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Yaptılar! 

1 
ATATÜRK MiLLE~T KÜRSÜSÜNDE j 

Rasimlertmiz UTu Önder Atatliiidl ltalmıtaym yeni toplanma de'fl'elt~ batladıft gllnde mil
let tilriiisünde ve Kamutaydan çıkarken gösteriyor. Uçüncü resim de Türle Ulusu için yeni 
hız, iııin ve çalışma kaynaklanın gösteren nutkun Başbakan İnönü ile Bakanlar Kurulu üye-

lta ly an ! aarruzu Üç Cepheden ~~:;:v;;;an ne büyük b~ dikkat ve heyecaru;~~~~ ru~;;;;~ 
Bırden Başladı 1 Tehlike Geçirdi Süratle Harekete Geçerek, 

1 a a r r u z d a ı ı k ~ ITALYANLAR AICDENIZDEICJ HERHANGi .,~ soo,ooo Liralık Keresteyi ikinci Ekmeği Çıkarmah 
Hedef Makatle 

HARPIHTIMAUNEICAR$1 MESINAAHALISI· Seller Denize Götürdü! 
V Menin11 .1 (Ôael Cl.)lfarunı: bilJi. NIN TAYYAU HUCUllLARINA NAZIR B • ri)'Or) _ Şüld•tli J'Girnarlar mü-

[)111.. k WllltlALAaJNI BiLDiRDiLER VE SIGINAICLAR laim ..,..,.,_., •hbiyet oerJi, ,_ • .... a lllllerin yapacaklar. taarruza lair 6iirii bir ... 1Huma ıelalilıai k J'APllAYA BAŞLADILAR ~i. 
Narh Komisyonu Toplanıyor 

&rŞI da ~hkimat yapıhyor ..ı Toıwlara Yfllnuırlo kanpk Jü. 
~n dola, tatları oe bürilı al~lan 
bile lıölıünllen •Ölıerelı .Orülelemif, 
,.lariıt YlllıaruınJa bulunan flere
nin alaını hlı•ntıffır. Dereden alee
CGi )'Of 6alanu,,,.. aılar, '~ 
rruılaaUe- ile Y enimalaalleyi lıapla-

Buğday fiyatlannm mütemadiyen 
yübeliti karpamda, tehirde ikinci 
bir nevi ekmek çıkanlmaaı, artık, 
&ün meaeleai haline ıelmittir. 

Lkenderiye limanım dolduran Ingiliz dritnot ve tayyare gemilerinden 

~ "Pheıl 3 A.A. - 1taJyanlarm 
~ 11~ doiru taarrm hveketleri, 
~ dır ve ihtimalki pfakla 
~ r batıayacaktır. Bununla be
~ batk'a cephelerde de ayni ı;a. 
~ ~a ceçilmeai ihtimali 
~ ~~· bütün mesele, aevkiil· 
~~dan çok önemli bulur..an 
~~t, lılakalle müa~lleaini 
~-- Ol'duııu~ önünden yürtıy:ccJı: 
~ ~~netler antrenörlük ade
llttw:~r ve tunıuun bızmı 
~dır. 

b1 ~beplerden batka. henlb 'if. 
~en yerlerde bir kısım • 

teaUm olan ve bu yüzden 
SIQ .ı. .. 1.1-:::-. hıtauııdan korkarak ka • 
~:S-dma yetipnek ıa • 
~ ,_.._ wwti irtifaı 2500 

[l.,,_,,~•lıi -.I .,,.........,. •inflerwlili raimlerwfen] 

Maklne,e verirken 

Teslim Olmayan Bir Sui-
•• 

kastçi Payas'ta OldUrüldü 
Antalya. S (Huauet aNı.abirimb bildiriyor) - Suriye· Türkiye unmna 

yalan Payu'ta Atatllrke ıulkut banrlamaklı mamun 18 ldtl tevkif edildi. 
Eaki ~abitlerdea Ahmet ftrur, tealim olmadıp için Jandarma tarafından 
öldürWmütrilr• JılaktulUıı evinde birçok vpiblar buluıumattar, 

• • • 
Çerkes Etemi istedik 

:.--. .... t:_ ... _ • E.a---L--
:-: O .. ..a..~~ • .............. 
"'=!; ~ cepM.iı .. tahkim e-

...... Bi.rı.c., Dwldi'lerin naiftir. 
IArlruı 9 uncuda) ı.-.. .. -1111 ............... .-_ .. -.. ..._ ............ -ı:_ .. •._ı ... • .. r-ııııııı_ ... r .. _.•-ı:_•-----111•1111ı•-~111•._-ı.. ... -..:... .. -•_111• .. ı111-r_.•-ııııııs11n .. a•w_•n-s111r .. sıııııı .. 11n ... s111n1111sr 

A......., 3 (O..ı .,,..._. Wldirqor) - ...,_,• .. ~ola '1ir ,_... 
re •ör• Tirlıqe , ......... ,.,,,_ E,._,. IHınleıi R.,;.lin talimini üte-

'"lflır. Buraılaii laallı l..ıa laeye
[Arkaaı 9 uncuda] 

Belediye, ikinci nevi ekmek çqni· 
ıi üzerinde incelemelerini ilerletmit
tir. Buıün yarın. bir. fırında tecrü • 
beler yapılacak, ve pifııseıi, lezzeti 
anJafllacaktır. ikinci nevi ekmek için 
lWıgi un harmanının kullanılabilece-

Karadeniz Yine Azdll 
Metrelerle Yükselen Dalgalar 
Herşeyi Ve Herkesi Sindirdi 

Birçok Yerlere Kar Yağıyor 
Bir haftadanberi Karadenizi altüst velld akpm limanıınızdan Bartma 

eden, birçok ıemilerin parçalanıp hareket eden Bartın vapuru din ak
batmHma aebep olan büyük fırtına, pma kadar Boğudan dlfan çıkama
evvelki aqam bhv ailkGnet bulmuı. mı§tır. Evvelki ıün K&radenisdeıı 
diin )'ine ÇOfIDUftUr. Karadenizde celineai beklenen Giineytu vapuru da 
dün olan kazalar hakkında henüz 11- (Arkaaı 9 uncada] 
tanbula biç bir malfimat ıelmemit ol- l 
mimıa ratmen birçok poeta cemile- f 
rinin limanlara 11pncbp, karadan ve ı 
denizden Istanbula celen muhtelif 
nakil .uaçlarımn rötarla buraya ulat- 1 
tıp Côrillmüitür. ; 

Deniıı 6üwlen ceflll I 
Fırtına, evvelki üpm birdenbire 

fiddetlenmif, denidn durmadan fena- i 

lattılı haberleri acentelere Ulcr•flar· i 
la bildirilmiitir. Dtln, tranait yoliyle I 
lıtanbula uğrayarak l(arıdenhe ÇJ- ' 
Jracak birçok ıemiler Sarıyer, Bey· J 
ım., Kavaklar önlerinde clemirlemey, 
mecbur kabmtJarcbr. 811 ytbdea. n· 

ği henils tnbit edilmemittir. En mO. 
him nokta olarak, bu, ileri ıürülmek· 
tedir. ikinci nevi ekmeğin hamuni 
belli oıuııCa,. meıele Şehir lılecliaiM 

F"'1ir Wr Wm •kmeltçi 
4'ii•lr•• Wtrini öniinda 

abedecelrtlr. lılecliıten bu hususta 
b,.r almınaaı J.inm gelmektedir. 
Ekmek itinin mecliıte 8nemli müna• 
kaplara yol açacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

[Arkası 9 uncuda] 
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Dtl5l1NDöK'CI; 
Yeninin klasik olnuya 

hamlesi 
İki türlü san'atkar vardır: 

Yeni yll imtihan 
Talimatnamesi 
Hazırlanıyor 

Biri, kendi ruhunda varlığın 
karmakarışık akisleri içine da
lar. Kuru ile yaşın, karanlıkla 
ışığın, katı ile yumuşağın terki
bini taşıyan sayısız cevherlerin 
macununu yoklar; zıt unsurları 
biribirinden ayırır, pelte halin
de müphem intibaların üstünde 
şeklin otoritesini tesis eder, şu
u;u~ bol sarahati altında ışığa, 
çızgıye, renge, buude, görünüşe 
ve manaya tam hakkını verir; o 
kargaşahktan bir dünya nizamı 
çrkarır. Eseri aydınlık, berrak, 
makul ve mantrkidir. Manası 
bir temasta anlaşılır. Ebedi kla
sik san'at budur işte. Bütün ya
ratışında aklın muhteşem parıl
tısı, aydınlığı ve intizamı görü
lür. Teknik denilen şey -klasik 
manasiyle- bu vahdet ve intiza
mın kanunundan ibarettir. 

Geçen imtihanlarda tatbik edilen 
talima.tname iyi netice vermediğinden 
bu talımatname meriyet mevkiinden 
alınmıştı. Şimdi, orta tedrisat mües
seseleri imtihan talimatnamesi yok
tur. Kültür Bakanlığı, imtihan mev
simi olan Hazirana kadar, yeni bir 
imtihan talimatnamesi hazırlatmak 
üzere, bir komisyon seçmiştir. Bu ko
misyon, birçok incelemeler yaparak, 
ders senesi sonuna kadar bir talimat
name vücude getirecektir. Talimat
nameler her yıl değiştiği için talebe
ler mü~kill bir vaziyete düımektedir
ler. Ortadaki şayialara göre, Bakanlık 
bu sefer not için emsal usulünü ka
bul edecek, birinci tahriri denemeler
de verilen notlar bir emsalle, ikinci 
imtihan notları iki emsalle darbedile
rek çıkan nota göre o talebenin va
ziyeti teıbit edilecektir. Bilhassa lise 
ıon ıınıf talebeleri, yeni imtihan tali
matnamesini merakla beklemektedir
ler. 

Bir başka san'atkar daha var· 
cır ki ruhunun içeri muhtevası
nı olduğu gibi aksettirir. Un
surlarını tahlil ve tanzim et
mekten ziyade bu kargaşalığın 
ilk terkibini muhafazaya çalı
şır. Gayesi, her türlü tahlil ve 
tasnifin aydınlık tuvaletinden 
kaçarak, içindeki anarşinin tam 
külçesini, biribiri içine geçmiş 
tezatlariyle, "bütün,, halinde 
vermetkir. Eseri loştur. Bir te
masta anlaşılmaz. Mantığımızı 
şaşırtır. Bu eserin içine aklnnız
la daldığımız vakit birer tezat 
külçesi olan manaların öteye 
beriye kaçışarak mantığımıza 
teslim olmak istemediklerini 
görürüz. Birçok yeni cereyanla
rın teıise çalıştıkları estetik na
zariyelerden biri de budur: Ru
hun karanlık hamurunu ilk ve 
en samimi maddesi halinde ver
mek. 

Hoş, bu iki türlü san'atkar, 
şimdi benim izah zaruretiyle 
yaptığım kadar keskin farklar
la biribirlerinden ayrılmazlar. 
Aralarında bin bir derece daha 
vardır. Malrul san'atte bin bir 
derece karanlık, tereddüt ve 
ipham olduğu gibi ötekinde de 
b~n bir dereceye kadar değişen 
hır mantrk ve nizam yok değil
dir. Bize böyle bir ham tasnif 
yaptıran şey galip unsurlardır. 

Bana öyle gelir ki klasik san'
at, yeni san'atin durulmuş hali
dir. Her yeni ve bulanrk, ham 
rn~dde halinde san'at cereyanı, 
enınde sonunda endüstrileşerek 
klasik olmaya doğru hamle e
der; fakat bir kere klasik olduk
tan sonra yaşamaya devam et
mesi için tekrar bulanması ve 
tekrar durulma hamleleri geçir
mesi lazımdır. 

Her devir, yeni, karanlık ve 
sıcak iştiyaklardan, sabit, so
ğuk, fakat ebedi kıymetlere 
doğru yapılan san'at •hamlesi
nin tarihini taşır. 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Memduh Bey ıider sitmez Ce· 
mile tekrar aoyundu ve yataia gir
di. Çünkü Selime ait her ıeyi ya
taiın mahremiyeti içinde düıün
mek onun hoıuna gidiyordu. Yor
ganın altında vücudünün çıplak 

taraflarını, bacaklannın 1erbest 
hareketlerini, yalnız kendisinin bil
diği ve hi11ettiii ten . sıcakl.ğını 
naaı! ~izliyoraa, ruhunda da Seli
me ait hatıralar böyle ıerbestçe 
yaıadığı ve batkalarına ıaklı kal
dığı için, bu hayallere yataktan 
daha müıait yer yoktu. 

Türk - İtalyan tecim 
anlatması 

Türk, İtalyan tecim anlaıması bu 
ayın 22 sinde bitecektir. Verilen ma
ltlmata göre, yeni anlaşma imzalan
ması için bugünlerde Ankarada mü
zakerelere ba§lanacaktır. 

İçtimaiyat ve lktısadiyat 
Enstitüsü 

Univerıite Hukuk Fakültesine bağ
lı İçtimaiyat ve lktrsadiyat ilimleri 
enstitüsünde bu ay sonunda tedrisata 
başlanacaktır. Enstitüde tedrisat müd 
deti bir yıl olduğundan geçen sene 
buraya devam edip te imtihanlarım 
muvaffakıyetle verenlere sertifik!lla
n dağıtılmıştır. Geçen aene enstitü
~e~ on bir ki§i çıkmııtı. Bu yıl cns
tıtuniln daha çok rağbet bulacağı 
umulmaktadır. 

Onbin Göçmen 
Daha Gelecek 

Romanyadan memleketimize muha. 
cir ,ıetirilmeai biraz teahhura uğra
~ııtır. Bunun sebebi Karadenizdeld 
fırtınadır. Geçen gün 1500 e yakfn 
göçmenle Köstenceden limanımıza 
gelen Nazan ve Bursa vapurları da 
yeni kafileler almak için tekrar Kös
tenceye gidemcmi~lerdir. Fırtına ge
çince sevkiyat ay sonuna kadar de
vam edecektir. Bu müddet zarfında 
on bine yakın göçmenin nakline ça
lışılacaktır. Bu göçmenler de getirilip 
yerleştirildikten sonra göçmen nakli
yatına nihayet verilecektir. Gelecek 
yıl yurdumuza gelecek göçmenlerin 
her senekinden fazla olacağı gözönün
de tutularak §imdiden hazırhk;ara 
başlanmı~tır. Ankarada bulunan 
Trakya ~~nel İspektörü General 
Kazım Dırık bugünlerde ıehrimize 
gelerek Trakyaya gidecek ve bu kış 
için Trakyanın genel kalkınma prog
ramı da hazırlanacaktır. Bu program
da Trakyanm bilhassa ekonomik du
rumul)a çok önem verilmektedir. Ge
lecek seneden itibaren daha fazla is
tihsal edilecek mahsulattan hakkıyle 
istifade edilebilmesi için de tedbirler 
alınacaktır. Bu meyanda muhacirler 
tarafından yetiştirilecek ürünlerin nak 
li için Şark Demiryolları tarifeleri de 
ucuzlatılacaktır. 

ten sonra hatırlamıt ıibi hemen 
mektup aönderdi de ondan ev· 
vel hiç kendisinden niıan verme
di? Hoı, mektubunda yazdığı ıi
bi, aon ayrılıılarrnda, otomobilin 
kapısında Cemile, kendiıini ara
maktan Selimi menetmiıti. llk ön
ce onu aramak Cemileye düıüyor• 
du. Böyle olduğu halde Cemile onu 
aramadı ve bir gün de unutmadı. 
Selimin de onu evvelce unutup te
sadüften ıonra hatırladığma hük
medilemez. Cemilenin bu noktada i 

fÜpheleri azalıyor. Fakat ya Na- · 
bide? Mademki bu kız öteki oğ· 
lanla evlenecekti, neden Selimin 
peıinden ayrılmıyor? Ne diye be
raber Beyoğlu lokantalarında ye
mek yemeğe ıeliyorlar? Hem aıif
te yeni elbiseler de yaptınnıf. Se
lim onu neden hali. yanında taıı· 
yor? 

Ne Dersiniz? 
UFAK TEFEK MASRAFLAR 

. Umumi hizmetlere bakan, elek. Halbuki •aat e•asen mevcut. Ve
trı~, ıu, havagazi gibi ihtiyaçla. rilmeue gazsiz kalacak. Sorun
rı ıdare eden •oıyetelcrin liyat ca: 
tarilcainden bafka - geçenlerde - Efendimi Biz o saati kaldı· 
telefon İçin yine bu aütunlarda 
yaz.dıiımız. gibi - ayrıca bir te
aüat falan gibi f•ylere ait tarife. 
ler var. Bu tarife arada bir alı
nan gayrimuntazam birtakım pa
raları halka yüklüyor. Haklı mı, 
haksız. mı tetkika imkan bulma
dara müfteri bu parayı veriyor. 
V ermc.ue iıi durur. Onun için ve
rir. Bunun aizc ufak bir misalini 
yaz.alım: 

Okuyucularımız.dan birüi eaki

den oturcluiu evdeki havagazini 
keıtiriyor ve karfuında yeni ta
ıındığı evdekini açtırıyor. Bunun 
için laavaga:r;i •o•yete•ine haber 
uermekten baıka yapılacak ıey 
yok. Soayete bunun için 10 kuruf
luk bir pul partuı alıyor, Diyelim 
ki; bu bir vergidir. Lakin 50 ku· 
rvı ta ( •aat nakli) ücreti alıyor. 

rıp sizin eski •aatiniz.i koyacağı::& 
eliyorlar. 

-Sebep? 
Diye sorunca: 
- Bizim heşaplarımızın ko

laylığı için böyle lazımdır. Ceva
bını veriyorlar. Mademki; aaat 
~irketin hesaplarının kolaylığı 

için naklediliyor, bunun nakil üc. 
retini müıteriden almak haluızlık 
değil midir? Bunu kime söyleme-
[., ı. 

l1te aradığımız nokta budur. 
Bütün bu ıirketlerin umumi tari
f 1tleri daima gözönünde Vf! 1tl al
tındadır. Lakin bu te.iaat tarife
si yolu ile halktan alınan birçok 
paralar vardır ki; yekunu çok tu. 
tar. Aaıl bunları incelemelidir. 
Bi~ böyle düfünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

:::::::---------------------__;._--=~--~ 
İyi cins pamuk 
yetittirilecek 

Memleketimizde pamuklu mensu
cat fabrikaları arttığı için, pamuk zi
raati yapılan mıntakalarda, köylüler 
pamuk ekimine önem vermeğe başla
mışlardır. Şimdiye kadar pamuk ekil
meyen bazı yerlerin topraklan üzerin
de de fenni incelemeler yapılmakta
dır. Pamuk ekilmeğe elverişli olan 
birçok yeni sahalar bulunacağı mu
hakkak görülüyor. Fabrikalarımızın 
ihtiyacını karşılayacak ıekilde pamuk 
yetiıtirilmesi için, bir ziraat progra
mı yapılmaktadır. Pamuk, diier mah
•ullere nazaran, daha çok müıterisi 
olan bir madde haline gelmiştir. Pa
muk ekecek mıntakalarda iyi cins pa
muk tohumu vermek üzere istasyon
lar kurulmuıtur. 

Limon ve portakal da 
hale alınıyor 

Limon, mandalina ve portakal ü
zerindeki toptan utr§lann bun:aan 
böyle halde yapılması kararlaştırrl • 
mıştır. B~lediye, bu maddelerin ayın 
1 S inden itibaren hale alınacağım, 
bu tarihten itibaren de hariçte top • 
tan satış yaprlmıyacağını alakadar -
lara bildirmiştir. -----

Yine Türkofis görecek 
935 haziranında dosya, evrak ve 

sairesi Ankaraya taşınarak gördüğü 
i~ Türkofis tarafından başarılan Ti
caret Kalemine ait vazifelerin yine 
Türkofis tarafından görüleceği haber 
verilmektedir. Birçok sosyete ve teci
menler, merkezdeki işlerinin durma
dan sonuclandırılmasını temin edecek 
olan bu durumdan çok memnun gö
rünmektedirler. 

ikinci imtihan için emir 
geldi 

Lise olgunluk, imtihanlarında bir 
dersten muvaffak olmıyan talebele • 
rin tekrar imtihan edilecekleri hak • 
kındaki emir, bütün liselere bildiri! • 
mittir. İmtihanlar, ikinci teırin ayı 
içerisinde yapılacaktır. 

Fiyatların 
Arttırılması 
Karşısında 
Bir kısım ecnebi vapur kumpanya 

lan yük navlunlarını hiçbir seep yok 
ken artırmışlardır. İhracatçı tecımen
leri~iz, bu vaziy~t karşısında birkş 
mege karar vermışler ve !.endi arala
rında bazı e:örlism•J.,,. .,...P-"'lı... • .ı-. 

Vapur kumpanyaları, navlun tari
felerini indirmedikleri takdirde Türk 
ve Yunan şilepleri kiralanacak, ihra
cat maltarı bunlarla daha çok ucuza' 
sevk edilebilecektir. 

Türkofisi İstanbul şubesi, bu mev
zu üzerinde kumpanyalarla temasla
ra girişmiştir. Bu temaslar neticesiz 
kaldığı takdirde, derhal işe başlana • 
caktır. Hatta, İzmirdeki tecim evle • 
rinden bazıları da bu. şekli muvafık 
buldu.klarını bildirmiılcrdir. 

Yeni iki fabrika yapılıyor 
Slimerbank tarafından Bursada ku 

rulacak olan kaı;ıgarn fabrikasın n 
ihalesi yapılmıştır. İnşaata yaknıda 
başlanacaktır. Fabrika senede bir mil 
yon kilodan fazla yün ipliği yapacak
tır. Bunun için yılda vasati 4 milyon 
kilo Merinos yünü harcanacaktır. 
Gemlikte kurulacak suni ipek fahri • 
kası nişaatına da iki aya kadar baş -
lanacaktır. 

Deniz mahsullerini koruma 
kanunu yapılıyor 

Verilen malUmata göre, bir deniz 
mahsulleri bankası kurulması için 
tetkikat yaprlmaktadır. Tetkikat iler 
}ediği takdirde ilerde kurulması dü
şünülen balıkçılık kooperatifi de bu 
bankaya bağlanacaktır. Deniz mah • 
stillerini koruma için ayrıca bir ka
nun projesi hazırlanmaktadır. Bu ka 
nunlar, kara sularımızda yabancıla • 
rın balık avlamalarına kartı tiddetli 
cezalar konulmuştur , 

Aktam karanlığına kadar, vak
tin nasıl ıeçtiiini hiuetmiyerek, 
Selimin mektubuna nreceii ceva
bın aatırlannı kelime kelime dil· 
ıünmüttiL C..abı ıeciktirerelc onu 
daha fazla üzmek te ıatiyordu. Oz
mek ve onu11 mektubunda ne de· 
rece aamimi olduiunu denemek. 

Cemile bunu dütündükçe Seli
min mektubunda yazdığı ıeylerin 
hepıini çapkınca bir yalan sanı
yor, kuduruyor, bu of lanı bir daha 
hiç dü,tinmemek, aramamak, ona 
cevap vermemek iıtiyor, artık ıu 
Beyof lu alemlerine dalarak, hat. 
ta Memduh Be ydenilen o hacivat
tan baılayıp ıözüne keatirdiii her 
erkete vanncıya kadar kucaktan 
kucaf a dolaımait aklmdan aeçiri
yordu. Fakat bu hayallerin hepıi 
ona nefret verdi. Yüzünü buruıtu
rarak yastığa sömüyordu. Bu 
apartmana ıeldi aeleli kartmna 
çıkan hiçbir erkek onun ho§una 
gitmemitli. Prensesin konağında 

da Selim ribi cana yakın bir çocu- ı da C-'1!ile Hanım röraün! dedi. 
fa raathyacaimı ve onu unuttura- Şahinde koıa koıa gitmiıti. 
cağını hiç ummuyordu. Tahsin Bey Cemileye yalılata· 

Fakat Selim uzum zaman cevap 
almazaa artık onun eski Cemile ol· 
madıfına hükmebniyecek miydi? .. 
Hayır, hayır ..• Selim onu aevivoraa 
yine arayacaktw. Seven bekliye-
mez, hasrete dayanamaz. Fakat 
aeden lokantadaki tesadiıfe kadıtr 
911u aramadı? Nede

0

n bu teıadüf-

Odadan içeriye birdenbire Şa- rak: 
hinde ile Tahsin Bey ıirdi. Ablaaı - Dünden buırüne naaıbın ıu· 
elektrikleri yakaraks tüm? diye ıordu. 

- Ayol, diyordu, bu karanlık- Cemile aarıh kolunu uzatarak: 
ta aıkılmıyor muaun? Kalk, bak - Şu aargılları çöz, ati dedi, 
terziden esvabımı aldık, ne süzel ağrı filan kalmadı, kendimi hasta 
olmuf, bana ıelinliklerim bile bu sanıyorum da yataktan bir türlü 
kadar yakıımamııtı. kalkamıyorum. 

Elinde paketler vardı. Tahıin Bu sözlerle kendiıini yatağa 
Bey ona: bağlayan hislerin ve hayallerin 

- Haydi yeni elbiıenizi geyiniz, Tahıin Bey tarafından sezilmesin
fÖyle ıözelce bir tovalet yapınız den korkuyormuı ta onları gizle-

BErtCE 
Yazı adamları ve seyahat 
Atalarunız, çok yaııyanın değil feı 

kat çok aezenin daha fazla bildiğini 
KUÇUK HABER LE R meselleıtinnelde, hwusile memleke

timiz için, herkeı tamından an1•11J• 
masında büyük faydalar olan bir ha· 
kikati ortaya koymuılardır. 

• Tıp Fakültesinin ihzari sınıfı o
lan Fen Fakültesine bağlı P. C. N . 
sınıfında Tıp felsefesi isminde yeni 
bir ders okutulmaya başlanmıştır. 

• Kültür direktörlüğü ilk tedrisat 
ispektörlerine emir vererek, bu se
ne de millet dershanelerinin açılma
sına lüzum olup olmadığı hakkında 
mıntakalarında tetkikat yapmaları:u 
bildirmiştir. 

•Berlin kimya enstitüsü profesör
lerinden Kari Neuberg yarın akıam 
saat 17,30 da Fen fakültesi konferans 
salonunda "lnsanlık hizmetinde mik
roplar" mevzulu bir kon{ erans vere
cektir. Konferans türkçeye de tercü
me edilecektir. Profesör Tevfik Rem
zi de ayın 12 sinde saat 14 de İstan
bul Halkevinde bir konferans vere
cektir. 

• Kültür Bakanlığı merkez teıki
litında yeni bir Güzel Sanatlar Ge
nel Direktörlüğü kurulmuştu. Bu Di
re~törlüğe dahilden kimıe tayin edil
mıyerek, bir ecnebi mütehassıs getir
tilmesi karariaıtırılmıştır. Gelecek 
mü~ehassısın bir Fransız olacağı söy
le_~'}'.?!:. Genel Direktörlük ıube mü
durlugune Ahmet Kutsi atanmrıtır. 

~ Hukuk Fakültesine kayıt müd
detı uzatıldığı için, son zamanlarda 
Fakülteye yeniden birçok talebe ya~ 
zılmıştır. Fakültenin talebe mevcudu 
700 e çıkmııtır. Bazı dershaneler 
mevcut talebeyi almamaktadır. ' 

• Belediye Turizm ıubesine 100 
Ura ücretle alınacak bir memur için 
ayın sekizinde bir imtihan yapılacak
tır. Bu memurun çok iyi franıızca 
bilmesi aranacaktır. 

• Iıtanbul Tüberküloz Cemiyeti 7 
İkinciteırin perıembe günü saat 18. 
30 da üçüncü aylık toplantısını Etib
ba Odasında yapacaktır. 

İçki dütmanlan dün 
toplandı 

İçki aleyhtarı gençler 1Curumo ~ 
§İnci kongresini dün sabah ıaat 9,30 
da Eminönünde Halkevinde yaptı. 

Genel Sekreter kurumun btr yıllık 
faaliyet raporunu okudu. Bu raporda 
Altıncı Tıp kurultayı münaacbetile 
G.enera_l İsme.t İnönünün açıf aöyle
vındekı Tok~ıkomani ve uyuıturucu 
m~ddelere aıt Türk gençliğine ve 
~urk .doktorların_a çöstermit olduğu 
önemlı yolu ve ıskı dütmanlannın 
çalıtmalarile al&J.&da.- bulunclıı&Un.a 
İ§aret edilmişti. 

Müteakıben Cümhuriyetin 12 inci 
yıldönmilnde dağıtılan kurum roze· 
tinin çok rağbet bulduğu kaydedil
miştir. İçki aleyhtarları gençler ku
rumu arsıulusal içki düşmanları 
ittihadına girmiştir. Bu yıl, kuru
mun gençlik kısmına yeniden 200 
üye kaldedilmittir. 

Raporun sonunda kurum idare he· 
yetinin dilekleri sıralanmakta idi. 
Bu arada cemiyet ülküsünün ve çalış· 
maaının daha muntazam ve canlı ola
bilmesi için bir binaya ihtiyaç oldu· 
ğu ileri sürülüyordu. 

Bundan batkı içki düşmanlığı 
propagandasının çocuk esirgeme ku
rumu teşkilatında da yapılması iste· 
niyordu. 

Rapor okunduktan sonra kabul e
dildi. 

Bundan sonra ıeçim yapıldı ve da
imi baıkanhğa profesör Fahrettin 
Kerim, üyeliğe Cevat V ec:ihi, Ga· 
zanfer, Tarık, İhsan, Fehmi, Niza • 
mettin, Bülent ıeçildi. 

mek iıtiyonnuı ıibiydi. Tahıin Bey 
hemen sarıdan çözmeğe baıhya
rak: 

- Afferim benim Cemilem, de
di, aeni böyle hasta &"Örmek iste
mem. Buıün Memduh Bey davete 
ıelecekti, aeldi mi? 

- Geldi. Yine karmakanıık 
tözler söyledi. Ben bir l'Ün öfkem
den onun bof azına ıanlacafım. 

Tahain Bey birdenbire durarak 
bir elini havaya kaldırdu 

- Amman Cemilem, ayaklanın 
Öpeyim, sakın ha~ sen iyi kız11n, 
akıllı kızsın, aakın olaki tertibi bo
zayım dime, bütün benim havale 
iti Memduhun elinde ... Meclisi ida
reden üç kitinin reyi bende; bir de 
Memduh "ha!'' diyecek olaa Ame
rikalılardan kırk bin lira alacağım. 
Bak aenden gizlim, kapaklım yok. 
Amman Cemilem. Şu it olsun, pa· 
rayı alalım, on bin liraaı aenin ! On
dan ıonra ne ister iaen yap. Mem
duh Beyin batına çuval reçir iater 
isen. 

Cemile yataim içinde dimdik 
durarak, öfkeli ıözlerle Tahain 
Beye baktı: 

- Ulan herif! dedi, aen beni bu
raya para kazanmak için eli.leme 
Peıket çekmeie mi getirdin? 

- Amman Cemilem, kurbanın 
olayım, böyle ıeyler aklına sokma, 
ıen namuıu müceuemsin. sana ne· 
kadar hürmet ettiğimi görüyor
sun, fakat buralarda itler böyle 
yÜrür, bir ıüleryüzden ne çıkar, 
gulüm? Bir küçük iltifatın namusa 

Okumak, İç olgunlaıma için, elbet• 
· te ki en lüzumlu tarttır. Fakat gel• 
mit aeçmiı devirlerin paha biçiiıneS 
mirası olan kitaplardan aldığll'll~ b&I 
olgunluk, eğer gezmenin verdiği gör• 
gü ile tamamJanmazsa, realite sah•· 
11nda büyük bir vM"lrk gösteremez· 

Kütüphanenin tozlu havasilc bef• 
lenmiı, inaanlarla ve insanların eli• 
tutulur eserlerile bağlannr kopannıt 
adamları~ pratik alanda kafalannıll 
k!ymetJi yükünden faydalaranaııll1 
bar türlü beceremediklerine pek ıık 
rastlarız. 

Gezmek ve görmek her insan içi• 
~~İyaçt":,_. fakat &"Özleri, yığınları• 
goremedıgı huıusiyetleri ıönnek v• 
onlara anlabnak için açrlmıı olan k•• 
lem adamları için seyahat irnkall 
niıbetinde çok seyahat mektep k .. 
dar, kitap kadar, yadır~anamaz bit 
prttır. 

Bizde, uzun unlar, yazı alerniıtİl' 
hakiki hayatla irtibatını tesis ederrıe
mit olmaırnın belki en büyük ıebebİt 
edebiyatın hakikatle hiçbir münase
beti olmıyan ve kitaplardan ahna..-k 
kitaplara verilen bir ıun'i pzeJJÜ'I 
bir kalem cambazlığı telakki edilınİf 
olmumdandır. Bu telakkiye sahip o
lanların vücuda getirecekleri eserlet 
için gezmeğe ve gömıeğe lüzum ol• 
madıiı meydandadır. Gözlerimizi ba• 
b ufuklarına çevinniı olduğumuz :ıa; 
mandanberi de, ne yazık ki bo kötll 
i~yadınu~ı büıbütün kaybebniş deti· 
lız. Edebıyatnnızda değişen yalyı~ 
model oldu. Şark eserlerinin yerırıl 
garbmkiler aldı. Fakat hayatla irtibat 
yine tesis edilemedi 
Yalnız unubnryalnn, bu lüzumu ar 

llllUt o4alar bile, bu.-ün, yazı adaıtl" 
larnnızın çoğu, seyahat etmek iıo
kinlanndan mahrunıdurlar. Büyiilı 
röportaj itiyadı gazetelerimize benii' 
yerletmemiıtir. Bir kitap yazd~ 
içi~ bütün masrafını vererek ya._r 
ları uzak yerlere gönderecek' tabiletİ 
İse, daha uzun zaman memleketimi• 
.ı.. aörmeği hatırınırza getİTemeyi:ı. 

Bugünkü okur .. yımızın kültiİ' 
s~~yemizin yazarlarunıza ~eranecfi: 
dıgı bu Hyahat imkanını devleW 
Türkiyede, bence, devlet h~ırlaılll" 
lıdır. 

Memleket içindeki geziler j~ 
Ha!kevle~ organizasyonu pek iJI 
faydalı hır surette çalııabilir. Yabaıt" 
cı ~tekeller için de, eser vücud;' 
getırebilec:ıek kabiliyette yazarları bi" 
.. -.. n'Iİ•P"-.,.1.. a--..1:-......ı. l,.L!t.C..' • 

Seyahatinin memleket hesabına bi' 
kazanç olduiunu inkar edemiyecefi• 
miz bir yazı adamı için devlet e!iPdr 
ki nakil vasıtalarını parasız yapmakt 
pasaport ve vize h•çlarıru a.Imaın~ 
her halde pek büyük bir fedakar~ 
tetkil etmez aanırun. 

Hiçbir yabancı vizeıi ve hiçbir yı· 
bancı nakil vasıtası için on para .,,,. 
meden seyahat edebilen bir Türk ,, 
zetecisinin pasaport ve vizesi i~' 
otuz, otuz bet lira vermesi, ve biitllf 
komıu memleketlerden iki üç rni•; 
daha pahalı olan Türk demiryolu " 
vapurlannda en küçük bir tentiljt
tan bile faydalanamaması ne der~ 
ye kadar doğruduı-. On gün önc't 
Pireden lzmire dönerken bir 1"iirl' 
vapuruna rastladığım için tam tarife' 
yi ödemek mecburiyetinde kald""; 
Halbuki bir Yunan vapuru rastlaıt'~ 
olsaydı, parasız bir permi alabiJeee ., 
ve birkaç sün bekliyebilıeydirn, ~ı·t 
ltalyan vapurunda yüzde elli terıZI ' 
yaptırabilecektim. 

Türk gazeteciliği ve Türk edebi>"; 
b namına bu vAZiyetin bir an Ö11' 

dü.tme.ini temenni ederim. . 
Yaşar Nabi 

dohanır yeri yoktur. Sen yine M'.; 
duba iltifat idivir. Bir hafta •• • JJı 
hafta ..• Fazla deiil. "' 

Tahain Bey yataiın baıucun• t" 
turarak it hayatında böyle "s•'~l.i 
sız doatlukların'' nekadar teld"' 
oldufunu Cemileye anlatıyor eııi 
Kolundan ıarsm çıkınca için• t,iıs 
bir ferahlık dolan Cemile T~ ıe
Beyi alaya 1&ldı ve ikide bir '°~ııİ 
rini keserek dalavere hikayel• aıii 
ciddi ciddi dinlemeğe tahaflldl .,: 
olmadığını hiuettirdi. Arkasırıcl~i" 

- Kuzum, dedi, ıen :ı•dof' 
adamsın, gözün hala paraya 
madı mı? ,,..1 

·ı·,.. - Paraya doyulur mu Ceııt1 .,,ıı, 
Hele ıen de bir tadını al da 
doyar mmn? • ..,;, 

O ıırada Şahinde yeni elb! ıif' 
yeni pabuçlan ile odadan içe~ı ,..ıı 
mitti. Cemile birdenbire dei'';İetİ' 
adeta göz alacak kadar giiı:;_,-ıı 
veren ablasına hayretle b• 
h~rdı: ~ 

- AL Vallahi bambatk',f•'' 
kadın oldun. Ayol, sen bu k1ı01.,r 
let haftasma kalmaz, '~oe• 
sun. otd" 
Şahinde gardrop aynasın• lı 

yor: ,41· 
- Tahain Beyin aayesind• , 

ma döndüm! diyordu. ııılı 
Tahain Bey ona "latatfu'j',ıffl' 

dedikten son ' Cemilenin k1' 
eğildi: Jef 11

' 

- Gonıyon mu? Para 11• l 
par? diye aordu. ,,..,, "' 

[Ar .... 



3 =====================================TAN===============================:==:::~======== 
GUNUN POLiTiKASI 

-
KAMUTAY ENCUMENLERl ! 

Yarın Kamutay grupu topla
nıyor, değişiklikler olacak 

Ankara, 3 (Özel aytarımız bildiriyor) - Parti Kamutar gru
fau Sah. ~nü toplanacaktır. Bu toplantıd~ ~~u~tay ~omıs?.o~-
~ seçımı etrafında görüşmeler olacağı gıbı hukumetın de onu

~UZdeki günlerde Kamutaya yapacağı teklifler hakkında grup 
Uyelerini tenzil edeceği haber verilmektedir. y '.K.a~utay komi~
Yonlannın başkan ve üyeleri arasında bazı degışıklıkler olacagı 
anlaşılmaktadır. Bu arada Milli Müdafaa komisyonuna hukuk
~u, maliyeci, ve idareci bazı saylavların da dahil olması ihtimali 

UVVetlidir. 

ıtı komisyonlar için seçim, Kamutayı!1 Çarşamba günkü toplan
sınaa yapılacatkır. 

Spor kluplan !Kazanç Vergisi 
~nkara, 3 (Özel aytarnruz bildiri- Ankara, 3 (Özel aytarımız bildiri-

~or) - Türkiye İdman Cemiyetleri yor) - Muhtelif işlerde çalışan ya-
aşkantığı, İçişleri Bakanlığına mü- hancı memleketlerinden bazı kimse· 

itacaat d . ler, kazanç vergisinden devlet bütçe-,~ e erek spor kurumlarının vı· 
llCl}' sine olan bo:..~;larını ödemek için, 

et ve kıl%a makamlarınca ve ce• .mensup bulundukları yabancı devlet 
~İYetler kanunu hükümleri çerçl\ilC- Jı:onsolosluklarının tavassutuna mü • 
1>1ndc 6 k k . . . · . 
l• . . ı sı murakabe edılmesını ı~- .racaat ettikleri anlaşılmıştır. Bu gı· 
.,-rnıştır. Bakanl·~ bu kurumların ı· bi kimselerin Türk vatandaşlar gibi 1.1a "' .,, , 

n: ve mali bakımdan da mahallin doğrudan dogvruya mıntakalarındaki .en b .. ·· 
a uyuk mülkiye amirlerince kon- .ilgili maliye dairelerine müracaat e-
~?1 .ettirilmeşini vilayetlere bildir - derek borçlarım ödemeleri lüzumu a-

l§tır, lakadarlara bidirimiştir. 
~~======================================= 

Süvari ıübaylannın An
karada :yaptıkları müaa
bakadan muhtelif ıörü
nütler ve Baıbakan İ· 

nönünün aahaya geliti, 
müıabakaları takip editi 

MIEMLEKrETTE TAN 
-.... .. _ - - - -"- - - ---- - - - -=>- -<1Y"ve-wr~ - U%JUWP A.$U.AS~ ......... -L4V- -- - ._. __. 

Sa b h incirlerimiz iyi 
n a ar Fiatla satlhyor 

~t Yarışları 
)or)rnsun, (Ozel aytarımız bildiri
tlinıc ":- . Yüksek Yarış ve Islah En
bah nının hazırladığı Samsun son
batı~r ~t yarışlarının birincisi, kala-

\' hır seyirci önünde yapıldı. 
"' h~rışlara saat 13,5 ta, 3 yaşında 
ltan l koş kazanmamış yerli, yarım 
di§i t rap, halis kan Arap erkek ve 
:rti~ k aylara mahsus olan ve Karade
ilc b 0!usu ismi verilen tay koşusu 
lao ~§landı. 1.400 metre mesafe ve 
s.,,~,. s, 20 lira mükafatlı bu lCoşuda, 
kır ta 1 lbrahim Haydarın dişi kızıl 
lahın ~.birinci, Şarkışladan Abdul· 
~il lİIZıl kın ikinci ve Ladikli Ha
liçUn Uhanın demirkm erkek tayı 
t~~ . gelmişlerdir. 

lso li cı koşu 2000 metre mesafeli ve 
"astı ~a mükafatlı ikinci koşuyu, Sı
"as1ı /\ bduUahın doru atı birinci, Sı
tunıu hrnedin al atı ikinci ve Sam
le bir Şa~anın al kısrağı üçüncülük-

:au ırrnışlerdir. 
tı l'a naa~ sonra dört ve daha yuka
ltan l akı yerli, yarım kan ve halis 
olan 2 rap at ve kısraklarına mahı;us 
tııUkar·40o metre mesafeli ve 255 lira 
dırnıaıa% liandikap koşusunu Ban
dırn:ıa 1 

ehmet Batonun Güzel Ban
"l'aıatı 81 kazanmış, ikinciliği Ankaralı 
Sı\'ası~/\Sarıkuşu ve üç.üncülüğü de 
lardır bdullahm Reyhanı kazanmış-

llunu u 
tı Ya t ~ teakıp dört ve daha yuka-
takıa~ akı halis kan Arap at ve k.s
J?ıcsar~~a mahsus olan 3000 metre 
lta,,,lll 1 Ye 320 lira ikramiyeli mu
hcye et koşusu yapıldı. Günün en 

İzmir, (Özel aytanmız bildiriyor) 
Bu yıl incir mahsulü, ümitlerin fev
kinde çok iyi fiyatlarla satılmı~tır. 
Mahsul yılı başlangıcından itibaren 
şimdiye kadar incir mahsulünün yüz
de 7 5 i tükenmiştir. Kalan kısım da 
noel yortularında Avrupaya ihraç 
edilecektir. Bu yıl şimal Avrupası 
memleketleri ile Almanya ve İngilte
re incirlerimize büyük bir rağbet gös-
termiştir. lngiltereyc yapılan incir 
ihracatı sekiz milyon kiloyu bulmuş-
tur. 

lncir müstahsilinin yüzü güldüğü 
için bu kış sıkıntısız geçecektir. 

' 

Birçok 
Şehirlere 
Kar Yağıyor 

Ankara, 3 (Ö •l aytarımız bildiri· 
yor - Meteoroioji Enstitüsü, yur
dun genel hava durumu. hakkında 
gelen raporlar üzerinde ıncelemeler 
yapmaktadır. .. 

Memleketimizin birçok yuksek 
mıntakalarına kar düşmü~tür. ~Ju. 
dağa düşen karın miktarı 30 santım· 
den fazladır. Yozgattan gelen haber
lere göre şehir ve civarına kar yağ
maktadır. Birçok mıntakalarda ~lZla 
yağmur ve sellerden tesbit edilen za. 
rarlar vardır. 

lzmirin telef on işleri 
Ankara, 3 (Özel aytarımız bildiri

yor) - İ'Zmir Telefon sosyetesi mü
messilleri Bayındırlık Bakanlığının 
daveti üzerine şehrimize gelmişler -
dir. Yarın, Bayındırlk Bakanlığı ile 
ıgörü:1melere başlanacaktır. Bu te
maslarda, ihtilaflı bazı vaziyetlerin 
.ortadan kaldırılacağı umulmaktadır. 

Şarbon mücadelesi 
geni§letilecek 

Ankara, 3 (Özel aytımmız bildiri
yor) - Tarım Bakanlığı, şarbon 
mücadelesini geruşletmeğe karar ver 
miştir. Bakanlık mütehassısları, İz • 
mir, Manisa, ve Balıkesir havalisinde 
incelemelerde bulunmak üzere hare· 
ket etmişlerdir. -----

Trabzon Mendereği 
tamamlanıyor 

'.Ankara, 3 (Özel aytarımız bildiri· 
yor - Bayındırlık Bakanlığı, Trah: 
zon Mendereğinin inşası etrafındakı 
hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. 
.Bu iş için incelemelerde bulunm~_k 
üzere Tr-abzona giden bakanlık mu· 
.tehassısları bugünlerde buraya döne· 
.cekler ve hazırlayacakları raporu 
.Bakanlığa , vereceklerdir. 

Elektrikle otobüs işletmek 
Ankara, 3 (Özel aytarım

1

ızdan) -
Ankara belediyesi, otobüsleri elek

trikle işletmek için lazım gelen te~· 
kiklerini yapmaktadır. Fransanın Lı· 
yon şehrinde otobüsler elektrikle i~
lediğinden bu hususta Liyon beledı· 
ye başkam olan Eriyoya bir mektup· 
la müracaat edilmiş ve kendisinden 
bazı malumat istenmiştir. Belediye, 
tetkiklerinden müsbet bir Dl\ xe ala
cak olursa bugünkü otobüsleri civar 
vilayet ve kazalara İ§letecek ve yeri· 
ne getirteceği yeni arabaları kendi 
araçlarile istihsal edeceği elektrikle 
.işletecektir, 

l'tşı S~lllı Ve son koşusu olan bu ya
Şilhin Yaslı Cevdet eşi Nazmiyeni:ı 
J?ıedin adlı al atı birinci, Sıvaslı Ah
doru atat .. at~ ikinci ve Sıvaslı Faikin 
"~ lıılah ~Un~Ulük}e bitirdiler. Yarış 
bırinci ncumenı namına yapılan 
teçllli~Onbahar koşusu çok düzenle 

:rut, 

Türkiyedeki Mason localarının kendi Ocendilerini feshettikleri malum· 
dUT. Yukardaki resim Türkiye ma§rıkı azam heyetinin Beyoğlu dördüncü 
noteri Sadcttin'in üstadı azamı olduğu locanın rmıbedinde yaptığı en son 
toplantıyı gösteriyor. Bu son toplantınm son rcs:nun.i karilcrimiz arasında 
bir bayiisinin enteresan bulacaklarını aaruyoı-uz. 

Asyada Harp Doğu 
Tehlikesi Art yor! 

Alem yine ol alem!. 
Gerçi geç kaldık amma nihayet 

yazlıktan şehirdeki eaki mahalle
mize indik. İnsanın çamurunda 
mutlaka bir değiştirme yapmak ih
tiyacı kanşmıştır. Elbise değİ§tir· 
mek hava değiştirmek, memleket 
deği~tinne~'. ev değiş!inne~ gibi: 
Bu arada ıkı §ey var kı; degışmesı 
pek makbul değildir. Sık sı~. ~a
naat değİ§tİrmek ve eş degı§tır
mek •.• 

Bizimki hava değiıtinnek oldu. 
ğundan pek ayıp ~ayı~m~z. Ne i!e 
kalktık eski yerımıze ındık ve dun 
'.gece orada y;attık. Kışın oturduğu
muz mahalle şenlikli bir yerdi. Sa. 
baha kadar gürültü eksik olmıyan 
bir sokaktı. Gürültülerin de türlü
sü vardı. 

Jngiltere, Amerika, SorJ)'(!tler ve Japonya arasında yeni bir gürültü ko
paracağı anlaıılan büyÜk ve zengin Çin ülkesi 

Dün gece gördüm ki; mahallede
ki yazın kapanmıı olan bar tekrar 
açılmış. Şıkırdım soh~et. Yalnız 
adı deği§mi§. Bar yenne. lokanta 
demişler. Ve yanına b ı r ufak 
''şerh" vermişler: içkili ve çalgılı. 
Kelime oyunu. Zararı yok. Oyun 
olsun da eğlenelim. 

Otomobiller eskiainden daha gür 
sesle klaksonlarını çalıyor. Tram· 
vaylar saate, dakikaya bakmadan 
~runı 98:ııyor, civar dükltanları ı .. 
torlarını geç kapayıp erken açıyor· 
lar. Alem uyuyor mu, ~yu?.1u!or 
mu düşündükleri yok! Çopçu yme 
hiddetli. Beygire ııöğüyor, çöp ara
basının kapağını hızla kapıyor ve 
boş çöp tenekelerini sokağa fırlatı
yor. 

Nankinde Çan Kay ~ d~ı<ta· 
törlüğünün Bn§bakanı Vang Şing 
Vey'e atılan kurşunlar, Uzak Şark
ta için için kaynıyan politika kaza
nııun yn:rm için hazırıladlğı dehhaı 
gümbürtüye ilk işaret 11ayılmalıdır. 
ltalyanın Habeşistana aaldırmaaiy • 
le bulanan siyasa sularından Japon 
emperyalizminin büyük istifadeler 
elde etmeğe karar verdiği muhak
kaktır. Son bir aydanberi üçer be
şer günlük fasılalarla kah Mançu
kuo - Sibcrya emırlarmdan, kah 
Japonyadan veya Çinin şu ve bu 
vilayetlerinden gelen telgraf haber 
leri o taraflarda menfaatleri olan 
veya sınırJarı bulunan devletlerin 
hiç te karşılıklı bir emniyet içinde 
yaşadıklarına bizi i.n.andıre:mamakta
dı:r. 

Sovyet kaynaklarından gelen bir 
haber ,göı-.o ''llkte~rin ayının altı. 
•cıda Japonya B~akmu Okada'
nın Ba§kanlığı altında Japonya Fi
nans Bakanı Takahaai ile Dışişler 
Bakanı Hirota ve Harpifleri Baka
nı Kavasıma bir toplanma yapıp iç 
Mongoli11tan ile kuzey (§İmal) Çin 
vilayetlerinde 'Maınçukuo devletine 
benzer "müatakil., devletler kur· 
mak için alınan siyasal ve süel ted
birlerin son §ekillerini gözden ge • 
çirmi1lerdir .,, 

Sovyet Rwya kaynaklarından ge 
len haberlerde "bu toplanma neti
cesinde aüel hazırlıkların son aür
atle bitirilmesine karar verildiğini 
ve diplomasi aleminin bütün dikka
tini Habeşistan harbine haarebniş 
olmapından istifade ederek Japon
yanın dünyayı boı avlıyabileceğine, 
istilacı planlarını kolaylıkla tatbik 
edebileceğine inanıldığını Japon 
gazetelerinin yazdıkları,, bildiril
mektedir. 

Sovyetlerin bu iddialannı yalan
lamak mümkün değildir. Zira Ja
ponyanın geceli gündüzlü çalıta
rak hazırlandığı, Çinde ve Siberya 
sınırlannda mutlaka bir harekete 
kalkı,mak üzere bulunduğu iki ke
re iki dört ettiği kadar kesin bir ha
kikatir. Fakat diplomasi aleminin 
Habeı i§İyle uğraıtığı ve Japonya
nın hareketlerini gözden uzak bu
lundurduğu kanaati düpedüz yan
lı§tır. 

1 - Sovyetler diyarından gelen 
haberler Kızılordu Genel Kurmayı
nın hiç te uykuda olmadığını gös.
teriyor. 

2 - Amerika Birleşik devletleri 
hükumeti bütün siyasal dikkatini 
ve filolarını:ı en kuvvetlilerini şu 
anda Büyük Okyanusta toplamıı 
bulunuyor. 

3 - İngiltere de yann Amerika 
Birleşik devletlerinin yJlnında bu
lunacaktır. Zira bugün İtalya ile 
kar§ıla§an bir lngiltereye taraftar
lık eden Ruzvelt J aponyıı ile kar§ı· 
laıtığı gün o lngiltereden ayni ta
raftarlığı göreaeğin.i bilmc&wclir. 

• 
Çank Kay Çekin vaziyeti içinden 

çıkılır §ey değildir. Cünkü; 
1 - Nankin hükumetind. para 

yoktur. 
2 - Amerika yaptığı yardımı 

kesmiıtir. 
3 - lngiltere Japonya ile yap

tığı bir anlaıma neticesinde Çini 
Japcnya ıi!ıe ckonom:.k bakımdan 
paylaştığı gündenberi Çinin iç si -
yasaaiyle fazla uğraş.mamaktııdır. 

4 - Kızılların ailah ve para ba
kımından sıkıntı çekmedikleri gÖ· 
rülüvor. • 

Bu şartlar içinde N11nkin hükume· 
tinin baı vuracağı, anlaşabileceği tek 
kuvvet vardır: 

Japonya, o Japonya ki Sovyctlerin 
Çin ile olan bütün bağlarını ve aliıka· 
lannı kökünden koparıp abnayı he • 
def edinmiş bulunuyor. 

iyi ama, ayni Japonya Çini parça • 
lamak ve kendi mandan ı-.ltında bir
takım yan müstemleke devletler kur· 
mak arzusundadır da. 

Müfrit milliyetçi bir programı olan 
Kuomintıang ~klWTUn lid!eri Çank 
~ Çdk !böyle ıbir Japonya ile 13nla-

fllbilir mi? 
Mesele bu idi. Ve son haberler 

gösteriyorlar ki Çank Kay Çek a"1ğı 
yukan Japonyanın bu çok tehlikeli 
olan dostluğunu kabul ebnek üzere 
bulunuyor. • 

Çank Kay Çeki bu neticeye yana.ş
hran edam sağ kolu olan Nankın 
Başbakanı Vang Sing Vey'~i. Bu a • 
ğrr işin yükünü yalnız kendı omuzla
rıına ehnam'ik icin 'ki &c.afaıfı>r lmka
larını bir genel kongreye davet et· 
mişler<li. Yine Neııkin'c bağlı vilayet 
ter.in 11Üfo7Ju ilh<ı"lan ela bu 1kon1!11e
dıe ~a"l'Jr. 'J!Uhmacı>ki".ırdı. Şenıi vilaye 
ti;ıin r(umendıuu N"'" S?"'m'lt'.at(Yıen Si 
Şan) da davi?t edilmişti. Bu general 
Japonlarla anlaşma temayülünün şef
lerindendi. Bu edamın ayni zamanda 
Japonlarla temas cttii!i ve kuzey Cin
deki beş vilayetin birleştirilmesiyle 
Japon mandası altında kunılacak ve
ni bir devlete Kıra! ilan edilmeyi ka
bul ettiği de yayılmıştı. Bu be§ vila
yet, yani Cahar, Hopey, Süiyan, Şan· 
si ve Şenıi vili\yetlen dünyanın en 
zen~in kömür mrntnlrası olarak tanıl
maktadrr • 

işte Nankin BaşV'Cıkilini yarahyan 
kurşunlar müfrit milliyetçilerin ta· 
bancalarmdan bu sebeplerle çıkmış
lardır ve te1~af haberlerinde yara
J,ı.n~ığı y.ı.nlış oı'ırPPk ~i ~rv<J.a bil 
dirilen adam da Şensİ vi1Avetinin Ja
ponlar tarafından Kırnl ili\n edilmesi 
beklenilen bu valisi General Yen Si 
Şan'dan ba§kası de"ildir. 

• Hülasa.: 
Amerika Japonyanm yeni bir Man

çuri mesele i yapmasına göz yumma
mak niyetindedir. Jngiltere de şimdi 
ayni düşünüce ile hareket etmektedir. 

Çöp arabaaı yine taştan taşa ~e· 
kerek tangırdıyor. Satıcılar sekız
den evvel yine bağırıyor~.ar, koı~· 
§Unun kurt köpeği yine guneş .?~g· 
madan havlıyor ve bütün bu gun.ıl
tüye karşı: 

- Sus! diyen kimae yok! 
Gördüm ki ; ha.Ik bu gürültü ile 

haşımeşir olmuı. şimdi benim sız· 
!anmamın manası kalmıyacak. Ben 
de sustum. Ve bütün bu gürültüle
re karışmış olmamak için sustum. 

B.FELEK 

Japonya Çinde Ingiltereye verme. 
yi kabul etliği ekonmr.ik monfaatl~ 
Afrika tehlikesi başlar bnşlmnaz bır 
omuz sillanesiylc sıfıra indirmiştir. 
Menfaatleri tehlikeye girerse Amerİ• 
ka Japonya ile harbe girişecek midir? 
Bunu kestirip ahnak mümkün değil
dir. Yalnız görülüyor ki Ruzvelt Af· 
rika harbinin bir an evvel bitmesi 
için elinden geleni yapmaktadır: Bu. 
nun sebebi çok açıktır. ltalya - Hn· 
be§ gürültüsü bitince lskenderiyed?· 
ki lngiliz donanmasının büyük hır 
kısmı derhal Singapur Üssüne döne· 
cektir • 

Okyanusta Amerikaya kafa tut· 
maktan belki çekinmiyecck olan Ja • 
ponyanın Amerika ve lngiltercye bir. 
den kafa tutmağa cesaret edemiyece· 
ği zannolunuyor. 
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FOTOCRAFINIZI BiZE GONDERINIZ, --
KARAKTER1N1Z1 SiZE SOYLIYELlM 

Hakkı Tarık 
lçtimai bilgileri kuvvetli, bir iş 

adamı olmasına rağmen, biraz da hül
yaperverdir. Fakat 
hülyasını, yağmur 
yağdığı zaman, 
kimseye bakma -
dan bir kapı altı
na saklanan insan. 
lar gibi, saklar. Ha 
yata inanmak ve 
onun kıymetini bil 
mek isteyenlerden 
dir. Hassastır. Bil 

hassa hürmet hissi kuvvetlidir. 

Resimlerinizi 

lbrahim Alaettin 
Zihni daima meşguldür. Zekası has 

tayı tedavi etmek jı:t~""" hir öolrtm: 
gibi işler. Fenalığı 
gorur, sebat ve 
ısrarla önüne geç
meğe çalışır. Ken· 
disinden ziyade 
başkaları için iyi 
bir insandır. An • 
cak kendi yazıha
nesinde oturduğu 
zamanlar, daha iyi 
çalışabilir. intizamı sever. Mes'uliyet 
lere karşı kuvvetli bir his taşır. 

' 

Gönderiniz 
Paristeki Sorbon Universitesi psi- ı da b!r. tahlil yapılacağını merak ede

koloji - Ruhiyat grupu sekreteri jan ccksınız. 

Carteret'nin lstanbuldaki kısa ikame- "Tan" okuyuculnnndan kendi fizj. 
tinden istifade etmek ve karilerimi- yonomilerinden kendi karakterlerini 
ze de faydalı olmak istedik. Meşhur okumak isteyenler de bu ruhiyat mü
adamlarımızdan ve okuyucularımız- tehauısımn tahlillerinden istifade ede 
dan bazılarının fotoğrafilerini kendi- bileceklerdir. 
sine verdik. Mütehassıs bu fotoğrafi· 
ler üzerinde tahliller yapmak hak
kındaki arzumuzu kabul etti ve her 
gün matbaamıza gelerek çalıştı. Bu 
çalışmaların ilk tahlillerini neşre de
vam ediyoruz. 

Birçoklnnnı tanıdığrnız bu ze~ntı~ 
mizaçlan hakkında yapılan tahlıllerı 
okurken siz de bunlardaki isabeti gö
recek ve kendi hakkınızda da ne yol-

Arzu edenler bize gayet net çekil
miş, kabilse retiışsı.iz ve tercihan 9/ 12 
büyüklüğünde kala resimlerini [ fo .. 
toğraf tahlilleri servisi] işaretile ga
zetemize göndermelidirler. 

]an Carteret bu resimlere 
bakacak ve size karakterinizi 
söyliyecektir. 

Fotoğraf in izi 
karakterinizi 

bize gönderiniz, 
size söyliyelim ! 

• • c:. .... na.w 
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No. 22 Yazan: Ziya ŞAKIR 

BORSA 

2 lkincitefrin Cumartesi 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

Yol Altınkapı önüne Giden 
Üzerinde Saz Heyeti 

Oturmuş Durmadan Ça/ıyoraul 

Karısile Baldızı Arasında 
dim. Anam lıat'iyyen raa:ı delil. Bu 
l•tanbullu kadının dilinin altında 
evlenmek var. Benim wibi yarı ltöy
lü bir delilranlıya böyle bir lıaılının 
varma•ı mümlrün müdür, yokaa bu 
iıte bir dalavere mi uar 1,, 

20 Franıız franrı 
20 Liret 
20 Belçika frınrı 
20 Drahmi 
20 tıvlçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 

617,-
124,-
165,-
168,-
80.-
22.-

815.-
82.-
93.-
22.-

33,-
22,50 
24.-
14.-
22.-
52.-

620,-
126,-
168,-
172,-
82.-
24.-

818.-
14-
96.-
23,-
34,-
24.-
25.-
15.-
24.-
54.-
35,-
32.-

İSTANEU.C. 

18: Bayanlar için jimnastik. 18.20: Ha• 
fif muıiki (plik). 18.50: 1. Galip Arca.il 
konıııuyor. 19. /ı: Ambassadör ıazlnoıuıı· 
dan nakil. Müıılc. Sın. 19.30: Spor konllt4 

maları. Eıref Şefik. 19.SS: Romen halk 
mıııllı:iıl. May .. tro Eıtepço ve ırkad•t" 
lırı. 20.30: Bayan Bedriye Tü.ıün . .RadYO 
caz ve tanıo ırupları. 21.35: Son haber• 
ler - Borsalar. 21.SO: Orkeıtrı eserleri. 

Şimdi sarayın iki mcıhur çengisi, 
(Ülfet)le (Fitnet) ortaya atdmıılar
dı. Parmaklarındaki zilleri çarpa çar
pa sıçrıyorlar, liönüyorlar; incecik 
telli şipten giydikleri bol etekli fis _ 
tanlannı, bir köpUk &ibi etrafa savu -
ruyorlardı. 

Birdenbire herkesin yüzüne, bir ne 
§e gclmi§ti. Padişah lbrahimin önü -
ne, sedef ve fildiJi ile işlenmiı bir ma 
sa üs~nde, içki ıofrasr getirilmiıti. 
I~r~ım, kadınlar tarafına :5z gez -
dırmıı; Hobyarı &örür &örmez, iıa • 
nt etmi§ti. 

Hobyar, bu iltifattan ne derece 
memnun olduğunu gösteren bir ıe
tarctle, kalçalarını ıallıya aallıya lb • 
rahi~in __ önüne kadar e-itmiı; eğilip 
yer optuktcn ıonra kalkarak bir ka -
deh haliı reçine ,arabı doldurmu'; 
kırıla kınla padipha takdim etmişti. 

O zaman, kıskançlıktan rengi al 
çuhaya dönen ıekerpare, (telli hase
ki) nin kulafına eğilmiş; öfkeden kı
ıılan bir ıcsle: 

- 'Kaltak! .• ' ~~Si'\1nnUiblı ltadı -
nun; ne ıuna JOnirp d~k'Uılfr ... tnaam . , 
ıçmeden mest eder. 

DemiJti. 
(Altın yol) a &iden kapının önün

de erkin minderleri üzerinde oturan 
aaraylılardan mürekkep saz takımı 
kıvrak bir köçek havauna ıirişmiıti. 
(Ulfet) le (Fitnat) a, büyük bir coı
kunluk &elmitti. Şimdi bu iki kadın, 
\iÜcutlarının bütün olıunluğunu gös
teren hareketlerle göğiiılerini ve kal 
çalarım titretiyorlar; birer yılan gibi 
kıvrım kıvrım kıvrandıktan sonra al 
tın aırma itlemeli nihili üzerinde bat
tan başa akıyorlardı. 

Bu köçek oyunu, lbrahimin pek 
hO§una gitmiıti. Tahtın yanında, el
pençe ~van duran Hobyara: 

- Hele bir dahi ..• 
Demiıti. Ve, Hobyarın bir daha 

doldurup verdiği rcçinayr, son yudu
muna kadar içtikten ıonra, elini koy 
nuna ıokmuı, çıkardığı keıedek.i al • 
tınları avucuna doldurmuı; 

- Al, haaa ... 
. Diye bağırdık.tan ıonra bu ilci çen

aıye dofru ıerpıvermitti. 
Köçek oyununu (tav§an), Kalyon 

cu,atetbaz, defirmenci oyunları takip 
~tmiftı. Hem padişah ve hem de ka
dı?lar: .artık ~eıenin aon haddine gel 
mıılerdı. Padıtah lbrahim, artık kal
kıp Telli haaekinin odasına eidecek 
ve bu neıenin ıon zevkini de orada 
ikmal edecekti. Fakat Hobyar, atik 
davranarak önüne ecçti: 

- Aılanım! •• Kerem buyur. Bu ıe 
ceki eğlencemizde, bir de masalrmı.ı 
var. Eğer ferman buyrulursa, Eyüp
lu Voyvoda kızı Emine, bir mual 
ıöyliyecek. • 

Dedi... Padiıah Ibrahim, (Masal) 
ıözünü işidince, pek sevindi. Çünkü 
masalı pek severdi. Çok zamanlar 
(has oda) da bile eıki Enderon ağa
larına masal ıöyletir. Bunları büyük 
bir haz ve hayranlıkla dinlerdi. 

- Emine, tez gelsin. Zevklice bir 
rnasal söylesin. 

Diye cevap verdi. 
. Ortaya ustufadan bir erkan minde 

rı konuldu. Voyvoda kızı Emine, sa -
londan içeri girerek minderin dibin 
de üç kere yer öptükten sonra, .tbra
himin İ§areti- üzerine mindere iki diz 
üıtüne oturdu. 

Bu kadmın tannan ve ahenktar bir 
ıeıi vardı. O ılSz 18yle.miye ba1Jadı • 
ft zaman, herke. derin bir hayranlık
la onun ağzına bakardı. Şimdi de bU
tün gözler ona çevrilmiıti. 

Voyvoda krzı, elini ağzına kapayıp 
batını hafifçe iğerek bir iki defa ak • 
sü.rd~kten sonra, tekerlemiye girit • 
mı§tı. 

- Bir varmı§, bir yokmuı... Alla
hın kulu, çoğumuş .. Deve tellal iken 
keçi berber iken, ben on dört yaıım~ 
da imişim .. Varvaranın, sürsürenin, 
.ıeatursuz bağa e-irenfn hali budur 

heeyyyyy ! .. Zamanı evailde, bir pa
difah varmış. Bu padişahın debdebe
si, saltanatı yolunda imiş. Amm, sa. 
rayında bir türlü rahat ve huzur bu
lamazmıf. Ne rütbe krymetlu kutnu 
kumaı giyıe aırtını tırmalar; yumıa
cık pamuk şiltelere oturup, k~tüyü 
yaıtıklara yaslanaa yine vücudüne 
birşeyler batarmış.Ve hem dahi gücü 
kuvveti yerinde olduğu halde ~eva • 
zilden ve sair bihuzur eden 'dert ve 
illetlerden f elih bulmazmış ... Hekim 
ler, bocalar olkadar uğra!lllıtlar. Am 
ma, bu devletlünun marazına çare 
bulamamıılar. Padiph bir gün kır 
seyranına çıkmayı arzulamış. Vezi -
rini vüzera11nı toplayıp 9ehirden u
zaklaşmı§. Bir vafir yol gittikten ıon
ra yolları bir çefme başına uğramıı. 
Bu çeşmenin üstünde de ulu bir nar 
ağaçı varmıı. Padişah, buradan hoş -
lanmıf. Rikabındakilere; "Varın siz, 
etrafı teferrüç eylen. Ben §Öylece hal 

Sarıyerde F. Şaman: 
"Uç yıldanberi evliyim. Karımla 

aramda hiçbir ayrılık yok. Biribiri
ni gayet iyi anlıyan bir çift tefkil 
ettik. Y alnıa: karımın bir kızkarde
ıi var. Bizden evvel evli idi. Bir ço
cuiu vardı. Bundan iki yıl önce ko
ca.sına ihanet etti ve boıandı. Doğ
ru yoldan ayrılan bu kadın •on 
günlerde bü•bütün •apıttı. Aleyhin
de birçok fena haberler alıyorum 
ve a:evcemle gÖrÜfmelerini maha:ur
lu görüyorum. Birkaç kere bu mü
na.ebetin büsbütün keailmesi için 
kavgalar çıkardım, bu kadını evim
den kovdum. Zevceme de bir daha 
onunla görüımemeıini tenbih et
tim. Fakat kabil değil. Gia:li gizli 
yine buluıtuklarını öğrendim. Zev
cemin de bir gün ona uymaaından 
haklı olarak endife ediyorum. Ne 
yapayım?,, 

Aralarında mizaç ve ahlak farkla
rı nekadar bilyük olursa olsun, iki 
kardeşi biribirinden ebediyen ayır
mak hem doğru, hem kolay değildir. 
Daha iyisi temaslarını azaltmak ve 
kontrol altında bulundurmaktır. Ah
laki noksanlarından şikayet ettiğinfz 
baldınızla karınızın hiç konuşmama
larını değil, yalnız ıizin yanınızda 
konuşmalarını temine çalışınız. 

• 
Aşıkane teklifler 

vet kalayım,. ; diye yanındakileri sav Sultanahmetten F. Bur. 
mıt- Yalnız kalınca: "Acep benim bu "Zevcem bir dairede memur-
-~ no o)f_sp1 .• Şu derdime- D\ A· dur. Ayni daiı-•ıl• çallfan bir •en
Jhan bir ckrman bulunacak?.,, ...Diye cin lrendiaine Ôfıl&J#rt •"HfHır/e 
düJiinmiye b&§latnl§ ... Padişah böyle bulunduiunu öğrendim. B'lfka bir 
ce düşünüp dururken, nar ağacının yere nakli için çok çalııtım, lakot 
üıtünde bir çıtırtı işitmif. Bir de ba- muvoflok olomadım. Ne yapa
şını kaldırıp bakım ki, ne baksın.. yım?,, 
Yumşacık tüyleri parıl parıl yanan Size bu haberi veren karınızsa el· 
iki dilber samur, salına salına gezer- bet kendisine yapılan bu abes teklif· 
ler ve biribirlerile söyleşirler ... Sa - lerin cevabını vermişt_ir. Fazla endi· 
murun biri, "hele şu inıan oğluna şeye mahal yok. Başkasından öğren
bak. Acep ne derdi var ki, böylece o- dinizae zevcenize ıorunuz ve size ne· 
turmuı düşünür.,, der. Oteki samur: den bu küstahlıktan bahsetmediğini 
"Ol insan oğlu, padişahtır. Onun der anlayınız. Maamafih bu da kızacak 
dine kimse çare bulamaz. Ancak o - bir şey değildir. Kadınlar çok defa 
nun marazına ilaç, bizim poatumuz • k~~larını lü.zumıuz yere endişeye 
dur. Şayet bir takrip ile bizi ele ge - ~~şurmcmek ve şüphelendirmemek 
çirse, telef edip postumuzu yüzse, on ıçın bu çeşit küstahlıkları gizlerler. 
d.~n bi: kilrlc-yapıp s!rtına .giyse, ş?l Ancak sizin öğrendiğinizi görünce 
rutbe f ılih bulur ki, bır dahı elem yiı- anl~!acak, nas~l mukabele ettiğini ve 
zli ıörmcz.,. diye cevap verir. Padi - bugun. ne vazıyette olduğunu söyli
fah, bu sözleri işitince, hemen okunu y~cektır. Alacağınız cevaba göre ted
gerer. Niıan alır. Bir okta ikisini de hır alır; karınıza nasıl hareket etme. 
itlaf eder. Derhal o iki aamurun de- si icap ettiğini söylersiniz. Memuri· 
riıini yüzer. Bir takke diker. Başına yetini .nakle çalışmıya lüzum da yok
giyer .•. Sanki o anda vücudüne bir fe- tur. Bır kadının bu çeşit abes teklif
rah yayılır. yeniden dıtinyaya gelıoişe lere ma~uz kalması içın bir iş ı ve 
döker •. Bir vafir ıonra, veziri vüze- erkeklerın arasında çalışmasına bile 
raaı &clirler Padişahı öylece ıürür i- lüzum yoktur. Evinden çıkmıyan ka
çinde ıörünce şenlik ederler. "ma - dınlar arasında da buna benzer tek
demki samurun postunda böyle bir lifler, mektuplar alan nekadar Çok
ba11a vardır. Ne dururuz; hemen sa- tur!. 
mur avhyahm. Padişahımıza Jibaı - • 
Jar, döıekler, yaıtıklar yaptıralım.,, Bir köylü ve kibar bir kadın 
derler. Samur avına eirişirler. Dağ- Eskişehir den M. Sarı: 
tarda taşlarda aamur komayıp padi- "A l 
tabın sarayına getirirler. Libaslar, sen Niideliyim. Küçük )'Ofta 
dötemeler yaptırırlar. Padişahın oda- babamdan ayrılıp burada amcamın 
aının duvarlarını samur postu ile kap yanına geldim. Bira:aıcık okudum, 
latırlar. Artık paditahın hiçbir gamı yazdım. Şimdi lrüçülr bir ifim var; 
kaaaveti kalmaz. Günbegün neşesi ar bet .0 '! lruruı kauınıp Allaha fiilrür, 
tar. Taıry. beş yüz sene yaıar ..• Onlar geçınıp gidiyorum. Otu:ıı ilıi YClfına 
ermiş, muradına .. Biz: çıkalım kere _ baatım, daha aflrın n• olduiunu 

1 bilmem. Ama ,.eçenlerde baııma 
v~~~l~··bir sükut içinde dinlenen bu . bir vaka' geldi. Şehir dııında kaza-

ya uinyan bir otomobilde itibar bir 
masal, dudaklarda iştiyak ifade eden hanımın düfüp bayıldıiını oördüm. 
tebessümler arasında bitmişti. Masalı H • 
herkesten daha büyük bir zevk ve lez- anımı kucalrlayınca yola çıkar-

dım. Yüzüne ıu serptim. Kendine 
zetle dinliyen padişah lbrahim, ağ - r 

Kadının kibar erkeklerden tikayet 
etmesine, köylü bir kocaya hasret 
çekmesine bakılırsa kocasından çok 
yı:nmıı, şimdi kendisine sad•k bir eı 
arıyor. Onun bu aarı genci İııtanbula 
çağırması menu bir eş aramasına at
ıfolunabileceği gibi, kendisine çok 
!bağlı bir arkadat·istemesine de ham
lolunabilir. Bunu açıktan açığa sor
mak ve anlamak !hım. Kumarbaz, 
çapkın, evini her an ihmal eden bir 
kendisini bir kazadan kurtaran saf, 
doğru ve babayiğit bir köylü ile ev. 
lenmeğe can atması pek mümkündür. 

• 
Çayı görmeden paçaları 

sıvamak 
Bebek, H. C. K. : 
"Benim ikinci ııevcemden bir lrı

zam, relikamın ilk zevcinden bir 
oğlu var. lki•i de y•tiımiı, gençtir. 
Biri on bef, ötelıi on altı yaıında. 
Bunların biribirini sevmeleri ihti
maline karıı nl,anlanmalarını dü -
ıünüyoru.a. Mümltün mü1., 

Kanun müsaittir. Fakat it·rde se· 
vişmeleri ihtimaline karşı nişanlama
nın manası yok. Ya ilerde sevio:mez
ler, baıkalarınr severlerse?. Bekle
meniz ve sevişip aeviımediklerini an
ladıktan sonra karar vermeniz daha 
münasiptir. 

SAGLIK 
ö G (J T ı_ ~ R j 

Veremliye açık hava 
Artık herkes biliyor ki, vere~li 

.. hastalara açık hava lizımdır. Gece, 
gündüz açık hava. Atetli olanlar ya• 
taklarında kaldıkları vakit bile pen
cereler açık. Ateıli olmıyanlar gün • 
düz şezlong üzerinde istirahat ede • 
cekleri vakit yine açık havada bir sa 
natoryoma &idip oradaki ~eniş veran 
ıdada ~tamıyorsa. biç .olmana evinin 
balkonunda, taraçasında yine aç.k 
hava. 

Fakat, açık havanın verem üzeri -
ne faydası acaba nedendir? Açık ha· 
va kapalı havadan daha temizdir, a· 
çık havada asit karbonik daha çok -
tur, ve yemekte acele etmeyinız. Çiln 
ki açık davada teneffüs ettiğimiz hea• 
vada da yine bizim ciğerlerimizden 
çıkan hava vardır. 

Hekimlerin yaptıkları güzel bir 
tecrübe havadaki asit karboniğin hiç· 
bir tesiri olmadığını pek giizel göste 
rir: Bir odanın her taraf;..'lı pamuk • 
larla kapıyarak dııardan hava gel -
mesine hiç meydan vermeyiniz. Oda-· 
nın içerisine birçok ta, geniı nefes 
alan, gençler doldurunuz. Üç çeyrek 
saat ıonra eu ıençlerin bepıi kendi
lerinde rahatsızlık duyarlar. Buna se· 
hep olarak ilk batıra gelen §ey tabii 
havanın terkibi bozulmuı olm:ısıdır. 
Vakıa o vakit havadaki oksijen yüz
de on bete düşmil§, aait karbonik te 
yüzde bqi geçmiştir . 

Fakat odanın hiçbir tarafını açma 
dan, içeriıinde bir vantilatör i§leti -
niz. Odanın içindeki gençlerin hepıi 
hemen rahatlık duyarlar. Demek ki 
havanın terkibi değitmit olmasını~ 
hiçbir tesiri yoktur. 

İsterseniz, vantilatör iılemediği va 
kit, her tarafı kapalı odadaki gençler• 
den biril}in burnuna, odanın dııjarı • 
sn • n ayrıca bir lastik boru ile taz:e 
hava getiriniz, bundan hiçbir fayda 
görmez, rahatsızlığı geçmez. Yine 
isterseniz, odanın dı§arısında bulu -
nan bi!' ada.ma içerideki bozulmuı ha 
vayı yıne bır boru ile teneffüs ettir -
tiniz, bundan hiçbir rahataızlık duy. 
maz. 

Demek oluyur ki, inaana iyi gelen 
şey havanın durıun ve aıcak olma • 
maırdır. Veremlinin iıtediği de ıerin 
ve hareketli havadır. Ama, hareketli 

Penro 
20 l:.ey 
Leva 
20 Dinar 

Yen 
İsveç kuronu 

Altm 
Mecidiye 
Banknot 

33,-
31.-

940.-
53.-

232,-

ÇEKLER 

Pariı üzerine 
lnıiliı lirıar 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Le1 
Dinar 
Yen 
Çernovett 
lıveç kuronu 

ESHAM 

İş Bankası Mil· 
,. N. 
.. H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Şirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkoı 

... v .. u 
Aslan Çimento 
Merkez Banlruı 
Osmanlı Bankuı 

-Telefon 
İttihat Deiirmencilik A.T.S. 
Şark Defirmenleri 
Şark Merkez Ecnnffl 

942,-
53,50 

234,-

Kapanıw 

12,06 
611.25 
0,79,SO 
9,76,44 
4,71,57 
2,44,50 

63,&S,69 
1,16,96 

19,21,70 
4,25,33 
1,97,55 
4,21.-
4 Sl.40 

63,77.55 
!UU! 
2.71.JO 

lo.91 
3,13,54 

92.-
9,60 
9,70 

24,75 
40,
ıs• 

22,SO 
7.-

14,75 
2,15 
•.ıo• 

58,75 
22,-
9,-
9,25 
0,73 
4.-

TAHViLAT 

Rıh tan 
Mnadola..l.n il Kupon kesik 

... m 
Anadolu 11riime11il 

10,-
41,50 

4J,:t0 
44,40 

ıSTiKRAZL· AR 

Türk Borcu I 
,, ,. II 
,, ,, III 

İıtikruı dahili 
Erıani 

OLÜM 

26,50 
24,60 
24,70 
99,
e:ı.-

Süvari Feriki General Osman Nu
ri km, Dr. Bay Sadık Nuri kardeıi 
Bayın Emine iffet bir ıenedenberi 
müptela olduğu haatalıktan kurtula
mıyarak rahmeti rahmana kavuımuı· 
tur. Yarınki puarteıi ıünü Akaaray 
Küçüklanıadaki hanelerinden kaldı
rılarak öğle namazı Valide Camiinde 
kılınarak Topkapı haricinde aile kab
ristanına defnolunacaktır. 

Plik, neıriyatL 
BUKRES 

13-15: Plik ve duyumlar. 18: İıpanrol 
danıları. 20.15: Plik • Sözler. 21.35: O
da müziii. 22.10: Şarkılar. 22.45: Mın· 
dolin konseri. 23.15: Röle konseri. 23.5Sl 
Duyumlar. 

VARSOVA 

17.15: Hafif müzik. 17.45: Skeç. 18.201 
Şarkılar. 19: Keman konseri. 19.30: Ço
culdara. 19.40: Söıler. 19.45: Plak. 20: 
Sözler. 21: Süel yayım. 21.30: Trio koıı• 
stri. 21.4S: Duyumlar. 22: Koro. 22.301 
Edebi7at. 23: Senfonik konaer. 24.051 
Daııı pllldarı. 

BUDAPESTS -11: Reportaj (Bir ıarab mahzeninden) 
18.50: Taroıato konseri. 19.10: Der• 
19.35: Salon kentetL 19.55: Söylev. 20.2S: 
Şarkılar. 21: Söylev. 21.30: Orlcestra-
23: Dunmlar. 23.20: Macar müıiii. 241 
Pllk. 

ViYANA 

(AJtıi proıram her ıün kısa datpU 
poıta ile de yayılır.) 18.20: Pli.le. 19.1>: 
Sözler. 20: Duyumlar. 20.10: Ulusal ser• 
vis. 20.25: Sonradan bildirilecek. 21: Halk 
mill:ifi. 22: Kıdm korosu "Romantik ge4 
ce., 23.10: Duyumlar. 23.15: Radyo orkc .. 
tratL 24.45: Danı. 

MOSKOV.A 

19.20: Oda müıiJi. 20.30: Sovyet eser
lerinden lronaer. 21: Strıu11'un "Eflence
li harb., operetinin radyo montajı. 221 
Almanca. 23.05: İnıllizce. 24: Macarca. 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Sehnmininde Nlmn - Sımıtyada JC
'vm ... _ Akaara1dı Sırnn - Fenerdi 
Hüumettin - Kırısthftrlikte M. Fuat -
Bahı;elı:apıda Hüınü Haydar - Büyükr 
dada Sinaıl Rııa - He1bellde Yuıuf """ 
Be1oflunda Kanzulr - Panıaltıdı Gi
neı - Tıkıimde Karıkin Kürkçiyan ..,,. 
Gılatada Hidoet - Sitlide Pertev -
B)'iipte Hikmet ecııneled 

• 
L 1 M AN 

U.a.nrvr .... ı:onf 

Baciin 1imanmusdan sidecek vapurWI 1 

Saat 

21,- Saadet Bandırmayı 
• 

Bu~n limanmıuı ceJecelr npurlar: 
Saat 

6,30 
9,-

17,30 
16,15 
14,jO 
15,-

Gülnihal Bandırmadan 
İnönü Meninden 
Aıya Mudanyıdan 

Kocalei Iımitten 
Cümhuriyet Karadeniıd" 

Sakarya amirden 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Natit - Ertuiru1 Sadi Ti1atroea: Sdf 
20,15 te ıuvare (Baba) piyesi. 

• Süre,.,.a opereti: Saat 20,30 da (Ba1 ~ 
Bayan) opereti. 

havadan maksat inaanın üzerinden 6' 
hava c:ereyanı geçmeıi defildir. Öy• • Topobatı 'Balodi,.o Cardanbarında: :rd 
le hava zararlı olur. Toz getirir. Lü· zik - varyete. 
zumlu olan, fayda vere°"şey durgun ••Tanı Moıkovı ıcceleri 
olmıyan genit bir ıaha üzerinde dur- • Sarayı Monte Kriıto 
madan hareket eden hava, si.\:ün kı· • ipek: Marahuana 

k h d • Sümer: Kemanlar çalarke .. 
sası açı ava ır. • Alkasarı 17 No. lu Polis otomobill 

Belki açık havada elektrik te kapa 
lı kalmıt havadaki elektrikten başka • Şık: Son cünahnn - Kokaraça 

•Malalu Sevrinin ıesl 
türlüdür. Bunu henüz bilmiyoruz. • Türk: Vahıi atlar kralı (Reks) 
Fakat ıimdiki moda veremliler üze • • Yıldu: Robertı 
rinde de, herkesin Uzerinde de hava • Milli: Her •eY ıenin için 
odaki elektriğin Lteskirini ara8makk!ır. • OıkUdat Hllo: Kırımı ben l51dUrdiiSll' 

o man e ım Makineli adam. . . .--"'-

~ ... • ··--.. - ... ·-11111-1111111111111111u1111ıııtJll i Senenin ilk büyük Fransız filmi 

1 Kartalların Ölümü ı 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111111111111~ 

zından akan aalyeleri elinin tersile ge ınce bakındı. Otomobilin foförü 
sildikten sonra, tahtın sol tarafında de bırakıp gitmişti. U%Gtmıyalım: 

k Koluma tokıp, bazan sırtıma ala-
ara ~a duran kızlarağasına başını çe- rak kadını .. ece yarısına doğru bi-
vırmış: . 

- Behey Arap!.. Ne durursun. Var a:ım lrulübeye getirdim, doktor ilaç 
Vezire haber aal. Yarından tezi yok. buldum. iki gün yattı. /yilefti; •on
Samur isterim. ra bana çok teıekkürler edip beni 

unutmıyacağını •Öyledi. Çıktı, git
Dcmiıti. ti. Bu lıadının bir koca•ı varmıf: A· 
Meıele, ertesi &ünü cinci hocaya ma ayrılıyorlarmıf. Laf arcuında 

ıbetmitti. Hoca, kavuğu baıtınnc:ı bana lribar lrocalardan ıiltôy.t •tti. 

-111•ıııı•ııtt11ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•lll 1 
• Bu akşam YILDIZ Sinemasında Saat 9 da 1 = kM ~ 

huzura ıirmit: Bir köylü İl• •vlenmediiine bin lr•· 
- DevletlQ hünlı:lrmı. Samurda, re piıman olduğunu anlattı. Dn 

filhal bir cevher olup bunun kitapta Jren geçen laalta yine çılra,.eldi. 
dahi yeri vardır. Amma; aamur deni- Koc:cuından ayrılmıf. Anam ona 
len bu mahluk, ecinni tayfasına men- lrahv• pifirirlr•n iradın bana /.tan· 
ıuptur. Nitekim, ol padişah huzurun- bula gitmeyi teklif etti. Çiftimi çu
da da söyletzneleri buna delalettir. bulumu bıralrıp nasıl giderim? di
Onun için mübarek cisminize temas ye •ordum. Zenginim, ben •ana ba
edec:ek umur poıtlarını muayene e- ltanm; diye cevap verdi. Benim iyi
dip bunların kafir ecinnilere mensup liiimi unutamıyormuf. Ben olma•a 
olanlarını tefrik etmek ve bir de ne - imiıim belki ölecekmif. Kadının 
festen geçirmek gerektir. bazı hallerine mana veremedim . 

Arka.ar \'ar Düıün•yim, Jet/im. Anama •Öyle-

• Nnyor etropolitan Operaaı Primadonnaa i 
• . ta~!~~-= w. _!~2. ~ ~.. 1 
~ BiR AŞK GECES i 1 
• lıimU opera ftlmiala Ulc defa ,a.terilm~ tereflne I~ 
il Mevsimin En Buyuk GALA MUSAMERESI 
- Bu filmde büyük ıan'atkir KARMEN TRAV"ATA •e 8 tt fly ~ 
• operaaını .. nta etmektedir , 1 madam u er ~ 

Proruma ilbeten t FOX JURNAL-MIKl MAVS n musiki u•tatlan ıeriıinden Vala kralı JOHN STR.4lJS ~ 

;ııı•ıııı•ıııı•ıı~i•i"ı•iıiıilrnı•ıi"•nır•,m•iiıii1iiiiinı•~•""t•"'';mimilıı•ıııı•ıııı•"'' 
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iCıi~ 
c lngilterenin inadı 

YUNAN REJiMi 

Krallık Kazandı ! 

Radyo ile 
İngiliz 
Milletine 
Cenevre, 3 (A.A.) - Eden, Sa

muel Hoare ile birlikte buradan ay
rılanıtır. 

l'İ t:ne~ed~ ltalya hakkmda zec. 
l'a ~bırlerın tatbikıni kararlaıtı
rn~ evlet •damlan, araıuluıal 
l'İh" ~ıebe.tleri!' binlerce yıllık ta-
te 

1~.be bır mıali ıörülmedik bir 
cru e · · · bir d Ye. ı.ırıııyorlar: Mütecaviz 

Son Neticelere Göre Kahir Bir 
Ekseriyet Krala Rey Verdi 

Atina, 3 (Ozel aytanmız bildiriyor) -Tekmil Yunaniıtanda ıeno
yun müabet neticeli alınmıttır. Elueriyet kraliyet taraftandır. 

Cenevre, 3 (A.A.) - Samuel Hoa
re, Cenevreden ayrılmadan önce In
giliz milletine hitaben radyo ile ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

"2 Teıriniıani 1935 cünü Uluslar 
Soıyeteıi tarihinde mühim bir tarih 
olmuıtur. Uluılar Soıyetesi, kollek· 
tif bir teaanilt cöıtermek suretiyle 
hayatiyetini iıbat eylemittir. Zecri 
tedbirler hakkındaki fiipheler ortadan 
kalkmııtır. 56 u1uıtan ellisi ıoıyete
nin tekliflerine müzaheret vadetmit· 
terdir. Bu neticeye Ingiliz veya in· 
giliz • Fransız tazyikı ile delil, kilçUk 
büyük bütün devletlerin elbirliiiyle 
varılmııtır. Şuraaı muhakkaktır ki, 
Uluslar Birlilinin bütün üyelerinin 
vegi,ne hedefi harbin fecayiini milm
kün mertebe kısa kesmektir. Bu fikir 
iledir ki bu sabah Aloisi ile açık su
rette görüıtüm . ., 

~er evletı ılctııadi tazyik ile yola 
cakfe~. balyaya ıilah ıatılmıya
ca)c • ta Y~ya İıtikraz yapılmıya
llı 1• Kredı verilmiyecek. ltalyadan 
t il_ •~hnalrnaıyacak. ltalyaya ba-

ı ıptıd • d A aı ına deler aatrlmıyacak. 
geJ ca~a b.u tedbirlerle ftalya yola 
-at ~le nu? Bu, mütehaıııı iktı
; çı ~nn bile kol•y koby cevap 
11~!e.?11Yecekleri bir sualdir. Ancak 
le UYUk Harp içinde Almanya hak
i 'kda tat~ik edilen çok sıkı bir ab
'Yul anın ınüeaair olmuı için dört 
t~J z~an lazımgeldiii hatırda tu
tatb~k o~urıa, Almany3 hakkında 
S:olr 1 e.dılen ablukaya nazaraı:! 
tedb'hrif olmaıı lazır.ıgelen zecrı 
\l:ı; ır ~re karıı ltalyanm daha 
.... Un bır müddet dayanması bekle· .. ır. 

bı Meier ki ıu üç vaziyetten biri 
•Ydana gelsin: 

ı, 1
1 - Zecri tedbirlerin tatbikine 

1 •t •nınazdan önce veyahut bat
ba~ ~e uzl11ı1ılank 

•rbe nihayet verilain. 
• 2 :ı:.-:- ltalya Habe~iıtanı battan
~ ıııal ederek Uluı1ar Kuru
k tanwnlammıı bir emrivaki 
a11ı11nda bırakıın. 

t 3 .- ltalya hakkmdaki zecri 
llh~bırler tedricen afırlaıttnlarak 
~ kka ve hatta ıilahlı müdahale. 

e •dar ileri ıidilıin. 
Ilı Son ıünlere kadar birinci ihti
ıJI ı~lip idi. Fransız Baıbakanı 
J val'ın tavaNutu ile Akdenizde 
il ... 

d ıı ız donanmaıınm toplanmaaın-
~n doian lnıiltere • ltalya ••r

~•nliii izale edildikten aonra ital-
a • ~ hamine .W...,.. ..-. 

~e~ İçin teaebbüae giritileceği \Wl
ırılrniıti. Şimdi anlıyoruz J.ri ita). 

~~ •. f ngiJtere gerg1nliii de zanne
ddıii ıibi, sail olmut deiildir. 

8u •nla,!ına, ltalyanın Binıaziden 
j•k~rlerini geri çekmeaine kartı 
nıı~t•renin de Akdenizden bazı 

8911lılerilli geri almaıı eaa1ma da
?°~"'Yordu. Gerçi ltalya Binıazidea 

...,, • L"'F ltat f -;- -14.t W•- -,•oawnııbr. .. 
el ngıltere bunu kafi gönnediğin
lllen Akdenizden hiçbir gemi alma
.,,~";; l!alya • lngiltere gerginliği 
!l'h 1 •lınde devam ediyor. Harbi 
t~ ~e~lendirmek için yapılacak 
ili~ buae ıelince; bu da MuaaoJi. 
Jt nın ne İngiltere, ne de Uluıl;ır 
).:::ruınu tarafından kabul edilemi
~i" ek tartlar ileri ıürmeıile timdi-

t:Uya dütmüt gibi görünüyor. 
•i h e.lya tarafından baılanan aake
•tt" f~eketin muvaffakıyetle inkiıaf 
lfllb ıne bakılacak oluna, ergeç 
ihr eı 111lukavemetinin kırılacaiına 
ı-,.'kal venlir. Fakat acaba Uluı
..,_.;,urumu ve İngiltere İtalya ta-
1,;--.ı ihd• edilen enrivakie 
J.te.'bll. •iecekler mi? Her halde 
a.ıll dfııtanın iatilaıı bugünkü çık
"'• ı lln bir kurtuluı çareai .. yıla-z. 

Kondi-iı beyanatta bulunarak bu neticeden memnun olduiunu, kt-a. 
lın yakında Yunaniatana releceiini, dıı ıiyaaada hiçbir deiitiklik olmı. 
yacaiını aöylemiıtir. 

Atina, 3 (A.A.) - Reyiam bütüa 
memlekette tam bir nizam ve ıükun 
içinde cereyan etmektedir. Alınan ilk 
neticeler Krallık taraftarlarının kahir 
bir ekseriyet kaazndıklarım bildirmek 
tedir. Atinanın 6 ıncı seçim bölgesin
de 865 reyden 849 u Krallığa ve 16 
sı cümhuriyete rey vcrmiıtir. Agia 
Paras.kcvi banliyoaunda 824 reyden 
820 sı krallığa ve 4 ü cümhuriyetc 
rey vermiştır. Muhacirler kalabalt1' 
kütleler halinde rey vcrmiılerdir. 

Atina, 3 (A.A.) - Naip Kondilis • 
ulusa hitaben bi beyanname neşret -
.mittir. Kondilis bu beyannamede, 
.memlekete birçok fenalıklara mal ol
muş olan siyasal anarşiye nih3yet 
vermek zamanı geldiğini bildirmekte 
ve ulus siyasal ıeflerle ihtirasları tah 
rike çalışanları dinlememe~e ve fakat 
buglin pek lüzumlu olan cerri ıslaha
tı başarmak için elzem ola:ı krallığın 
iadesini taadika davet etmektedir. 
Kondilia'e göre, ulvi hakem olan kral 
lığın mevcudiyeti, dahili iftiraklara 
nihayet verecektir. 

Naip diyor ki: 
"Elen uluaunun tarihi, krallıfm o

nun bizzat mahiyetinde mündemiç o). 
dujunu isa..t etmektedir. Yurdu, ulu 
..ı bü,.wdüfe aevk için bizimle be
rabw ıeliniz. Buriind""" itikren ,,....w 
Lir devre baılamaktadır.,, 

Atina, 3 (A.A.) - Konamı, gaze-

Yunan Kralı Jorj 

tecilcri kabul ederek, Yunan kralhğı
nm Dıt itleri ıiyaaası evvelki reJim 
ıiyauıının ayni olacağını teyit etmiş 
ve demiıtir ki: 

"Yunanistan bütün büyük dev1et
leTl• doat\uk milnaacbetleri idame et
mekte ve Balkan paktı prensiplerine 
tamamen bağlı bulunmaktadır . ., 

Kuzey Çinde istiklal 
Hareketi Başladı 

eden gümrük gelirine el koyacak olur 
u Ingiliz: alacaklarına karttlılc bulu
nan bütün rehinler yok olmağa mah
kumdur. Buhunı. beraber General 
Kayıek henüz kuzey Çin bölgeaini el
den bırakmak istemediğinden ve hu
dutta bili kuvvet yığmakta olduğun· 
dan, bu tehlike henüz uzak gibi gö
rünüyor. Herlialde, ıöyJendifine göre 
Çin merkez hükumetinin taahhütleri
ne dokunacak herhangi bir meı'u1 bil 
kı1mete karıı ıiddetli tedbirler alına -
caktır. 

Suiluutt• tevlıtil edilenler 

Londra, 3 (A.A.) - Sir Hoare bu· 
raya geldi. Van Ziland'ın devlet ada
mı ııfatiyle olan meziyetlerini kay • 
detti ve onun tqcbbilıünden dolayı 
pek ziyade memnun olduğunu söyle
di. 

lıpanya kabineıinin 
durumu 

Mıdri!. 3 A.A. - Başbakan Cha· 
paprieta bir gazeteciye diyevinde 
parlamentodan yardım bekledifini 
fakat yardım görmeıe de yine prog
ramını deiiıtirmiyeceğini ve bu 
yardımı parlamento dıtında araya • 
cağını aöylemittir. 
Baıbakanın bu a8z1eri parllmento

nun icabında dağılacaiı suretinde tef 
sir edilmektedir, ----

1 tal yan polisi harekete 
geçti 

Londra, 3 A.A. - Reuter Roma. 
dan öireniyor: • 

İtalyan potiıi, f ngili. elçiliği ve 
yahut herhanci bir yabancı elçilik 
veya konıoloıluk aleyhinde tezahü· 
ratın önüne ıeçilmeıini emretııUıtir. 

Fransada yeni 
Bir parti 

Paria, 3 A.A. - Soıyıliıt partisi
ne menıup bir çok federasyonlar ile 
Gironde federasyonu üyeleri bir 
Demokrat ve Cümhuriyetçi ekıe· 

riyeti vücude getirmek ilzere aarfo· 
lunan bütün gayretleri birlettirmek 
için yeni Sosyalist partisi adında bir 
parti kurmayı kararla9tırmıglardır. 

Kanada' da 
Deprem 

Nevyork. 3 A.A. - Nevyork lıü· 

kumetinin şimal böle«inde ve bütün 
Kanada sınırı boyunca yeniden hafif 
depremler olmuştur. 

li~ t•lde geride İtalyayı yola ıe
~ e için zecri tedbirlerin tedri
lcll~ llfll"laıtmlarak iti ablukaya 
Liit·~" •Ül'\iklemek •ıkkı kalıyor ki 
tlin un teminata r."lğmen, lngiltere
ii ıneıeleyi buna doğru ıürükledi-

Pekin, 3 (A.A.) - Japon makamı. 
tının teşebbüsü üzerine 30 kiti tev
kif edilmiıtir. Japonlar bunları teaJi. 
mini istemiılerae de Pekin ve Ticnt· 
ıin valisi tahkikatın, mevkufları ceza. 
!andırmak veya mahkum etmek işinin 
mlinhaııran Çin makamatına ait oldu 
ğunu ıöyliyerek Jıponlann bu talebi 
ni reddetıniıtir. He1ena (Amerika) 3 A.A. - Bu

Yni Çin Drıbokanı rada bugün yine bir deprem olmuı 
Şanghay, 3 (A.A.) - Son suikast ise de ne ölen ne de önemli bir ftuar 

Kane' te yaralanan Dıı Bakanı Vıne!ingvei vardır. 

Cnıll,ıl:ınaktadır. 
blii •l'çı lnıilizler bÖyle bir tedbire 

"ilce.at• J d" .. d''-1 · • IÖ)')" ı aı a uıunme ıa erını 
aiaiıı~>'orlar. Fakat lnıiliz diploma
dir t" Yollan ıizli ve eararenıiz-
J:' e.İt 11ıiltere yavaı harekete ıeçer. 
•itil:: bir defa harekete ıeçip te 
te.>i •ına :ıtikamet vererek hedef 
lıiçt.~ •tti mi, o hedefe •armakta 
töıt 1". devletin ıöıtermediii inadı 
hdi~~· Yeryüzünün yüzde yirmi 
llu._ •ını lcaplıyan ve dünya nüfuau
tiı~• 1dörtte birini içine alan ln
ı.._d "lllparatorlufu bu defa bu 
'..\. 3~ Eotterecek ıibi ıörünüyor. -....... 

~kosıovakyada 29 
•us tutuldu 

l>raa 3 
1ıeaab •· A.A. - Zabtıa Almanya 
iki rtı~~ }'apılmı§ süel ve endüstriyel 
tı bitir 1?1,~susluk işine ait tahkika
lıtrı 29 ~~,t.ır. Bu yüzden suçlu bulu-

11;ııı hapistedir. 

~ lı~çre olimpiyatları 
,_t kllll: 3 • A.A. - lıviçre Olimpi· 
*1ti .~~ıtetınin açılıt töreninde 2500 
oer~ u arada hilkQmet ve uray 
l>\llullllı ile tlıUvereite rektöril haıır 

ko uıtur. 
ıısoo ~lte h.tkanı, 49 mlUete menıup 
Ctk Oli tlttln iftirak edecekleri cele• 
'P<>rtuı:'Piyat oyunlarına tıviçreli 

rı davet etmittir. · 

Aırıerikanm Adiaababa 
,, . Atatemiliteri 

"" . •ııngt0 • • 
W\dııab b n, oi1 A.A. - Sü Bakanı 
lu l'U~~ • ıta~emiliterliğine bir top· 

•ıısı tayin etmigtir. 

Londra, 3 (A.A.) - Kuzey <;inde- in yerine Tokyodaki eski Çin bilyilk Ottava, 3 A.A. - Ontario'nun bir 
ki istiklal hareketi dikkatle takip edil- elçiıi Çlangsopin tayin edilecektir. oçk §ehirlerinde hafif depremler ol· 
mektedir. Alakadar çevenler Tokyo- Şiddetli tedbirler muştur· 
dan 11on gelen haberlerde, Tientsin Tokya, 3 A.A. - Şimal Çini G 
gümrüklerinin geliri karıılık tutul~ makamatının, Japon ve Mançuri a- o·· . g Ateşi. 
mak suretile Ingiltcrenin vermiş oldu leyhtarı unsurlara karıı ıiddetli ic· rı n 1 
ğu borçların doğrudan doğruya teh- raata giriıtiği bildiriliyor. 
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dit edildiğini ıezmektedirler. Olkenin Nankin, 3 A.A. _ Uanı-Çinı:-
ekonomik yönden inkiıafı için ıayet Uey'in sıhhati düzelmekte berde· 

;:~:m~ı:;cl·rdK;b·i~·esi Parıa- s,__a_·y_ıe_d_i __ __, 

mantoda Ekalliyette 
Bclerıt, 3 A.A. - Yarı resmi çe

venlerde söylendiğine eöre, buıün 

hük\lmeti tutan ve 140 üyeıi bulunan 
Radikal Birliği parlômentoda mutlak 
ekseriyeti haiz değildir. Bununla be
raber en kuvvetli partidir. Bu birli· 
~in yanında son ıünlerde (İş grupu) 

ingiltere 
Kömiir buhranı 

Londra, 3 A.A. - Bütün kömür 
madeni ı:i sahipleri kömür endilıtri· 
ıi buhranına çare olmak ilzere satıt 
Uzerinde kontrol teaiı olwunaaı tek
liflerini kabul etmltlerdir. Halbuki 
Lancashire ınaden itçileri pa trc ı la • 
rın doirudan dofruya milzalcerede 
bulunmak tekliflerini reddetıniıler • 
dir. 

Macar Kültür Bakanı 
Peıte, 3 A.A. - Kültür Bakam 

resmi bir görette bulunmak üzere 
bugün Var§ovaya hareket etmJıtir. 

adıyJe yeni bir grup tetekküJ etmlt· 
tir. 40 üyesi olan bu grup Radikal 
Birliğine mensup olmamakla beraber 
hükfımeti tutmak fikrindedir. HükQ
met, bu grupun yardımile dCmokrat 
kanunlarını parlimentodan ıeçirebi· 
~ceği ümidindedir. 

Lehistan • ~ekoslo· 
vakya mOnasebatı 

Vartova, 3 A.A. - Praı elçilik 
müıteıarı Chodacki timdilık vekile
ten orada itcilderlik vaıif eıini yapa• 
caktır. Birkaç ıilndenberi Polonya 
Ue Çekoslovakya araaındald milna • 
aebetlerde ıerılnlifin aaalmakta ol
dufu cöze çarpıyor. HUkQmeı !"tıze· 
telerinin Ji9anı oldukça mutedildir. 

Bir yelken aemiıi vapurla 
. çarpıttı 

Gotemberg, 3 A.A. - Linıard a· 
dındaki Fin yelken gemiıi Laeıoe a
çıklarında adı sanı belli olmıyan bir 
vapurl• çarprşmı~tır. Gemi Gotem
berge kadar yedekte getirilebilmiş • 
tfr. 

Görin• 
Sarbrücken, 3 A.A. - General 

Görinc burada verdiği bir al:Sylevde 
SarlıJarı Almanyayı sadakatlerinden 
dolayı tebrik etml! ve geçici •orluk· 
lar karıısında yeH dUtillmemcıhıi 
tanlye ettikten sonra demi9tir iri: 

"Bize top, gUIJe ve tayyare temin 
eden fedak&rhkların hiçbiri ıtır gel
memelidir. Mukadderat saatinin çal
dığı gUn yeter kf topumuz ol,un . 
Varsın domur:umuz, tereyağımız ol
masın . ., 

General Göring, Hitlcrin: •·sar 
meselesi halledildikten sonra Fransa 
ile aramızda hiçbir ihtilaf kalmıya
caktır,, sözlerini de hatıratlmııta. 

Grraoıd~Da 
ALEKSANDR'ın 

HA. T~.A.LA.~ 
~ 

No. 23 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Hükümdar Ailesine l<arş~_Savru
lan ithamlar Çariçeyi Urküttü 

. 
Alekıiycf de ıiyaat teıirlere kapıl· 
mıyıeaktı. Halbuki beklenilenin ak
ıi zuhur etti. Niki, çok uzun saman 
Çırskoye Selo'dan uzak kaldı; bu 
zamandı Raaputinin avenesi sarayda 
nüfuzunu arttırdı. A!ekıiycf iıe o ıı· 
rılarda kırmızı salip, beleCliy~ bi~· 
liklerl Zemato birlikleri ve ıaıre cı
bi ma~um namlar altında ıizlenen 
rejim dil9manı ••yardımcı teıekklil,. 
lerin komplolarına ilet oldu. 
Münevverlerin ilk galeyanları, 1915te 
mağlubiyetimiz akabinde.rejim aleyh 
tarlığına döndü. Bunlar, ileri hatlar
~a temaı etmeli ve askerlerimizin ih· 
tiyaçlarını ınlamAk behaneaile, mun 
tazaman, cepheye ıidip geliyorlardı; 
fakat takip ettikleri ıaye, nüfuslu 
ce~eralleri. fikirlerine uydurmaktı. 

Çariçeye hücumlar 
Harbin bidayetinde, hükWııcti tu • 

tacaklarına yemin eden Duma aza • 
ları, gece gündüı, rejimi yıkmıya ça • 
lıtıyorlardı. Onlar, bu rejime dütman 
lıklarını, ıenç Çariçenin "Almanlı • 
ğa karşı beslediği muhabbete,, at • 
fediyorlardı. Askeri sansörlerin, ıa· 
zetelerden çıkardıkları, bu yoldaki 
yazılar, linotiple basılıyor, ıiperler • 
deki 11kerlere ve zabitlere daiıtı· 
lıyordu. 

HükOmdar aileaine kırp savrulan 
bu ittihamlar, Çariçeye kartı muhıb. 
betimi artırıyordu. Onun hatalırmı 
biliyordurn ve bundan dolayı nefret 
ediyordum. Temenni ediyordum ki, 
Alis, bu cahil köylüye inanmaktan 
vaı ceçıin 1 Çünki onun, yalnız, bu 
kabahati vardı; Ruıyayı ıevıisinde, 
bir ıölce bile mevcut deiildi Çariçe
nin babası Dük dö Heı Darmttad, 
Kayserin en büyük dütmanı idi ve kı 
zmı, Prusyanın yıkılma11 temennileri 
içinde büyütmüttü. Aliı, Rusyadan 
sonra İngiltereyi severdi: oraaı, en 
çok beğendiği yerdi. Ben de, amca • 
larım da, amcazadelerim de ve bü • 
tün Aliale ıık ırk konupnlar, ona iı· 
nat olunan bu Alman doıtlutunun, 
hem pek korkunç, hem gülünç bir if 
tira olauğunu biliyorduk.. Bu iftiftll -
l•rm kıynatını bulmak için yıptıtı· 
mıı: tahkikat, bizi Dumayı cötUtdil. 
Mebusları, bu hare.ketlerile tayip et• 
tiğlmiz Hman Raıputini ileri aürdil· 
ler: 

- Genç Çariçe bukıdar yurtsever 
iıe, ne için, tehirde, casuslarla ve Al· 
man dostları ile açıkça dUtüp kıl • 
kın bu kaba ıarhoıu yanında bulun· 
duruyordu.? 

Vlkıalar doğru ise, mebuslar hık· 
h olabilirdi ve biz, bu adımı Sen • 
Peteraburıdan kovdurabilmek için, 
Çan ikna edebilecek ıözleri bulmak 
jçin beyhude yürüyorduk. Beni, cep
hede, &6rmiye celenler: 

- Siz, onun enittcai ve en iyi doı 
tusunuz; ne için söylemiyorsunuz? 
Diyorlardı. 

Neye yarardı? Harpten evvel, bu 
cehennem zeblnlai Raıputin içln, bir 
kaç kere, Çarla, milnakap etmittim. 
Yeni bir teıebbüıilme alacatım çeva· 
hı biliyordum: 

- TeıeklcUr ederim, Sandro i ae • 
nin iyi niyetlerini takdir ederim 1 

Diyecek ve beni kucalclıyacak; fa
kat hiçbir ıey yapmıyıcak. 

Karııı, Raaputinin mevcudiyetinin, 
o&lunun haatahtının nUkı etmeaine 
mini oldufuna inandıkça, Nikiyi ye
rinden kımıldıtamazdım. Hiçbir ıey 
yapamıyacatımı biliyordum ve bun • 
dan dolayı meyuı idim. Kenc:\imi va· 
zifeme veriyor ve herkesi, her~ yi U• 

nutmıya çalı,ıy~rdum. 

Niki karuından bat • 
kaama inaımu1or 

1916 ıeneai ıeldi. Umumi karar • 
ılhınu Kiyef e naklettim; General 
BruıUof a. yuda yapmayı tasa nur 
ettili taarruaı yardım etmiye huırla 
nıyordum. 

Kayın valdem beni ziyaret etti ve 
1915 tenberi, Kiyefte, kendi hııtane• 
sini idare eden, en ,1çük kızı Grand 
dütes Olgayı da gördü. Kulaktan ku· 
lai• fısıltılarla herkesi çamura buJa
yanlarlı dolu olan Sen • Peterıburg· 
tan ıonra, Kiycfin cengaver muhiti 
ihtiyar imparatoriçenin botuna gitti 
ve harbin nihayetine kadar, bisimle 
beraber kılmıya karar verd~ Htr pı 
zar, üçümüz, geniı Dniyeper nehri • 
nin sağ sahilinde, çok etkiden lnp 
edilmiı olan Kiycf sarayında topla· 
nıyorduJc. Yemekten eonrı, yabancı· 
lar çekilince, onun odıaında toplanı· 
yor, günün meaeleJerinl mUnalcı .. 
ediyorduk. İmparatorun ın111, ku 
k•rdeti, eniıteal, bir ıradı, hOf bir 
crup vücude getiriyordu. Her Uçü • 
mUz de, birer akraba •• birer •adılc 
tebaa olarak Çan ınoiyorduk. Yıkla· 
ıan feüketi biuettiğimiz için, her U· 
çilmüz de, elimizden gelen fedakir
hğı yapmıya hazır idik; çünkü onun 
bütiln faziletlerini ve kuıurlannı, iyi 
ce, biliyorduk: fakat ne yapıyım, ki 
gözlerini, bir türlü, açamıyorduk. 

JUym valdem, Sea • Peurakrı -

Ydarda General Sltohlelin hey. 
lreli. AfGiula laİtQef ltirAUi 

Jaalin• •elmiftir .. 
da olan biteni iyi biliyordu. Nazırlar, 
Rasputinin tavıiyeaile tayin ediliyo~· 
tardı. Bundan çok müteesir idi. Bır 
kederi de, Ruıyada bulunduğu elli 
ıene zarfında, aıraaile, prenses da 
Gal, tnıiltere kraliçesi, valde kraliçe 
olan kız kardeti ile her hafta mek· 
tuplafmıya alıttılı için, 1914 - l 917 
harp seneleri içinde, muntazam haber 
ılamamaıı idi. Kiyef halkı, onu, çok 
ıeverlerdi. Her &ün açık otomobille 
dolatır, halkın ıellmlarına tcbessUm
le mukabele ederdi. Fakat aklı, oi • 
lunda, ıcltninde ve bııta torunu A· 
lcksidc idi. 

1916 aeneıi yazı geldiği zaman, t~ 
ınamlle tes'ruJ. e~\\~ olan hüçum. la· 
talarımuın lıUkllm ıUren canYılık, 
ıerideki ttrtiMtın çirkitıliii ön'iı•de 
pek ayn bir manzara tetkil ediyordu. 
Ordu, dütmana ıalip ıelmek i~tiyot. 
du ve Brusilofun yıldırım eibi tuırru. 
zundan medet bekliyordu. Politikacı• 
lar iıe ihtilll dUtünüyorlardı ve aa • 
kerimizin muvaffakiyetlerinden teli· 
ıa düfliyorlardı. Tcftiı seyahatledm, 
beni, ıık ıık, Sen • Petensburga uza. 
tıyordu; fakat Kiyefe, kuvvetim sar• 
ıılınıı, ruhum zehirlenmit dönilyor • 
dum. 

- İmparatorun, kendini içkiye vct 
diii doğru mu? 

- imparatorun, Büryat !•m~d.e 
bir tarlatan tarafından tedavı tdı dı· 
iini ifittiniz mi? Ona, ıptaJJaştıra • 
cak birtakım moncol lllçlan içiriyor
mu1-

- Yeni Baıvelril~iz Möıyö Şt~r· 
merin Stokholmlu Alman caıuılırıJe 
daima, temaıta oldutunu biliyor mıy 
dmıs? 

- Raıputinin, Moakovıda ~allca • 
nan IOn reıaletlnl blllyor muıunuı.? 
Orduı '"' hakkında bir ıU.J ~orul· 

muyordu. Bruıılofun muıaffcriyet! 
için, en kllçUk, sevinçli bir temcnnı 
ltitilmi yordu. 

Hep yalan .• Hep isnat, hep iftira 1 
V c bunları, lmparıtoriçe taraf ın~an 
Unvanları verilmit olan dam donor • 
Jer, hatırı sayılın mabeyinciler &ibi 
mühim mevkili kimaeler yayıyorlu • 
dı 

Ordumuaun. tam. dUtaıana, ~at\ 
darbeyi indirmek için hasır buluna • 
cafı ıamanda, ırkamı.ıda lıyan pat • 
lıyaeatı. 9Upbtllı ıörUnUyordu. Btn, 
çıldıracak baldı idim. Stavkaya ıit -
mek. onu omularmdan sarsarak: U. 
yani Uyanl Deın~k latiyordum. ~tav 
itaya ıittim ve bet defa .. Niki ben • 
den, Ntkaımdan itittili naaih•tlere 
gittikçe sinirleniyor ve isyan ediyor· 
du. Payitahttan ıelen fena haberı~r 
Snilnde Bruıilofun muzafferiyet se -
vinçleri kıymetini kaybediyor, hattl 
hiçe iniyordu. On bet milyon Ruı 
aakerinin batkumandal\', (1915 ıon· 
baharı iptidaıındı naklettiğiMoıilcf) 
telci bU7Uk umumi karargihındı HP 
sarı ve sakit ourtuyordu. Ona, tayya 
reciliiimiıdrki inkitaf hakkında ma· 
l\amat •erdiiim ve Alman havı akın 
lann~ artık mlnl olacacımı~ı temin 
ettiiim ıaman, ıöaleri: Böyle büyük 
taaanurlara karp, allkaaıı dalar, 
kendi dUtüncelerilı yalnıa kalmak iı· 
tcdiilnl ibıaı ederdi. Bahıi dctitti -
rip te Sen • Petersburg ıiyaai baya
tuu 11ttinakapya cirittiiim vakit te 
o gi:Sılerdt ltimatıur:'lık ve aotulduk 
kaynardı. 

Bir defa, ütife tarsında : 
- Niki, artık do.tlarına itimadın 

yok! Dedim. 
Gözlerini bendtn kaçırarak, buı: 

cibi sofuk bir aeüe: 
Arkau "U 
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Akdenizde Fransız Donanması, Yunanistan, 
Süveyş Ve Petrolsüz Bir italya ~ .. 

' jUPO ur.· L 

' 
'" { ""'. ---

'alnrz Franaız donanmcuında kullanilan, küçük bir kruCJazör büyÜklüğündeki yeni muhriplerden 
biri: .Lö Tiriyomfan 

Cirest tezgahlarından teknesi henüz d 0 nrze intHrile:rı Dunkerk hattıharp gemisinin alacağı .s 
fekli gösterir temsili resim 

İ ngiltere ile italya Sömürgeciliği Arasın- Denizaltı Gemisi Bakım ından En Kudretli 
da Yeni Ve Gizli Bir Mücadele Başlıyor! Donanma Fransız Donanmasıdır 

Türkiye islam aleminin başı ol- ı ... ----------•-., 
mak iddiasını bıraktıktan sonra bu 
mevkii derhal Mısırlılar aldılar. Bi- ı 
zim ortadan kaldırdığımız meşihat, 
medresetülkuzat, ve saire ve saire 
birer başka kılığa bürünerek Kahi
reye göç ettiler. Şimdi müslüman 
füeminin fetva verenleri, tefsir ya
zanları hep El'ezher medresesinden 
yetişiyorlar. Bittabi İngiltere bu du· 
rumdan son derece memnundur. Zi· 
ra El'ezherı Msırda ve Mısır birçok 
bağlarla İngilterenin elinde olduğu
na göre Hint müslümanları bir baş· 
ka siyasi mekanizma içinde yetişen 
din adamlarından kurtulmuş bulu· 
nuyor kanaatindedir. 

Fransa da müstemleke imparator
luğunu geniş bir müslüman yığını 
üzerine oturtmuş bir devlettir. Onun 
için de müstemlekelerini dolduran 
camilerin vaız kürsülerini sıkı bir 
kontrol altmdcı tutmak bellibaşlı bir 
düşüncedir. Netekim Tunusun Ez. 
::eytune ve Fasın Elkaraviyyin med
reseleri bu düşünceyle tetkik edil
miş ve Fransa Sömürgeler bakanlı· 
ğının istediği şekle sokulmuşlardır. 

Akdenizin Üçüncü sömürge devle
ti olan İtalya ise son yıllara kadar 
bu inceliğin pek farkına varmamış 
gözüküyordu. Trablusgarpta büvük 
islam mütefekkiri yetiştirecek hiçbir 
müessese yoktu. Osmanlı imparator
luğu devrinde ve ondan evvel bura· 
da şöyle böyle okuyup yazmak öğ
renenler daha iyi yetişmek isterler
re mutlaka Mısıra, lstanbula veya 
Fasa ve Tunusa giderlerdi. 

Beşinci hicret asrında Trablusta 
yaşam~ olan meşhur Ebu İshak El 
Egedabi, kendisine "Nasıl olup da 
bu çorak yerde fikren bu kadar iler
liyebildiniz ?,, diyenlere şöyle bir ce-

Muııaolini 

vap vermekteymiş: 
- Havvare kapısı ile Zenatah ka

pısından girenlere kulak kabartarak .• 
Bununla Ebu İshak Tunusta ve 

Mısırda dolaşarak yetiştiğini anlat
mak iatemİ§tir. 

1551 de bizim elimize geçince 
Trablusun yıldızı bir müddet parlar 
gibi olmuş, 1771 de Karamanlı Ah
met paşanın adamlarından Mustafa 
koca bir medrese ve bir kütüphane 
açmıştı. Fakat Trabluslular gene 
Fas, Tunus ve Mısır medreselerine 
devam etmişlerdi. 

Trablusu Mısır ve Tunusun tesi
rinden kurtarmak kararını veren 
İtalyanların ilk hareketi Mustafa Ko 
ca kütüphanesini genişletmekle baş
ladı. 1924 te Kont V ol pi bu kütüp-

Yunan Donanması Venizelos 
I sganından Sonra Zabitsiz 

Ve Kücük Zabitsiz l<almıstır 

Yunan dertizaltı lilotillO.ının yeni ve ıyı bir gemi.si: "Gılavkoa,, 

İtalyan amirallığı Yunan kıyıla- 1 bir vaziyete girecektir. Şimdiki hal
rından gelecek herhangi bir hareke- de Yunan donanması şu gemilerini 
ti dört deniz üssünü kullanarak karşı kullanabilir: Averof kruvazörü, Hel
lamak esasını kurmuştur. Bu üsler li küçük kruvazörü, Pısara, Speçai, 
§Unlardır: Hidra, Kondoryotis, Etas, Leon, Ye-

Birindizi, Taranto, Mesina, Ogus- r~ks, Pante:a. muhr!pleri 6 .. t~_ne de
ıta. Bunlardan ilk ikisi İtalya yarı- n~zaltı gemısı ve bırkaç k~çuk tor
madasının cenubunda ve diğer ikisi pıto. (Bunların çoğu tamıre muh-
Sicilya'dadır. taçtır.~ . • . 

B. · d" · ·1 T d 5000 t Lakın Venızelos ısyanındanberı 
ırın ızı ı e aranto a on- b. k'" ··k . . • . .. Yunan donanması za ıt ve uçu za· 

Juk Kondotıyerı sıstcmınde uç kru- b"t b k d bliy'u"k b' k t ·· d · 1 •1 • M · ı a ımın an ır sı m ı 
vdazo(rS ve e)nı~a .tıd ge~~~rı, 

1 
e~ı~~: içindedir. V enizelosçu zabit ve küçük 

a a~ova tıpın e ton ~ . 1 1 zabitlerin bir kısmı kaçtıkları ve bir 
kruvazor, Ogustada Trento. tıe~nd; kısmı da tardedildikleri için Yunan 
1?.000 tonluk 3 ve Kondotıy~rı tı- bahriye bakanlığı büyük bir kadro 
pınde. 5.0.00 . tonluk 4 k:uvazor, ~ bo luğu içinde kalmıştır. Amiral 
mu.hrıp fılotıllası ve denızaltı gemı- Ö~omuno tarafından yapılan bir 
len .vardır. . proje Çaldarisin batbakanhkta bu-

Bır harp vukuunda Brıtany~ ?<>- Junduğu günlerde bahriye bakanı 
nanması Yunan kıyılarından ıstıfa- Dosmania tarafından tatbik edilmek 
deye kalkıştığı takdird: ~unanista- istenilmişti. Kondilis hükumetinin 
ıun bitaraf kalmasına ihtımal yok- rejim gürültüleri arasında donanma 
tur. Bu takdirde' Yunan donanması kadrosunu düşünüp düşünemiyeceği 
tla Britanya donanmasına yardımcı m kestirmek bir hayli zordur. 

haneye birçok arapça kitaplar vak
fetti. Bundan sonra Trablus ' surla
rının tamiri için vakfedilmiş olan 
bir parayla Vakfessur ile büyük bir 
medrese yapılması düşünüldü. Bu 
Medresede istam münevverleri yetiş
tirilecekti. Proje her nedense derhal 
tatbik edilemedi. 1928 de Murat ağa 
camii yanında Tacurada temel atıl
ması kararlaştırılır gibi oldu; gene 
vazgeçildi. Nihayet Mussolini kafi 
bir kararla bu işi halletti. Bu yılın 
on altı mayısında krala imza ettiri
len bir fermanla yüksek islam bilgi
leri medresesinin kurulması Trablus 
resmi makamlarına emredildi. ''El
medresetül lslamiyetülulya,. adını 
taşıyacak olan bu yüksek medrese üç 
kısma a.r.rılacaktır: 

1 - Uç yıllık bir ihzari kısım. 
2 - DlSrt yıllık bir orta J{r51!11: 

(Bu devre üçüncü yıldan sonra ıkı 
şubeye ayrılıyor. '.Airinci şube öğret
men, ikinci şube din işlerinde kulla
nılacak memur yetiştirecektir.) 

3 - Kadı ve mütfü yetiştirecek 
yüksek kısım 

Bu medresenin dersleri Tunusun 
Ezzeytune ve Mısırın El'ezher med
reselerinde en son kabul edilen prog
ramlara uygun olacaktır. 

Vakfessur'un 1934 yılındaki vari
datı 1,354,222 liret olduğuna göre 
bu para tamamiyle yeni medresenin 
bütçesine konulacak demektir. 

• 
Bu medresenin kurulduğu gün-

den sonra İtalyanın adım adım El
ezherin yerini k\ 7anmağa ç~lışacağı 
anlaşılıyor. Akdenizin isliim müs
temlikelerinde bu medrese açıl ııca, 
İngiltere ile İtalyanın yeni ve gizli 
bir kültür karşılaşmasına, mücadele
sine girişmiş olacakları görülüyor. 

Petrolsüz 
İtalya 
Endüstrisinde, uçaklarında, do

nanmasında kullanacağı petrolü bir 
başkasından alan devletin süel ve eko 
nomiğ kudretlerini yabancı kontrolü 
altından kurtaramadığı anlaşılıyor. 
Büyük dünya devleti olmak ihtira
sında bulunan İtalyanın en zayıf ta
rafı budur. 

İtalya her yıl iki milyon ton petrol 
satın almaktadır. Bunun yüzde 35 i 
Romanyadan, yüzde 22 si Rusyadan, 
yüzde onu !randan, yüzde onu Ame
rika Birleşik Devletlerinden ve son 
yüzde onu da L~tin Amerika devlet· 
]erinden gelmektedir. 

Eğer Ulular Sosyetesinin verdiği 
zecri tedbirler kararının petrol faslı 
tamamile tatbik edilebilecek olursa 
İtaya ne yapacaktır? 

Ne yapsın ... Ya Habeşle harbet
mekten vazgeçecektir, yahut gözü 
kararmış bir kurt gibi saldıracaktır. 

Romanya ve Rusya Uluslar Sos
yetesinde üyedirler. Hatta Romanya 
bir aydanberi ltalyaya petrol gön • 
dermekten vazgeçmiş bulunmakta • 
dır. Ama zecri tedbir olarak değil. 
Sırf tecimsel bakımdan alınmış bir 
karar üzerine. Zira, İtalya Romanya 
ile olan klering bilançosunun kat kat 
üstünde petrol satın almış ve bu pet
rol satışından 800 milyon leylik bir 
kısmı Romanya ödetmek imkanını 
bulamamıştır. 

Amerika, İtalyaya "harp vasıtala
rı,, satılmasını menetmiştir. Acaba 
petrolün de bir harp vasıtası olduğu
nu gözönüne getirerek Ruzvelt dahi 
şimdiden İtalyaya petrol satışını me
netmiş mi bulunuyor?. Burası henüz 
belli değil. Fakat Sovyetlerin petrol 
satışını keseceklerine inanmalıdır. 

Böyle olmasa bile İngilterenin Ak
denizdeki vaziyeti istediği anda İtal
yayı petrolsüz bırakmaya müsaittir. 
Cebelüttarıkta, Ege, Malta ve İsken
deriyede duracak filolarile İngiltere 
Akdenizde petrol taşıyan bütün ge• 
mil.eri rahat rahat kontrol edebilir. 

ingiltere italya ile tekbaşına yapacağı bir harbi kazanmış 
olsa bile denizlerin hakimiyetini Fransaya terke mecbur olur 

Fransızların 1932 yılında yammaya karar verdikleri altı 
Denizaltı gemileri bakımından dün- Vaşington muahedesile kendisi11i tah

yanın e:ı kuvvetli donanması Fransız dit eden tonilato miktarını büyük ge
donanmasıdır. Fransız denizaltı ge- milerde 10.000 t"'n aşmış bulunuyor. 
mileri arasında öyleleri vardır ki, bir Bunlara beheri 1 O.GOO tonluk 32 - 34 
başka memlekette benzerini yapmağa mil sür'atinde 7 son sistem büyiık 
kalkışmak henüz büyük 1'ir t~kııık kruvazörle yine 32 - 3 t mil sür'atin
~ir'eti sayılmaktadır. Faraza 1929 da de 7000 - 7700 tan1uk :ur k1av<ıZoru, 
denize indirilmiş olan Sürkuf, dün- Fransız clcniz lıombcırdıma11 uçaklan
yada bir başka eşi olmıyan bir deniz- nı ve ikinci derecede ehemmiyetli ge
altı kruvazörüdür. Bu gemi su üstil:1- mileri katmak Fransız donanmasının 
de 3.000 ve su altında 4.300 ton çek- Akdenizde ne hesaba kat:lacak bir 
mektedir. Bir taret içinde i!d tane 
203 milimetrelik topu, 550 milimetre-
lik 14 torpil kovanı, ve ayrıca L:iak-
lara karşı kullanılacak 27 miEmetre
lik iki küçük topla dört mitralyöz:.i 
vardır. Bizim Hamidiye kruvazörü
müzün 3.830 tonluk bir gemi r>lduğu 
ve içinde ancak iki tane 150 milimet
relik top bulunduğu düşünülecek o
lursa deniz üstünde 18 mil iiür'atle 
giden Sürkuf'un ne mükemmel bir si
lah olduğu derhal anlaşılır. Fransız
ların bu ayarda bir ikinci gemileri ve 
1400 - 2000 tonluk 30 denizaltı kru
vazörleri daha vardır ve tekerlek he
sap ile Fransa bugün tonilato )·ek{mu 
100.000 i geçen 110 d~nizaltı gemi
sine sahiptir. 1934 yılı sonlarına doğ
ru Fransız donanmasınôa 80 tane Sl')!l 

sistem muhrip vardı. Bunların hacim
leri 2500 - 3200 tonilato olduğu göz
önüne getirilecek olursa Fransızların 
muhrip diye kullandıkları hu gemile· 
rin herhangi bir donanmada kruvazör 
adını taşıyacakları anl~şılır. İngiliz 
donanmasında muhrıplerin azami 
hacmi 2.000 ton olarak kabul edil
miştir. Bu 80 muhribin içinde 44 mil
den aşağı sür'ati olan gemi yoktur. 
Bunların hepsine 130 - 138 milimet· 
relik dörder beş~r topla ayrıc:ı 7 5 ve 
37 milimetrelik uçak topları tabiye 
edilmiştir. 

-
İtalya da 
Altın 
Azalıyor! 
Eylıilün otuzuncu gününden ilk 

teırinin on beıinci gününe k adar 
ltalya Bankaaının altın mevcudu 
226.000.000 liret azalmıştır. Bu
nunla bankanın altın mevcudun
daki azalma 4.025.354.000 lirete 
yükaelmiıtir. 

italya büt()esindeki 
Korkun~ a«jık ! 

1930 • 1931 bütçesi 504 milyon 
liret açıkla, 

1931 • 1932 bütçeai 3.868 mil
yon liret açıkla, 

1932 • 1933 bütçeai 3.549 mil
yon liret açıkla, 

1933 - 1934 bütçesi 6.819 mil
yon liret açıkla, 

1934 • 1935 bütcesi 2.428 mil
yon liret açıkla geÇmiıtir. 

Şimdiki bütçenin yani 1935 • 
1936 yılının m aaraf laalı 19 milyar 
646 m ilyon ve gelir faslı 17 mil
yar 988 m ilyon tahmin '!dildiğine 
göre bu yıl d a en azdan 1 milyar 
658 milyonluk bir açık olacak ve 
bu auretle •on altı yıl i~inde l tal
yan bütçelerinin verdiği açıkların 
yek unu 18 milyar 826 milyon lire
ti boylıyacak demektir. 

kru vazörden biri: "'Cıluvar,, 
kuvvet olduğunu göze vurmağa kira
yet eder İtalya ile tekbaşına harbe
decek bir Brit.ınyanın galip olarak 
çıkacağı bir denız savaşından sonra, 
böyle bir harbe seyirci kalmış olan 
bir Fransaya denızlerin hakimiyetini 
t..,;;ıı ....... 9:. --\.-1 1 ' . 

İtalyanın genişleme temayülleri 
karşısında İngiltere !talyaya Tunu• 
su peşkeş çekmişti. Fransız diplo
masisi ise kendi müstemlekelerini 
bir harp sahnesi olmaktan kurtar• 
mak endişesine düşünce İtalyayı ln• 
giliz menfaatlerine saldırdı, bu ~ 
yunlarla bir kere, iki kere aldatılabı
lir, lakin Müslüman memleketleritı"' 
deki müstemekeciliğin bu karışıklık 
içinden bir muvazeneye girmesi i~in 
dünyanın tam bir paylaşma harbınC 
dalması lazım gelecektir, Mareşal 
Liyotey'in cenazesini Kazablanka'ya 
taşıyan Fransız kruvazörleri Fran. • 
sanın Kuzey Afrikada sahipliğini bit 
defa daha ilan etmesine vesile oldu• 
lar. Anavatan filosu lngilterenin e~ 
ufak bir tehdit karşısında herşeyı 
göze alacağını ortaya koydu. ltaly• 
ne yapacak? Bu duvarlar karşısı'l 
da müstemleke, ~enişleme ve petro 
hırslarından vaz mı geçecek? Bun" 
sanmak biraz akla uzak geliyor. 

Gelelim Fransız dretnotlarına ... 
Yapılması düşünülenlerle yapılmak

ta olanlar bir kenara bırakılacak oluı
sa Fransanın şimdiki halde dokuz 
dretnotu vardır ki bu 305 - 340 mili
n.etrclik 78 ağır top demektir. Yeni 
yapılmakta olan Du,ıkerk ve Straz
burg dretnot lcruvazörlerine 330 ar 
milimetrtlik sekizer top tayin edildi
ğine göre yakında Fransız safı harp 
gemılerinin ağır top miktarı 94 e ula
şacaktır. Bu son i!<i gemi ile Fransa 

Son aistem bir Yunan mulari6l1 

...-..-_...-...-,. HiDRA " 
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Son hadiaeler üzerine Mıaır 8Ulanna gönderilip ldıenderiye önünde 
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Galatasaray 7 -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

L i k Maçlarında Fenerbahçe istanbulsporu, Vefa 
.. T opkapıyı, Anadolu Bevkozu Yendi 

ı . :Oun Apollon - Panatnaikos muhte-
ıtı ikin · G tı cı maçını alatasaray ile yap-

l · liavanın maç saatine kadar yağış-
1~ _geçmesi birçok meraklıları ümittıiz
b~e düşürmüştü. Saat ikiye doğru 
bır ~~ça ?i?en yağmur, stadyuma üç 

1 C§ Yuz kışılk bir meraklı kütlesi top 
~rrııştı. Galatasaray takımı· dtin ikin
~: devrenin ilk yirmi dakik~sı müstes 
t ~vasattan bir parça aşağı bir oyun 
t~· .urmuştur. Esasen dünkü hava şe
dc1,!~ ~aşka türlü oynamağa müsait 
hirgıl~ı. Taksim stadyumu, balçıktan 
d .. gol halinde bulunuyor ve her yere 
huş.~ top ta, sanki bir mıknatıs lev-
0~ Uzerine düşmüş demir parçası gibi 
ik' uğu yerde yapışıp kalıyordu. Her 

1 
1

• tarafın oyunculan, bütün gayret
~rıne rağmen, topu on metreden i1e-

ye vuramıyorlardı. Böyle bir saha 
aeraiti içinde, güzel bir oyun bekle /-
:~~· hatta onu ümit etmek en hafif 

1 ır ile bir parça saflık olur. Apol
.. ?n • Panatinaikos muhteliti, dün bi
•ın • d in' cı evrede, orta bir oyun oynayabil ,·? ve ikinci devrede ortadan adeta 

0; •ntniştir. Esasen bir fevkaladelikleri 
lr ~Y.a~ Yunan oyuncuları, memle
" el erının iklimi dolayısile, soğuk ha-0; arda ve çamurlu sahalarda oyun 
"a nayarnayan kimselerdir. Dünkü ha 
ha~ soğukluğu karşısında, bozuk, 
b ta. bozuktan da kötü oynamaları 

unu ısbat eder mahiyettedir. Apollon 

1 

Diinlü maçtan heyecanlı bir 
~ enatantane 

t~~ati~ikos muhteliti, iddia edildiği 
takı egcr, Yunanistanın en kuvvetli 
futb:l.~rından biri ise; Yunanistanda 

lun çok gerilediği anlaşılır. 
Sa Naaıl oynadılar 

tia "i at 15 de, önde Galatasaray, arka
lurrı Unan takımı sahaya çıktılar. Ma
tilcta Ye mutat merasimden sonra, Be 
lad şlı Sadrinin idaresinde oyun baş
~cr1' Galatasaray takımı şu şekilde 

alnuıu, 

Avni 
S . Lutfi Osman 

ban adı Nihat Kadri 
Yal Fazıl Gündüz Adnan Necdet 

t?ıirı Una.nlılar ise; kalecilerini değiştir 
ltika e~dı. Merhum Tevfik için bir da
lllının urulduktan sonra; Yunan takı
\lıaya' G:-latasaray kalesine kadar 
c\l111 n bır hücumunu gördük. Bu hü
b• Uc ıorl~kla - kornere atılabildi. Da-

dakıkada Galatasaray kalesi ol-

Yunan kalesinde gol! 
dukça mühim bir tehlike atlatmıştı. 
Cekilen korner kurtuldu ve Galatasa
ray muhacimleri hücuma geçtiler. 
Top sağ açıktan ortaya , oradan da 
sağ içe geldi. Adnan üs2 üste iki mü
kemmel fırsatı kaçırdıktan sonra top 
avuta gitti. Saha o kadar çamurlu ve 
yaştı ki, top kontrolüne, şiltlere im
kan yoktu. Bu arada Galatasaray sık 
sık hücum yapıyorsa da, netice ala
mıyordu. 18 inci dakikada, Yunan ka
lesine bir firikik oldu. Necdetin çek
tiği çok srkt bir şüt, Yunanlı oyuncu
ya çarptı ve avuta gitti. Hemen bu
r.u müteakıp bir korner oldu ve onu 
takiben de bir favJü yine Necdet çek
ti. Bu sefer de top yine dışarıda ... 
Bundan sonra oyunun 25 inci dakika
sına kadar, her iki takım oyuncuları 
boşu boşuna sahada koştular. 

Yunanlılann birinci golü 
25 inci dakikada Yun-an kalecisi 

uzun bir degajman yaptı. Top sağ 
açığa geçti ve o da mükemel bir inişle 
Galatasaray kalesine dayandı ve ken
dinden daha müsait bir vaziyette bu
lunan soliçe pas verdi. O da hiç dur
durmadan takımına bir gol kazandır
dı. .Bu sayıyı müteakıben Galatasa
ı ay takımına geçici bir durgunluk gel 
di ve uzun sürmedi, yine Galatasaray 
muhacimleri hücuma geçtiler. 

33 üncü dakikada; bir Balatasaray 
hücumu esnasında yerden falso alan 
top, Yunan müdafilerinden birinin 
eline çarptı ve penaltı. Necdet çekti 
ve gol... Artık Galatasaray faikıyeti 
ele aldı. 

I kinci golü 
38 inci dakikada, beı dakikalık bir 

tcı.zyik neticesinde yine Necdet ikinci 
golü attı. Bu gol Galatasaraylılara hız 
verdi ve üst üste hücum ettiler. An
cak sahanın çamurlu olması dolayısi
le sayı çıkaramıyorlardı. Oyun Gala
tasaraym faikiyetine rağmen çok zevk 
Eiz bir şekılde cereyan ederken birin
ci devre bitti. 

ikinci devre 
Bu devre başlar başlamaz Galata

saray yine faikiyeti ele aldı ve altıncı 
dakikada Gündüzün ayağiyle üçüncü 
golü attı. B;ıı esnada yağmur yağma
ğa başladı. Oyuncular zaman zaman 
şiddetlenen rüzgar ve yağmurun al
tında büsbütün kötü oynuyorlardı. 
Bununla beraber yine umumi vaziyet 
Galatasarayın lehine olarak onların 
nısıf sahasında oynanıyordu. 

Yunanlıların ikinci golü 
ıs inci dakikada, Yunanlıların ıı:>l 

açıkları Galatasaray kalesi önünde bir 
eşape ile topu sağ içe geçirdi ve o ~a 
yerinde bir kafa ile ikinci gollerıni 
kaydetıneğe muvaffak oldu. 

Galataaarayın gol yağmuru 
Bu golden sonra, Galataraylılar hü 

cuma geçtiler ve devre sonuna kadar 
kadar dört gol daha attılar. 20 inci 
dakikada, Danyal dördüncü golü kar 
şısındaki müdafii bir dribling geçe
rek yaptı. 22 inci dakikada Gündü • 
zün falsolu bir vuruşile beşinci, 24 
üncü dakikada penatıdan altıncı ve 
37 inci dakikada da Adnan yedinı;i 
golü attı. Artık Yunanlılar vaziyeti 
kestirdikleri için, bir parça sertçe oy
namağa baıladılarsa da, bu tabiye de 
para etmedi ve maç 7 - 2 Galatasara
yın galibiyetile bitti. 

Yunan takımı ikinci devrenin son 
yirmi dakikasını, oyunculardan birini 

Galalaaaray - l"'uncrn oyuncuıan 
araarnda çetin bir mücadele 

hakem çıkardığı, biri de kendiliğinden 
çıktığı için dokuz kişi olarak oynadı. 

Fenerbahçe, lstanbulapor 
Dün lik maçlarının birinci haftası 

idi. Fikstür mucibince, Kadıköy sta
dında oynanacak olan en mühim maç, 
Fenerbahçe • Istanbulspor ma~ı idi. 
Bu maçta Istanbulspor 1, Fencrbah
çe 6 gol yaptı. 

Yunan kalealft en lteyeeanlı bir anda wolü kurtanyor •. 

İzmir Şarbayı IHIKA. vEI SERSERi J 
Tan'a Söylüyor L. __ ----------Nakıeden.Ml·FA 

Behçet Uz, bugün 
şehrimize geliyor 

lzmir, 2 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Ankarada toplanan Uraylar 
Kongresinden dönen Şarbay Dr. Beh
çet Uz, bu hafta içinde Rusyaya bir 
inceleme scyıhatine çıkacaktır. Şar
bay, Şehir işleri etrafında bana şu 
diyevde bulunmuştur: ~ 

Havagazı ve au 
"- lzmir Havagazı tesisatının sa

tınalma ve imtiyazın devri işi Bakan
lar Kurulunca tasdik edilmişti!:'.. Uray 
ve lzmir hallet için çok faydalı olan 
bu müessese şehrin malı olmuştur. 
Yakında başlayacağımız bazı tadilat
la çok mühtaç bulunduğumuz bu me
deni vasıtadan halkımızı hakkiyle fay
dalandıracağız. Karşıyakaya su getirt 
mek için Urayın şimdiye kadar 190 
bin lira sarfettiğini biliyorsunuz. 
Karşıyaka suyu için gereken yeni tah
sisat dileği bakanlıklarca muhabere 
ile halledilememişti. Ben Ankarada 
bu işle önemle aJakalanarak bu tahsi· 
sat işini hallettim. Karşıyakanın bu 

• güzel suyu bir tenekesi on paradan 
verilecektir. Abonesi arttıkça daha da 
ucuzlayacaktır. Biz ucuzlukla şehir
lerdeki su şirketlerine örnek olmak 
istiyoruz. 

Buğday ve un 
Buğday ve un işi lzmir şehrini son 

zamanlarda ilgilendiren bir davadır. 
Hazırlattığım temevvüç grafiklerini 
Başbakana arzla gereken izahatı ver
dim. Bu mesele üzerinde Tarım Ba-

/zmir ıarbayı doktor Behçet U:z 

kanı ve Tarım Bankası Direktörile de 
görüştüm. Baıka bazı şartlarla Ura
ya buğday verecek, fabrikamızda 
bunlar öğütülerek un halinde piyasa
ya çıkacaktır. Fabrikamızda bazı ıs
lahat yapıldıktan sonra bizim İstanbul 
piyasasına da un göndermemiz kabil 
olacaktır. Bunun için gereken tahsi
satı Şehir Meclisinden aldıktan son
ra işe başlayacağız. Ekmekçiler Koo
peratifinin teşkili meselesi de Eko
nomi Bakanlığından çıkarak Başba· 
kanlığa sunulmuştur. 

1936 Panayırı 
Panayır hazırlıkları ilerlemektedir. 

Başbakanımız, 936 yılı bütçesinden 
1 50.000 lira yardım edeceklerini vait 

buyurdular. Asbaşkanımız değerli 
Ekonomi Bakanımız Celal Bayardan, 
diğer bakanlarımızdan gelecek yıllar 
için aldığımız yardım vaitlerini İz
mirliler memnuniyetle karşılamış·ar
dır. Panaymmız için bakanlıklırrdan 
istediğimizi arzettim ve gereken iza
hatı da verdim. Bu yıl panayırın ha
zırlıklarına da daha erkenden başla
mış bulunuyoruz. Izmire yerli ve ya
~~ncı daha çok ziyaretçiler gctirece
gız. 936 panayırı, diğer panayırları
mızın çok daha üstünde olacaktır. 

Kültür Park 
. Izmirin Kültür Parkı yangın ~i

nın 360,000 metre murabbalık bir sa
?~sında inşa edilecektir. Kültür Park 
ıçın gereken planlar uzmanlara ha
zırlattırılmaktadır. Kültür Parkta bir 
Sıhhat Müzesi inşa edilecek ve bu mü
ze xeni varlığiyle yalnız Türkiyenin 
de~il, Balkanların en büyük bir mü· 
zesı olacaktır. Sayın Sağlık Bakanı
mız Refik Saydam bu hususta bize 
kuvvetli vaitlerde bulundular Kül
tür ı:'ark oyun ytrJeri ve sair veci
belerıle herhalde güzel bir eser ola
caktır. 

Şarbayın Ruaya aeyahati 
Pazar günü lzmirden ayrılarak Sa

karya vapurile lstanbula gideceğim. 
Ora~~n Berlin yoliyle Moskovay<ı ge
çecegım. Sayın Başbakanım Sovyet 
Rusyada şehircilik incelemeleri yap
mamı emir buyurdular. Dost memle
kette yapacağım bu incelemeler her
şeyden önce kendim için çok kıymetli 
olacaktır.,, 

Üç aylık yoklamalara 
başlanıyor 

Üç aylık yetim, dul v~ mütekait 
maaşları sahiplerinin altı aylık yok • 
lamaları bugünden itibaren yapıla -
caktır. 

Yoklamalar, Z3 ikinciteşrine kadar 
sürecek, maaşların tevzilltına gele -
cek ay başında başlanacaktır. 

Evkaf emekli ve öksüzlerinin ikin
ci altı aylık yoklamalarına da başlan
mıştır. Bu yoklamalar ayın yirmi be· 
tine kadar devam edecektir. 

' , . 

Yapraklar arasından bir gün ışığı 
kaydı ve damların arasında kendine 
bir yol yaparak, otlar üzerinde uyu
-yan bir adamın yüzüne kadar uzan
dı. 

Uyuyan adam uyanmış, kollarını 
açıyor, geriniyor, uzun sarı saçlarını 
dalgalandırarak etrafına bakınıyor • 
du: 

- Vakit öğle olmuş, diye mırıl -
dandı. 

Öğlenin onun için hiçbir manası 
yoktu. Karnı acıkuğı zaman yemek 
arayan ve uykusu geldiği zaman ya
tan bir serseri için takvim ve saat lü 
zumsuz şeylerdi. 

Gözlerini ovahyarak yola baktı. 
Uzakta, bir bahçe içinde kırmızı ki
remitleri bir gelincik tarlası gibi par
lıyan yeni bir köşk görüyordu. 

Scndcliyerck kalktı ve oraya doğ· 
ru yürüdü. 

Büyük bahçede, kırkına yaklaş • 
mış bir kadın ağır ağır dolaşıyordu. 
Parmaklığın önüne gelince, karşısın
da, kendisine el uzatan sarı saçlı ser· 
seriyi gördü. 

Allah Allah .• Bu lepiska yeleli, be· 
"Jaz tenli, derin .mavi gözlü dilenci 
o kadar güzel adamdı ki, kadın, gay
riihtiyari gökyüzüne baktı. 

Allah Allah bu süt beyaz tenli, gü
zel ela gözlerini güneşin dik ve hain 
ışığından korumak için tüyleri altın 
gibi parlıyan çıplak kollan başının 
üstünde çaprazlanmış kadın da ne gü 
zeldi ve yaşına rağmen nckadar taze 
kalmıştı. 

- Dileneceğine benim köşkümde 
çalışır mısın? Tulumba çekecek bir 
a~ama ihtiyacım var • 

- Peki. 
fkisi de birdenbire hayret içinde 

kaldılar: Kadın onu niçin köşkte alı
koyduğuna, serseri de niçin çalışma
yı ala tcnbelliğe tercih ettiğine ıaşı
yordu. 

O günden itibaren serseri, bir va
zife sahibi adam gibi muayyen za -
mantarda karnını doyuruyordu. Sa • 
bici bir yatağı vardı. Köşkün sahibi 

POLiS 

ÜCj arkadaş kömür
den zehirlendiler 

Kuruçe!mede, tramvay caddesin
de 114 numaralı kulübelede yatan 
kömür amelesinden Atir oğlu lama· 
il, Ali oğlu lbrahim, Haydar oğlu 
Muatafa, Hüseyin oğlu Duraun ku
lübede mangal yakmıılar ve zehir
lenmiflerdir. Üçü Beyoğlu hastane
aine, biri de İtalyan hastanesine 
kaldırılmıtbr. 

Duraunun zehirlenmesi önemli -
dir. 

• Asmalı Mescitte oturan Yanko 
poliae müracaat ederek, niıanhaı -
nı Jozef adında bir gençle gördü
ğünü, kavga ettiğini, Jozefin ken
diaini dövdüğünü iddia etmiıtir. 

e Köprüden Eminönüne gel-
mekte olan lbrahim oğlu Şabanın 
idaresindeki tSS numaralı otomo
bil, Fatihte oturan Hüaeyin kızı 
Mualliya çarpmıt ve yaralamııtır. 

e Evvelki l(Ün saat 17 de Halde 
kabznnal Abdurrahman Nacinin 
bir ıemsiyesi ve birkaç çuval malı
nın 5alındığı iddia edilmittir. Ab
dürrahman Naci hrrzısın, evvelce 
hizmetinde bulunan Veysel oldu
ğunu aöylemittir. Veyaelin odaaı .a
ranını§, kendiaine ait olmıyan bır
çok efya araaında Abdürrahman 
Nacinin mallan bulunmuıtur. Tüc
car Niko kantar memuna Kemal, 
lamail, Arap Ahmet, Ali Süleyman 
Abeli Yani Koço ve Ahmet adla
rınd;ki d~kuz kitiye ait efya da 
bulunmuıtur. 

(• Balatta Hızır Çavuı mahalle
sinde oturan 27 yaılannda Gavril 
oğlu Avram Kadıköy iskelesi duba
sı üzerinde gezerken, müvazenesİ· 
ni gaybelmit- d-ni'• ~•i•miittür. 

dul kadın, ona, rahmetli kocasının l• 
deta yepyeni bir elbisesini ve çama .. 
şırlannı da vermişti. Hamam yandığı 
günler, serseri de artık sıcak su de • 
nilen nimete kavuşuyordu. Çalışan 
adamlar gibi pazar günleri tatile ha~ 
ediyor ve tertemiz bir kıyafetle gezı.. 
yordu. 

Köflcün hizmetçi kızları ona vade.. 
den dudaklarla gülümsemeğe başla• 
dılar. 

- Yazık ki, ne de olsa bir dilenci 
bozuntusu 1 i:>lye düşünüyorlardı. 

Fakat Hanımefendi bir adamna 
mazisindeki bu ufak tefek lekelere 
aldıran takımdan değildi. Bir geç• 
onu odasına aldı. 

Bütün bir kış böyle geçti. 
Bir sabah, pencerelerden içeriye 

ilkbahar girmişti. Her şey uyandı. 
açıldı, titredi. 

Bir tabiat çocuğu olan serseri, - ki 
bütün bir kış, etrafında, serserilikten 
efendiliğe yükselmek için lazım gelen 
her maddeyi ve her itibarı bulmuı
tu - o sabah, kendini kırlara attı. 

İlkbahar güneşi altında beş aydan 
beri omuzlarını sıkan medeniyet •· 
ğırlığı sıyrılır gibi olmuştu. Gözleri 
yeniden hürriyet denilen scvgiliıı.i.o 
nin güzellik: ve cazibesine açıldı. 

Genit ufuklar, feza, kırlar, çayır
lar, onun etrafında gizli bir şarkile 
hür insanların, hiçbir zincire bağlı 
olmıyanların sarhoşluğu ve saadetini 
terennüm ediyordu. 

Serseri bir aralık, izinin hala ılık 
.durduğu yatağını, büyük çini soba
sının rehavet verici sıcaklığını ve 
.kendisini her gece saran beyaz ka • 
dm kollarının scfkatini düşünmüşt~ 
Fakat tabiatin büyük manzarası al • 
tında o kadının hayali çabucak silin
meğe başlıyordu. 

Tabiatı koklayan burun kanatlan 
çırpındı, eözleri adeta delirdi ve ser
seri, büyük bir uçuşa hazırlanan ku· 
şun kanatları gibi kollarını açarak 
yürüdü, koştu, evden uzaklaştı, meç· 
hule ve maceraya doğru kendisini 
salıvererek ebediyen uzaklaştı. 

Balat Sinagonundaki 
toplantı 

Balatta Ahida sinagonunda dün 
sabah Atatürke yapılmak istenen 
suikast hareketini tel'in için bir topm 
lantı yapılmıştır. Bu toplantıda avu• 
kat İbrahim Nom ve Jak Dasa tara• 
fından bir söylev verilmiştir. Bundan 
sonra, hahambaşı tarafından bir dua 
okunmuş, Cümhuriyet marşı söyle
nerek törene nihayet verilmiştir. 

Alpulludaki tren kazası 
Evvelki akşam Alpulluda bir tren 

kazası olmuştur. Lüleburgazdan Al -
pulluya gelen pancar yüklü marşan• 
diz katarı istasyonda manevra ya • 
parken şeker fabrikasına ait mane. 
ra makinesinin üzerine düşmüştür~ 
Neticede, iki vagon hasara uğramış • 
tır. Bu yüzden konvami. mel ve eks
pres trenleri altı saat kadar geçikmif 
lerdir. 

Aşık Paşanın ölümü 
yıl dönümü 

Bu ayın birinci haftası sonunda 
Kırşehirde meşhur tarihçi Aşık PJ
şanın ölümü yıldönümü münasebe~ 
le, .büyük bir ihtifal yapılacaktır. Bwl 
ihtıfale Kültür Bakanlığı Kütüphane. 
ler Genci İspektörü Hasan Fehmi 
resmen iştirak edecektir. Hasan Feh
mi Kırşehire gitmiştir. 

Avram kurtanlmıttır. 

• Beyoğlunda Şair Ziya cadd• 
ainde oturan Yuva ismindeki ç~ 
ğu Dimitrinin köpeği uırmıttır. 

• Kartalda oturan uab,.r1 Ah
met oğlu Omer Kadıköy Altıyolaf-
zından l'ecerken ıtrabaaını l '>6 n~ 
maralı tatlıcı Ziyanın camekanına 
çarptırmıt, vitPinleri kırmıtbr, 
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Dünya Gazetelerine GOre Hidiseler 
HABEŞ MURAHHASI NE OiYOR? 

" italyanlar Süel Bir 
Gezinti Yaptılar 1,, 

Aldıkları Yerleri Okadar Kolay
lıkla Muhafaza Edemezler 

Petit Parüien'in Cibuti aylan 
lild iri yor: 

Cibuti Habeıistanın Kmldenize 
açılan bir kapısı oldufundan oradan 
~iren ve çıkanı görebilmek için kapı
cının yanında oturmak lazımdır. DUn 
Habqistandan çıkan ıon İtalyanı ve 
craya giren ııton Habetliyi gördllm. 
~unlar da İtalyanın Adiıababa ıefi· 
ri Conte de Vinci ile Habeıiıtanın 
IUluılar Soayeteıi murahhau Takle 
Havariete'dir. 

Conte de Vinci sabahın saat ikiıin· 
jı!c geldi. 

Yanında sefaret atqemQitcri Jıı:olo-

Confe Je Vinci 
net Valderlni de bulunuyordu. Bana 
dedi ki: 

- Benim tecrübem vardır. Ben A
lvusturyada esir olarak bulunduğum 
~in esaret zamanında nasıl vakit ge· 
çirilcceğini bilirim. Son günler çok 
salıtmt! olduğum için Adisababada 
geçirmiş olduğumuz esaret günleri 
bizim için mecburi bir istirahat oldu. 
ıt.Jykuya ancak poker oynamak için Uı. 
•ıla veriyorduk.Yiyeceğimiz pek fena 
idL Fakat ahşmıı idik. Nihayet bir 
gün bir 2abit çantalarımızı hazırla· 
mamızı söyledi, bir tren bizi bekli • 
yordu. Bana verilen teminat üzerine 
harekete razı oldum. Vagonuma gir. 
diğim zaman bir Habeı zabiti yanı· 
ma oturdu ve perdeyi indirdi. Vago· 
num tekrar katara bağlandı. latas • 
yonun önünden geçerken Fransız se
firini ve sefaret erkanını gördüm. 
Kendilerine veda etmek için vagonun 
penceresinden sarkmak istedim. Za· 
bit geldi ve bana oturmamı ıöylcdi. 
Bu zabit seyahat müddetince bana 
kartı elinden geldiği kadar nazik dav 
tandı.,, 

Birkaç aaat ıonra D' Artagnan va
puru Cibutiye başı traşlı, yüzü siyah 
ıbirini getiriyordu. Bu da Tekle Ha
variete idi: 

- Buraya geldim. Çünkü Cenev
rede yapacak bir şeyim yoktu. diyor· 
du. Habeşistanın Cenevre murahhası 
harbin sonu hakkında güvı'nini elan 
ınuhafaza ediyor ve diyor ki: 

- Nihayet silablanmağa muvaf • 
fak olacağız ve İtalyanın bi.~e karşı 
'olan yegane üstünltiğilnil ve bize 
'karşı bir muvaffakiyet elde etmek • 
\mkanını az zamanda ortadan kaldı· 
nbileceğiz. 

Tekele Havariete'ye göre ltalva, 
ıilihça olan üstünlüğünden istif a~le 
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- Sizin büyük amcanız epeyce 
Jıler gördü. Oç metroluk dar ağacı~ 
na üç adam astı. Eğer yanılmıyor
sam, Louis de France ile Marie An
toinette'in kafalarını da düşüren 
odur. 

İhtiyarın yüzünde bir gurur can
lılığı peyda olau. Gözleri parladı. 
Sanki durup dururken birden irilcş· 
ti. 

- Hangi ıeamet ıizi İngiltereye 
•ttı da, gelip buraya yerleştiniz ve 
sonra hangi zibniyetledir ki büyük 
amcanızın yolunu takip etmekten 
~evkabyonunuz. 

Brixan bunları yavaı yavaf, ıcsini 
yilkseltmeden söylemişti. Longval 
de ayni tonda cevap veriyordu. 

- Bir adamın hayattan ayrılır· 
ken, diğer bir adamdan yardım 
görmesini neden kötü görüyorsu
nuz? Çok insanlar vardır ki, ölmek 
isterler, fakat intihara cesaretleri 
yoktur. Ben böyle betbahtlara iyilik 
tttiğimi söyliyebilirim. 

Brixan bir kere daha gözlerini mu 
~tabının gözlerine dikti: 

- Meseli Foss değil mi' 

ederek, hasmuun şilihlanmaaına va· 
kit bırakmamak için Habeşistan üze· 
rine hücumda acele etmiıtir .. Gene· 
.ral de Bono'nun tebliğlerine rağmen 
ne Adua ve ne de Aksum müdafaa e
dilmemiştir. Habeş kuvvetleri lizım 
gelen mühimmatı elde etmedikçe hü
kumet reımen hiçbir taarhüt altına 
&irmiyecektir: 

Son teklmilllerm medeni aiWıla· 
n kullanmağa baıladığımız zaman 
artık vahfi addcdilmiyeceğiz !. 

Memleketimizin ltalyaya karıı bir· 
çok üıtünlilkleri vardır. İtalyan 
Genel Kurmayı cephe harbi yapmak 
istiyordu. Hal>uki Habq kuman• 
danlan çete harbi yapmak için emir 
'aldılar. Müstevliler yol yapacaklar • 
dır. Biz de onları yavaı yavaş boza. 
c&ğız. Düşmanın ilk ileri hareketi 
ıüel bir gezinti idi. Fakat elde ettik· 
1eri mevzileri bu kadar kolaylıkla 
muhafaza cdemiyeceklerdir. 

Filhakika İtalyan ordusunun kıy· 
meti inkar edilemez. İtalya Avrupada 
kuvvetli olabilir ve Habeşiıtanda bi
zim muhariplere karşı zayıftır. 

Silahlarda müsavat olunca bizde 
1896 daki duruma dönmüt oluyoruz. 
Bu oyunda ayni kozları elimizde bu. 
1unduruyoruz. Dütman 1896 daki 
güçlüklerle karııiaıacaktır. Bi.z mu. 
1cavemet edecek bir hale geldiğimiz 
zaman, İtalya muvaffakıyetsizlikle • 
rini mümkün mertebe örtmek ve har· 
bi bitirmek için siyasal çarelere bat
vuracaktır. 

Biz hem u'iusal hem de arsıulusal 

noktadan haklıyız. Çünkü hem yur· 
dumuzu hem de Uluslar Sosyete ~\ 
paktını müdafaa ediyoruz.,, 

- O hain bir adamdı. Dolandın· 
cınrn biriydi. Bütün işi gücli benden 
para sızdırmaktan ibarettL 

- Peki, Gregory nerede? 
İhtiyarın yüzünden ağır bir gli· 

lümsemc geçti. 
- Siz galiba benim s<Sylediklcri· 

me inanmıyorsunuz. Bir insanın sö
züne inanmamak nezakete sığmaz .. 
Demin de söyledim. Gregory'yi gör· 
medim, dedim. 

Brixan şöminenin üzerindeki bir 
tablada aönmeğe yüz tutan bir siga
rayı gösterdi. 

- Şu sigarayı görüyorum, dldi, 
halılarda şu çamurları görüyorum. 
Bağırdığını da işittim. Söyleyiniz, 
Gregory nerede? 

Detektifin eli büyük kalibradaki 
tabancasından ayrılmıyordu. Karşı· 
sındaki ihtiyar ıu kadarcık bir ha· 
reket gösterse, kurıunlan beynine 
botaltacaktı. Çünkü herüin ne hain
ce bir hareketle ıilihını kullanabile· 
ceğini biliyordu. 

Flkat ihtiyar dil§manca hiçbir 
hareket göstermiyordu. Hatta ıeai 
bilakis o kadar tatlılaımııtı ki .. 

- Mademki sizinle beraber Chi· 
cheater'e gelmemde o kadar ısrar e
diyorsunuz, gelirim. Belki de hak· 
krmda koyduğunuz teşhiste bir isa
het vardır. Lakin vazifeme nihayet 
-vermekle, beşeriyete fenalık yaptığı
nızı da unutmayınız. Ben insanlara 
bu yardmıCla bulunmak için binlerce 

ita/yan Ordusunun Hedefi 
Almaktır Makalle'gi 

General ti• Bono Genel Kurmayı Mareb nehrini ••ç•rlr•tt 

Daily Telgraph'tan: 
İtalyanların şimaldeki taarruzları 

hakkında mütemmim malumat elde 
etmiı bulunuyoruz. İtalyanlar üç kol 
dan 20 mil kadar ilerlemiıler ve Ta· 
kozze'nin bir kolu olan Mai Warara 
nehri üzerinde biribirlerine ulaşmış -
lardır. 

Bu birleımc İtalyan harekitrnı çok 
kolaylaıtırımıtır. Bu üç koldan iki • 
sinin yavaş yavaı Makalle üzerine 
yürüyecekleri, diferinin de cenahı 
muhafaza etmek üzere garpte kala • 
cağını tahmin etmek güç değildir. 

Küçük kamyon ve hafif topçu nak 
liyatına müaait bir yolun ikmal edil· 
mit bulunduğunu da öğreniyoruz. 

Bu yolun bukadar ıüratlc intaaın
daki 11m arazinin ni9bcten müsait ol 
maaıdır. Merkezde ve sağda arazi iyi 
olmalUla ratmen Adilnlt'dan ayrılan 
aol cenah çok dağlık araziyi geçmek 
mecburiyetindedir. Şimdiye kadar ı. 
talyanlar ıayanı dikkat bir mukave • 
mete maruz kalmıı defillcrdir. Bu gi 
ditle bütün Tigre '{ili.yetinin kolaylık 
la zaptedileceğini tahmiıı yanlıJ ol • 
maz. 

General De Bono'nun bu sefer Ma
kalle'ye kadar ilerlemek niyetinde ol 
duğu anlatılıyor. E'•aaen yan meu -
fc katedilmiştir. İtalyanların büyük 
kuvvetler toplr}I rak en ufak bir tch· 
likeyi bile göze al~ istemediği an• 
laşılmaktadır. 

De Bono'nun Makallc'yi aldıktan 
ıonra erzak ve malzeme biriktirmek 
ve 60 millik bir yol daha yapmak Ü• 
zere uzun müddet tavakkuf edeceği 
tahmin olunmaktadır. Ayni zamanda 
askerlerden bir kısmı da uzun muva
sale yollarını muhafaza için ayrıla • 
caktır. 

Sudan hududundaki vaziyete gelin 
ce: Om Agar mevkiinde ufak bir mü
sademenin vukuundan bahseden ha
berlerden anlaşıldığına göre burada
ki Habeşler son derece inatçıdırlar. 
İtalyan erkanıharbiycsinin bunlar • 
<lan kutkulanmaaı yerindedir. 

Ogadendeki vaziyet şudur: 
Djibuti muhabirimiz Sir Perceval 

Phillipı buranın vaziyetini aydın· 
!atmaktadır. İtalyanların bur~da da 
üç kol üzerine yavaş yavaı ilerledik
leri anlaşılmaktadır. 

Sağdan ilerliyen kol Harrar istika· 
metini tutmuştur. Merkez kolu Web· 
be Shebeli üzerine, sol kol da Do • 
lo'dan Ginba nehri boyunca Adisaba
ba yolunu tutmuştur. 
Habeş payitahtının cenuptan yapı· 

lan bitr taarruzla alınıp ahnamıyaca
ğını zaman bize gösterecektir. Şim -

lira aarfettim. 
Longval, duvardaki mcıe büfeden 

bir fişe aldı. İki de kadeh getirdi ve 
kadehleri doldurdu. 

- Haydi, dedi, sıhhatlcrimize içe· 
lim. 

Ve kadehi dudaklarına götürerek, 
iyi praptan aniıyan ya§lıların zevki 
ile boşalttı. 

- Siz içmiyor musunuz? 
- Başkaaı da içmiş de .. 
Brixan büfede yarısına kadar bo· 

ıaltrlmıt bir kadeh gösterdi: 
- Galiba bunu içen zat ıarabını

zı o kadar beğenmemiş, öedi. 
Longval bir göğüs geçirdi. 
- Zaten ıaraptan herkes o kadar 

iyi anlamaz, dedi. 
Bir taraftan da robdöşambrının 

eteklerindeki tozları alıyordu. On· 
dan ıonra cebinden ipek bir mendil 
çıkararak, kibar bir tavırla kundL\a· 
tarını ıilkmeğe koyuldu. 

Brixan tömincnin önünde, bir 
halının kenarında ayakta duruyor, 
ve elini bir Nniyc dahi tabancasın
dan ayırmıyordu. Tehlikenin nere· 
den geleceğini ve nasıl geleceğini 
kestirememişti. Fakat muhakkak bir 
tehlike ile karıı karııya olduğunu 
da iyice anlamıştı, müthi§, merha· 
metsiz bir tehlikenin yakla§tığını 
görüyor gibiydi. 

Longval boyuna kunduralarını te· 
mizliyerek: 

- Garüyonunus ~. azizim efen· 

dilik Ogadcn'deki İtalyan kuvvetle • 
rinin bu iti başarmağa kifayet etmi
yeceğini söylemelt yerindedir. Bu ko
lun Cinba nehri boyunca ilerlemesi. 
!Habeş ihtiyat kuvvetlerinin Harrar
ICijiga sahasından alınması için bir 
manevra olarak ta kabul olunabilir. 

Papanastasiu 
Neden sürüldü? 

Le Joumarin Atina aylan bil· 
diriyor: 

Papanastasyu'nun tevkifi ve sUrUl
mesi mühim bir hadise olmakla bera
ber büyük bir darbe değildir. Çiftçi 
ve itçi partiai lideri olan Papan..u .. 
yu ıoıyalistlere mütemayil ise de bü
tün enternasyonallerden ayrıdır. Pa
panastasyu Kafandaris ve Mihaloko
pulos ve Sofulis gibi krallın iadesine 
mukavemet edebilecek adamlardan • 
dır. Bu sebeple cümhuriyctçi muha -
lifleri kötürüm bir hale 1etirmf"i7e 
karar vermiş olan Kondilis hükilmcti· 
nin bunları Papanastasyu gibi bir 
şeften mahrum bırakması esasen bek
lenebilirdL 

Papanastasyu 1924 de krallığın 
düşmesinden sonra kurulan yeni reji
min ilk Başkanı idi. Monarşistlerin 
kralın Yunanistana gelmesi imki· 
nını hazırladıkları bir sırada tevkifi 
edilmesi ıayanı dikkattir. 

Papanastasyu'nun Anadoludan Yu
nanistana giden 25 bin aileyi yerleş
tirmek hususunda kendisine düşen 
vai.zfcyi ifa ederken iç siyasada ve 
Balkan andlaımaırnın aktinde dış si
yasada oynadığı rolü unutmamak la
zım gelir. 

Papanaatasyu 1 Mart isvanı es
nasında da tevkif edilmiıti. O, Veni
zelos taraftarlarını böyle tehlikeli bir 
sergüzeıte giriımeğe müsade ettiğin
den dolayı tahtıa etmişlerdiı. 

lşçi ve çütçi partisi lideri son gün
lerde bana : "Daha sabırlı olmak ve 
cümhuriyet dü1manlarının hakiki ni
yetlerini meydana vurmalannı bekle· 
mek lbımdır.,, diyordu. 

Bu görüşmeler esnasında Papanaı
tasyu kendi emniyeti hakkında hiç 
bir enditcye düşmeden sözlerini ay
nen nakletmemizi istiyordu. Bu da 
kendisinin cesaret ve kuvvetetn asla 
mahrum olmadığını gösterir. Ayni 
zamanda cesur. ~e kuvvetli bir şahsi
yet olan Kondılıs de kendisini uzak
laştırmak için fırsat beklemekte idi. 
tzı-.ı•#bi......._ .... ,........_, 

dim, dedi .. 
Brixan ne olduğunu anlamadan, 

Longval halının öbür ucunu tutup 
tiddetle çıekti. Detektif ayağının al
tındaki halının ucu çekilince, birden 
muvazenesini kaybetti ve öyle düt· 
tü ki, kafası yere şiddetle çarptı. 
Elindeki tabanca da birkaç metro 
ileriye kaydı. 

İhtiyar on anda yıldırım gibi üze
rine atılmıştı. Delikanlıyı yüzükoyun 
yere çevirdi, ellerini arkasına getir· 
di. 

Brixan mücadeleye çahpyordu. 
Fakat vaziyeti milaait olmadıfı için. 
üzerindeki kuvvetli baskının altında 
kendini bir çocuk kadar iciz hi11e
diyordu. 

Bileklerinden birinde soğuk bir ma 
deni temas hasıl olduğunu hisaetti, 
az ıonra da bir kilidin kapanmasına 
benzer iki çit, çit sesi 1 

Delikanlı biltUn kuvveti ile öteki 
elini uzaklaıtırmağa çahftı. Fakat 
Uıtilndeki adam yavaı yavaş ve ted
ricen o eli de yaklaıtırdı. Bir madeni 
temas ve iki çit, çit ıcıi daha 1 Ke • 
lepçe takılmııtı. 

Evin civarında ayak ıealeri duyul 
du. İhtiyar sırtındaki rob döıambrı 
çıkarmak için ayağa kalktı ve bunun 
la detektifin batını birkaç defa sar • 
dı. O sırada evin kapısı çalınmıştı. 

Longval eline düşen düşmanından 
bir tehlike gelmiyeceğine kanaat ge· 
tfrdikten sonra, lambayı ve mumlar-

TARiHTEN BiR YAPRAK 

Ermeni Kızıyla Geçirilen 
Bir Geceden Sonra ... 

A vusturya Veliahtı Rodolphe 
Neden öldü ? 

Karısı Hatıratını Neşrediyor 
Parü • Soir'tlan: 

Belçika Prcnıealerinden ve Kral 
ikinci Lcopold'iln tazı Preneeı Step
hanie batın.tını neıretmiıtir. Bu eıer 
Avusturyada yasak edilmiştir. Avus
turya veliahdi Arıidük ~odolphe'tn 
17 ya;mda iken evlendiği ,.e eski ka
mı olan Prenıea Stephanie, 30 Ki
nı.:.~usani 1889 senesinde vuku bulan 
Maryerlinı facia11 hakkındaki ıilkfı
taına artık bir nihayet vermittir. Şim
diye kadar hiç neıredilmcmit vesika
larla dolu olan bu kitap Artidilk Ro
dolpbe ile Maric Vetıera'nın öldürül 
melcri hldiaeıini aydınlatmaktadır. 
J renıeı Stephanie bug1·- 71 yaşında· 
dır. Kendiıini 25 yaıında iken dul ı 
bırakan bu faciayı ıu ıuretle anlatı- j 
yor: 

"1888 senesinde Arşidükü görebil
diğim nadir günlerde, halinde seri 
bir değişiklik mevcut olduğunu anla
dım. Nihayet bir gfuı bana evveli be
ni, sonra da kendisini öldüreceği teh
didinde bulundu. Ben de bu hususta 
impaartor Fransova Jozefi bulup na· 
zarı dikkatfni celbctmeğe karar ver • 
dim ... 

Endişelerimden bahsettiğim uman 
imparator Françoiı Joeeph sözümü 
keserek: 
·- Bunlar hep ıenin kuruntuların .. 

Rodolphe'un hiç bir !Cyi yoktur. Yal· 
nız benzi biraz sarıdır. Çok seyahat e
diyor ve çok çah!ıyor. O, uswı mild. 
det senin yanında kalmalıdır. Asla 
merak etme! .. ,. 

Bu sözler üzerine imparator beni 
kucakladı ve ben de onun elini öp • 
tüm. 

Bu ıurC'tle baştan atılmıı bulunu
yordum. Ona söylemek istediklerimi 
de söyliycmemiıtim. Sendeliyerek ya 
nındaki odaya girdim ve düşmemek 
için bir yere tutunmağa mecbur ol • 
dwa. Bu eoa ümit te bota skmitti< 

28 Kanunusani 1889 da Viyanaya 
40 kilometre mesafede Mayerling'de 
ı- · av partisi tertip edilmi§ti. Rodol
phe bu avda kanımın bulunmaaını 
asla istemiyordu. Bununla beraber er 
teıi &ünü bir aile ziyafetinde buluıı· 
mağı vadetti. Ayrılmadan evvel ço • 
cuğumuzu gelip görmesini kcndiısin
den rica ettim. 

Ertesi günü ba:ıa JU telgrafı gön • 
derdi: 

Atland, 29 Kinunusani aut 5 -
Bu ak!&Jnki yemekte bulunamayaca
ğımdan dolayı babama beni mazur 
görmesini yazmanı rica ederim. Şid -
detli bir nezleye tutulduğum zaman 
yola çıkmak istemiyorum. Jaai Hoyos 
ile burada kalacağmı. Bütün kalbim
le seni kucaklarım. 

Rodolphe 
30 Kanunusani, kıtın kaıvctli bir 

günü idi. Hava kapalı idi. Pencerenin 
önünde büyük kar pat'çalan uçuşu
yordu. Cenuptan yeni gelmit olduğum 
için Arşidükün halinde her zaman
kinden fazla bir değiıiklik görüyor -
dum. Daima öteye beriye tehditler 
savuruyor ve üzerinde taııdığı rüvcl
verile oynuyordu. 

Odaya damdönörümün girmesi üze 
rine düşüncelerime fasıla verdim. 
Yüzünde bir fevkalidelik vardı. Fe
na bir haber vermek için kendisini ta 

dan birini söndürdü. Otekini de dı
şarıya çıkardı. 

Apfıya indi. Sırtında rob döpm
bri olmadıfı için, kapıya ıelen Scot· 
land Yard memuru, cevap vermek 
için yatağından kalkıp ıeldifini zan• 
nettiği ihtiyar ev sahi.binden özilr di· 
ledi. 

- Mister Brixan'ı ıördUnib mU, 
diye soracaktım. 

- Mister Brixan mı? Evet. ıar • 
düm. Birkaç dakika evvel buraya ıel 
di. Chicheater'e gidecefim diyerek 
çok durmadan çıktı, gitti. 

Brixan yukardan sesleri işitiyor, 
fakat neler konuıulduğunu anlıyamı. 
yordu. Kafasını sa-:an ipeğin içinde 
boğulmuş gibiydi. Ncrdcyıe bayıl • 
mak üzere iken iiıtiyar tekrar içeriye 
girdi. Kafasındaki rop döpmbrı çı· 
kardı, sırtına geçirdi • 

Yine o tath dili ile alay ede ede de
di ii: 

- Efer ıu kadarcık blr cilrWtll 
çıkannanu, alnımı dikerim. 

Fakat Brixan ev aüılbinin itkence 
yapmadan, kendisini hemen öldilrll • 
verecefine pek inanmıyordu. ÇUnld 
onun ceddi emcedl de 8yleycli, ifken 
ceyi ıonuna kadar ıötUrllr, lezzeti· 
ni alır, ondan ıonra öldürürdü. 

İhtiyar, ıcıinde acı bir kederle de· 
diki: 

- Ölüm kapısında bulunduğunu
za doğrusu çok müteessifim. Ben si
zi çok takdir edenlerdenim, çilnki 

M arie Vetaera 
kip etmemi söyledi. Yandaki sal~ 
geçtik. Mayerling'den fena haber d
aldığını söylediği zaman uzun ı:o~ 
dettenberi tahmin etitğim reıaııe 
vuku bulduğunu anladım: .ı.ııı. 

- Oldü, değil mi?. diye bağrru;rı 
O, heyecanla başıyle tasdik it' 

yaptı. 

Biraz sonra imparator ve Iııı~ 
toriçe tarafından çağmlıyorduııı. l t1Jt 
paratOI' aalonun ortasında otumıU~dİt 
imparatoriçe de siyahlar ıiyinınif ~ 
Heyecandan şaşkın bir halde jel tJ 
Beni bir cani yerine koydukları • 

. B . cee zannettım. ana cevap veremıy . ..ıe 
ğim birçok sualler ıordular. Niblr 
meseleyi anlattılar: •61 

Sabahleyin Artidük Mayerlinl1, 
yatağında ölü olarak bulunmuştu.~ 
yanında yine ölü olarak bir kadın~ 
lunuyordu. Bu kadın Marie Ve .ı;,f 
ICll. l'Okt tııe!"Cleyt tytce 11n1amttr 'tt 
genç kızın annesi Baronne Ve•~e, 
saraya çağırrldı. Çingeneye benJıYto' 
bu küçük Ermeni kadını lmpar• 11' 
ailesine mensup birçok kimselerle f 
raber saraya geldi. Korkudan deU.1eıı bi idi. Ben de Artidükün bana v!r;; 
bir veda mektubile beraber daır , 
çekildim. Veliahdin mektubu ıudıa'' 

"Sevgili Stephanie #. 
Sen sıkıntılarından, ve benim ~ 

dümden kurtuldun. istediğin gibi dJ' 
ut ol. Benden kalan yegane şey -A 
küçük kızıma bak 1. Dostlanm ~ 
be11~, Spindler, Lotom, Nowo • .ı!.Jf' 
la ve Leopold'a son selamlarım. ~ 
fimi kurtaracak yeıane vasıta 
ölüme sükunetle gidiyorum.,, f.' 

Seni muhabbetle kucakl•,, 
• ve seni seven Rodolpbf ~ 

Prenses Stephanie hatıratınıtı 
nunda diyor ki: ~ 

"Öyle anlatılıyordu ki veliaht • 
milddettenberi yalnız ö1memeğe ~ 
rar vermişti. Hayatını uğuruna ~ 
edecek hiç kimse bulamadığıt' di~ 
Vetsera'nrn kendisine karşı be~l~ef' 
muhabbetten istifade etti. Marı Jcııı' 
tera ıarkta bulunan ve kendi ır.c!~ 
mensup tiplerden biri idi. O, At111>" 
için alelade bir kadın idi. Faka~ "1' 
şidükü hakikaten sevmişti. Ve b~İ" 
ihtilaflar çıkacağı düşüncesile . 
dükle beraber seve seve ölmü11tU,;; 

benim kanuna ve kanun adaı:D~ 
büyük hürmetim vardır. c;eııif 

Büfeden bir çekmece açtı. 1c1t • 
bir havlu çıkararak ihtim&aıla b'ı• 
ladı. Havluyu Brixan'm ağzı!'_~1dJr" 
ladı. Sonra detektifi yerden P' 

rak, bir koltuğa oturttu. bit ı• 
- Eğer ben genç ve çevik 110"' 

dam oluydım, herhalde amea~eıceC 
ıuna gidecek daha güzel bir bl rd'ıll 
yapardım. Kafanızı Scotland ~· e5i1'e 
parmaklıklarından birinin tef·ıcirıe 
geçirirdim. Ben çok defa bu ~di~· 
o parmaklığı gözden geçirı:Dit,ı,j 1>'' 
Sizi dilfilndüiUm için değil, beı; JJlf 
gün tali bana bir nazır, hatti b rdll"'° 
vekil gönderir diye düf)ünil>'0uarıJ't 
Amcam, biliyonunuz ki, 1'~• 141 • 
parti f ellerinin i§lcrini bitirdi· piert' 
rat'tan baıka Danton, Robel iJ)ıl; 
hep onun elinden ıeçtilcr ... ~ıeriJ1 ' 
Danton'u bunlarm en bUyu-o 
den aayarım. !" sııt• 

Brixan ne cevap verebilııdi~ıııı 4' 
tu. Fakat bütün ıofukkanlıh ı.ı tid • 
topl&mıftı. Kafasında duydul .,,11ıı•' 
detli acıya rağmen, zihnini -ve 
kemeıini toplamııtı. bite'e ' 

Artık ondan aonra ne olup rd"' 
ğinl aşağı yukan hesap edi1~ tııl 
Acaba bu salonun duvarları ~,rdi1 
nun cibi ne sahneler görııı .11 sa• 
Burası hakikat.en ölümUn efl 
yılırô. t. .. 111 vft 

Ar-
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~aradeniz Azdı Zecri Tedbirler Son Telgraflar 

Metrelerle Yükselen Dalgalar Şimdiye Kadar 44 Devlet italyan Büyük laarruzu 
Herşeyi Ve .Herkesi Sindirdi Teklifleri Kabul Etti Dün Sabah Başladı 

ancak b g'ü' 
<laktan u n gelebilecektir. Zongul-
daki k gelen haberlere göre liman
nen ~yalıklara çarparak ikiye bölü
ıtı.ad' azal vapuru dalgaların müte
Jlı §tı savletlerile büsbütün parçalan-

ır. 

}{ Gerze;ye ;yanafılamadı 
~e v~raburunda karaya oturan Ger
Vak' pur~nun vaziyetini tetkik için 
ıtıi a ~.erıne giden Fen Heyeti şehri-

ze donm.. tii' F Varn ~ş r. ırtmanm el'an de-
Vapu etınesı yüzünden heyet azaları 
lardı ra ~anaşmağa imkan bu1amamrş
~tra/' unun için vapurun durumu 
lnışt ında hiç bir tetkikte bulunulama-
2rıüt;r. ~apurun dalgalar tarafından 
iın1ı:a.:dıyen hırpalanması kurtulma 
nın • arını azaltmaktadır. Fırtına
bln [.1rndiye kadar yaptığı zarar 150 

ıra kadar tahmin edilmektedir. 
}" Cemil Kaptan anlatıyor 

'ta. ırtınada 220 yolcusile karaya otu
l{an ~erze vapurunun süvarisi Cemil 
tir p ;. evvelki gün şehrimize gelmiş
•ııİat endisi kaza hakkında şunları 

.. rnı§tır: 

'1ııa- Tam Şile açıklarında iken fır
l>ur:a tutulduk. Azgın dalgalar va
•Uru~ .. yolunu keserek sahile doğru 
ıt:c1t Ira uyorl~rdı. .Bacadan içeri gire
dört b dar şıddetlı olan bu denizle 
dcıe uçuk saat mütemadiyen müca-

ettib.. 

-.,:::; eanada ocaklara haclar giren 
dii F. OCakçılan heyecana düfür
"Q' altat kendilerini vazile pahası 
lıep"~racağımı söyledikten sonra 
~•ı KGYrete gelerek aon dakikaya 

Gar çalııtılar. 

•ıgı~~yi rnütemadiyen hırpalayan 
~Yay ~lgalar su sarnıçları ile birçok 
kiare ; i a .~enize sürükledi. Gemiyi 
~ ç ~ ~ç defa da!galar tarafından 
~q e SUftiklenirken ~Ü hal e kurta
\'oı~lll: '.Niliayet öütun ümitler mah
ta11 ugu zaman hiç olmazsa batmak
oturttkurtulmak için gemiyi karaya 
Qar urn. Sahilden on beş metre ka
tahıt~ıkt~ idik. Bu esnada yetişen 
\oag1~1)'.ecıler bütün yolcuları roketler 

li sıle sahile ~ıkardılar.,, 
luu8

8~a, .. sabahtan akşama kadar bu
lıaSS.: !~ortülü bir halde geçmiş, bil
~t " ~gleden evvel şiddetli yağmur-

,,agmıştır s . 
\aıtı~?er ve Balmumcu çi{tltği isti
•iıtı , ~d~ fı.rtınanın şiddetinden Tak 
Sııcycın °~'Zıçi otobüsleri bir müddet 
\a1'b 

1 
enuşlerdir. Tekirdağdan Is

lard: a ~elen otobüsler de bozuk yol 
lu1t1u?ıagmur sularının yaptığı bo
aChtinı· ar yüzünden iki saat rötarla 
tu havıze _varmışlardır. Oğleye doğ-
1.ııun ~ hır aralık açmış ise de bu 
•onra •ü;rneıniş, fırtına saat on beşten 
lir, Şid~ıne. tesirlerini fazlalaştırmış
t~reti b'etlı rüzgarın esişi, derecei ha
~tde kırdenbire düşürmüş, hatta şe
tıvaYetıar yağması umulduğuna dair 
2tıerke .er çoğalmıştır. Yeşi köy rasat 
'°a vaz~ınd~n .öğrendiğimize göre, ha
:tullıu 'Yetı hır iki giin daha -.ıyni du
~Ctj 8~uhafaza edecektir. R<ısat mer
.. ' urekr llıı tah . ı yağmurlar yağmayaca-
~etre 7 rnın etmektedir. Dün baro
~~lıtıiı 66 •. s milimetre olarak kayde
~rare Ve ıki gün evveline nazaran 
ı-~.llt\ü tt~ereccsinin hayli düştüğü gö
duıu11 ~r. Derecei hararetteki bu 
'°eliti ' .. er tarafta hissedilmiş ve ev
tellak gunlere nisbetle 3 derece daha 
\ltı b::S ::.ttiği anlaşılmıştır. Saat on 
•ilıtıi Çu.,.ıan sonra yağmur biraz ke-
ltıaıtı!~ fakat hava siyah bulutlarla ta
'~niyed kapanmIJtır. Rüzgarın hızı 
:'!tir, ~ıs metre olarak tesbit edil-

er "erd' ~~t. merkezinin de bize ha
•oııra r·· ıgıA gıbi, akşam saat yirmiden 

Uzgar biraz hafiflemiştir. 

Arka Kar ;yağacak mı? 
\tt fırtı 81 k~silmeycn yağmur, soğuk 
:tında d~ YuzUnden Balıkesir tarafla
~İir.şclı~n .kar serpintileri görülmüş-
~~da rnızde de kar yağacağı hak· 

ıoti.iını~~pılan tahminler biraz uzak 
arollıet le beraber umulmaktadır. 

c!eti ve r~ durumu ile rüzgarı=ı şid
~der Ve 8"U_rekli yağmur böyle devam 
ltıaıı da ?ır~z daha artarsa kar yağ
bu1 ile l' ilıtımaı dahilindedir. Istan
:tobiialer~akya illeri arasında işleyen 
~~· l!u . e de yolcular çok azalmış
~n }'o) Yüzden dün lstanbuldan kal
~~ bura~u treni çok kalabalrk bir hal-

i.la Yolcu~n hareket etmiş, bir~ok oto 
arı treni tercih etmışlerdir. 

Şark Ekaprea gecikti 
,_..•tırıa81 ~kapresi lstanbula 7 ,40 da 
''itme 11 ıcap ederken iki saat bir ge
l{onvan e. ancak 9,40 da gelebilmiştir. 
•rı bird 81Y0neı de 40 dakika rötarla 
ile de b' gelmiştir. Fırtına şehir için-

ırçok tahribat yapmıştır. Bir 

[Baştarafı birincide] 

çok dükanların tahta kepenkleri kop
muş, evlerin saçaklarındaki çinkolar 
kopmuş, kiremitler uçmuştur. Iki gün 
evvel süren fırtına sırasında damı çö
ken Arnavutköyde postahane arka
sındaki metruk çamaşırhanenin kire
mitleri tamamen dökülmüş, bina sal
lanmaya başlamıştır. 

Grip vak'alan 
Aksaray ve Şehremini taraflarında 

dün artan soğuk dolayısile tek tük 
grip vakaları da görülmüştür. Umu
mun sağ'ığını tehdit eden ittiratsız 
h~v?lar karşısında birçok evlerde va
k!ts~ ~.obalar kurulmuştur. Bcıkırköy, 
Y eşılkoy, Boğaz ve Adalarda bulunan 
ve fırtına yüzünden bir türlü eşyala
rını şehre taşıyamayan sayfiye halkı 
da dün hafta tatilinden istifade ede
rek tamamen dönmüşlerdir. Maama
fih, bazı ihtiyarlar sonbaharın tama
men bitmiş olduğunu kabul etmemek
tedirler. Onlara gi;ire, Onümüzde da
ha bir pastırma yazı vardır. Ve bu 
güzel havaları bir iki haftaya kadar 
lstanbul görecektir. 

Yeni Teklifler 
[Baş tarafı 1 incide] 

flhiıne göre, m.evz.uulnhis haberler 
doğru olduğu ü \!{dirde İtalya büku
mcıti, eıki müttd ldcrinin bu husus
ta ilmini istiım:z.nç etmemelerinden 
ötürü hayret edecektir. 

50 devlet müzaheret vadetti 
Cenevre, 3 A.A. - Sir Samuel 

Hoare, radyo ile yapılan bir djye -
vinde demiştir ki: 

''Elli altı ülkeden ellisi, Uluslar 
Kurumuna müzaheret vadetmişler
dır,. Harbin deh~etine ııihayet ver • 
mek ma1csadile bu elli 'Ulusan "birleşik 
hareketleri dünya tarihinde dikkate 
değer bir hadisedir . ., 

Laval Cenevreden 
hareket etti 

Cenevre, 3 A.A.- Laval Clermont 
Ferreand'a gitmiştir. Hareketinden 
önce kısaca İtalyan baş delegesi A
loisi ile görüşmüştür. 

1 talyada düşmanca .gös
terilere karşı tedbirler 

Roma, 3 A.A. - Salahiyet snh;bi 
çevenlerin söylediklerine göre her -
hangi bir yabancı devlete karşı ya
pılacak düşmanca gösterilere engel 
olmak için çok şiddetli tedbirler alı
nacaktır. ltal)' n gençliğinin heye -
canı haklı da olsa bu tedbirler kat'
iyyen tatbik edilecektir. 

En büyük tehlike nerede? 
Cenevre, 3 A.A. - İtalyan dele

gasyonunun herhangi bir vesile ile, 
Avrupadaki en gerçekli tehlikenin 
Alman tehlikesi olduğunu söy!ediği 
burada yalanlanmaktadır. 

Habeşistan para 
yardımı istiyor 

Cenevre, 3 A.A. - Habeşistan U
luslar Sosyetesinden istediği para 
yardımını, tecavüze uğrıyaq devlete 
yardım edilmesi hakkındaki 2 İlk -
teşrin 1930 tarihli anlaşmaya istinat 
ettirmektedir. 

1 talyanm Adisababa elçisi 
Ci.buti, 3 A.A. - İtalyan elçisi 

Kont Vinci ile arkadaşları inmek is
tedikleri Musavva1a gitmek üzere 
buradan vapura bıneceklerdir. 

Mersin Büyük 
Tehlike Geçirdi 

[Baş tarafı 1 incide J 
can geçirmiıtir. Derhal alınan ter
tibat sayesinde mecraların açılma
sı temin edilmif, kerpiç evlerde o
turanlar her ihtimale karıı sağlam 
;yapılı e&Jlere alınmıılardır. 

Gelen haberlere göre, 'Y"imurlar 
civar ilcelerde de büyük zararlar 
yapmıftır. Seller, lf Bankaaına ait 
elli bin parçaya yakın kereateyi a
lıp götürmÜflÜr. Bundan baıka Si
lifkede de 13 Obin parça kereate 
auların ceryanına katılarak deniz.e 
aürüklenmİftir. Buradaki zararın 
miktarı 500 bin lira kadar tahmin 
edilmektedir. Sel yüzünden, demir 
yollannın birçok ;yerlerini aular 
kaplamııtır. 

İtalya ·ihracatına. Konacak 
Ambargo Nasıl Tatbik Edilecek 

Cenevre, 3 A.A - Zecri tedbir
ler konferansı tarafından kabul e
dilen kararlar aıağıdaki tekilde hü 
liıaa edilebilir: 

1 - Kredilere tatbik edilecek 
ambargo hakkında, 39 devlet, İtal
ya ve sömürgeleriyle her türlü fj. 
nanaal muaımeleleri imkansız kıla
cak te<lbirler almıt veya almakta
dırlar. 

2 - ithalat ve ihracata müteal
lik 2, 3 ve 4 numaralı zecri tedbir
ler hakkındaki teklifleri 44 devlet 
kabul etmi§ ve ayrıca 6 devlet, bu 
tekliflere ait metni çok geç aldık
larından, mevzuu bahis teklifleri 
teveccühle incelemeğe hazır bulun
duklarını bildirmişlerdir. Finansal 
ve ekonomik zecri ted~irlerin tatbi-
kine 18-1 l-J935 de başlanacaktır. 

3 - Konferans, balyadan ithal 
olunacak mallar üzerine mevzu am 
bargonun tatbiki hakkında fU ka
rarı vermiştir: Bilhassa klering an
laşmasından doğan ve zecri tedbir
lerden ötürü tasfiyeleri İmkansız 
bir hale gelen İtalyan borçları ol -
duğu gibi kalacak ve bu hususta 
naklen ödeme yerine aynen tediyat 
yapmak Üzere ltnlyanlar tarafın
dan yapılması muhtemel tekliflere 
itibar edilmiyecektir. 

İtalyan hükiimetinin, Uluslar Sos 
yete si paktının 16 ıncr maddesinin 
kendi aleyhine tatbiki mevzuu ba
his değilmiı gibi, alacaklı devletle
re karşı taahütlerini yerine getir
mesi için, zecri tedbirlere ittirak e
den bütün Uluslar Sosyetesi Üyele
ri, bu tedbirlerin tatbik edileceğj 
son güne kadar karşılıklı yardımda 
bulunacaklardır. 

Devletlerden biri, bu tedbirler 
yüzünden zarara uğradığı takdirde 
münasip şekillerde bu zararları te
lafi etmek Üzere, 16 ıncı maddede. 
ki karşılıklı yardım hükümleri tat
bik edilecektir. Karşılıklı yardım 
komitesi, mevcut alacakların bir 
listesini yapacak ve devletlerin uğ
rıyacağı zararları telafi edebilecek 
vasıtalan inceleyecektir. Bugün tat 
bik edilmekte olan anlaşmalara ri
ayet meselesi, bu kararla bir sonu
ca bağlanmıt değildir. 

Konferansın ekÖnomik komitesi, 
bu husustaki görütmelerine gele· 
cek hafta devam edecektir. 

Tali komiteler 
Cenevre, 3 A.A - Zecri tedbir

ler komitesi birtakım tali komitele
re ayrılmıftır. Bunlar yarın topla
nıp, dün gör'.itülen tedbirleri kat'i
lettirecek1erdir. 

Zecri tedbirler komitesi, bu tali 
komitelerin kararlarını onaylamak 
için ayın altısına kadar toplu kala
caktır. 

Cenevre, 3 A.A - Tali komiteler 
yarın toplanarak zecri tedbirlere 
ait hususatın tesbitine baılıyacak
lardrr. 

Cenevre, 3 A.A - 18 ler komite
si bu ayın altısında toplanacak ve 
tali komitelerden gelen raporlan 
tetkik edecektir. 

ltalyada kömürden 
ta&arrul ;yapılıyor 

Roma, 3 A.A - Bu ayın altısın
dan itibaren 46 trenin lağvedilmesi 
kömür sarfiyatında tasarruf mak
sadıyla alınmıt bir tedbirdir. Diğer 
taraftan benzin fiyatlarının arbma
sı taksi tarifelerinin yükselmeaine 
sebep olmuttur. 

Chamberlain diyor ki 
Londra, 3 A.A. - Finans Bakam 

Chamberlain, zecri tedbirler hakkın
da demiştir ki: 

"Zecri tedbirlerin tesirsiz karaca
ğım idd!a etmek için vakit çok er • 
kendir. Italyanlar bu tedbirlerin mü· 
essir olacağı kanaatindedir. Çünkü 
aldığı tedbirler bunu göstermekte -
dir. Mademki zecri tedbirler mües· 
sirdir, Uluslar Sosyetesi hikmeti vü
cudünü isbat etmiş olmaktadır ve 
bütün dünya görecektir ki b . ..fış yol
lu usuller yerine kuvvete müracaat 
etmek karlı bir İş değildir.,, 

"*« Titülesko aöylüynr 
Cenevre, 3 (A.A.) - Anadolu A

jansınnı hususi muhabirinden: Titü
lesko, zecri tedbirler konferansının 
dünkü celsesinde, Küçük Anlaşma ve 
Balkan Antantı adına söz söyliyerek, 
bu iki antantın paktın sadık hadimi 
olduklarını. yaptıkları fedakar1ıkların 
vüsati arsıulusal camia tarafından tak 
dir edileceği ümidinde bulundukları-

nı söylemiş ve : "Fakat Uluslar Sos
yetesinin amacı, herşeyden evvel sa
vaşın önüne geçmek ve savaş başladı 
ğı vakit de barışı tekrar tesis etmek
tir . ., demiştir. 

Titiılesko bunun için Italya ile Ha
beşistan arasında adilane bir barış te
sisi i~in bu ülküden mülhem olarak 
icap eden gayreti sarfedenlerle berd
berdir. Fakat bu iki antantın telakki 
ettiği şekilde barış, Uluslar Sosyete
si çerçevesi içinde, paktın esas pren
siplerine riayet edilerek tesis edilme
lidir. Buna binaen, iki antant, Ulus
lar Sosyetesi ile birlikte barış için ça
lışanlara muzaharet edeceklerdir. iki 
antant, bu yolda ikdam suretiyle arsı 
ulusal ;qevlerini, kendi1erini lta!yaya 
bağlıyan samimi dostlukla telif ede -
bileceklerini müdriktirler. 

Zecri tedbirlere karıı 
Roma, 3 A.A. - Zecri tedbirlere 

karşı müdafaa teşkilatı hararetle de
vam etmektedir. Bu akşam yapılan 
bir tebliğe göre, 6 İkinciteşrinden i
tibaren kömür tasarrufu için yolcu 
trenleri seferleri yüzde yirmi aza!tı
lacaktır. Keza kış .aylarında daireler 
ve mağazalar erken kapatılarak di -
ğer tasarruflar da temin edilecektir. 
Resmi gazete, mensucat ve savaş en
düstrilerine lazım olan birçok mü -
him maddelerin ihracını meneden 
kararlar neşretmektedir. Resmi ga
zete de az sayfa ile çıkmaktadır. Ta
rım Bakanlığı, buğday, mısır, pata
tes ve sebze istihsalini artırmaya ma
tuf emirnameler neşretmiştir. 

Bir anketin sonu 
Paris, 3 A.A. - Pöti Jurnal ga

'Zetgi, (Bitaraflık mı yoksa zecri t ed 
birler mi) anketinin neticesini şöyle 
bildiriyor: 

Grupmanların yüzde 53, 15 i zec
ri tedbirler ve gerisi de bitaraflık le
hinde rey vermiştir. Bitaraflık isti
yenler arasında ulusal cephe, ziraat 
sendikaları ve sağ cenah eski muha· 
ripleri vardır. Zecri tedbirler istiyen
lerin yüzde 36,26 sı ekonomik tedbir· 
ler ve yüzde 1,26 sı da süel tedbir
ler istemektedir. 

ikinci Ekmek 
[Baş tarafı 1 incide] 

• . ~a_pılacak ikinci nevi ekmek çeş
nısının bilhassa kontrolü mühim gö
rülmektedir. Kontrolün kolay yapı
labilmesi için, ona göre icap eden 
.tedbirler alınacaktır. 

?alk, ikinci nevi bir ekmek çıka
cagı haberini sevinçle karşılamakta, 
her tarafta bu ekmeğin ne zaman çı
Jı:acağr sorulmaktadır. 

.. Buğday liyatlarında'ki artıı 
Çunkü buğday ve un fiyatları mü

temadiyen yükselmektedir. Son dört 
gün içinde buğday fiyatları 50 para 
artmıştır. Yum~ak buğdaylar 7,30 -
8 kuruşmn, kızılca buğdayın da 9,30-
10 kuruştan satılması.na başlanmıstır. 
Son defa Traljyadan 60, Pulatl~dan 
373 to~ buğday gelmiştir. Buna rağ
men fıyatlar yükselmekte devam e
diyor. Fiyatların yükselmiye hazır • 
}anması karşısında, ikinci nevi ek • 
mek çıkartmak daha önemli bir za
ruret haline girmektedir. Halk ek
meğe birkaç ay evvelki verdigi pa
radan, şimdi beş kuruş fazla para ve
rirken, yakında bu beş kurşluk far
.kın 7,5 kuruşu bulacağı muhakkak 
.görülüyor. 

Yine ekmek bulunamadı 
Fırıncılar, adeta fırsat düşkünlü

ğü yapmaktadırlar. Evvelki akşam 
da, saa~ beşten sonra, şehrin bazı 
semtlerınde müşkülatla ekmek bulu
nabilmi~tir. lstanbulda stok buğday 
ve u? kafi mikmrda bulunduğu hal
de'.. fıy~tların yüksekliğe yüz tutma
sı uzerıne, unu işleyememektedirler. 
Ekmek fiyatları artınca, daha çok 
kazanacaklarını bilen fırıncılar elle
rindeki unu tasarrufla idare etmek
tedirler. Fırıncılar, bu vaziyet k'V· 
şı.sında esbabı mucibe olarak, şimdı
kı narhtan dolayı ziyanda oldukları
nı ileri sürmektedirler. 

Narh komisyonu toplanıyor 
Ekmek narh komisyonu bugün 

toplanacaktır. Bugünkü toplantıda 
son buğday ve un durumu gözden 
geçirilecek, ona göre ekmek ve fran
c-alaya yt\ıi narh tesbit edilecektir. 
Ekmeğe 20 - 30 para arasında bir 
zam yapılacağı ümit ediliyor. O va
kit ekmek Iaakal 13 kuruşa satıla
caktır. Yeni narh her zaman olduğu 

Roma, 3 (A.A.) - Resmi tebliğe göre, Italyanlar bu sabah 
saat 6 da bütün cephelerde taarruza geçmişlerdir. Bilhassa Ma
kalle'ye doğru ilerlemektedirler. 

• • • 
Adiaababa, 3 A.A - Hükumet mahafilinden öğrenildiğine göre, ltal-

yan kıtaatı doğu kuzey bölgesinde Alageraya varmı§lır. Danakil bölge
sinden gelen ltalyan krtaatıyla lmmini bölgesindeki Habef kuvvetleri 
arasında ıiddetli muharebeler olmuştur. Güney cephesinde ltalyan U• 

çaklannın iatikıaf uçuıla'rı hariç olmak üz.ere, sükunet vardır. 

• • • Harrar, 3 (A.A.) - Diredua'dan bildiriliyor: Italyan süva-
risi Fransız Somalisi hududu boyunca Musaali dağının cenubu
na doğru ilerlemektedir. Ogaden'in birçok yerlerine yağmur 

. yağmaktadır. 

İmparator Zaferden Emin 
Adisababa, 3 (A.A.) - İmparator taç giymesinin yıldönümil 

münasebetiyle yaptlan kabul merasiminde ezcümle demiştir ki: 
"Kendisine tamamen güvendiğimiz Allahın yardımı ile Ha

beşistanın bu savaştan şerefiyle çıkacağını ümit ediyoruz. Bu 
fırsattan istifade ederek hükfırndarlarınz ve devlet başkanları • 
nız için en iyi saadet ve refah temennilerimi bildiririz.,, 

Laval istifa Mı Etti? 
Paris, 3 (A.A.) - Övr gazetesi Cenevreden öğreniyor: 
Burada dönen bazı şayialara göre, Laval Cenevreden hareke

tinden evvel süratle Parise dönerek Cümurbaşkanına istifasını 
vermek istemiş ve ancak birçok müdahalelerden sonra, bir karar 
vermeden önce "Şatodün" e giderek birkaç gün istirahat etme= 
ği kararlaştırmıştır. 

Suriyedeki Sübaylardan Telgraf 
Berut, 3 (A.A.) - (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Atatürke karşı 

hazırlanan suikasdin Suriyede hazırlanmış olması buradaki eski zabitler 

arasında asabiyet uyandırmıştır. Eski zabitler Atatürke bu münasebetle 
şu telgrafı -göndermişlerdir: 

"Suriye •efil auikaatı terin, lıiralık adamlardan teberra eder. Allah 
•İzi sıyanet etain ve Şarkın ıerefi olmakta berdevam kıbın . ., 

Fransız Sosyalistleri Birleşiyorlar 
Paris, 3 A.A - Uç siyasal grup ''müstakil sosyalistler, Fransa sos

yalist partisi, sosyalist cümhuriyetçilerle Fransız sosyalistleri,, arasın
daki birlik kongresi toplanarak "Cümhuriyetçi sosyalist birliği., adı al
tında te§riki mesaiye karar verdi. 

Dün tetekkül eden "Yeni Fransa Sosyalist,, partisinin de bu teıekkü· 
le iltihak etmeai muhtemeldir. 

ita iv an Taarruzu 
taarruz tclıli.kesinıe kartı, Doğu ci • 
helinde bir müdafaa hatb tesis edil
mİ§ olacaktır. 

Eski bir Habeş diploma
tı da bir ordu topladı 

Adisababa, 3 A.A. - Habeşista -
nm eski Roma elçisi ve İlebadur il
bayı Decaz Maknen, otuz günlük bir 
yoldan 20 bin kişi ile buraya gelmiş
tir. 

Yüksek bir şahsiyet olan Makonen 
buradaki Avrupalılar arasında da çok 
tanınmış ve sevilmiştir. 

Birçoğu bundan otuz yıl evvel, 
Menclik tarafından satın alınmış es
ki Gra tüfekleri taşımakta olan "Ma
konenin askerleri, Adisababa sokak
larında bir geçit töreni yapmışlar ve 
halk tarafından alkışlanmışlardır. 

İyi disiplin görmüş ve en modern 
silahlar ve mitrolyözlerle teslih edil· 
miş muntazam kıtaat bu geçit töre
nini tamamlamıştır. 

gibi, çarşamba gününden itibaren 
tatbik sahasına girecektir. Maama
fih belediye daimi encümeni de, narh 
komisyonunun bulacağı fiyat formü
lünü bir kere gözden geçirecektir. 

Narh komisyonu buaün zahire 
borsasında toplanacak ve yeni narhı 
tesbit edecektir. 

Bazı fırınların, masraftan kaçmak 
için, borsa haricinde muamele yap· 
tığz, borsadan un almadığı ani-aşıl· 
maktadır. Bu fırnıcıların aldıkları 
unların kalitesi hakkında da müsbet 
bir şey bilinmemektedir. Bu gibi fı
rıncılar şiddetle cezalandırılacaktır. 
Belediye, son buğday durumu dola
yısile, fırınların kontrolüne daha zi
yade önem vermiş, bazı yeni tedbir
lere başvurmuştur. 

[Baştarafı birincide] 

İtalyan esirleri Adi
sababaya gönderiyor 

Adisabaha, 3 A.A. - Ogaden'de 
hüküm sürmekte oian malarya hasta
lığından ötürü muharipler havası da
ha sağlam bölgeler araştırmaktadır. 

Ras Seyyum tarafından esir alınan 
İtalyanların buraya sevkedilmekte 
oldukları haber veriliyor. 

Hük(ımet, yakında imparatorun 
geçecek olduğu Dessie yolunu tamir 
edecek işçileri taşımak için 50 kam· 
yona vaziyet etmiştir. 

Mesinada hava hücumla
rından korunma tedbirleri 
Roma, 3 A.A. - Mcssina'da hava 

hücumlanna İG'vtı sığınak :ar yapıl • 
maaı için bir ~me ile bir mil
yon üret tahsisat konmuştur • 

Gönüllü gitmek istiyenler 
Roma, 3 A.A. - Geçenlerde bir 

uçak kazasında ölen Afrika kaşifle
rinden Franketti'nin dokuz yaşın • 
daki oğlu Raimundo, Mussoliniye 
müracaatla Afrikaya gitmek istedi
ğini söylemiştir. 

Yeni asker gönderiyorlar 
Roma. 3 (A.A.) - Saturnia Kolom 

bo ve Piyemonte vapurları p~zar gü
nü 10 bin siyah gömlekli ile Napoli
den Doğu Afrikasına hareket etmiş
lerdir. 

Asmara, 3 (A.A.) - ltalyanın Do 
ğu Afrikasındaki iki müstemlikesinde 
bugün mevcut mahrukat her iki müs
tcmlekenin de daha bir sene bütün 
ihtiyaçlarına kifayet edecek mikdar
dadır. 

Adisababa, 3 (A.A.) - Bin kişilik 
hususi ordusuyla buraya gelmiş olan 
Deeas Maç Kibrat ve üç arkadası 
şehrin büyük caddesinden otomobille 
geçerken bir kaza neticesinde ölmüş
lerdir. 

• 
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Ulustan Atatürk'e 
Suikast Teşebbüsünü 
Tel'in Heyecanı Sürüyor 

12 i n ci Y il dön ü m ü ·~~~~!!!!!!!i!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!I lf,i!l!!!!!il!ii!!ii!!!i~!i!!!!iiiii!i!l!iiil!!i!!i!i!!!ii!l!!liiliill!ii!ll!i!!!!!!!!!i!!!!!!!ii!!!!!!!i!!!l!!!i!!i!!i!iii!!ilii!!!!!i!i!!!!i!i!!!!!!!!!!i!i!!l!i!i!iiiii!i!!ll"I 
Denl•z yolları .. VERDA" sabunu, yalnız bü: 

~nkara, 29 A. A. - AtatUrke ya• 
pılmak istenen ıuikast teıebbüıU 
aıünasebetile memleket d19ında ve 
içindeki yurtta§ların bUyUk ba!fkanı
mıza eönderdikleri tel yazılarının 
ne§rine devam ediyoruz: 

Berlin 29. A. A. - Bütün varlığile 
senin yolundan yürüyen birliğimiz, 
aiçak güruhun son sefil hareketini 
tel'in ederken sana ve inkıliba bağlı
lık andını bir daha tekrarlar, Büyük 
Onderimiz. - Berlin TUrk Talebe 
Birliği. • 

Karaaiaç ·Şarki - 27. A. A. - is
tiklalimizi ve her alanda inkiıafımııı 
yarattın. Yolunda ölmeği ıcref bili
riz. Sana, kurduğun cümhuriyetimize 
uzanacak kirli eller bize gelsin. Par
timiz kurağında toplanan halkla va
tanıızlira linet okuruz:. Ulu Şefimiz 
ıen çok yat•· Saygılarımızı ıunanz. 
C. H . P. llçe Baıkanı Tehir Akal 

Görele 27. A. A. - Büyük phıi· 
yetinize kartı yapılmak istenen ya· 
ğıncı terin eder, ilçe balkının sonsuz 
inan ve bağlıbiıru yüksek katınıza 
bildiririz. - Hamit Erkan, C. H. P. 
ilçe ba9karu Sabri Calık, Şarbay S. 
Sınır 

Kayseri 27. A. A. - Sana kötülük 
yapmak istiyen eller ve diller kuru
sun. Bu alçaklara kar§ı duyduğumuz 
acı kinin ateıi yüreğimui kavuruyor. 
Senin kılına bir hata getirmemek için 
içtiiimiz büyük andın gücü ve inancı 
ile senin için yatıyoruz. Kayseri cüm
huriyet meydanında toplanan ve kal
bi ayni zamanda çarpan bialer tekrar 
ederiz. Sen varol. Alçak düımanların 
kahrolsun. - Gençler namına Türki
ye I. C. I. Kayacri bölgesi Baıkanı, 
Kayseri Ilblyı N. Toker 

Maraı, 29. A. A. - Koca bir ulu
sun tek bir kütle halinde kalplerinde 
yatatılan tek bir dilek vardır. O da 
senin yüce varlığındır. Yurdu ve ulu
au kurtarmak için ilk ipretine canla 
batla kotmuı ve o cündenberi aana 
bütün in•nçlar ile sımsıkı ballanmıt 
olan biz Maraıhlar hiç kimsenin yan 
bakmasına bile tahammill edemediği
miz bu aziz varlığa el kaldıran bir
kaç alçağa karşı kinlerimizi, hınçla
rımııı tutamaz bir haldeyiz. Koca bir 
ulusun ıücü ve yaıayışı demek olan 
azia varlığının korunması yolunda her 
varlığımı.ıı fedaya and içtik. Türklüğe 
!feref veren ve onu yükselten batkan
lığınla bitmez tükenmez sonlara ka
dar varol Atatür~. - 1'fitinc heyeti 
Halit Oneran, ltamlt 'Bqbrdef, 'H.t 
hir<'Aksu, Ali ~rtt ~ukadar, Nihat 
Erdem, Ecaacr LQtfi 

Bi'ecik 27. A. A. - BugUn cUmbu· 
tiyet alanında toplanan binlerce halk 
tarafından kutsal varlığınıza yapıl
mak istenilen alçekça suikaati nefret• 
le karıılanmıttıı'! Her zaman oldutu 
gibi bugün de Bilecik halkının büyük 
önderlerine karıı içten gelen derin 
baflılıklarınr arzeder, uzun ömürler 
di"erim. - C. H. P. Bilecik Kural Aa
baıkanı, Halkevi Baıkanı Şerif Doğu 

Boyabat 27. A. A. - Her an içi· 
miıde yafıyan yüce varlığınıza kıy
mak istiyen alçakça giritimi Boyabat 
panayırında yirmi bin kiti en büyük 
tiksinti ile iledik. Türkün ve Türklü· 
ğiln bap olan siae, siz Atamın kıy
mığa kalkıJan bu alçakların en 1aaa 
anda cezalandırılmalan:u aabıraızhk-

• la beklerken befikten en kocamıtlara 
ve iğcillere kadar 18ğUslerlmizi size 
kakan etmeğe and içtiğimizi bildit. 
uaun saflıklarınııı ellerinden öper 
dileriz. - Halil Tufan, Şarbay Re -
zi Ural. C. H. P. Batkanı Refik Tuz· 
lu. Halkevi Başkanı MUçteba Can 

Lapseki 27. A. A. - Hainlerin al· 
çakçasına tecavüze yeltendiklerini ga
zetelerde okuyan ve duyan Upseki 
halkı büyük bir cotkunluklı cümhuri
yet alanında toplanarak yapılan mi· 
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tingte kanlarının aon damlasına kadar 
varlığm uirunda akıtmaia and içtik
lerini sonsuz saygılarımla bildiririm. 
C. H. P. Batkanı M. Tek 

İzmir, 27 A. A. - Yarattığın e§
siz devrim içinde göz bebeğimiz olan 
•ana ve hayatına el uzatan hainlere 
lanet eder. Yalnız senin ulu ülkün 
için yapdığımıza lna~cınızı yalvarı· 
rız. - İzmir ecza evi< mahkumları. 

Korkuteli, 27 A. A. - Temiz kal
binizle, Tl\Jc milletinin selimet ve 
saadeti uğrunda çalıımanızı, bu te
miz kalpli Türkün davasından dola
yı Allah sizi saklar. - Sandık emini 
M. Balaban. 

Bolu, 27 A. A. - Bugün saat 14te 
Cilmhuriyet alanında köylünün de 
bulundutu binlerce halkın toplanma
ıile yapılan büyük mitingde kadın
lık, ıençlik, balkevi spor ve parti a· 
dına aöz alan birçok hatiplerin heye
canlı s5ıle.rinden sonra ıu uaa ka
rar altına ahnftU!tır: 

Atamıza, en büyüğümüze, Türkün 
can evine kıymak iıtiyenler evveli 
Türk delildir. Kanında Türk kanı 
olamaı. Öyle bir adam Türkten ve 
bizden değildir. Bizden olmıyan bu 
alçaklara cUmhuriyet- kanunlarının 
derhal cezalarını vereceğine ve İs
met İnönü hilkUınetine güvencimiz 
vardır. lsmet lnönü hükQmetinin 
uyanıklığına tefekkür ederiz. Ciim
huriyet kanunlarının tatbik edilece
iine eminiz. Yalnız bu alçakların 
pis kanı taııyanların artık kökün
den keserek yok edilmesini ba§ba
kan İsmet lnönünden diler atamıza, 
onun yarattığı cüpıhuriyete ve dev
rimlerine yan bakanları ezmeye, yok 
etmeye her zaman hazır olduğumu
za yemin ederiz. Yalnız o biricik 
Atamızın çok yapması aağhklarla 
bapmıaıda ün vermesini canı gönül
den diler, kendisine bildirilmesini 
mitin& baıkanından isteriz. Kalpleri 
heyecan dolu, gözleri senin varlığı
nın ıtıtını taııyan binlerce mektep· 
li, esnaf, köylü, prlı, masum. ihtiyar 
hepsinin, Atatilrk çocuklarının, bir 
arada hep bir ağızdan kabul ettikleri 
bu söz bildiriğini mutlu ellerinizi ö- ' 
pcrek sunarım ll ce atam. - Miting 
Baıkanı Emin Yerli Kaya. 

Tııköprü, 27 A. A. - Ulusumu
·zun gücünü ve yaıayışını temsil eden 
ssb varlığınıza yapılmak istenilen 

.. kötü kaıtı duyan halk heyecan için· 
.,,4c bu a~iı,Ul'in,c4-q.bqJ~a
... aa çok yıllar 1aP.ıSD&DJI\ "' yUrck}eb 
diler. - Şatbay M. Tilrkmen. 

Samsun, 27 A. A. - Hain düşün
celerle yurdumuza sokularak Türk 
ulusunun ulu önderi büyük kurtarı
cımııa kartı el uzatmak istiyen al
çaktan Samıun barosu bütün mev
cudiyetiyle telin eder ve Türk'e ha· 
yat veren ve Türk inkılabını yara
tan Ulu Önderimizin ve cümhuriyc· 
tin korunması uğrunda bütün feda· 
kırlıklara hazır bulunduğunu candan 
ve derin saygılarla arzeyler. -
Samsun barosu batkanı Kimil Sür
men. 

Divriii, 27 A. A. - Acun durduk
ça yaııyacaiı herkesçe onanan, 
Türk ulusu yapdıkça onun batında 
koruyucu vF dibeltici bir bat ve baş· 
but olarak yaıamaaını istediğimiz 
ve ya§lyacağına inandığımız gözbe- j 
beğimiz ulu öndere yapılmak iste· 
nen komployu bütün Divriği teessür 
ve heyecan içinde telin ederken bu 
alçak cinayetin daha baılangıcında 
boğulmasına muvaffak olunduğun· 
dan Atatürkümüzil ve cümhuriyet 
hükumetimizi bütün halk namına 
kutlular ve alkıtlarız. - Özelci, Şar
bay z. Tevriz. İlmail Hakkı, C. H. 
P Ba9kanı Yusuf Oktem, Galib, 
Gençler birliği batkanı Derviş. Ha· 
va kurumu batkanı S. Gürsoy. 

. 

Dost Devlet 
Büyüklerinden 
Büyüklerimize 

[Cümhuriyctin on ikinci yıldö
nümü münaaebetiyle doat memlc
ltetler rei.lcrinclen ve büyüklerin
den )'Ük•elt reiıimi•• ve büyükleri· 
mi~e 6•len lrutlama tel ya~ılan ile 
11önderilen cellflplardan bir lcıamını 
dün nııretmiftİlt. Bupn de diğer 
tel ya~lannı neırediyorua.] 

S. E. K.nal Atatürk 
Türkiye Cumhuriyeti Bqkanı 

Türk ulusal bayramı münascbetiy
ekselanslarına hararetli tebriklerimi 
ve ulusunuzun refahı için olan en iyi 
temennilerimi arzetmekle şercfyabım 

· Linaen 

S. E. B. LinMll Çin Cumhuriyeti 
hükUnıeti Batkanı 

NANKlN 
Cumhuriyet yıldöniimü münaaebe -

tiyle bana lutfen çektikleri nazik tel
graftan dolayı ekselanslarına bara -
retle te9ekkür ve memleketinin re • 
fahı için beslediğim ıamimi temenni -
terin kabul buyrulmaııru kendilerin -
den rica ederim. 

Kamil Atatürk 

S. E. Kamil Atatürk 
Türkiye Cumhuriyeti Batkanı 

Ulusal bayramınız münasebetiyle 
ekselanslarından en samimi tebrikleri 
min ve §&hıi saadetleriyle Tilrkiye -
nin refahı için beslediğim hararetli 
temennilerimin kabulünil rica eder 
ve hürmet ve d04ltluk hissiyatımı te -
yit eylerim. 

Samajeate Kral Uçüncü Boris 
SOFYA 

Cumhuriyetin yıldönUmü münase
betiyle bana lQtfen çektikleri nazik 
telgraftan dolayı pek mütehasais ola 
rak ıahsi saadetleriyle Bulgarlstanın 
refahı için beslediğim samimi temen
nilerimin en iyi dostluk hissiyatımla 
birlikte kabulünü Majastelerinden ri
ca ederim. 

Kamat Atatürk 
S. E. K.Mnal Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti Batkanı 
ANKARA 

T t" rk Cumhuriyetinin yıldönümü 
münasebetiyle Brezilya hükumet ve 
ulusu adına ekselanşlarına en samimi 
tebrikler ve en iyi temenniler arzet -
melde mübahiyim. 

Getulio vara•• 
S. E. B. v .... 
Cumurbafkanı 

RIO-DE-JANEIRO 
Cumhuriyetin yılc.önümü münasebe 

tiyle gönderdikleri tebriklerden pek 
mütehasaıs olarak ekselinslarından 
tahsi saadetleriyle Brezilyanın refa -
hı için beslediğim en hararetli temen 
nilerimin kabulünü rica ederim. 

Kamal Atatürk 
S. E. KamaJ Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti Batkanı 
ANKARA 

Ulusal bayramın yıldönümü müna
sebetiyle ekselinslarına en samimi 
tebriklerimi ve ekselanslarıyla asil 
Türk ulusurıın saadet ve .efahı için 
beslediğim en hararetli temennileri
mi arza müsaraat eylerim. 

Birinci ZOI' 
Sama;.te ZOI' 

:Arnavutluk Kralı 
TiRAN 

Cumhuriyetin yıldönümil münase
betiyle Majasteleri tarafından izhar 
edilen Jıissiyat ve temenniyattan ni -
hayetsiz bir surette mütehassis ola
rak kendilerine bundan dolayı sami
mi bir surette teıekkür ederek saadet 
teri ve Arnavutluğun rdahr için olan 
temennilerimin kabulünü kendilerin -
den rica ederim. 

Kama\ Atatürk , 

KIRMIZI VE SiYAH 
J ra geliri olmak... O zaman ben bah
tiyarmıtım da bahtiyarhğımdan ha
berim yokmut !" 
Bazı anlar da oluyor, lıkem1esin· 

den birdenbire fırlıyordu. "Madame 
de Renal'i öldürecek surette yarala· 
mr1 olsaydım kendimi vururdum ... 
Onun ölmediğinden emin olmasam 
kendi kendimden iğreneceğim. 

bin frank verebilirim... Ama kendi
sini aldatmak iatemedijime inandır· 
mak zor.,, O kadar alçak bir mahluk
la uzun uzun konupnağa mecbur ol-
manın tasavvuru bile Julien'i iğren· 
dirdi; batkı ıeyler diltlinmeje bat• 
tadı. 
Aktamı artık o işe imkan bile kal

madı. Gece yarı11 bir yolcu arabası 
geldi, Julien' i aldı. Yol arkadaıları 
olan candarmalardan pek memnu:ı 
kaldı. Sabahı, Besançon hapishane
sine varınca lutfedip onu, gotik bir 
kal~ burcunun en üıt katına yerleı· 
tirdiler. Julien kalenin mimarisine 
bakıp xıv üneU asır yapm olducuna 
hükmetti; zarafetine, inceliiin• hay. 
ran oldu. Kuytu blr avlunun ta di· 
bat.de, lkl duvar arasmdakl dar bir 
aralıktan, muhtqem bir maıuaranın 
bir parçalı aeslliyordu. 

Ertesi giln 10rguya çekildi, sonra 
birkaç ıün rahat bırakıldı. Ruhu 
sakindi. lşi ona gayet sade JÖzükü· 
yordu. "Mademki öldürmek ıstedim, 
öldürülmem gerek.,, 

Ama buna uzun zaman akıl yor
madı. Madame, halk arasına çıkma, 

STENDHAL 
kendini müdafaa etme, bütün bunlar 
ona kU9ilk birer sıkıntı, birtakım iç
sdncı merasim ıibi gözilkilyor, günü 
gelsin de o vakit dü9ünürüz diyordu. 
Olcceği ana da daha fazla bir değer 
verdiği yoktu : "Hele karar verilsin, 
sonra düşünürüz. Hayat onun için 
hiç de içsıkıcı değildi ; her §eye yeni 
bir gözle balcmağa ba1lamı9tı. Artık 
gözü yükseklerde değildi. Mademoi
selle de La Mole'u dütilndüğü de pek 
seyrekti. Vicdanaıabı zihnini daha 
çok işgal ediyordu; hele, bu yüksek 
kulede kartal sesinden batka hiç bir 
teY duyulmıyan ceceler, madame de 
Rlnal'in hayali cözli önüne dikili· 
yordu! 

Onu öldürecek ıurette yaralıyama· 
dıtı için Tann'ya hamdediyordu. 
içinden: .. Tuhaf ıey 1 diyordu, M. de 
La Mole'a yazdıfl mektupla benim 
gelecek bahtiyarlıiımı kökünden mah
vettifini aanmııtım; oysaki o mek
tup yazılalı daha on beı gün olmadı, 
o zaman zihnimde kurduklarnnın biri 
bile aklıma eelmiyor ... Vergy &ibi, 
dağlık bir memlekette rahat rahat 
yatıyabilmek için yılda iki üç bin li-

"Kendimi öldürmek! işte mesele 
bu! diyordu. Formalitelerde çöp at
lamaktan korkan, :zavallı maznuna 
çullanan, nişan alabilmek için en iyi 
vatandatı bile astırabilecek o hük.(im
ler ... Kendimi öldürsem onların elle
rinden, il gazetelerinin belagat örne
ği diye gösterdiği dili bozuk küfür
lerinden kurtulmuş olurum. 

"Daha aşağı yukarı bet altı hafta 
y&§ıyabilirim... Kendimi öldürmek!" 
Birkaç gün dütündükten sonra: "Ha· 
yır, hayır, dedi, Napoleon kendini öl· 
dUrmedi ... 

"Zaten hayat bana tatlı geliyor; 
bura•• rahat yer.'' Gülerek ilave etti: 
"Burada bat afntaçak adam yok l" 
Sonra oturup, Pıris'ten getirtmek is· 
tedlğl kitapların li.teaini yazdı. 

Bölüm XXXVll 
KALE BURCU 

Bir dostun mezarı 
STER NE 

Koridordan bir büyük gürültü işit
ti; o saatte, kimse onun odasına gel-

yük lüks bir ıabun değil, .yıu 
1 Ş L E T M E S 1 zamanda hakiki bir güzellik ted 

Acentelerh EaraldSy KISprt!b•tJ biridir. Fazla miktarda köpilte'" 
TeL 42362 - SlrUd Mllhtlrdar· rek rneıamatın derinliklerine nii 

Hllll ıade Han. Tel 22740. lllHI 

iskenderlye Yolu 
EGE Vapuru S ikinci tetrin 

SALI w"ntl Nat 11 de iSKEN. 
DERIYE'YE kadar. (68S7) 

8847 

Karadeniz yolu 
CUMHURiYET npuru 5 bdnei
te,rin SALI sfinO uat 20 de 
Ri:ıı~ye kadar (68S8) 

• 5 • 

G 
lstanbul Komutanhğı j 

Satınalma Komlaıonu 
lllnl•rı 

Gülhane hastanesinin göz 
laburatuvarlan için açık ek
siltme ile alınacak olan mal
zemenin muhammen mali
yet fiyatı 776 lira 65 kuruş
tur. Şartname her gün öğle
den evvel komisyonda gö
rülebilir. İlk teminatı (59) 
liradır. Eksiltmesi 11 İkin
citeşrin 935 Pazartesi günü 
saat 15,30 dadır. Eksiltme
ye gireceklerin ilk teminat 
makbuzlarile birlikte belli 
günde ve vakti muayyenin
de Fındıklıda Artırma ve 
Eksiltme komisyonuna gel
meleri. ( 6 7 18) 

8769 
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İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı olan aşa -
ğıda cins ve miktarı yazılı 
üç kalem sebze 12-11-935 
salı günü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Mecmu
unun tutarı 6691 lira 20 ku 
ruş olup ilk teminatı 502 li
radır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak
ti htuayyenimi-e ihale saatin 
den bir saat evveline kadar 
ilk teminat mektup veya 
makbuzlarile birlikte teklif 
mektuplarını Fındıklıda 
Komutanlık satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

fuz eder ve bütün gayrisaf mad
delerden kurtarır. 

Cildin ıiyah benlerini VO 
kınnızılıklarını giderir. Kullası: 
dığınızda teninizin tazeliğiııı 
ve tabii rengini verecektir. 

"VERDA" ıabunu, fevkali
de modern bir fabrika tarafU: 
dan imal ve istihzar edildiği c~· 
betle cina ve kıymeti garantili• 
dir. 

TURAN Sirkeci-Nurha 

lahiıarlar Umum Müdürlüğünden: __ 
1 - Kabataşda inşa olunacak 45000 lira bedeli ke

şifli anbar binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul• 
muştur. . . dt 

2 - Şartname ve projeler 225 kuruş mukabılın 
Kabataşda Levazım Şubesi veznesinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 7-11-935 tarihine•müsadif Perşernbe 
cünij saat ıs de Kabataşda Levazım ve Mübayaat 
Subesi binasındaki Alım Komisyonunda yapılacaktıt· ~ 

4 - İsteklilerin kanunun tarifesi dairesinde yüzde 1' 
muvakkat güven~e parasiyle birlikte kapalı zarflat1 
tayin olunan saatten bir saat evvel yani saat 14 de ka" 
dar Komisyon Reisine verilmesi lazımdır. (6540) 87~ 

ı - Sartn~e ve nümunesi mucibince idarerrıi.C 
müstahdemini için 186 çift fotin pazarlıkla satın aıı!1a• 
caktır. ~ 

2 - Pazarlık 18/ XI/ 935 tarihine müsadif pazarteS1 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubr 
sindeki Alım Satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi almak için her gün ve pa" 
zarlık için de tayin edilen günde 70 7 ,5 güvenme para" 
sile birlikte müracaatları. ((;79e) 

fiiısıR is Limite ~ 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - ŞulJSt : tSıtENDERt~ 
TURKIYE iŞ BANKASI tarafmdan tesiı edilmi•tir· 
İTHALAT. İHRACAT, KOMİSYON VE 

EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 
tSKENDE::ttVE'de satılmak ilzere emaneten maJ gönde
renler, hesabımıza, TURKtYE tŞ BANKASI şubelerinden 

avanı alabilirler. 
(6758) 

Kilo Beher kilosunun l Cinsi 
En iyi fiyatla, en u maıraf ve komiıyonla emin bir surette 
it görmek iatiyenlerin MISIR tŞ Ltt!tTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri i~ıdır. 
Pırasa 
Lahana 
İspanak 

tahmin• fiyatı 

59040 6 kuruş 
39360 5 ,, 
19680 6 " 

8771 
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İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı olan 
18700 kilo kuru soğanın 
12-11-35 salı günü saat 16 
da açık eksiltme ile alına
caktır. 

Beher kilosunun tahmin 
fiyatı 5,5 kuruş olup ilkte
minat 80 liradır. Şartname
si her gün öğleden evvel ko-

mezdi; kartal bağırarak kaçtı, kapı 
açıldı ve ihtiyar cure Chelan, elinde 
sopası, titri ye titri ye J ulien'in kolla
rına atıldı. 

- Ahi ulu Tanrı'm! nuıl olur, ev· 
ladnn... Hayır, sana evladım deiil, 
canavar demeliyim. 

Zavallı ihtiyarcık batka bir ıey 
söyliyemedi. Julien onun düpıesin· 
den korkuyordu. Onu kolundan tut
tu, götürüp bir i&kemleye oturttu. 
Vaktile güçlü kuvvetli bir adam olan 
abbe Chelan'ın felek belini bükmiiş
tü. Julien ona bir baktı, gördüiU es
ki M. Chelan'm ancak bir gölgesi 
idi. 

Papa• nefes aldıktan ıonra: 
- Strasbourg'dan yazdığınız mek

tup ile Verriares fakirlerine ıönder
diğiniz mektup daha iki &Un önce eli· 
me geçti, dedi; Liveru daiında, yi
ienim Jean'ın evinde oturuyorum, 
oraya ıetirmifler. Felaketi diln haber 
aldım... Aman Tann'm l o ifi nasıl 
yaptınız! 

ihtiyar artık ailçıryordu: un.ki 
artık kafası durmuıtf; Sanki mibanl· 
kt bir surette: 

- O bet yüz francm size lilzumu 
olur, dedi, getirdim. 

Julien: 
- Benim ıizi görmekten başka bir 

ıeye ihtiyacım yok, mon pire (1), 

(1) Papaalara edilen hitap. 

Telgraf adresi MISIRlS - lskenderiye 
lll&aiiim ......... !ml ............... !i!!!il.8720 

misyonda görülebilir. İstek 
!ilerin vakti muayyeninde 
ilk teminat mektup veya 
makbuzlarile birlikte Fın -
dıklıda Satınalma komis
yonuna gelmeleri. (6760) 

8772 

••• 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri ihtiyacı için 4000 
kilo domates salçası 12-11-
935 salı günü saat 15,30 da 

dedi. Param fulasile var. 
Ama artık onun aiaından anlatılır 

bir cevap alamadı. M. Ch~lan araura 
ağlıyor, yaılar yanaklanndan apiı 
ae11iz se11iz akıyordu; IOnra cöıUnU 
kaldırıp Jullen'• bakıyor, ellerini 
onun öptülUnU &örllnee aenemlqfr 
ıibl oluyordu. Vaktile pek canlı 
olan, en asil hisleri kunetle ifade 
eden o yUz timdi büsbütün durcun, 
&özler fersizdi. Biraz sonra bir köy
lü gelip ihtiyan ıötüreceğini söyle
di. Julien'e: 

- Onu yormak doğru olmu, de
di. 

Julien o adamın, M. Cbflan'ın yi
ğeni oldu&unu anladı. ltıtiyar gör
mek onu gayet acı, gözy•tlanna bi
le müsaade etmiyecek kadar acı bir 
içUzüntilıUne ılirUklemitti: her ıeyi, 
teselli bulmaı bir surette hüzünlü 
görüyordu : unld cölıUnde klibi buı 
keailmiıti. 
Kurıunu atalı bert çelrtilf en lltl

rapb an, itte o an oldu. OHlmll, hem 
de bUtün çirldnlllf llı 11Srm0ftil. BU· 
tün ruh yilceltlf ~terebllmek umut
ları, fırtınanın ıUrdUIU blr bulut si· 
bi dafılmr9tı. 

Bu ratırapb hal saatlere~ ıürdQ. in
sanın ruhu zchlrlendi mi, bu ancak 
maddt ilaçlar ve Champagne •arıbı 
ile geçer. Jullen, bu cibi davalara bat
vunnağı kendiıi için bir alçaklık 1&• 

yardı. Dar kule höcreainde bir aıa· 

açık eksiltme ile alınaca1' ~ 
tır. Muhammen tutan 76 
lira olup ilk teminat 57 lir'" 

dır. . h .. ..;ıe. J 
Sartnamesı er gun O• •• 

leden evvel komisyonda gO: 
rülebilir. İsteklilerin v~~ 
muayycninde ilk temı~~e 
mektup veya makbuzlar~ 
birlikte Fındıklıda Satına!." 
ma komisyonuna gelmetet 

(8781) s:,-
ir. bir yukan dolatmakla geçirdlr,,: 
mUthit cünün aktamı: "Ben de ~ 
deliyim 1 dedi. Ben berhan gi bit J4* 
ae ıibi .ölecek olum, o ihtiyarı :;;. 
melde bu kadar büyiUr bir hilsiln (llt9 
manun bir manalı olurdu: ama 1 i o 
yapmda, ant bir ölümle ölmek bcl' yt4' 
derece ihtiyarlıia düımekten kof\I 
cak." 

Bu diltünceler para etmedi, :::. 
dinde bir yüreksizlik, kendi lr~~rıtl 
bar acıma bi11etti. Huıh ihtıı tdıl
gelmesi onun için bir bahtsızlık ~ 0 

Artık Julicn'de sertlik, yilce~cli 
Romalı yılma.zlıiı kalmamııtı; t' ~ 
ölümü daha yüksekte görüyor, d&J. 
si daha kolay bir ıey sayamıyor oll'" 

"lıte bu benim termometre!° 0pııı cık, dedi. Ben bu akpın. ı1Y cır 
gitmeme lazım olan cesaretin ':'eııd• 
rece qafıundayım. Bu sabah. 1 ;,.ı o ceaaret vardı. Ama ne çıkat cer,. 
1uım olduiu aUn o cesareti 'lSliiıl 
yim, yeter." Bu termomett• ..,ti' 
onun botuna ıitti •• nihayet • 
bil dl. 1P 

Erteli .abalı uyandıiı ~dl
Ciln önceki halini hatırlayıp " ıcll
"Behtiyarlılun, gönlümün raııatı 111ud
llkede" dedi. Genel savman• ( 'l'',ı
deii umumiye) bir mektup yazıp el et" 
na kimsenin bırakılmamasını 

6
1 4edi

mefi dilfündü. "Ya Fouqu ,r J 
[Ari•'' ~_.1'9 
N. A1',.v 
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Askeri Fabrikalar Satınalma 
komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2 6 5 O lira olan bir a'det kam
ı:>avn buhar makinasına mahsus gemi kazanı Askeri 
·Fabrikalar İstanbul Satınalma Komisyonunca 29 ikinci 
t~şrin 935 cuma günü saat 14 te Salıpazarı Askeri Fab
rıkalar Y ollamasrndaki Komisyonda açık eksiltme ile 
satınalınacaktır. 

Fenni şartnamesi ile resmi her gün Komisyondan alı
n~ bilir. İsteklilerin 198 lira 7 5 kuruşluk muvakkat te
tnınatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle 29 İkinci
teşrin cuma günü saat 14 te Komisyonda bulunmaları. 

(6398) 8H3 

Gedikpaşa lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
f Masası ve mutat teferrüatı ile beraber ve on beş san
'~nı kalınlığında kumaş kesen amudi bıçaklı motörlü 

;kuris,, fabrikası mamulatı bir biçki makinesi açık ek
~ıltrne ile satın alınacak ve eksiltmesi 11 İkinciteşrin 
~s. pazartesi günü saat onda Gedikpaşada Jandarma 

~ıkırnevi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
~~rnin bedeli 600 ve ilk güvenmesi 45 liradır. Şart 

kagıdı ve kataloğu komisyonda her gün görülebilir. İs
teklilerin hüviyet cüzdanı ve ilk güvenme malsandığı 
tnakbuzu veya Banka kefalet mektubu ve şart kağıdın
<l~ Yazılı sair belgelerle beraber belli gün ve saatte ko
tnısyonumuza gelmeleri. ( 6 7 5 6) 

8746 

~Sİ>iRIN al/ 
tı~e20 k omprimelik ambalajlarda 
'buıu 

nur, Ambalaj ve komprime· 
ler· 
• ın üzerlrıde halisli§ini tekeffül 
eden U..l · 

~-.7 markasını ara v ı n ı z. 

~- - !!il 

!Ademi iktidar l 1 

ve · • 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
1 Tafailit ı Galata posta kutusu 

• - 1255 -· 
8793 

lıtanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Tefenni garnizonundaki 
kıtaat r n ihtiyacı olan 
315,000 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konuldu. 
İhalesi 18/ 11/ 935 Pazar
tesi günü saat 15 de İspar
tada Tüm Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 1418 li
radır. Teminatın ihaleden 
iki saat önce muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olması 
ve teklif mektuplarının ka
nunda yazılı formüle uygun 
bulunması zaruridir. Şartna 
mesi her gün Komisyonda 
görülebilir. Tahmin bedeli 
18.900 liradır. "412,, 6804 

--~~~~~~~~----------------------.._.----~--~~-~-~· 
8776 

Harita Genel Direktörlüğü Satın· 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Muhammen bedel ( 16000) lira Harita Genel 
Direktörlüğü için bir aded matbaa Ofzet makinası ka
palı zarfla eksiltmeye konmuşdur. 

2 - İhalesi 23-11-935 cumartesi günü saat (9) da
dır. 

3 - Şartname Harita Genel Direktörlüğü Satınalma 
Komisyonundan parasız verilir. 
4-Eksiltmeye girecekler ( 1200) lira kanuni ilk inanç 

veya makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesaikle birlikde teklif mektublarını 
ihale saatından bir saat evvel Cebecide Harita Genel 
Direktörlüğü Satınalma Komisyonuna getirmeleri. 

.. • ..... (2849) .(6121) 8750 

l.T.PiVER 
PAR İS 

• 

t SAN S-lOSYOM 

VE PUDOA 

· Parfümöri L. T. Pi VER A. Ş .• lstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon :43044 

lstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasından 

Oda Meclisinin 9/10/935 tarihli 
iCjtimaında verilen karar: 

1 - 27 Eyhil 1341 tarihli Ticaret ve Sanayi Odaları nizamnameıi· 
nin 10 uncu ve 130 uncu maddeleri mucibince ''BorHya dahil madde
ler Üzerine i§ yapanlar,, Odaya merbut bir müeaaeıe olan lııtanbul Ti

. caret ve Zahire Boraaaınca kendilerinden talep olunan malUnıatı doi· 
ru olarak vermeğe mecburdurlar. 

2 - Hakikate uymayan malumat ve beyanname verdikleri veya iı· 
tenilen maliimatı vermemekte ıırar eyledikleri Borıa idare Heyeti ta

rafmdan teıbit_ oluJ?•!;llar hakkın,d' Oda MecliJLkar~ril~. v~ Ticaret x_~ 
Sanayi Odalan kanununun bptinci maddHİ muc:1bince"5 liradan 100 
liraya kadar para ceza11 hükmedilecek ve bu ceza karan icra daireai 

1 marifetiyle infaz edilecektir. 

1 3 - Borıaya hakikate uymıyan malumat ve beyanname verenler 
hakkında ceza kanununun ahkamı umumiyeai veçhile takibatı lazime 
icrası ica peden ahvalde lazım gelen kanuni muameleai ayrıca ifa 
edilecektir. 

4 - Boraa talimatnameainin 28 inci maddeai mucibince Bora& idare 
Heyeti kararı üzerine latanbul Ticaret ve Sanayi Odaıınca Ticaret ve 
Sanayi Odalan kanununun be§inci maddesine ve nizamnameainin 49 
uncu maddesinin A 23 üncü fıkraaına tevfikan ittihaz edilmiı olan bu 
umumi karar 1 birincikanun 1935 tarihinden itibaren tatbik oluna· 

caktır. J 
lstanbul Dahili Ticaret Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Dairede mevcut 9 sobanın tamiri vaz'iyesi buna ait 
boru vesairenin mübayaası 2490 sayılı kanunun 46 ıncı 
maddesinin A fıkrası hükmüne göre pazarlıkla yaptrrıla
cağından istekli olanların on lira pey akçesini vezneye 
yatırarak 4-11-935 pazartesi günü saat on beşte komis-
yona gelmeleri. ( 6 8 4 2) 

Ankar~ Nümune Hastanesi Baş - ·-------
Tabipliğinden: 

1 - Hastanenin muhtelif şubelerine aid 3().9 kalem 
alatı tibbiye 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Bedeli muhammeni 9892 liradır. 

2 - Liste ve evsaf şeraitini görmek isteyenler An
kara Nümune Hastanesi Baştabipliğine ve !stanbulda 
sağlık ve Sosyal Yardım Direktörlüğüne müracaat ede
ceklerdir. 

3 - Eksiltme 9-11-935 cumartesi günü saat 10 da 
Ankara Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenler 741 lira 90 kuruş
luk teminat mektupları veya vc;:zne makbuzları getir
meleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarıda yazılı üçüncü mad· 
dede yazılı saatten bir saat evveline kadar Ankara Nü
mune Hastanesine getirilecek ve eksiltme komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek makbuzların nihayet Üçüncü maddede 
yazılı saatcı kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Listede yazılı alatın her birinin fiatını ihtiva 
eden müfredatlı faturalar teklif mektubuna raptedile
cektir. Asgari Fiat Listeler mecmuu nazarı dikkate 
alınmak suretiyle tayin edilecektir. ( 3113) ( 6615) 
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Eg" her $ey sizi sabırsıı.lındırıyor ve tititlendiriyorı;ıı, eger ulak bTt 
ak5ilik fıkirlcrinizi ılt·Üst ediyorsa, e&er ıccclcri uyku tutmayomı, teşhis 
pek basittir: sinirlerinltin tcncpbühiyeti artmıştır. henüz \'akıl varken bu 
lenılı&ı tidermt~e ıı:cle ediniz. 

&romural ·Knou. 

tılltDn dünyanın tanıdıtı bir müscltlcln olup lıaybcttitfniı rahatı, U)1cu)'b 

ve afiyeti slıe iade eder. - Tesiri ıaJct seridir. - Bromural'in hl~ b!r 
warı yoktur. 

ıo va 111 lıomprimt)'l tıavt • tnp
lcrdc ecuııcltnst rtçeıc ile aaııltr. 

Knoll A.-0., kimycvt maddeler fabrikaları, ludwigshalen s/Rhin 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BEN JCt. 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, tstanbul. Ankara cad· 

desi, 100.- BasıldıiJ ver : TAN matbaası . 
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~ Ekonomi Bakanlığı tarafından fiyat tesbit edilecektir. 1 
~ = ~ = 
~ = 
i Kışın yaklaşması dolayısile 1 
- -- -- .. -- -- -- -
~ Müşterilerin vaki talebi üzerine fiyatın tesbitine kadar § - -- -- -- -
~ Bedeli avans olarak ahnmak şartile ~ 
- -
~ Deooda teslim beher tonu 24,50 liradan ! -- -- -- -
§ lürk Antrasitinin satışına başlanmıştır. § 
== == - -§ Tesbit edilen fiyat daha aşağı olduğu takdirde farkı ahcıya geri verilecektir. ~ - -- -- -§ Sipariş Kabul Yerleri: ~ - -- -- -
; Maden Kömürü işleri Türk Anonim Şirketi I 
- --

İstanbul, Yeni Cami, iŞ Han. Telef on 23862 ~ -
--------------------- • • 
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• • • Kuponlu Vad~li Mevduat usulile:. 
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• Size en sağlam ve zahmet ız• 

: bir gelir temin etti" 
• 
il • 

• • 
• 
• 
• 

• 1 - Faizinizi her. ayın birinci günü Bankanın her • 
• hangi bir şubesinden alabilirsiniz. • 
• 2 - isterseniz gerek faizinızi, gerek vadesinde 

ana paranızı şubelerimiz üzerine başkası na- • 
mı na masrs:ıfsız havale veya çek alabilirsiniz. m 

• 3 - ihtiyacınız olursa vadesinden evvel ana parayı • 
• 
m sizin için çok müsait olan şartlar dahilinde 

Bankanın herhangi bir şubesinden kısmen 13 
veya tamamen geri alabilirsiniz. • • 
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Çifte Spiralli yeni ÖSRAM "D" , 
lambaları elektrik cereyanından 
azami derecede istifade temin 
ederler. Çifte Spiralli olmaları 
sayesinde ucuz lambalara naza
ran %40 daha ucuzdurlar. OS
RAM "D" ampullerini tercih et
meniz karınız icabıdır. Ambalajı 
üzerindeki ''D" işaretine dikkat 
ediniz . 

1 KUÇUK ILA"LA R 1 TIFOBIL Dr. Ihsan Sami 
Taksitle Manto - Beyoğlu ve 

Kadıköy kibar ailelerinin terzisi 
Leman Hanım Sukanhamammda 
Camcı ba§ı hanında birinci katta -
ki imalathanesinde toptan ve pera· 
kende İ§lerine devam etmektedir. 
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Tifo ve paratifo hastalıklarına tu· 
tutmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru· 
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