erilinde eski emniyet di· ~i!: ·:.=.a. f.:: .r!: 
~·ki~ lgemmda bUb_. de-- rektartı Valdivia'mn, aki iç Bekam ...._ ile .:r.-....,. .... 

'1lıs. ı.ı:....._ •• halea Jladrit prbayı Aıc.'an. 4ar .Weceldir. 
~ dolıtluklara acbJm" nki ma.tqulardaıa BeaiecaıHt' ..----------abau bundan a)"ll'JDllk iatoo • mm l!!!ıı Diler tanftan.tocaridt •ki radikal aaylavlardan " mepur K U Ç U K H A" ı.'C 1 

ti. etmekte müttefik bWwwı par ~ oflu Sigfrido Blaco lba- H A B E R L I! R 
Ce,. ~ Solyetai paktı mudbbı· nes uı, timdiki Dıf'Blbnımn yeğeal '1.el: Lllllik ve. finamaJ s~ ted • •e telefon ao.yeteShıde h~et ko-
~ "ilt' 1"-t~~_!~= miaeri Aurello Lerroux'ııun. Kata • - ._, :.:r ---r-- lonya hiildUnet bafkuı Yuaıı Pich 

J · • • Pona'un n lbdrit • Sanı• demir-
~ karıtık hir 1f yolu aoeyetellnde bUk!lmet komileri 

ıc.drlt; 27 >;.A. - Ban saylav • Mlgel Galante'mn adlan vardi?. 

Ulustan Atatürk' e 

rdun Her Koşesinde 
Heyecan Devam Ediyor 
~ 27 (A.A.) - Atattirke 

Jap1wık ................ 
...ıenu. .,....&! .M

~ ... ~ art&ll b1r tekilde 4e • 
~~~edir. Her taraftan Atattir 
ı.. ~temadiren &etmekte o
'• ı ... pya ~· 
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• ı= JERMiANE AU-SŞEY '' BANA .. AŞ~_!Aif sAR·sEDiNTZi~,""Fil.'MTNöE' • 
ttc>f.iyVe>ocl 
D~cll Koclı..ı!!!iLı 

Propaganda İçin Film 
So'l günlerde Holivudu ziyaret e- 1 merikan filmlerinde propaganda kıs

den Rus film endüstrisinin ileri ge • j mının son..dcrece ihmal olunduğunu 
1:nlerinden Boriı Z. Shumiotsky A- ııöylemiştir. Halbuki · ..Apıerikalılara 

naazran Amerika filmlerinin bütün 
dünyada meşhur olmasrnm başlıca se 
bebi propagandaya ehemmiyet verme 
mesindendir. 

Çünkü: Amerikalılara nazaran halk 
sinemaya eğlenmek, gülmek ve iyi 
bir vakit geçirmek için gider. Esasen 
bugün hayatta halk o derece kesif bir 
propaganda sağnağına tutulmuştur 

ki bundan bıkmış olan halkı bir de si
nemada propaganda ile oyalamak çok 
abes sayılıyor. 

Esasen Hollyvood'u propaganda 

wwwwl 

SiMON BERiAN VE YUETTE' LELEON " iLAHE .. FiLMiNDE f 

işlerine alet etmek oradaki film sana
yimi kökiinden öldürmek demektir. 
Onun içindir ki Amerikalılar filmle
rinde his propaganda mevzuuna ya • 
naşmamaktadır lar. 

• 
Holivotta 
Çocuk Artistler 

Hollyvood'da rsalışan 400 kadar ak
töre ilaveten yirmi beş kadar da ço· 
cuk vardrr. Bunların baş çavuşu da ı 
Shirley Temple'dir. Bunlar arasında 
küçükken harikulade iyi rol yapan bir 
çokları vardır ki büyüdükleri zaman 
bir aktör olarak hiçbir kıymet ve kud 
ret gösterememektedirler. Demek o- j 
Juyor ki çocukken kendini gösteren 
istidatlar muhakkak surette yaş iler
lemesi ile kuvvet bulmamaktadır . 

• 
ingiliz filmleri ve 
Amerikahlar 

Ingiliz film endüstrisi ile Holty • 
vood çok iyi bir şekilde anlaşmakta· 
drr. İngilizlerin yaptıkları filmler A -
merikada son derece rağbet görmek • 
te, buna mukabil Amerikan film'eri 1j 
ayni veçhile Ingilterede sevilmekte· 
dir. Binaenaleyh sanayi sahipleri için 
birleşmek çok kolay ve faydalı olmuş 
tur . 

• 
Polis romanları 

Hollyvood son günlerde polis hafi 
yesi romanlarına büyük paralar teklif 
etmektedir. "Yüzü koyun yerde ya • 
tan adanı" adlı bir roman tefrika e • 
den bir sinema mecmuası bu romanın 
beher tefrikasına 350 dolar verildiği
ni haber veriyor. Darısı bizim tefrika 
ların başına 1 

' tno 
John Gilbert'in Eski Karısı 

''Daha Beş 
Sene Evlenmem,, Diyor 

varginia Bruce belki de beş sene sonra 
John Ciilbert'le evlenmeyi düşünüyor 

John Gilbert'in eski karısı güzel 
Virginia Bruc: "Daha beş sene ev
lenmem.,, diyor ve anlatıyor: 

Birine aşık bile olsam, beş sene 
müddetle evlenmeme imkan yoktur. 

Daha beş sene evlenemem; çün
kü nem var, nem yok; birinci izdi -
vaçta verdim. Halbuki mesut olmak 
için bütün manevi varlığım yetmedi. 
Şu halde: "Bir daha saadet araya -
bilmem için her halde daha olgunlaş
mam lazım. 

John Gilbert ile evlendiğim zaman 
gerek düşünce, gerekse heyecan ba
kımından kendimi 15 yaşında hisse
diyordum. 'fekrar evlenebilmem için 
kendimi en aşağı otuz yaşımda his
setmem lazım.,, 

Virginia bu sözleri söylerken bem· 
beyaz, yumşak ellerini biribirine sür
terek uğuşturuyor ve gayet sinirli 
görünüyordu. Onun sözünde durup 
durmıyacağı çok şilpheli idi. Çünkü, 
Hollyvod erkekleri ona: ''Hollyvod'
un en güzel kızı,. adını takmışlardL 

Çünkü Virginia'nın telefonunun 
çalmadığı dakika yoktur. 

Çünkil çiçekçi dükkanlarının Vir
ginia·ya yollanmak üzere buket yap· 
madıkları saatler çok azdır. Onu ta 
Nevyorktan bir gün için görmeğe 

gelenler bile vardır. Ve nihayet bu 
film şehrindeki bütün delikanlıların 
ondan bahsedildiği zaman .içlerini 
çektiklerini herkes bilir. 

Virginia, menekşe rengini andıran 
mavi gözlerini uzaklarda bir yere 
dikti ve sözlerine hazin hazin devam 
etti: 

·•- O vakitler daha akıllı olmuş 
olsaydım, belki John ile şimdi evli ve 
meavt olurduk. Fa~t ne çare? Ben 
bu izdivacın mcıut olabilmesi için 
nem varsa verdim. tfer türlü feda -
karlıklara katlandım. Fakat o kadar 
tecrübesizdim, o kadar olgunlaşma
mıştım ki, bütün gayretlerim boşa 

gitti. 
İşte, bu birinci izdivacın muvaffa. 

kiyetsizliğidir ki tamamile aklım ba
şıma gelinceye kadar beni ikinci bir 
izıdivaçtan alıkoyacaktır. Esasen ben 
çok yavaş olgunlaşan bir kadınım. 
Gençken hiç gezmedim. Hayat hak
kındaki tecrübelerim son derece mah 
dutur.,, 

• 
Bunl~rı söyliyen kadmla karşı kar-

şıya yemek yerken çok olgun bir vü• 
cutten taşan alımlı güzelliğin hayra
nı olmamanın imkan yoktu. İki se
nelik bir aşk izdivacının bir kadını 
ne kadar güzelleştirmesi mümkünse 
Virginia Bruce'u de, Gilbert ile ev
lilik o kadar tatltlaştırmıştı. Şimdi 
onu, John Gilbert ile ilk nişanlandığı 
günlerdeki halile hatırlar gibi olu • 
yordum. Ne utangaç. ne mektepli ti
pinde bir kızdı Yarabbi! Solgun sarı 
saçlarındaki flrketelerile; ucuz bir 
terzide dikilmiş mor elbisesile ne saf 
bir hali vardı. 

O zamanlar J ohn Gilbert odaya gir 
diği vakit bu küçük beyaz eller bu~ 
gibi kesilir; bu mevzun vücut kaska· 
tı olur, benzi sararırdı. Bir gün kal• 

binin fazla çarptığından, boğazının 

tıkanır gibi bir şeyler olduğundan 

yemek sofrasından bile kalkmağa 

mecbur olduğunu hatıdıyorum da 
bu çılgın kızın bugün aklı başında 

kadın olduğuna hayret ediyorum. 

Gilbert'in kızının annesi. dünkü 
çocuk Virginia bugün her zamankin· 
den daha heykel gibi güzel. Belki 
biraz da.ha temkinli, belki biraz daha 
vakur, fakat her halde daha hüzünHl 
ve kederli ... 

Artık dayanamadım. Yeni bir it· 
divaca katlanabilmesi için beş sen• 
geçmesini bekleyecek olan Virginia'• 
dan sordum: 
"- Şayet bu be§ sene ıonra size 

yine evlenme teklif eden erkek Job.n 
olunıa, ne yaparsınız?,. 

Zavallı kadının gözleri yaşarır gibi 
oldu. Halinde o kadar masum bir ar• 
zu vardı ki ister istemez benim de 
gözlerim yaşar<lı: 

- Elbette çocuğumun başka bit 
babaya katlanmasını istemem!,. diye• 
bildi ve bir çocuk gibi hıçkıra bıçkı• 
ra ağlamağa başladı. 

Düşündüm ve uzun uzun üzüldüm. 
Kadın aşkının ne kadar unutmaz; 
nekadar devamlı olduğuna sahnenin 
en güzel kadını Virginia Bruce'uıı 
bu içten gelen gözyaşlarından daha 
iyi bir delil aranır mı? Ve anladırıı 
ki biçare kadın tekrar evlenmek için 
beş sene değil, ömrünün sonuna ka• 
dar Gilbert'i bekliyecektir. 

~ANNETTE MAC DONALD 



==========================================T A 
Türkkuşu ·Ve Paraşüt 

Türkkuşu't:1un Paraşütle 
ilk Atıla n 

Üyesi Abdurrahman Anlat.yor 

Sporcu Türk gençlerinin yakın za
:;ana k~_dar planör gibi bilmedikle
d ve . ~oremedkleri hava sporların
lc an hırı de paraşütçülüktür. Hava 
Uruınunun ve onun sayın başkanı

nın Yerinde bir t~ebbüsü ile Anka
~ada kurulan Tür.kkuşu bu · alanda 

1 a kıy.metli gençler yetiştirmeğe baş 
aınıştır. Paraşiltçülük bilhassa yük· 

•ele bi r beden kabiliyeti istiyen bir 
~-ı~f olduğu için isteklilerin fiziyolo
Jı durumları üzerinde önemle du
~~lnıakta, kulak bog· az, ciğerler ve 
\'ij d"" • 
1 cu un herhangi bir uzun uzman-
ar tarafından ayrı ayn incelenmek
tedir. 
Tiirkkuşunun paraşüt deneçleri 

rpılmazdan evvel bütlin istekliler 
le u usulde gözden geçirildi ve elde 

alan gençlerle muallim Anohin 10 
~ludc atlamalara başladı. Türkkutu alanı, 3 mayıstan beri kurulan 
~ngarlan ve sair araçları ile çok 

gUzcl bir hava alanı halini alıyor ve 
~babın erken Hatlerinde uçu:tar 

ılıyordu. EylCıliln onuna kadar 
l>O&taların uçuş saatleri haftalık prog 
. r.aına göre A ve B. gruplarım amor
tııatorler etrafına topluyordu. Fakat 
.: gün muallimler daha ciddi, üyeler 
ah~ meraklı idi. Saat 16.30 da bü

Yük hangardan motörlü (G-59) un 
lnotör sesi duyulurken, paraşüt oda
~nda muallim Anohin dolaptan çı-
~rdığı paraşütü Türkkuşunun para

ıutle ilk atılan üyesi olmak şerefini 
'l az~~an Abdlırrahmanın sırtına yer
lıC§tırıyor ve ikide bir ağır ağır iza-

at veriyordu. Yarım saat sonra 800 
~ctreden otomatik tertibatla ve iyi 
ır derece ile atılıp arkadaşlannın 

~rnuzları iıstünde taşınan bu Türk 
avacısının 700-800·1000 ve daha 

•ıağı yüksekliklerden yapılmış sekiı 
atılı§ı daha var. Bu ilk atılışın he
l'ccanlı dakikalarını aşağıda Abdiır
rahnıanın ağzından dinleyiniz: 
d ''.. Turkkuıunda dört ay çalışma

an sonra paraşütün tcoı:ik kısımla
~ını iyice ogrenıniştim. İş atlamağa 
~lmı§tı. Dort gözle beklediğim bu

gun de geldi. 10 eylül 935 salı ~ünü 
.;at 16.30 da paraşut odasına çağrıl

ırn. İçerde hocam B. Anohin beni 
~~l.er yuzle karşıladı ve gözlerinden 

~.rı açılmıı olan paraşiıt dolabını 
iOstererek: 

- Hazır mnıın? dedi. 
Birçok defalar sırtıma bir sücl 

tanta gibi geçirdiğim paraşütün 
?,rdonları muallimimizin clile bu • 

&un daha önemli bir şekilde bağla
~ıyor ve ben içimde tarif edilmez 
.. atlı bir heyecan duyuyordum. Kılı
~ırn, havacılık dergilerinde ve bizim 

avacılık ve Sporun paraşütçülük 
~Yfalarmda gördüğümüz benzerleri
nın lam bir eşi idi. 

kendimi bu kılıkla rökor de
neçlerine hazırlanan bir uçmana ben
~iyordum. Bir oksijen cihazımız 
b ikti. Ben, ham ipek kokan odada 
Unları diıJunürken B. Anohinin eli 

~ı:n~urnda dolattı. Haydi bakalım 
. ıyo~u. O da sırtına paraşütünü gc

sırınıı, başlığını çoktan giyinmişti. 
b .. Dıprda Codron • 59 un motörü 
rr:tü~ hızile işliyor, yerinden fırla-

k wtiyen bir yarrş atı tibi yerden 
6rafa toprak ve toz savuruyordu. 
t ndelci yerimden, tekerleklerin al-
1ndan takozları çeken arkadaşların 
~anlara ııynldıklarını görüyordum. 
it erd.en çabuk kesildik ve bir hızda 
. tnd.ıtniıi alandan_Jehre gidilen şose 
llıcrınde bulduk. Onümde telsiz du
~i•nın antenleri bir bayrak direği 
b dar lruçülmuı görünüyordu. Fakat 

1 e~ bu güzel şeylere bakmıyor, göz
ler~~ butiın kuvvetile yükseklik a
;ının &ittikçe artan rakamlarına 
kılmıı gidiyordu. 500 metrodan 

~ra rakama baktım. B. Anohin 
'?2~.erimin içini okumak ister gibi 
&uluyordu. ıs dakika sonra 900 
~ctroda idik. Önceden konuşulduğu 
f;bi Ögretmenim motörü yavaşlattı. 

•ulca yerimden kalktım ve uçağın b°1 tarafında ve gövdesinde bulunan 
aaarnaklara bastım. Sol ayağım ka· 

llatta ve elim uçağın dikmesinde a
:Ykta .. bir vaziyet almış. sağ elimle 
)' araıutumün açma halkasını tutu· 
d Ordum. B. Anohin paraşütüme son 
d Cfa bir goz attıktan sonra (haydi .. ) 

'1nesilc kendimi boşluğa attım ve 
htecek kadar düştükten sonra çek
:e .halkasını çektim. Aradan birkaç 
b· nıyelik bir zaman geçmemişti ki 
ı lt salıncağın salıntısı gibi yukarı
~ra Çekilerek hamakta sallanır gibi 
dır ~~ziyet aldım. Bu sayılı an için
n' tozlerimin önünde neler geçti, 
('~~er gördilm? Bunlan anlatamam. 
k 1'1tkli blitiln dikkat hassalarımı hal
d alarla, paraşüt arasına topladığım
b an etrafımda nel"r geçtiğinden ha
• c.rdar değildim. t.'eyecanım geçmi§, i 1rnden taıan tatlı bir sevinçle be-
~Yakınlarımda bir ana kartal gjbi 

ıLz:1ıyen ögretmenime ellerimle se
Vcriyordum. O da karşılık ver-

" ··' Planörle çok uçuşlar yaptım. Paraşüt atılışlarında 
duyduğum heyecan ve zevki hiçbirinde bulamadım.,, 

Jlbclurrahman 

di. Uçaktaki yerim boşalmıştı. Fa
kat biz havada ayrı ayrı araçlar üs
tünde bile yalnız değildik. Planörle 
çok uçuş yaptım. Güzel Ankaranın 
yeşil sırtlarından sayısız süzülüşler, 
inişlerle havacılık melekemi arttır
dım. Fakat itiraf etmeliyim ki ben 
bu tatlı zevki ne motörlü ve ne de 
motörsüz uçaklarda bulamadım. Son
suz bir boılukta ipek kanatlarımla 
tatlı bir hafiflik içinde uçuyordum. 
Yere yaklaştıkça düşüşUmü daha kuv 
vetle duyuyordum. Bir, iki, üç .. Hop. 
Ufak bir qrsıntı. Yerde idim. 

Bundan sonra ayn giinlerdt tam 
ıekiz defa daha atladım. Fakat bu 

Muallim B. Anoltihn 

ilk atılııımdaki o doyulmaz tadı, .o 
tarif edilmez heyecanı duymak bıç 
kabil mi? 

Yeni bir adım daha .. 

Gazi Terbiye enstitüsünün ~eden 
eğitim kurulunun öğre~.enl~r~~ ~a
vacılık sporunun önemını gozonu~e 
alarak çok yerinde bir karar vermı§ 
!er ve bundan Hava Kurumunu ha
berdar etmişlerdi. Öğrendiğimize gö 
re kurul, okulun resmi dersleri ara
sına uçak, planör modelcilik ve pa
raşüt sporlarını da bir ödev olarak 
eklemeği gerekli görmüştür. Okulun 
ikinci ve ıon sınıf okurlan haftada 
bir öğleden sonra TÜrkku,unun uz
man öğretmenleri B. Anohin ve Ro
manofla Türkkuıu alanında çalı~· 
caklar ve dera yılının bitiminde de 
sınaca gireceklerdir. 
·Hava kurumu, kurulun bu yerinde 
kararını bliyük bir ilgi ile karıda· 
mıJ ve öğretmenlerini haftada iki 
gün beden eğitimi gençlerini alanda 
çalı§tırmak üzere b~r .program yap
mağa memur ctmıştır. Yapılacak 
programda son sınıf okurlarının va
ziyeti gözönünde tutulacak ve az za
manda mümkün olduğu kadar çok 
§ey öğretmelerine bilhassa önem ve
rilecektir. Türkkuıu alanının okula 
yakıtı ve beden enıtitUıü gençlerinin 

beden kabiliyetlerinin yüksek ve ye
rinde olması gibi sebepler bu çalış· 
mayı çok kolayla§tıraeaktır. Bundan 
başka okurlar gene her yıl lise öğ
retmenliği ödevini üzerine alarak 
gittikleri yerde Hava sporunu yay. 
mağa çalııacaklardır. Hava kurumu
muzun haıkanı B. Fuad Bulca, daha 
Türkkuıunun kuruluşundan evvel 
bu yayım iti üzerinde önemle dur
muı ve Tilrkkuşu salonunda üyeler
le yaptığı bir konuşmada bu vasıta 
ile hava sporlarının memleketin her 
köşesine yayılması düşüncesini ileri 
sUrmiiştü. Ba'Şkanın bu sözlerindeki 
isabeti timdi daha iyi anlıyoruz. B. 
Fuad Bulca'ın o zaman söyledikle· 
rinden hatırımızda kalanlar şunlar-
dı: -

"Motörsüz uçaşu iyi derecelerle 
bitirerek iyi derece alan bir uçucu 
üye, motör!U uçaklarla 20 saatte uç
mağı öğrenebilecektir. Bröve alanlar, 
çoğalıp memleketin her tarafına ya
yıldıkça tüphe yok ki, öğrendikleri
ni bütün gençliğe göstereceklerdir. 
O zaman, htt kasabamızda ktiçük 
küçük spoc kliipleri aibi birer mo
törsüz uçak kurumları kendiliğinden 
açılacaktır.,, 

Memleket işlerinde hep ön safta 
görmeğe ahftığımız Gazi terbiye ens 
titüsünün. içlerinde Nizamettin, Ni
had ve Vildan Aşir gibi değerli be
den eğitimi uzmanları bulunan öğ
retmenlerini bu yerinde kararların
dan dolayı tebrik ederiz. 

Koldeh•ld• TürlckufU olcurlan 
Deutche Zentral Zeitung'a 20 ey

lul tarihile Koktebelden yazılıyor: 
Sekiz Türk planörcUsü teorik ve 

pratik bilgilerini arttırmak n:ıaksa?i
le iki ay evvel buraya gelmışlerdır. 
Türk uçmanları buraya gelmezden 
önu memleketlerinde meşhur Sov
yet planörclilerinden Anohin ve Ro
manofun idaresindeki kurslara de· 
vam etmiılerdir. 

Türk uçmanlarının talim v~ ~r
biycai büyiik bir baıarı ile ılerle
mektedir. Pilotluk sınaçlannı daha 
önceden vermiı olan Muammer Ö
niz, Tevfik ve Sait fevkalade terak
ki etmektedirler. Uçmanlar talim u
çağı olan (Ms. 4) ile uçmaktadır. 
Aralarında Sabiha isminde bir bayan 
uçman da vardır. Türk uçmanları 

• buradaki okullarını bitirdikten sonra 
T. Hava kurumunda öğretmen ola
rak çalışacaklardır, 

Y ENi NEŞRIY A T 

Büyük Gazete 36 aayfa 
Büyük Gazetenin bu sayısı 36 sa

hife olarak çıkmıştır. Bu fevkalade 
sayıda Çinin Ankara elçisi tarafından 
Büyük Gazete için yazılan Türk • 
Çin dostluğuna dair mühim bir ma
kale ile Türk - Çin dilleri arasındaki 
münasebetlere dair mühim yazılar 
vardır. 36 sahife 7,5 kuruşa olan Bü
yük Gazeteyi okuyucularımıza tavsi
ye ederiz. 

• Monte Kriato 
Aleksandr Dumanın bu meşhur e

seri okuyuculara bir kolaylık olmak 
üzere bir lngiliz muharriri tarafın· 
da~ hülasa edilmiş ve bu hülba mu
allım A~~e~ Halit kitaphanesi tara
fından dılımıze çevrilerek neşrolun
muştur. 

• L'ilniversel - Bu mecmuanın son 
sayısı zengin mündericatla ve bir
ç~~ güze! ;:azılar ve reportajlarla in· 
tışar etmıştır. 

• Haritacdar mecmuaıı - Harita u-
mum müdür!Uğü tarafından çıkarılan 
bu mecmuanın dokuzuncu nüshası 
çok temiz bir baskı içinde intişar et
miştir. içinde birçok fenni ve ilıpi 
makaleler vardır. Tavsiye ederiz. 
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Birbiri Arkasına 
Doğan Beş 
Kardeşin Hayatı 

Bundan iki ay evvel birinci yıldö
nümlerini kutlulıyan beşizler, §İtndi
ye kadar bu mlinasebetle onlara he
diye edilen bebekleri ve diğer oyun- 1 
caklan elbette kırmış, parçalanıışlar
dır. Bu da onların doğumu hakkında
ki avantajsızlıklarına rağmen 2erek 
manen, gerekse maddeten sıhhatte 
yaşamakta olduklanna bir delil değil 
midir? • 

Şimdiye kadar tıp tarihinde beıi 
bir arada olarak 32 doğum vak'ası 
kaydedilmiş bulunuyor. Bununla be
raber bu otuz iki vak'adan hiçbirinde 
bütün çocukların birkaç saatten faz
la yaşadıklan tcsbit edilmiş değildir. , 
Dionne kardeşlerin yedi aylık doğ- 1 
duklarını da nazarı itibara alacak o- j 
lursak, vakitsiz doğan bu beşizlerin 
bcıinin birden şimdiye kadar yasamış 
olmasına bir harika nazarile bakma
mak kabil değildir. Ayni zamanda 
ilk doğduklar ıesnada muhit ve ba
kım vasıtalannın noksanlığını da dü
şünecek olursak bunlann yapmalan
nı bir mucize telakki etmek icap 
eder. 

Ebeleri bulunan Dr. Allan R. Da
foe bir kasaba doktorudur. O bile 
beşinin birden yaşıyacağına kati'y
yen inanmıyordu. Doğdukları köyde, 
ne elektrik ne de ısıtma tertibatı yok
tu. Doğduktan sonra üç dört saat 
müddetle onlar usıtmak bile bir me
sele halini almı§ bulunuyordu. Bir 
yorganın içine sıcak su şişeleri koya
rak ısıtılan yatakta ilk geceyi geçi
ren beş kardeşlerin vaktinden evvel 
doğdukları için birini bile kundaila
mağa yetecek kadar bez bulunmadı
lından beşi de ince kiğtılara sarıla
rak ~eceyi geçirmişlerdi. Onlara ba
kan hasta bakıcı ilk beş gün urfın
da ancak dört aaat uyku uyuyabil
mişti. Damlalık ile süt vermek sure
tile beslenen be$izlerin gıdasını su ile 
karışık süt, mısır suyu, ve birer dam
la konyak teşkil ediyordu. Vaktin
den evvel doğdukları için ana sütüne 
muadil gıdaya muhtaçtılar. Komşu
lardan emzikli kadınlar ve (350) ki
lometro etraftaki Toronto şehrinden 
analar memelerindeki slit üsağarak 
buzlu şiıelerle betizlere yollamışlar-
dı. . 

Çocuklarını teşhir için mukavele 
imzalıyan cahil ana ve babay ıyavru
larm ~ıumo demek oJad 'bu hareket
ten zorla men içia Kanada hükGme
ti tedbirler almak mecburiyetinde 
kalmıştı. 

Bilahare onlara mahsus inp olu
nan hastaneye yazın sonunda naklo
lunarak şimdi güneşli ve her türlü 
&hıhi şeraiti haiz bir 9ekilde bakıl
maktadırlar. Şimdiye kadar ancak 
bir kere nezle olmuşlardır. Her iki 
günde bir tatbik olunan sun'i 2üneş 
şuaı, onların şişman vücutlarını san· 
ki plajda yanmıJ gibi iyice karartmış 
bulunuyor. 
Doğuşta en zayıf olan Jvonne 

şimdi en şişmanıdır. En güzeli An
nette'dir. En yaramazları da gene 
odur. İSmini ilk tanıtan da o olmuş
tur. 

Emilie çok hassas ve mağrurdur. 
O.na Prima Donna ismini vermişler
d.'r. Yuvarlak yüzlü Cecile ise içle
rınde en aşiftesidir. Halkın tehacü
?1~ne ınani olmak için kapıda duran 
ıkı polise birden daha şimdiden göz 
etmektedir. En uafkları Marie vücu
dundaki ufak bir iz ve bacağında rad
yum tedavisi ile gitJ?İde kaybolmak
ta bulunan küçük bir urla belki de 
en sıhhatsizleridir. 

Beşizlerin besleme tarzı bütün an
nelere .bir misaldir. oDğduklan gün
denberı gıdalar ıarasından balıkyağı, 
po~akal auyu, domates suyu eksik 
edılmemektedir. Onlann istedikleri 
kadar bol su içmelerine de müsaade 
olunmaktadır. Bir seneyi doldurduk
tan sonra börek, et ve şekerlemeden 
maada bütUn yemeklerden bir mik· 
tar kendilerine yedirilmekte bulun
muştur. Günde iki defa banyo alı
y.orlar. ~ece uykuları on iki saat üze
rıne tertıp olunmuştur. Bundan maa
da sabahları da açık havada uyutul
maktadırlar. Sabah güneş altında 
tf1.htessıfır soğuklarda bile gene açık
ta uvurlar. 

Beşizlerin ana ve babası hala ço
cukları geri almak emelindedirler . 
Doğdukları y.eri meraklılara göster
mek. için bir müteıebbis tarafından 
teklıf olunan senevi on bin dolan 
reddettikleri gibi hukGmetin yardım 
tekliflerini de ayni soğukkanlılıkla 
karşılıyorlar. 

Son derece basit bir köylü tabaka
sına mensup olan Dionne'lann esasen 
baıka türlü dlitünmelerine imkin 
yo~tur. Onlara göre inekleri, öküz
lerı ve çiftlikleri gibi çocuklan da 
mal meyanında gelmektedirler. Maa
mafih bir sene zarfında sadece resim 
çektirmek halda üzerinden ana ve 
babaya elli bin dolar verildiğini dü
şünecek olursak beşizlerin hakikaten 
çok şanslı kızlar olduğunu kabul e
deriz. Şimdiye kadar servetleri (200) 
bin dolan geçen beti bir aradalann 
büyüyünceye kadar milyoner olacak
larına şüphe bile caiz; değildir. 

HiKAYE Yol Arkadaşı 
.. 

Kerimle Şinasi, Adanaya gidecek 
olan arkadaşları Sadiyi uğurlamak 
için vapurdan çıkıp ta istasiyona gir
dikleri vakit kalabalık keskin bir öğ
le güneşi gibi gözlerini kamaştırdı. 

Kerim, Şinasinin kolunu dürterek: 

- Kalabalığa bak yahu... Sadiyi 
nasıl bulacağız? dedi. 

Hakikaten Haydarpaşa garı o gün 
fevkalade kalabalıktı. Sırtlarında ve 
ellerinde çantalar ve sepetlerle bir 
sürü hamal telaşlı telaşlı gidip geli
yor. kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu 
büyük bir yolcu ve uğurlayıcı kala
balığı kabarık dalgalarilc bütün ista
siyonu baıtan aşağı kaplıyordu. 

lki arkadaş, itile kakıla, kompartt
man pencerelerine baka baka bütün 
tren boyunca yürüdüler. fakat hiçbir 
pencerede Sadinin glilmeği itiyat 
ediruniş siyah ve çukur gözlerile kar
şılaşamadılar. Dostlarını bulmak için 
trene atlamak mecburiyetinde kaldı
lar. Bir sürü bavul. çanta ve sepet 
istif edilmiş daracık koridorlardan ge· 
çerek her kompartimanın önünde du
rarak başlarını içeri uzatıp Sadiyi 
aradılar. Nihayet son kompartıman
dan başlarını uzattıktan vakit, Sadi
yi, kocaman bavulunu cılız kollarile 
havaya kaldırmış, ı-afı yerle~tirir bir 
vaziyette gôrdüler. Kerim kalın se
sile: 

- Yahu, nerelerdesin? dedi. Dc
mindenbcri seni arıyoruz. 

Sadi, mendilile terini silerek: 
- Görüyorsunuz ya, dedi, yer ara

makla me§guldüm. 
Kerimle Şinasi, arkadaşlannı bul

duklarına memnun, içeri girip otur
dular ve üç arkadaş cıgaralarmın du
manları gibi hafızalarını da biribiri
ne karıştırarak, bütün bir sene geçir
dikleri tatlı hayattan bahsettiler. Bir 
aralık Şinasi: 

- Nasıl Sadi, dedi, bari yol arka
daşların iyi kimseler mi? 

Sadi, cıgarasının külünü parmağı
nın ucu ile silketek : 

- Ne gezer, birader, dedi. Kom
partimanda iki pimpon, iki mektep
li çocuğu, bir de ben vanz . 

Kerim, Sadiyi omuzundan sarsa-
rak: 

- Desene, dedi, bir boı yer var ... 
Sadi: 
- Evet, dedi. Allah vere de güzel 

bir kadın gelse ... 
O esnada kompartıman ~apısmda 

bir kadın batı goründü ve ınce, tat-
lı bir ses duyuldu: . 

- Affedersiniz efcndım, kompartı
manınızda bot yer vıır mı? 

Uç arkadaş ta birden .başlarını. ~e
sin geldiği tarafa çevirdıler. Harıku-

Nakleden : MI - FA -

tide güzel bir kadın. Elinde bavula 
ile kapı öniınde duruyordu. Sadi ye
rinden fırlıyarak: 

- Var efendim 1 dedi. 
Ve arkadaşlarının manidar bakışla· 

rına göz ucu ile bir tebessüm gönde
rerek kadına yer gö!lterdi. Bavulunu 
elinden aldı, rafa yerleştirdi. Kadın, 
iri yeşil gözlerile delikanlıları süzdiJ 
ve Sadiye: 

- Çok teşekkür ederim. Sizi bil· 
yük zahmetlere soktum. 

Diyerek yürüdü gitti. 
Şinasi, yerinden uzanarak bakı,la

rile kadını takip etti ve sonra Sadiye 
dönerek: 

- Talihli çocuksun be vesselam, 
dedi. Böyle giızcl bir kadınla insan. 
değil, Adanaya kadar. dünyanın öteki 
ucuna kadar da seyahat edebilir. 

Ve Kerim ili ve etti: 
- Adanaya gider gitmez ilk işin 

bu macerayı bütün tafsilatile bize 
yazmak olsun. 

Sadi. arkadaşlarının kendisine gıp· 
ta ettiklerini, adeta kıskandıklarını 
sezmişti. Hem onları teselli etmek, 
hem de kendi talibine pek te güven
mediğini göstermek için: 

- Yahu, durun bakalım. dedi. Da· 
.ha balık suda iken ~arlık ediyor• 
sun uz. 

Şinasi dayanamıyarak: 

- Artık aen de uzun etme. dedL 
Beraber yolculuk yapacağın bir kadı· 
pı kafese koyamıyauk kadar becc. 
riksiz ve aptal değilsindir ya ... 

ilk kampana çalıyordu. Kerimle 
Şinasi, Sadiyi son bir defa kucaklayıp 
apğı indiler. 

Sadi yalnız kalınca kendi kendine: 
- Eh, biraz sonra, güneş cilall 

bir macera deniz;inde pupayclken gi• 
deceğiz ... 

ikinci kampana çalıyordu. Sadi, o 
harikulade güzel kadının, yanında 
yüzü buruşuk. s~ları ağarmış. ıöz
lüklü bir kadınla beraber daracık ko
ridordan kompartimana doğru ıccle 
acele geldiğini gprilnce geri çekildi ..• 
Kadın, o ince ve tatlı stsile ve yine 
gülümsiyerek: 

- Kuzum beyefendi, dedi. Anntm 
Eskişehirde inecektir. Oraya kadar 
size emanet ediyorum •.. 

Sadi, güzel bir rüyadan uyanan 
kimselerin göze batan sersemliğite: 

- Baş üstüne efendim, diye kekc
liyebildi ... 

Tren kalkarken, o harikulade gü
zel kadın, aşağıda kompartıman pen
ceresi önline gelmit. annesine, g!d<:r 
gitmez mektup yazmasını tcmbihlı
yor, Kerimle Şinasi de, ömründe ilk 
defa olarak somurtan Sadiye gµzel 
yolculuklar temenni ediyorlardı. 

Kro
kller 

Birkaç Adam 

Peygamberin birisi: "Sağ yanağı
na bir tokat atana sol yanağını da 
uzat" dcmış. lyi ama sağ yanağa şa
man yapıştıran, şaman yiyen adamın 
bu nezaketi göstermesine vakit bı
rakmadan sol yanağa da ıaman in
dirirse? Suratımızda artık bu aceleci 
adama uzatılacak köşe kalmazsa ne 
yapmak lazım? Ona hırsından dudak
lannı ısıran yüreğimizi de mi kökün
den koparıp uzatalım? Ya bu acele
ci adam onu da suratımıza çarparsa? 
Bırak çarpsın. Sen bu adama acıya
bilirsen• büyük bir adamaın. 

• 
Şu sapı dolgun bir saç örgüsü gibi 

kıvrılan testiyi kendi ellerinle yuğur
muş kadar sevebiliyor musun? 

Kendi sesini bir başkasının sesi 
gibi dinliyebiliyor, kendi yaptığın re
sime bir batkası yapmış gibi bakabi
liyor ve kendi yazılarını yine bir baş
kası yazmıı gibi okuyabiliyor musun? 

Bedri RAHMi -
Sen mes'ut bir adamsın. • 

Masmavi bir göğun pencerenin al-
tında masmavi bir at gibi kişnediği
ni ve seni çok uzaklara götürdügü o
luyor mu? Çıplak ayaklarla toprağa 
bastığın zaman toprak bütün vücu
dunu elektrikliyor mu? Bir gemi ka
maras?1"1 çerçevelediği avuç içi ka
dar bır bulut parçası sana dünyaları 
bağışlıyabiliyor mu? Sen yaman bir 
adamsın .• 

• 
Balkonda asılan temiz yıkanmış ve 

henliz su kokan l~eten bir masa örtU. 
süne alını sürüp göğe bakıyor ve gc-
ce havagazı limbalannın biribirine 
düğümlediği uzun gölgelerden bir ta
nesi seni korkutmaga kafi gelirken 
beş tanesi birden yolunu kesen kendi 
gölgelerinden bir hırsızdan korkar 
gibi korkuyor musun? Sen hasta bir 
adamsın. Ve sen ey hiçbir şeyi ve 
hiçbir kimseyi sevmeden sevilmek iı
tiyen adam, sen kötü bir adamsın. 
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Habeş- italyan Sperlerinde 
Kopacak Varının Kıyameti 

Aksum önlerinden dağlara 
çekilen Habeş kuvvetleri 
satı r larını bilig orlarl. 

Pari. • Soir gazete~nin Jıususi mu
habiri yazıyor: 

Adua, Adigrat ve Aksum ltalyan
lar tarafından işgal edildiği ~aman 
TigudeJd Habeş kuvvetleri sarp dağ
lara doğru çekildi. Habeş orduları bu 
çekilme esnasında gerilerinde rlc'at
lerini setretmeğe ancak kHi gelebi
len kU ük kıt'alar brraktılardı. 

Elli binden a ağı olmadıklan ..anı
lan bu Habeş kuvvetleri motörlü kıt· 
alann kolaylıkla a~mıyacak'uı ve 
asri ıilahların nakitleri imkftnsız gibi 
olan yalçın dağlar arkasında toplan· 
mılannı tamamlamış gibidir • 

Ru Seyumdan iki misli fazla kuv
veti olduğu tahmin edilen Ras Kassa 
cebri ve büyük bir yürüyü§le Seyum 
kuvvetleri' e iltisakı temin edect'k ha
rekete çoktan başlamıştır. Makalle
nin garbında toplanan kuvvetlerin tc
cemmü ve tahaşşüt merkezi balta 
dcimcmiş ormanlarla, sarp dağlara 
istinat ediyor. Bu kuvvetlerin kaya
lık ve ormanlık mevkilerde en müsa
it mevkilere yerle tikleri muhakkak· 
tır. lşte bu şekilde yer tutmuş olan 
Habet orduları yeni Ita'yan taarru
zunu bekliyorlar. 

Habes kuvvetlerinin bu ekilde ha .. 
2'ırlandıkları kanaati Italyan erkanı
harbiyesine de Mkimdir. Çünkü mun· 
tazam ve sırııh harplerde asri silah
ların fevkalade ~e yaradığını Habeş
)er imdiye kadar anladılar. Onun 
için o sillhlann iyi işliyemiyeceği ve 
inun kıymetinin daha bllyUk rol oy
nıyac.ağı yerlerde bilyUk muharebe
leri kabul etmek prensibi Habeş ku· 
mandanlannm es planlarına girmiş
tir. 

)fare al Badoglio buglln Gabba'ya 
geldi. General Bono ile uzun LJzun 
gö~wler. Bundan sonraki askeri 
harekitm csaslanm tayin ve tesblt 
ettikleri muhakkak n1an bu iki gene· 
ralin mahrem müzakerelerine propa
ıanda naı:m iken gönüllü olarak Af. 
rika cephesine gcleo Mu so ini'nin 
damadı Kont Ciano da i tirak etti. 
Yeni harekatın esas pl!nını çizdiler. 
Habeş lcrt'alarmın gece ve gündüz 

devam eden mlltemadi bas.kınlan 
ltalyan kıt'alarına bugünlerde hiçbir 
telefat verdirtmiyor. Fakat askerler 
ara11nda günden gune çoğalan kara 
humma denilen sıtma epey tahribat 
yapryor. 

Dizanteri hastahğına tutulan dok
san ncf eri, on bahriye silabcndazıru 
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Chichster kilisesinin kulesi saat 
onu çalarken, yanm saat evvel Griff 
şatosunun esrarını ôgrenmeğe li:al
lcan ıeneri. bu defa da kasab ..,un 
paur meydanında göıüktil. Elbisesi 
eskisinden daha pis, daha toı;lu idi. 
O kadar ki, ilk rasgeldigi polis he
rifi hemen durdurdu: 

- Hazret böyle nereden nereye? 
- Ne yapalım, yollarda kaldık. 
- Haydi bakalnn, yollan, bura· 

luda hiç göıükmcl Yoksa yatac;ak 
yer mi istiyorsun? 

- Evet efendim. Gece koğuşuna 
{ittim. A •zma kadar dolu .. 

- Yalan aöylUyorsuf\. Dediğime 
iyi dikkat et, bir daha seni buralar· 
da görürsem, tevkif ederim. 

İhtiyar serseri karışık sakalı ile, 
bıyığının arasından bazı şeyler ho
murdanarak elleri daima pantalonu
nun ceplerinde Arundel'e doğru yü· 
riidU. 

Polisin gö.ziinden kaybolunca, bir
~cn safa saptı ve acele acele yüru· 

~ 

ve dört büyilk rütbeli ubitl Napoli
ye gö.ürecek vapur buradan ltalyaya 
doğru yola çıktı. Bunlardan ba ka 
diğer kıt'a'arda zuhur eden sart bas
talrklar çabuk ba"Stırıldığı için o gibi 
hastalar Italyaya gönderilmiyorlar, 

On bin kadar gayrimuntazam Ha
ı.:şlinin Tambiende toplandığı haber 
verilmiştir. Fakat bu toplanmanın as
keri bir plandan ziyade yağma ve yi
yecek bulmak maksadile baskın yap
mak üzere olduğu farzolunuyor. 

300 ltalyan tayyaresi binlerce kilo
metrelik harp sahalarında havayı me
kik gibi dokuyarak keşifler yapmış· 
lardır. Tayyare rasrtlanndan gelen 
raporlarda. kilometrelerce uzayan 
tahliye edilmiş harp sahaları civarın
da, yukarda işaret ettiğimden başka, 
bilyi.ik bir topluluk görmedikleri i~a
ret edilmiştir. 

Harbin Habe ler i!rin çok güç olan 
taranan da vardır. Teceromü mer
kezlerinden uzak kalan kilçilk kıt'a
lann akibeti hakikaten feci oluyor. 
Bazan tahliye edilmi~ araziye dU~en 
askerler Üzerlerinde ta ıdıklan yiye· 
ceklc ancak bir iki gü'n idare ccrcom
yorlar. Ondan onra bu :zavallıların 
açlıktan ölmemeleri için ancak iki 
hareket kalıyor: Ya beyaz paçavrala
rı sallıyarak Italyanlara teslim olmak, 
yahut bir lokma bir şey, ölmiye<:ek 
kad r bir ey bulmak üzere ltıılyan 
kıt"aları arasına kurt gibi dalmaktır. 
O zaman, bu çılgm cesareti gösteren 
birçok Habeş krt'alannın uğradığı fe· 
laket te hemen ayaklanıyor. Mevzi 
almı • makaslama ate !erini tanzim 
etmiş Jtalyın mitralyöı:leri açlıktan 

ölmemek için ölümlerin en kat'isine 
razı olan Habeşleri bölilk blf ilk doğ· 
ruyor. 

General Bono'nun harp metodu: 
halyan erkanıharbiYesinin Habe i ... 

tan harbi için ~su metot olarak lca· 
bul ettiğini §Öyle hulba edebiliriz;: 
Bu metot, iki tarafın da mümkün ol
duğu kadar az; zayiat verecek bir me
tottur. Büyük bir taarruzdan evvel 
ağır topçu at eşile sıkı bir hazırlık 
yapılıyor. Ağır topçu ateşi, insan te· 
lefatından fazla müdafaa tertibatını 
yıkan ve düşmanı yıldıran bir bom· 
bardımandır. Habeşlerin CSa6en yı-

meğc ba§ladı. Knebvorth'un evine 
yaklaştı. İhtiyar direktör bizzat t:a
pıyı açtı ve hiç ummadığı bir ziya
retçiyle karşılaşınca, şaşmp kaldı. 

- Ne istiyorsun? 
- Mister Brixan eve döndüler 

mi? 
- Hayır, daha dönmediler. Sen 

şu mektubu bana bırak, ben kendisi
ne veririm. Eger mühim bir şey var
u telefonla ~ konuşurum. 

İhtiyar serseri kafasmı salladı: 
- Olmaz, dedi, ben mutlaka ken

disin1 görmeliyim. 
- Öyleyse onu bu gece burada 

göremezsin. Galiba enin rnaksadm 
onunla görüşmek değil. Bir i in pe· 

• ıl11den ko uyorsun ama, nedir bil· 
mem. 

Serseri cevap vermedi. Islıkla bir 
opera havası tutturdu ve aya;ı ile de 
tempo vurmafa başladı. Knebvorth 
kenfüsini bir tımarhane kaç\cuunm 
karşısında zannediyordu. 

Serseri ışlı ı kesti: 
- Dostumuz Brixan başını bela

lı bir işe oktu, dedi. 
- Nasıl belalı i i 
- Efendim, bu ıatı polis canibin-

den kimsecikler sevmiyor. Bunu bili· 
yorum. Brixan mektupların nereôen 
kaybolup gittiğini öğl'enemedi. Bunu 
da biliyorum. Fakat mektupların ne· 
reden kaybolup gittiklerini biliyo
rum, 

Dört Balkan Devleti Kuvvetli 
Bir Blok Teşkil Ediyorlar 

Politika'dan: 1 

Dr. Stoyadinoviç hükumet fırka
sı faal heyeti huzurunda Yugoalav
yanın dıı ve iç siyasasından bahset· 
miş ve yeni kabinenin itba ına gel· 
diği .zaman okuduğu beyannamede 
de söylendiği gibi Yugoslavyamn dl§ 
iyıısasında bir değitiklik olmadıgını, 

Yugoslavyanm muahedelere ve mu· 
ahcdclerden dogan taahhütlere Kü
çük İtilaf ve Balkan pakı ittifaklan· 
na ve Fransa ile an'anevi dostluk tıi· 
yasasına sadik olduğunu söylemi tir. 

Yugoslavyanm Türkiye ve Yuna
nistan ile münasebetini bilhassa nıev· 
zuubabi.a eden Yugoslavya Başbaka
nı aynen §U aözleri söylemiştir: 

" ..... Bled'de Çekoslovakya ve Ro
manya drşişleri bakanları i~e görü • 
melcrimdcn sonra derhal Türkiye 
Dııişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras 
ile de görüştüm. Türkiye Cümhuri
yeti ile münasebetlerimirin çok sa
mimi olduğunu söyliyebilirim. Biz 
Türkiye, Romanya ve Yunanistan İ· 
le birlikte bir Balkan bloku vücude 
rctirmekteyiz. Bu blokun temel pren 
sipleri §Udur: 

1 - Balkanlarda sulh ve Balkan, 
Balkan uluslannmdrr. 

Bled'de o zamanki Yunan Başba· 
kanı Çaldaris ve bundan başka bu
glinkU Ba bakan Kondilis ile dahi 
görüttüğümden yaz mevsimi esna • 
ıunda değil yalnız KüçUk anh•:ımada
ki müttefiklerimiz ile, ayni zamanda 
Balkan andlaşmasındaki dostlarımız 
ile dahi bütün anııulusal siyasa me· 
seleleri hakkındaki görü§lerimirin 
biribirinin ayni olduğunu tesbit et· 
ti . Bu suretle devletimiz bir taraf
tan Romanya ve Çekoslovakya, diğer 
taraftan da Türkiye ve Yunanistan 
ile mevcut sıkı dostluk ve lttifak bağ 
larr dolayısile mettn ve emin bulun· 
maktadır. 7 mil) tnluk nüfusu ile bu 
beş devlet arsıulusal bilcümle biıyi.ik 
ılyasal dıt meseleler hakkında müş· 

kılacak, berhava edilecek müstahkem 
tertibattan olmadığından bu ateş da
ha ziyade müdafaada dayanan Habeş· 
lerin teslim olmalannı hazırlamak 
için yapılıyor. Ağır topçu ateşine 
rağmen Italyanlara teslim olmryanlar 
oluraa, o zaman yağmur gibi ve top
lu manga ateşini mitralyözlerle ve ha· 
fif silahlarla açı~rlar. 

Yine ltalyan erkanlh"'rbiycsindeq 
söylenenlere göre; son taarruzda Adu 
anın alınmasındaki gecikme de bu 
harp metodu yüzünde:l olmuıtur. 
Aduanın almmasmda takip edilen 

ayni ihtiyatlı hücum tarzı sayesinde 
İtalyanlar hiç mesabesinde zayiat ve
rerek şehre girmişlerdir. 

Şehire giriş: cephe gerilerine şid· 
detli bir topçu manga ate~inin devam 
ettirildiği ııralarda saf aaf ilerliyen 
tankların himayesinde ilerliyen piya
de sayesinde telefatsı.z denebilecek 
bir şekilde neticelendirilmistir: 

İtalyanlar bu tan: harbi işaret ede
rek "Biz Habeşleri medenHeıtirme
ğe geldik. Habeşistanı tahribe çall§· 
mıyoruz .. diyorlar. 

Kabile reiıleri teslim oluyorlar. 
Bu son haftalar içinde on Habeş 

9cfi daha ltalyanhıra teslim olmu§lar· 
dır. Bunlar içinde meşhurlarının isim
leri: Aleva, Abraha, Arraia, Alcindir. 
Aksunıda hayat eski tabir §ekline 

avdet etmi§tir. BugUne kadar parcı 
olarak yalnız Marie • TMrbe talerlc
rini tanıyan Habc ler Itıılyan Jiretle
rini k~pı.§~yorlar. Bu hal galiplere 
ayrı hır ıtımat vermektedir. 

- Bunun için mi kendisile görüş
mek istiyorsun? 

"Sen;eri,, evet der gibi durakladı. 
- Eğer burada olsaydı, ona daha 

bazı şeyler söyliyccektim. Rıır::adıı 
değil. ne yapahm? 

Knebvorth kıadı: 
- Burada olmadığ1nı t>1ııyorsun 

da ne diye elalemi rahatllız; ediyor
sun? 

- Ne diye mi? Çünkü "karı,. ar
tık kabak tadı vermeğ başladı da on
dan.. Puar meydanının köşesinde 
bir polise rasladım. Bir daha beni 
oralarda görürse yakama yapr~ac;ağı· 
nı söyledi. Ben de vakit kazanmak 
için bir kere de bu civardan geçe· 
yim dedim, o kadar •. 

Kncbvorth kar§~mdald adama 
hayran hayran baktı. 

- Oh, çok iyif dedi, ~di mil· 
kemmelcn vaktitıiEi geçirdiniz. Ben 
de ıatt filinizi epeyce eğlendirdim. 
Art.ık ıntfen baıka bir acmte doğru 
teırif edeniniz, değil mi? 

Knebvorth kanıyı §iddetle adamın 
suratına kapadı: Serseri ihtiyar bat
ka bir semte gitmeden evvel, daha 
uzun müddet sokak~ beledi. Yağlı 
kasketir;n iç kayışının ara mdan 
eı:ilmit bir sigar çıkarıp yaktı ve 
ayaklarını siirüyc sürüye geldiği is· 
tikamete doğru gitti. Polise rasla
mamak için de geni bir çevirme ha· 
rekcti yapmağa me<:bur kalmıştı. 

Yugoslauya Baıbahanı Dr. 
Stoyatlinoviç 

terek görüş ve bakışa maliktirler ve 
bunlar müttefiklerinin tamamiyctini 
gerek siyasal ve gerek diplomatik, e
konomik. finanµl ve hatta - Allah 
göstermesin - icap ederse sücl an
lamlarda da müdafaaya hazırdırlar.,, 

İç siyasadan bahseden Bıı;bakan 
Dr. Stoyadinoviç Yugoslavyada sulh 
ve asayişin hakim oln1ası gerek ol· 
duğunu, Yugoslavyayı büyük siya -
sal partiler lazım olduğunu, hükCı • 
metin saylavlar mecli5i ile i§birliğin· 
de bulunmak isteğini söylemiş ve de
miş 'r ki: '' Her har~ketimizde göz. 
önünde bulundurmamız icap eden 
hakikat sulh ve tcsanüttür. Bugünku 
devlet ve sosyete düzenini müdafaa 
etmeleri için bize büyük siyasal par· 
tiler ıa.zrmdır.,. 

Tuna Konferansı 
Volkİ$cher Beohachterden: 

Küçük andla~ma devletlerin in ıİ· 
ya•al çevenlerinde ltalyanın i9ti
ralci olmakaızın bir Tuna konferan
ıı akdetmek §eklinde yeni bir plan 
bauöıtermi~tir. Bu plan aon gün· 
lerde Prağ, Bükre§ ve Bel,rad ara
ııeda ha.rarıelle münakaıa edilmek
tedir. Planm eıaıs fikri, ltalyan -
Habet anlaımazlığınm gittikçe ıid
detlenmetıi yüzün-den haıd olan ye
ni durumdan istifade etmektir Bu 
ırrada iki muhtelif hal çaresi dü~ü
nülmektedir. Bunlardan birinciıi. 
Fransa ve l ngilterenin de İ§tİrakiy
le yapılacak mü,terek bir tazyikin 
netİce8İnde Avu~turyanın ltalya· 
dan aynl~-ak Küçük endl.aiffil'ya 
girmeaidir. Diğeri ise, Avusturya 
ve Macariıtanı ltalyanın müttefiki 
addederek o yolda hueket etmektir 

Bütün plan heyeti umumiyeai i ti
bariyle daha çok kn.rıııktır ve kli· 
çük andlatmanın, ha.ıpten sonra 
meydan a gelen devle t ler için mÜ· 
ıait ve gayri müsait b ir hal alacağı 
timd:ıki fÜpheli olan yeni dlılrum
dan, her ne ~ckilde oluna olsun is
tifadeye yeltendiğinin giizd bir mi
.-lidir. ltalyanm Habe§İatana kar~ 
§1 aldıA"ı ıücl tedbirlerin uyandır -
dığı hayTet artık dağılmııtır. Yan· 
hı olarak ı;annedi ldiği gibi, A l· 
manyan m Habe§İstanda atılacak 
ilk kurtunu, Avnıpada süel hare • 
kellere ba§lamak İç.İl'\ bir vesile ad
detmediği de anla§ılmı • r. Bunun
hı beraber Küçük llnd!aJmada bü
yük bir tereddüt hüküm ıürmekte
dir. 

L 
Yeniden Arundel sokağının köşe

sine vardığı zaman, saat yarımı çal
mıştı. Sigarasını attı. Karanı k bir 
köşeye sokularak beklemege bil11ladı. 

Beş, on dakika geçti. Keskin göz· 
leri bir adamın birdenbire kendisine 
doğru geldiğini gördü. Bu adam 
Knebvorthdu. Evine gelen serserinin 
sözlerinden kuşkulanmış. Brixan 
hakkında malUmat almak üzere ka
r11kola gidiyordu. 

Serseri ihtiyar direktörün hangi 
maksatla oralara geldiğini anladı. 
Fakat kendisOe fazla meşgul olama
dı. Çünkü sokağın köşesinden motö. 
rü gürültüsüz bir otomobil yavaş 
yavaş geldi ve önünde durdu. 

- Dostum. ıi:ı: misiniz? 
Serseri boğuk bir sesle: 
- Evet. dedi. 
- Öyleyse bininit. 
Serseri ba§ınr u "atarak, arabanın 

içindeki karanlığa dikkatle baktr. 
Ve bir hamlede otomobilin basama
ğına athyarak kapısını açtı, direk· 
aiyondaki şoförün ürcrine abldı: 

- "Boğazkesen!., bu sefer seni 
yakaladnn J dedi. 

Bu kelimeler daha ağzından çık
mıştı, çıkmamıştı, serseri kıyafetli 
adam, yüzüne serin ve tatlı kokulu 
bir ıey serpildiğini hissetti. Öyle bir 
şey iri gör:lcrini açamaz oldu, nefesi 
kesildi, elleri. ayaklan gev edi. 

Şoför; de bir tekme ile adamı kapı· 

AVRUPA iÇiN Bir TEHLiKE 1 

Afrika Ve Asya Kan Dava
sı na Doğru Mu Gidiyor ? 
Japonların önayak Olabilecek" 

feri Renkli Irkların Kurtuluş 
Savaşı Beyazlar I çin F elô.k ettir 

ita/yanın Hab.,ı.tana yüriiyü • 
fÜ dolayııile bütün dünyoda renkli 
insanların derin bir kinle .araıUlı • 
iını 11« Avrupa meden iyetinin kolo
ni tesirini tetltik eden bir Avrupalı 
muharririn cuun malraleaindcn fU 
parçalan alıyoru:ıı: 

İtalyanlar Uluslar kurumuna, ln
gilterenin ve Almanyanrn §Üpbeli 
vaı:iyetine rağmen Habeşistana dal
dılar. Avrupaya ate§i ırçrıyacak gi
bi görünen bu hareketin ne gibi ne
ticeler çıkarabileceğini görmek üze
re Afrikaya göz dikmiş milletlerin 
mazisini ve Avrupa politikasının ge
çirdiği safhalan tetkik etmeliyiz. 

Avrupalılann Afrikada koloni 
yapmak ve siyah adamları medeni
lcştinnek üzere giriştikleri te§eb
büsler arasında Almanyanınki en 
mühimmi ve sirayeti itibarile en kor
kuncudur. 

Biıyük harpten evvel Almanlar 
Asyada ve Afrikanrn bir kıammda 
ekonomik bir şekilde hakimiyetlerini 
tesis etmişlerdi. Bu vaziyetlerinden 
cesaret alan Cermenler NU nehrinin 
şimal cihet1erinde de tesirlerini gcis
termek üzere orada da menfaatleri
ni yaymak istediler. Bu hareketlere 
karşı duran devletlerin menfaatlerile 
kendi arzu ve emellerini uyuştura
mıyan Almanya bütün AYrupayı da 
harbe sürükleyen harekete kadar da
yanmıştı. 

İtalya umumt iharpte Fransız ve 
İngiliz tarafına &eçmek ıauretiyle 
ayni Afrika için 1915 tc aldıgı vait
lcrin meydana gelmesini bekledi. 
Sabn tükenen faıizm kendine ağı.ı· 
dan verilen §eylerin bir ır_at daha 
fazlasını almak üzere ordularile Ha
bcşistana girdi. 

Bazılarının zannettiği gibi, ltal· 
yanların bu !l,areketleri Trabluıgarp
teki ya~lmaya hiç benzemez. Bu
gfinkli ~rtlar ve hir.ler tamamen 
degişuıiştir. Siyah ırkın gözü ve ku
lağı açılmıştır. Renk_li adamlar bu
günkü farkların medeniyet tera.ı:isin
dc askeri kuvyete •: insanların 

renklerine &Öre ölçüldüğünü çok iyİ 
anladılar. 

Ama diyeceksiniz: ki, renkli ırkla· 
rın ba;ında yiıni.yc:c.eğini ve onlarııı 
beyazlara ezilmemelerini istediein1 

açık~a söylıyen Japonlar da koJotll 
siyaseti takip ediyorlar. 

Şunu hatırlamalıyız ki, Japonlarıtı 
bugün yerleştikleri kıt'alarda renkli 
adamlar esarete dô.ştüklerinin (arle1• 
na varamıyacak gibi bir idare göstc• 
rişine aldanıyorlar. Onlara Japon ta· 
hakkümünün güç gelmemesini renk• 
terinin ve tabiatlerinin kardeşlik de• 
recesinde benzemcsile de izah ede• 
biliriz. 

Noktai nazanmı daha kuvvetle 
müdafaa için şunu da ileri &ürebil.i• 
rim: 

Bugün Japonyanın birkaç ened• 
yapıverdiği Çin •c.. Mongolistanda 
bw1dan evvel Amerikalılar, lngiliı• 
ler de pek çok çalı mtşlardı. Onla· 
rın rametmc vesaitleri de çok ıniı• 
kemmel §Ckilde işliyordu. Bir Aııw 
rikalmın, bir İngilizin senelerce tc· 
min edemediği kolaylıkldra Japonya• 
nm bir hamlede erişmesi renk v• 
tar~ı idarenin tesiri altmda kalanla• 
ra yumuşak gelmesindendir. 

Kulağr. ı ve gözü açılını§ olan esir 
ırklar Avrupalı beyum yalnız ku" ' 

~ . 
vete istinat eden genişleme hareketı• 
le medeniyetin neyle anlaşıldığmr d• 
farketmi§ bulunuyorlar. Ba§larmd• 
onlann kan davasını güdeceğini ı· 
çrkça flln eden ve silahça Avrupalı· 
dan daha kuvvetli olan Japonya ile 
koloni siyasetinde ezilen renkli rrk• 
ların bir gi.ın gökleri titretecek aya~ 
lanması Avrupa medeniyetinin mah• 
vına kadar vanr. 

İtalyan siyasetinin yegane mazer~ 
ti böyle bir cümle ile çerçevelenı· 
yor: 

"Bizler çok artıyoruz. Kendı -ıop· 
raklanmızda ya§ıyamaz hale geldik· 
Geni~iyeceğiz. lngiltcrenin, Fran " 
nın yaptığr gibi .bizler de yayılıcı• 
ğrz. 

- Hey baksana ne oluyonım, delirdin mi? 
- Ben 2cnci ittihadı cUcıauıcılaıunı. 

dan dı arıya ittikten sonra. ıon ıü· 
ratle yoluna devam etti. 

Knc-bvorth karanlıkta pek iyi bir 
şey anlıyamamakla beraber, bu sah
neye şahit olmuştu. Hemen karakola 
koştu. Bir polisle beraber geldıler, 
serseriyi yerden kaldırdılar. 

Polis dedi ki: 
- Ben bu herifi bugün bir defa 

daha görmüştum. Hatta kendisine 
buralarda dolaşmamasmı ithar et· 
timdi. 

O zaman, yerde &en1cn adam ge· 
niş bir ncf es aldı, elerini e;özlerine 
götürdü: 

- Bu defa, artık istifamı verece· 
ğim, dedi. 

Knebvorth şaşırdı kaldı. Serseri· 
nin sesinden kiın olduğunu anlamıt
tı: Brixan r 

NEREYE GİTTİ 

Brixan acı acı: 
1 - ETet, evet. dedi, benim, ben 1 
(Polise döndü): Siz artık gidebilir
siniz:. Knebvorth hemen eve gide
lim, ben kıyafetimi değiştireyim. 

İhtiyar direktfü hSll J8 kmlıktan 
kendini a lamamqtı: 

- Brixan bu ne hal? dedi, ben ki 
makiyaj ne demektir bilirim, billa
hi sizi tanıyamadım. 

- Sahi kimseler beni tanıyama· 
dı. Hatta ben bile k..Wimi tanıya· 

(11 Travaso dell .Milano5 -madun. Elinde bir mektupla herifi 
yakaladığımı zannediyordum ama. ~ 
daha evvel benim hakkımdan geldı 

- Sizin yüzünüze ne serpti? l 
- Amonyak .. Kuvvetli bir mabhl 

olacak. • 
Brixan yirmi dakika sonra, esk1 

güzel siması ve tabii hali ile ban)'0 

salonundan çıkıyordu. Gözündeki kı• 
zartı da geçmek üzereydi. 

- Herife ,klıma gc>re bir tuı~lc 
kurmak istedim ama. Q benden us· 
tiln c;ıktı. 

- Bu 1.dam kimdir, biliyor musır 
nuz? 

- Elbet biliyorum. Hatta kendi· 
sini tevkif etmek için adamlar bil• 
buırlatmıftrm. Yalnız gilrültü çı• 
kartına.k istemiyordum. Fakat eJef 
aldanıyorsun bu İ§te galıba kan d5" 
külecek. 

Knebvorth dedi ki: 
- Ben ot omobili pek taruya!'l!r 

dun. Halbuki bu havalinin hemen b• 
men bUtün otomobillerini tanmaı·• 

- Bu araba, yeni arabadır. •·Bo
ğazkesen,. bunu gece dııanya çık't"' 
ğı zaman kullanıyor. Her halde e
vinden uzak bir garaja bırakryot• 
Fakat öyle de acıktını ki .. Allah ııt• 
kına bana bir ifti lokmacık hır şef' 
ler verin .. 

Kncbvorth büfeyi açtı. Söğü§ ç~· 
kardı, kahve hazırladı ve detclctıf 

Arkası vıır 
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Belediyeler Kurultayı Genel Heyetinde Türk Efkarı 
G. • •• 

ismet İnönü· Onemli Bir Söylevle Umumiyesi 
B 1 d • 1 D • D •• •• 1 • • [Baş tarafı l incide] 

A 
e e ı ye ere a ı r u şun c e er ı n ı t: ~:;,~~i:~:n"~;,,:!nn:;a1}n ;::t; 

nlattı Ve Arsıulusal Durumdan Bahsetti ~;~:,~~e~J3i~!~:~tifl;I?1E 
lert~~~ra •. 27 A.A. - Türk belediye: Yeni Türk Cümhuriyetinin ihtiyaçları hergu·· n artıyor, rışık ve leci ~i~ hbadisenin içine ka-
h .. ırıncı kurultayı umumi heyetı rı~ır? Bizim ıçın unu tasavvur et· 

&eu;~;~:~~r ~ s te Halkevinde iki cel- bu artmadan şikayetçi olmamalıyız, memleketin mek bile mümkü~ değildir. 
:Su ·• k' d 'kan gun .. ıi toplantıda Kamutay baş· me eniyet seviyesi yükseldikçe ihtiyaçları artacaktır. Her halde Çer kes Etem ve kardeşi 

İıı 1 Afdulhalık Renda ile Başbakan tutulduğuna göre teslim de edilecek-
~e~e~ nönü ve Bakanlar Kurulu Ü· • d lcr demektir. Binaenaleyh çok geç • 

a~'. h~zır bulunmuşlardır. n.evı yar ımlan daha büyiik kıymet- , temin etmeye, tetkik etmeye borçlu- meden bütün hakikat meydana çık-
13 h ırıncı celseye A~başkan doktor t~. Yakında burada yine bu binada yuz. Umit ederim ki yeni kongreleri- makta gecikmiyecektir. Çer kes Etem 
'ite ç

1
et Uz başkanlık etmiş ve endi _ h~r dokt~rl~ ~ongresi oldu. Orada niz tecrübelerinizi birleştirmek için yüz elliliklerden olduğu için -Nansen 

ti~~ er ~:ıporlan okunmuş ve üzerle- bılhassa ıçtımaı mücadeleler için çok bu kurultay hayatının semerelerini pasaportile gezmektedir. İngiliz poli
dakie ~u~akaşalar yapılmıştır. On esas~ mevzulara temas edildi. Bunla- daha ziyade ilcrletmeniz için kıymetli sinin bu şerir ve avenesi hakkında i· 
k ka ıstırahatten sonra içişleri Ba- rın bır kısmına siz "hastalık mücade- fırsatlar olacaktır. cap eden muameleye tevesiül edece-
a~~ ~ükrU Kayanın başkanlrğında leleri gibi., iştirak ediyorsunuz. U- Türkiye, bütün hayatında aulh ği şüphesizdir. 

1 
edılen ikinci celsede de görüşme- >:uşt1;1rucu maddeler gibi mücadelele- içinde ve intizam içinde yafamanm e 

0~~e devam edilerek raporlar kabul rm hır _kısmına da yakında alakadar araıuluıal güzel bir nümunesidir. Suikast meselesi etrafında Mave-
ba nrnu tur. Bundan sonra İzmir şar- ~e. vazı!edar olmadığınız halde yine Arkadaşlar enternasyonal hayat raişeriada tahkikat devam etmekte • 
n- ·YI Dr. Behçet Uz kürsüye gel· ıştira~ etmelisiniz. Biz afyon yetişti- huzur içinde değildir. Büyük vak,a- dir. Bu hususta bir Yunan gazetesi 
a ış, Kurultayda bütün samimiyet ve ı ~n hı~ ı:ıemleketiz. Bunun ziraati ve lar milletleri çok meşgul etmekte- şunları yazmrştır: 

6~1\ kalplilikle halk ve şehirler için tıcaretı ıle bu memleket için felaket dir. Biz bu hadiıeler içinde mem- ''Anlaşılan bugün Niste bulunan 
c/' ıp ~ökiilen dertleri yüksek ve 0 1.?n uyuşturucu maddelerin kaçakçı- leketimizi gaileye kaptırmamak halife Abdülmecitten para alan Cer
İe~~!ı h~zmetlerile kendini halka çok lıgı kısmım ayırmakta çok yardım e- için ciddi bir surette itina ediyoruz. kes Etem Berutta bu teşkilatı vÜcu
faı ırmış ve ısındırmış olan muvaf- debilirsiniz. Bunu ayırmadıkça mem Sulh haıyatı ciddi bir &ulh politika • de getirmiş ve Fransız makamatmın 
te it snı__ct İnönü hiikümetinin her iş- lekette afyon mahsulünü kıymetlen • ıı bizim aiyaaetimizin esasıdır. Bu- nazarı dikkatini celbetmemek için 
nı· c.ldugu gibi zamanı gelince ehem· dirmeye imkan yoktur. Afyonu meş- nu sizin hu:ıurunuzda tekrar etmek bunu Şam tarikile göndermiştir." 
:y ıyeue üzerinde duracağı ve incele- ru bir ticaret olarak. Haç olarak kul- benim için bir fırıathr. Sulh haya- Bu hususta Fransız zabıtasmrn ay-
0:ce~ini söyledikten sonra, uraylar- !anacağız, satacağız. Bunu uyuşturu- tını temin ~tmek için Türkiyenin rıca tahkikat yaptığı şüphesizdir. 
Qcı~ ıstcnen işlere temas ve öl ı nle cu madde olarak kullananların gerek b~ğlı olduğu muahedelere dikkatli Şükrü Kayanın 
hi~:11 a~asına srkıştmlan bu çeşitli ticaret ve gerek zirı:ıatte amansız düş bır surette riayet etmek tiarımrz • 

Ankara, 27 A.A. - İçi/leri Baka· 
mmızdan: 

tc. •. tler.ın hem çok ve hem 0 ııisbet- manı olacağız. Bu hususta çok yar- drr. Teşekkürü 
~t:~nerniı olduğuna işareta etmiştir. dım etmelisiniz. Çünkü cemiyetimiz Şü!'he yok ki kollektil emniyet 
ba .

1
cret Uz bundan sonra bütün şar • bundan tehlikeye uğrar. Beşeriye • noktaı naz.arından bağlı oldı.tğu

to~ ~r:n tanışıp anlaşmalarma, bir • tin müşterek bir afeti olan muz bütün muahedeler Cemiyeti na ış erinin bir arada konuşulması- bu mevzuda Türk milleti birinci de- Akvamla aramız.dahi taahhüt çer
du ~e hunlann öneminin Türk yur- recede yardım edecek yüksek seviye- çevesi dahilindedir. 
~~b a ve halkında akisler yapıİ:ıasrna dedir. Bunu bugün tekrar ettiğimin . Arkadaşlar, Cemiyeti Akvamda
}{ ep olduklarından İç Bakanı Sükrü sebebi geçen kongrede bahsolundu- kı h~kuk ve vazifelerimizi takip ve 
~:~:ya !cşekkürlerini ve Ku;ultay ğundanberi Anadolu içinde bazı uyuş tatbık et'!lek. taahhüdümüz icabı
Li ı anlıgını kabul buyurmalarını ve turucu maddeler kaçakçılığı yapıldı- dır . .Ce'!lıyetı . Akvamın k'!llektil 
tu~~ok .meşguliyetlerine rağmen Ka- ğmı işittiğimdendir. Anadolu i ., em"!ye~ı prenaıp '!lar~k takıp et
bay~ ıl~ Y~kinen ilgilenmelerile şar- çinde kaçak~ılık yapmak cesare- mest b~~ı.m. Cemı~e~~ Akvamdan 
dir . a urnıtler vermiş, onları sevin- tini bulmak. bu cesareti kendin- be.,kled~'!'!!11:z ~n buy~k Faydadır. 
art~ış. onların çalışma cesaretleriI'\i de bulanları cemiyetin ayakları altın- Eger butu~ mılletlerın sulhu mu/ıa
ne rnıış olan Ba§bakan lsmet İnönü- da ezmek bas ödevlerimizdendir. faza etmek için hep beraber hela· 
ray s~ygı. ve minnettarlıklanru ve u- Obür kongrede~ söylediğim gibi bü- let a_ltında bulu_nmalan zihniyeti 
\!r .ışle~ınde kQJ.ayhklar .gösteren ve yük bir tehlike içinde değiliz. fakat ta!b~katta P!~tık _hayatta ve 1-er 
lar~ ~tıyaçlarrna uy~un yeni kanun büyük bir tehlike,ye uğrayacağımız • hadıseye ~a~ılı tatbık olmak yolun
lar çı aran Bilyuk Kamutaya ve on- dan korkmalıyız. Sizin muhitleriniz _ d~ dah~ ılerı !:"e.~~~lele~ a~ır~a biz 
la/n dcrtlenle ilgilenen diğer bakan- de ahlaki ve içtimai mücadelelerde boyle bır t.~kamu~u. tenıın ıçın ça· 
Ön~ teşekkürlerini arzetmiş ve Ulu doğrudan doğruya vazifeniz olmadığı lıfma>'.a. mutem.ayı~ız. Arkada§lar, 
ı.ızu er .. At_atürke sağlık ve afiyet ve zamanlarda dahi bu zihniyette bulun onun ıçın C.:e?1ıyetı Akvamın sulhu 

l3 n oınürler dilemiştir. maruz cemiyet için bcvük nimettir. muhalaz.~ 'ft'! olan .. lfa.yretl~'!d': "e s~nda~ sonra Kurultayın şiddetli ve taahhutlerınde Turkıye btnncı 
f:ele urek]ı alkışları arasında kürsüye Hayat pahalılığı safta çalıfan devletlerden biri ola-
leı.vi n Baş?a~an İsmet İnönü şu söy- ile uğraş~ak caktır. (Alkışlar) 

Yernııştır: Ark d 1 "k · "f , • Arkadaşlar, bu feyizli çalışmaları· 
a aş ar, yu se~ .vaZ\}lerınız mzın ~üzel semerelerini gerek bele-

S Başbakanın söylevi arasında habat p;hahlrgt ıle ugl'-:ısmak diyelerimiı: ve gerek cemiyetin içti-
~Ytn arkadaşlar, ~evzuunu ura a uzun uzadıya tet- mai hayatında elde edeceğimize e-

1.. rkaç günd b · d kık bururdunuz: Ben de sizin g:"ıi minim. Sizin yüksek şahıslarıruzda 
uelcd" . en erı yur umuzun zanned o k h h lıl ~ 
:rette ıye v_azıfelerini dikkatli bir su- ~ ıy r~m . ı ay~t pa .a . 1~ ik temsil ettiğiniz milyonlarca vatanda-
Salı tetkık buyuruyorsunuz. Biz ug~aşmak odevı beledıyelerımızın iş- şı selamlamak bizim için değeri yük
Uuk §tnçalarınıza yakından alakadar ol- len arasında hergün bir parça daha sek bir vazifedir. (Şiddetli ve sürek
alar· ok degerli teklifler ve mütale· ~~t:cak~ır. Ve he; gü~ ~ize yeni ted- li alkışlar). 
l<;ftrn~rtal'.~ koydunuz. Bunları, hü • ır e:. a ~ak ~azıfe.le~ı~ı . Yerec.ektir. İsmet İnönünün çok alkışlanan bu 
<fikkat~ duşe'.1 hususlarda, ciddi bir Bugunk.u vazıfelerımızı dıkkath bir söylevini müteakıp Başkan Şükrü 
:tlak . ektetkık edeceğiz. Faydalı ol- surette ıfa edeceğiz. Fakat bu yeni Kaya gelecek Kurultayın 937 yılı ilk
ğu 

2 
ıın Snımızda ve elimizde oldu- vasıtalar ve yeni salahiyetler icap e- teşrininde toplanacağını söylemiş ve 

olrna aman belediyelerimize yardımcı derse bunları dahi ihtiyaca uyarak kurultayı kapamıştır. 
~a e Y! degerli bir vazife sayacağımı· 
ln~ın olabilirsiniz. 

ledi tı:amla ve itibarla iş!iyen her be 
tındye tnemleketimizin irtimai haya-

a rnüh· · ~ Sin v .
1 

ım hır uzuv, yükselmek i-
ni.tın edı crlenıek için mühim bir. maka 
lar ya ır. Memlekette birçok temas
tirniz~pıyor_uz. Bunlardan belediyele~ 
her 1~ vazıfelerinin ve faaliyetlerinin 
dan g~.n .. daha ziyade arttığını yakın
~iz g~~~Yo.ruz .. 1!irçok. belediyeleri -
l lerı'§ ır 1Şlerını cemıyetin yüksek 

ne ve ce . . "f • al bir mıyctın vazı elerıne fa. 
:aunda surette iştirak ıeklinde oluyor. 
l'nüca n çok memnunuz. Gerek sağlrk 
ıtıaı d7.lelerine, gerek ahlaki ve içti
:tiraktnducadelelere belediyelerimiz iş· 

e iyor /\ . 
llin ~a.daşlar, yeni Türk Cümhuriye
hetıe tıyaslan her gün eskilere nis • 
Yet • çok artıyor. Bu artmadan şika· 
tıiy:: olrnama.lıyız. Memleketin mede 
tı art seviyesı yükseldikçe ilitiyaçla· 
bıını ~caktır. Bunların büyük bir kıs-• 
:Vele . otarıp başarmak daima beledi-

rırnizin üz · nı~ b 
1 

• ermde olacaktır. Halla 
ll'ı~t c edıyeyi en ziyade sevdikleri 
bir ~r~k bir ev, cemiyetin müşterek 
heıed ·a 1 olduğu telakkisine alıştıkça 
llırıt ~Yelerimiz vasıta bulmak imka-

Vas.ıaha kolaylıkla elde edebilirler. 
irıti ta meselesi herşeyden evvel 

ıarn ve 'ti ht ha • ı mat meselesidir. Cem.i-
Wk Yatı ılc yakından alakadar olan 
tarn &ek. heyetinizin bu söylediklerimi 
Yok:-znıyle kavrıyacaklarına ·şüphe 
tnad ur. Intizam ve itibar halkın iti· 
c•-.. ın.ı ve hallcrn belediyelere yardım 
.. 11 ... sı · · • 1-l . k _ışını. kolaylaştınr. 

ht ~ l~~etırı ve daha büyük salfilıi
lerirn, hıbı olan cemiyetlerin beledi ye
tini ızc vasıta bulmak için gayretle--

/\ ~Utemadiyen teşvik eder. 
1eri~· adaşlar, mücadelelere belediye 
tıtaJ ız yabancı kalamazlar. Maddi va 

~ı olmadıgı zamanda fikri ve ma 

Yunanistanda 1 

(Başı 1 incide J 
rar vermitlerdir. Partiler Yunania
hında krallrğın tekrar kurulması • 
nr protulo etmeğe de karar ver • 
mi!lerdir. Cümhuriyetçiler her va
arte\ya ha, vurnak kraUılc rejimini 
knbul etmediklerini gösterecekler
dir. 

Krala bir heyet gön
derilecek 

Atina, 27 (Tan'ın huau~i telgra
fı) - Parlamento Başkanı Balanos, 
Sübakanr General Papagoa ve Mü
nakalat bakanı Mavromihalis'den 
mürekkep bir heyet r,enf!yun so
nunda Londraya gideıek Yunan 
kralı Yorgiye Yunan ulusunun ar-
zuaunu bildirecektir. Keyfiyet bir 
tebliğle halka ilan olunmuftur. Ay
ni bildir:ikte kralın gelirgelmez Yu
nanistanda bir .ııeziye çıkacağ-ı da 
ili.ve edilmekte.dir. 

Çaldaris faaliyette 
Atina, 27 (Tan'ın huruai telgTa· 

fı) - Ahali partisine mf'naup say
lavlarm çoğunluğu İınza ettikleri 
bir vesikada Parti lideri Çaldariae 
karşı itimat etmekte olduklarını 

bildinnitlerdir. Siyua rnahafilinde 
aöylendiğine göre kral gelince Par
lamento açılacak eski Baıbakan 
Çaldariı Kondifü lcabineaine kartı 
itimat meselesini ileri ııurecektir. 
Çaldaria kabineyi ekatıiyette bıra
kacak\ kral da yeni kabineyi kur
mağa çoğunluk partisi lideri Çal
dariai memur edecektir. 

İzmirdeki 
Maçı 4-3 
Kazandık 

. . [Baş tarafı 1 incide] 
cı dakıkada mukabele ettiler ve birin
ci devre 1-1 berabere bitti. !kinci dev 
re daha canlı geçti. Talcrmrmız o ka· 
d~r güzel oynuyordu ki halk mütema 
?ıyen alkışlıyor ve oyun bir uğultu 
ı~mde devam ediyordu. 19 uncu daki 
kada güzel bir ştitle Adil ikinci golü 
d.e yaptı .. ~isafirlerin bütün gayretle
rı boşa gıdıyordu. Müdafaamızın yük 
sek oyunu sayesinde Sovyet kalesini 
sıkıştıran muhacim hattımız her an 
~ol yapmak vaziyetine geliyordu. 
r_~m 36 rncr dakikada sol açık Hamdi 
g~~~~ bir kafa vuruşile 3 üncü golü
muzu de yaptı. Artık oyun azami sür
at ve heyecanını bulmustu. Türk ta
kımı bugün en muvaffakıyetli oyunla 
nnda~ ?irisini oynuyordu. Bu sırada 
kalecımız pek zayıf gelen topu her 
nas~lsa elleri arasından kaçırdı ve 3-2 
va.~ıyete. geçirildi. Takım oyuncuları 
ıruıteessır duran kalecimizi kucakladı
lar. Ve oyun tekrar son hıziyle de -
vam etmeğe başladı. Fakat bu sırada 
Rus ha~~~inin devam edip gelen 
yanlrş huklimleri artmrstı Hakem ka 
lemizin bir karışıklığınıJ fr~sat bilerek 
müdafaamızın sıçrayarak kafa vuru~ 
şunu penaltı ile tecziye etti. Talcrm 
bunu protesto makamında kaleciyi 
kaleden çekti. Misafirler boş kaleye 
topu attılar ve 3.3 berabere olduk. 
?y~n tekrar başlayınca muhacim -

ı~:ı~ız .. topu de:h~l Sovyet kalesine 
goturdulcr. Ve ıkı iiç dakika Rus ka
lesi çember içine alındı. Dördüncü 

Binlerce yurttaşlarımdan öteden • 
beri vatan ve millet hainliğini geçim 
vasıtası yapan birkaç erserinin Ulu 
Şefimiz Atatürke yapmak istedikleri 
kötü kasti tel'in ve muvaffak olama
dıklarından beni tebrik eden telgraf
lar almaktayım. Teşekkürlerimin ve 
tebriklerimin sayın yurtta§lara ulaş
tırılmasını Anadolu Ajansn /~n i'v.
rim. 

Şükrü Kaya 
Kiliselerde yapılan ayinler 

Atatürke suikast yapmak isteyen
lere karlı memlekette uyanan nefret 
ve kin her gün bir parça daha art
maktadır. Dün aabah saat onda da 

Galatada Türk Ortodoks cemaatinin 
Panayia kilisesile, Beyoğlunda Balrk
pazannda Türk Ermeni kilisesinde 
birer dini ayin yapılmıştır. Galatada
ki Türk Ortodoks cemaatinin yaptığı 
ay~n ço~ kala.b~lık olmuş ve Ulu ôn
derın saglrğı ıçın türkçe dualar edil
miştir. Bundan sonra Türk Ortodoks
ları Baş'kanr Eren Erol (Papa Eftim) 
bir söylev vermiştir. 

Eti Bank 
Açılıyor 

.. ~Baş tarafı l incide 1 
on.emlı bir esasını lftfkil eden J.e • 
mır endüstrisi için Sumer Bank ile 
K.':'l.1! müeasesesi araıında iptidai 
8'?_ruf!11eler olmu§tu. Kcıt'i proje Ö· 
~umuzdeki ay iciı:ıJe krup tarafın
a an ~a~kaya verılecek ve ü~erin • 
. e g~':"fmeler baflıyacaktır. Bu 
l§e dıge_r !'"•mlehetlerden İ§tirak 
etmek ıahyenler olursa teklif len 
ncu:an İtibara alınacaktır. 
.~~e~trifikasyon ve kimya aana· 

yu ıçın de, müteaddit Alman aer
~ayedar 1fruplarından ekonomi ve 
lma~s bakanlıklarına müracaatler 
vakı .":.~muıtur. Bu müracaatler' öğ
ren'!ıgımc göre; miktar ve vade iti
barıyle önemli telakki olunabile
ce1 k mahiyettedir. Alcika ile takip 
o unmaktadır. 

golü yaptık. 
lzmir halkı oyunculanmı:ıı uzun 

uzun al_kıglandı ve yiiksek ovunumu
zun netıcesi olan galebedcn do'ayı Al 
~a.ncak stadyomu bir sevinç havası 
ıçındc yüzdü. 

Panatiniakos ve 
Tamşuvar takımları 
Geliyor 
Do~u haber veren kaynaklar· 

dan ogrendiğimize göre, Yunanlı
tanrn en kuvvetli takımlarından 
Panatinaikoa ile, Tam§uvar takım
ları rnuhtelif tarihlerde, Galatasa
ray ve Betiktaı ile kartılaflllak Ü • 
zere §ehriınize geleceklerdir. 

Yunan takımı, ApoJlondan da o
yuncu alarak çok kuvvetli bir hal
de cwna &ünü fıtanbula gelecek 
ve cumarteai günü Taksimde ilk 
maçını oynıyacaktır. 

• Tamtuvar t~krmr da, ikindletri
nın otuzuncu pazar günü Galatasa
ray, Betiktat takımlan ile karşılat
mak üzere şehrimize gelecektir. 

Bu tarihlere teaadüf eden lik 
maçları tehir edilmiıtir. 

Son Telgraflar 

Habeşler italyan Hücumu
nun Başlamasını Bekliyor 

Adisababa, 27 (A.A.) - Bütün cephelerdeki Habeş kuman
danlar, 1talyan hücumunun yarın başlaması muhtemel bulundu
ğundan haberdar edilmişlerdir. Bugün imparatorun başkanlığın 
da yapılan bir toplantıda durum incelenmiş ve bütün lüzumlu 
tedbirler görüşülmüştür. Karohai kumandanı, Karohai'nin her 
dakika İtalyan hücumuna maruz kalmasının beklendiğini bildir
miştir. Krohai civarındaki telsiz telgraf istasyonunun susması 
endişe uyandımıaktadır. İstasyonun İtalyan bombardımanına 
maruz kaldığı zannedilmektedir. Ras Seyum, imparatoru İtal
yanların Aksum - Adua • Adigrat cephesi boyunca yaptrkları ha· 
reketlerden haberdar etmiştir. Harrar genel valisi Nasibu, Cici
ka civarındaki büyük ordunun kumandanlığını almak üzere Ci
cikaya hareket etmiştir. 

Barış için 

italyan Teklifleri 
Londraya Bildirildi 

• 
Londra, 27 A.A. - Fransa hüku-

meti, İtalyan - J-labeş harbinin halli· 
ne esas olabilecek İtalyan tekliflerini 
İngiliz kabinesine bildirmiştir. Sanıl· 
dığma göre, İngiltere, bu teklifleri, 
hiç değılse malüm olan şekillerile. 
kabul etmiyecektir. 

Bununla beraber, İngiltere hüku
meti her türlü müzakere ve İtalyan 
tekliflerini tadil ihtimallerini elbirli
ği ile tetkik için, Parisle sıkı bir te
mas muhafaza etmektedir. 

Siyaaal çevenleT, kabinenin, RCri 
l'edbiırleri tatbik için her türlü teda
biri alını§ olduğunu ve İtalya - Ha
bet davaaımn haJüne bir çare bulun
madıkça bu tedbirlerin tatbıkine de
vam edileceğini ıöylemektedider. 

Teklif yapılmamış 
Roma, 27 A.A - Yan resmi çe

venler, Habeş meselesinin halli he -
miz bir teklif mevzuu olmadığım ve 
ancak diplomatik temaslara vesile 
olduğunu tavzih etmektedirler. 

Amerikanın Cenevre
ye verdiği cevap 

Vaşington, 27 A.A. - Havas a
jansı bildiriyor: Uluslar Sosyetesinin 
memorandumuna verdiği cevapta A
merika hükümeti diyor ki: 

Andlaşmalara saygı mefkuresine 
kuvvetle bağlı bulunan Amerika hü
kumeti ve ulusu, Uluslar ailesi içinde 
çıkacak olan görü; farklannm barış
çıl metotlarla kotarılması gerektiğine 
kani bulunmaktadır. Paktı imza eden 
devletlerin hiçbiri bu metotları say
mamak, yahut onlardan yüz çevir
mek hakkına malik değildir. 

Şimdiki durum karşısında Ameri
ka hüklımeti, barışı korumak ve mu· 
hafaza etmek icin mümkün olan ça
lışmaları esirge~memiştir. Bu hiiku • 
met, bilhassa Paris paktınm pren
siplerini ve bu paktı imza edenlerin 
yüklendikleri taahhütleri hatırlat
mıştır. 

Amerika hükCımeti, barşçıl çözge
nin muvaffakiyetsizlige ugraması • 
run dünya için bir felaket olacağı 
hakkındaki Amerikan ulusunun dü
§Üncesini birçok defa izhar etmiştir. 

Amerika, barışın tekrar kuruluşu 
için gereken bütün tedbirleri almış 
bulunmaktadır. 

Amerika hükümeti, öteki ulusla -
rın barışı korumak ve harbi kısalt
mak yolundaki ç.alı~malannı I üytlk 
bir sempati ile ]>ovalamaktadır. 

lsviçre ,zecri tedbir
lerin aleyhindediT 

Bern, 27 A.A. - ''Neue Basler 
Zcitung,. gazetesine göre, İsviçre u
lusu, lngilterenin, ndsini korumak 
duygusu ile istediği zecri tedbirlerin 
aleyhindedir. 

Bu gazeteye göre, Federal kurulu 
zecri tedbirler hakkında görüşmeler 
yaptığı takdirde İsviçrenin Uluslar 
So yetesinden çekilişi lehinde bir ha
reket uvandırmış olacaktır. 

Franşa ekonomik ı~d
birleri tatbika ha.zır 

Cenevre, 27 A.A. - Fransa hükU~ 
meti, ayın otuz birinde toplanacak 
olan tanzim komitesinin tayin edece
ği tarihte ekonomik tedbirleri tatbi
ke hazır bulunduğunu Uluslar Sos
yetesi genel sekreterliğine bildirmiş· 
tir . 

Ancak, Fransa, komitenin kararile, 1 
kestirilecek tarih araşında, dört gün
lük bir mühlet istemektedir. Bu müd 
det zarfında iktiza eden son hazır
lık tedbirlerini alacaktır , 

Vapurlar Napoli
ye uğramıyorlar 

Napoli, 27 A.A. - Birçok yabancı 

vapur kumpanyaları ve bu cümleden 
iki İngiliz, iki Holanda, bir Japon, 
bir de İngiliz - Mısır sosyetesi, eko· 
nomik zecri tedbirlere uymak için 
Napoliye uğramamağa karar verm.ş• 
lerdir. 

Bu kumpanyaların, imdiye kadaI 
buraya muntazaman işliyen on dört 
vapurları vardı. 

Trablustan dö· 
nen ltal;yanlar 

Napoli, 27 (A.A.) - "Nazario Sa· 
uro" gemisi, ltalyaya dönmesi htikü· 
met tarafından kararlaştmlan ''Me
tauro" fırkasının bir kısım kuvvetle
rini yüklemek üzere Trablusa hare
ket etmiştir. Bundan başka kamyon, 
levazım ve erzak yüklü olan iki va • 
pur doğu Afrikasına hareket etmiş
tir. Yakında on gemi :Afrikaya gide· 
cektir. 

İtalya - Habeş 
Harbi 

[Baş taraft l incide] 

Ke§İf uçuşları 
Mogadiscio, 27 A.A. - İtalyan 

uçakları dün Gorrahei'nin 160 kilo· 
metre güneyinde mutat keşif uçuşla
rını yapmışlardır. 

Uçaklar. Gorrahei'ye doğru kı1çan 
ve İtalyan kuvvetleri tarafınrlan ko
valanmakta olan Habeş kollt'rı gör
müşlerdir. 

İtalya hiçbir teklif yapmadı 
Adisababa, 27 A.A. - Resmi ~c

venlcrde söylendiğine göre liabeı 
hükumeti, davanın halli için ltalya
dan hi~bir teklif karşısında bulun • 
mamıştır. Hükümetin bu husustaki 
bilgbi gazetelerde gördı.iklerinden i
barettir. 
Habeş hükumeti general Vehip 

paşanın azledildiğine dair çıkan şa· 

yialan yalanlamaktadır. Vehip paşa, 
Ogaden cephesinde süel mütehassıs 
ödevini görmekti devam etmektedir. 

İtalyanların Makallcye &Okulmuş 
oldukları hakkında haberler de ayni 
suretle yalanlanmaktadır. 

İmparatoru Dcssie'de kabul için 
hararetle haz.ırhklara devam edili
yor. Hükfimet, Dessie'ye doğru yol
ların tamiri i~in acele işçi gönder-
miştir. 

İmparatorun Dessie·de az 2aman 
kalacag1 ve oradan Harrara doğru 

yoluna devam edeceği söyleniyor. 

Yeni bir )'Ol 

Tigr~ c~phesi, 27 A.A. - Marc-_..... 
Badoglıo J~e beraber Sömürgeler bd:

kanhgı müste~arı Lessono, yerli as
ker ve kara gömlekliler tarafından 
yapılmış olan Mareb - Enticho - İzal
ka yolunu açmışlardır. 

Azad edilen esirler 
.. Ti~e cephesi, 27 A.A. - T igre 

bolgcsınde bulunan 10 bin kôlenın a
zat edilmcsı hiçbir tÖrC'ne v~ ilc ol
mamı~tır. Bu kölelerin sahipleri bun
lan agızdan azat etmişlerdir. 

ltalyan elçisi 
nihayet gidiyor 

Cibı.ı.ti, 27 A.A. - İtalyan konsı;v 
losluk memuru Armas ıo Cibuti - A
disababa yolu ile Abhamo'ya geım·ş
tir. Yarın Cibutiye gelecek olan Kont 
Vinci ile ataşemiliter Calderini ken
disine millaki olacaklardır 
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lstanbul 011utan ı ı 
Satln•I•• IC01B..,.•• ....... 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı i· 

çin a1macak olan 134 kalem 
illç verilen fiyat makamca 
pahalı &öriildiliünden tek
rar kapalı ~arf usulile eksilt 

ÇOCUk' BÔYÔR, ADAM OUJQ 
KlJMBARASI DA KASA OllJR. 

• 
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-------------------• meye konuhnuttur. Tah· min bedeli 448 78 kırk dört REHBER 
( Soryano ve Hananel ) 
BIJllllT• ... "'9 ........ 
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Tanar• ""•nıoeu Mlhl•lıell ,...,.. 

Trikotajlar 

Erlrek " •• eamaearlan ..... _. .... 

........ ., ..... .. 
Ghalelder '" JıraqtJar 
Çocak • .,.. 
!Wina"_..._ 
Ş.pblu.-ıa-v ... 
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KIZILAY 
Sabf deposu dlrektlrlGIGndenı 

Cumlıurigetimizin 
12 iaei ,.ı ...... ..., ...................... 

Oyun Kiğıtları ..... 
iyı bıF hatıra 

Gazel bir hediye olacak... 
Satlt ,..... 

-

Yeai p-ta• ci•••••• A'-NJW. ... • 20 ._,.. ...... 

bin eekiz yüz :vetıniı aekiz 
liradır. thaleai 6-11 ... 935 
çarpmba günü -t on bee
tedir. tik tominat 3366 lira
dır. 

Sartnamesi İstanbul Ko
mutanlığı Satınalma komis 
yonunda olup 225 kuruı 
mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin ilk teminat 
mektup veya makbu ve 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
üncü maddelerincltki vesi
kalarla birlikte teklif mek· 
tuplannı vakti muayyenin. 
de ve ihale saatinden bir•
at evveline kadar ırmdıkh
da Satınalma koınil70nıana 
vermeleri. (6504) 

, 
iŞ 

~IJj 
KUM8ARASJ ,. · ·<: .. '111- ~. o ~,,,,.-~l ....... "l.'.._"I 

Siz de 31 llkteşrin arsıulu~I artırma günü 
bir kumbara alarak para blriktirrniye baş-
BY1nız. Gelecek sene bu tarihte küçük bir 
sermay sahibi olmuş olursunuz. 

1 blnbul Harld Aakert Kdaab lllnlan ' 1 

l~bnJll~~diı: ~ ~.~·l>ir•t~ 
teminati ssaa-nradır. sın- Vel bpall ·dihar}Ji iekill 
namesi Kırklareli Satmal· mektublarmı Ershıcanda 
ma Komisyonunda her gün Tümen S.tmalma JComir 
göriilebilir. (359) (6457) yonuna vermeleri. (352) 

8164 (6467) 8174 ... ~ ... 
uzıncan ıamızo.nu kı- Kırklarelinde 600 ton ar• 

~--_._----1 1( R GiBi 
Ayar işyarı Aranıyor &ia5livA2 AT•R 

~ ~407000 
kilo 18315 liralık arpa ka
palı .zarfla eksiltmeye ko
nulmuetur. llk peyi 1374 li
radır. İhalesi 31 Birincitet-
rin 935 peqembe lilnii ... 
at 16 dadır. İstelrlilerin Vi
ze Satmalma konUeyonuna 
ihale eaatinden bir -t ev
vel relmeleri.(345) (6347) 

=-~i!e ::~Ye:leri ~~~ panm kapalı sarfla ihalesi ı1 
T-- .,.. ı- İkincit,...rin 935 triinü .... ~ 

Marmar11 b61geal 61~Gler ve •ıar 
batl•pekterllllncl• ı 

Uray grup m~ezleriııde çal11tmlmak ve ücretleri 
uraylarca ödenniek ibere san'at mektepleri mdunlan 
U.tün tııtularak 45·150 lira aylık ücretle a~ar ityarlan 
arandıiuıdan iatekli1erin nüfuı ve askerlik Wlıtlannm 
ve tahsil belgelerinin birer kopyasını ve kıla bir bal ter -
cümelerini dilekçeleriyle birlikte getirerek imtihan edil • 
mek üzere 18-11-935 panrteli cfinü saat 10 da İstan
bul yeni postahane arkunıda Beyker hanında Marmara 
bölfesi ölçüler ve ayar bq iapekterlilinde bulunmaları. 

(6784) 

1128 

••• 
Ktrldarelinde 900 ton un 

D niz yollan kapalı aarf1a ihaleli ı lkin-
1 citepin 985 Cuma cüntt ya-
ş LE TM ES l _ .. 1.caktlr. Ekailtmeye -'•· 

.......... SarllrlJ 1:..,.... l™9 ·-
T ... •nu _ ..,._. .. .......,. mele isteyenler ihale günil 

__ .... ...._ T4 12Ho. -•ı teklif mektub1l- ile kanuni 
lakenderı,. ,etil belceleriııi -t l4 • bdat 
lzll•R ,..... 29 16,.....,._ Komisy0n RUne verı.Je-

SALI .... .at ıı • lslUN- ri ve saat 15 de Komiİyon. 
ı DERIYf.'Je ..._ ...... aasts · da bulunmaJıdır. Unun tah 

• min edilen bir kilo fiatı 
--------- - - -------------------------- ---------

No. 180 

• 
KIRMIZI VE SIYA'H 

- 8aJll', dedi, ben IİH karp ki
tü bir msan dettum. 

Fakat bu hareketinden IOD derece 
utanıp hemen ayala ~-

llarquia ı~lrten pfkm bir hal· 
de lclL Jalien'ln bu hareketini 16-
rilnc:c ona )'ine, bif arabacı atnna 
yaJatacılr pia pla kiifürler aavurma• 
.. .. .,. ... B6Jl• Dk defa olaıak 
bu kadar bayap tlsler 11,Saaek. 
billnmes, beDd a cm bir •il_. 
olQJOnla. 

- Kılllllla adı X.clt• lorel o
lacak hal 
KllllDWrUda•ı~Ml 
Bu iki mm .. .._.. blJle .,.. 

salala lleHrtnce iL .. La ..... 
....,... ... ...., ... artık hfale
rine. huebt1edae bakim ..,.. 
du. Jalien dayalı: Jiyec:elinden 
korktu. 

llarquif biru aldı bapna ıeldili 
zamanlarda fellketine a1qır l!bl olu· 
yor ve o stman Ju!lea'e, ~ldukça 
makul sitemlerde bulunuyordu: 

- Kaçmabydmıs, momleur, bç· 
tnahydmız, diyordu. Vuifeab kaç· 
malrtı.. Siz, dünyama en atalı ada· 

••+t&.. • 
Jalien mua bqına lidiP bir kliı· 

da~ mektubu yama: 
ık...+ll'i lla7at ......... 

rı' nlliır~.W.,._. .... 
- .....,. ... ,..,... Ollus• 71-.a ....... ı' k ... ,,, ... 
--•1111111-- u ... a. .. ..................... 
mir o fi .. thlııilale ıMa dı L w 

-Tentall:ta kil* Mr 
ık ~ ....... a.aı aldtllla. 
yüut lll'lırltrrnıett• birine tmre61. 
awanon. .. fi9Mtl .n aablJun Mrt. .. .....,... __. ..,. .... ....,.. 
~ka ................ 

- Yıkıl. defoL. 
~Hkanb ~inden: "AnlatıhJor, 

dedi, beai aldilrmek aahmetiJai Ufa• 
lmdaıı da etiı-ıemek Jltlyor ••• 8eni 
atdünin. cU1eceiim Jok. ,......... 
karpbk buna ruıyım... Ama keneli 
keadüai aıdünmem ya I ı.,.u ane
rim- Oiluma karp da ~em var., 

Jkyallnde ilk defa olarak bq. O.. 
4ar vib'*1a beliren bu fikir artık 

bin kilo od1ı111 kapalı ebilt· ..,,._. ·-- ,_,.... 
meye konuJmıuttur. Mu- lacakdır. Eksiltmeye sif"' 

-. mek isteyenler ihale cünif 
hammen bedeli 87500 lira teklif mektubu ile bnıuÜ. 
dır • .tık teminatı 6563 lira- belplerini saat 15 e Jıadat 
dır. lhtlesi 30 .. 10 .. 935 tut Komi~ Reiline vermeli 
11 de Tümen Satmalma ve uat 16 da Komisyonda 
Komisyonunda yapılacak- bulunmalıdır. Arpanın talı: 
tır. lartnameai &aincanda min edilen bir kilo fiatı 4 
Ttlnifm Saimitma Komis- laırut 44 untimdir. tık tr 
yonunda 4S8 kUl'UI kaqıb .. minatı 1998 liradır. ~ 
imda verilir. !ateldller • namesi !'n'ldareli Sa~ 

ma Kemıayonunda her liil". 
2490 saydı kanunun 32, görtllebilir.(358) (64S8) 
33, 34 maddelerine göre ıtd: 
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OSMANLI BANKASI 
... .,. 30 Haziran 1935 tarihindeki mali vaziyet 
~"TIF 

lii11e .... _ ti · • · · 1 ed 'I . 1 L --...e erırun teavıyesı ta ep ı memıı o an 
•111ftı 

~•&ada ~ Bankalarda meYCut nukut 
l" •aa V•deli avanılar ve röporlar 

ah.il olunacak ıenetler 
c~ 

ll"anda mevcut kıymetler 
80"\:lu heaabı cariler 
~ehin m"Ukabilinde a•aMlar 

•bul tarikile bo;çlular 
Ca · 
'-" ~Yrı menkul mallar ve mobilya 
nıuteferrilc 

PAS 1 F 

Serınaye 
~•til .~cibince ifraz edilen ihtiyat akçeaİ 

evtıu tedavülde bulunan banknotlar 
CörüJdiiiünde ödenecek aenetler ve vadeli 
~netler 

.\lac.:Jc)ı huabı cariler 
Vadeli bonolar ve he.,.hı c11rilcr 
kabuller 
Mütefenik 

1 
kunda ıııuvafık olduğu taadik 

CI UnQr 

Meau1 murahhas 

hterlin Ş. P. 

5,000,000 
3,674,410 17 1 
J,378,823 14 10 
4;937,142 18 11 
2,629,074 17 4 
6,671,628 17 9 
2,118.822 s 4 

4'81;617 15 8 
624,007 8 9 
23,486 ı 3 

27,538,914 16 11 

bterlin Ş. P. 
10,000,000 
l ,250,000 

362,885 8 s 

322.sso 1 1 
ı 2,968,388 ı o t 1 

1,938,133 12 10 
481,617 15 8 
216,339 1 6 

27;538,914 ı 6 ı ı 

ye 
Umumi Muha•ebe Şefi 

G. DELLA. SUDDA. 
Türkiye Umum Müdürü 

Pla. GARELLI 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Sandıklı İlçesinde yapılacak 13513 lira ~eşif 

bedelli İlk okul inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konuldu. 
. 2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. Ek
~ıltme, şartnamesi, Mukavelename, Fenni şartname, 
ke_şif cetveli, plan, istiyenler bu kağıtlan Afyon Kültür 
Dırektörlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1 Teşrinisani 935 gününe rastlayan 
Cunıa günü saat 16 da Daimi encümende yapılacaktır. 
. 4 - Eksiltmşeye girebilmek için isteklinin 1O13 
lıralrk teminat vermesi, bundan başka aşağıda yazılı 
\r~.sikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Bu gibi işleri f 0rdüğüne dair fenni ehliyet vesikası, Ticaret odasına 

aYJtb olduğuna dair vesika. 
5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede 

~azılı saatten bir saat evveline kadar getirilerek Daimi 
e!lcümen başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek
~!'; Posta i19 gönderilecek mektupların' nihayet 3 üncü 
tlı~ddede yazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
tnuhür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler ka)Jul edilmez. ( 6699) 
........... 8494 

- İSTANBUL'da ~~~~~~!i!!!!!!!!ii!iiiiiö. 

Bomonti Şişe Birası 
Müşterilerine: 

Bomonti Şirketi İstanbul şişe birası mllıterilcri arasında 
1935 senesi yaa aylan için : 

BiR MÜSABAKA TERTiB ETMiŞTiR 
lier fİ§ede etiketin altında numaralı bir kigıd vardır. Bu nuıııarayı 
•larıtar araaında her ay nihayetinde bir noterin kontrolu altında 

müNbaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 1001 90 ve 30 liradır. 
?.ftıa&bakada kuanan numaralar her ayın 5 inde ıuetelerle 

ilan edilecektir. Kazananl&r ayın yirmisine kadar 
Şirkete müracaat etmelidirler. 

Şirlcet, düJckinlarda ve lokantalarda numar11ıı tiıe kabul etme
rncterini ve gişelerin üzcrlerindcki numara kaiıtlarını muhafaıa 

.. eylemelerini aayın milıtcrilerinden rica eder. 8157 

• 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mekteb için açık eksiltme ile ( 600) kilo gravyer 
J)eyniri alınacakdır. Tahmini fiatı ( 390) lira teminat 
:arası (29) lira (25) kuruştur. Eksiltmesi 7/ 11/935 
aat 16 da yapılacakdır. İsteklilerin şartnamesini gör .. 
~ek için her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün 

--.!... saatte Komisyona gelmeleri. (6698) 8493 

t IST Af4BUL BELEDiYESi ILANLARI 

S" 
A. Urp Agopta SUrp Arop M. Sürp 

111~oPbft\ezarhfı al'WMmda 49 metre 
1' ra baı araa 

1enelik muham
men kiruı 

50 

Muvakkat 
teminatı 

4,50 
tn~kıirn Sürp Agop M. 430 metre 

;abbaı ana 150 11,25 
rıat Ulcarda ıemti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temi • 
ve ~l Y•ııh olan arsalar 936 seneıi Mayıs sonuna kadar kiraya 
varı 111ek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi le- . 
la zırn ınU~ürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler hiza • 
ra~nda ıöıterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubilc be
huı er 29 1 ci teşrin 935 sah günü saat 1 S de daimi encüml'nde 

UJUnalıdır. (B.) (6393) 

, ' Müsabaka imtihanı ile 
Memur ahnacakdır: 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankanın teşkilatile, Fabrikalarında istihdam 

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

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

imtihana Kabul Şartlan 
aşağıda yazllıdır. 

1 - Türk olmak, 
2 - Ankara, İstanbul Ticaret Mekteblerinin lıse 

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

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

İmtihana girmek isteyenlerin en son 15-11-93 5 
tarihine kadar Ankara'da Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğüne, !stanbul'da Sümer Bank Şubesi Müdür
lüğüne aşağıdaki vesikaları tevdi etmiş oJrr ... 1::ın la
zımdır. 

ı - Dilek kağıdı ; 
2 - Hüviyet cüzdanı veya tasdikli sureti 
3 - Mektep şehadetnamesi veya tasdikli sureti; 
4 - Bankanın doktorundan alınmış bir sıhhat 

raporu; 
5 - 3 vesika fotoğrafı 

İmtihan 23-11-935 cumartesi günü saat birde An
kara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde, İstan-

1 

bul' da Sümer Bank Şubesinde yapılacaktır. ( 3117) 
(6614) 

j imtihanda aranılacak bilgiler şunlardır: 
Hesap İktisad 
Muhasebe İktisadi cografya 
Ticaret Hukuku, Yabancı dil 

\... 'S4SS_ ., 

lstanbul limanı sahil sıhhiye mer
kezi satınalma komisyonundan: 

1 - Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi Önündeki 
iskele açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 
5 3 8 lira 1 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nakit İşleri şeraiti umumiyesi 
E - Yapı işi fenni şartnamesi 
F - Hususi 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 İkinci teşrin 9 3 5 Cuma günü saat 
on dörtte Galata Karamustafa paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 41 lira 
mu~akkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesıkayı göstermesi lazımdır. 

. A - En az 5 00 liralık buna benzer işi yaptığına 
daır 1.tanbul Nafia Müdürlüğünden tasdikli ehliyet ve-
sikas göstermesi lazımdır. ( 6688) 8490 

' ' • .r "" 

L.T.PIVER 
PAR İS 

Reve d:or 
E SAN S-LOSYOrt 

VE PUODA 

Partümöri L. T. Pİ VER A: Ş .. İstanbul Şubesi 
Si•li Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon: 43044 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktör-
lüğünden : 

1 - Okula alınma sınavında kazananların isimleri O· 

kulun koridoruna asılmıştır. Sınava girip kazanan okur
ların taahhüt varakalarını hemen yaptırmaları. 

2 - Okulun ikinci ve üçüncü sınıf derslerine 1-10-
935 perşembe günü, birinci sınıf derslerine de 4-11-935 
pazartesi günü başlanacaktır. Biı·inci sınıf okurlarından 
olup ta dosyasrn• t ... rr:- r , l ... .,,, ... olanlar 3-11-935 pazar 
günü akşamı. ikinci ve üçüncü sınıflar OfUrlan çarşam
ba günü akşam nihayet saat 18 de okulda bulunmalı
dırlar. 8597 

Ankara ilbaylığından: 
1 - İlimiz çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alına

cak 100 dane 6 numara ve 7 5 dane 3 numara yerli ma
lı pulluğun 4-11-935 pazartesi günü saat l 5 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların tutarı 313 7 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara Tarım Direktörlüğünde gö

rülebilir. 
4 - İsteklilerin pullukların yüzde 7,5 tutarı olan 

Banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğii 
veznesine yatırılmış makbuz ve teklif mektuplariyle 
birlikte eksiltme günü saat 14 de ilbaylık daimi encüme
nine vermeleri. (3076) (6567) 8420 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum ldareai ilanları 

3000 lira muhammen kıymetli on bir kalem mano
metre ve yedeği gümrüklenmiş olarak teslimi şartile 
5 Birincikanun 935 perşembe günü saat 15,30 da An
karada İdare binasında kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat te• 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünde dağıtılmaktadır. (6598? 

8390 

Muhammen bedeli 14 2 7 3 lira olan kazma, kürek, 
yaba manivela demiri 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 vesikalan, keza kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğc kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. Buna ait şartnameler parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada te-

seHüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir. (6623) 8425 

25 İkinciteşrin 1935 gününden itibaren Anadolu ve 
Toros sür'at trenleri, umumi tarife D. D. 71 No. h uzun 
mesafe tarifesi ve D. D. 104 No. h arsıulusal yoloo 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 'fo 2 5 i ve adi 
vagonlarda seyahat edenlerden de o/o 12,5 u munzam 
ücret olarak alınacakdır. 

Faz1a 1tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. 
(.3149) ( 6696) 849l 

18-10-193 5 tarihinde yapılan eksiltmede elde edilen 
fiyat haddi Jayıkmda görülmediğinden 7 363 lira mu
hammen kıymetli lokomotif, vagon ve supap yayları 
gümrüklenmiş olarak teslimi şartile 9 İkinciteşrin 935 
cumartesi günü saat l O da Ankarada İdare binasında pa 
zarJıkla satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 552 
lira 2 3 kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe gir 
meğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ile ayni gün tayin edilen saatte malzeme dairesi komis
yonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartna
me Haydarpaşada tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, An
karada malzeme dairesinde görülebilir. (6729) 

8533 

inhisarlar Umum Müdürliiğünden: 

Paşa bahçe Müskirat Fabrikasının yanan kısmına yap
tırılacak ( 3 6 2 9, 9 6) lira bedeli keşifli çatı inşası açık ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi 20 kuruş 
mukabilinde almak üzere her gün ve münakasaya işti
rak etmek için de 12-11-9 3 5 tarihine rastlaya,n sah gü
nü saat 15 te (273) lira muvakkat teminatlarile birlikte 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Ko
misyonuna müracaatları. (6717) 8528 
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§ Şışe kavanoz Ve § ı DinCj olmaktır. I O.ram·IE 
~ ben~eri cam işleri ~ HORMOBiN /.40 İSTİFADnioi~ 
~ alırken artık --- TABLETLERi 

- OSRArt llboratuvarlarrnın ---
ŞU MARKAYI: ----------= 

ş 
-------------------...... ----------------------- ARAYINIZ! -

§ Yorgun vücutları yeni meydana getirdikleri 
§ dinçleştirir OSRAM " D ,, ampulleri 
=: I fennin bir mucizesi tellkki 
§ iKTiDARSIZL Cil ediliyor. Çifte spiralli olan 
E: ve OSRAM " D ,, IAmbalar. -=: B 1 Ci kr v • • ta bit sarf i ya ti a p ek = e evşe ıgını 4t0k 1ş1 k verirler. c.ire· 
=: giderir, yaşamak nefesini iade yandan tam manasile isti• = eder. Eczanelerde bulunur. la-= tanbulda fiyatı 150 kul'Uf. Taf- fade etmek isteyenler 

S ailat için G~J;~:oıta kutusu 
1 
o s R A M 'l o 

=·~~~~~~~- " =: 7716 ampullerini diğer IAm· • 
=-~ -D-IP_L_O_M_A_L_I_B_l_R_G_E_N_Ç balara . tercih etmelidir- j t-AiP,.t.UPNSJl.!,µ_M 

ler. Adı ucuz lambalara ~~W'ifff'~ 
:: FRANSIZ BAY AN O/ o.sn - nazaran o 40 istifade Jj'.:'t'..<l A = Fransızca malumatlarını derin - ı·d· I v7 = !ettirmek istiyenlere den vermek - 1 ır er. = tedir. Aynı zamanda aileler nez -
E dinde birkaç saat kalarak genç ta-= !ebeler hazırlamaktadır. Stenogra--§BU MARKA: E fiyi (Duploye) metodu ile çabuk 
E:: öğretir. Mektupların "Fraruız,, ru-= muzlle İstanbul 176 numaralı pos---------------

~ ------------------------------------

Sağlamlık, güzellik - ve -
= ta kutusu adresine gönderilmesi. ---=~~~~~~~~~----~~~~~~---~~~~~-----

"ölçü - · avar yasası ,, na 
----------

uygunluk garantisidir -
---------= ------------
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'T' l {ı lstanbul bürosu • İş Han 22219 • 22830 = 
.l e e on: Merkez Paşabahçe: 30 : 69 • 70 § 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları anonim sosyetesi ;; 
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CUMHURiYET AYRAMI 

Ulusun bu en büyük bayramını, 

şüphesiz bütün yurtlaşlar zevk ve 

neşe içinde kutlulamak isterler. 

iNHiSAR iÇKiLERi 
Zevkınizi tamamlar, neşenizi arttırır 

Vaktile tedarik ediniz. 

ŞARAP, VERMUT, LiKÖR, KANYAK 

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

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 

Zf:ıNIR 
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.! 
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Arsıulusal artt1rma günü olan 31 Birinciteşrinde Banka Şube 
ve sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açt1rarak en aşatı 10 
lira yatnanlar arasında 100 kişiye aşağıda yazdı ikramiyeleri 
verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
ikinciye 80 " 
Uçüncüye 60 .. 
Dördüncüye 40 " 
Beşinciye 20 " 
Ellinciye kadar 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye k. 5 .. 

Kura Birincikflnunun 7 sinde Ankarada Merkez blnasınd~ 
çekilecektir. Kuraya girebilmek iç.in para yat11anlartn parala· 
11nı 7 birincikanuna kadar çekmemeleri lazu~.dtr~ s32ı 


