
YARIN 16 SAYFA • 243243 

2 SAYI 194-3497 
On Birinci YIL 

IKINCITEŞRIN 

CUMARTESi SAHiP ve 
BAŞMUHARRIRI 

193 5 
Mahmut SOYDAN 

SAvısı 5 KURUŞ ISTANBUL TELEFON { Mudi.ir : 24318. Yazı işleri : 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310 

ATATÜRK Yıllık Söylevini Verdi 
Ulu için ıki Ehemmiyetli Düstur: " Yurdumuzu Ve Haklarımızı Müdafaa 

Edecek Kuvvette Olmak ... Sulhü Koruyacak Arsıulusal Çalışma Birliğine Önem Verniek.,, 

ATATÜRK Diyor Ki : 
işlerimiz Çoktur, Önemlidir. Fakat Başa
rılacağına Sarsılmaz Güvenim Vardır 

Vergilerin indirimlerini Hazinenin 
Başarabilmesi ülke Ekonomi Kudretinin 
Yüksekliğine Değerli Bir Be1gedir 

------~~~~~., 

Atatürkün 
Söylevi 
•. Atatürkün dün Kamutayda verrHa; 

•oyıcv bütürı ah· .. ~- _ ... ttıarı kara
t• ........ ~n ıyı teşhislerin yanyana ge
~~ı~rnesıle çizilmiş bir dünya portre-

ır. 

d' Medeniğ ve insan Türkiycnin ken
b~ kıwvetlerine karşı olan güvenini 

1 ır kdaha ortaya atmak vesilesini bu
hur en Atatürk, sulhü şaşmaz bir 
b c~:f t~.t~n Türkiye dış politikasının 

e ernıgınde en ufak bir bükülme ve 
çn~drpılına dahi bulunmadığını bize ye

ı en .. • .. ogretmiş oluyor: 
t Sulhün bozulmuş olmasından ız
~rap duymamak mümkün değildir ... 
t Yen Türkiye, ıulhün dostu olmak· 
a ve sulh·· . ted· u. ıstemekte devam etmek· 

bü 1:· Dı.ı. sıyasa alanında sulhün en 
k Ytik kılıt taşı olarak tanıdığımız 
hiu~uın, Uluslar Kurumudur. Yalnız 

r1b· · · 
110 ırını kovalayan tecrübelerden 
el nra ulaştığımız bir kanaat te var· 
b~· Bu kanaat Uluslar Kurumunun 
n zat kendi tarihinden de aldığı bir 
!~t~r ki AtatürkUn dilinden çıkan 
ri •ozler içindeki şıar bu esas üze· 
'!ien~tn. medeni cihan diplomasisine 
ın::. rnış en minalı bir direktif kıy-

" ıne yükselmektedir: 
- Bizim •ulh ülküsüne neka

.(Arkası 3 üncüde] 

TAN 

~kineye verirke~ 
Çerkes 
Cemiyetinde 
Araştırmalar 
Yapıldı 

ı\" e "d 'a.d{11 en birçok adamların 
lıı hrı, gizli teşkilata ait 

u abere evrakı bulundu 
~r~m"1an, 1 ("Tan"ın Ö%Cl tel. 
lı'LQ ı) - Suikast teıkilatına fef • 
~ ett• ... 

il •11ı anlaıılan Çerkes Etem 
/(,e #tQrdeıi Tevfik, boksör Edip 
•mQı K. • I ı., • azım •mail mevkuf bu-

lai;~m__alttadır. Bunlann Türltiye 
l'e "'"etine teslim edilip edilmi • 
,,:•itleri hakkında henüz re. -
ltt:: tereffiilt etmiı kat'i malii -
la;;1,-~lttur. Ancak Şarkulerclen 

"'"•ti "El . ·ı ._ . l'e ._ .. cemıyyetı çer11esı • 
., ~ıub·· d IQ,. un e yeniden arOJtırma • 

la~ ~Pnııı, suikast teıebbüs ve 
61r1 rl.ltlarına ait birçok evrak 
c:e:::;,ftur. Bu araftırmalar neti -
~•fiti• Çerku Efemin kardeıi 
t;;r1t·• beraber Suriye, Fili.tin ve 
lı u ı~e bazı eıhas ile anlaıtı • 
ber • •nd1leri ile ,izli bir muha-

• •er · · lt.,,.d .. 111
h ve suikast teılıilatı 

6., ~~u İyiden iyiye anlaı~mıı, 
Qo:ıQınla • · ı · ı.. • lQt rın ısım erıne ve fe111ı· 

~·.,'", ralıtrna tarzlarına ait yeni 
e •r b 1 u unınuıtur. 

----------' 

Ulu Önder Kür~üde 
Ankara, 1 [Özel aytanmız bildiri -
yor] 

[Saat 15 i çeyrek geçiyor, Kamu
tayın büyük aalonu hincahrnç dolu .• 
Sefaretlere ve aamiine tahıia edil -
mit loca ve yerlerde ili§ecek ufa
cık bir yer bile yok. Bütün gözler 
koridora açılan çift kanatlı kapıy~ 
teveccüh etmiş, herkea heyecanla tefı 
bekliyor. 

Uç dakika sonra Atatürk Kamu· 
tay Baıkanlık yerinde .. Sürekli al
kıılar dinmek bilmiyor. Süfera lo
casında yer almıı ıayın sefirler ve 
aefireler, ıamiin yerlerini doldur • 
muş yurtdaılar bu candan aevgi te
zahürüne ittirak ediyorlar. 

Şef hakim bir aeale, kendisine 
haı aade, fakat azametli tavriyle 
senelik nutkunu veriyor. Elinde tut 
tuğu not kağıtlanna göz gezdire -
rek, kar411ında yer almıf 329 mil -
let vekiline ve aalonu dolduran bu
nun iki miali dinleyiciye sözlerinin 

[Arkası S incide] 

Yeniclen Kamutay Baıkanlıiına 
seçilen Abclülhalik Rencla Bafkan 

vekillerinclen Refet 

-------------4' -----~ ... uunaw~ a~U4WZL GJJWnsr• 
Cumhuriyetin 12 inci ydında clost clevletler büyüklerinden büyükle

rimize gelen telya:&ılarını ve cevaplarını 9 uncu sayfada okuyunuz. 
....__....,,,....~~~ 

- ~-- --
• 

Habeı İmparatoru cepheye gidiyor 

iki Cephede De Taarruz Başladı 

Somalide Habeşlerin 3500 
Ölü Ve Yarah Verdiği Söyleniyor 
HABEŞ ORDULAR/ KOMUT ANI 
ABDE. KEMAŞ DECAZIN DA 
0LD0(;0 BlLDlRILIYOR 

MUSAALI CEPHESiNDE HABEŞ
LER ÇEKiLDiKLERi YERLER -
DE BÜTÜN KUYULARIN iÇiNE 
ZEHiR ATTILAR 

:.~fi~ ~J 
Adisababa, 1 A.A. - Havas ay

tarının özel bir kaynaktan haber al
dığına göre son günlerde Ogaden 
cephesinin bazı noktalarında ve bil
haaaa Habeş kuvvetlerinin muvaffa
kıyetsiz1ıkle sonuçlanan hücumlarına 
maruz kalan Ualual civarında şiddet
li çarpışmalar olmuştur. 

Habeı ordulan ıJoomutanı Abde -
Kemach Dedjiaz'ın öldüğü ve Ha
betlerin 3500 ys-D ve ölü verdikleri 
aöy lenrnektedir. 

İşaret edildiğine göre, Habeşler, 
istihkamlarına sağlam bir şekilde 
yerleşmiı olan İtalyanlarla bittük 
bir kahramanlık ve fedakarlıkla çar
pı§mışlardır. 

ltalyanlarclan da ölenler var 
Cibuti, ı A.A. - Havas ajansı ay

tarı bildiriyor: 
~omali cephesinin kuzey batısında 

İtalyan Dubats kuvvetleri, taarruza 
geçmeğe hazırlanan Habeş kuvvetle
rine hücum etmişlerdir. 11 ölü veren 

[Arkası 9 uncuda] ltalyanın son taarruzunu 

r Vaziyet _ 
1 . . 
J .. ltalya. •.le /ngiltere arasındaki son anlafma ümitleri de suya düımüı· 

1 

tur. /ngılıa - Fransur. ,örüımelerinden de kat'i bir netice elde edilme • 
mift~r: lngilizler, /ta/yaya Habefistanda birtakım menfaatler gösteril· 
mesını kabul etmemiıler, ve dün ele ycuclığımız gibi, buna Habeılerin 
raaı olmıyacaklannı ileri sürmüılerclir. 

Eksperler, yalnız iki taraf arasıncla bir arazi mübadelesini incelemiı
lerılir. Vaziyet ıudur: /talya, kendi.ine yakın Habeı arazisinden bir 
kısmını alacak, buna mukabil, mümkün olursa, ltalyan ara&Uinden 
Habeıi.tana deni.ae doiru bir çıklf ile bir koriclor verilecektir. 

Buna Mussolini'nin ra&ı olmıyacafı pn gibi açıktır. Nitekim dün 
ltalya• BQfbakanı, Roma üniversitesinin açılıı törenincle bir nutuk söy
liyerik &ecri tedbirlere karıı meydan okumuıtur. 

Bu •Öylevclen sonra lafist gençleri, ln,iltere sefaretinin önünde bir 

,österi yapmak, ve Jngilia maiazalannın önünde toplanmak istemiı • 

lertlir. Cenevrede zecri teclbirlerin lıonuıulcluğu fU sırada Roma da in -

giltereye karıı alınan durum fevkalade manidarclır •. 

[Bu husustaki aldığrmız telgraflar 9 uncu sayfamızdadır.] 

gö8ferir harita 

Barış Ümidi 
Suva Düştü 

nün zecri tedbirlere ltarır bir 
söylev veren Mussolini 

• 
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Dl1SöNDLJKC~ 
lJKuyucu, aeyırcı, yuacı 
Bizde gazete seviyesi, hazan, 

okuyucu seviyesinden aşağı dü
şer. Bence kari mektupları gö
rürsünüz ki çırpıştırma ve gün
delik yazı yazan muharrirlere 
meşk olması temenni edilecek 
kadar işlek bir zeka ve üstün bir 
bilgi mahsulüdür. Tereddinin 
en acıklı miyarı, mektepte tale
benin muallim seviyesini aşması 
olduğu kadar, matbuatta okuyu
cunun muharrir ve tiyatroda se
yircinin münekkit anlayışını ge
ride bırakmasıdır. Öyle ki, Tür
kiyede ne kadar okuyucu ve se
yirci varsa, aşağı yukarı o kadar 
da yazı ve tenls;it kabiliyeti bu
lunduğuna hükmedeceğiniz ge
lir; çünkü ikisinin seviye dere
cesi, profesyonel muharrir ve 
münekkit aleyhine olmadığı za
man, mutlaka biribirine muadil
dir. 

Bunun için hazan halk tarafın 
dan anlatılan, beğenilen ve al
kışlanan bir eseri, yüksek edebi 
kıymette olduğu için münekki
din anlamadığını itiraf etmesi 
gibi hayret verici garabetler 
karşısında akhramız. Yüksek 
bir eserin irtifaına okuyucu ve
ya seyirci kadar tınnanamadığı 
m gazetede açıkça yazmaya ce
saret eden muharrir, matbuatta 
seviye tereddisinin en mostralık 
tipi olarak kulağından tutulup 
teşhir edilecek bir kofluk örne
ğidir. 

Gazetelerimiz halkın seviye -
sini tayinde çok yanılmaya baş
ladılar. Bizde okuyucunun azlı
ğı, gazetenin henüz geniş halk 
tabakalarına ginnemiı olmasın
dan ve okuyanların çoğunu mü
rekkep yalamış insanlann teş
kil etmesindendir. Az çok mü
nevver olan bu okuyucu ekseri
yetinin önüne sürdüğümüz yazı
ların seıviyesi onunkinden aşağı 
düştükçe bizde Matbuatın muh
teva olarak yükselişinden bah
setmek ayıp olur. 

Peyami SAFA 

Uzüm, lnc·r,' 
Fındık Sallşını 
Artırmak i~in 

Memleketin birçok köşelerinde ü
zUm, incir ve fındık ıibi yerli ürün
lerimizin u iıtihlik edilmekte oldu
ğu naıarı dikkati çelmektedir. Bu 
maddelerin fiyatları dıı piyaularda
ki arz ve talep ıartlarına ballı bu· 
lunmakla beraber, sarfiyatı arttırma
nın bilhuea rekoltenin bol olduiu yıl 
arda feyizli tesirler yapacatı bir ta
mimle Ekonomi Bakanlığından ala
kadarlara bildirilmiıtir. Bu ürünler • 
den bol yenmesi için propacandalar 
yapılacaktır. Difer taraftan Udim ve 
incir utıı kooperatifleri dahildeki ur 
fiyatı arttırmak için fiyatları en ap
ğı bir hadde indirmitlerdir. Birer ki
loluk ıatlam, temiz ve ıeffaf klat tor 
balar içinde bir ki'o üzüm 11 - 12 ku 
rUf&, bir kilo incir de 1 O kurup ve
rilecektir. Satıı kooperatifleri, Trab
zon, Samaun,, Giresun, Ordu, Çoruh, 
Adana, lçel, Sivaa, Ankara, latanbul, 
Konya, Eıklıehir, Afyon ve Erzurum 
villletlerine tecrübe olmak üzere mal 
g8ndermefe baılamııtır. 

No. 71 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

- if akaıt niçin? Niçin beni bwa
lva ptirdin? Bende fena INr heve
.tn yokıa l»u mawaflara, bu uh
metlere niçin katlanıyorsun? K.ayae
rilil« hetmplı olun., MDİn Oüabın 
nedir? 

T aııhıin bey ıözl•ini önüııe iidi: 

- Cmtilmn... 
Dedi ve euıta. Ne tö11emek isti

yordu? N..._ tU1tu? 
c.mn. ...... ~ça ken

dimi -.. ..- ltuluJOl'du. 
• -2-

Bahkçıhk enstitüsü 1 .-:------- Ne Dersiniz? - ..... ı KUÇUK HABERLER 
1 e Çikolatacılar, mamul olarak ih-Yeni ~ahşmalarına 

Başhyor 
Ekonomi Bakanlığı tarafından ya

pılan ıslahat ile tam bir tetkik erwtitü 
sü şekline sokulan Balıkçılık mekte
bi bugünden itibaren yeni şekildeki 
çalışmalarına başlamaktadır. Bakanlık 
tarafından tetkik heyetine seçilen 
bioloji mütehaasıaı Dr. Sianer, hidro
lafi mütehassısı Dr. Muller ve endüs
tri mütehassm Buche i' e iki asistan 
bugün Balıkçılık gemisi ile 15 gün 
kndar sürecek bir tetkik seyahatine 
çıkacaklardır. Bu seyahat esnasında 
Ereğli, Silivri, Tekirdağ, lmrali, Er
dek, Karahiga ile Marmara adalarına 
uğratılacak ve lzıuire lcadar gidilecek 
tir. YapılacRk tetkikler en ziyade 
Manyas ve Apollon ıöllcrinin denize 
döküldükleri mecralarda o·acaktır. 
Bu göllerin içerilerine kadar girilerek 
buralarda külliyetli mikdarda bulu
nan tatlı su balıkları üzerinde ince
lemelerde bulunulacaktır. Bunlardan 
batkı bu mıntaka'ırdaki balıkların 
yapyııları, yumurtlıyı,ıarı ve hicret
leri hakkında da tetkikler yapılacak
tır. Yunuı ve Köpek balıklan ıibi 
küçük balıkları yutan canavarlard•n 
endüstri it' ifade edilmesi yolunda da 
ayrıca incelemeler yapılacaktır. Milte 
hBMıalar ufradıkları yerlerdeki balık 
çı"ara konferanslar verecekler, lzmir
deki konferanılannda, Türkiye ıula
nndaki tetkikleri drafında indikleri 
bütün malnmatı izah edeceklerdir. He 
yet bu aeyaahtinden döndükten ıonra 
ikinci bir tetkik için tekrar Karade
nize çıkacaktır. Karadenizdcki tetkik 
ler bilhaaaa Sakarya, Yeıihrmak ve 
Kmlirmak n~hirlerinin denize aktık
ları yerlerde olacaktır. Buradaki tet
kikler, o civarda bol mlkdırda çıka
rılan balık yumurtaları ile havyar'ar 
üzerinde yapılacaktır. Mütehauııla
rın ıöylediklerine cöre, o mıntakalar
dan çıkarılmakta olan balık yumurta
sı ile havyarların modern bir aurette 
iıtihıaline giritildiii takdirde bunlar 
la bütün memleket ihtiyacını ka11ıla· 
mak mümkün olacaktır. Heyet Karı
denizdeki tetkiklerini de bitirdikten 
sonra şehrimize dönecek ve bütün bu 
incelemeler etrafmd• hurrlayacağı 
raporu Ekonomi Bakanlığına gönde
recektir. Bakanlık bü•ün memleket ha 
lıkçılırının bu tetkiklerden istifadesi 
için bu raporları broşür halinde bastı 
rarak balıkçılara meccanen dağıtacak 
tır. 

Tifo VakiJarı~~ ~ 
Gene Çoğaldı 
Şeıhrimizde son &ünlerde tifo vak'a

ları yine çoğalmaya ba9lamı9tır. Şeh
rin muhetlif aemtlerind~ bilhassa Fe
riköy, Abaray, Davutpaıa ve Şehre
mini taraflarında futa görülen hasta
lık vak'aları üzerinde esaslı tedbirler 
ıhnmıftır. Bir aalıın halinde ıenişle 
meye müaıit bulunan tifo haatalıtına 
tutulanlar timdiye kadar Cerrahpaıa 
Haıeki, Gureba ve Şiıli çocuk haata
nelerine ~I vurmuıtardır. Cerrahpa
ıa, Haaekı ve Gurebada mevcut tifo 
hastal1rının •rttıfı görülmüı ve bun
lar .eaaaen teıisat ve kadroıu bu gibi 
ıeçıci haatahklarla milcadeleye daha 
elveritli olan Haydarpap entaniye 
haataneaine ıönderilmiıtir. Salgın 
karı191nda çofaltılan aıı istaıyonları 
da tam kadro ile çahımakta ve ınüra
caatları iı'af etmektedir. Sthhat Direk 
törlüğü, memleketteki bu hastalığın 
hemen yok edilmesi amaciyle is•as • 
yontan fazlala,tıracaktır. llıililer, 
ıulann bosuk o dutu için u1gını ıt
nitlettilini iddia etmtktedirler. 

üu kendine relecejiae o kadar 
emindi ki batta --- .. .Wuı oda
ya ıirdiii ~ hile yatılıta IMıt•nı 
duYar tarwma ~iriyor, yorsam 
bafUl8 pk-* uyuyormuı ~· 
vwi)ıcwdu. 

Bu böyle üç ıün sürdü. Üçüncü 
rün ..,... .Lm ...... laine her 
aiin mraz fada dolan ve Ccmil:nin 
hutabktıan ziyade naza benzediii 
için artıık saıbredainıez bir hale rd· 
diiini hiNettirren bir sertlikle yürü
yerek karyoYıya ~lqtı ve ona bir 
mektup Y'e'rdİ. 

Ccımile zsfm üstüne b.lcar bek· 
maz Selimin yaarı•ı tan1nuıtı. Han 
daima bddediii bir teY• -...tüf • 
denlc.rin bayretsiıfiii, he111 de ani 
bir vak'aya m.-uz kalanların ta~k~n
bğı gibi hemen biribirinin yerine ıe
çen iki ut bit ~-- sarfı yll'ttı. 

Mektup tu idi: 
Cemile; 
,.Sana lokantaıla taatlül ettiltt.,. 

_,,.ra tramlHll)' Nlrleme yeriıatle 
olclukpı .-s buhlulum bir ,,.,._. .. 
den Nnrcı Ntıltül•yi •aoa6iltlim. 
Hemen lokantayıı kOflum. Sen J'(Jlı· 
tun. Büyük bir can aılnntıaı içinde 
11eriyıe dönerlr•n ellJİM •kdannın 
önünde 11araonlann mcrdiuenler
den yuuarlanan ue lrolu yaralanan 
p .. l bir lrcMlllt 6alaNffilıleriılİ 
duydum. Biraa ıorup ıo....,turunco 
anladım iti bahai l'•çen aensin. 

"Cemile/ Nerede oturdufuna 

DÔ."\JER DONER ... raç ettikleri maddelerin muamele ver 
Haber alıyoru;ı ki· bundan ev- kiliit dolayıaile iflerin yoluna gir- gisine tabi tutulan kısmından istihlak 

vel defterdarlık ike~ yeni adıyla diğini ve tahailiitın arttığını aöy. vdergl isi alın~aması istbeğli ile a
1
lAkda-

' 
t L·ı· IAW d'l l · ı d' <.:· d"b" .. b . arara muracaatta uunmutar ı. 

yap.' cın . ef"' atta .~~e .. ı en ve e~ıf er ı. ~ım ı utu~ u rıv~yct. Verilen mal<tmata gl:lre, bu iıtek ka-
yenne bırtakım mudurlukler ku· lerın ;zıddına olarak yıne eakı teı- bul edilmittir. Çikolata"arın yüzde 
rulon latanbul Defterdarlığı tek- kiliit yani defterdarlık kurulu)IOr. 40 mı teıkil eden tptidal maddelerin 
rar ihya edilec•lrmİf. Bunu t1örenler pelr haklı olarak mamulata mahıuı resimden istiına 

itlerin iyi 11itmeai ic. in bir dai- aorabilirler. l•tanbul maliye teıki· edilmesi kararla9tmlmııtır. 
• Adaların kaadıtr09u ikmal odil

retle teılrilat yapmak kadar tabii liitıntla neden hala bir iatilrrar miştir. Kadastro planları üzerinde tct 
fCY olcımu. Lcikin böyle iki üç ıe- olamadı? Devlet, hele finanı teı· kikler devam etmektedi-. 
ne evvel lü;cumau;ı diye lôğvedi· kilatı ha;cİne ve halk ile karıılıklı • Müzeler idaresi, bundan bir müd 
len bir müeaaeıenin fİmdİ tekrar alakadar bir kurum olduğundan det evvel tamirine lüzum görülen 
~urulnacıaı lü~umunu duymak ye- sık •ık değiıikliklere maru;ı kal. Topkapı sarayı matbahlarının onarıl-

ması etrafındaki tetkiklerine devam 
ni ve eaki bütün bu teıkilcitın bi- mcuında pek fayda yoktur ve Jö. etmektedir. Kültür Bakanlığına gön-
ra;c ac~leye geldiği zannını doğu. nüp dönüp yine defterdarlığa 8•· derilen tamir projesi üzerinde henÜ% 
ru,YOr. Hatınmıuallır ve 6a3ete liı te bunu gÖderir. Bir ıeyin çolt idareye bir cevap ıelmemiıtir. Proje 
kolleksiyo11larını karııtıranlar ko- iyiaini bulduğuna emin olmadan esasları kabul edildikten ıonra verl-
layea bulurlar iti, l.ıanbulda del- iyiaini leda etmelı doiru değildir. lecek tamir tahsisatile matbahlarda 
terdarlılı lıalJınlıp onun yerini onarılması icap eden yerlerin tamiri-

Bi;z böyle düıünüyoru;c. ne baıılanacaktır. 
tutan teıkilcit yapıldığı sıralarda • Ankaradan bildirildiline göre 
aalalaiyetli birtakım aevat bu tef· Siz ne dersiniz? Dıt Bakanlık mUsteprı Aglh latifa 

e .,,) ederek vazifeeinden ayrılmı9tır. 
• Göçmenlerin Romanyadan geti

T. Rüttü Ara• 
Irak gazetelerinin verdifi bir habe 

re ıöre Tevfik RUJtü Aru bu kıı son 
lanna doğru lrak hükumetinin mer
kezi olan Bağdada bir ziyaret ıeya -
bati yapacaktır. Türkiye • lrak dost
luiunun bir kat daha artmasına vesi
le verecek olan bu 1eyaahte büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

•ı eni poliı tetkilatı kanunu 
Habu verildifine ıöre, lç Bakan

lık cenup hudutlarmuzla doğuda ve 
aahillerpe yurdun güvenini koruya
cak yeni bir tet.killt projeai hazırla
mııtır. Projenin euılarma göre An
karada bir polis enstitüsü açılacak, 
burada "liyailt, adtt, beledi ıhtiaaa şu
be' eri kurulacaktn'. Ayrıca bütün il 
merkezlerinde direktörlükler ihdas 
edilecek, ilçelerde birer güven iıyarı 
bulunacaktır. Atlı ve motörlü polis 
teıkilitı da kuvvetlendirilecek, teftiş 
kadroıu ıenitletilecektir. Proje, bu -
günlerde kamutaya verilecektir. 

Gayrimiibadiller top1 an tısı 
Gayrimübadiller cemiyeti idare he 

yeti dün toplanarak son zaman1arda 
bono fiyatları üzerinde görülen dil • 
tüklüğün önüne geçilmesi için alına· 
cak tedbirler üzerinde göri.işmüştür. 
Bu it için Ankaraya &önderilmesine 
karar verilen hmtln ~~ 1(411;.f"eli: 
çarşarn~a gtinil yapılace~t.Jr. <'.ildecek 
heyet Finans Bakanlığı ile Başbakan
lığa başvuracaktır. ----

ikramiyeli Yenice 
sigaraları 

İnhisarlar idaresi tarafından hazır
lanan ikramiyeli Yenice ıicaraları dün 
piyasaya çıkarılm19tır. Bu paketlerin 
içinde beı liradan yüz liraya kadar 
para ikramiyesi yazılı fişler bulun • 
makfadır. Paketinde bu fi9leri bulan
lar inhisar idaresinin satış mafazala
rına uğrayarak derhal pırılannı ala
bileceklerdir. İdare bir tecrübe mahi
yetinde olan bu sigaraların piyatada 
karşıla11cağı rağbete cöre diğer si • 
garaları da bu ıekilde ikramiyeli ya
pacaktır. 

İçki düımanları toplanıyor 
Türkiye lçki Aleyhdan Gençler 

Kurumu Genel Sekreterliğinden: 
- Kurumumuz 5 inci yıllık konserini 
3 ikinci.etrin pazar ~ünü saat 9,5 ta 
lstanbul Halkevinde yapacaktır. Bu 
kongrenin ülkümüz ve içki düşmanlı
ğı ile ne kadar önemli bir bağı oldu
iunu söyleme~i ~ereksiz &örürüz. 
Bu ıebeplc bütün üyelerimizin kon
ırcye ıelmelerini dileriz. 

hilmi)'tırdum. Cemile/ O 11ccc UJ'U· 
maJım. Cemile/ Düne kaılııı Tak
amcle belki !J()() apartmanın kapı
cılarına aoraraJr Nnin a"rtmanc
nı buldum. Bunun daha kolayı var
dı ama o odama .enin culre•İni 
earmalt clefil, onan allını bile lıcn
di ~endime karfl anmak istemiyor
dum. 

"Cemile/ Bel~i ıen yataktaaın. 

• Mektep 
Kitapları 
Yetiştirilecak 
Azlık ve yabancı okuJlan bir bu 

çuk, resmi okullarda bir aydanberi 
açık olduiu halde henüz talebenin 
elinde birçok kitaplar yoktur. Bil
hassa ellerinde kitap namına yal -
nız okwna kitapları bulunması İcap 
eden bir, iki ve üçüncü sınıflarda 
öğretmenler de, talabeler de müt -
kül bir durumda kalmıtlardır. Türk 
çe tedrisatının layıkile yapılamadı 
ğı hakkındaki .Jİkayetler son gün • 
lerde artmıı v ... olniifiI llllapıannın 
_,., nı mukavele ile deruhte eden 
lıtanbuldaki bir basımevi her giln 
biraz daha fazlalatan siparitler al
mıthr. 

Dün 3 Üncü sınıflar için de biT 
mikdar okuma kitabı piyaaaya çı· 
karılmııtır. Fakat bu, ihtiyacın yüz 
de 15 ini bile kartıhyamamıftır. 
Devlet baaımevinin daha bir müd • 
det ba11m itlerile uğratacaiı umul 
duğuna göre alakadar kültürcüler, 
bu sene için türkçe tedrisatından 
2ek i.)'.i~'i.İ\im.J:9M.ç_ları ~ide etme
ıiM1imıclnı k&lmatllfmı u:fdia et • 
<m~'ttedirtet'. 

Okuma kitaplannın aatıı müeaıe 
ıeıi de siparitleri 11raya koyama • 
mı• ve bir bu'.:uk aydanberi kitap 
bekliyen okulların ihtiyaçlanna ha· 
la cevap verememiıtir. 

Diğer taraftan dün baıımevi, ken 
di tesisat ve baınn tetkilatmın yet
tiği kadar bu huıustaki çahpalan 
nı ziyadeleıtirmiıtir. Baırmevi, bil
hassa on v.ün evvel kısmen piyaaa· 
ya ve oku"llara ıönderilen beıinci 
sınıf okuma kitaplannm arkaım • 
dan diğer küçük amıf kitaplannı 
yeti,tirmeyi göaönünde tubnuf ve 
tertibat almıftll". Bütün okırma ki
taplan ihtivacı nihayet ikinciteıri
nin .onuna kacts !bmı.nm.ı ve ta· 
lebeye verilmit bulunacaktır. Bu • 
na nazaran. ilk okullarda mevcut 
talebenin 300 bini atan büyüle bir 
çokluğu bir ay daha kitapsız kala
cak demektir. 

Afyonlarnmza talep var 
Uzak Şark piyaaalarından uyuftU· 

rucu maddeler inhiurı idaresine yeni 
bazı müracaatlar yapılmı,tır. Siparit 
üzerinde görüşmeler devam etmekte
dir. Yakında ihracat yapılabileceği 
umulmaktadır. 

F altat ilti .Und.,.ffri hn d• 70· 
taktayım. Biliyorıun ki beni aen 
anycaktın. Aramadın. Her ••çen 
pn beni bira3 daho ümitıi~lcn· 
dirdi. Y anımdalci, bana ıenden da
ha uaaktır. Sen bunu anlamıyor· 
san günün birinde anlıyacakaın . 
Çünkü hakikat çok açık ve aen çok 
alullıarn. 

"Cemile/ Beni ara. Sana ıöyli-

recefi keresteler için Gümrük reımi· 
nin üç ay müddetle tecil edildiii ilbay 
lığa bildirilmiştir. 

• Hava kurumu konılıyonu dün 
toplanmııtır. Yakmda bütün ilçebay
ların da iştirakile ~enci bir toplantı 
yapılarak yapılmakta olan hazırlıklar 
cösden geçirilecektir. 

• Şehrimizde bulunan üçilneü ge· 
nel ispekter Tahıin Uzer on &üne ka 
dar ispekterlik bölgesine gidecektir. 

• lkinciteşrin aylığı dün vcrilmil}· 
tir. Dul, yetim ve mütekaitlerin üçer 
aylık yoklamaları.na bu ayın sonların 
da başlanacak ve aylıklar Bfrincika
nunda verilecektir. 

Doktorlarla Maliye §Ubele
ri arasında ihtilaf 

Etibba odası ile Maliye tahakkuk 
h:aı:rn-.. -ı .• ı..1.,rı .ariJ!mdaki anlaşa -
mamazlık sürmektedır. VU•-
ayrıidıkları sınıflara itiraz eden Fi
nans şubelerinin bu hareketi odaca 
protesto edilmiş ve bu husuıta Fi
nans Bakanlığına bir de telgraf çekil
mittir. Bak.anlık, henüz anlaşamamaz 
hk ve aallhiyet hudutları üzerinde 
kanunt mütaleaaını bildirmemiştir. 
Dün bir gazetenin oda idare heyeti· 
nin iıtifa edeceği hakkında verdiği 
maH1mat Etibba odasınca yalanlan
makta, iıtifanm mevzuu bahsolmadı
ğı ve billkia meslek hukukunun ko
ru ... • için ıereken b~ •ani 
m~l~~~c;ji tuit ol~
maktadır. 

Son klering anlaşmaları 
Son klerinı anlaşmaları mucibin

ce, tecimenler, herhangi bir memle
ketten yaptıkları ithalat karııhğını 
yine ayni memlekete göndermek va· 
ziyetindedirler. Alınan yeni bir ka
rar, bu ıeklin icabında deği§tirilebil· 
m~i imkinını vermiştir. Ekonomi 
Bakanlıfının vereceği müsaade üze
rine, ithalltın yapıldığı memleketler 
den baıkaaını da mal göndcrilcbilc· 
cektir. 

lıtiklil aavqı filmi 
Harp Akademisine bağlı Ordu film 

çekme merkezi "latik'il Sava91'' adlı 
bir film huırlamı§, bunu geçen gün 
Akademi ıinema salonunda birçok ça 
ğmlılara ıöstermiştir. Film, Ulu On
der Atatürkiln irade kudretini tanı
mak iıteyen filmlerin en kuvvetlisi
dir. Filmin aenaryosu Atatürkün bi
yük ıöylevinden çıkarılmıştır. Eserin 
deleri, Ulu Şefin mütareke sıraların
da ve lstiklil savaşındaki yüksek ira 
de ve idaresini bütün aydınlığiyle ta
nıtmasındadır. Film yakında ha'ka 
gösterilecektir. 

yeceklerim var. Babcıyn da aeni 
görmelt iatiyor. Oraya 11elecekti, 
ben ra.n olmadım. BQfka bir yer
de aeni rnatla~a w•rM•liyim. Bel
iti de bir daha a,,,...ı.,.omak ü.zere. 
Eler ıen eıki Cemile İffn. Zotcn 
ben bu mektubu .,,,; Cemile,,. YQ

~yorum. Ondan c•uap hlrli,,orum. 
Hep yen11emle beraber oturu.10raa. 
Orc1ya yaa, yo.smauan anlı70ee
l•m iri eılti C •mile ltalmamlflrr. 
Hep ıeni düıiincn: 

Selim" 

Cemile mektubu limon 11kar si· 
bi avucunuır içinde bututturdu ve 
parmakları lcilitlenerelr bütün ko
hı h_.hiz kaldı. MelctalMa seti· 
ren Şahinde klfıttalci Y&ZIJI Ce
milenin ,üsünden okwnak iıti1or
muı •ibi bütün dilıbtile 0111111 bir· 
denbire dalan.- cl01tUklqaa söz
lerine bala)"Ol'cla. Kapaklanada hiç 
bir hareket onryan ita rö•I.., oda
dan baıka bir 1erin ııılmı ah7or· 
muı ıibi panlt111z, fakat röri açık 
uyuyormuı biaaiai ...... garip bir 
rüya botluiu ile dolmuıtu. Ablası 
ceaaret edip te mektuba dair biı

t•Y aoramadı. Y alnıs Cemileyi ko
nuıturabilmelc için bahane olarak: 

- Artık burün aofraya cele-

HAKYERLERi -------
HelVacı cinayeti 
Gizli görüUiyor . 

Bundan birkaç ay önce, Ortak81"' 
de, bir cinayet i§lenmitti. Vak'a şıa 
idi: Kunduracı çırağı Hilııcyin ismin
de biri, helvacı çıralı Hüaeyinin dük
kanına ıık ıık uğrar, helva alıp yer· 
mi,. Bu yüzden helvacıya 25 kurut 
kadar borcu birikmiı. Helvacı Hüse• 
•yin, kunduracı HÜleyinden alacafını 
isteyince, Hüseyin hiddetlenmiş, bel 
vacı Hüıeyin,e kavıaya başlamıştır. 
Bu kavca sonunda, itin içine bıçak 
ta karıttılı için helvacı HUaeyin ha· 
fif yaralanmış, fakat kunduracı Hü
seyin bıçakla ağır yaralanarak ölmüş• 
tü. Vak'a failinin duruşmasına dün 
de ağır cezada devam edilmiştir. Hel 
vacı Hüseyinin yaşı küçük olduğu~ 
dan ceza muhakemeleri usulü kanu
nuna göre duruşması gizli olarak ya• 
pılmaktadır. 

• iskan işlerinde sahte kaatlar tan 
zim ederek birçok kimselere haklan 
olmadığı halde, emlak teffiz ettir· 
mekten suçlu 30 kişinin duruşmaları• 
na dün de acır cezada devam edil· 
mittir. Duruşma, ceıa mahkemesin• 
giden dava dosyasının getirilmesi için 
ba!k• ıUne bırakılmıştır. 

• Binbir Direkte, Şadıman ismin
de bir kadının açık bulduğu kapısın• 
dan &irerek el çantasını aşırmak iste
')'en Marika, yakalanarak Adliyeyr 
verilmiştir. 

• Sarandi isminde biri, Yuıufun 
dükkanına ıelmiı ve yeni buılan 25 
kuruşluklardan olduğunu söyliyerek 
bir Yunan drahmisi sürmek istemişse 
de yakalanmıştır. 

• Bundan birkaç gün evvel, Ba1ık· 
lı Rum hastanesinin asabiye koğuşu 
ıardiyanı Vaail, nişanlısı Kiryakiçe 
ile kırda bir gezinti yapmağa çıkmış· 
lar. Haıtahıneden biraz açıldıkları sı• 
rada, tanımadıkları iki adam önlerini 
kesmil}: 

- Ya paranızı verirsiniz, ya canı· 
nm alırız 1 diye tehdit etmitler. Ve 
Vasilin cebindeki 125 kuruşu. nişan• 
lısı Kiryakiçenin çantasını alarak sa• 
vuşmuşlar. Bu vak'adan iki gün son• 
ra, Tıbbiye talebesinden Muzaffer 
de, bu civarda dolatırken. ayni şahıs
~rsı~na çıkmıt ve ayni usul i'e 

uruıt l''"·- -- -1 ... ,qlardır. Yapı· 
lan araıtırmalar sonunaa uı.ı ... -. 
Bakırköylü Ömer 1 oğlu Bekir ve Bo
ğaz köylü Recep oldukları anla,ılftft!
tır. Be.kir yakalanarak Adliyeye ve
rilmi9tir. Recep aranmaktadır. 

• DUn aekizlnei lhtııas hakyerinde 
'eker kaçakçıhfından suçlu Salahad· 
din, Rifat ve arkadaşlarının durutm• 
larına devam edi'di. Önceden dinle
nen Uç phidin ifadeleri okundu. Du• 
ruşmaya son verilerek karar için mu• 
halteıne ati'fun'1he tlr?akıldı. 

• Erolıa ı1a••ttaa.,juçla Hüsay,iıı 
Avni ile lbrahimin muhakemeleri dün 
9 uncu ihtıaas hilkyerinde bitirilmiş, 
Hüseyin Avni bir sene beş gün hapse 
mahküm edilmittir. İbrahim beraeC 
etmiştir. 

POLiS 

Tu§I• ile 
Kolunu ~ıkardı 

Dün inhisarlar amelcıinde;ı Şa • 
banla Hatim aruında bjr mesele yii
zlinden kavıa çıkmış, ağız kavgası 
birdenbire tokat, yumruğa çevrilm!~: 
tir. Bu ıuada Haşim eline geçırdıgı 
büyük bir tuila parçaıile Şabantd 
üzerine atılmıJ ve tuğlayı bütün kUf 
vetile hi,Çarenın koluna atmıştır. Al• 
dılı vuruıun tesirile Şabanın aal kO
lu çıkmıı. ıuçlu klçmak istemişse de 
tutulmuştur. Tahkikat devam etrne1'• 
tedir. 

• I;)ün gece saat 21 ,30 da Sarnat· 
yada Marmara caddesinde 42 nuınar• 
h kahvede kumar oynayan Süleyrn•11• 
Nureddin, Sabri ve Yusuf adlarındr 
ki kumarbazlar ıuç üzerinde tutu • 
muşlardır. 

cebin, delil mi? eledi. 
Cemile bu auali duymamııtı. 1'•" 

palı duran elini rözlerinin hiaa-;:: 
clolna bldvwak awuc:unu açb ~ 
rutuk melrtup ki.iıdlftlll ...-.~ .~ 
lmea ..... bir ..... alır ıibi ~ 
bsuline kabararak culanmasma ~ 
ti. 

Sonra kiiıdı elinden bıraktı. 
Şeh~ eualini tekrerlaın11ıtı_. ~il 
Cemile batını yastıia bira~ 

ş.mmr .. in hiç ummaclıit yunıP"" 
ve hazin bir aesle: !lif 

- Hayır ahla, ıiz yiyin, beaıilll 
ittabım yok, dedi. ~ 

Şahindeniıı hali bir izah bekli.'~ 
duruıuna tahammül ecl.nedii~~ 
na ...-..... dönerek biıaettirdJIP~ 

baıka, 1ııir de: J.t 
- Beni 1alrm bırak, bupn ~r 

ainirleriınl üıtiinde, diye ilive •ttl: 
O Al"&de kapıda ıörünen anne"~ 
- A1ol Şahinde, haydi çabolı ~ 

metini Je, bupn Tahsin BeY' 
teniye rötüncek, dedi. "' 
Şahinde hemen anne sile bere~'°" 

dact.ı çılcarken Cemile tekrar ··~ 
rvldu ve 1organnı üstüne ~' 
mektubu a!arak yeniden oku 
baıladı. 

Arkası "'r 
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Nüfus Artınca 

Bazı Kasabalarda Nüfus 
Çokluğuna Göre 

Yeni Eczaneler Açılacak 
~ Ozel aytarmıız bildiriyor] 

Ankara, I 
İki • ··r l\Üf ncı nu us sayımından sonra, 

"' ~s sayısının çokluğu nisbetinde 
h ~ usuıi kanun mucibince bazı ıe
sı1[ ve k~sabalarda yeni eczaneler a-

.. ınak lazım gelmektedir. Kanuna 
:ore vilayet idare heyetleri tarafın
ik an yapılacak 1'1-ojelerin Sağlık Ba-
anlığınca tasdik edilmesinden son· 

~=· . a.çılacak olan bu eczanelerin yer· 
it rı ıli.n edilecektir. Bu yerlerde ec-• t~e açmak istiyenlerin çokluğundan 
• ~ayı kiın~nin hakkı kaybolmaması 
~1~ müracaatlar toplandıktan sonra, 
d~ ar Sağlık Bakanlığınca tesbit e
ik! en aıağıda bildirdiğim derecelerde 

1 tartlara ayrılarak ona göre lazım 
relen vasıfları haiz olanlar tercih 0-
Unacaklardır -

3t Birinci de;ece: Eczaneleri hususi 
cranun tatbikatı neticesi olarak tas· 

1
1Ycye tabi tutulup kapatılmıı olan-
ar. 

~!° İkinci derece: Eczanelerin tahdi
.e ınden sonra herhangi bir sebeple 
~ czanelerini kapatmak, devretmek, 
:1_e 1•atınak mecburiyetinde kalmıı o
"«nar. 

•ç Üçüncü derece: İlk defa eczane 
acak olanlar. Eczane açmak isti • 

!enlerin mektepten çıktıkları tarihin 
~ beı seneden aşağı olmaması 

ıart tutulmaktadır. Bunlardan mev
cut eczanelerde kalfalık edenler ve· 
yahut devlet ve belediye müessese • 
lerinde eczacılık yapanlar tercih o
lunacaktır. 

Dördüncü derece: Eczanelerin tah 
didinden evvel muhtelif meşru se -
beplcrle eczanelerini kapatmış olan-
1ar. 

Beşinci derece: ll:czancleri bir ka
sabadan diğer kasabaya veya ayni 
'kasaba içinde eczane açılmasına ka· 
'rar verilen yere nakletmek istiyen • 
1er. 

. Altıncı derece: Bir haciz, flas gi
bı mecburi şelCillerle eczaneleri ka· 
ıpatıhruş olanlardan iadei itibar et -
ttliş olar.lar. 

Müracaat sahipleri arasında ev
ıvelce eczane sahibi olup ta kanunlar, 
nizamlar ve talimatlara riayet etme· 
ıdikleri sicillerinin incelemesi ile la• 

bit olanların müracaatları kabul c
Jdilmiyecektir. 

Bu §artlar içindeki derecelerin her 
hangisinde müracaat sahipleri taah
hüt ettiği takdirde tercih hakkı ola
:rak eczacı mektebinden çıktıkları ta
ırihin en eskileri ve mektepten ~ıkış 
tarihlerinde müsavi olanlardan ilk 
"1Üracaat edenler tercih olunacaktır. 

FOTOCRAFINIZI BiZE GONDERINIZ, 
~------------------------------------___;-
KARAKTERiNiZi SiZE SOYLlYELlM 

Yakup Kadri 
Dış alemle temasta kalmağI 

\ınutrnamakla beraber, kafası 
Cl:ima düşünen ~e işleyen bir ., 
~ anı •• Dış alem dahi, sıhhat ve 
~sa~t kaygusu, ifadesindeki fan 
~zı ıle telif edilmiş olarak dü
~~~elerine mevzu olmaktadır. 
~ &11\lfl • • k erını anlatır, fakat müna-
l aşadan pek hoşlanmaz. Dudali 

1 arı:, .~özlerinin dışarıdan dikkat 
ı...~ g?.rdüklerine istihzalı bir te· 
~sunııe sık srk bükülür. 

• • 
Mitat Cemal 

.,_ ltıratta . . w 

"Cfıtıı ırı yogurulmuı ve olgun-
ıtır, Gördüğü ıeylerin yapısına 

Celil Sahir · 
Hayat hakkında kendi kendine da

ima sorduğu sualleri ha11etmiı değil
dir. Fakat mevzu 

Ankara da 
Elektrikli 
Otobüsler 

Ankara, 1 (Özel aytarımız bildiri
yor - Şar Kurulu bugün Nevzat 
Tondoğanm başkanlığında toplandı. 
Asbaşkanlar, sekreterler ve eıxü
menler seçimi yapıldı. Asbaşkanlığa 
İbrahim Ayaşlı ile Fevzi Kütükçü, 
sekreterliğe Makbule ve Mecdi Say
man seçildiler. Bundan sonra ruzna
mede bulunan itler sıra ile görüşül
dü ve bu münasebetle uray İJlcri et· 
rafında kurul üyelerine önemli iza
hat verildi ve takrirler tasvip edildi. 

İzahat esnasında uray otobüsferi -
nin clektirkle işletilmesi işinin tet • 
'kik edildiği birkaç sene içinde bü
tün yolların asfalt döşenmit olacağı
bildiriliyordu. 
Ruznamedeki itler arasında §arbay

lık makamının gazı teklifleri okundu. 
Bu arada ekmek ve un itlerinin isla
hı ve ihtikara meydan verilmemesi i
çin uray tarafından idare edilmek Ü· 
zere 200.000 nüfusa kafi bir değir
men ve ekmek fabrikası in9a1ına sa
lahiyet ve mezuniyet isteniyordu. 
Teklif kabul edildi. 

Toplantıya nihayet verilmeden ev• 
vel Ankara ıehrinin saygı ve bağlılı
ğının, komplo tetcbbüsünden duyu
lan ndretin Atatürke arzı hakkında
ki takrir heyecanlı tezahürle kabul 
edildi. 

Olgunluk imtihanında bir 
gruptan kalanlar 

°Ankara, 1 (Özel aytarımız bildiri
yor) - Bu yıl eski talimatnameye 
iÖre bir ıı:ruptan aınıha kalarak lise 
mezunu olamamıı talebe ile ol~unluk 
imtiharunda bir gruptan muvaffak 
olamamış talebenin bir ay sonra im
tihanları yapılacağını, bu imtihanlar 
sonunda kazananların bu yıl üniver
siteye devam etmek hakkını kazana
caklarını yazmıştık. 

Bugün bu imtihanların programını 
bildiriyorum: 

Eski talimatnameye göre yapıla • 
cak mezuniyet imtihanları: 

25 İkinciteırin pazartesi: Yabancı 
diller, 26 İkinciteşrit\ aalı: Felsefe 
igtimaiyat ve edebiyat, 27 İkincite§: 
rin ç~rş~mba.: Fizik, kimr.!l. riyqiye, 
28 İkıncıtc;şrın perşembe: Tarih coğ 
rafya, tabii ilimler. ' 

Yeni talimatnameye göre yapıla -
cak olgunluk imtihanları: 

Fen kolu: 25 İkinci teşrin: Türkçe 
kompozisyon, 27 İkincitetrin: Fizik, 
kimya, riyaziye, 28 İkinciteırin: Ta· 
bil ilimler. 

Edebiyat kolu: 25 İkincitetrin: 
Türkçe kompozisyon, 26 İkincite9rin 
Felsefe, içtimaiyat, edebiyat, 28 lkin
citeJrin: Tarih. 

~ 

Finans Bakanlığının bir 
kararı' 

bakmıyarak, tet
kikle sakladığını 
öğrenmeğe var • 
mak ister, bu ıu
retle ıahsi bir 
aentez sahibi ol· 

larınt araıtırmak 

ta devam etmek

tedir. Gerek fer~ 

'.Ankara, 1 (Özel aytarımız bildiri
yor) - Yüksek mektep diplomalı -
larından orta ve yüksek aakerlik eh· 
liyetnamesi almıı olanlarla hiç asker-

• lik ehliyetnamesi bulunmıyanların 
· ':eya .sıhhi sebepleri dot..yısile asker
: hk hızmetlerini bir yıl geriye bırak-

nu, olanların bu yıl istedikleri zaman 
askere alınnuyacakları hakkında bir 
karar verilmittir. 

muıtur. Eğer göz di, gerek içtimat 
alaka gösterir ve sahalarda yeni öt 
içtimai yuvarlanı rendiklerile ikti-
tını takip ederse, fa etmemektedir. 
hayatında yer -.. 
bulnwnıı zanne- Ancak kendi ka-

' lıtıJYl}'t da . " d~lcn . fantezi ve fasında yerle9en . fikirleri esas o-
t~iı 

1 
ölçWU bır nısbette telif larak kabul eder, diğerlerininkini d~ 

.ltbibid~ duğunu görür. Zevki selim rinleıtirir. Göründüğünden daha çok 
~ı:_ ır. Çok ki 1 •· . 1 . 1 "'lt&a.t d mse ~r ... vııye erme ha•astır. Bıyıkları kendisinde otorite 

e erler, zevki oldufunu ıöstermektediı: 

Resimlerinizi 
~ .. Gönderiniz 

ır rııtek· So 
C 01ojj • R 1h . rbon U niversitesi psi- da bir tahlil yapılacağım merak ede-
t· •rtcret' ~ fat grupu sekreteri Jan cekuniz. 
llldcn ia~~~ stanbuldaki kısı ikame- "Tan" okuyucularından kendi fiızi-

tc de 1.. 1 ade etmek ve karilerimi-
ld, .. ydalı olm k · d.k M yonomilerinden kendi karakterlerini 
d lllJ&llınızda a ıste 1 

• eıhur okumak iıteyen)er de bu ruhi vat mu··. 
~n haz 1 n ve okuyuculanmız- -L--- ı 

aı.. ı arının f ğ t-r•mın tahlillerinden istifade ede 
1 .. ıc •erd·k oto rafilerini kendi- bileceklerdir. 
~r i.lzcri 

1 d Mütehassıs bu fotoğrafi
c:dalci .~ e tahliller yapmak hak-

n l!lat~zurnuzu kabul etti ve her 
$aJılllı&ı_ ~ıza gelerek çalııtı. Bu 
l'an:ı edi,. rın ilk tahlillerini neıre de-a· .,oruz. 
~ tlanıdıfnm hu -.aba 
~':'ce. ~da yapılan tahlilleri 
~ •• k:.. deli~ IMınlardaki iaabeti aö-

hakknuzda da ne yol. 

Arzu edenler bize gayet net çekil· 
miı, kabilse retütsdz ve tercihan 9/12 
büyüklüğünde kafa resimlerini [fo
toğraf tahlilleri servisi] ipretile ca· 
zetemize göndermelidirler. 

/an Carteret bu resimlere 
bakacak ve size katakterinizi 
söyliyecektlr. 

Foto§rafinizi bize gönderiniz, 
karakterinizi size söyliyelim 1 
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.. Finans Bakanlığı bu kararı gözö
nunde tut~~ak, bu gibi §artlar içinde 
bulunan yuksek mektep diplomalıla
rının açık bulunan ücretli memurluk• 
lara veya namzet olarak maaılı me -
murluklara alınmaları hakkında Ba 
~a~lar H~yetine bir kararname pr~ 
Je~ı ~ermıı ve bu proje kabul edil • 
mııtır. • 

Kara.~ameye göre, bu gibi vaziyet 
1erde yuksek mektep diplomalıları 
devlet d!irelerinin açık bulunan üc • 
retli memurluklarına veya namzet o· 
la.rak. aylıklı memurluklara tayin e
dilebileceklerdir. 

Kültür tayinleri 
~nkara, 1 (Özel aytarımrz bildiri· 

yor) - İstanbul Kültür direktörlü· 
ğüne .• t.ayin ~lunan kültür iıı•~kteri 
-:r;.ev.fı~ın ~erıne Gazi Terbiye Ensti
!u.sü .tıcarı hesap muallimi Nureddin 
1~ncı s~ıf kültür ispekterliğine Gı: 
ızı Terbıye Enstitüsü fizik muallimi 
Hayri, terbiye muallimi Halil Fikret 
~ç~cü s!nıf ispekterliğe Galatasaray 
lısesı cografya muallimi Necmettin 
tayin edilmi9lerdir. 

Gümrük ve lnhiaarlarda 
yeni tetkilit 

'.Ankara, 1 (Özel ıytarımız bildiri• 
yor) - Gümrük ve İnhiıarlar Ba • 
kanlığı yeni teıkilit kanununun tat
biki etrafında çalıtmalarına devam 
etmektedir. Birkaç güne kadar mer
kez teıkilat kadrosu hazırlanmış o
lacaktır. Bakanlık bundan sonra sı· 
rasile Doğu ve Batı mer'inde bu ıe· 
ne tatbik edilecek olan tetkilit n 
.kadroları hazırlayacaktır. 

• HAFTANIN SiYASASI 
Bir clar>anın üç aalha.ıı 

.. ltalyan • Habeş davasının tetkiki 
tabii olarak üç safhaya ayrılır: 

1 - Doğu Afrikadaki askeri hare
ketler. 

2 - Cenevrede ltalyaya kartı tat· 
bik edilecek müeyyideler etrafındaki 
çalıtma. 

3 - Harbe nihayet vermek için 
lngiltere, Fransa ve İtalya arasında· 
ki üç taraflı görüıme. 

Hafta arası her üç safhada görülen 
inki§afı ayrı ayrı gözden geçirelim: 

' 
Doiu Alrika'cla 

Uzun hazırlıktan sonra İtalyanla
rın tekrar harekete geçmek üzere bu· 
lundukları anla§ılıyor. Malumdur ki 
Doğu Afrikada iki cephe vardır: 
Eritre ve Somali cepheleri. Bir ay ev· 
vel hareket Eritreden baıladr. ltalyan
lar Adua, Adigrat ve Aksumu aldık
tan sonra durdular. Burada yollar 
yaptılar ve askeri vaziyetlerini tak· 
viye ettiler. Bu cephede Ras Seyum 
tarafından yapılan bir mukabil taar
ruz neticesiz kaldı. Şimdi Italyanla
rın cenuba, Makalle üzerine doğru 
ilerlemeğe batlıyacakları bildiriliyor . 
Bu ıehirin müdafaası İtalyanlara il
tica eden Guksa'ya verilmi§ oldu
ğundan bu. zatin ihanetile bu cephe 
hayli zayıflamıftı. 

Somali cephesinden de ıimale doğ
ru Harrar üzerine bir yürüyüı i_çin 
hazırlık yapılmaktadır. ltalyanların 
gerek timalden ve gerek cenuptan he
defleri Cibuti - Adia - Ababa ıimen
diferini kesmektir. Ancak henüz bu 
hedeflerinden çok uzaktadırlar 

• • Cenev,..'Je 
Doğu '.Afrikada harp devam eder

ken, Uluslar Kurumunda da ltalyaya 
karşı zecri tedbirlerin tatbikine ha
zırlanılmaktadır. On sekizler komi
tesi zecri tedbirlerin mahiyetini ta
yin ettikten sonra Uluslar Kurumu
na aza olan ve aza olmıyan devletle
re bu nokta üzerindeki noktainazarla 
rını bildirmek için tebligat yapılmı,1-
tı. MaIUmdur ki, Italyaya karıı beı 
nevi zecri tedbir alınması kararlaı
mııtır: 

ı - Silah ve harp malzemesi sa• 
tılmamaaı. 

2 - Malt tedbirler. 
3 - ltalyadan mal aatrnalınmama-

u. 
4 - Iulyaya ba.n iptidai madde

lerin satılmaması. 
S - Bu müeyyidelerin tatbikinden 

doğacak zararların telafisi için karıı
lıklı yardım. 

Devletler bu noktalua ayrı ayn 
cevap verdiklerinden on ıekizler ko
mitesi bu cevapları tetkik ederek mü
eyyi~elerin ~tbikine ne gün batla· 
nacagını tayın etmek için dün top
lanmııtır. Bu vesile ile İngiliz Dıı 
Bakanı ve Fransız Baıbakanı Cenev
reye gitmiJlerdir. 

• Üçler tiramtda 
Davanın üçüncü safhaaım gelince, 

harbe nihayet vermek için üç devlet 
a.rasında yapılan görUflDeler çok giı
lı tutulmaktadır. Bununla beraber 
Muaolininin §Öyle bir teklifte bulun: 
duğu bildirilmektedir: 

1 - Habqiatandan Habeı olmı
yan vi\lyetlerin ayrılması. 

2 - Bu vilayetler üzerinae ltalya
ya manda veya herhangi tekilde bir 
nüfuz verilmesi. , 

3 - Tigre vilayetinin istiklali ve 
ltal~aya iltica eden Gukaa'ya veril· 
mesı. 

• 4 -: Habetistanın askert vaziyeti
nın murakabe altına alınması. 
• 5.-:- Uluslar Kurumuna karır gi
~·~ğı. taahhütleri yapacağma dair 

a eııstan tarafından Uluılar Kuru
muna teminat verilmesi. 

6 - Habeıistana bir Italya lima
nından denize mahreç verilmesi. 

Bu tekliflerin İngiltere tarafmdın 
kabul edilmediği bildiriliyor. Ancak 
bunla~ son değil, ilk ıözdür. GörWil· 
yor kı önceleri bütün Habeıiıtanı J. 
talya ~ikimiyeti altına almak istiyen 
Musolıni, timdi aslen Habet olan ve 
J!abeı olmıyan topraklar arasında 
bır fark gözetiyor. Bu mesele üzerin
~e Y~P.ılacak ilk İf, Muıolininin tek· 
Jıfl~rını betler komitesinin teklifi ile 
telıf etmektir. Bunun ba§ka bir ıkar 
yolu yoktur. ç 

• Amerika ve müeyyideler 
Uluılar Kurumuna iza olmıyan 

d~vlet!er arasında Italyaya kar§ı tat
bık ~dılecek müeyyideler hakkında A
merı~~nın ?e vaziyet alacağı aon de
~e.ce .one?'lı bir meseledir. Bunun 
ıçın~ır in Ameriltanm müeyyidelerin 
tatbıki hakkındaki istimzaca ne ce
vap v.ereceği merakla bekleniyordu. 
~merıka cevabını hafta arası vennit· 
tir. Ce~aptan anla,ılıyor ki Amerika 
müeyyı~elere ittirak etmemekle be
rabe~, bıtaraflığın temin ettiği haklar 
U.zerınde ısrar edip te bu tatbikatı 
~orlaıtıracak değildir. Amerika her 
ıld tarafa da sillh ve harp malzemesi 
sa~ryor. ltalyaya kartı abloka tatbik 
e~ılecek olursa, bitaraftır diye Amc
rıka mal. satmakta ısrar etmiyecek. 
Bundan la11ka Amerika hükQmeti 
Kellog misakına olan bağlılığını bir 
defa daha teyit etmiıtir. Sözün kısa
sı Amerikanın müeyyidelere karıı al
dığı vaziyet Uluslar Kurumunun bu 

yoldaki çalıımasını zorlaıtıracak bir 
müiyette değildir. 

• ' 4 -- . lntriltere'Je nçim 
Dıı siyasa üzerinde yapılan üç 

günlük münakaşadan sonra lngili.z 
parlamentosu dağıldı. 4 Teşrinisani
de partiler namzetlerini ilan edecek· 
ler. Seçim 14 Teırinisanide yapılacak 
ve 26 Teırinisanide de yeni parla
mento · toplanacak. Şimdi Ingiltere 
seçim mücadelesile meıguldür. Hü· 
kümet, seçimi, kendi muhafazakar 
partisine en elveriıli olan bir zaman
da yapıyor. lngiltere ltalyaya karşı 
vaziyet almııtır. Bu, lngilterede her 
zümrenin tasvip ettiği bir siyasettir. 
Bazılan Uluslar Kurum.unu takviye 
edici bir siyasa olduğundan, bazıları 
İtalyayı İngiliz imparatorluğu için 
tehlikeli telakki ettiğinden, bazıları 
da ltalyada faşist rejimini zayıflat
mıya yardım edeceğinden. 
Muhalefet, hükumetin bu siyasasını 

iki bakımdan tenkit ediyor: 
1 - İtalya hakkındaki siyaset ka

fi derecede tiddetli değildir. icabında 
askeri müeyyidelere de müracaat e· 
dilmeli idi. 

2 - lngiliz hükGmeti siliblann ar· 
tınlması için teıebüs yapmak üzere· 
dir. Bu, Uluslar kurumunu takviye 
ve ;kollektif barıı siyaaasiyle telif ka· 
bul etmez. 

Bu propagandaya karıı gel'tlek için 
olacaktır ki İngiliz hükQmeti, Ameri
ka, Fransa, İtalya ve Japonyayı Ki· 
nunuevvelin ikinci gÜ.."lÜ Londrada 
toplanacak bir deniz konferansına 
çağırmııtır 

• 
1.avarin imtiluın günü 

Hafta arası Pariste radikal sosya
list partisinin kongresi toplandı. La
val hükumetinin dayandığı ve Fran· 
sada bugün teşkil edilecek her kabi -
nenin dayanmak mecburiyetinde bu
lunduğu bir parti olması dolayısiyle 
bu kongreye büyük önem verilmek
tedir. Radikal sosyalist partisi Fran· 
sanın en kuvvetli partisidir. Fakat 
bu parti azaları arasındaki tesanüt 
çoktanberi bozulmuıtur. Bir kısmı 
~ğa dönmüıtür. Bir k11mı, sosya
lıstler, hatta komünistlere birlikte 
yürüyor. Fırkanın lideri olan Herriot 
tesanüdü iade ederek partinin hüku
mete yardımda devamını temin et
meğe çalıııyor. 

Laval, Herriot'nun koAgre arife
ıindeki bu vazifesini, faıist zümrele
rine karıı neırettiği beyanname ile 
kolaylaştırmak: istemiıtir. 

Fakat sağa karşı olan te-
mayülü gizlencmiyecck kadar aşikar 
olan BaJb42nıı\ bıı '-jestini radikal 
soayaliıtlerin son zümrcai yutınamıı-
tır. . 
Diğer taraftan bunlar da ne yapa

caklarını bilmiyorlar. Uvali iskat e· 
derlerse -ve görünüyor ki bu da elle
rindedir:: yeri~e ~im ~~ecek. Bugün 
bu ~ol z~renın lıderlığıni yapan Da
l~dıe~ hu~Gmet teıkil edemez. Sosya
lıst lıd~~ Blum hiç teıkil edemez. 
B.un~n ıçın ~ükümeti iskat yo!una gi
d~~~ye~ek~ır. Ancak Laval için en 
buyuk ımtihan gUn.ü, mütarekenin 
yddönümü olan on bir teırinisaniden 
sonra parlimentonun açıldığı gün o
lacaktır • 

• Yunani.tan•Ja 6enoy 
Yunanistanda rejimi tayin edecek 

olan lraya müracaat iki gün sonra 
yap~!~ca~. Ariya müracaat kararı ve
rildıgı gundenberi Yunanistanda va
ziyet hayli değiımittir. Karar cümhu-
riyet re~iminde verilmitti. Ondan 
s~!'ra bı.r darbe ile rejim değiıti. 
Cumhurıyet partilerinin liderleri 
tevkif edildi. Bin kadar zabit ordu
d~n çıkarıldı. Gazetelere sansür ko
n~ldu. Kralı Londradan getirmek için 
bır heyet gönderildi. Fakat buna rağ
men, lraya müracaatin yapılmasında 
ıırar ediliyor. Bu ıartlar altında lra
ya müracaatin bir formaliteden iba
ret ~laca~ına fÜphe yoktur. 

Cumhurıyetçilerin ıon bir ümidi 
kralın bugünkü tartlar altmda geri 
gelmek istememesindedir. Filhakika 
bunlar da kralın Yunanistana dönme
mesin.~ temin. etmek için ayn bir he· 
yet gondermııler. Binaenaleyh şimdi 
Londrada bir heyet kralı gelmek için 
kan__dırmaya, bir heyet te vazgeçir
mege çahııyor. Yani rejim iti iki gün 
soa~a yapılacak genoya değil, kralın 
ge~ı ge.lmeği isteyip istemiyeceğine, 
baglı bır mesele !eklini almıştır. 

A. Şükrü ESMER 

Kültür Direktörlüğünün 
mektubu 

lıtanbul Kiiltür Direktörlüğilnden 
dün ıu mektubu aldık: 

"l - 11 - 935 tarihli guctenfzin 
"Ne Dersiniz" ıütununda Kemal Sa
lih isimli bir çocuğun Şehir Yatıoku
luna almmadığından tiklyet edilmek
tedir. Şehir Yatı Oku1larma veniden 
talebe alınmaması takarrür ettiğb
den ve bütçesi aylece ve her yıl azal
tılmak suretile yapıldığından baı vu
ranların hiçbirini almak mümkün 0 • 

lamamaktadır. Bu çocuğun alınması 
için Bay Bakan tarafından emir vc
rilmemittir. Kendisine yönetkemizde 
~~r~ıt ~uamele yapıldığı doğru de
gildır. Iım bu ıuretle tavzihini dile
rim." 

D~ğmamı§ oğluma 
-3-

0ğlum Doğan! 
Seni mektupsuz bıraktığıma içer. 

lemitsindir. Lakin haksızsın. Sen ba· 
na ne yazdın ki benden mektup bek
liyorsun. Kaç gündür yazayım diyor
dum. Fakat bir türlü vakit ltulamı
yorum. 

Bu yıl cümhuriyet için üç gÜn bny. 
ram ettik. Doğrusu değer. Sen he
nüz dünyanın kaç bucalc olduğunu 
bilmediğim için cümhuriyet ırejiminin 
halka ne nimetler verebileceğini kcs
tiremezıin. Ondan ötürü bu bayra• 
mın manasmı da pek kavrıyamazsın. 
Yalnız aana haber vereyim ki; cüm
huriyeti kendine mal etmek için üç 
gün bayram etmek kafi değildir. Se
nenin geri kalan 362 gününde vazi
feni bilip hakkını aramalısın. Eğer 
her feyi cümhuriyetten bekleyip ar
kaüstü yatarıan, ne yurdunl'l, ne ken
dine yar olursun. Cümhuriyet reji
mini bir koMorlu eve benzetebiliriz. 
Onu derleyip toplamaz, temiz tu\• 
maz ve bayındırlığına dikkat etmez• 
aek orada oturmağa hakkın olamaz. 
Onun için bütün cümhuriyet çocuk
ları gibi sana da öğüdüm ıu olsun: 
Yurdunun, onurunun, hakkının Üs· 
tüne titre! Onlar uğrunda her feyi 
feda et! Ancak böyle yaparsan başı
nı yükaek tutarsın. Baıını yüksek 
tutmıyacakaan - tiırididen ıana söy
lüyorum - takın dünyaya gelme! 
Sana itibar etsinler istiyorsan, kar
trndakini hor gömıe! Herkea te se
nin kadat- namuslu olmak, &ımin ka
dar hamiyetli olmak, yurtta senin ka• 
dar yatamak hakkını haizdir. Namu
ıunu, hamiyet:ini ufak para gibi giin
delik iılerinde kullanma! Onlar se• 
nin en kıymetli mallarmdır. Sık sık, 
olur olmaz ıeylerde bunları ileri sü
rersen kadrini düıürmÜ§ olursun. 
Sana öyle bir kan bırakıyorum ki; 
asırlardanberi bu yurdun ıınrrlarınr 
konımak için döğüpnü~ atalardan ge
lir. Bu kan damarlarında döndükce 
sana baıkaamm hamiyet deni, yur~t
ıeverlik deni• verme.ine sakın müıa. 
aae etme! Çünkü bunlU' beıkasmdan 
öğrenilmez, inıanan hamurunda var• 
dır. 

Bilmin ki; yurdunu ıevmek ve ona 
hizmet etmek için çok söylemek la
zım delildir. Muttaaıl hamiyet lafı 
eden ve kalabalıkta yurtseverliğini 
bağıranlardan örnek alma! Ve bu 
güzel duygulan sakın bir iıporta ma
lı yapma! 

Seni feleğe :emanet ediyorum. Hoı
ça kal yavnmı. 

• "*' """ -mustakbel bal>an 
B.FELEK 

Atatürk' ün 
Söylevi 

(Baı tarafı 1 incide J 
tlar ba.ilı olduğumuzu, bu ülkiJnün 
güvenlik altına alınma•ındaki di
leğimizin nekaclar e•aalı bulundu • 
iunu izaha lü:zuı . l görmüyorum. Bu 
h'.'•uata çalıfan Ulualar Soayeteıri • 
nın tecrübelerden iırtilade ederek 
prenaiplerini tekamül ettirrneıri ve 
hllhü koruma kudretini artırması 
aamimi ar:zumu:ulur.,, 

Son dörtte bir yüz yılın içinde, 
hadiseleri aezit imtihanlannın en 
parlak notlannr almıf, olanlan her 
zam~n oluılarından evvel ve en it
lenmıı aonuçlarile görmüt ve göa
termiı olan Türk Önderinin bu di • 
rektifi, Avrupa ve Asya ıiyasa ik • 
limleri içinde hem bir Akdeniz hem 
bir Karadeniz otoriteıi olarak ve 
sapasağlam ayakta duran Türkiye 
kürsüaünden konuıulduğu da göz. 
önünde bulundunılacak Ctluraa, der
IW "itira;r: imbu1 etmez biT sil'aaa 
sentezi,, formunu alır. 

Atatürtc, Uluslar Soayetesinin 
•ulhü her uman empoze edebile· 
ıcek ve cihanı tuO.ün her an em
niyet içinde bulunduğuna İnandıra. 
bilecek bir ıağlamlığa yükıeltilme
ıini iıtiyor. 

Bu arzu, memleketinin endüıtri
•ine ikinci bir beş yıllık plan ile ye
ni bir hızın parolasını vermeğe ha. 
zırlanan; 

Verri indirilmelerini karşılıyan 
sapsağlam bir devlet hazinesinin 
manivelasını elinde tuttuğu için ıa
yım ve bina vergilerini azaltmakta 
hiçbir tereddüdü olmıyan; 

Ekonomik kudreti yükıek bir ü). 

kenin baıı tarafından ortaya atılı
yor. 

Bu bas, yinninci a111r medeniye • 
tinde rolü olan ve kolis diplomasi
sinin bütün yanlış teıhisleri ve kö
tü tezahürleri ile her zaman üstün 
döfüımü, bulunan arsıulusal bir 
otoritedir. 

Bir otorite ki. Türkiveliler onu 
içlerinde ve baılannda bulunur gör
dükleri için gunır duyarlar ve 
dünya içinde o, bu asra en taşkın 
rururunu veren inaanlık kaynağı • 
dır • 

TAN 
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.BiLG~LER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

BÜ KREŞ 

BORSA 

1 lkinciteşrin CUMA 

P A · R ALA R 

Alq lıut --
Sterlin 617,- 620,-
Dolar 124.- 126,-
20 Fransız franıı 165,- 168,-

Koridorlarda Geliyor .• Telli 
Haseki Geliyor, 

Onaltı Yıl Sonra ... 
Bakırköyden M. B. Efe imzasile: 
"lllr eıJlendiğim zaman yirmi beı 

yafında idim. Bir akraba evinde 
rcutladtiım birinci zevcemi •eıJe· 
rek almıftım. O da beni acvdi; bir 
ka sene pek çok ıeviştik. Fakat 
aonra karııma çıkan başka bir ka· 
dına gönül ıJerdim. Aylarca, yıllar· 
ca peıinden gittiğim bu kadını al· 
mak İfin gö:ııyaşlanna bakmadan 
:zeıJcemi bıraktım; eıJlendim. Der· 
ken bir Rum kı:zını seıJdim, onunla 
yaşadım. Bu "rada i§lerim iyi gidi· 
yor1 gittikçe :zengin oluyordum. 
llk zevcemi çoktan unutmuıtum. 
Yalnı:ıı arada bir onun evlenmedi
ğini, hala beni beklediğini duyu
yordum. Aradan on altı yıl geçti. 
Bu yıllar içinde üç kadın daha al
dım; bıraktım. Beyoğlunda büyük 
bir apartmanım ıJardı. Bu apart· 
manda yaptıiım alemlerin eğlen· 
tisi dillere destan olmu1tu. Bir de
la Rum metresimle apartmanın ka· 
pısında otomobilden inerken ilk 
karımın boynu bükük, gözleri hic· 
ran dolu beni gözetlediğini gör
düm; aldırmadım. Şimdi, yani on 
altı yıl aonra artık her feY gitti; 
her fey mahvoldu. Kücük bir eıJde 
oturuyorum; yapayalnızım. ilk 
nıJcem hala dul ıJe yalnı11dır. Bir 
kom~unun karıİından öğreniyorum 
ki, benim bir davetimi beklemek
tedir. Buna imkan ıJar mı? Kadın 
i11zeti nel•ine ıJurulan bu kadar acı 
darbeleri unutur mu? Yoksa ben
den intikam nlmak için fırsat mı 
kollıyacaktır ?" 

Öğrenerek benimle fide/etle kaıJga 
etti. Bu halde ne yapmalıyım? 
Gi:zli gitmeğe deıJam etmeie mec. 
bur olmıyacak mıyım? Bahusus 
bir kadın eıJ iılerini görüp bitirdik
ten aonra biraz nelu almak hakkı· 
na aahip deiil midir?" 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Süel kon
ser. 19: Sözler. 19.20: Konserin süreci. 
20 : Duyumlar. 20.15: Plak. 20.45 : Ya
banc ıla ra duyumlar. 23.55: Duyumlar. 24: 
Röle konseri. 

VARŞOVA 

20 Liret 168,- 172,-
20 Belçika francı 80.- 82.-

120 Drahmi 22.- 24.-
20 İlvicre fr. 815.- 818.-
Florin 82.- 84.-
20 Çele Kuron 93.- 96.-
Avusturya şilin 22,- 23,-

Diye Bir Feryattır Koptu! 17.45 : Şarkılar - Muhtelif. 19: Çocuk 
tiyatrosu - Sözler. 19.45: Plik (Mozart) 
Sözler. 21: Solistler tarafından konser. 
21 .45: Duyumlar. 22: Dışardaki lehlilerc 
sözler. 22.30: Sözler. 23.50: Plak. 

Mark 
Zloti 
Pen~o 

40,- 42,-
22,50 24.-
24.- 2S.-

Padişah tbrahim, bu gece sarayda 
ı•mumi bir şenlik yapılmaiım emret· 
mişti. Bu tenliğe; başta Valide Sul· 
tan olmak üzere bütün &ultanlar, ha· 
sekiler, kadınlar, ikballer, e-özdeler ve 
hazinedarlar harem eskileri iştirak 
~deceklerdi. 

Som altın yaldız zemin üzerine, 
zümrüt yeşili, nar çiçeği alı, menekşe 
moru, fulya sarısı, koyu turunç renk· 
lerinin en san'atkarane karıştırılma· 
&ile emsalsiz nakıılarla (1) müzey· 
yen olan bu geniş kubbeli salon, bu 
gecenin şerefine olarak görülmemiı 
bir zevkle süslenmişti. 

Padişaha mahsus olan zarif direk· 
ti ve sayebanlı (taht yeri)nin önUne, 
bal rengi keçe üzerine has altın ve 
kı.aptanla ağır nakıı ve çiçekler it
lenmiş büyük bir yaygı serilmişti. 

Bu muazzam ve muhteşem salo
nun bahçe tarafında, altın kakmalı 
sedef parmaklıkla aynlmış kısımdaki 
üç taraflı sedirlerin üzerinde\ altın ve 
glimilş sırmalarla dıval işlenmiş inti· 
li yastıklar, som ipt:k' kumaşlar, en 
kıymetli lahuri şallar, parıl parıl par· 
lıyor; ortadaki mermer havuzun fo;. 
kiyeıinden fı~kıran sular, tatllı ııpır· 
t 1larla etrafa dağılıyor; duvarların or
tasındaki dantel gibi i!lenmi! mer
mer çeşmelerden, şanı şarıl billur &i· 
bi sular akıyordu. 

Valide Sultanın geleceği (Hamam 
Yolu) denilen duvarları çinili dehliz· 
den, sultan ve haaekilerin dairelerine 
giden kapı ve geçitlerden teırifatçı 
kalfalar, kehya kadınlar, ( devletlu)· 
lan istikbale hazırlanan (eski) aaray
lı'ar telaş içinde gidip geliyor, her ta· 
rafta bir hareket görülüyordu. 

Yassıya doğru, bütün hazırlıklar 
bitmişti. Birdenbire: 

- Geliyor ... Telli Haseki, geliyor. 
Fısıltısı, işitilmişti. Telli Haseki, 

mevcut kadın ve hasckilerin en gen
ci ve en kıdemsizi idi. Bu gibi umu· 
mi içtimalara; en genç ve en kıdem
siz kadınlardan başbyarak aıra ile ge· 
linmesi, ve gelecek daha kıdemlilerin 
istikbal edilmesi adetti. 

Telli Haseki, Padi~ah lbrahimin 
'(nikıihh zevcesi) idi. Asıl ismi (Hil
maşah) olan bu genç. dilber ve em
salsiz derecede cazibeli kadını - şe
hir usulil ite tel takarak - yedi ha
cekisinln UstUne aldıfı için ıarayda 
buna (Telli Haseki) denilirdi. Zeki, 
hassas, bir erkek ruhunu bir anda ya
kıp tutuşturacak kadar sihirli kıpır
odakhklara malik olan bu genç kadın, 
bütün manasile PadiJah lbrahlmin 
kalbine hükmetmekte idi. Hobyar 
Kadının, Padişah lbrahime talim et
drdiği (zendostluk fenni)ni o da Şi
vekar Kadından meşketrnit; ne§'e ve 
§etareti, bülbül gibi şakrayan ahenk
tar dillerile Padişah lbrahirni tama
mile cezbetmitti. ... 

Şimdi; önünde beşer mumlu gümüş 
§amdanlar çekerek yol i:Österen iki 
&araylıyı takip eden Telli Haseki, 
ıuzun eteklerini sürüye sürüye deh· 
fülerden geçerken, kalbinde garip bir 
ntırap hbıl oluvermitti. Birdenbire 
mağrur baıını kaldırınıı ve kendi 
kendine: 

- Ben ki, P.adiJahı atempenahtn 
bu derece makbulü olayım da, mccli· 
se en evvel geleyim... Diğer haseki
Ieri istikbal edeyim ... Ayıp ve eza de
ğil midir bana? .• 

Demişti. Fakat bu rurur, ona bir 
kat daha haşmet ve azamet vermiş
ti. Hünkar sofasına e-irerken, oradaki 
teşrifatçı kadınlar ve eski saraylılar, 
yerlere kadar eğilmişlerdi. Sarayın 
kehy'a kadını, derhal sol koluna gir
miş; onu edire doğru 5evketmi!, cv
vclte tayin edilen yere, yerleıtirmiş
ti. Burası, Padişah Ibrahimin otura
cağı (taht yeri) ne bitişikti. 

• 

• Telli Haseki oturur oturmaz, bti
tün oradaki hazinedarlar ve eski sa
raylılar, elleri göğüslerinde olduğu 
halde bir dizi balinde ilerlemişler; bir 
tavus kuyruğu gibi yerde serilmiş 
o'an ete~inin ucunu birer birer öpe
rek geri çekilmişlerdi. Başhazinedar. 
elinde yakut ve mine işlemeli altın 
bir gülaptan ile ilerlemiş; Telli Hase
kinin ellerine gülsuyu serpmi~ti. 
İkinci hazinedar da, sağ eli göğsün
de olarak sol elinde tuttuğu altın bir 
buhurdanı, Te1li Hasekinin önüne 
koymuş, geri çekilmişti. 

Telli Hasekinin batkalfası; kadını
nın fildi§İ uph yelpazesini vermiJ; 
arkasındaki yastıkları yerleştirmiş: 

- Nasıl, rahatça oldun mu, kadı
nım. 

Demiıti. ~ 
Telli Haseki, derin derin içini ~ek· 

miş: 

- Nice rahat olayım. Şimdi, üst· 
üste hasekiler, sultanlar gelirler. He
le ol (caz uyu ekber) ( 1) yok mu? .. 
Onu görmek, sinirlerime teprerune 
verir. 

Salona biraz sonra, Şekerpare gir· 
mi§ti. Sarayın en nüfuzlu şahsiyetle
rinden olan bu kadın, (haseki) olma
dığı için merasimle istikbal edilme
miıti. Hazinedarlar ve eskiler, sade
ce eğilmekle ve önlerinden geçerken 
eteğini öpmekle iktifa etmişlerdi. 

Şekerpare, doğruca Telli Haseki· 
nln yanına gitmi~ti. Saray kadınları 
arasında Valide Sultana muhalif bir 
parti teıkil eden bu iki kadın, sclam
lattıktan sonra, küçük bir dedikodu 
faslına giri§mi1lerdi. Şekerpare, Tel
li Hasekinin kulağına eğilmi~: 

- Haberin var mı, kadınım? .. Dün 
gece Hobyar aşiftesi, yine Cinci Ho
canın menzilinde imiş. 

Telli Haseki, ba!ınr iki tarafa !!al
lanuı. ağzını yelpazeeile kapıyarak 
cevap vermi§ti: 

- Kim bilir, ne kepazelikl~r et
mi§tir. 

- Kadınım!.. Kepazelik dersin; 
amma, aıd kepazeliğin ne idiğün bil· 
mezsin. 

- Hayrola. Yeni bir iş mi ederler? 
- Hem dahi, ne gunadır bilsen? .. 

Cinci mel'unu, ne yapmıı, yapmış .. 
Devlctlu aslanımızı kandırmış. Uskü· 
darda kenduye bir saray yapılacak· 
mış ve sonra da, Hobyar ile niklh 
olacakmıı. 

Telli Hasekinin bir anda gözleri 
açılmış, baır arkaya kaymıı; kendini 
zaptedemiycrek: 

- Hadiiiiil .. 
Diye bağırmıştı. Şekerpare, Tel!i 

Hasekiyi ikaza mecbur kalmı~tı. 
- Yavat kadınım . Epsem ol. Ha

zinedar Dilrnev ile, Başeski Niha! ca
zusu. gizlice bizi e-ö7.lerler. Amma şu
nu bil ki kadınım; efer ben de o 
Hobyar kaltağını o Cinci Hoca kal-
tabanı ile birleştirirsem, bana da Şe
kerpare demesinler. 

- Neyine gerek. Varsın, ne halt 
ederlerse, etsinler. 

- Oyle deme, kadınım. Eğe:- o iki 
yılan böylece de birle§irlerse, $.lem 
haraba varır. 

- Ne işliyeceksin? .. 
[Arkaa varl 

Bu kadın için yalnız bir darbe var
dır: Ilk darbe. Kendisini evinden, ko· 
casından ayıran darbe ... Ondan son
rakiler, kendisine değil, kendisinden 
sonra gelenlere aittir ve hepsi ayrı 
ayrı ona acı vermekten ziyade bir 
evvelki rakiplerine indirildiği için 
tatlı bile gelmiştir. llk darbeden son· 
ra ise on altı yıl geçmiş. Onun unut
madığt bir §ey varsa o da kocası, ilk 
ve son sevgilisidir. Yoksa bu kadın 
çoktan evlenir ve en iyi intikamı böy· 
le bir mukabele ile alırdı. 

Kadınlar içinde kendilerine ihanet 
eden ve en ağır darbeyi vuranları 
ölünciye kadar sevenler az değildir. 

• 
Bir ayrılık meselesi 

Izmirden D. Akal yazıyor: 
"Karımla aramızda birçok ihti

lôllar ıJar. Birçok meaelelerde be· 
nim dediiimi ona kabul ettirmenin 
imkanı yok. Bunları pek ehemmi
yetli görmeaek bile hayati mese· 
lel•rdelti ayrılıklarımızı büi bü.sbÜ· 
tün ayrılığa sürükler görünüyor. 
Hayatı me1elelerden kastim cinsi 
meıelelerdir. Bu hususta bütün ka· 
dınlar gibi •on derece cahil olan 
HIJcem hiçbir ıö11 de dinlemek İ•· 
temiyor. Bu ıiditle cvlenmem;:zin 
yıldönümünü idrak edemiyeceii • 
mi:ır.den korkuyorum." 
Meşhur Doktor Forel cinsi mese· 

leler ismi altındaki eserinde aynen 
şöyle demektedir: 

"Bütün hayatlarınca sürecek olan 
bir bağla bağlanmazdan evvel kadın 
ve erkeğin cinsiyet meselelerine ait 
fikirlerini biribiı'lerine anlatmaları 
muvafıktır. Böylece, birçok ayrılkla
rın, fena anlaşmaların. yanlış zanlara 
düşmenin önüne geçilmiş olur." 

Bu fiziyoloji aliminin fikri Avrupa· 
da bile tatbik edilebiliyor mu? Hayır. 
Fakat şüphe yok ki çok doğrudur. 
Hele kadınların, erkek tahakkümüne 
hiç razı olmadıkları bu devirde ... 

Evlenmeden evvel hiçbir anlaşma 
olmadığına ve evlendikten sonra bu 
yüzden birtakım ayrılıklar görilndü
iilne göre, bunları soğukkanlılıkla, 
hatta fedak&rlık ederek halletmekten 
baıka çare yoktur. 

• Sinema delisi bir kadın 

Kocanızın haftada, on beş gün~e 
bir gitmeğe mütemayil olduğu anla
fıhyor. O biraz fedakarlık edecek, 
siz hergün, her senas sinemada hazır 
ve nazır olmaktan vazge~eceksiniz. 
Sinemaya ihtiyacınızı anlıyoruz, fa. 
kat evvela eve ihtiyacınız vardır. De
ğil mi? Eğlencesiz, biraz tatsız ama, 
yine ya~ıyabilirsiniz. Ya evsiz?.. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

Veremli ne vakit 
evlenebilir 

Akciğerdeki verem hastalığı işlek 
bulundukça, hastanın ısrcakhk dere
cesi tabii halden az çok yüksek bu
lundukça evlenmesine - evlenmeden 
önce hekim raporuna lüzum göste
ren - bizim memleketimizde imkan 
yoktur. Bu rapor usulünü heniiz 
kurmamı§ olan başka memleketlerde 
hekimler veremli hastaları evlenmek· 
ten vazgeçirmek için çok uğraşıl"lar. 
Bizde kanun, memleketin genci sa~
lığile pek çok ilgisi olan bu işi kesip 
atmı~tır. 

Zaten bu kanun memleketin genel 
c:ağhğına uygun olmakla beraber. ve
remli hastaların kendilerinin ve kur
mak istedikleri yeni ailen: ... .ı. c.,.. 
dasınnd••~ 

V'cremli bir hasta evlenirse, ilkin 
kendisinin hastalığının iyileşmesini 
geciktirmi~. başka türlü deyimle öm
rünün kısalmasına daha çok ihtimal 
vermi~ olur. · 

Sonra, alacakları kızın yahut vara
cakları kocanın bulaşmasına meydan 
vermiş olur. En sonra da doğacak ÇO· 
cukları verem hasta!rğına yeniden 
kurban olarak hazırlar. 

BUDAPEŞTE 

18.30: Şarkilar. 19.30: Reportaj. 20.1 O: 
Kilise çanları - Org konseri. 20.40: Şiir
ler. 21.10: Opera orkestrası. 22.20: Du· 
yumlar. 22.40: Pl5.k. 

MOSKOVA 

20.'30: Konıer. 22: Almanca yayım. 
22.55: Role. 23.05: Fransızca yayım. 24: 
lsveı;çe yayun. 

VIYANA 

18.45: Plik. 20: Duyumlar. 20.10: Şi
ir. 20.30: Mozart konseri (Rckuim). 21. 
15: Siir. 2!.30: ÖlU dansı. 22: Dlnt ya. 
ytm, 22.30: Film bahsi. 22.50: Sorgu ce
vap. 23.10: Sarlcılar. 23.10: Şarkılar (Su· 
bert). 24: Or' konseri. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Buıün limanımızdan cidccek vapurlar: 
Saat 

21,-
19,-
20,-
19,-
20,-

Gülnihal Bandırmaya 
Kemal Ayvalığa 
Mersin Karabigaya 
Flartın Bartma 
Erzurum Karadenizı 

• 
Burün limanımıza cclccek vapurlar: 

Saat 

15,30 Güneysu Karadenizden 
6,30,- Saadet Bandırmadan 

16,15 Uğur 1ımittcn 
17,- Kocaeli Mudanyadan 

6,- Kemal Karabiıadan 
8.30 Antalya Bartmdan 

• SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

NAŞİT - ERTUÔRUL SADİ • 

Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20,30 da. Cumartesi · Pa

zar Matine 15 te. 3 üncü defa olarak 
BABA. Büyük aile piyesi 3 perde. Ayrıca 
Naeidin komedisi. Her tarafa tramvay. 
Telefon: 22127 • 

ŞEHIR TIY ATROSUNDA 
Onun itin veremli hastanın erkek 

'oısun, kad.ın olsun )>ekSr kalması her 
halde daha iyidir. 2 lkincite,rin cumartesi günü 

Fakat, .:imdi herkes biliyor ki, ve- gündüz 5aat 15 te Çorllitliı.ra. 2 İkinciteş-
" rin cumartesi günü akşamı saat 20 de Saz 

rem mutlaka iyi olmaz bir hastalık Caz operet. 3 İkincitc,rin Pazar ıün-
değildir. Bir veremli, hastalığının iş- düz saat 10 da çocuklara. 3 lkincitetrin 
lck bulunduğu müddetçe bekar kal· Pazar ıündü:ı ıaat 15 te Saz, Caz operet. 
makla, ömriinün sonuna kadar evlen· 3 tklnciteşrin pazar akııamı saat 20 de 

Saz Caz operet. 
mekten mahrum kalacak demek de· • 
ğildir. 

Verem hastalığı iyi olunca, hekim TEPEBAŞI BELEDİYE GARDENBAR 
eski has~anın göğsünü dinlediği va· Kııldı: aalonu açıldı. Her alı:ıam mUzik, 

danı, varyete numaraları. Kabare nefiı 
kit artık hastahğın hiçbir haıtalığını alakart ve tabldot yemekler ehven fiat· 
duymaz. Rcıki hastanın sıcak1ık de- !ar. Pazar ıünlerl 17,30 da çaylı danı, 
recesi kendi kendine yükaclm~diği varyete, çay komple 75 kuruş. 
gibi, çokça yürüyerek yorulduğu va· 

20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altın 
Mcc•diyc 
Banknot 

ç E 

Paris üzerine 
lnıiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çek o• 
Avur 
Marl 
Zlot 
Per 
Le1 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

14.-
'?2.-

2.-
j ,-

Jl.-
940,-
53.-

232,-

K L E R 

ESHAM 

111 Bankası Mü· 
" N . 

" " H . 
Anadolu% 60 

,. % 100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası - ~ İttihatDegırıu .... _.,_ 
Şark Değirmenleri 
Sark Merkeı Eczancal 

• 

ıs.-
24.-
54.-
35,-
32.-

942,-
53,50 

234,-

Kapan11 

12,06 
618,25 
0,79,50 
9,76,50 

4,72 
2,44,60 

63.84 
1,17,03 

19,21,20 
4,24,25 
l,97,55 
4.21.-
4 51 .40 

83,77.55 
34.96.35 

2.71.30 
10.9S 

3,13,42 

!l2.-
9,60 
9,70 

24,90 
40.-
15' 

22,50 
7,-

14,75 
2,15 
8,60 

58,75 
22,-
9,-
9,25 ----

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
SÜREYYA OPERETİ 

Bucün Matine 16 ve suvare 20,30 da 
BAV- BAYAN 
Büyük Operet 

Gi,e gündüz açıktır. Telefon 41819 Ya· 

zanlar: Mahmut Yesari ve Necdet Rüştü. 
ıfesteliyenler: Sezaf ve ~eyfettin Asaf;'. 

• 
• Sarayı Monte Kristo 
• Alkazar: 17 No. lu Polis otomobili 
• Şık: Son ıUnahun - Kokaraça 

• ipek: Marahuana 
•Melek: Sevı:inin sesi 
• Türk: Vahşi atlar kralı (Rei:ı) 

• Sümer: Kemanlar çalarken 
• Y ıldıı.ı Robcrta 
• Milli: Her 'ey senin için 
• Üsküdar Hala: Karunı ben 8ldürdilrJSı 
Makineli adam. 

kit. vahut zorlu bir hareket yaptığı 
vakit viııe artmaz. Ai'hrhğı, çokların
da, gittikce artar, eski verem hasta
sı iyi olduktan sonra şişmanlar. Şiş
manlamıyanlar da hiç olmazsa zayıf. 
lamazlar. Ağırlıktan kaybetmemek te 
bir kar demektir. Hastalığın durdu- 'ı 
ğunu, iyi olduğunu ~österir. 

~ucıapettecıe iki saat gec;ırmek A K Z U 

Balgamı mikroskopta muayene 
edildiği vakit verem .mikroplan bu
lunmaz. Bir defa basıt muayene ilt" 

kanmıyanlar mahsus usulle birkaç de
fa muayene ederler, yine bulunmaz. 
Buna da kanmıvanlar küçük hayvan· 
lara şırınga ettirirler, hayvan hasta
lanmaz. 

Çıgan musikisini dinlemek, ve en EDENLER 
ziyade sevdikleri artisti görmek 

Bu hafta S U M E R sinemasına · 
Giımeli ve kemali muvaffakiyetle rötteoriJmeokte olan 

STRADiVARiUS 
(KEMAftLAR ÇALARKE") 

büyük müzikal filmini fÖrÜp dinlemelidırler. 
Ba, rolde : Q U S T A V F R O E H L 1 C H 

----- lliveten: PARAMOUNT Jurnal havadiılcrı -----

- FERAH sinemada bugünden itibaren .-...= 

BiR AşK BÖYLE Billi 
Ayrıca dünya havadisleri -

Haatahğın r;ectiğini gösteren bu 
iyilikler iki yıl aürdükten sonra eski 
hasta artık evlenebilir, hiç korkuıu-ı 
'Olarak bir aile ocağı kurabilir. Bu 
!artlar erkekler için olduğu gibi, ka· 
dınlar için cıe doğrudur. Yalnız ge
belik eski hastalığı uyandıracak bir 
sebep olmasa bile anne olacak baya
nın durumunu nazikleştitecek bir şey 

Cihangir A. Sürme imzasile: olduğundan o şartlan daha sıkı ola· :..llllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
~'Ben •on derece ainema delisi· rak yerine getirmek gerektir. - "' 

yim. Hergün, her •ean.sa git.em Kemiklerde, ~angliyoanlarda, oy- E FevkalJdeliğin fevkinde ... Adeta Cjllgınhk... S 
bıkmam. Halbuki zeıJcim aksine, nak yerlerinde, deride verem hasta- E 1001 harikah ••• Dans ve şarkllar filmi... ~ 
•inemadcuı nefret etmektedir. Ona lığı da geçtikten iki yıl sonra evlen- - ' 

kalıraa haftada, on bef günde bir me~e bir engel olamaz. 5:: M A R A H u A N A ~~ 
bile gitmiyecek, bunun ehemmiye· lki yıl zaman, işi daha sağlamla- :: 
ti yok. Fakat beni yalnız; da bırak· mak içindir. Biribirile evlenecek er-
mak istemiyor. Ben de ondan giz:· kek ve k;ıdın. ikisi de eski verem has- : J 
li gitmeie mecbur oluyorum. Bir tası olursa, birleşmelerine yine hiç- E ·ı p E K sinemasmtn ~~ 
dela gizlice ıinemaya gittiiimi bir engel yoktur = ~aheseri bu hafta '-. E Y muvaffakıyetidir 
;.==1 ,=,,=,1=1,=,,=,,=11=1=11=11=,,=1:=,1=1,=,,=11=11=1=11=11=11=,,=,,=,,~,=,,=,1=,,=,1=11=11=,,=,=,1=11=11=11=11=,1=11=1=11=11=11=~ ~ il~eten: Ankara'da Cumhuriyet B~ramı 1 
i İ T 1 İ H A D 1 M İ l l İ ~ ~ merasimi intibaatı ve paramount Jurnal i 
~ ~ ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rıııaı" 
ı Türk Sigorta Şirketi ~ 

( 1) Bu salon, sonralan tamir gör- e H .k h t .• • . 1 1 . . 1 • -
milştür-. Bugün, eıki halinde değildir. ıı arı ve aya uzerıne aıgorta muame e en ıcra ey enz. E ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI J 

(2) Paditahların oturduğu yerin E Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
önilnde halı görünmek adet değildi. = 
tahtın önline böyle bir örtü örtülür, : 
buna da ( zerduz nihali) aenilirdi. = 

--
( 1) Telli Hasekinin ( cazuyu ck

ber) dediği, Valide Kösem Sultan idi. 
Çilnkil bu iki kadın, biribirlerini kat· 
iyyen sevememi§lerdi. 

----Merkezi idaren : Galatada Vnyon Hanında --Acentası bulunmayan şehirlerde acenta araıunaktad:rr. : -- Telefon : 4.4887. 8717 : ---- -ii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Senelik muhammen kirası 1200 lira olan Galatada Karat<0fr 
caddesinde 11-18 No. lu dükkan 936 senesi Mayıs sonuna kad e
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna11111, 
si Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isteYe 

8
, 

ler 90 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle btrde 
her 8 İkinciteşrin 935 Cuma günü saat 15 de Daimi Encünıeı1 S) 
bulunmalıdır. "B." (668 
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SC>~ l-l.Al3E~· 

Çinde Bir Suikast 

Çin BaŞbakam Vangşingvey Nasyona-
1 i stl er la rafınd an Öldürüldü 

Suikastın sebebi 
başbakanın Tokyo 
ile teşriki mesaiye 
rneyyal olmasıdır 
Londra, 1 (A.A.) - Reuter Ajan

~1.nın Nankin'dcn bildirdiğine göre 
Vr Japon gazeteciıi, Çin Baıbakanı 
angııngvey üzerine bu aabah ateı 

~trniı ve baıbakanı oldukça aiır ıu
tctte yaralamııtır. 

SuilraMI nerede yapıldı I 
~anghay, ı (A.A.) - Nankin kuo

rnıntangının açıhı töreni yapıldıiı bir 
~rada Baıbakan Vanuinıvey, bir ~u 
1 asde kurban olmuıtur. Gö&ıüne bır 
tabanca kurşunu isabet eden Bat· 
kanın ııbhati tehlikelidir. Bir Japon 
gazcteciıi olan ve yaralandığı söyle
nen mütecaviz, kaçmata muvaffak 
01rnu1tur. Nankin'de örfi idare illn 
Cdilınlftİr. 

Katil kim? 
. Şanghay, t (A.A.)- Vanıiflgvey, 
~ç kurşunla kolundan, yanağından ve 
a.rnından yaralannuıtır. 'Katilin bir 

Japon gazetecisi olduğu yalanlanmak 
~adır, Polis tarafından yaralanmıı o
an katil, Çin hükumetinin radyo i
daresinin bir memurudur. Vanşing
vey ölmüı•ür. 

Yaralan anlar var 
Londra, l (A.A.) - Vangşingveye 

karıı Y_t)llan ıuikaat hakkında Reu
t~~ Ajansının yeniden 8ğrendiğine f ore, hadise, kuornintag uluaal kuru-
un~n açılış top'antısında bu toplantı

Ya ııtirak edenler hep bir ..... .ı. r ... -

Şan.laa)'flan bir mansara 

toğraf aldırırlarken cereyan etmiıtir. I lanmıılardır. Sun~-Ming-S~d ~dı_nı ta 
O esnada 1.ıir adam birdcnhire rovel- §ınyan katil, Nankin'de bır ıstıhba
ver ile birkaç el ateş etmiı ve Çin Baş rat bürosu memurlarındandır. Van -
bakanını varalamıştır. Doktorlar, Baş ~in&vey, Mare,al Tchang-Kay)Chek 
bakanının hayatının tehlikede olma- ın otomobili ile hemen hastaneye gö
dığmı söylemektedirler. Kuomintag- türülmüttür. Kendisinin aldığı yara
da uzun zamandanberi üye bulunan Jarın tesirile saat 13 te hastanede öl
Şangçi ile General Çankhayçey'in ka- dü&ü teyit edilmektedir. Japon büyük 
rargahrnda kültür itleri tefi Kanlay- elçisi Erijoski, Nankindeki Japon kon 
kuan da ayni zamanda yaralanmışlar solosunu, teessürlerini bildirmeğe me 
dır. mur etmiştir. Sanıldığına göre, sui -

Suilrıutçılar üç lriıitlir kudin failleri, Ouang-Tching-Ouei -
Şanı:hay, ı (A.A.) _ Suikasd fa- ya, Çinin şimdi, Tokio'nun birlikte 

çalışmak taleplerine mukavemete 
illeri üç ki§idir. Bunlardan biri, baı- kudreti olmadıgrııa kani olmasından 
bakanın m,,ı. .. c ... huı L•tatıncıan :yara- dolayı dü!man olarak Çin nasyonalist 
ıarunış, öteki ikisi de kaçarken yaka- }erine mensupturlar. 

Zecri Tedbirleri Kanada'da 
Almanya iki Tarafa Da Silah Şiddetli 
Cephane Gönderrlıiyecek Depremeler 

rınCcn7vre, l (A.A.) - Havas ayta
C ın Öğrendiğine ıpre, Almanyanın 
d':~cvrc ınemorandomuna cevap ver
f ıg takdirde, tam bir bitaraflık muha 
ı::a.t etmek iııtediğini ve öteki devlf't 
cdU arafından Italyaya karıı tatbik 
fa en tc?birlerden herhanıi bir men
di~t te!11ın etmekten kaçınacağını bil 
tıa ın~ı muhtemeldir. Haber ahndığı
kct Core, Almanya, laviçre cibi hart
Pil ederek Italya ve Habqiıtana ya
çi ;cak ıilih, cephane ve harp ıere
ıtıi 1 raca tını yaaak edecektir. Ekono
l'a k tedbirlere ıellnce, Almanya, Ital
§a:~ Yaptıp ilır&Qt! ualtmaiı çılı-

tır. 

M...- Meri tedbir. 
Cen l•re iftiralı Mİ)IOr 

lcıilc evre, 1 (A.A.) - 4merika Bir
lctı d devletlerinden ıonra Mııır dev
rnı e, Uluılar Soıyeteıinln üye ol
va:•n devletlere yaptıfı talebe ce -
··~ verınııtir. Bu cevapta deniyor Jci: 
ltlııırr hük<kmeti, prenaip itibariyle, 
ıiylyi - Hıbeı anlaımazhfı dolayı
tcc~ UfUnUlen ekonomik ve finansal 
bi}l ted?irleri kabule ve kendi ka
k Yetlerı dahilinde bunları tatbika 

arar verın· . 
~ ııtır.,, 

,, 

Zecri tedbirlere karıı tedbirler 
Roma, 1 (A.A.) ..... Musaolini, dün 

Kont Volpi'yi kabul etmiştir. Kont 
Volpi, Duçe'ye, zecri t~dbirler meri
yete girdikten sonra, bunlara karşı 
gelmek için endüstri iıt.ilabatı alanın
da tatbikı endüstri birli&i teknik komi 
tesi tarafından kararlaştırılan tedbir
ler hakkında iıahat vermiştir. Bu ted
birler, ulusal iptidai maddelerden en 
iyi şekild~ i$tifade edilmesini, iptidai 
maddeler satın alınmasının nizam al
tına alınmasını ve istihsal programı
nın sıkı ıurettc tatbikını ihtiva etmek 
tedir. 

Bulıori.atan da iftiralı •tli)'ar 
Sofya. 1 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 

aytarının Bulgar diplomatik çevenle
rlnd~n öğ~cndiğime. 'öre Bul&aristan 
zecrı tedblrler meseleıinde durumu -
nu teEbit etmiştir. Bulgaristan, zecri 
tedbirleri tatbik , ..ıecektir. Fakat şim 
diye kadar bu hususta resmi bir teb-
liğ neşredilmemiştir. Yine ayni çe -
venlenlen öğrenildiğine göre, Bulg_a
rls' an lngilterenin tesiri . altmda 6u 
suretle harekete karar vermi, ve bu
na ml'kabil bazı ekonomik tavizler al
mı,tır. 

Ottava, 1 (A.A.) - Gece saat 1 
den biraz ıonra doğu Kanadasında 
şiddetli bir deprem olmuıtur. Toren
to, Montreal, Ottavada ve türlü böl
gelerde de depremler olmuştur. Onem 
li zarar yoktur. 

Binalar çatladı 
Albany, (Ncvyork) l (A.A.) -

Nevyork hükumetinin kuzey bölge • 
sinde tiddetli bir deprem olmuştur. 
Bilhaau Buffalo, Rome, Rochester, 
Elmira, Plattıburg'da binalar şiddet
le ıaraılmıı ve çatlamıştır. 

Helenada ölen ue yaralananlar 

Helena, 1 (A.A.) - Diln yeniden 
şiddetli bir deprem olmuş ve bir kişi 
ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştır. Bir 
çok binalar yıkılmış veya çatlamıştır. 
Son 1 S ~ün içinde bu 564 üncü dep
remdir. Halk çılgına dönmüştür. 

Eden Dışişler 
Bakanhğını 
Bırakacak 

LÔndra, 1 (A.A.) - Sanı'dığına 
göre, seçimlerden sonra kurulacak hU 
kumette, Eden ya deniz birinci lord
luğuna, veya dominyonlar bakanlığı
na atanacaktır. Kendisinin ulusal mü 
dafaa bak,anhklarından birine tayini 
de ayni derecede muhtemeldir. 

Mlhalokopulos 
Cümhuriyel~i 
Partiyi feshed iyor 

Atina, l (Ozel) - Eski Dış Baka
nı ve Muhafazakar CUmhuriyetçi par 
tisinin lideri Mihalakopu'os partisi -
nin feshine karar vermiştir. 

Kralın Çaldaris'c ıön • 
tlerdiii mektup 

Coa 
"1aalte.; labrika3ının açılıf gününde Bafbalıan fabrikayı 6Hİ· 

l'Or, nutlıanu aöylüyor ue labrikayı irlemiye açıyor 

Atina, 1 (Ozel) - Kral Jorjun 
Ç'nldariu gönderdiği mektup Ahali 
Partiıi mahafilini menun etmemiştir. 
Kral bu mektubunda Yunanistana dön 
düiü zaman alacaiı kararlar hakkın
da muayyen bir taahhüt altına gir -
memittir. Memleketin iç durumunu 
bizzat takdir edip onıa g8re hareket 
edcceğinin•tabit olduğunu ıöylemiş • 
tir. Bu haberleri veren gaıeteler Çal
darisiq Krala yeni bir mektup yaza
rak iki aaylavla beraber tayyare ile 
Londraya ıönderdiğini ilAve etmekte 
dirler. ç.ıaaris şimdiye kadar Yuna
niatanın muhtelif yerlerinde verdiği 
söylevlerden sonra ulusun ahali parti 
şine olan itimadının eikiııi eibi oldu
ğunu anladığını gazetecilere söylemiş 
tir. Çaldaris dün Atinada kanunu esa 
!i meydanında bir söylev vermiş ve 
kralcılığı mtthetmiştir. 

. 
Atatürk YıHık Söylevini Verdi 

lezzetini tattıra tattıra, ehemmiyet 
verdiği kelimeler Üzerinde aesini 
yükselterek konuıuyor. Yirmi ga -
zete satırına aığacak kadar, fakat 
çok manalı ve veciz bir çerçeve içi· 
ne sığdırdığı sözlerle arsıulusal du
ruma temas ediyor. Uluslar Sosye
tesi hakkında ileri sürdüğü temen
ni alkıılar topluyor. 

Nutkun memleket itlerini, olanı 
ve olacağı tahlil eden çalışma 
hedeflerini gösteren k111mları din -
lenirken. Kamutay havasında se • 
vinç dalgaları bat gösteriyor ve 
Atatürk'ün: "ltlerimiz çoktur, ge -
niştir, önemlidir, fakat başarılaca -
ğına •araılmaz güvenim vardır,, sÖ· 
zü, önümüzdeki güt\ler için Kantu· 
tay Üyelerine olduğu kadar, her 
yurtdaıa bir teıvik ve gayret kay • 
nağı halinde kulaklarda çınlayor. 
- M. S. Sayman] 

Nutkun Metni 
Ankara, 1 (A.A.) - Cumur

başkanı Atatürk, kamutayın be
şinci intihap devresinin birinci 
yıl toplantısını aşağıdaik söy -
levle a 1mışlardır: 

lki ehemmiyetli Jüatur 
''BüyÜk milletin yüce vekillori, 
Kamutayın beıinci devresini a -

çarken sizlere derin aay&ılarımı su· 
narım. 

Kamutay, arsıulusal durumun çok 
önemli bir zamanında çalışmıya 

batlıyor. 
Hadiseler, Türk milletine, iki e

hemmiyetli düaturu yeniden hahr • 
latıyor: 

mızı, yeni ve modern esaslara göre, 
tetkılitlandırmaya durmadan de -
vam ediyoruz. Türk tarih ve dil ça· 
lışmaları, büyük inanla beklenilen 
ıııklı verimlerini ıimdiden ıöıter· 
ır.ektedir. 

Uluaal muaikimizi modem teknik 
içinde yükseltme çalıımalarına, bu 
yıl daha çok emek verilecektir. 

Ulusal kültür için pek lüzumlu 
olduğu gibi, araıulusal ilgiler bakı· 
mından da yüksek değeri belli olan 
radyo işine önem vermeniz çok ye -
rinde olur. 

Ülkenin ekonomik 
Kudreti yükaelttir 

"Sayın arkadaılar: 
Maliyede geçen yıl, ceıaretl~ 

aldığınız tedbirlerin, nekadar yerin 
de olduğu sabit olmuıtur. Tuz ve 
teker fiatlarının düşürülmeai, halkı 
hoınut etmiı ve yoğaltımı artırmıı-

• 

Yurdumuzu ve haklarımızı mü • 
dalaa edecek kuvuelte olmak.. • 
Sulhü koruyacak arsıulu3al çalıf· Kamutcıv Parti Grupu Başkan ve-
ma birliğine önem vermek.. '"' killiiine aeçilen Ha3an Saka 

Sulhun bozulmuf olmasından iz
trrap duymamak mümkün değildir. 
H•rltalde, bugüDkü ağır ihtilafların 
ortadan kalkmcuı, medeniğ inaan • 
lığın baılıca dileği olmalıdır. 

Bizim sulh ülküsüne nekadar bağ 
lı olduğumuz.u, bu ülkünün güven. 
lik altına alınmasındaki dileğimi:ıin 
nekadar e3a3'ı bulunduğunu izaha 
lüzum görmiyorum. 

Bu huau•ta çalııan Ulu•lar Sen • 
yetesinin, tecrübelerden iatifade e· 
derck prenaiplerini tekamül ettir -
meai ue •ulhü lıoruma Jrutlretini ar• 
tırma3ı samimii ar:ıumuzdur. 

iç idare teıkilatımııı 
''Sayın arkadaşlar, 
lç idare t~kilatnnızJ, yurdun do· 

ğu bölıclerinden başlıyarak geniş
letmek ihtiyacını duymaktayız. 

Yeni den iki genel iıpektorluk ve 
yeniden bazı vilayetlerin kurulma11 
da lüzumlu görüımektedır. Bu ara
da Dersim böJg.,.inde esaslı bir is • 
lahat proğramının tatbikı da dütÜ· 
nülmüıtür. 

Vilayetlerimizin devamlı teftiıini 
ve müıterek itlerinin bir elden ta
kibini kollıyan aenel iıpektörlerden 
çok faydalar bekliyoruz. 

Bayındırlık itleri 
Dofu vilciyetlerimi2in bellibaılı 

ihtiyacı, orta ve batı illerimize de • 
miryollarla bajlanmaktır. Şarlra i
lerliyen iki ana demiryolunun hızla 
bitirilme.ini ue bunları biribirine 
bağlıyacalı yollar örüğüne §İmdi -
den baflanmaaını lüzumlu gorüyo· 
ruz. 

lran - Türkiye tranait yolunun 
teıltilatlanmaaı özenle bitirilmeli -
dir. 

Liman ve aulama İ§lerindc acele 
yapılacak şeyler vardır. Sağlık •a· 
vaıı da yeni icaplara ~ör,e geni~le. 
tilmek zaruretindedir. 

Saydığım bütün bu itleri, h\lkii -
metin kesin bir proğram içinde güt
mesini bekliyebiliriz. 

Ônemle durulacak nokta 
Üzerinde önemle durmak istedi• 

iim bır ciheti de bildirmeliyim. 
Türk ülkesi içinde köylere varın 

cıya kadar küçük büyük bütün şe
hirlerimizin birer genlik ve bayın • 
dırlık göreyi olması önde tuttuğu • 
muz amaçlardandır. 
Türk ev bark olan her yer ıağlığın 

temi;ıliğin, gü;cellijin, modern kül· 
türün Örneği olacaktır. 

Devlet kurumları yanında, doğru 
dan doğruya bu itlerle ilgin olan u
rayların bu görü, ve düşünüşle ça -
lıımalarını istiyorum. 

Urbayların devlet merkezinde 
toplanıtı bu itin sonucu değil, baı· 
langıcıdır. 

Endü3trİ proiramımı~ 
Bayanlar, baylar; 
Endüstri proğramımız, normal gİ· 

di,indedir. Bununla beraber yur • 
dun endüıtrileımesine daha çok hız 
verilmeıi ve yakın bir çağda, yeni 
bir ikinci proğrama ba9lanma11 lü
zumuna dikkatinizi uyandırmak İa· 
terim. 

Maden itleri yeni bir açılma dev· 
resindedir. Maden mühendislerimi -
si, ihtiyaca yeter sayı ve deierde ye 
tittiıımeyi önemek gerektir. 

Kömür havzasının raayonel itle
mesi için tedbirler aramak ta la • 
zımdır. 

Bir de arkadaılar; köylümüzün 
genlik düzeyinin yükselmesi tedbir 
lerine daha geniı ölçüde özenle de 
vam edeceiiz. 

Kültür kınavımız 
''Aydın saylavlar; Kültür kınavı-

hr. 
Bu yıl, baıka konularda da, bu 

yönden tedbirler alacakaınız. Sa • 
yım vergisinde ve bina kıymetlerin 
de indirim faydalı olacaktır. Arazi 
ve yapı vergilerinin hususiğ idarele 
re devri önemli ielahattan sayılacak 
tır. 

V e r • i indir;mlcrini haainenin 
kar§ılı)•abilmesi, ülke ekonomi kud 
retinin yüksekliğine deierli bir bel· 
••ılir. 

Ekonomik teıkilat, teknik temel
ler üzerine yerle§erek yükıeldikçe 
yurdun verimi çok daha ziyade ola
caktır. Ancak bütün özenimizi vere 
rek vatanın teşkilatlanması hızmı 
artırmak gerektir. 

Ulu.al korum 
Anrulusal sıyaaanın ıiditi ulusal 

korum araçlarını aytınnaya da lü
zum göıtermektedir. Bunun maliğ 
çarelerini dikkatli ve isabetli bir ıu 
rette araştırmanızı dilerim. 

Tayyare filolarımızı vücude ge -
tirunek için büyük milletimizin yü
ce ilgisini heyecanla anmak bor -
cum.'ur. 

Son ar11uluaal hadiseler, Türk 
milleti için kudretli bir hava ordu • 
ıunun, hayatii, önemde tutulmaıı -
na bir daha hak verdirdi. 

Çok emekle kurtluiumua. Canı -
ntıala lrorumaya and içtifimia lrut
ıal yurdun, lıauollan Mıltlınılara 
ltarıı 6ÜVenlilt altında bulunmaaı 
dem.ek, bize aaldıracalrlann, kendi 
yurtlarında biaim de ayni ı&Grarla. 
rı yapabileceğimiae 6Üuenimis de -
mektir. Bu flÜVeni, her ,ün, artıra
cak araç bulmakta, büyült Türlr ulu 
aunun, ne gökacl bir duyguyu ltal
binde tafıdciını, hır ferdinin vatan 
için tutuşan gözlerinde okumakta
yız 

Havacılarımız, bütün ordu ve 
donanmamız gibi, vatanı konımaya 
anık kahramanlardır. Büyük mil • 
lot, bu soyak evlatlarile kendini 
mutlu eayabilir. 

lılerimia çolrtur 
"Sevgili arkadaılarım, 
lılerimiz çoktur, geniıtir, önem • 

lidir. Fakat baıarılacağına sarsıl • 
maz güvenim vardır. Çünkü, Ka • 
mutay vatanseverliğin, çalııkanlı • 
ğın, tedbirde iaabetin ideal örneği
dir. Kamutay, yurdun konınmaıı, 
onun bayındırlığı için en yükıek 
uluııal ilham ve kudret kaynağı • 
dır.,, 

Kamutayın aejıhşı 
Ankara, 1 A.A. - Kamutayın 

beıinci seçim devresinin ilk toplan 
tı yılı bugün Cumurbaıkanı Atatür
kün aöylevile açılmıthr. Bu müna -
sebetle Kamutay milli renklerle 
ıüslenmiı ve Atatürk'ün geliıinl ıe
lamlamak Üzere baıta Cumurbat • 
kanlığı bandosu olduiu halde aüe) 
bir kıta ve bir polis müfresesi Ka· 
mutay önünde yer alınıı bulunu • 
yordu. 

Kamutay1n bu toplant11mda bu· 
lunmak için çaiırılı ola• bakanlık
lar ileri gelenleri içi11 fevkalade 
toplantılarda olduiu sibi toplantı 
ıalonunun bir ktımı aynlmıt 'H 
herkeı, törenin bathyacağı aaa.tten 
önce yerlerini almıf bulunuyorlar
dı. 

Y a.bancı devletler mümeaailleri 
için ayrılan locada bütün büyük ve 
orta elçilerle bayanları ve bu elçi
likler erkanı, Cumurba,kanlığı lo . 
caaında da büyük üniformalarivle 
genel kurmay baıkanı Maretal Fev 
zi Çakmak ve yan locada da orge-

[Baştarafı birincide] 
neral Ali Sait ve Fahreddin bulun
makta idiler. 

Saat 15 e doiru Kurultay kura -
ğına gelen Cumurbaşkanı Atatürk 
burada asker ve polis kıtaları tara
fından aelamlanmıı ve muzika er • 
ginlik marşını çalmıştır. Bu esnada 
Kamutay kurağının bayrak dire -
ğine Cumurbaşkanlığı bayrağı çe -
kilmittir. 

Saat tam 15 de Başkanlık yet'ine 
gelen Kamutay asbaıkanlarından 
Nuri Conker yoklama yapılacağını 
bildirmiı ve yoklama sonunda da 
Cumurba$kanının söylevlerini vere
celderini bildirerek başkanlık yerin 
den ayrılmışhr. 

Saat 15,20 de Kurultay aalonuna 
giren Cumurbaıkanı burada hazır 
bulunanların bütün kurağı aaran 
ıiddetli ve ıürekli alkışlariyla kar 
ıılanmıı ve bu alkıs tufanı Atatür
kün baılınlık yerine geçiılerine 
kadar aür:nüştür. 

Her cümlesi sık aık ve sürekli al
kıılarla karıılanan ve bütün ulusa 
ve hükUınete yeni yeni ödevler gös-

• tercn söylevini verdikten sonra ay
ni heyecan ve ıevgi tezahüratı ile 
uiurlanan Atatürk kısa bir iııtira -
hatten sonra Cankaya köşküne dön 
müt ve gelitlerinde olduğu gibi ıüel 
törenle uğurlanmııtır. 

Kamutay önünde ve bütün yollar 
üzerinde yer yer toplanmıı olan 
halk sı~fülerinde ve gidi$lerinde hü 
yük Lideri içtıen ıaaygı ve .evgi ile 
alkışlamıştır 

Başkanhk divanı 
Ankara, 1 A.A. - Cumurbaıka

nı Atatürkün aöylevinden sonra Nu 
ri Conkerin baıkanlığında yapılan 
seçimde Kamutay Başkanlığına top 
lantıda bulunan 329 üyenin ittifa
kıyle Abdülhalik Renda seçilmiş • 
tir. Bu sonuç üzerine ba,kanhk ye
rine 1relen Abdülhalik Renda ıu di
yevde bulunmuıtur: 

''Baıkanlığa tekrar seçmek sure
tiyle gösterdiğiniz yükaek ıüven • 
den ötürü her birinize ayrı ayrı ıük 
ran ve ıayıılanmı ıunarım. 

Ödevimi yaparken hepinizden 
yardımlarınızı eairıememenizi bil
haaıa dilerim. (alkıılar) 

funun ardınca baıkanlık divanı 
aeçımi yapılarak Kamutay asbaı • 
kanhklanna: 

Refet Can.tez (Bursa) Nuri Con-
ker (Gazi Antep) Fikret Silay 
(Konya) 

Kamutay kestö:-lüklerine: 
İrfan Ferit Alpaya (Mardin), 

Halit Bayrak (Beyazıt), Doktor 
Saim Oul (MaDi,.) 

Divan katipliklerine de: 
Sabiha Gökcül '(Balıkesir), Ziya 

Cevher Etili (Çanakkale), Ali Zırh 
(Çoruh), Ali Muzaffer (Konya), 
Naıit Uluğ (Kütahya), Si:reyya 
Tevfik (Tokat) Seçil:ni§lerdir. 

Seçim sonucunun anlasılmaaı ü
~erine söz alan aabaıkanlardan Nu 
ri Conker demiıtir ki: 
"Asba§kanlığa beni ve arkadaı

larım Canıtez ve Sılayı seçtiğiniz -
den dolayı en aamimi tefekkürleri
mizi huıunınuza sunarım. Bu ae
çiınde biı.e ıösterdiğiniz tevecCÜ· 
he layik olduğumuzu ödeder·mizi 
yardımlannızla yapt1rken it üze • 
rinde ıröstermeğe çalııaca~ız ,. 

Nuri Conker'in alkıtlarla kar~•· 
lanan bu sözlerinden ıonra batJuın 
Kamutay günderninde başka bir 
fey olmadığından toplantıya son 
vermiştir. 

Kamutay gelecek toplantısını Ö
nümüzdeki çarıamba günü yapa -
caktır. 

G resunda baıan 
Mavnalar 
Gireıun, 1 (Özel aytarnnızdan) 

- Dünkü fırtın!'ldan batan mavna• 
ların deniz ilstünde kalan tayf alan- • 
nın ellisi de çok büyük 7.orluklar 
içinde ıaat 20 ye kadar kurtarılmıt 
hr. 18 mavna, bir kayık parçalana
rak batmıthr. 

Ang01"a vapurunun bordasında 
götürdüğü iki mavna ile tayfalann 
dan haber alınamamıştır. Bu tayfa
ların vapura ahnmuı için kaptanı-
na telsiı:le haber verilmesi deniz
yollım iılet.mesine yıldırımla bildi • 
rilmiıtir. Tüccarların il<i binden 
fazla olduğu söylenen fındık ve ce
viz çuvalları da denize dökülmü'°' 
tür. Bu mnlların şigartalı olduğu ıoa 
11&lrrz.ktadır. ZRrar ve 7.İyarun vüa 
bin lirayı bulduğu söylenmektedir. 

Mimarlar yeni 
Mezunlara bir 
~ay verdiler 

Türk mimarlan, bu sene ar~l!l • 
rma kan.arak hayata atılan genç 
arkadaşlannı kutlulamak, on1arla 
mesleki haabihallerde bulunmak 
İçin Güzel San'atlar b:rliği mimari 
ıubesinde bir cay tonlantuıı Yerm:ş 
lerdir. Toplantıda Mimar K'"m"I 
Altanın söylevi ilgi ;Je dinlPnmi~ ve 
alkıalanmıthr. Bunr'11n ~"r" m;ı-l'lr 
Sedat Çetintu m · ıı; m:r.ıui hn k -
kında bir mÜı4' ha be verm. ~· •r r "'· 
lar içilmiı, toplantıya gelt"r.lcı sa -
mimi bir aile havaaı içinde dai!ıl· 
mıılardır. 

• 
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ikinci Ekmek Çıkarmak Bu 
Şehrin En Başhca ihtiyacıdır 

Yalnız Belediyenin 
tsu işe başlaması v 
sıkı bir kontrolle 
başarması llzımdır 

Buğday piyasasının devamlı bir 
yüıelme ıeyri takip etmesi ve ek -
mek fiyatlarının 12,S kul'\lfa kadar 
çıkması karı111nda, ikinci nevi ek -
mek çıkarmak lüzumu ciddi bir ih
tiyaç haline ginniıtir. Nitekim, bui 
day piyasasındaki .on iki günlük 
tahavvül, bu lüzumu teyit etıınekte
dir. 
Buğday fiatları, dün de 20 para 

kadar daha yükıelmiıtir. Bayram
denberi vasati 50 paralık bir artıı 
kaydedilmittir. 

Bu artıı, ekmek fiatlarına nor -

mal olank tesir edeceği için narhın 
ı13 kuruıa yükaeltilmeai icap ede -
cektir. 

/lıinci nevi elımek hansi 
ıartlar altında fllıabilir? 

Yaptığnnız incelemelere göre, 
ikinci nevi ekmek çıkarmak ka -
ran verilirken belediyenin bazı nok 
talan büyük bir ehemmiyetle tut -
ması lazımdır. 

Bir defa, ikinci ekmeiin kalitesi 
kat'i olarak le.bit edilmelidir. Bu
günkü ekmek çeıniıi % 10 aert 
ve % 90 yumıak un kanıtırıLmaıı
nı icap ettirdiği halde buna riayet 
edilmemektedir. Francelanm ekı -
tra ekıtra undan yapılması gerekli 
olduğu halde birçok yerlerde ekı -
tra hatta birinci nevi unlann kant· 
tırıldığı görülmektedir. Belediye 
ikinci nevi ekmeğin çeıniıi tayin 
edilirken ilk olarak bu v~ziyeti ırkı 
b:r kontrol altına almalıdır. Bunun 
müraka~e tekli ehemmiyetli bir 
meseledir. Francela fınnlarmda 
ekstra undan baıka nevi un bulun
durulmamaktadır. Ve bu memnui -
yet kısmen kolay kontrol imkanını 
"ermektedir. Halbuki, diğer ekmek 
yapan fırınlarda bu kontrol layiki 
ile yapilaımamaktadır. Birinci ekme 
ie yiizde 1 O ıert, yÜzde 90 yumu -
fak buğday kanıtınldıiı için bu gi 
bi fırınlarda hem yumJ&k, hem de 
ıert buğday mevcuttur. 

Bu yüzden kanıtırılan ıert buğ
dayın hakiki miktannı kati olarak 
teıbit etmek ve çetniye uygunluk 
derecesini keıtinnek eaaılı bir kon 
trol ve mürakabe itidir. ikinci ne
vi ekmek için ayrı bir çe,ni 
kabul edileceği için, imalde kulla
nılması lazımgelecek olan ikinci 
nevi unun da muayyen niabette ka
rııtırılıp karııtınlmadıiını da Ö -
nemle incelemek icap edecektir. 

Akıi halde, ikinci nevi ekmek, 
fırıncının İnsafına göre ve birçok 
kere istenilenden bozuk bir çeıni 
ile çıkarılmıt olacaktır. Fiahn u -
cuzlamaaı ıuretile temin edilen ka
zancın, gıdai kuvvet ve çeıni nok • 
tasından kaybolmaıına meydan Yer 
memek gere~tir. 

/lıinci nevi elemek bekleniyor 
İkinci nevi ekmek çıkanlmaaı 

fikri 9ehirde iyi akisler bırakmq • 
hr. Birçok kimaeler bu karana bir 
an evvel tatbik edilmeli iatetinde 
bulunuyorlar. 

Dün görü,tüiümüz bir fmncı, bu 
mesele ~trafında divor ki: 

·• - ikinci nevı ekmek imali 
halk icin olduğu kadar bizim için 
de faydalı olacaktır. Yalnız, mese
le, kalitenin aaıari evıaftan aıağı 
tlüıürülmemeti ıartile çeıni imille-

rini ucuzlatmak şeklinde mütalea 
olunmalıdır. 

Belediye, bu iti kendi üzerine 
almalıdır. Bu da, ikinci ekmek çı -
karmak Üzere doğrudan doğruya 
faaliyete geçmesi ile mümkündür. 
Belediye, her aemtte bir fırın aça
rak yalnız ikinci nevi ekmek çıkar
malıdır. Bu takdirde, ikinci nevi 
ekmeğin kötü çeıni almaaı endiıeıi 
bertaraf edilmit olacaktır.,, 

Bu fikir, kontrol güçlüğü kartı -
ıında ilk akla gelebilen çıkar yol -
dur. Halka ucuz ekmek verebil -
mek için ikinci nevi ekmek çıkar -
mak li.zımgeldiğine göre, derhal 
harekete geçilmelidir. Yalnız, bu 

itin çok geç kalmaması lazımdır. 
İkinci nevi ekmek imali, buğday ve 
un piyasası yükselme istidadını kay 
bedip normal duruma ininceye ka -
dar faydalıdır. Bu itibarla, en kısa 
zamanda tatbik ıahaaına konulma
lıdır. 
Buğday piyaşaarnın dünkü durumu 

Dün, buğday fiatları yeniden 20 
para kadar yükselmiıtir. Umumi pi 
yua vaziyeti, çok .hare1<etli ve is
teklidir. Bu yılın mahsul azlığı bir 
kıann bölgelerde yeni yeni hiasedil 
meğe baılandığı için bilhassa ıa -
bil mıntakalardan mal talepleri art 
maktadır. Son hafta içinde ıehri -
mizden Karadeniz limanlanna 600 
tondan fazla un ıevkedilmiştir. · 

Şehir Meclisi Dün 
ilk T oplantlsını Y aptl 
Atatürk'e, ismet inönüne Ve 
içbakanına Telgraflar Çekildi , ,.~ 

_ .. ~ 
\ \ l 

~ehir meclisinin dün•ü 

lstanbul umumi meclisi dün saat 
14 de açıldı. Şarbay bir söylev verdi, 
belediyenin çalıtmalarından bahsetti. 
Şarbay bu söylevinde dedi ki: 
"- Genel bir bakışla iılerimiz nor 

mal bir durumdadır. Varidat hemen 
hemen inkişaf etmek üzeredir. Mas -
raflar da, verdiğiniz salahiyet dahilin 
de görül müştür. Şehirde inkişaflar gö 
ze çarpmaktadır. Ezcümle Flor
ya mesaimiz çok güzel inkişaf etmiş
tir. Bu sene yeni hali açtık. Sebze ve 
meyve bakımından istihsaıat esaslı 
bir şekilde bağlanmış bir durumdadır. 
Beş yıllık yol programımız bu sene 
en verimli noktasına girmiştir. ilk 
tahsil meselesine gelince: Bunun da 
tamamen önü alınmış ve hiç bir çocuk 
açıkta kalmamıştır. Devletçe yapı'a:ı 
nüfus sayımı keyfiyeti İstanbul içinde 
şayanı şükran bir netice vermiştir. 
Şehrin nüfusu 50 bin artmıştır. Son 
günlerde yapılan belediyeler kongre
si de bizi yakından alakadar eder lıir 
hadisedir. Belediyeler kongresi mim 
hayatımızda yeni bir bayındırlık mer 
halesi tC!kil etmiştir. Kongreyi kur
mak teşebbüsünde bulunduğundan 
dolayı hükiimetimize teşekkür telgra
fı çekilmesini teklif ediyorum. Bun
dan başka Türk mi11etinin varlığını 
tetkil eden :Ye ulusumuzun her şeyi 
olan AtatUrke fena nazarla bakmağa 
teıebbüı eden hainleri tel'in etmeğe 
karar vermenizi diler, mUzakereyi a
çarım . ., 

Şarbayın teklifleri sürekli alkışlar
la kabul edildi ve Cümurbaşkanı Ata 
türke, lsmet lnönüne ve İçişler Ba
kanı Şükrü Kayaya birer telgraf çe
kildi. 

A.tatürke fekilen telf(ral 
"Bugün ilıinci devreainin ikinci 

•eneai müaalrerelerine baflıyan la • 

toplanrıaınaan oır lfOTUnDJ 

tanbul umumi mediai, Türk uluau
nun herıeyi ve bütün varlıiı olan, 
medeniyet ve inaaniyet tarihine mal 
olan mukaddes varlığınıza lıarıı 
fevrilen hıyanet teıebbüsünü nel • 
ret ve lanetle anmıf ve latanbulun 
çö~lmez bağlılığını bir kere daha 
aağlamrffır. En derin saygılarımla 
ar~ederim . ., 

lıtanbul umumi mecliai reui 
Vali 
/şmet /nönüne 

"Bütün me<1enı memleketlerde ol
duğu gibi aziz Türkiyemizde de ilk 
defa olarak bir belediyeler kongresi 
açmak hususunda değerli hükumetimi 
zin belediyelere karşı gösterdiği sev
gi ve alakayı, bugün ikinci devresinin 
ikinci senesi müzakerelt!rini açan 
İstanbul umumi meclisi derin saygı
larla anmış ve gerek çok önemli bir 
söylevle kongreyi onurlayan zatı dev 
Jetlerine, gerekse kongreyi bir nutuk 
la açan İçişler Bakanına karşı şükran 
duygularının arzına karar vermiştir. 
Derin saygılarımla arzederim ... 

lstanbul Umumi Meclisi 
Reisi Vali 

lntihaplar 
içişler Bakanı Şükrü Kayaya da ay

ni mealde bir telgraf çekildikten son
ra gizli rey usulile meclise birinci re
is, ikinci reis ve katipler seçimine 
başlandı. Seçim sonunda birinci reis
liğe 65 reyle Necip Serdengeçti. lkin 
ci reisliğe yine 65 reyle Tevfik Bey
oğ1u seçildiler ve katiplik1ere de alt
mış beşer reyle Selami İzzet, Refik 
Ahmet , Faruki ve Reşat Yılm.ı.z in
tihap edildil er. Bunu müteakıp yine 
gizli reyle daimi encümen seçimi ya
pıldı ve neticede 66 reyle Fuat Fazlı, 
63 reyle lhsan Namık, 64 reyle Av
ni Yağız, !52 reyle Mehmet Ali, (j! 

Karadeniz
deki Müthiş 
Fırtına! 

Gazal parçalandı 

Çarıaımba günü akıamındanberi 
olanca tiddetıle devam eden yıldız 
karayel fırtınaıı dün biraz hafif -
lemiıtir. Bu yüzden ıeferlerini ya -
pamıyarak limanlara ve Boğaza. sı
ğınan birçok vapurlar tekrar yolla. 
rına devam etmeğe baılamıılardır. 

Zonguldak limanı aizında kaya 
lara çarpan Gazal vapurunun kur
tarılamıyacağı anlaıılmııtır. Yapı -
lan tetkikler bu vapurun dalgala -
ı·ın tiddetile iki parçaya ayrıldığı -
ru göatennektedir. 

Kara burun önünde karaya otu -
ran Gerze vapurunun vaziyeti de 
lena bir dur'8'Ddachr. Yapılan İnce
lemelerde, vapurun büyük bir yara 
aldığı ve bütün ambarlarının ıular 
la dolduğu anlaıılmııtır. Vapurcu -
luk .oıyeteıinin Karaburun• gön ... 
derdiği fen heyeti bugün ıehrimize 
dönecektir. Bu heyetin vereceği ra
pora göre kurtarılması itine batla. 
nacaktır. 

Zonguldaktan gelen haberlere 
ıöre, . limandaki tahmil tahliye fa -
aliyeti tamamen durmuı vaziyet -
tedir. 

Fırtına yüzünden limanımıza ıel 
meleri geciken birçok vapurlar ıı • 
ğındıkları yerlerden hareket etmit
lerdir. Sadık zade vapuru, dün ak
ıam saat 8 de Ereğliden ]imanımı
za gelmittir. 

Kara ile irtibatı keıilen bu vapur 
daki koyunlar, ot.uzluk yüzünden 
telef olmuıtur. lıkenderiyeden li • 
manımıza gelmekte olan Eğe vapu
ru, Jzmirde kalmağa mecbur oldu
ğu için dün akıam limanunız• ge • 
lememittir. Vapur bu akıam gele
cektir. Evvelai akıam gelmesi bek
lenen denizyollarının Erzurum va· 
puru da ancak dün öğle Üzeri cele
l:>ilmiıtir. 

ErRırum vapuru 
Büyiik,,.fırlınaS"I limanlara aıcına

mai:lan deniz üzerinde geçiren Er
zurum vapuru aüvariıi Seyfi dün bir 
muharririmize ıunları anlatmıtlır: 

'' - Çarıamba günü pat 1 de 
Amasra önlerinde fırtınaya tutul • 
duk. Havanın birdenbire yıldız ka 
rayeline çevirmeıile büyiiyen dal -
galar vapura bücwna başladı. O ge 
ceyi erteıi sabaha kadar deniz Ü.. 
tünde ve mutemadiyen dalıalara 
karşı traverı yapmakla geçirdik. 
Ertesi gün üçte Ereğli limanına il
tica ....,.__. s'da . FJd.ua&MJ"a
ıında:i~imizin üıtüıaden atan dal 
galar yüzünaen bütün yolculan ka
mara ve ambarlara kapadık ••. Gü • 
vertede bulunan birkaç yolcu, dal
galar tarafından denize ıürükle • 
nirken tayf al ar tarafından zorla 
kurtarıldılar. 

Bu fırtına ıimdiye kadar eşine 
pek az teıadüf edilir ıiddettedir. 

Zonguldak limanına uğrayama • 
drğımız için, buranın bir kıaım yol 
cularını Ereğliye çıkardım. Diğerle
rini de bugün Zonguldağa götüre • 
ceğiz.,, 

İzmir Panayırı madalyası 
İzmir arsıulusal panayırında güzel 

paviyon meydana getir.en!er meya • 
nında yerli müesseselerımızden Bour 
la Biraderlerin paviyonu çok nazarı 
dikkati celbetmişti. Sergi komitesi 
bu paviyonun m~vaffakiyeti~i 
takdir ederek Bourla Bıraderlere bır 

' altm madalya göndermiştir. 

rey Bican, 64 rey.le Cemaleddin Fa
zıl, 62 reyle Tevfık, 63 reyle de Sa
dettin seçildiler. Eski daimt encümen 
azalarından lsmail Şevketle Suphi bu 
defa intihap edilmemişlerdir. Bundan 
sonra diğer enclimenlere açık reyle 
azalar aeçilmit ve müzakerelere bet 
dakika ara verilmiştir. 

/kinci ceı.. 
Beş dakika istirahatten sonra ikin

ci celse açılmıştır. tık iş olarak Tele
fon şirketinden geri alınacak paralar 
hakkında makamdan gelen tezkere -
nin acele ruznameye konulması ka • 
rarla~tırıldı. Bu tezkerede, Telefon 
şirketi abonelerinin alacaklı olduğu 
191 bin liranın belediyeye teberruda 
bulunduk'arı ve ancak bunlardan .bir 
iki kişinin fazla müka~me ücreti olan 
bu paranın kendisine verilmesini is
tediği , her abonenin telefon numara
sındaki adreslerine gidilerek paranın 
belediyeye te<berruu hakkında senet 
a1ındığı ve bu şekilde alınan senetle
rin bir kısmının 74834 lirayı bulduğu, 
son bir iki ay içinde de belediyeye bu 
hususta yeniden 6239 lira teberni e
dildiği, bütün bunlara rağmen adres
lerini değiştiren bazı eski abonelerin 
halen oturdukları yerlerin bulunama
dığı ve bu sebeple geri kalan 113 bin 
liranın hastane yapı ve tamirlerine 
sarfolunmak üzere teberru ve mua
venet faslına irat kaydı teklif edili
yordu. Makamdan gelen bu tezkere• 
nin Bütçe enoümenine havalesi ekse
riyetle kararlaıtmlmııtır. Bunu mU
teakıp ruznameye geçilmiı ve lağım 
sularile sulanan bostanların kapatıldı
ğına ve bu hususta daha esaslı ted
birler alınması hakkında Sağlık işleri 
ılırektörlüğünden gelen kaatlar sıhhi 
ye encümenine havale edilmiştir. 

Meclis sah günü ikinci toplantısını 
yapacaktır. 

Gene O Dert 

Hangi Tarafına 
Emek Ve Para 

Bakılsa 
istiyor 1 

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

istanbulda Yağmur Bir Lutuf 
Değil, Afet Oluyor 

lstanbulun kanalizasyon derdi halledilmiş değildir -
Yağmur, Belediye, ev sahipleri - Bir ihtikar - Evler 

mecralara bağlanamıyor! -- -------~-=-· 

ldanbulclii her pn rıuıeldiiimiz aokak manzaralarından 

lstanbulun dertlerinden biri de yağ 
murdur. Yağmur dert değil, tabiatin 
insanlara bir lCıtfu olmak lazımgelir. 
Fakat, yolları, lağımları düzgün ol -
mayan İstanbul gibi §Chirlerde yağ
mur bir afet halini alıyor. Fazla su
lardan lağımlar taşıyor, pis sular or
talığı kaplıyor. Hala üstleri açık la
ğımlar. var. Bozuk kaldırmh veya hiç 
kaldırımsız sokaklar yağmur yağınca, 
geçilemiyecek bir hale geliyor. Yağ
uıuı u•: ~ınau~ .. , ~~ au--1 hir sey ol
ması ıkı şeyın tamamlanmasına oaı;~ 

lıdır : Yollar ve kanalizasyon. 1925 
yılındanberi devam eden kanalizas
yon, belediyenin şirketle yaptığı mu
kaveleye göre, 1937 yılında bitecek
tir. Fakat, bütün lstanbul kanalizas
yona kavuşmuı olmayacaktır. Şimdi
ki yapılmakta olan kısım, yalnız İs
tanbul cihetinin dörtte bir kısmıdır. 
Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Boğaz 
ve sair semtler ayrıdır. Belediye her 
yıl kanalizasyon 'irketine muayyen 
tak~~.öd&~t,5.dir. lki .fll daha bu 
ta ksitter 6denınce, tir kete tam 7 ,5 
milyon lira vefflıtıiJ 01aca1ttır. Bütün 
lstanbulun kanalizasyonu yapılmak 
için 50 milyon lira lazım geldiği an
la~ılmıştır. İstanbul belediyesi şim
dilik bunu hayali bir güzellik olarak, 
dosyalarında muhafaza etmeğe mec
burdur. Çünkü şehir bütçesi bütün ls 
tanbula kanalizasyon yaptıracak ka
dar geniş değildir. 

1925 yılında Operatör Emin Şehre
mini iken, kanalizasyon şirketi ile ya 
pılan mukaveleye bütün Istanbul da

hildi. İlk evvela kanalizasyon ya
pılan semtlerde, mecralar işlemekte
dir. Mesela Aksaray, Eyüp mecraları. 
Görülmüştür ki artık buralarda sel
basma tehlikesi ve saire yoktur. Fa
kat bütün lstanbulu tertemiz tutabil
mek, evlerden lağım kokusunu kal -
dırmak için daha kaç yıl beklenecek? 

Ne zaman ki 50 milyon lira bulu-
nursa.. ı 

Belediye ne diyor 
Belediye kanalizasyon meselesi kar 

ıısında §Öyle diyor: 
- Almanyada belediyeler, kanali

zasyon masrafının yarısını halktan alı 
yor. Meseli İstanbul için lazımgelen 
50 milyon liranın 25 milyon lirası ev 
sahibi İstanbullulardan ahnrsa, geri 
kalan 25 milyon lirası da, milli bir 
müesseseden uzun vadelerle yapılacak 
bir istikrazla pekala temin edilebilir. 
Şimdi yaptırdığımız kanalizasyon en 
modern tesisattır. Asırlarca devam e
der. Berlinde Şöneberg kanalizasyonu 
en son yapılan Avrupa kanalizasyo
nu dur ki, İstanbul gibidir . ., 

Ev sahiplerine gelince 
Belediye şimdi bir müşkül vaziyet

le daha karşıkarşıyadır. 7 ,5 milyon 
lira aarfedilerek vücude getirilen bu 
geniı ve modern lağıma, halen, an
cak 900 kadar ev bağlıdır. lstanbulun 
diğer bürun ev1eri eski lağımlara bağ 
lıdır. Bütün evleri kanalizasyona bağ 

lamak, ev sahiplerinin vazifesidir.Bu 
nun için de 40 - 50 milyon lira sarfe
derek yaptırmak 13.zımgelmektedir. 

Bu masrafın ihtiyarını evsahipleri 

kabul eder görünmUyorlar. 1937 yı
lında, kanalizasyon tamamlanınca ne 
olacak?. Beleclyenin etindeki müey
yide tim~ilik ıu: Eaki lifımlann ta
mirine ruhsat verilmiyor. Fakat, ar
tık, eski liğımlardan iatifade edilemi 
yecek hale ~etinceye kadar, kanalizas 
yon, her lük<ı bir yeraltı koridoru gi
bi, lstanbul kaldırımlarının altında 
saklı kalacak ... 

Bir ihtikar 
Llğımcıların bu işte ihtikar yaptık 

larını belediye söylüyor. Deniyor ki: 

- Evleri kanalizasyona bağlarken, 
lağımcılar çağrılıyor. Bu adamlar ev 
sahiplerinden çok para istiyorlar. Faz 
la para istenince, ev sahipleri, tesisa
tı yaptırmaktan vazgeçiyorlar. Llğım 
cıları daha sıkı bir kontrole tabi tut
mak lazımdır. Eski lağımlar koku ve 
pislik yapar. Kanalizasyona bağlı 
bulunan evler, görülüyor ki çok ra• 
hat ediyor. Bunu, halk zamanla anla· 
yacaktır.,, 

:--·"-:ıt sokaklarının yağmur yağ· 
d:gı vakıt daha tenıu. ~·· ~- • 1 - -~Cfa 

araıma patlayan lağımların önüne ge 
5;İlmesi için, bütün şehrin kanalizas
yonunu yaptırmak lazım geliyor. Be
lediye dar bütçesile bu işi daha yıl· 
larca yapamıyacaktır. Yapılabilen şey 
İstanbul cihetinin her tarafının vt 
Beyoğlunun projeleridir. Kadıköy, 

Üsküdar taraflarının henüz projeleri 
dahi hazır değildir. Belediye, her se-
ne taksit olarak 7 50 bin lira vermesi 
lazımken, mali imkansızlık yüzünden, • • 
şirketle anlatarak bir taksiti dört yd - ... - ., 

Kanali~yon t 
dır 550 bin lira olarak veriyor. Kan.., 
lizasyon işi konuşulurken, ıehrin ınÜI 
takbel imar planının batıra gelmeıne
ıi mümkün değildir. Fakat plan balc
kında geçen senelerde lstanbula gel .. 
miş olan mütehassıslar, yapılmakt• 
olan kanalizasyonu iyi bulmuşlardır. 
Bazı küçük ve dar sokakların kana .. 
lizasyonu, plandan sonra, işe yara .. 
maz olsa dahi, bu gibi küçük parça
ların feda edilebileceği iddia olunma1' 
tadır. Zaten, latanbulun imar planı 
yapılıncaya kadar, şehrin bütün ka .. 
nalizasyon şebekesinin kurulabilmesi, 
varit görü'memektedir. lstanbul bal
kının rahat edebilmesi, şehrin bUtiiJI 
ihtiyaçlarının tamamlanması, banı1 
taraftan bakarsanız bakınız, istet 
plan, ister kanalizasyon, ister yo~ 
ister su, hep, hep milyonlar isti" 
yor. - R. F. 

YENi NEŞRi~ 
Havacılık ve Spor 

TUrk Hava Kurumu tarafından ~ 
karılan bu aylık mecmuanın 154 iifl' IS 
sayısı dün çıkmıttır. içinde birç0 

değerli yazılan toplayan Havacılık .,, 
Sporu okurlarımıza tavsiyç ederil· 

Karınca 
Haziran, Temmuz, Ağustos. f;~ 

Jul ve llkteşrin ay'arındaki ileri ek" 
nomi hareketlerini yazan "Karıııc' 
nın 13 - 17 inci nüshası dün çı~ 
Mecmuada okunmaya de~er vaı 
çoktur. 
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Beşiktaş -
Apollon Oguncularile De Kuvvetlenen Bu Takı-· 
11lın Karşısına Beşiktaş Da Kuvvetli Çıkmalıdır 
liğ~~vanın .~on. günle~deki biçimsiz
bol utbolculerın, daha doğrusu, fut
~ meraklılarının canını sıkıp duru
p~~n V~kıa futbol kış mevsiminde ya
\ra 

1 
hır spordur amma, havaların de 

ti ~ 1 surette bozuk gitmesi, faaliye
~ tkıtaa uğratır. Mesela Cümhuri
l1e .~ayramı günlerinde Galatasaray
n eşı taş muhtelitile Fenerbahçe-Gü
" eş tnu~~teliti arasında iyi bir maç sey 
edecegız di . 1 • b d" .. tele . ye &evınen erın u uşun 

in i1• ardı arası kesilmeyen sıkı yağ 
fı~::ıar v.~ ~.imanları bile altüst eden 
~ · a yuzundcn boşa çıktı. Bu satır-
.a;ı. Y~zarken bile havanın hala eski 
'Yar ~tıni :muhafaza etmesi, bugün için 
tiı. .:ası kararlaştırılmış olan Pana
•an 1 os ~ Beşiktaş maçı hakkmda in
'1.ti~d endışe>:e düşürüyor. Ya maç sa· 
'iuk e de yıne sıkı bir yağmur, so
zi k kısacası berbat bir hava keyfimi
'<lt açıracak olursa 1 .. Diyelim ki bu 
•çı~rlar çıktığı zaman hava tamamile 
•ına nıanıı~ bile olsa bu maçm yaprlma
olı nıanı olmayacak kadar düzelmiş 

un. 

t ~öylediklerine göre, Panatinaikos 
k~nı~ı Türkiyeye gelmek için 
tak d~· kuvvetini yeter bulmamış ola
oyun 1 Apollon takımmdan da dört 
n ~u alarak bir karışık takım hali
l>eo .gırmeği daha tedbirli bulmuştur. 
buıgrusu da Yunan klüplerinin, Istan 
ta un. ~enerbahçe, Beşiktaş, Gala tasa 1 
la; gıbı kuvvetli takımlarile tek baş
'ğ:ı~~ boy ölçüşmesi de akıl karı de
~k 1.r. Parı_atinaikos ancak bu suretle 
"a vıye edılmekledir ki arada bir mu 
ha ze~e temin edilebilmit ve o zaman 
dij rıgı .. tarafın galip gelec~ği şüpheye 

1Şlrıuş olur. 
aac !~e bugün Taksim stadmda yapı
Jna a olan Panatinaikos - Beşiktaş 
''-' çı da Yunan takımının baıı:ka ·bir 
. :ıuna k :s 
"-'eti n .t~ 11~1ının futbolcularile kuv-
ö endırılınış olmasr yüzünden bir 
~~ern kazanmış oluyor ve Beşiktaşın 
teİ Y0.~sa Panatinaikosun mu galip 

~cegı kestirilemiyor. 
de ynunla beraber, Beşiktaı klübü 
ol~ unan takımının takviye edilmiş 
o\te Asık karşısında tedbirlerini almış 
"'ib' n arada blıhifüm 'Halckı, Nuri 
.. ı en rok .. d .•. 
~kis' . b::r guven ıfı oyunculardan 

ını u nı . . b 1 . lni"'t• aç ıçın stan u a getırt-
:s ır. 

Dünk" 

natinaikos, gerek bu takıma giren 
Apollon futbolcuları bize yabancı 
değildirler. 

Yunan futbolcularmda, orta bir 
teknik, fazla bir sürat ve gayret yo
rulmamazlık bildiğimiz karakte;ler • 
dir. Bu kar,:ıkterdeki futbolculara 
galip gelmek için ya daha fazla bir 
t~.knikle onları bunaltmak, yahut ta 
surat, gayret ve yorulmamazlıkta on
lar ayarında bir tempo muhafa:' et· 
mek lazmıdır. 

Bize kalırsa Beşiktaş futbolcuları 

teknik hususunda Yunanlı futbolcu. 
lara hissedilir bir şekilde üstün ol. 
makla beraber asrl muvaffakiyeti on. 
lar kadar seri ve gayretli oynamakta 
bulacaklar ve bunun için bugünkü 
maç hemen hemen ayni kuvvette iki 
takım arasında oynanıyormuş gibi 
daha ziyade mütevazin bir akış takip 
edecek, bu arada fırsatları daha iyi 
kullanan taraf ta, her halde büyük 
bir fark taşımaması tazım gelen bir 
netice ile galibiyeti alacaktır. 

S. G. SAVCI 

Spor Ve San'at 

ltını 
1 

u yazımızda karışık bir ta-
-arJa~kan Pan.atinaikos karşısına çı· ~alat en Beşıktaşm Galatasaraydan Los Anceles olimpiyadile bir- ya patinaj şampiyonu İsveçli 
ıoyu asarayın da Beşiktaştan bir iki likte olimpiyatlarda bir müsa- Sonja Henie'nin büyük bir san
ieri ~u alacağı hakkındaki rivayet- baka daıha adet oldu. Bu da: at kudretile yapılmış heykeli-

Bu a;:detnıiştik. Güzel sanatlardır. · h ı·f h 1 d .. ·· ttnıi rıv~y~tl~rin tahakkuk edip nın mu te ı cep e er en goru-
lcı il~eceğ~nı bilmiyorum. Fakat Hak 936 senesinde Berlinde yapı- nüşleridir. Bu heykeli 1936 olim 
!ikta ~u.rı geldikten sonra artık Be- lacak olan Ölirnpiyatlarda da piyatları Güzel Sanatlar heykel 
lllan1' •çın takımma dışardan ele- . bu yeniliğe devam edilmektedir. 
ltana ar. almak ihtiyacı kalmamıştır Örada da sporla alakadar ol - traşlrk müsabakasına ginnek ü-
dafaaatındeyiz, Çünkü Nuri ile mü - zere Charles Sabovret isminde-li kk · mak şartile güzel sanatların 
;ı•ıı k a ı ıle de hücu~ hatları, l' b ki bir sanatkar yapmıştır. Bu 
lar. uvvetlerini bulmuş olmaktadır- muhte ıf şu elerinde müsabaka-

Yuna k lar açılmıştır. Yuakrıya resmi - sanatkar da ayni zamanda, bir 
n ta ımına gelince, gerek Pa- ni koyduğumuz heykeller, dün- patinaj üstadıdır. 

Rus Sporc-u-la_r_ı --------
Gittiler 
h\l~~ IÜndenberi memleketimizde 
._.,t ;;n doıt .s°'?'et ıpoı:uları d~n 
~İıd de Çıçerın vapurıle ıehrı • 
let-in:~.~Yn~.mııla~ ve memleket • 

lJ" 0nmuılerdır. 
blın.,~ meruiminde, parti na
tına evdet Kerim, ıpor teıkila -
lcil&trn~nıup klüp murahhaalan, teı 
~ ;anı!na lıtanbul bölgesi bat -
\i" h 1etlıı BllfU"an Ye kaJehelılr 

f e~h~ kütlesi bulunmuıtur. 
"-, L_ #•'ı Baıarant ıporcular namı -
Sele::k' e ~ Mançek büyük bir 
bıll d ~ennıı ve Türk ıporcuları -

Va erın ıaygılarını ifade ,etmiıtir. 
hllnd Pur rıhtımdan aynlırken şehir 
~iit 0:~ arııulusal marıı ve bunu 

ea•ıp d ·ıı· ~ıttı e mı ı marıımızı çal -... 
~fil •. 

"'"•• be reıaı ve Sovyet Rusya spor 
~l.l) 1 ~kanı Mançef gazetecileri 

••a ek, tu diyıevi venniıtir: 
bel' c:':ı.da &ey.ahatim müddetinde, 
:tillı et P~ede hayatını yeniden tan
d~ Mıt yepyeni bir Türkiye gör
~~ b~rnleketinizin her tarafında 
lerj 

1
.. "° faoii)'ıet ve tenkki eser-
ord'' 

8ith urn. . 
eh~~lla, ~aa~ıfe verile? büyük 
hll'alct Yet uzerımde çok ıyi intıba 
lcadııı 1' Bundan baıka, mecliste 
lcııı," aaylavlar gördüm. Bu it al -
• llia bcak bir hadisedir. 
•çi" d .. ~raya diplomatik, temaslar 
tıla eaıl •ırf samimi bir spor kar -'"'•• .. llıu"aff k •çın gelmiıtik. Buna da 
'Porun a olduk. Bu arada Türk 
tt•enın \l'! çok çabuk yükseldiğini 
nllati~:ıy~tle gördüm. Kendi ka -
l>rt~ Kore bu tarzda ıık sık ya
~ ._. tlernaalann, ümidin fevkin-
""' ... i;~ytel temin edeceği-

• Burada gördüğümüz büyük misa ı larımı ve teıekkürlerimi ulaıtırma
firperverlik, bilhaaaa, şeflerin bize nrzı sizden dilerim. 
lutfettikleri büvük ihtimama son de Türkiyeden ayrılırken, samimi 
rece müteıekkiriz. bir muhitten ayrıldığımı içimde 

Bu seyahatte bize çok büyük yar duyduğum ezginlikden hisaediyo • 
dnn göstermiı olan apor idarecile • rum. lnıallah Ru•vada morculan 
riae n mihmandarlara da selam - itekleriz ... 
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General 
•• 

Esat Oldü ! 

General E•ad'ın •on re•imlerinden 

Eski lstanbul valisi General Esat 
dün F eneryolundaki evinde bir 
müddettenberi devam eden rahat -
ıızlığından kurtulamıyarak vefat et 
mittir. 

Cenazesi bugün Feneryolunda 
Bağdat caddesinde 144 numaralı 
evinden kaldırılarak öğle namazı 
Kadrköyündeki Oıman ağa camiin 
de kılındıktan 1<>nra Karacaahmet 
mezarlığındaki makberesine defne
dilecektir. 

lıtanbulun bu pek tanıdığı ve sev 
diği generalin ölüm haberini te -
eaaürle kaydederken onun milli mü
cadele eınaaında İstanbul poliı mü
dürlüğü ve valiliğinde yaptığı mu
vaffakıyetli hizmetleri ve kazandı
ğı prestiji de bir defa daha sitayiı
le kaydebnek yerinde olur. 

General Eaat 1875 te farki (Ka
rahisar) da doğmuıtur. Van muta
sarrıfı •Haydar Beyin oğludur ve 
esbak Sadrazam mütekait Mareıal 
(İzzet) in kardeşidir. 

Mektebi Harbiyeden süvari mü
lazimliği ile çıkmıı, Kalkan muha • 
rebesine binbaıı ve süvari alay ku 
mandanı olarak iıtirak etmiıtir. Bu 
muharebelerde birçok hizmetleri 
göriilmüı ve taltif edilmiştir. 

1913 te süvari zabitan binicilik 
mektebini tesis eylemiıtir. 

Cihan harbi iptidalannda (Ana
fartalar) da (Atatürk) ün emri al-
tında süvari alay kumandanı sıfa
tile hizmet etmit ve takdire mazhar 
olmuıtur. 

1916 da Kafkas cephesinde ve ay 
ni ıene (Sina) cephesinde ıüvari 
fırka kumandanı aıfatile hizmetler 
de bulunmuı ve bu muharebelerde 
piyade mitralyoz kurtunu ile yara • 
lanmııtır. 

1919 nihay~tinde süvari zabitan 
binicilik ve tatbikat mektebi müdü
rü olmuı fakat damat Ferit hüku -
meti taraf andan azledilmiıtir. 

1920 de lıtanbul Milli Müdafaa 
teşkilatının reisliğini deruhte et -
mittir. Bu aıfatla ve İstanbul mer
kez kumandanı ve polis müdürü sı
fatile milli mücadeleye faydalı hiz
metlerde bulunmuıtur. 

1921 de lstanbul valisi olmuı ve 
bilahara Trakyadaki süvari fırka· 
sı kumandanlığına tayin edilmittir. 

1924 te rütbesi livalığa terfi edil
miıtir. 

Bir sene ao'hra kendi arzusile te
kaüt olmuıtur. 

Belediye varidatı 
Belediyenin 933 yılı kat'i hesabı 

hakkında daimi encümenin hazırladı
ğı rapora göre vilayet varidatının 

halile tahakkukat 3,580,9691ira 83 ku 
ruştan, sabıka tahakkukatr 3,022,694 
lira 58 kuruştan, haliye varidatmın 

tahsilat? 3,205,979 lira 53 kruştB;n ve 
sabıka tahsilatı 598,399 lira 53 kuruş 
tan ibarettir. Bu rakamlara göre, ha
liye varidatının yüzde doksana yakın 
bir kısmı tahsil edilmiştir. Sabıka va
ridatı içinde yol paralan bakayasm -
dan 1,428,286 lira tahsil edilmemiş
tir. Fakat bu meblağm mühim bir kıs 
mı geçen senelere aittir. Belediye kıs 
mınm bütçedeki muhammen varidatı 
6,867 ,428 liradan ibaret olup bundan 
oktruva resmi olarak bütçeye mevzu 

· 1,300,000 liranın, oktruvanın kaldırıl 
masından dolayı bu yekundan tenzili 
icap etmekte, buna mukabil gümrük 
resminden yüzde on hesabile alınan 
ve 440.946 liraya varan paranın zam
mı Hizımgelmektedir ki. bu tenzil ve 
zamdan sonra muhammen varidatın 
yekunu 5,802,374 liraya baliğ olmuş
tur. Haliye varidatının tahakkuku 
5,574,867 lira 51 kuruştan ve tahsila
ta 5,249,828 lira 94 kuruştan ibaret 
olup 325,035 lira 31 kuruş bakaya 
kalmıştır. Tahsilat nisbcti yüzde dok 
Mil beM valwubr. 

, 

KISKANÇLIK [ HIKAYEI '. 
----~-------~-=-·Nakleden MI-FA J 

Sedatla Neriman, denize yakın 
masaların birine oturdular. Güneş. 
Heybeliadanın arkasından batıyor, 
onu, Japon resimlerinde görülen si
luetlere benzetiyordu. 

Neriman, kocasının karşısına otur 
du, kızıla boyanan ufku, karşı dağ
lan seyretti. Sonra iri gözlerini Se
dadın yüzüne ~virerek ona uzun 
uzun baktı. 

Neriman, kendisini deli gibi mes
ut hissediyordu. Evleneli, bir senç
ye yakındı. Bu senenin her ayı, her 
haftası, her günüt her dakikası bir 
rüya gibi tatlı geçmişti. Neriman, 
her güzelliği, her iyiliği, her fazile
ti kocasında görüyordu. Onun için 
ideal erkek Sedattı. Ve Sedattan baş
ka bir adamın sevilebileceği ona en 
gülünç bir fikir gibi geliyordu. 

Güneş, gökyüzünü kızıla boyıya
rak Heybelinin arkasında kayboldu. 
Deniz, koyu bir mora boyandı. Ga
zinonun orkestrası çalmağa başlar
ken, henüz ölgün bir ışık veren elek
trikler yer yer yanmaya başladı. 

N erimanm beyaz kolu, masanın ü
zerinden uzandı ve eli, kocasının es
mer, kemikli elini aradı, sıktı. Ne 
kadın: 

- Seni seviyorum, dedi. 
Saadet, gizli bir kuvvet gibi, biri

birine kenetlenen ellerden vücutlara 
yayıldı ve benliklerini kapladı. Ve 
bu saadet o esnada Nerimana, sar
.sılmaz, aşınmaz bir kaya parçasın
dan daha kuvvetli, daha emin geldi. 

Birden, karşı masaların birinde o
turan iki kişiye gözil ta'kılıverai. Bir 
-erkekle bir kadın. Erkek otuz yaşla
rında, tatlı bak\ lı bir genç. Kadın, 
hemen hemen bir çocuk denilebile
cek kadar genç, sarı saçlı, açık mavi 
gözlü bir kız. 

Neriman erkeğin yüzüne dikkatle 
baktr. Eli, kocasmın elinden kaydı, 
ıyüzünde wbelirsiz bir takallüs oyna
dı. Ertugrul 1 Bu Ertuğrul idi. Beş 
ısene evvel kendisini delice seven o
nu unutmak için senelerce Avr~pa-

Yüzün parlaklığını izale ve 
cildin güzelliğini idame için 
tekrar tekrar pudralanmı-

ya lüzum yoktur. Son bir 

k~if size yalnız bir defa pudra

lanmağı ve bununla teninizin taze

liğini ve yumuşaklığını 7 saat ko

ruyacağına emin olabilirsiniz! 

"Krem köp4ğü,, tabir edilen bu 

şayanı hayret cevher, şimdi imti· 

yazlı bir usul dairesinde Tokalon 

pudrasile karıştrnlmıştır. Bu su

retle Tokalon pudrası diğer adi 
pudralardan 6eş defa daha uzun 

müddet sabit kalır, en sıcak hava
larda, en yorucu tenis maçların-

da kalan Ertuğrul! Neriman Ertuğ
rulu sevmemişti. Onun bütün ısrar
Jarına, bütün yalvarışlarma sükutla 
cevap vermiş, evlenmek teklifini 
şiddetle reddetmişti .. 

Şimdi senelerden sonra karşısmda 
tekrar gördüğü bu Ertuğrula bakı
yor, onu neden sevmemiş olduğunu 
anlıyamıyordu. Mert bakışlı, iyi yüz
lü, kibar, nazik tavırlı bir delikanh. 
J>ikkatle baktı. Ertuğrulun parma
ğmda bir altın yüzük parlıyordu. 
Demek, karşısındaki genç kız karısı 
idi. Ertuğrulun saadeti pek belliydi. 
Saadetin verdiği ifadeyi Neriman 
kendi kocasının yüzünden okumayı 
öğrenmişti. Sedadm gözlerindeki se· 
vinci, parlaklığı, jestlerindeki şefka· 
ti, himayekar sevgiyi Ertuğrulda da 
görüyordu. Sedat sordu: 

- Birden, değiştin gibi. Dikkatle 
lhir noktaya bakıyorsun. Bir tanıdık 
mı var? 

Neriman: 
- Hayır, dedi. Şu karşıdaki sarı 

saçlı genç kızı tanır gibi olmuştum. 
Fakat yanılmışım. 

Sedat, karşıki çifte baktı. 
- Onlar da bizim gibi yeni evli, 

bizim gibi mes'ut bir çift olacak. 
Dedi ve masanın altından kansı· 

mn elini aradı. Buldu, sıktı. Fakat 
neden, birdenbire, bu el donuk, can
sız, hareketsiz oluvermişti? Neden 
birdenbire Nerimanın gözlerindeki 
neşe pmltısı sönmüşl gitmişti. Ne
den anlaşılmaz bir yeis genç kadının 
kalbini kavramııtıf 

Sedat: 
- Nen var, 
Dedi. 
- Hiçl 
İlk yalan. Hayatın, birdenbire 

karşıya dikiliveren bir esrarı karşı
sında -ilk şaşkınhk, ilk irkilme. Ne
'.fiman saadetinden bir parçası bir
denbire gidivermiş gibi ruhunu kap
hyan bir karartının tesiri altında 
kaldı .. İçinde sanki bir şey karıstı. 
ıVe Sedada tekrar baktığı zaman 
karşısında yabancı bir adam gördü. 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALANMAYA LİJZÜM 
GÖRMEDİ . BÜTÜN GECE~ 
DAN~ETMİŞ OLMA51NA RA<:r 
MEN BURNU Hİy PARLAMIYORDU. 

dan uzun dans süvarelcrinden .&on

ra, bile kat'iyyen bir parlaklık izi 

bırakmaz. Tokalon pudrası bin 

genç kızın nermin ve taze tenini 

temin, hiçbir erkeğin mukavemet 

edemiyeccği sehhar bir güzellik 

bahşeder.Hemen bugünden bir ku

tu alıp tecrübe ediniz. Sair birçok 

pudralardan ne kadar farklı oldu

ğunu göreceksiniz. Çünkü terki· 

binde "Krem köpüğü,, bulunan 

yegane pudra, Tokalon pudrasıdır. 

---- - -- ~ 

Süngercilik T. A. Şirketi ı 
Hüdavendiglr hanındaki merkezıni 

Galata'da Voyvoda caddesinde 25 • 1 numarada 
SUmer Bank binasının 3 ncU kat.na tafınmı,d1r. 

Yeni telefon numerosu 44969 

1791 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Habeşistanda iki Milyon 

Kadar Köle Vardır 
Esir Pazarları Kaldırılmakla 
Beraber Alışveriş Devam Ediyor 

Le Petit Parüien'in Cibuti ayta
rı bildiriyor: 

Bir dostum anlatıyordu: 

ı 

lltalgan Tayyarecileri Düşman! 
Gemilerini Nasıl Batıracaklar? 

Paria-Soir'ın Roma aytarı ya.zı- ı miyecekleri karılarının ve çocuklan-
yor: mn mukadderatından endişe ediyor-

Birtakım gençler ölmekten bahse- lar. Bunlar, ailelerinin hükumet ~ara
diyor ardı. Cioambpino tayyare ka- fından idare edilmesini istiyorlar. Fa
rargahında şık üniformalarını giymiş kat bir kısmı bu meselenin mev.:nu
zabitler konu~uyorlardı. bahs edi' mesinin faydasız olduğunu 

Bu pilotların, bu saatte gelişigü- söylüyorlar. Karılarımız. bizi ftalya
zel bir mesele etrafında konuştuk1a- nın ya~amasını istemekten mcnedelıi-
rı zannedilir. lirler mi .. 

Bu pilotlar hedefi kaçırmamak için Bizim saatte 300 - 350 kilometre 
patlayıcı maddelerle dolu olan tayya- ı;ür'atle giden bin kilo patlayıcı mad
relerini, kendi hayatlarını da feda et- de, yani bir torpil veya bir bomba ta
mek suretile bir düşman gemisi üze- şıyan tayyarelerimiz vardır. Hatta 
rine atmağı teklif etmişler ve bu hu- son sistem diğer bazı tayyarelerimiz 
susta yaptıklan müracaat etrafında de iki bomba taşır ve saatte 400 ki-
görüşüyorlardı. lometre sür'atle giderler. 

Italyanın muhtelif hava teşekkiil- Bu suretle bir geminin güvertesinin 
terine mensup 200 pilot bu isteği im- üstüne kadar büyük bir sür'atle v~ 
zalamışlardı. Bugün Avrupada bir yüksekten gelen bir tayyare bizi 
harp tehdidi art1k ortadan kalkmış maksadımıza eriştirecek ve hava mil
ise de bu pilotlar azimlerinde sabit- dafaa vasıtalarından hiçbiri geminin 
tirler. mukadderatının tayinine mani o~amı-

Pilotlar bana dediler ki: yacaktır. Bir tayyare bir zırhlıyı ba-
- Avrupada İtalyanın mütecaviz tırmağa belki de yetmez. fakat onu 

addedi eceği bir harp çıkması kabil safıharp harici bırakılabilir. 
değildir. Fakat memleketimiz bir te- Pilotlarımız ancak bu sayede filo
cav~ze uğrarsa biz tereddüt etıniye- muzun galip gelmek ihtimali old•ğu
ceğız. nu anlamışlardır. lşte bu sebeıje iki 

İçlerimizden bazıları evlidir ve ço- yüz pilot Üzerlerine bu vazifeyi al
cuktarı vardır. Bun2ar bir daha eöre- mıslardır. 

Fransa Ve İngiltere Yeni 
Teklifler Hazırladılar 

Devletler Harrar Ve Aksamda 
~ta/yaya Yer Vermek istemiyor 

Beıler komiteaı 

Paris-Soir'ın Cenevre muhabiri 
ya.zıyor: 

Uluslar sosyetesine dahil olmıyan 
Birleşik Amerika hükiımetlerile Al
manya ve Japonya ekonomik zecri 
tedbirlere iştirak etmiyorlar. 

- Bundan üç ay evveldi. Makalle 
civarında gayet feci bir vak'aya şahit 
oldum. Analık duygusu medeniyet ve 
ırk farklarını ortadan kaldırıyor. He
nüz pek genç yaşta olan bir ana, 12 
yaşında bulunan bir çocuğu müşteri
nin önfine getiriyordu. Bu ana, çocu
ğunun bu'unduğu yerde bir hizmet
te kullanılacağını zannediyordu. Fa
kat akşam· üzeri çocuğun kendisinin 
asla gidemiyeceği ve çocuğun da bir 
daha dönemiyeceği bir memlekete 
götürlildüğünü haber alıyor. Bu ne 
vahşiliktir. Gözyaşlarının rengi ola
maz. 

rumak için ilan edilmiştir. F'üki'lmet 
esaretin kaldırı1masına değil, hitakis 
eski bir fıdeti muhafaza etınek için 
çalışıyor. 

Bugün Habeşiııtanda mevcut köle
lerin miktarı iki milyon kadar tah
min erlitiyor. Bu esirler içinde velev 
bir tane olsun hıristiyan veya müs
tüman yoktur. Kapt'lar ve müstü
manlar köleleri Payen'ler yani Su
danlılardan, Ualamos, Sidam halkı 
arasından tedarik ediyor1ar. Avrupa
lıların oturdukları §ehirlerde mevcut 
esir pazarları kaldırılmıştır. Fakat 1 

alım satım eskisi gibi devam ediyor. 1 
Efendisinden kaçan köle, polis ~ara- I 
hodan yakalanır ve cebren dendisine , 
teslim edilir. Hapsedilir, döğüHir ve 
bir daha kaçarsa zincire vurulur. 

Fransa zecri tedbirlerin her ıekli
ne dost bir şekilde iştirak etmekte· 
dir. Eğer, bu tedbirler istenilen fay
dayı temin etınemiş ise bunun mü
sebbibi Fransa değildir. Abluka şek· 
lindeki süel tedbirlere gelince: Bald 

j vin daha dün uluslar sosyetesinin 

1 
bir cihan harbi çıkarmağa taraftar 
olmadığını söylemişti. Bu sebeple 
Cenevrede yapılacak i§, hemen tesiri 

l görUlecek işlerden değildir. Eğer ye-

haline gelmiş bazı toprakları elde 
etmeğe değeri olduğunu her zaman 
anlatacak ve~aite maliktir. Geriye 
Mussolini kalıyor. En mühim mese• 
le de budur. İtalyan kıtaatının ~iın· 
diye kadar kaydedilen ileri hareket• 
leri ve ekonomik tedbirlerin kifayet• 
sizliği Mussoliniye cesaret verebilir. 
Fakat finansal abluka ve bilhassa e• 
konomik sahasında uzun bir müddet 
için büyük devletlerin müzaheretin• • 
den mahrum kalmak ve iptidai mad• 
deleri yüksek fiatla ve peşin para ile 
satınalmak ve hazineyi boşaltmak 
mecburiyeti ve nihayet dağlık ara· 
ziye hücumun doğurabileceği ihtimal 
ler, Mussolininin fikri üzerinde te
sir edebilecek bazı amiıterdir. 

Köleliğin kaldırılması için yapılan 
~eyler ve şimdiye kadar serbest bıra
k,lan esirler, iki milyon kö1e bulu
nan halk arasında bir bomba tesirini 
yapmıştır. 

- Fakat imparator köleliği kaldır
mamış mıdır? 

- Filhakika bütün memlekete ait 
bir kanun vardır. Kölelik Habeşis
tanda meşru değildir. 

Habeşistan Avrupadan ve Aml'ri
kadan uzaktadır. Niifuz edilmesi güç 
bir m~mleY.ettir. Burada kölelik filen 
ve hukukan mevcuttur. Imparatoru:ı 
emri. bunun harici aksi tesirini ko-

Esir toplamak için iki usul vardır: 
Biri ailah1ı çetelerle köylere hUcum 
edilerek adam kaçırılması, yahut ço
cuğun babası veya sahibi tarafıııdan 
alenen sattlması. Birinci uıul bittabi 
gizli olarak yapılır. Köle satan kim
se. malını namuskaranc hir şekilde cJ
de ettiğini iddia eder. Müşteri de ça
lınmıp bir mala bilerek yataklık et
medigini söyler. 

Esire verilecek ücret. yiyecek. gi
yecek verilm si. fcetıdfsine y3. acak 
yer gösteri'mesi ile ve arasrra verilen 
bahşışlarla ödenir. 

• 

Yunan -Bulgar Anlaşması 
"La Bulgarie" Jf!n: 

Atina Fen Akademisi Uyelerinde:ı 
Spiros Melas, Atinaika Nea ~uete
!inde nesrettiği bir makalede Yunan
lıların Bulgarları daha iyi tanıya bil
meleri için en iyi Bulgar muharrirle
rinin eserlerinin yunancaya tercüme
si lüzumundan bahsetmiştir. Atinada 
bulunan Bulgar Orta Elçisi Simanov, 
Balkan milletlerinin bundan böyle 
Cin ıeddi içinde bulunuyorlarmı§ gi
bi yasıyamıyacaklarını ve ara 1:ırm la 
iyi münasebetler tesis etmeleri lazım
geldiğini söylemiştir. Sefir, Balkan 
anla§masının hararetli bir taraftan
dır. Ar•ık lüzumsuz kin ve ~a:az ve 
cıüpheleri ortadan kaldırmak zamanı 
gelmiştir. Balkanlılara anlaşmayı ko
layla§tıracak fikirler aşı'amah ve on
ları biribirinden ayıracak fikirlerden 
ukınmahdır. 

Sefir Simanov, Bulgaristanta Yu
nanistan arasında mevcut muğlak me
selelerin halli için kendisine terettüp 
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doşmaga başladı. O kadar bitkin bir 
hale ge1mi§ti ki, neredeyse bir yere 
düşüp kalmaktan korkuyordu. 

Çok geçmeden bir el sırtındaki 

kapı kaptı. Artık tehlike ile karşı 
karşıya gelmiş bulunuyordu. Ya t eh
likeye karşı koymak, yahut da mah· 
volmaktan başka çıkar bir yol yoktu. 

Elinde tabanca birden bire yüz 
geri etti. Mavi kapını homurdana ho
murdana paramparça eden hayvana 
döndü. Bag tokrar atılmağa bazırla
nıı ken, tabancayı boşalttı. 

Gecenin sükuneti içinde küçücük 
tabancanın çıkardığı ses kulaklar na 
o kadar müthiş geldi ki, az kaldı ta
banca elinden düşüyordu. 

Hayvan ıstırapla inledi ve etini 
omuzuna götürerek, yere yığıldı. Fa
kat yığılması ile de kalkması bir ol
du. Genç kızı gözünden kaybetmi
yerek gerilemeğe başladı. 

Acaba ne yapacaktı? Maymun her 
saniye k: ndini toplayıp bir kere da
ha üzerine atılabilirdi. Adelc gene, 
ıağa, sola bakındı. 

Ah, şu kulenin tepesine bir çıka-

eden her §eyi yapacaktır. Bulga't'Jar 
Atinada anlaşmak için hüsnilniyet 
eseri göreceklerinden emin olabi'ir
ler. Bilhassa milletlerin fikri anlaş
masmı temine çalı~malıdır. Artık bi
zi senelerdenberi çah§kan Bulgar mil· 
Jetinden ayıran amilleri ortadan klil
dırmak zamanı gelmiştir. 

Büyük Atina gezintisine iştirak 

. 
Irakta Yezidiler Bir Hadise Çı-

eden Bulgar'ar, Sn(yaya dönüşlerin- k d l ,ş fl • ('Y • /( 
de ~onferanslar tertip etmişl.e~ ve Yu- ar . l ar e erı tJUrıyeye açtı 
nanıstan hakkında scmpatı ıle dolu . I 
makaleler neşretmi,lerdir. 

Bu faaliyetin Yunanistanda çok 
akisler bırakmadığını itiraf etmek Ia
zımgelir. Bulgar - Yunan cemiyeti bu 
hususta da:.a faal davranmalıdır. Ce
miyete yeni üyeler yazılmalı ve d=tha 
metodik bir faaliyete girişilme1iJir. 

Şurası herkesçe bilinmelidir ki dost
luk çok faydalı olabilir. Fakat !cin ve 
itimatsızlık her zaman felaketler ge-
tire bilir. 

bilse... Birden, gündüzden film çev
rilirken orada bırakılan merdiveni 
hatırlamıştı. 

Maymundan korunmayı ihmal et
miyerek, merdivenin bulunduğu yere 
doğru yürüdü. El yordamı ile karan
lığın içinde merdiveni buldu. 

Hemen merdiveni kuleye dayadı. 
Başkasının yardımı olmadıkça, may
munun kuleye çıkamıyacağını Kneb
vorth'dan işitmişti. Yalnız kulenin 
iç tarafından dallara tutuna tutuna 
yukarıya çıkabilirdi. 

Bag hep arkasında .. Müthiş yeşil 
gözleri gayzla parlıyor. Adele der
hal yukarıya fırlıyarak, merdiveni 
de arkasından çekti. O sırada Bag da 
kulenin dibine gelmiş bulunuyordu. 
Duvarı tırmanıp çıkmak için bir 

hayli uğraştı, uğraştı, muvaffak ola
madı. Genç kız, hayvanın eline ne 
geçerse hiddetten J>arça parça ede
ceğini, homurtusundan anlamı§tt. 

Genç kız ve orangotan, biri yuka
rıdan, biri aşağıdan biribirlerine bu 
vaziyette uzun müddet bakıştılar, 
durdular. En nihayet Bag bir şey 
yapamıyacağını anlayınca, çeki ip 
gitti. 

Adele hayvanın gidişini gözlerinin 
bütün görüş kuvvetiyle takip edivor
du. En nihayet gittiğine emniyet 
hasıl edince, merdiveni tekrar aşağı
ya indirmek istedi. Çekti, çekti, ve 
bu sefer merdiven çürük bir ip gi
bi kendini bırakıverdi. 

Le Tempa'den: 
frakın §İmalinde azlıklara karıı 

yeni bir harekette bulunmuş ve ora
da bulunan Y e.zidil.er lrai<m yeni 
askerlik kanununa itaat etmedikle
rinden katliama uğramı,lar ve da
ğıtılmıtlardır. Irak tayyarecilerinin 
yaroım ettifi bir müfreze Y eziıdile
re Cel:eli smır dağında hücum et
miıtir. Burası Muıulun garbinden 
100 kilometro mesafededir. 

Yezidilerin şefi Davudüldavut 

Genç krz o heyecanı arasında mu
vazenesini tutamadı ve büsbütün 
boşluğa gitmemek için taşlara tutun
du ve en nihayet kendisini aşağıda 
buldu. Vücudünü yokladı. Hiçbir sa-
katlık olmadığını anlaymca sevindi, 
hatta gecenin müthiş yalnızlığı ol
masaydı, belki de sevincinden bir 
kahkaha bastıracaktı. 

Kulenin iç duvarında geçen bu 
komik olduğu kadar da feci macera
nın daha hiç beklenilmedik tarafları 
varmış. 

Adele yerinden kalkıp da, şöyle ze
mini bir yokladı, eli bir çalılığa iliş
ti. Bir adım daha yürümeğe kalma-

dan ayağı birdenbire kaydı. Genç 
kız ağzı açık bir çukurdan aşağıya 
doğru kendini tutamadı. kayboldu, 
gitti. 
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İSK.ELET MAHZENİ 

Adete tutunmak istiyor, fakat tu
tunamayınca boyuna aşağıya doğru 
kayıp gidiyordu. Bir elindeki taban
cayı da bir türlü bırakmıyordu. En 
nihayet ayağı sivri bir taşa bastı. 
O kadar acı duydu ki az kaldı ba
yılacaktı. O inişle nereye vardığını 
anlamıya bite cesaret edemiyordu. 
Uzun müddet bitkin bir halde, ha
reketsiz kaldı, nihayet kendisini top
lamak lazımgeldiğini hissetti. 
Ayağa kalktı, kırılmış bir kemik 

yaralanmış fakat oğullarile bera -
ber Suriyeye ilticaya muvaffak ol -
muttur. lrakın Davudun iadesini 
istemiıtir. Yezidiler, hrristiyan At.u
riler gibi lrakın manda altında bu
lundu,!'u müddet ~arfında lngiliz 
idaresine karıı daıma boyun eğ -
mitlerdir. Fakat Bağdatta müstak
bel bir Arap hükumetinin kurulu -
ıunda.nb:ri Yezidiler ile Iraklılar 
arasındaki münaaebat fena bir ıe -
kil almıştır. 

var mı diye şüpheli şüpheli ıstırap 
veren yaralı bacağını birkaç defa 
silkti. Gözlerini kaldırdığı zaman, 
tepede ancak bir tek yıldız gördü. 
Sanki yıldızdan oralara yuvarlanmış 
gibiydi. 

Tekrar yukarıya çıkmağa uğraştı. 
Ukin her defasında toprak, elin
den, ayağından kayıyor ve genç kız 
tekr.ar olduğu yere düşüyordu. 

Bır aralık iskarpinlerinden birinin 
ayağından fırlamış olduğunu gördü. 
El yordamiyle arandı ve iskarpinin 
tekini toprağa yarı gömülmüş halde 
buldu. İçini boşalttı, temizledi ve 
tekrar ayağına geçirdi. 

Oturdu, etrafına bakınarak ne yap
mak lazımgeldiğini bir müddet dü
şündü. Anladı ki, sabah aydınlığı 
gelmeden, o karanlığın içinde bir 
şey yapmağa imkan yoktu. O kana
atle de bektemeğe başladı. 

Bir an tabancayı haJS sıkı sıkı 
elinde tuttuğunu gördü. Umulmadık 
bir dosta kavuşmut gibi sevindi, ta
bancanın topraklarını sildi, temizle
di. Gözü, kulağı etrafına mukayyet 
vaziyette, tabancayı da kemerine iliş 
tirerek, bekledi, bekledi. 
Mağara gibi bir yere indiğini his

sediyordu. Fakat burası ne biçim 
mağaraydı. Nerelere kadar uzanı
yordu ? Neresinden çıkılıyor ve giri
liyordu ? Sola baktı, sağa baktı, bir 
şeyler kestiremedi. 

O zaman yavaş yavaş yerinden 

ni bir hadise çıkmadığı takdirde, 
harbi sona erdirmek için İtalyan kuv 
vetlerinin yıpranmasını ve başlıya.
cak harbin güçlüklerini beklemek 
lazımgelecektir. 

Bununla beraber yeni bazı şeyler 
de olacaktır. Fransa ve İngiltere bir 
anlatma zem~i hazırlamak için faa· 
liyetlerini biribirine uydurmuılardır. 
İngiliz mütehassısları Pariste birçok 
günler kalmışlardır. İngilizler Fran
sız meslekdaşlariyle pazar akşamı 
1talyaya yaprlacak birçok teklifler 
etrafında mutabık kalmıtlardır. Ve 
bu teklifler İngiltere tarafından tas
vip edildikten sonra ltalyaya bildiri· 
lecektir. Bu teklifler uyu§mağa mü
saittir ve ltalyaya birçok vilayetle
rin kontrollarım vermektedir. 

Bununla berabCT imparatorun 1rsi 
malikancısi olan Harru ı.ve mukaddes 
ıeqjr Qlan Alfsum Y#ksek y~yla, da 
dahil olduğu halde Habeşistanın 
garp kısmı için, Fransa ve İngiltere, 
İtalyaya toı?rak vermek noktasından 
hiçbir fedakarlıkta bulunmıyacaklar· 
dır. Bunun ıebebi de imparatbrun 
buna muhalefet etmesidir. 

İşin en mühim noktası Fcansa ve 
Alrnanyanın ayrı yollardan yürüme
dikleri ve yalnız ,:zilmiş olan hudut 
dahilinde uluslar sosyetesinin koydu 
ğu usulün devamı için değil, ayni 
zamanda besler komitesine ait olan 
yatıştırma ivnde de biribirl~riyle ta
mamen anlaşmış bulunmalarıdır: 

Bundan böyle müşterek hareket e· 
den Fransa ve İngiltere bugün üç 
vazife karşısında bulunuyorlar. Bu 
da noktai nazarlarını uluslar sosye
tesine, Mussotiniye ve Habeş impa-
ratoruna kabul ettirmektir. 

Uluslar sosyetesi bunu kabul ede
cek ve şüphe yok, ki güç bir ödevi 
başından attığından dolatı memnun 
olacaktır. 

İngiltere Habeş imparatoruna, 
tehlikelerle dolu bir harpten kurtul
manın ve devletlerinin ekonomilt yar 
dımlarmı ve Habeş imparatorluğu
nun mühim bir kısmım muhafaza 
etmenin, hali kalmı! ve müstemleke 

kalktı. Her santimetreyi eliyle yok
hya yoklıya dikkatle ve ihtiyatla 
iledemeğe baıladı. 

Yürüdü yürüdü, burada insan 
ayaklannın dolaştığı ve insan elinin 
çalıştığı ne iyi anlaşılıyordu.· 

Az sonra ilerde camlı bir kapı 
vardı. Kapıyı açtı. Orası da karan
lıktı. Fakat kenarda bir yerde eline 
bir fener geçti. Feneri açtı. İçinde 
mum var. Her halde fenerin dibinde 
bir kibrit kutusu olabileceğini de dü
şündü. Düşündüğü gibi kibrit kutu
sunu buldu. Çaktı, mumu yaktı. 

Mum daha yepyeni yerine kon
muştu. Onun için ilk defa hafif bir 
ışıkla yanmağa başladı. Yavaş yavaş 
ışık büyüdü ve genç kız bulunduğu 
yeri iyice görmeğe baıtadı. 

Dar bir mahzendeydi. Tavanda 
stalaktitler .. 

Elinde fener, biraz daha yürüdü. 
Kulağına bir su scai gel.Pi. Daha bir 
az yürüdü. Tabiatın, kayaların ara
sından açtığı bir yoldan bir küçük 
suyun akıp gittiğini gördü. 

Burada mahzen genifliyor ve ata
laktitler çoğalıyordu. Mahzenin ıağ 
ve sol duvarlarında insan eliyle iş
lendiğine hiç şüphe olmıyan oyuklar 
vardı. 

Genç kız yürüdükçe, mahzen daha 
ziyade açılmağa ve genişlemeğe baş
ladı. Buradan sonra mahzenin zemi
ninde her boyda ve her kalınlıkta 
binlerce beyaz beyaz şeyler ~ördü . 

Çingeneler krah ve 
Hazinesi elde edildl 

Paris-Soir'ın Viyana aytarı bildi
riyor: 

Çingeneler kralı hapsedilmiftir. 
Kralt.ovi %abıtası hQ§metmaabııt 

aaltanatına nihayet vermeği müno
aip gönnüftür. Çingeneler kralınıll 
aallanatı hır•ular kralının •altano
tına beruiyordu. 

Çingeneler kralı olan La#Jf 
Kuict dünya çingeneleri tarafındatt 
gecen sene kral ilan eJilmiıti. 8d 

~ \° ... IW J AU 

intihaptanı•onra çocuk hırau.lıiı 'IJ4 
aoygunculuklar çoi;,lmıftır. Bunaıtl 
ü~erine Varfova zabıtat1ı çingenr 
lerin ahval ve hareketlerile alaka• 
dar olmağa ba§lamııtır. LovicS. 
Valge ve Neuatand'da yapılan tr 
harriyat neticesinde Lcuar K11icl 
ile çingene ıellerinden on ikui Y' 
lralanmıtlar ve karargcihlarındd 
kıymet biçilemiyecek değerde hO: 
~ineler bulunmuıtur. Valge'de. c•• 
var memleket paralarından ,,.;;. 
rekkep büyük altın depoau, ,,-lı 
çolt. mücevherat elde edilmittir~..ld 

Lovicrde külliyetli miktOT1'
1 altın kordonlar, eski altın rııb!1 ve marklar, birkaç Jü.züne gii,,.O 

aolra takımı bulunmuftur. Nedf 
tand'da pek çok elma• elde ed•.; 
miıtir. Hattô. Nagevaki adında ~ı 
çingene yakalanacağı unada bı~; 
Zerce %1oti kıymetinde bulunan. "ı'· .,. ,. 
elma• tafı yııtmuftur: F ?kat .~ itil 
yara verilen kuvvetlı bır mu•. • 
şayesinde bu taf elde edilebil~'!iı 
tir. Zabıta milyonlar değerı"J. 
kıymetli efya elde etmesine r lr 
men taharriyatına devam etfll• 
tedir. 

• 
Nedir diye merak ede~ek •. bir ~ane:t 
ni aldı. Dehşetle geriledı. EJıne 
dığı tey bir insan kemiği idi. iJ' 

Bu manzara karşısında bütün :,.. 
cudu titriyerek, ileriye doğru 1' il' 
tu. Mahzen bu tarafta tekrar ~a.r~i1 
yor ve ilk kısmında olduğu" gıbı 
manzara gösteriyordu. ıJI 

Yeni bir oyuğa rasladı. Oradakil>' 
bir fener, bir mum ve bir kutu 
rit buldu. ıı1 

Bunları kim buraya koym0'\,ıı 
İlk defa mumu bulduğu zamarı. t~ 
sual genç kızın aklına gelme11'~Jr 
Fakat ikinci mumu da bulunca . (J' 

ni kurcalandı. Evet, mahzen~e~~111 
yuklara feneri, mumu, kibritı .,ti' 
eden elbet biri vardı. Sırasında 1 .ır 
fade etmek için evvelden bir 1 1 ' 

lık 1 eııl" 
O halde demek ki bu mab• l•f 

içinde birisi yaşıyor, birisi ~o ett~ 
yor. Bu düşünce genç kızı t~t~ ,ıı 

Biraz daha yürüdü. Gene .b 
akıntsına rasladı, atlayıp geçti· dı;ııil' 

Şimdi mahzen sağa doğru rdıl· 
yor ve yer büsbütün ıslanıf0 rırO 
Ad~le çamura, suyua bakmadall 1,,~· 
yor, arada bir kulak kabart• ~ııf 
hem korku içinde, hem de kurt jıl 
ümidiyle bir insan sesi anyordıl· ,.•· 
taraflarda mahzenin kubb .. si ~erfl' 
taşmıştı. HatUi üstteki stalaktit 11ıı' 
parçalanmış olduğuna bakıbrS11 • 9er
ralarda yaşıyan esrarengiz ada~,ı 

Arıcası 
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Soı:ı. Cenevrede İngiliz - Fransız Görüşmeleri 
• Başladı- Habeş 

D~kıka. _., Toprağında Son Durum Ne Halde? 
"•wcıa-...-....~,~~----~.,....,. ............. ~_.......,,.... .... .....,.. • ._ ........................ .._ 

·Barış Ümitleri Suya Düştü 12ınci vııdönümü S on Telgraflar 

Ek ı "k" J; f A d Bir Arazi Dost Devlet TaarruzAnbean Bekleniyor 
M. sper er 1 1 ara rasın a Büyüklerinden Lond<a, 1 A.A.-(Reut")' Hup anuzunun her an beklendiği bUdi. 

libadelesi Yapılmasın 1 ileri Sürdüler Bu'' yu'' klerı'mı'ze ~~:ı~~~~~nh~~~~~r~~~·~n~fma~~gdı: ril~=:~~·anın kuvayi a~Hrcsi lta!-
layıaile mühim hiçbır hareket olma- yanlarla temasa gelmemış ıse de Şı-teı1:o_ndra, 1 (A.A.) - Times gaze- "Serbestçe imzalanan muahedeler gerek olduğunu söylemi§ ve demiştir Ankara, 1 (A.A.) _ Cürnhuriyeti- nuttır. Bununla beraber İtalyanlann lbeli yakınlarında birçok müsademe-

\ ~ın Cenevre aytan, %ecri tedbirler çiğnendikçe ve bu gibi hareketlere ki: mizin 12 inci yıldönümü münasebe • ıileri yürüyüt hazırlıkları hafiflemiş ler olmaktadır. Habeşlerin Ualual'da 
<>nııt~lerinin yeniden faaliyete geç - kartı tedbirler alınmadıkça barış teh- "Eğer Fransa bizimle. beraber ~~- tiyle devlet reislerinden cümurbagka- değildir. 3500 ölü verdikleri haberi Habeş hü-trı~.l~rı hakkında diyor ki: tikeye girmiı olacaktır.,, reketi kabul ederse, denızlerde faıkı- nımız Kam3l Atatürke gelen kutlama Ogadenin büyük bir kısmında son kumetince resmen tekzip olunma'k-

C ugün, Hoare, Laval ve Aloisinin ltal;yanın Doiu Afrika- yetimiz çok büyük olacak ve. hiç bir telgraflariyle bunlara Atatürk tara _ günlerde süel hareketleri hemen he- tadır. Diğer taraftan bugün Makal-
2/nev~eye gelmelerini müteakıp ye- •iyla irtibatını lte•meli kudret bize mukavemet edemıyecek • fından verilen cevaplar aşağıdadır: men durduran çok tiddetli yağmur- lenin İtalyanlar tarafından işgal • -dı tek~ifler yapılması ihtimali mevcut Londra, 1 (A.A.) - Dün ak,,am tir.,, lar dinmi§tir ve Adisababadan gelen dildiğine dair Eritrede dolaşan şayi-eıı:ildır s· H · d · Y .ı" l Ekselans Türiöye Reiticümunana İ . 6 

• ır oare'ın seyahatın elu Albert - Hall'da yapılan bir gösteri Trablıu'tan aonen er ANKARA telgraflarda bu bölgede talyan ta- alar teeyyüt etmemiştır. :•ıı nıakaat, lngiliz hükumeti üyeleri sırasında Lord Robert Sesil, ltalyan- Bari, 1 (A.A.) - Annio vapuru, 
tasındaki birr~· t b ü tt• kt·r H b ı 1 ğ d b h d k bir piyade alayı yüklü olduğu halde Türk milletinin bugünkü ulusal bay ~ğ f ıgı e ar z e ırme ı · a q an a~az ı ın an a se er en ramında zan devletinize umumi hay-

tü e~ ~~at dliterse, Sir Hoare, her mubasamayı durdurmak için en iyi ça Trablus'dan buraya gelmittir. Bu va 
it rlü §Upheleri dağıtmak için bir söy renin doğu Afrikası ile ltalva arasm- purla Prenses Civana vapuru metau- rın ve ıulhün genel •menfaati namı
,.,~"erecek ve İngiliz hükumetinin du da irtibatı kesmek olduğu fikrini tel- ro fırkasına mensup diğer alayları ge na daha uzun seneler feyyaz icraat'a-
1-a ... Q unu değiştirmiyeceğini ve Ulus • kin etmi!tİr. Lord Scsil. bunu e'de et tirmek üzere Trab'usa dönmüılerdir. ra devam etmeniz temennisiyle müte-

r Sos · · b 1 O / ·ı· · · rafik olan en ıamimi temennilerimi hıa Yeteaı dıtında bir hal suretı u mek için müşterek bir hareket yapıl- ç n,. ıs 8emuı 
iı Y~ nıatuf tekliflerle uğrapıuyaca- maaını istemig, bilhassa lngilterenin Cebelüttarık, ı (A.A.) - Uç İn- iblağ etmenin benim için bilhassa ba-

nt ileri •iirecektir. ve Fransanın yardımını elde etmesi giliz gemisi Maltaya hareket etmittir. isi mahzuziyet olduğunu arzederim. 
:~ ıünlerde yapılan Franıız - in- Condylis 
:~ -~ i.tiladeıi lıiçbir ao- Y ımaniıtan naibi hükmneti 

~~~::.~!tir~:=~~ ı·ngı·ıı·z Ve ı·talyan Baş- General Kondilu'~TlNA 
"-ız · lnl'iliz anlapnuından beh- Cümuriyetin ilanının yıldönümü mü 

._..._ cülünçtür. nasebetiöyle göndermek liıtfunda bu-

l'. S~~rldığına göre Paris görüşmele- bakan 1 arı s o•• y 1 u• • yor !unmuş oldu klan dostane telgraftan ~r ?ırıbirinden ayrı iki safha arzetmİJ fevkallde mütehassis oldum. Bun -
dan dolayı samimi surette teıekkür 

• tvveıı, Habqistanm parçalanması ederim. Türkiye ile Yunanistanı biri-
ı: 1bu nıeınleketin en büyük kısmının 

1 

MUSQL.ıN·ı Dı'YQR K"ı : birine bağhyan dostluk rabıtaları, bu 
le a Yan 1·ı:>ntrolü altına konulması hak BALDViN DiYQR Ki : iki memleketin derin bir surette mer-
c~nilda~1'talyan teklifleri münakaşa but olduğu vifak ve sulh eserine mü-
lc . ınııtır. Fransız ve İngiliz eksper- ı ı B • J [ Ek •k B/ essir bir surette hadim olmağa medar 
)~· ~talyan tekliflerinin Uluslar Sos l Z t Q g Q Y Q 0 R 0 m l 0- olacaktır. 
~ tsı paktı ile telif edilecek mahiyet ş dd [ Kam&l ATA TURK 
rı Olnıadıklarmı, Habefistanın bunla- ""arşı r:'ena Hı·s k u·· sa ı· e t e E. Kamal Atatürk 
ti nazarı dikkate almıyacağını ve ne- n l r 1 • Türkiye Reiıicümunı 
•ace olarak bu tekliflerin müzakere e- B l • U V "" ANKARA 
busı· teıkil edemiyeceklerini kabul mec es emıyoruz n.arşın.016QCagız Zatı devletlerine en hararetli teb· 

rıyctinde kalmıtlardır. .:1 riklerimi ve şahsi saadetinizle cürnu-
tc :E:~p.erler, bundan sonra, yalnız mü f ti i riyetin refahı hakkında samimi temen 
edca'lızın. bir sürü arzularını tatmin Bizim maksadımız İngiliz se are n n nilerimi arzetmek için cürnuriyetin ila 
~ ecek hır Uzla§ma değil, fakat ayni b k kt 0 .. nu" ndeki gösteri nının yıldönilmünÜ fırsat addetme\de 
) ~anda tecavüze maruz kalanın hak- ar iŞi oruma ır bi1haHa mahzuz olduğumu arzede • 
;aı::lep!crini ve Uluslar Sosyetesi Londra, 1 (A.A.) _ Baıbakan Bald ı Roma, ı (A.A.) - Bütün hükılmet rim. 
de ~a yazılı arsıulusal kaideleri vin dün, 1816 yılında tesis edilmiş o- erkanı, siyah gömlek giymif olan pro Nicolaa de Horthy 
'tını go~ ~nünde tutan uzla~a esasla- lan arsıulusal barıt soeyetesinin b~r fesörler ve talebe huzurunda yeni Ro S. A. 3erenr.1İme Nicolaı de Horihy 
ia gorütnıUılerdir. Bu konutmalar 1 d b .... k b. ·· l Macar naibi saltanatı 
•i~ nıuka~der surette, beşler komite top antısın a uyu ır aoy ev vermış ma Universite11ini açan Mussolini, de BUDAPEŞTE 
"'a ~ t.\'Sıyeleriyle A"tıstt>t *'"nda ve Guildhall'da :Y.apıl~n bu .toplan~, mittir ki: d .. 
~ rııte 6 r batbakanın İngılız hukCiineıtı prenstp Cümuriyetin illnının yıl önümu 
tclclif] ~oplanan Uçler konferansının )erini anlatması için bir fırsat tejkil ••cenevre'nin ferdiyetperestlik hır- münuebetile bana ibliğ etmek JUtfun 
lluc erının yeniden ele alınması so- etmi§tir. sı, ve para kuvveti ile hareket eden da bulunduklarından dolayı zatı fahi-

una varmııtı:-. koalisyonu, Italyanın siyah gömlekli- manelerine samimi surette teşekkiir 
le ~'Perler. arazi mübade'eei auretiy İngiliz batbakanı demiştir ki: ler gençliğinin ileri hareketine mani eder ve en hararetli teıekkürlerimle 
ı.~1 t~raE arasmda yapılacak pratik - Uluslar arasında çıkan anlaşmaz oiltıağa çalışırken, Roma Univeraite- beraber şahsi saadetiniz ve Macaria-
tetl j1 rrözönüne almıtlardır. Bu su !ıklar ya kuvvetle, yahut ta hak ve si yeniden yükselmektedir. Yabancı- tanm refahı hakkındaki temennileri
~ .tıalY'a. kendiaine yakın Habet adalete dayanan müzakerelerle halle- lar iyice bilmelidirler ki, her medeni mi kabul etmenizi rica ederim. 
b""-••nelen bazı parçalar alacak ,.. dilir. Bizim için mevzuu bahsola:1, ulusun hicabiver telakki etmesi ge- E. ~ At.ıtürk 
-- lhulcabif. -.::.__ı_,,n olursa ltaıl • barı• veya harpten birisinin tercihin. i bl k"' b··ru·· ,,.._. _-!_ .._._u Y rektiği bir ekonomik o uıe u n Reiaicümur 

ANKARA .ı_ --.· i...1- H-1.--!-tana d_;... 18• temek de"'ildir. Çünkıü barı•ı tercih "dd • · 1 k "11>'1-u L· ··--. ~- .... __ (o '.'J kuvvetimiz ve bütün ıı etmıız e ar 
-.ı_..:_ ıı.ıır çıkıt ile bir koridor vrie- etmek hiç te güç birıey değildir. Fa-
.--_. 8 ı. 1 tı geleceğiz . ., hiç ~ unun benııhff. hu hususta kat güç olan, tercih edilen bu yo u 
~. hiir lrat'i anlqmaya Yanbımamıt takip etmektir. Muaaolininin bu sözleri, Çôfkun 
lllJl h.ı tın ıınuvaffakıyet ümitleri Roma Bir barış vardır ki, bu, baıkaları • gösterilerle kaqılaomııtır. Törenden 
t-.ıiii :::::• teliiflere karı• sös • nm arasındaki anlaşmazlıklardan gö- sonra genç faşist talebeler P~rta • 
tib-. üzerine Mlya düfllliit- zünü çevirerek elde edilir, ki hunun Pia meydanında toplanarak I.ngıltere 

l> Froıaa• •ıueteleri hala niltbin 
tia :::• 1 (A.A.) - Bu sabahki Pa
~1 ~~.leri, İtalyan • Habeş muha
~in lfınin sür'atle kotarılacağını 

Jou etmektedirler. · 
''Sir mal diyor ki: 

SCitgen·Sa~uel Hoare, bulunacak her 
edti>Unı "1 !l&ili üç tarafı da memnun 
batırla.~ı gerektiğini bir kere di'lha 
~Yet .1ttır. Bu üç taraf, Ulu•lar 
~\ı ta C&i, .~talya ve Habeıiıstandu. 
~tai ~'. Çoz~~nin sür'atle bulunabil
Oell\t tıblalını bertaraf etmektedir.,, 

.. 8 :e ıunlan yazıyor: 
~d~ "ermesi muhtemel olan aöy 
'<itler S~ Samuel Hoare, çok kesin 
terenin aaylıyecektir. Sir Hoare, Ingil-
diei "e takta ıadık kalması, ve ken
tbCdcıı talya tarafından kabul edil
ttttfınt'Vel ~yete ve Habetiatan 
te •rarı:1 kabul edilebilecek bir çöz 
l>ariate sından ötlirü son günlerde 
tıırı nl Yapılan ek•perler konferanaı 
landıtr::! .nıuvaffakıyetsizlikle sonuç-

"l . ızah edecektir. 
"'ou~ · ~Ortıa ; nın Ceneure'de bulanuıu 

~~tllerc ' (~.A.) - Y~rı resmi çe-
1\ırı cC: tasrih edildiğine göre Aloiai 
)•nın • errede bulunutu. katiyen ltal 
~clt Ut n &fnıazlıia bir nihayet ver -
ıır Oldufe te~liflerde bulunmıya ha-

uııu ıırap etmemektedir. 
Pırla 1 Sir Sanıuel Hoare 

•re, bu • (A.A.) - Sir Samuel Ho
lir. lece, Cenevreye hareket etmi§ 

~-· ,.. l.ond:: ~aınberlaynın bir .öyleui 
"'t'-i 111 ' (A.A.) - Uluslar Soa
~lbert .. Üzaheret cemiyeti, dün akpm 
~tine t ff&U Mlonunda büyük bir 
~~lev .. e:tip etmiıtir. Bu toplantıda 
i;" ~renler aruında lcanterbori 

in "• 1 ~u, Sir AU.tin Chamber
ııt ltçi ~~· villyet kurulu batka
dır. so: ~·~nden Morriaon da var
l'~ ltaılöyhyenlerin he~i. lngilte-
1-r aa.y Y•~ - Habeı itine ancak ulus 
~dufurı:eıı Üyesi aıfatiyle karııınıt 

U&tin lt tfbırüz ettirmitlerdir. Sir 
~ •i~Yit~ ya ye M ua.olini hakkın • 
~ ~ kehıneler söylemiı, fakat 

a dCl!Üftir ki: 

ismi "muhteıem infirat" tır. Fakat büyük elçiliği önünde göıterı yapma 
ben buna (hodbin infirat) demeyi ğa teşebbüs etmitlerdir. Yarım saat 
tercih ediyorum. Evet, niçin, başkala kadar süren bir kargaıalıktan sonra 
riyle it birliği yapmaktan ise tekba- polis, talebeyi dağıtmııtır. Akıama 
ıına kalmak daha iyi ~ör.ülsün? O hal doğru bazı fatiat talebe, yeniden in
de, parlak bir kollektı_f sıyasa~n hah giliz büyük elçiliği önünde gösteri 
solunabilir. Fakat bizım kendı menfa yapmak isten\i.-e de polis tarafında? 
atlarımız, bize, böyle par1ak bir aıy.a- dağıtılmııtır. Talebenin bu hareketı, 
sayı takip etmemeyi emretmektedır. 'ehirde hiç bir akis uyandırmamıttır. 
Dünya üzerinde hiç bir mem~~ket yok Halk, lngiliz tecimenlerine ait bazı 
tur ki bizim kadar barııa mühtaç ol- dükkanların önüne toplanmıJBa da 
sun. Fakat barııı arzu etmek kafi de- önemli hiç bir bldise olmamııtır. 
ğildir. Bazan barışı kuvvetle de ~~- Söyleui naal tel•ir ediworlar1 
hafaza etmek lüzumu hasıl olabılır. ,,_ 
Uluslar Sosyetea.i, ar•ıulusal barıt an Londra, 1 (A.A.) - Timee gazete 
lqmalannı kırmaya kalkııan bir bil ıinin Roma aytarı dün Muuolini ta
yük devlete kaqı bir hareket tasarla rafından verilen söylevi, Uluslar Soa
dığı zaman bunu fena görenler var-
dır. Fakat, 

0

her yaıayan mah16~ gibi! yetesine ve zecd tedbirlere karp bir 
Cenevre müeaaesesinin de gelı,mesı nevi tehdit olarak göeteriyor ve di
ve yine ao.yetenin bünyesi dahilinde yor ki: 
yapılmalıdır. Sir Hoare, Cenevrede- "Bu söylevin tonu, Italya ite Ulu•
ki söylevinde, bugünkü dünya duru- lar sosyetesi aruındaki antaımuhğa 
munun uluslara kendi hakları olan 

b ·· l yakında bir hal ıureti bulunabit~~ği 
dığını tanımıttı. Sir Hoare, u ı1oy e- ni zanneden nikbinleri aaramı§ gibi 
imkanları vermeyi gayri mümkün kıl 
vinde, ayni zamanda barıf lüzumun- gözükmektedir . ., 

dan, bütün memleketlere iptidai mad ------------..--
delere doğru yol verilmesi lüzumun-
dan ve bu suretle bütün memleketle
rin ekonomik Jelişmcleri ile istiklal
lerinin sağlam temellere dayanılması 
lüzumundan bahsetmi§ti. Bu sözler, 
gelişi güzel söylenmiş sözler değil
dir. Bunların bizim için nekadar önem 
1i o'duğunu biliyoruz •e bundan da 
korkmuyoruz. 

Biz, bant yolu ile Uluslar Sosyete
sinin çerçevesi içinde hal suretleri bul 
maya gayrette devam edeceii%. Elli 
ulus araamda bir uzuupna temin et
meyi çok kolay aa~~la~ vardır. Hal
buki bu, çok güç bır ıttır. 

Eaki dostluklar ve eeki ilgide bu -
gün büyük bir imtihan geçirmekte -
dir. Fakat ben bu eski dostlukların 

teh1ikeye düteceklerini zannetmiyo -
rum. Franaada birçok gürültüler ya
pan ve bu meselede bizimle ayni fi
kirde bulurımıyan bazı u~surlar var
dır. Fakat her iki hükumet te' teaa.-

nüt halindedirler ve Uluslar Sosyete 
sinin udık üyeleri bulunuyorlar. Asıl 
lazım olan da budur. 

ltalya ile Uluslar Sosyetesi arum
claki anıa.maztlk çok ciddidir. Fakat 
herhalde bizim 1 talyaya U.-.ı hiçbir 
fena biı bealemeclifimizi iapata çok 
çalı,bk. Eier. Ulust.. Sosyetesine 
kart• olan nııifelerimizj yapıyorsak, 
esiri dostluldannum da ayni zamanda 
muhafaza ebneyi ana ~ 

SizlCf'e htikOmetin bUtUn cjünya 0-
Z'erinde eenel ve devamlı bir bant vü
cude eetirmek niyetinde oldutunu 
söyledim. Bundan dolayı, eter hükO
met sillhlarını iyi bir hale retrmek 
iatiyona bunu fena anlamayınız:. Bü
yük bir silahlanma yarııına girmiye
ceğimize size ıöz veririm. 

Biz, barıtı temin etmek mecburiye
ti karşısında bulunuyoruz. Bu kolay 
bir iş değildir. Fakat, bu iti üzerimi
ı:e alıyoruz. 

Türlriyenin milli bayramı münate
betiyle phsi saadetini% ve Türkiye
nin refahı hakkındaki hararetli te -
rnennilerimi arzetmek fırsatını elde 
etmekle bahtiyarım. 

Maaaryk 
E. B. Muar,k 

Cm«Mlovak Reisicümuna 
PRAG 

Cümuriyetin ilinmın yıldönümü 
münasebetiyle zatı devletlerinin gön
dermek Hitfunda bulunmut oldukları 
telgraftan dolayı samimi olarak te -
gekkür eder ve §&hıi uadetinizle Çek 
oslovakyanın refahı hakkındaki temen 
nilerimi arzederim. 

Ek""-ns 
Kama! ATAT URK 

Türkiye Cümurl.tkanı 
ANKARA 

Cünıuriyetin illnmm ıerefli yıldö
mü münuebetilye en kalpten tebrik
lerimi bildirmekten ziyadesiyle zevki
yap olurum. 

Malnimll- Hernandez 
E. M.bim Hernanda 

Ciimurbafbnı 
SANSALVADOR 

Cüm_uriyetin illnının yıldönümü 
dolayıaıyle bana göndermit oldukları 
kalpten tebriklerden dolıyı ekselansı 
nıza •amimi surette tefekkür ede -
rim. 

KamftlATATU RK 
E. Karnal Atatürk 

Türkiye Cümurbaıkanı 
ANKARA 

Türkiye cümuriyetinin 12 inci yıl
dönürnü \'e ekıelanslannızın devletin 
en bilyük makamına intihabınız; mü
nasebetile en aamimt tebriklerimle 
§&hat saadetleri ve Türkiyenin refahı 
hakkındaki samimi teımennilerimin 
kabwilnU rica ederim. 

Antıuaa Smetona 
E. Antan.. !mel-

e~ 
KAUNAS 

Cümuriyetin 12 inci yıldanümü mil 
naaebetile ekselansınız tarafmdan yol 
lanan tebriklerden çok müteba11is ola 
rak ekselanılarını.ı.dan samimi teıek
kürlerimi ve ayni qmanda kendi ıah 
si saadetleriyle Lituvanyanın refahı 
hakkındaki temennilerimin kabulünü 
rica ederim. 

Kamil ATA TURK 

Bir İta lyan Uçağı Düştü 
Adisababa, 1 (A.A.) - Cenup cephesi kumandanı Ras Deata ayın 29 un

da Dolo yakininde bir İl&lyan uçağının düşürüldüğünü telgrafla bildirmi§
tir. 

Cebelüttarık Ve italy~ 
Londra, 1 (A.A.) - Mançeater Guardian gazetesine göre, Italya deniz 

konferansına, Cebelüttarık boğazının Süveyş kanalının tabi otduğu reJi
m~ tabi tutulmaeını teklif edecektir. 

italyada Talebe İng ilizler 
Aleyhine Gösteri Yapıyorlar 

Roma, 1 (A.A.) - Dün ltalyan Universite talebelerinin Ingiliz aleyhta
rı tezahürleri üzerine, ıehir sokaklarında bir çok değişiklikler göze çar• 
pacak bir ha.le gelmittir. "lngiliz veliahdi'' ismini tafıyan bir mağaza, is
mini (İtalyan veliahti) ne çevirmiştir. İngiliz ve ltalyan krallık armalarını 
taııyan br eczahane camekinı üzerinden lngiliz armasını silmit ve yalnız 
İtalyan armasını bırakmıttır. Dünden beri, İngiliz büyük elçilik binası ka
rabineler tarafından tefkil edilen bir çifte kordon muhafazası altındadır. 

Fransız - İngiliz 
leri Tekrar 

Görüşme· 
Başladı 

ı Oenewe, 1 A.A. - Fnnıız - İngi
liz müz f ermi l>u ..a.ah Lava! ile 
Ha.re ve Eden •uıncl.ki bir konuı
ma ile l>aıtlanwttır. Bu konutmada 
mevzuubahiı olan meaele, Pariıte 
90ll pnlerde y..,.lan müzakereler i
le genel ol.ırak zecri tedbirtar meae
'-i hialdanda iki devletin vaziyet a
.. caW.n bir tebliiiın metnidir. Söy
ıendiiine aöre, bu tebliğde Fnııua 
ile lngilten arumda paktm 16 ıncı 
maddesinin tatbi&D baldunda teati e
clilelı nc*t...._ neticelıeri mevmuba-
tüa olacak '" bu ...-ede ltaıyan - Ha 
ltet anlııatmMlaiındıan dahi &&.i cide
cek mütt~ aiy ..... n eaaıunr teı ': 
kil edeoektir. 

Ceneure, 1 A.A. - iyi llauadi. 
alan bir kaynaktan öirenildiiine 
,öre, ln•ili• Baltanl~n ile Laual 
ara .. nda bu •aballlti lıonuımalar i
)'I bir netice uermiftir. Her iki ta-

ral araanda, lıat'tırloftınlan sec:tf 
tedbirlerin tatbilıi İçin yarınki zec
ri tedbirler konleran•ına yakin bu 
tarih konma•ı nokta•ı üzerinde ua
laıma hO.ıl olmuıtur. Bu münaae • 
betle ;ya Sir Hoare yahut Laval aö:s 
alacalı ve müMıkereleri açacak her 
hangibir e•cu meucut olmadığını bil 
direcektir. 
Aynca •Ö:s aöyliyecelt olan bulu .. 
nur ue mü•bet teklifler olurıa ye
niden Ceneurede toplanılacağı bil
dirilecektir. 

ltalyan del•ll••İne yeni telılillercl-
6alunacağı lnllili:s çeuenlerince ya
lanlanmaktadır. Bugün öileden 
•onra llelecek olan Aloiai durum • 
dan haberdar edilecektir. Zanne • 
dildiiine 11öre :secri tedbirler konle 
ran•ı yarın akfamdan itibaren yeni
den talik olunacaktır. 

Yağ Gemisi Suya indirildi 
Gölcük, 1 (Özel aytarımız bildiriyor) - Gölcükte Türk ka

fası ve Türk bilgisi ile yapılan yağ gemisi bugün saat 16,15 de 
muvaffakıyetle suya indirildi. 

italya - Habeş harbi 
Habetliler birçok da hayvan bıraka
rak kaçmıtlardır. İtalyanlardan 3 ö
lü ve 2 yaralı vardır. 

İtalyan yerli askerleri ile İngiliz 
deve kuvvetleri askerleri arasında 
çıktığı haber verilen bir hadise, ya -
lanlanmaktadır. Bu hadisenin İtalyan 
Dubatı neferleri ile Somaliland'dan 
Ogadene giden bir göçmen kabilesi
ne mensup Habetler arasında çıktı
ğı bildirHmektedir. 

Muaaalüle muharebeler 

Adisababa, 1 A.A. - Hilkilmet ta
rafından yayılan bir bildiriğe göre 
Musaali dağının güneyinde toplan -
~ olan ltalyan kuvvetleri Dankali 
çölünde bir hava U11ü ile erzak ve 
levaum depoları kurmak ti.zere ku • 
zeye dofru ilerlemeie baflamıılar • 
dır. 

Bildirik Asaaimara kabileıine men 
su.p küçük kıtalann bilba11a gecele
yin ltalyanlan bizar ettifini haber 
vermektedir. 

Dankilo'lar 25 ilktetrinde bir leva
zım koluna hücum ederek 15 İtalya. 
nı öldünnüı ve 25 deve müsadere et
mitlerdir. 
Aıaaimare kabilesi, Asla bölgesin

deki bütün kuyuları zehirlemiıler -

[Baştarafı birincide] 

dir. 
Habeş bildiriğinin iJive ettiğine 

göre, Musaali dağının tepesindeki İ
talyan bayrağı kaldırılmış olduğun • 
dan İtalyanların bu dağdan çekildik
leri tahmin edilmektedir. 

Havas aytarı Musaali bölgesindeki 
İtalyan kuvvetlerinin durumu hak • 
kında şu izahatı • ermektedir: 

"Batıdaki bir İtalyan kolu, Ala
louerra'ya doğru ilerlemektedir. U
çaklar tarafından iaşe edilen bu kol 
civar kuyuların Habeşler tarafından 
zehirlenmit olmasından ötürü çok 
büyük müşküllerle ilerlemektedir. 
Doğudaki İtalyan kuvvetleri bir sağ
lık ıerviainin kurulmuş olduğu Dad
dam ile 1J1Ünakaleyi temin edecek bir 
yolun yapılmasına çalışmaktadır. 

Bir ccuu aincire uuruldu 
Harrar, 1 A.A. - Reuter aytarı 

bildiriyor: 
Somali kabilelerinden birinin şefi 

olan Ahmet Hassi zincire vurulmuş 
olarak 12 arkadaıile Gorhai'ya geti
rilmiştir. 

Bunlar İtalya beesabına casusluk 
yapmakla itham edilme~tedirler. 

Gorahai'da durum karanlıktır. 
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Beyoğlu Kadastro Direktörlü
ğünden : 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

İlan tarihinden on beş gün sonra Beyoğlunda Taksim 

civarındaki eski Kamer hatun yeni Çukur mahallesinin 

Kadastro postalan tarafından tahdidine başlanacağı i
lan olunur. (6878) 

lstanbul Levazım Amirliği 
Sahnalma 

Komisyonu ilAnları 
' 

Harbiye okulu için 150 
ton arpa veya yulaf 19-11-
935 salı günü saat 15 te To

panede Srı~ınalma komisyo
nunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli arpa

nın kilosu 6 kur,uş,.. yulafın 
kilosu 5 buçuk kuruştur. 
İlk teminatı 6 7 5 liradır. 
Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstek 
lilerin kanuni vesikalarile i

hale ;-aatinden bir saat ev -
vel komisyona gelmeleri. 

(231) (6871) 
• • • 

Harbiye okulu için 10500 

lstanbul Komutanhğı -
Satınalma Komisyonu 

lllnlar1 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri için 27000 kilo sa
bun kapalı zarfla eksiltme

ye konmuştur. Muhammen 
tutarı 7155 liradır. İlk temi 

natı 537 liradır. Eksiltmesi 
18 İkinciteşrin 935 pazarte

si günü saat 15 tedir. Şart
namesi İstanbul Komisyo -
nunda 250 kuruş mukabili 

alınabilir. Eksiltmeye gire

ceklerin ilk teminat makbuz 

veya mektuplarile 2490 nu

maralı kanunun 2, 3 cü mad 

delerindeki vesikalarla bir -

likte teklif mektuplarını bel 
li gün ve ihale saatinden en 

az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma ko

misyonuna vermeleri. 
(6833) 

* • * 
Harp akademisinde ya-

Değeri 
Lira K. 

1000 00 

' 126 00 

104 84 

50 00 

150 00 

150 00 

Pey parası 
Lira K. 

75 00 

g 45 

7 87 

3 75 

11 25 

11 25 

Eski Ah-ıçelebi yeni Zindankapt 

mahallesinde Zindankapı cadde
sinde eski 284 yeni 50 sayılı dük

kan ve üstündeki odasile bera her 

bütünü (10033) 
Ortaköyde Yenimahalle sokağın-

da 30,, 32 sayılı dükkanın bütünü 
( 103 )' 

Samatyada Sulumanastır Koca 

Mustafa paşa mahallesinde ba

lıkçı Kigork sokağında eski 28 ve 

26 No. lu 52 metre arsanın bü
tünü. ( 5 565) 
Çenberlitaş Molla Fenari 

lesinde Vezirhanı içinde 

han alt katta 2, 3 sayrh 
bütünü ( 115 5) 

rnahal

küçük 
odanın 

Çenberlitaşta Molla Fenari ma

hallesinde Vezirhanı içinde küçük 

han üçüncü katta 19, 13 sayılı o
danın bütünü (5309) 
Çenberlitaş Molla Fenari mahal

lesinde Vezir büyük han ikinci 

katta 2 sayılı odanın bütünü. 
(1101) 

Yukarda yazılı öZelgelere istekli çıkmadığından 1 ay a
ra ile satılmalarına karar verilmiş olduğundan üsterme

si 25-11-935 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. İs
teklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Mahlfüat kale

mine gelmeleri. ( 684 7) 

Dikkati 
Ea hafif bir 

aotuk alrınlltı 
insana günlerce 
ızbrab çektirir.! 

Kan, yağmuru, çamur 
ve ıotuğıle itte ni· 

bıyet kı, l'ehyor Kıt, nede, 
ıoğukalgınlığı, ba,, dit, 
adele aj'rııara, romatizma, 
grip mevsimi... Mend ller 
timdiden burunlarda .. Va
purlarda , tramvaylarda , 
ıinemalarda, öksürük ıH
Jeri du1ulu1or, Adım batın· 
da •otukalıınlıtından mü
tnellit bat ye dıt afnla
nndan miltteki bir doıt, 

bir ahbap .. Hep ayni nasi
hat itit liyor ı "Amın ken
dini ütülme, ııkı l'•yin l " 
Acaba sıkı l'İyinmek ü,üt
memek için kiti mi ? S lcı 
giyinditi halde aotulc alan 1 
bir inıan ne yapıınl Yapıla-
cak ıey biç fÜpheaiz aıkı ıi
yinmekle beraber bir fan•ll, 

bir boyun atkıaı, bir 
palto almıya .erilen 
ehemmiyetle birka~ 
ka,e GRıPİN alıp bır 
köıeye koymakhr. 

GRIPIN'in ebem• 
miyeti ve fayda• 

ıoğukalgınlıfının baf 
lamasından ıonra an• 
)aşılır. Ba, n dif 
atnlarile diter bil• 
tun atrılan mideyi 
bozmadın, kalbı •• 
böbrekleri yormadao 
keıer. Nnleye, adal• 
ıtnlanna, romatiz• 

1 maya, gripe, ü,ütme
den miıte..ellit baıta• 
hklara kartı bilba.,. 
müeuirdir. 

kilo bulgur 19-11-935 salı 
günü ·saat 14,30 da Topa -
nede Satınalma komisyo

nunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli be
her kilosu 12 kuruştur. İlk 
teminatı 94 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi Ko

misyonda görülebilir. İstek 
lilerin belli saatte Komisyo

na gelmeleri. ( 2 3 O) ( 6 8 7 3 ) 

pılmakta olan tamirata ila

ve olarak keşif bedeli 7 60 
lira 16 kuruştan ibaret olan 

ikinci keşfin eksiltmesi 18 -
11-935 pazartesi günü saat 

16 da yapılacaktır. 

lstanbu dördüncü İcra memurlu
ğundan: Yeminli üç ehli vukuf tara
fından bütününe ( 1960) bin dokuz 
yüz altm19 lira değer biçilen Beyoğ
lunda Hüseyin ağa mahallesinde Fe
ridiye sokağında eski 90 yeni 104 
numaralı beden duvarları kagir ta • 
van ve döşemesi ahşap mutfakta ku
yu ve sarnıç bulunan bahçeli bir ev 
dairemizce açık artırmaya çıkarılmış 
olup ıartnameıi 20-10-935 günleme· 
cinden itibaren herkesin görmesine 
açık bulundurularak 2-12-935 günle
mecine rastlayan pazartesi günü sa
at on dörtten on altıya kadar daire
mizde satılacaktır. Artırmaya girmek 
için % 7,5 teminat akçesi alınır. Bi
rikmİJ vergi, belediye resimleri ve 
vakıf icarcleri müşteriye aittir. Ar
tırmada gayrimenkule biçilen d~ğe
rin % 7 5 i bulmak §art olup aksi 
halde en son artıranın taahhüdü ye
rinde kalmak üzere artırma on beş 

,lH. ASAN 1

, 
Kaşelerini tecrübe ediniz 1 

1 

• • • 
Hastaneler için 200 cam 

ördek, 300 sırlı ördek, 300 
sırlı tükürük hokkası, 
200 sır 1 ı k a p ak 1 ı 
tencere, 3000 çinko 

maşraba, 2000 sırlı kapaklı 
süt kabı, 100 sırlı kepçe, 

300 sırlı oturak, 200 sürme 

oturak, 3 00 sırlı su kovası, 

Şart"hamesi ve keşif name 

si her gün öğleden evvel ko

misyonda görülebilir. 

11 

KUVVET :----------
8'1JPlll\ILll·VMIELi ·MEVDU\T 

İsteklilerin 5 6 liralık ilk 

teminat mektup veya mak -

buzlarile birlikte vakti mu

ayyeninde Fındıklıda Satın 
alma komisyon una gelme -

leri. ( 6834) 

Şu Ru BU 
OTURDUGUN·YERDE·HER·AYıN·BiRiNCE 

ı QA.QANIN·FAi;fiNi·AL· 

...._..;_ ______________ _ 
1 00 sırlı gerdel, 200 sırh • r :sz -~ - - • 

güğüm 19-~l-~S salı günü-, ! VAFURCULUK. ıl 
1 1 

::zAAFI UMUMi KANsızLıKI 
ve KEMiK baıt:ı1tkıanna oif•i 1 

te.irleri çoktur. Çocuklar, i 
Gençler, Genç kızlar ye ihtiyar- ı 

lır her yafta iıtimal edebilirler. 
~ r • saat 14 te~ne1~ Satm

alma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 

3905 liradır. İlk teminatı 
292 lira 88 kuruştur. Şart - ' 
name ve nümuneleri komis~ 
yanda görülebilir. İstekliler ! 

belli saatte komis:vona gel- :' 

Türk ~nonur. Şirketi 
latanbul Acentalığı 
Limın Han. Telefon: 22925. 

ı gün daha uzatılarak 17-12-935 gün-
' lemecine rastlayan Salı günü ayni 
1 yer ve saatte satılacak 9e bu sefer de 

ı 1 HASAN ECZA deposu. : 
ı ı 

1 

Galata ıubesi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
TARI npuru 3 llrinei· ' 

te,rin PA~AR filnO ıaat 20 de il 
liseye kadar. 

değerin % 7 5 ni bulmazsa satış 2280 
numaralı kanun hükümlerine göre 
be§ yıl sonratılacaktır.2004 numaralı 

HASAN 
mel eri. ( 2 2~ \. ( ~ 8 7 5) ! . .__.--M--......e-r_s_i n~-Y_.,o_l_u_l 

Hastaneler için 50 adet DUMLUPJNAR vapuru 3 ikin 1 

kanunun 126 ıncı maddesi mucibince , 
ipotek sahibi alacaklılarla diğet'alaka 
darlann ve intifa hakkr sahiplerinin 
gayrimenkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını müspit evrakları ile bir-

0
.. KS O R OK 

likte ve 20 &ün içerisinde dairemize 
bildirmeleri lazım olup aksi halde 

et makinesi 200 adet et bı-... ;, 
çağı 12-11-935 salı gunu 

haklan tapu sicilleri ile sabit olma- 1 

ei t•ırıa PAZAR aaat 10 da dıkça satış bedelinin .. aylaşmasından 1 

1 Mereıne kıdu. hariç kalırlar. Daha geniş bilgi edin-
11.·:·------------· 1 mek istiyenlerin 35/ 1482 dosya nu-

8artın uolu 1 

marasile dairemize müracaatları ilan 

PASTiLLERi 
1 1 

' olunur. 
, BARTIN Hpuru 2 iklnei Te,rin li --------------
1 CUMARTESi uat 19 da Cidde. 11 l KUÇU K I LA n LA R 1 
; y• kıdar. .__ ------------

Ö B 1 ' kıürük, nnle, brontit, of az n 
1 

a-öj'ÜI hııtalıklarile ıeıi kııılan• 
,
1 lara •ifai teairJeri çoktur. 30 

ıı kuruttur. 
1 

1 

1 
il 

ı : 

ı ı 

AOAPAZAR.I • 
T'1~·Tl~AET•B 

Yüksek Mühendis Mektebi A~ttır 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mekteb için açık eksiltme ile (600) kilo gravyer 
1 

saat 15 te Topanede Satın
alma komisyonunda pazar

lıkla alınacaktır. Tahmin 

bedeli 5 7 5 liradır. Son te -

minatı 86 lira 25 kuruştur. 
İstekliler nümune ve şart -
namesini komisyonda göre

bilirler. Pazarlık için belli 

saatte komisyona gelmele -

Ayvahk yolu 
I KEMAL npuru 2 İkinci Tet

ria CUMAR TESI ıaat 19 da 
ı.ı lımire kıdar 

Takaitle Manto - Beyoğlu ve 
Kadıköy kibar ailelerinin terzisi 

, Leman Hanım Sultanhamamrnda 
Camcı batı hanında birinci katta -
ki İmalithaneainde toptan ve pera
kende itlerine devam etmektedir. 

l 'i HASAN ECZA deposu. 
1 peyniri alınacakdır. Tahmini fiatı (390) lira teminat 

parası (29) lira (25) kuruştur. Eksiltmesi 7/11/935 
1
·, saat 16 da yapılacakdır. İsteklilerin şartnamesini gör

mek için her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün 
ri. (228) (6872) . :._-_ - -~ 

1 

- ·~· 
No. 165 

KIRMIZI VE SiYAH 
J ulien V errieres'e hareket etmitti. 

Bu hızlı gidiş arasında Mathilde'e 
mektup yazmağı tasarlamıştı ama 
kağıdın üzerine okunmaz birtakım 
çizgilerden başka bir şey yazmasına 
imkan yoktu. 

Verricres'e bir pazar sabahı var
dı. Hemtn sila..'1çı dükkanına ko§tU; 
silahçı onu yenı parlak mevkiinden 
dolayı kutluladı. Memlekette herkes 
ondan bahsediyordu. 

Julien, bir çift tabanca istediğini 
ona güç bel! anlatabildi. Sonra ıi· 
lahçıya emredip tabancalan doldurt· 
tu. 

KiJiıenin çanı Uç defa vurmU!tu; 
Fransa köylerinde bunun ne olduğu· 
nu herkes bilir: çan, ıabahleyin bat· 
layıp çeıit çcıit ıesler çıkardıktan 
sonra böyle üç defa vurmaaı "mcs
se.. in ( 1) başladığım haber verir. 

J ulien V erricres'in yeni kiliseıine 
girdi. Binanın bütün yukarı pence
releri al perdelerle kapatılmıştı. Ju
lien madame de Rcnale'in oturduğu 
ııranın birkaç adım arkasında idi. 
Ona baktı, ateşli bir imanla dua et· 

(1) Pazar ayini (2) Bir du& 

STENDHAL 

ti&ini gördü. Bir zamanlar kendini 
pek ateşli sevmiş olan o kadını gör
mek Julien'in kolunu öyle titretti ki 
ilk önce tasarını gerçekleştirmek ar· 
zusundan vazgeçer gibi oldu. ''Yapa
mam, diyordu; buna maddeten im· 
kin yok.,, 

O sırada duayı okuyan genç pa· 
pas, ''elcvation,. (2) çanını çaldı. 
Madame de R~nal batını iğdi, bir an 
baJı. atkının kıvnnüarı arasında (İZ· 
li kaldı. Julien artık onu deminki 
gibi iyi göremiyor, batıralan demin
ki canlılıkla uyanmıyordu; bir el a· 
teı etti ve değdiremedi; bir daha ateş 
etti, kadın dilf til. 

enıum xxxvı 
iŞiN AClt<LI YUZU 

Benim saaf ı!Sıtereceiimi umma
ym. Ben öc aldım. Ölümü hak· 
kettim, itte karşmu:dayım. Be· 
nim için Tanrı'dan rahmet dile· 
yin. 

SCHlLLER 

Julien durduğu yerde kaldı, iÖz
leri görmez olmuştu. Biraz kendine 
2elincc baktı. kilisedekiler kaçışıyor· 

8725 

lardı; papas da mihraptan uzaklaı
mııtı. Julien, ba&nıarak kapıya doğ
ru giden birkaç kadının ardı sıra, 
oldukça ağır adımlarla, yürümeğe 
başladı. Ötekilerden daha çabuk kaç· 
mak istiyen bir kadın onu hoyratça 
itti; Julien düştü. Ayağı, hallan ka
çarken devirdiği bir iskemleye ta· 
kılmıştı; ayağa kalkacağı sırada en· 
sesinin sıkıldığını hissetti; onu, bü
yük üniformasını giymiş bir candar
ma tevkife gelmişti. Mihaniki bir 
surette elini t; \ ancalarına götürdü 
ama bir iki candarma kollarından ya· 
kaladı. 

Hapishaneye götürdüler. Bir oda
ya soktular, ellerine kelepçe vurup 
yalnız bıraktılar; üzerinden kapıyı 
iki defa kilitlediler: bütün bunlar 
gayet çabuk olmuştu, Jullen hiç aldı-
rıt etmcmitti. Kendine gelince: 

1 

- Artık olanlar oldu, dedi .•. Evet, 
on bet gün aonra giyotin ... o zama· 
na kadar kendimi burada öldürmek 
de var. 

Düşüncesi bundan ileri gidemiyor
du: başı sanki şiddetle sıkdıyor gibi 
'idi. Bir tutan mı var diye dönüp 
baktı. Birkaç dakika sonra derin bir 
uykuya dalmıştı. 

Madame de Rcnal'in ya.rası öldü
rücü bir yara değildi. İlk kurşun 
şapkasını delmişti; dönerken ikinci 
kurşunu yedi. Bu kurşun omuzuna 
gelmiş, kemiği 1cmlmış, fakat şaşıla
çak şey 1 yine sıçrayıp J!Otik sütun-

!ardan birine çarpmıı ve koca bir 
tafı yerinden oynatmıştı. 

Uzun ve ıstıraplı bir pansmandan 
sonra, ağır başlı cerrah madame de 
Renal'e: "Kendi yaşıyacağımdan ne 
kadar eminsem ıizinkinden o kadar 
eminim,. deyince kadıncağız çok ke
der etti. 

Çoktan beri ölümü gerçekten dili
yordu. Son zamanlardaki "confes
seur,, ünün emri ile M. de La Mole'a 
yazdığr mektup, pek ıürekli bir üzün
tü zaten mecalsiz kalmış o kadınca
ğız, son darbayı indirmişti. Bu çek
tiği üzüntü, julien'den ayrı olmak
tan geliyordu; ama kendisi onun 
adını vicdanabazı koymuştu. Dijon· 
dan yeni gelmiı olan genç, faz ile. tli 
ve imanlı papaı, iıin aslını sezmiş· 
ti. 

Madamc de Renal: ''Böyle ölmek, 
madem ki kendi kendimi öldürmek 
değildir, bir gün.ah olmaz ki 1 diyor· 
du. Ölümüme aevhıdifim için Tanrı 
kuıuruma bakmaz.,, Böyle dilfÜOÜ• 
yor, fakıt: ''Hele Julien'lı! eli ile öl
mek, tlahtiyarhkların en büyüğü 
olur,, derneğe cesaret edemiyordu. 

Cerrah da, haberi alır almaz he· 
men il§Ümli§ ahbablardan kurtulduk· 
tan sonra hizmetçisi Elisa'yı çağırt· 
tı. Ha~h kızararak: 

- Zindancı, dedi, yüreksiz bir 
adamdır. Benim hoşuma gider sana
rak hiç şüphesiz ona kötü muamele 
eder .. , Bunu düşündükçe içim içime 

ve saatte Komisyona gelmeleri. (6698) 8743 

aığıruyor. Kendiliğinizden akıl etmiş 
gibi onu görseniz, eline şu paketi 
tıkı§tırsanız olmaz mı? içinde birkaç 
lira var. Ona söyleyin, kötü muame
le etmek, dinimizde günaht:r ... Ama 
kendisine para gönderildiğini söyle
yim demesin. 

işte bu anlattığımız konuşma sa
yesindedir ki J ulien, V errieres zin· 
dancısından insaniyet gördü; zindan
cı yine, M. Appert'le karşılaşınca be
ti benzi attığını gördüğünüz, hüku· 
metin sadık hendesi M. Noiroud idi. 

Hapishaneye, J ulien'i sorguya 
çekmek üzere bir hükümen geldi. 
Pek çalımlı, böbürlenen bir hali var
dı; julien onun, yiğenlerinden biri 
için bir tütün bayiliğini istediğini bi
lirdi. Bu aşalı inıanla kartılaşmak 
J ulien'in cesaretini kırdı ve içine ıs
tırap verdi. 

- Ben, dedi, önceden tasarlıya
rak öldürdüm; tabancalan falan si
lahçıdan aldım ve ona doldurttum. 
Medent kanunun 1342 inci maddesi 
açıktrr, ben ölümU haklraettim ve ona 
hazırım. 

Böyle bir cevapla karıılaıınca şa
şan hükümen sorguları çoğaltmak ve 
Julien'i, vereceği cevaplarda tenaku· 
za düşürmeğe çalıştı. Julien gülüm
siyerek: 

- Görüyorsunuz ki, dedi, kendi
min arzu edebilece!,iniz kadar suçlu 
olduğumu itiraf ediyorum. Üzülme
yin, monıieur, pe§ine düştüğünüz 

av, elinizden kaçmıyacaktır. Ce~ 
vermek zevkini tadacaksınız. Be 
huzurunuzdan affediniz... r 

Hükümen çekildikten sonra Jll ~ 
en içinden: ''Yapılacak cansıkıcı ~e 
iş daha var, dedi; mademoiselle 
La Mole'a bir mektup yazınalı·•' 
Mektubunda şöyle diyordu: 

I 

"Öcümü aldım. Ne yazık ki adıs1) 
d. rı· 

gazetelere geçecek ve ben bu u ti 
yadan kim olduğumu belli etrnedtıı 
gidemiyeceğim; bunun için affırı;,. 
rica ederim. İki ay sonra' ölmüş 0 J.. 
cağım. Aldığım öc de, sizden arr;.. 
mak ıstırabı kadar acı oldu. Bil a ,. 
dan itibaren bir daha adınızı ne a~İy 
cak, ne de yazacağım. Benden riı': 
kimıeye, oğluma bile bahsetme) 
hatırama gösterilecek en büyük sa;. 
gı, sözümü hiç ağza almamalc ,, 
Ben, ineanların çoğu gözünde, b•>' 
ğr bir katil ıayılacağım... tı•• 

"Böyle bir anda izin verin de ıJI· 
kikati aöyleyim: beni unuturıoıt11e Hiç kimseye anlatmamanızr ta"9 ~· 
ettiğim bu felaket, yaradıh9ırı1•,. 
bulunan hayalseverliği, ııergüze;~lf 
zusunu birkaç yıl için tatmin e w 
olacaktır. Siz, Ortaçağ kahrarn• 11ııir 
rı ile yaşamak üzere yaratılmış 

11
e

insanıınız; sizi de onlar gibi rnet~r• 
tiniz olduğunu gösterin. çoc ~' 
dünyaya getirmeniz gizli oı~urı 

[A rkas• ~11~ 
N.ATA\' 
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[ latanbul Harici Aakeri Kıtaab ilinlan 

İzmit ve G~bzedeki in- ru ot 25 İkinciteşrin 935 sa
laat için alınacak malze- at 15 ve kuru yonca saat 16 
menin 8 İkinciteşrin 935 da Tümen Satmalma komis 
Cuma günü saat 15 de kapa yonunda yapılacaktır. 
lı zarfla eksiltmesi yapıla- (417) (6870) 
caktır. Eksiltme İzmitte * "' * 
Tümen Satmalma komis- Askeri Tıbbiye okulu için 
Yonundadır. Kapalı zarf- bir adet çamaşır ütü maki -
lar bir saat evvel Komisyo- nesi 2 Birincikanun 935 pa- · 
~a makbuz karşılığında ve- zartesi günü saat 15 te Top
rilecektir. Tutarı 26000 hanede Satınalma komis
liradır. Muvakkat temina- yonunda açık eksiltme ile a-
~ 19 5 O liradır. Şartname- lmacaktır. Tahmin bedeli 
~ Komisyonda görülebi- 1600 liradır. İlk teminatı 
lır. İstekliler belli gün ve 120 liradır. Şartname ve ev
saatinde kanunun istediği safı komisyonda görülebi
beıgelerle Komisyona gel- lir. İsteklilerin belli sa~tte 
llleleri. • ( 3 9 6) ( 6 6 3 7) kanuni vesikalarla komisyo 

8764 na ge1meleri.(203) (6462) 
• • • * * • 

konyadaki kurumlar hay- 1 - 1 Tümenin Çatalca-
"anlannın ihtiya<.'.1 olan 5 84 daki kıtaatın sığır eti ihti -
ton yulaf satın alınacaktır. yacı (27984) kilo, Hadım
Ederi 23360 liradır. Şart- köyünün (27984) kilo, Cer 
nameler İstanbul ve Anka- kesköyünün (27984) kilo 
ra Levazım amirlikleri ve ki ceman 83952 kilo sığır e
Konyada Kor Satmalma ti ayrı ayrı eksiltmeye ko -
komisyonlarında istekli- nulmuştur. 
lere her gün okutturulur. 2 - Şartnameleri bili 
Eksiltme ~apalı zarfla ücret ve tatil günleri hariç 
11-11-935 pazartesi gunu olmak üzere hergün Catal
saat 10,30 da Konyada Kor cada komisyonda görebilir. 
f'tınalma da yapılacaktxr. 3 - Eksiltmesi İkinci-
steklilerin ihaleden bir teşrinin 21 nci perşembe gü 

saat evveline kadar teklif nü telgrafhane ayan saat 
mektuplarını Komisyona 15 te yapılacaktır. 
\1trmeleri. (385) (6645) 4 - Eksiltmesi kapalı 

8766 zarf usuliledir. 
Kırklareltnd; her biri · iki 5 - 83952 kilo sığır eti-

l'iiz yirmi beşer tonluk dört nin beher kilosunun fiatı 2 5 
lartname ile eksiltmeye ko- kuruştur. Beherinin mecmu 
~Ulan unların kapalı zarfla tutan 6996 liradır. Ayn ay
ıhaıeleri 8/l l/935 Cuma rı ilk teminatları 524 lira 70 
iiinü yapılacaktır. Eksilt- kuruştur. 

6 - İstekliler teminatı 
llll eye girmek istiyenler iha- muvakkate makbuzlarile 
e günü teklif mektublarile 

kanuni belgelerini saat 15 e birlikte teklif mektuplarını 
~adar Ko. RS. liğine verme- muayyen saatten gir saat 
&ı ve saat 16 da Komisyon- evvel Çatalcada Tümen Sa
da bulunmıtı••rr:tltlUti tah- tın~ komisyonuna ver
rnin edilen bi'P 'lıfo Tıatı 12 melen. ( 41 ~ >. ! 6 82 8) 
k~ruş 69 santimdir. İlk te- Konyadaki kıt'aların hay 
Sınatlan 21.42 şer lir~dır. vanlan ihtiyacı için 418 bin 
S artnamelen Kırklarelınde kilo arpa pazarlıkla satın alı 
g~~!1alma Komisyonunda nacaktır.Şartnamesi Konya 

0 rülebilir. (401) (6702) da Kor Satmalma komisyo-
• • • 

1781 nunda isteklilere her gün o-
l kutturulur. Eksiltme 4-11-

kı zınir Müstahkem mevki 935 pazartesi günü saat 11 
d taatınm 1,227,000 kilo o- de olacaktır. İsteklilerin e: ihtiyacı kapalı zarfla 15 7 O liralık ilk teminat 
h ıltrneye konulmuştur. İ- mektup veya makbuzlarile 
p alesi 11 İkinci teşrin 9 3 5 Kor Satınalnla komisyonu
d aiartesi günü saat 15,30 na gelmeleri.(414) (6829) 

'kanunun 40 maddesi muci
bince bir ay zarfında pazar
lıkla eksiltmesi yapılacak -
'tır. İt!alesi Manisada Tü
men Satınalma komisyo -
nunda 5-11-.935 salı günü 
saat 13 te yapılacaktır. Te
minatı muvakkatesi 2160 
'lıradrr. Muhammen fiatı 12 
'kuruştur. Şartnamesi 14 5 
'kuruş mukabilinde Manisa
'da Tümen Satmalma Ko
misyonundan alınabilir. Ek 
siltmeye girecekler 2490. 
N o. lu kanunun ikinci mad
desinde tarif ettiği vesaik 
ve teminatlariyle birlikte 
bulundurulmaları lazımdır. 

(378) (6588) 8327 
• • • 

Kayseri Kor kıtaa tının 
ekmeklik unu 138500 kilo 
münakasaya konulmuştur. 

13 lkinciteşy~ 935 çarşam• 
ba günü saat 16 da kapalı 
zarfla ihalesi yapılacaktır. 
'İlk teminat 1298 lira 50 ku
ruştur. Muhammen bedeli 
·17 312 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesini görmek isti -
yenler her gün Komisyonda 
görebilirler. Taliplerin mez 
kur saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarını Kayse
ride Kor Komisyonuna mü
racaatları. (422) (6866) 

* * • 
Açık eksiltme ile Edirne 

için 3960 Süloğlu için 5040 

Beşiktaş icra 
Dairesinden 

Sahipleri arasında kabili taksim 
olmamasından mahkemece şuyl ı n i
zalesi suretile satışma karar verilip I 
dairemizce kırk beş gün müddetle a
çık artırmaya çıkarılıp (12,100) lira 
bedelle müşterisine ihalei kat'iyyesi 
icra kılınıp kanuni müddet zarfında 
ısatış bedelini vermediğinden müza
yedenin fes.hile İcra ve iflas kanunu
nun 13 7 inci maddesine tevfikan on 
•beş gün müddetle satı~a çıkarılan 
Fındıklıda, Mollaçelebi mahallesinde 

•Dolmabahçe caddesinde yeni 164, 

•166, 168 numara]; odun deposunun 

tamamı açık artırmaya çıkarılmış o
lup 1-11-935 tarihinde şartnamesi 

divanhaneye talik edilerek 18-11-935 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar en çok artı.\ana 
ibalei lcat'iyyesi icra kılınacaktır. Ta
lip olanlardan yüzde yedi buçuk te
minat akçesi alınır. Tellaliye ve iha· 
le pulları müşterisine aittir. Kıymeti 
muhammenesi (11.654) lira (60) ku
ruştur. 2004 numaralı icra kanunu
nun 126 ıncr maddesine tevfikan ipo
tek sahibi alacaklılar ile diğer alcika

darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gani menkul üzerindeki haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair 

iddialarım evrakı müsbitelerile Be -
1iktaş İcra dairesine bildirmeleri la· 
'Ztmdrr. Aksi halde hakları tapu si
cillerile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

lıbu maddei kanuniye ahkamına gö
re hareket eylemek ve daha fazla ma
H1mat almak iıtiyenlerin de 935 -
117 5 dosya numarasına müracaatları 
lüzumu ilan olunur. (16156) 

k a ztnirde Kışlada Müstah • • • 
;ın Mevki Satmalma ko- -12900 kilo caz yağına is- Uzunköprü için 1320 kilo ·~~~~~~~iiiiiiıiii!~~ 

O 18Yonunda yapılacaktır. tekli gelmediğinden ihalesi 
dunun tahmin edilen mec- 8-11-935 cuma günü saat 

nıu tutarı 16587 lira 50 ku- 16 ya bırakılmıştır. Bir ki
r:1Ştur. Teminatı muvak- tosunun muhammen bedeli 
te~ ~kçası 1245 liradır. İs - 26 kuruştur. İlk teminatı 

lıler Tiaret Odasına ka- 252 liradır. Şartnamesi es -
~lı .~lduklarına dair vesi- kisi gibidir. İsteklilerin bel
d ~ostermek mecburiyetin li saatte Çorluda Satmalma 
ededirler. Eksiltmeye iştirak komisyonuna celmeleri. 
de~~kler kanunun 2, 3 mad (415) (C5830) 
) erinde ve şartnamesinde • • • 
h. Clzılı vesikalarla teminatı Kor ihtiyacı için açık ek-
'A1U\1akk siltme suretile i 1200 kilo 
h. •• .. ata makbuzlarını ve 
·••Uhurı.. ki· f k ı burma koyun eti alınacak -
ihaı u te 1 me tp annı trr. İhalesi 12 İkinciteşrin 
at e saatinden en az bir sa- 93 5 tarihine rctstlayan Salı 
\1e e~el komisyonumuza B 
~(40~) ış bulunacaklardır. günü saat 15,30 dadır. e-

(6727) 8770 her kilosunun muhammen 
:F; • • • fiyatı 40 kuruştur. Tutan 

) rzincan Garnizonu ihti- 4480 1:ı adır. Muvakkat te -
0:cı olan 779400 kilo kuru minatr 336 liradır. Sartna -
la \1k ~uru yonca kapalı zarf me ve evsafm.ı görmek isti -
drbı Siltınesine talip çıkma - yenler her gt°n ve eksiltme
rna dan 2490 sayılı artır- ye gireceklerin teminatı mu 
4Q \1e eksiltme kanunun vakkatelerile birlikte belli 
~ llladdesi mucibince açık gün ve saatten evvel Çorlu
l{u trneye çıkarılmıştır. daki Satınalma komisyonu
deı~ otun muhammen be - na müracaatları. (416) 
1 4~81 9.176 lira ilk teminatı (6831) 
ru lıra 20 kuruştur. Ku - • • • 
cıe1?0ncanın muh~mmen be Manisada Merkez krt'at 
ı 6: 7 

2~ 5 7 3 lira ilk teminatı ihtiyacı ıçin kapalı zarfla 
Sart lıra 97 ,5 kuruştur. münakasaya konu 1 an 
rrı· nanıesi Erzincanda ko- 240000 kilo una talip zuhur 19

Yndan verilir. İhalesi ku etmedii'inden 2490 No. lu 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Ae~telerl: Karaköy Köpröbatı 

reı 42362 - Sirkeci Milhilrdar· 

ının 'ade Han. Tel. 21.740 111111 

Trabzon yolu 
ERZURUM .apuru 2 ikinci 

teşrin CUMARTtSl fl n ı saat 
20 de HOPA'ya kadar ' 6772,, 

8748 

kuru incir alınacaktır. Ek -
siltmesi 20-11-935 tarihin -
de çarşamba cünü saat 11 
dedir. İlk pey parası ( 70), 
'(90), ( 22,5) liradır. Şart
name ve evsafını görmek is
tiyenler her giin Edirnedeki 
Tucay Satınalma komisyo -
nuna celebilirler. Bir Jdlo -
sunun muhammen fiyatı 
23,5 ~23) (22,5) kuruştur. 
Eksiltmeye girecfakler ilk -•====~:_:_:,:::_~~~:_:_:_:~.:..~ • 
pey parasına ait makbuzla 
belli &iin ve saatten evvel 
Edirnedeki Satınalma ko
misyonunda bulunmaları la 
zımdır. (421) (6867) 

••• 
30,000 mette yazlık elbi-

selik bez,.kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. Hepsi -
nin biçilen ederi 16300 lira 
ve ilk pey parası 1222 lira 
50 kuruitur. İhalesi 18-11-
935 pazartesi saat 1 ı dedir. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün saat 15 ten 16 ya 
kadar komiaycna gelmeleri. 
Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde istenilen bel -
gelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını kanu
nun emrettiği mühürlü bir 
zarf icinde ihale saatinden 

bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satınalma komisyo
nuna vermeleri. ( 418) 

(6869) 
• • • 

Erzincan Garnizonu kı-
taat ve müessesat ihtiyacı 

olan 540000 kilo una kapa
lı olarak ilan edilmiş ise de 1 

ihale gününde talip çıkma
dığından 2490 sayılı artır -
ma ve eksiltme kanununun 
40 maddesi mucibince açık 
eksiltmeye çevrilmiştir. Mu 
hammen bedeli 70200 lira
dır. İlk teminat 4 760 lira -
dır. Şartnamesi Erzincanda 
komisyondan verilir. İhale
si 18 İkinciteşrin 935 saat 
15 te Erzincanda Tümen 
Satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. (419) (6868) 

• 

• 

" TUtH< lyt.. 

eunes 
PİLLİ 

KULLANINIZ 

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 sunlardır. 
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 İkinciteşrin 935 Cuma günü saat 
on dörtte Galata Karamustafa paşa sokağında İstanbul 
Limani Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 41 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikayı göstermesi lazımdır. 

A - En az 500 liralık buna benzer işi yaptığına 
dair İstanbul Nafia Müdürlüğünden tasdikli ehliyet ve-
sikası göstermesi lazımdır. (6688) 8742 

Kendinizi 
bu tehllkell 
şlşkl n ı ı kten 

kurtarınız 
!Hem sıhhatınızı kazanac.ke 

Hem de ••k oıac.k•ınıa ••• 
............. faılalıfı, cihazları• 

laMuh ver• rerln'• INluftnıanıaları ı 
Nf •11,.ı.rı, aul haıim, lnklbaz ve zafl-
yıtl aaablyıyı sıbıblyıt "•"'" "' daha 
raflı " ,.,..,. '6rOnOraOnQz, linla 
11nıor0; ettıaıı.nnızı esaslı bil' •uNtte 
tabii yırtırlnde tutar "' •ıhhıtınıan .... 
tine hlzınet "' .. nçlıtln oevık "' mOtlftao 
ıi11 1t1danııt11zı muhafıza edır. 

fiyatı 17 T. Lirası • Siyahı 20 T. LIN11dır. 

'•'•' •1tl111t•olt ( leh~hll fl .. l~M ) ""'•••- Ne 1J lete ... 
"'•ccaftnen 9lnder 1 r. 

Vıginı satı' mıhılll · .J. ROU•&K~ 
3. O, T<inıl mıydanı No.12 . 

PARIS : 166, Boulıvard HauNmetnft 
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Ekonomi Bakanlığı tarafından fiyat tesbit edilecektir. 

Kışın ya~laşması dolayısile 
• 

1 
1 
il 

; · Müşterilerin vaki talebi üzerine fiyatın tesbitine kadar 

Bedeli avans olarak ahnmak şartile 
Depoda teslim beher tonu 24,50 liradan 

-; ---------= ----------
i 
= -
1 
= -----= ----------------= --·----= ----

Türk Antrasitinin sabşma başl8nmıştır. 
Tesbit edilen fiyat daha aşağı olduğu takdirde farkı ahcıya geri verilecektir. 
Sipariş Kabul Yerleri: 

Maden Kömürü işleri Türk Anonim Şirketi 

İstanbul; Yeni Cami, iŞ Han. Telefon 23862 

Tiirkiye iş Bankası, Galata Şubesi 
-~ Galata, Voyvoda Caddesi Telefon 44630 
'9111n11111nı•••-ın1111111111111nır1111H111t11111111111URHllllllllllllllllllMlllllllltRRftlllllllUlllllllllllll•llH••111•11•11111t J ftlllf11118fff fftlUHHIUlllllffllffllUlllHllll 
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• 

11 P H i L C O HE 
200 
Kişiye 

Kıymetli, güzel ve çok 
beğenilecek hediye· 
ler dağıtacağız. 

6 ncı NOTER 
Önünde dağıtılacak 
büyük hediyeli müsa
bakamıza giriniz. \. ________ ,, 

Türkiyenin beklediği gazete 1 

Çıkdı! 
Genç, ihtiyar, Kadın, Erkek, bütün 
Türkiyelilerin; ve Mektepli, Subay, 

Esnaf, iş~i ve münevver -

~ ;~u~ ŞA;~;i Ku!lu 
"Cihan Pehlivanı koca Yuauf'un gUretlerl,, 

(HEM,ERI her aayıaında bir bUyUk eserin 18 
aayfalık bir formasını parasız da§ıtmalctad1r. 

- N il PllliMVIW --ttm" 

Pek yakında geliyor 
· HELiOS Milessesatı, ıstanbul Galata 

· ~ @comalt 
KOKOMALT 
Fevkalade besleyici bir kıymetti 

l yeni bir gıda uneurudur. 
f SOTON BESLEME HASSASIMI 

% 70 NISBETINDE ARTflRIR. 
Baılıca bakkaliye mağazalarile eO" 

ı:a depolarında satılır. 

Depoziterleri ve toptan sattı mahalli: 
Sidney Nowi1 .,. Şüreüaı, ~ 

btanbul Aıliye mahkemeli b~iiıd 
hukuk dairesinden: 

S K O 
Galatada Voyvoda caddesinde DoY; 

D A çe Oryent Bank ' Dreıdner ~an 
ıubeıinin Galatada Kaval aok~g~nd~ 

f •brilcal•nn1n yeni otomobil modeUeriı Tak•im Babçffİ yanındakı 5-9 num~rada ı;nukim A. K. Dunıtr:. 
Grand Garajda tefhir edılmekteclir. Gayet ftk, urif Ye ucuzdur kopulo zımmetınde olan alacağıde' 

' Benzin Arfiyab: mukabil merhun bulunan 12 a ~ 
4 Galon benzin He 220 kilometre yol yapar \il Kredi Fonsiye~in ~atılma•! hakk~ 
Yazıhaneı GaJata, Şark Han s inci kat Teıefonı 42146 ~ sepkeden talebın ıkametgahı h Jl. 

TURY~ 
8730 meçhul bulunan medyun H. U:._ .. 4 

K. nun 141 inci maddesine tevfıv;-
~~~~~~~~~.~T~R~U~F~L~E~X~, ~ ilanen yaptlan ~bliğe rağmen b~ ~ 

tiraz dermiyan edilmemit olduğulld• 
dan emvali merhunenin bilmüzaye ır 

110 . u.s. •AT. OFF. ıatılmaaına karar verilmit oldul11 ,, 
dan medyun A. M. Dimitrakopul0,_ 

matazalanada ha11r H ımıarlama bulununuz Ayni 
umuda alt~- H tecrilbeli b r ko'89ci S.yan 
.-tulle kUIDAf •• kauçuk koneleri de atılır. 

Ademi iktidar 

B 1 a d e S nun tarihi ilarun ferdaaından itibar rd 
üç gün aarfında müddeiyi bUS11 

~ Çok eyi bilenmif mahkemeye celp ile itiraz eyl~~ 
TRUFLEKS trat blçaw ii halde karann iktisabı kat'iyr 

~decefi ve merhunun İltanbul -: 
lan hafif bir okfama kul kıymetler boruımda 9-11-9S5 
gibi, yDzDn üıerlnde ribinde aaat 10 - 12 ye kadar-~~ 

ve kayar. Rahatlık ucuzca lacağı teblii makamına kaim oıo--
Bel gevşekli§l_ne bu bisaJcla temin edilir. üzere ilan olunur. (161:2-
H O RM 0 Bl N ~ __.... - - Umumi :ıriyat ve Y~ ııJen "!,: 

Taf•ilit : Galat• posta kutu•u ·-... D r H o R H o R u N i .... _. dilrü: Etem izzet BENiCE~ G•~ ır 
~~~~ 12SS iiiiiiiiim9• il • 1 cilik vr Matbaacılık f. A. Şukrt1 

• j Emin6nl Valde Kınathaa..i y&Dlllda butalanm kabul eder. Tel. 24131 , tombul, Ankara caddeli. ıoo 
8793 8727 Baaıldıtı yer: TAN Matbdl' 


