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Günün Meselesi 

Spor Programı Ekmek Bugün 13,5 
F ederaıyonlarm elinden sa-

... 1 

J • labiyetler alınarak merke- K u r u ş a 
zi bir ida.eye verilecek Çıktı 

Cenup cepheıınde dağlık arazide ilerliyen bir Habet keşif kolu 

Yaziyet 
Almal'a, 6 (A.A.) -Reuter AjMıu 

muhabiri bildiriyor: Reamen haber 
verildiğine sen, lt.alyan yüriiyüıü, 

Atina, 5 (Hususi muhabirimiz
den) - Kral bu ayın ı 7 sinde Ati
naya gelecektir. Kral Londradan bir 
İngiliz harp gemisine binecek ve Yu
nan kara ıularmda Helly kruvazörü
ne geçecektir. 

Parlamento feshediliyor 
Atina, S (Husuıi muhabirimiz

den) - 15 Teırinievvelde Ulusal ku
rum tarafından Kondilise verilen 
krallık niyabeti müddeti bugün bit
miştir. Fakat kabine, kral Yunanie
tana gelinceye kadar bu vazifenin 
Kondilis uhdesinde kalmasına karar 
vermiıtir. Siyasal çevrenlerde söyle
nildiğine nazaran Kondilis belki bu 
hafta ve ihtimal perşembe günü, U
lusal kurumu. fethedecek, ve yeni ıe
çim yapılmasını ilin edecektir. Hü
kumet seçime, parti halinde değil 
''Vatanperverler birliği., halinde da
hil olacaktır. 

Yine ayni çevrenler, hükfunetin. 
[Arlruı 3 tlncüde) 

Yulıercla Yuncıniatcıncla ICrallılı l•· 
laiıac •••ri yapan Ef:aınlor - Saf 
da • .,..)'fia ICondW.le Ç.W..U 

re)Ürini lnıllanulcırhn 

Kamutay 
Grupunda 
Toplantı 
Ankara, 5 ( Huıuıi muhabinmiz 

bildiriyor) - Cumhuriyet Halk 
Partiıi Kamutay ırupu buıün Ha
san Sakanın Baıkanbimda toplan • 
dı. Mahal; İ.dlıırelere, ve İll tıeclriaat, 
milli emla"9 memurlar kanunu ve 
toprak kanunu komiıyonlan gibi 
Partinin özel komiıyonlan üyeleri 
ile Kamutay encümenleri mütehas
ıiı üyelerinin seçimi etrafmda sö • 
riipne oldu ve bu üyeler teabit edil 
di. 

Ankarada Yenişehir 
Kaymakamlığı 

Ankara, S (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Y enişehirde tef kili ka
rarlapn kaymakamlık, aynı zamanda 
belediye itlerine de bakacağından be
lediye ba,kanlığı Yenitehirde emni -
yet meydanı karşısında bulunan be
lediyeye ait bir evin belediye direktör 
lüğü binası olarak kullanılmasına mü
saade edilmesini Belediye Meclisin
den iatemittir. Bunun kadroıu da bir 
proje balindo hazır..anmııtır. 

Fırıncılar Narhı Yükseltmek İçin 
Yine Az Ekmek Çıkardılar 

EKMEK MESELESiNiN ŞEHiR MECLi
SiNDE DE KONUŞULMASINA BAŞLANDI 

L 

Ekmek ve rrancaıaya konulan yeni 
narh bu sabahtan itibaren tatbik edil 
meğe başlanıyor. Evvelce de kaydet
tigimiz gibi, ekmek 13,30, francala 
da 17 kuruşa satılmaktadır. Bu sefer, j 
narhın 40 para birden artması fiyat
ların daha artabileceğini gösteriyor. 1 
Onun için, bir an evvel ikinci nevi 
bir ekmeğin çıkarılması, kat'i bir za. 
ruret olarak hissedilmektedir. Beledi
ye, ikinci nevi ekmek çıkarılması üze 
rinde incelemeler ve çeşniyi tesbit 
tecrübeleri yaptırmaktadır. Halka, gı 1 
dalı ve ayni zamanda ucuz bir ikinci 
nevi ekmek yedirilmesi için bütün im 
kanlardan istifade edilecektir. Yeni 
çıkacak ekmek için güzel bir çeşni bu 
lunabileceği umulmaktadır. Ekmek 
meselesi, günün en hararetli mevzuu 
haline gelmiştir. Dünkü Şehir Mec
lisi toplanmasında da bu mesele ko
nuşu lmuştur. Meclis üyelerinden Re
fik Ahmet ekmek meselesi hakkında 
bir takrir vermiş ve belediye reisin
den bu hususta izahat istemiştir. Mec 
lisin cuma günkü toplantısında, be- r 

tediye reisi izahat verecektir. Refik ı' 
Ahmet takririnde ezcümle diyor ki: 

- lstanbulun ~kmek meselesi vi- ı 
ne günün mevzuu oldu. Bu meseleyi 1 
iki safhada incelemek lazımdır. Birisi, ı 
ekmek fiyatlarının mütemadiyen yük 
selişi. Bu nokta, iktısadi bir vaziyet
tir. Aynca incelemeğe değer. lkinci 
safha, şehirde ekmek rahatça ve ko
laylıkla bulunamıyor. Fırınların önü 
çok kalabalık. Halk ıztırap çekiyor. 
Şehir Meclisi balkın ıztırabına alika
au kalamaz. Bu vaziyetin &:ıUne ıo-

çilmesi için, belediyenin kanuni m~ 
eyyidesi yoktur, deniliyor. Hakikaten. 
yok mudur? .. Zabıtai belediye tali -
m~namesinin 372 inci maddesine bir 
fıkra ilavesi münasiptir, kanaatinde -
yim. Ekmek meselesinin Mecliste gCS. 
rüşü1mesini ve makamdan bu husus
ta izahat istiyorum.,, 

Dünkü mecliste, Refik Ahmedirı 
takriri kabul edilmiş ve makama ha
vale edilmiştir. Aza, takrirde ileri sü
rü1en fikirleri benimseyerek kabul et 
miştir. Cuma günkü meclis toplanma 
sında ekmek meselesinin önemli şe
kilde konuşulacağı umuluyor. Ekmek 
fivatlarının artırılmasına rağmen 
dün yine bazı fırıncılar az elanek çı
karmışlar, halk akşam üzeri ekmek 
bulmakta güçlük çekmiştir. 

[Arkası 3 üncilde J 

Şeker lıaçaltfdan ma1t1tam oıaaı.,.. 
Ya.zı.uaı ikinci •ylamı2'la M•.JICI -
cauın~ Rumimi. ~tulani• ilri
.inin ~den pJıqlonnı P.
teriJııeır. 
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İhtiyar münevver ve yeni 
fikir 

Guddelerini yenilemek için 
§empanze maymununun en üre
tici ve erkek taraf mdan gençlik 
aşısı yaptıran heı1hangi bir ihti
yar gibi, ihtiyar münevver de, 
bunamanın hazin eşiğinde su
lanan beynini dinçleştirmek için 
zekasını yeni fikirlerin aşısiyle 
tazelemeğe çalışır. 

Yeni fikir, gençliğinin zera
f etini yıpranmış gövdesi üstün
de devam ettirmek isteyen yaşlı 
züppenin taktığı ve giydiği 

açık renk boyun bağı, pantalon 
ve fantaziye yelek gibi, may
mundan koyun, öküz, ilah ... ça
yır hayvanlarına kadar türlüsü
nün guddelerinden bedenine 
zerkettiği ıkudret şırıngası gibi, 
ihtiyar münevverin beynine 
Faust'u aldatan iblisin büyüsü 
halinde geçici bir gençlik vehmi 
salar. 

Bunun içindir ki Avrupada 
yeni ve a la mode politika ide
olojileri, artrk sürrealistler gibi 
genç gruplar tarafından da ter
kedilmeğe başlamış ve ihtiyar 
fizik alinii Langevin, yahut ta 
yaşlı ve yorgun edip Andre 
Gide gibi geçkin çağlara mal 
olmuştur. 

A vrupada halis gençlik, bu 
moda fi.kirlerden hevesini çok
tan aldığı için, klasik bir kökü 
olan, ebediyen taze kıymetlere 
dönmektedir. 

Peyami SAFA 

Türk - İtalyan tecim an
laşması için yeni 

müzakereler 
Yeni Türk - İtalyan tecim anlaş

ması için Ankarada bugünlerde mü
zakerelere başlanacaktır. Eski anlaş
manın tatbikı sırasında görülen güç
lükler hakkında, ilgili makamlarca lıa 
2ırlanan raporlar Ankaraya gönderil
miştit. Öğrendiğimize göre, gözönil::'ı 
de tutulması temenni edilen güı;lük
ler şunlardır: 

1 - Yumurtalardan alınan güm ~ 
rük resminin daha makul bir hadde 
indirilmesi. 

2 - Bazı formaliteler yüzünden 
yavaş muamele yapmakta olan İtalya 
kambiyo enstitüsünün işleri daha ça
buk görmesi. 

Londra - İstanbul yolu 
Londra - İstanbul yolu için geçen 

ay Peştede toplanan kongrenin ka
rarları, hükfunetimiz tarafından tatbik 
yoluna konulmuştur. Bayındırlık Ba
kanl·ğı, İstanbul - Edirne yolunu, 
1956 senesi sonlarına kadar tamamla
mak üzere müteahhide ihale etmiştir. 
Londra - İstanb'ul yolunun memleke
timize düşen kısmı en kısa zamanda 
bitirilmiş olacaktır. 

Yeni çeşit kibritler 
Kibrit sosyetesi, piyasada tükenen 

küçiık boydaki kibritlerin yerine 
Pochette ismi verilen defter şeklin
deki kibritlerden çıkaracaktır. Bu iş 
için Amerikadan getirtilen nümune
ler üzerinde incelemeler yapılmakta
dır. Yeni kibritlere lazım gelen kar
tonların lzmitteki kağıt fabrikasında 
yapılabileceği anlaşılmıştır. Defter 
şeklindeki kibritler sosyetenin hüku
metle yaptığı konuşmalar sonunda pi 
yasaya çıkarılacaktır. 

Şeker kaçakçılığı 
Suçl ları için 
Karar verildi 
Şeker kaçakçılığından suçlu Sala

haddin Rifat ve arkadaşlarının du
ruşması dün Sekizinci ihtisas hakye
rindc bitirilmiştir. Mahkeme, 158 to
nu muhacirlere ait olmak üzere 321 
ton şekerin müvazaalı ve kaçak ola
rak getirildiği sonucuna varmıştır. 
Salahaddin Rifat, Dürhan ve Galibin 
2 şer sene hapislerine, 114,7 50 lira 
para cezası ödemelerine ve şekerlerin 
müsaderesine karar verilmiştir. Mu
hacirlere ait olan kısım gümı fkten 
resimsiz çekilebilecektir. Mahkümi -
yet müddeti dolduktan sonra, Sala
haddin Rifatın Konyaya, Bürhanın 
Adanaya, Galibin de Niğdeye sürgün 
edilmeleri ayrıca karar altına alınmış 
tır. Bu vilayetlerdeki ikamet müddet
leri ikişer yıl sürecektir. Mahkeme, 
karar kat'iy~~ kaza!.1ıncaya kadar suç 
luların tevkıfıne luzum olmadığına 
karar vermiştir. 

Et fiyatları değişecek mi? 
Son bir hafta içinde şehrimize ge

len hayvan mikdarı, yüzde 50 nisbe
tinde azalmıştır. Bu azalış, et fiyat
larına tesir etmiştir. Bunun sebebi, 
Doğudan gelen koyun, sığır gibi canlı 
hayvanlar için ödenen nakil masraf
larının artmış olmasıdır. Çelepler, 
bir çift koyun için 6, bir çift sığır 
için de 35 - 40 lira masraf verdiklerini 
iddia ediyorlar. On gün evvel canlı 
koyunun kilosu l 5 - 16 kuruşken bu 
fiyatlar birdenbire 18 - 19 kuruşa çık 
mıştır. Kesilmiş bir kilo eti ancak 
dükkanına 40 - 42 kuruşa alan kasap, 
ha1ka 45 kuruşa vermektedir. Fiyat 
yükselmesinin sebeplerinden birisi de 
havaların soğuk oluşu ve sürekli fır~ 
tınaların devamıdır. Hava biraz daha 
soğuk ve gelen mal da bu azlığını mu 
hafaza ederse et fiyatlarının yüksel
mesi ihtimali vardır. 

Yeni bir, beş, on 
kuruşluklar 

25 ve 50 kuruşlukların basılması 
sürmektedir. Darphane Direktörlüğü 
nikel 1, 5 ve 10 kuruşlukların kalıp
larını da hazırlatmıştır. Yakında bun 
tarın basılmasına başlanacaktır. Cüm 
huriyet Merkez Bankası kullanılıştan 
kaldırılan eski 25 liklerin 100 bin 
liralığmı darphaneye göndermigtir. 

İsveçli bir reji heyeti geldi 
Isveç tütün rejisi genel direktörü 

Holt Alof'un başk3nlığında bulunan 
bir heyet memleketimizden tütün al
mak üzere dünkü ekspresle şehrimize 
gelmiştir. Heyet alım için temaslara 
girişmiştir. Alınacak tütün yarım mil 
yon kilo kadardır. 

Adisababa ataşemiliterimiz 
vazifesine gidiyor 

Türkiyenin Habeşistan ataşamili -
terliğine atanan Erkanıharp binbaşı
sı Ncıdim Erensoy, dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Yeni ataşamiliter 
birkaç gün sonra yeni vazifesine baş
lamak üzere Habeşistana gidecektir. 

Japon ataşemilteri Berline 
• gidiyor 

Japonyadan gelen emir üzerine Av
rupadaki bütün Japon ataşamiliterle
ri bu ayın sonunda Berlinde genel bir 
toplantı yapacaklardır. Bu toplantıya 
iştirak etmek üzere memleketimizde
ki Japon ataşamiliteri de bu ay orta
sında Berline gidecektir. 

T A n=================-::::::::-~-:======================== 6 - 11 - 935 

BENCi 
""""" 

Kültür de bir müdafaa 
silahıdır 

--,·-·-™=- · - Ne Dersiniz? . , .. . KUÇUK HABERLER 
Bir medcnileıtirme ve ins•~ 

hizmet davasile başlanmış olan': 
Habeı savaıı, bize, medeniyet 
kültürün yabancı ihtiraslara """ 
maddi silahlar kadar tesirli bir~ 
nevi müdafaa vautaaı olduğunıa 
kere daha ispat etmiıtir. 

OGRETMENLERiN AYLIKLARI • Ozel okulların tedris ve öğret
men durumunu incelemek üzere özel 
okul ispektörleri dün Kültür direk
törlüğünde toplanmışlardır. Bu top' -
lantılara devam edilecektir. 

Haber alıyoru% ki; lstabul or
ta okullarının öğretmenleri halci 
aylıklarını alamamıılar. Jatanbul
da aylığile geçinen bir aclam için 
kış başında eline para geçmemek 
ve umduğu %aman akçesini ala
mamak ne demektir?. Bunu an. 
cak o duruma girmeden anlamak 
mümkün değildir. Kaldı ki; biz 
bu satırları güçlükten bahsetmek 
için de yazmıı değilh. Nihayet 
beş on gün sonra parasını alır. Fa
kat bu aylıklar neden verilemez. 
Burayı araştırmak ve incelemelc 
idiyoru%. 

Bütçe zaruretleri dolayısile 

devlet memurları haziran başın
da maaşlarını ba%an bir iki gün 
geç alırlar. Fakat bu %aruret o 
kadar umumileşmiştir ki; bundan 
kimse şikayetçi değildir. Hatta ba
zı yıllar bu gecikme 'de olma%. 

Maarif için bu gecikme bir ele 
eylul ayında olur, Nedendir bi. 
linmez, her yıl eyliil başında 
mekteplerin kaclrolarıncla öğret
menlerin yerlerinde bir hayli de· 

Motosikletli gezginler 
Beoke ve Kopp isimlerinde moto

sikletli iki Çek gezgini şehrimize gel
miştir. Gezginler, bütün dünyayı do
laşmak isteğindedirler. Şehrimizde 
bir iki gün kaldıktan sonra Suriyeye 
doğru gideceklerdir. 

Zahire Borsasında dünkü 
satışlar 

Dün lstanbul Tecim ve Zahire 
Borsasında muamele gören madde
ler şunlardır: Afyon (ince cins) 525 
kuruştan 42,5 kilo, arpa yemlik 5,30-
5,35 kuruşa kadar 32 ton, buğda:v 
(sert) 8-8.l.S. buR;day (yumuşak) 
10 - 10,15, buğday (mahlfıt) 9,15 -
9,35, buğday (ekstra) 11,20 kuruş
tan 1126 ton, razmol 190 - 195 kuruş 
tan 220 çuval, Mısır (sarı) 5,20 ku
ruştan 15 ton, Anadolu kırkımı yapa
ğı 42 kuruştan 1159 kilo satılmıştır. 

Yeni bir maden sosyetesi 
Haber verildiğine göre, maaen 

üzerine iş yapmak üzere bir sosyete 
kurulacaktır. Sosyete, 1stanbu1da ça
lışacak ve yirmi bin lira sermayeli o
lacaktır. 

Asabiye hastanesinde yeni 
bir pavyon 

Akıl ve Asabiye hastalıklan hasta 
nesine çcx:uk' ar için, yataklı yeni bir 
paviyon eklenmiştir. Bu paviyonun 
açılma töreni önümüzdeki cuma günü 
yapılacaktır. 

İstimlak paraları veriliyor 
Belediye, yol açmak için yangın 

yerlerinde yaptığı istimlaki 'n 1000 
liraya kadar tutarı olanlarını tediyeye 
başlamıştır. Bin liradan yukarı olan 
kısımların paralan da yakında verile
cektir. 

Memleketimizden toz balık 
isteniyor 

Toz balık ithali için Almanyadan 
bazı müracaatlar yapılmaktadır. Hay 
van yemi olarak harcanan bu madde
nin, Almanyaya elverişli şartlar al -
tında "ithal olunabileceği bildirilmiş
tir. ltgililer, toz balılt istihsali için 
bazı incelemeler yaptırmaktadırlar. 

iişiklikler olur. Bundan dolayıdır 
ki; ( adsı% kadro) cliye garip bir 
adı olan bir kadro beklenir. Bu 
kadro gelmeyince Divanı Muha
ıebat para vİ%e etmez, Öğretmen
ler de eylulde aylık alamazlar. 
Lakin ikinciteşrinde böyle bir ge. 
cikm~nin yeri yoktur. Mektepler 
açılnuş ve hocalar bir aydanberi 
ders okutmaya başlamıılardır. 
Şu halde herhangi bir kalem işi 

ve idare maslahatı için binlerce 
adam maaş alamamaktadır. Bu iı 
ne bir mevsim, ne bir teşrii zaru
ret olmadığına göre insanın lıatı
rına: 

- Acaba bunu on bc;ş gün ev
vel yapmaya ne engel vardı? diye 
bir düşünce geliyor. 

Memurun aylığı en kuvvetli 
hakkıdır. Bunu vaktinde alabil
mesi için her türlü tedbiri almak 
ta o memuru kullanan idarenin 
ilk ödevidir. 

Bi% böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 
..) 

Diyarbekirden 
Gelen 
Cüzamlılar 

Diyanbekirden şehrimize üç cüzam 
1ı hasta getirilmiş ve bunlar Bakır
köydeki cüzamlılar pavyonuna yatı • 
rılmıştır. Hastane baş doktoru Maz
har Osman dün bir yazıcnnıza şu iza 
batı vermiştir: 

"- Cüv-ı.ı .. ~ ovvclcc Ke.rıı.caah
mette Miskinhane denen t kkede otu
ruyorlardı. Faakt serbest gezerlerdi. 
Hatta Kadıköylülere süt bile satar -
lardı. Birçoğu da di!enirdi. Şimdi bu 
hastalar Bakırköyde toplanmışlar, 

kendileri içi:1 ayrı bir pavyon yapıl
m~tır. Burada şimdi 40 hasta vardır. 
Tedavi edilip yaraları kapandıkça ai
lelerinin kefaletile, ve hük<\mctln n• 
zareti altında 'köylerine gönderiliyor
lar. Gittikleri yerle:de hükiımet dok
torları kendilerini izleyorlar, hastalık 
lan nüksedenlerden sirayet devresine 
girenler tekrar buraya gönderiliyor
lar. Hastanenin kadrosu ve tesisatı 
modern bir §ekildedir. Cüzam hasta
lığı Asyada epeyce münteşirdir. Biz
de pek azdır. Bunun en büyük sebebi 
halktmızın cüzamlılardan, diğer has
talıklardan fazla çekinmesi ~ böyle 
bir hastayı görür görmez, hemen hü
kumete haber vermesidir. HükQmet, 
her tarafta bu gibi hastalıkları araş
tırmakta ve tedaviye milhtaç olanla
rı hastaneye göndermektedir.,, 

• Bu ayın on be§inden itibaren, 
yüksek mektopler ve fakülteler tale
be cemiyetleri yıllık kongrelerini yap 
maya başlayacaklardır. Talebe cemi
yetlerinin üye sayısı son yıllarda art
maktadır. Bu artışta, yüksek mektep
lerdeki talebe sayısının artmasının da 
tesiri vardır. 

• 935 yılı Haziranından önce kle
ıingsiz memleketlerden gelen bir kı
sım eşya, henüz gümrüklerden çıka
rılmamıştır. Bu eşyanın seJ\bestçe it
haline izin verileceği umuluyor. 

• Belediye Turizm şubesine yüz li 
ra aylıkla askerliğini yapmış lisan bi
lir bir memur alınacaktır. 

• lstanbul Gümrük baş direktör
lüğü yeni kadrosu henüz bildirilme
miştir. Yar direktörlüklere kimlerin 
atanacağı belli değildir. 

• Belediye Ekonomi mürakıpleri 
odun ve kömür fiyatlannı inceleme
ye başlamışlardır. Hile yaptığı ve 
kömürü yüksek fiyatla sattığı anlaşı
lan kömürcüler cezalandırılacaktır. 

• Tüberküloz cemiyeti bu akşam 
saat 18,5 da bu yılın ilk aylık içtima
ını Etibba odasında yapacaktır. 

• Çocuk Esirgeme kurumu Anne
ler Birliği bugün, merkez heyeti de 
perşembe günü toplanacaktır. 

• Dün Tecim odasında bir toplan
tı yapılmış, dördüncü tecim kongre -
sinde kararlaştırılan esaslarla fındık 
nizamnamesinin bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında görüşülmüş
tür.Toplantıda,• hükumet dairelerince 
yapılan eşya ve tesisat satınalma şe
killeri üzerinde de görüşmeler olmuş
tur. 

• Peşte kongresine iştirak eden 
Turing klüp başkanı Reşit Saffet, 
dünkü ekspresle şehrimize dönmüş -
terdir. 

• DUn ilbaylıkta bir toplantı yapıl
mış ve başlıca göçmen işleri görüşül
müştür. 

Az yumurta geliyor 
Son günlerde şehrimize az yumur

ta gelmektedir. Dün yumurta piyasa
sı eski durumunu muhafaza etmiş, ta
ze mal çift yarım sandık 32 - 33, bü-
~uı...: cııo"rl.ı.. J., :1.a n--"----·'· ...ı~ 
15 - 16 lira arasında satılmıştır. Mev 
sim sonu olduğu için yumurta fiyat
larının daha fazla yükseleceğine ihti
mal verilmiyor. 

Spor ldüpleri kontrol 
edilecek 

Spor sosyetelerinin il ve ilçebaylık 
makamlannca ve cemiyetler kanunu
nun hükümleri çerçevesinde sık sık 
mürakabe edilmelerini, Türkiye Id -
man cemiyetleri ittifakı başkanlığının 
yazısı üzerine, lç Bakanlığı bütün il
baylıklara bildirmiştir. 

Vatmanlar çok işten Takdir edilen ilbaylar 
sızlanıyorlar Tokat ilbayı Recai, ilde kısa bir za 

Asırlarca müddet Osmanlı ıı::;; 
ratorluğuna karşı açılmış hnrpl .a
ve bu harplerin neticesi olarak .. ..,. 
cude gelen andlaşmalarda, blll"'; 
Avrupanın İmparatorluğa karşı~ 
tü niyet göstermesi, onun haki_~ 
müdafaaya hiç kimsenin Y,,,_. 
mamı§ olması, hıristiyanlık ta~ 
bu kadar bir Batı medeniye~ 
bayrağı altında ileriye doğ~Jij! 
mesafe almış ulusların, geçı~ 
bütün felaketlere rağmen bir ·:-~ 
aklı başına gelmiyen, bir tt1f';" 
kökten bir devrime cesaret ed~ 
yen ve hala bir Ortaçağ medeıs;;; 
ve kültürünü yaıatmağa çal ltf 
Osmanlı ülkesinin geriliğine }' ; 
duydukları reaksiyondan ilerı 1 
mi~i~ ~ 

B:.r de Holanda, Belçika 11.• ,J 
viçre gibi en kudretli ve j)ılıf 
devletlerin arasına &Jkışmış 11e C:. 
tul·ması pek kolay devletçiklero.,
kınız. Bunlar, Avrupayı defııt ir 
karıştınnıs fırtınalara rağnıeO "6' 
tiklallerini korumuş olmalarını,.,S: 
yük devletler arasındaki rel<a;~ 
ten ziyade, yüksek bir medc~ 
ve kültürün mümessili bulunın
rına borçludurlar. ı.11 

Bütün sömürge harpleri, ı.r 
ileri kültürlü uluslann geri -,e _.lr 
kilataız memleketleri istilnsı r 
linde olmuştur. ~ 

Giriştiği_ teşebbüsle dünya b~ 
nı tehlikeye koymak gibi b ''i:f 
mes'uliyetine rağmen, muh~ 
Avrupa memleketlerinden Jtal',; 
tasvip ve müdafaa eder yollu~ 
lerin yükselmesi de, medenileÖI'. 
miş bir memlekete karıı du1 f 
istihkar hissinden doğmuyor~ 
Bir de mesela taarruza uğ ~ 
devletin İsviçre olduğunu far;!' 
niz: Saldırana karşı değil Y ,;I'.. 
Avrupanrn fakat bütün dünY la" 
bir tek itiraz sesi yükselme.~':~'_.., 
beraber ayaklandığını gor\i."°~ 
Bu neticenin Avrupa denklı.~ 
bozulmasından ileri geldiği ı~ 
edilirse bu denklikten hiç alak ,,r 
olmıyan memleketlerin ne diy~ 
ni hiddet duygusuna kapılacıı 
sorulabilir? .Jtl 

Uzaklara bakmağa ne lii f! 
var: Biz dünyanın Osmanlı J~ 
ratorluğu ile ondan üç misli k ~İ~ 
Türkiye Cümhuriyetine karşı ~ 

1\i~ü--~ ya~ı~a;~ ~~ly~r ~ 
yuz? Ve biliyoru:z:. ki bu~da kU dt'
li ve sarsılmaz cumhurıyet ?r 1;;, 
kadar ve ondan fazla de~ın .~ 
mizin Türkiyeye .. k~zandı.rdı~1 

:;; 

medeniyet ve kultur aevıyesı 
olmuıtur! .. 

11 
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Onun içindir ki ben kültürU t1" 
her türlü m~enileştirici harek~ 
rin ulusal müdafaa vaııtaaı s8;_o; 
rak o suretle ayrıca özen ve 0 

görmesine taraftarım. ~ 
Medeni Avrupa kıtaaındıı ld" 

mürge harbi son bulalı çok o .
Aıya ve Afrika kapılarının da tı!' 
adaletsiz istilalara kartı kapB!jal' 
ları için tek yol, saldıranın a•. fi" 
nr ayni silahla kar~ılamak, yanı 
denileşmektir. ıJ 

Yaşar N~ 
Tramvay şirketinin, vatmanlara manda ve diğer vilayetlere örnek ola-

çok iş verdiğinden şikayet edilmekte- cak bir şekilde modern ve son sistem Ecnebiler ve kazanÇ 
<lir. Günlük muayyen çalışma saatle- bir hastane yaptırdtğından dolayı Sıh-
ri haricinde birçok vatmanlara ilave hat Vekaletince takdir edilmiştir. Ba- vergileri ~ 
iş verilmekte ve günde 12 - 13 saat lıkesir ilbayı Salim Gündoğan Zon- Yabancılann memlekctimiı:de ~ 
çalıştırılan vatmanlar bulunduğu an- guldak ilbayı Halit Aksoy vergi işle- zanç vergisi ile mükellefiyeti~ 
!aşılmaktadır. Halbuki, amelenin gün rindeki tahsilatta görülen yükseklik icap ettiren işlerden ötürü konsğı <tf 
lük mesaisi 8 saat olmak lazımgelir- dolayısile Finans Bakanlığınca takdir tarın tavassutuna ihtiyaç olmadı ~ 
ken, Tramvay şirketinin ameleye faz- edilmişlerdir. kendilerinin Türk vatandaşları -· 
la iş vermesi, ilgili komiserliğin dik- Dinar ilçebayı Ubeyt, Hakkari ilçe- ilgili dairelere doğrudan d'oğr~Y·~o#' 
kat gözüne çarpmıştır. Amelenin ça- bayı Hasan, Afyon mektupçusu Aziz racaatları gerekli olduğu bildıt1 
lışma durumu etüd edilmektedir. Aytekin de takdir edilmişlerdir. tir. ~ 
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Server BEDi 

Tahsin Bey de Cemilenin arkasın
dan odaya girdi. Onun bir ayva 
nırır gibi diılerini avucuna geçire
rek yÜzÜnü buruşturduğunu gör
müıtü. Kopacak bir fırtınanın önü
ne geçmek için, tıpkı biraz evvel 
Şahindeye yaptığı gibi Cemileyi o· 
muzlarından kucakladı ve kendine 
doğru çekti: 

- Allahının aıkına, dedi, Cemi
lem, galbimi gırma •.• Bak, seni şi'1l
di ne vecihle deragu§ idiyoraam, 
ablanızı da öylece... ' 

Cemile bir ailkiniıte Tahsin Be
yin kollan arasından sıyrıldı: 

- Aman peki, peki, dedi, inan
dım, çekil, yine ağzın pastırma lw
kuyor. 

Tahsin Bey gülerek geri çekiJdi: 
- Ablanız ne naziktir, hiç bôyle 

faf itmedi bana ... dedi. 
Hafifçe tekrar öfkelenen Cemile 

omuzlarını kaldırarak: 

- Onun kucaklanmak'. cennet 
nına minnet, dedi, kim okşnrr;a 

cmun ağzının kokusunu çeker. 

Fakat acele ağzından kaçan bu 
söze pişman olarak bu aefcr kendi 
kendine kızmıştı. Bu yeni öfke ve
silesi, biraz evvel yerinden oynıyan 
sinirlerini ayaklandırdı, baıına kan 
çıkardı; tehlikeyi sezen Tahsin 
Bey bu öfkeyi nasıl önliyeceğini 
düıünürken Cemile, iki elinin on 
parmağını da ipekli elbisesinin 
göğsüne takarak kumaıı kalçala
rının hizasına kadar yırlttr, iç 
gömleği de ayni zamanda elbise
sinin akıbetine uğradığı için, bir
denbire bütün gÖğr;Ü meydana çık
mıştı. 

Tahsin Bey: "lu ... " diyerek el
lerile yüzünü kapadı. Cemile bağı· 
rıyordu: 

- Herif! Ne duruyoraun? Dışa
rı çık! 

Tahsin Beyin o kadar ürkek ve 
zavallı bir gidişi vardı ki Cemile 
ansızın koyu bir pi~manlık duya
rak, öfkesi erimiş ve zoraki yükse
len bir sesle arkaaında.n yine ba
ğırdı: 

- Salonda bekle beni!.. 
Bu sefer Tahsin Beyin gücene

rek çıkıp gitmesinden korkuyordu. 
Hiç kımıldamadan onun uzakla~an 
nyak seslerine kulak verdi. Salona 
doğru gittiğini anlayınca derin bir 
nefes alarak yeni baştan giyinJi. 

Odadan çıktı ve evvela ŞahinJf'
yi odasında aradı. Zavallı ablası
nın gözleri kıpkırmızıydı. Cemile 

onun çok ağlamıı olduğunu anla
yınca hemen yanına gitti, elini aldı, 
Öptü: 

- Kusura bakma abla! dedi. 
Şahinde bir çocuk gibi burnunu 

çeke çeke tekrar ağlamağa baıla
mııtı: 

- Dul kaldım kalalı bir süslü el
bise giydim, bir erkek beni ok§adı, 
onu da çok görüyorsun bana .•. 

Cemile ağzı açık kalarak derin 
bir merhamet ve laayret anı geçir-

dikten sonra: 
- Çok görmüyonım ayol, dedi. is 

tersen bütün elbiselerimi sen giy, 
caddeye çık, gelen geçen heriflerin 
hepsi seni öpüp kucaklasın. Allah
tan korkun yoksa bana ne? .. Ken
dini kucaklatan bir sen değilain ya, 
üıtüme ne vazife. Hem öğrendim 
ki Tahsinin niyeti bozuk değilmiı. 
Baba gibi kucaklamıı seni ... 
Şahinde birdenbire doğrularak: 
- A !.. dedi, iftira atma! 

- Anlamadım, ne iftirası? 
- Kim demi§ baba ıibi diye 7 
- Kendisi! 
- Yalan! 
- Yalan mı? 
- Tabii ya ... Herkes seni sev-

dalı ıibi kucaklar da bana a-elince 
mi baba olur? 

- Kadın sen çıldırdın mı? Tah
sin Bey seni baba gibi kucakladı 
dersem iftira mı olur? Ayol, sana 
"kötü kadın"' derlerse iftira olur. 
Şahinde sudu. Derin bir hicranı 

yutkunarak hazmetmeğe çalıştığı 
omuzlarının yukarıya doğru keder 
ve aciz içinde kalkışından belliydi. 
Cem:Jenin yine merhameti galip 
geldi: 

- Haydi abla, dedi, ben de yal
vara vım, biz gezmeğe çıkıyoruz, 
sen de gel. 

Şahinde gözlerini kurulıyarak: 
- Teşekkür ederim, dedi, siz gi· 

din, iıtemem. Evde kalmıt bir ka· 
dmmı ben ••• 

- iyi ya, evde kalma iıte, çıka
lım diyorum. 

- istemem. Kırk yılda bir yeni 
esvap giyecek oldum, zehir oldu. 

- Zehir olmasın, bizimle bera
ber gel de zehir olmasın. 

- TaJiim yok ki benim. Kara· 
gümrükte kapalı kaldım. Buraya 
gelince kısmetim açılır aandımdı .•. 

- Haydi gel, inat etme •.. 
- Patateııleri kim ayıklıyacak? 

ızmetçı ızın ı, ~ım ı gı •Y ' Pi" 
taya kim bakacak? Anncın ge 
ce ne yiyecek? . ... 

- Ben hizmetçiye aöyleriJtS• 
gece de kabın. r~ 

Şahinde derin bir nefes a:a ı.if 
fedakarlık ve muhabbet do u 
sesle: . ~ 

- Yok Cemileciğim, de.dı,deı t 
lahi sen git, gez, haydi, içııtı .

11 
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kadarcık ı:.;..- şey kalmaz, edı J.' 
O sırada küçük karyolası~~ ,t-_ 

lamağa ba~lıyan Altaya doBh fi"' 
derken Cemile, gözleri a 
nemlenerek odadan çıktı. al" 

Koridordan salona doğl"l! fo'_' 
ağır giderken ağlamamak i11l "" 
kunuyordu. Bir an, bütün. . a 0,..; 
lığr kendisinde sanarak, ıçırıııdl 
"Ben ne uğursuz deli karıY 
dedi. . eı lı' 

Salona girince Tal111in BeY' ıl' 
bir nevi tarziye vermeğe Jüıı:Utrl 
rüyord u : . Sıt fil" 

- Kusura bakma, dPdı. ııct; 
denin de ~önlünü almağa ~a ""' 
seni beklettim. buırün be~rı;,di f' 
olası babalanm üstümde. nll , 

kalım Tnhsinciğim. .,,-8 tı5i"!J 
ilk defa olarak ona B 

1 
ı~ 

ğim'' diyordu. Tahsin e 
çekti: .. . . bili~ 

- Ben senin yürcgını ,.,,..-
içinde fenalık yoktur. Ne 1 l 
gücenmem, dedi. kası (ti 

f Ar 
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Encümenler Seçimi Sovyef 

kamutay Bugün Veni Encü- ihtilalinin 
menleri Teshil Edecek Yıldönüml.~ 

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 

en~~nıutayın yarınki toplantısmda 
n~ Ult\enler seçimi yapılacaktır. 

un de b·ıd· d. - · ·b· ·· lerj ı ır ıgım gı ı, encumen -
bı.uh t~kilinde, batkan, mazbata 

arrırleri ile sekreterlerinde ge-
çen def k. -· · lild a ıne nazaran, bazı degışık 

er olacaktır. Bu arada dışİ§ler 
encürn . . . .. 
tunı enıne yenıden gırecek uyeler 

ardır:. 

Sıt~en(eral Muhiddin Akyüz (Kars), 
il 1 Kastamoni). 

•eler u encümene Falih Rıfkı Atayın 
bı ıcİ·ter seçilmesi kuvvetle muhte
fa. e ır .. ~undan başka Milli Müda
le il encurnenine girecek yeni üye -(E arasında Asım Us(Çoruh), Aziz 
f:" hzu!Urn), Bekir (Antep), Hasan 
K~ rn~ (Giimüş.hane), Kazım Nami 
~ ~nısa) , Nuri (Muğla), Hasan 
tı~fıht. ÇMaraş), Rüıtü (Tokat) sa -

a ılır. 

tıi ieneral İhsanın arzühal encüme
a§kanlığına seçilmesi mükarrer 

Yırtık Paralar 
"di~nkara, 5 (Hususi muhabirimiz bil 
rı:'Yor~ - Çok fazla yırtık parala
taf değıştirilip değiştirilmeyeceği et
cıla ında Finans Bakanlığınca verilmiş 
lıt n son karar üzerinde Cümhuriyet 
ar=rkez Bankasile Finans Bakanlığı 
açıısında yeniden muhabere kapısı 
illa rnıştır. Bir seneye yakın bir za
~ ndanberi birikmiş ve mühim bir ye 
Pa na baliğ olmuş olan fazla yırtık 
ği ~~arın değiştirilip değiştirilmiyece 
tekr~~n~. Bakam ile Banka Genel Di
•on orunun yapacakları görü~meden 

ra belli olacaktır. 

Ola-unluk imtihanlarında 
'A kalanlar 

hild·:t~ara, 5 (Hususi muhabirimiz 
P ;r'Yo~) - Lise mezuniyet ve ol
~flıPpfiı\ U!1tihanlarında bu sene bir 
"Yın 28 .".. ctua .01.uuı.1 wı ldH:ucnın 

bi tu ınc kadar "tekrar imtihana ta
ltanl ~ulmaları hakkındaki Kültür Ba
llıişt~gı karan alakadarlara bildiril -
lize ~r. Bakanlık vaki müracaatlar 
bir r~ne sınıf imtihanlarında da yalnız 
fitin .ersten sınıfta kalan birinci ve 
tardcı d7v~e talebelerinin de bu ka
lci1tıe~n ıstıfadelerini temin i!iin tet
~mağa başlamıştır. 

' 

'Ankara, 5 

olduğundan Milli Müdafaa encüme 
ni mazbata muharrirliğine General 
Kazım ( Diyanbekir) İn seçilmesi 
muhakkaktır. Nafıa encümeni Ba§
kanlığına Aziz Kamil (Erzincan) 
ve mazbata muharrirliğine de Ah
met Hilmi (Kayseri) nin seçilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Teşkilatı esasiye encümeni baş -
kanlıjına Şemseddin (Sıvas) ın. 
gümrük ve inhisarlar encümeni 
mazbata muharrirliğine de Sadet -
tin (lstanbul) un seçileceği anlatıl
maktadır. 

Bütçe encümenine girecek yeni 
Üyeler arasında General Ali Hik -
met (Antep). Şükrü (Mu§), Ham -
di (Ordu), General Naci (Seyhan, 
İsmail Müıtak (Siirt) vardır. Diğer 
encümenlerde esaslı bir değişiklik 
yoktur. Encümenler yarın seçimden 
sonra aralarında toplanarak bat -
kan, mazbata muharriri ve sekre -
terlerini seçeceklerdir. 

Eti Bank 
Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Eti Bankın Genel 
Hey'eti önümüzdeki günlerde top
lanacaktır. Hey'ete Kamutay bütçe, 
ekonomi ve divanı muhasebat en -
cümenleri üyelerinden ba§ka Bat -
bakanlıktan gönderilecek murah -
haslar ittirak edeceklerdir. 
Bankanın Genel Djrektörü de da

hil olduğu halde bir başkan ve dört 
Üyeden mürekkep ve beı lliıilik: bir 
idare meclisi olacaktır. Genel Di -
rektörün biri maden, diğeri elek ; 
trik mütehassısı olmak üzere fkı 
teknik muavini ile bir de banka .it: 
lerinde mütehaaaıa üçüncü muavını 
bulunacaktır. -----

Demiryollar ve limanlar 
işletme teşkilatı 

Ankara, !> V1ususı muhabirııniz 

bildiriyor) - Devlet Demiryollan 
ve limanlan işletme genel direktörlü
ğü teşkilatı kanun projesi Finans Ba
kanlığınca incelenmektedir. Projede 
genel direktörün asli maaşı 150 lira 
olarak tesbit olunmuştur. Genel di
rektörlükte bugün mevcut bir mua
vinlik ikiye çıkarılmaktadır. 

FOTOGRAFINIZI G0NDERIN1Z, 

KARAKTER1N1Zl SOYL1YEL1M 

Kenan 
9a?nt.ın için naı<, haksızlığı ko-

atnak i~hı yaratılmıştır. İha
tası geniş ve gö 
ruşü derindir.Af 
fettiği zamanlar 
coktur.Lakin bu 
·~ 
çehrede fenalı-
ğın merhamet
-sizce takibini o
kuyorum. İçti
mai nizamı bo
zan adamlarla 
teması fazla ol
duğu için bu his 

~~dür. . kendisinde kök. 
oıuıf· A.ı kelıme ile bir durumun 
lıuau~ı anlatmasını bilir. Meşru 
lıo§lan arı geçmeyen kuvvetten 

ır. 

Rasim 
Zihni hemen hiç boş durma

yan adam. Fikirleri ve iş tasav
vurları kafasın
da çarpışırlar, 
Onun için hazan 
gayet mülayim, 
hazan da pek 
serttir Fakat bu 
sertliğini idare 
etmesini bilir, 
Çok hamlelidir. 
Arasıra kendisi. 
ni ye'se kaptırdı 
ğı vakidir. Şura 
sı var ki, bütün 
gayretini hem kendisinin, hem 
başkalarının saadetine ve iyili
ğine sarfeder. İnandığı bir şeye 
bağlı kalmak mizacındadır. 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz bil 
diriyor) - Teşrinisani ihtillilinin yıl. 
dönümü münasebetile Sovyet sefaret
hanesinde perşembe akşamı büyük 
bir süvare verilecektir. 

General Kazım Dirik 
geliyor 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Trakya Genel Ispektö
rü General Kazım Dirik hareket etti. 

Değiştirilecek kayma
kamlar 

Ankara, 5 (Hususi muhabi~imiz 
bildiriyor) - Iç Bakanlık doguda 
müddetlerini dolduran kaymakamları 
o taraflarda çalışmamış olanlarla de
ğiştirmek için bir liste hazırlamış ve 
tasdik edilmek üzere Başbakanlığa 
vermiştir. Yerleri değişecek kayma
kamların sayısı 12 kadardır. 

Ankarada yeni ortaokul 
Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - itfaiye meydanmd~ ya 
pılmakta olan yeni Ortaokul bınası 
bu ayın sonunda bitecektir. Ankara 
Erkek ortaokulunun gelecek ay bu bi 
naya taşınması muhtemeldir. Yeni ya 
pılan binada 14 büyük.ders odası, ayn 
ca coğrafya ve kimya laboratuvar o
daları vardır. 

Kral Geliyor 
[Baş tarafı 1 incide] 

Çaldarfain zararına olarak büyük bir 
ekseriyet temin edeceğini söylemek
tedirler. Dolaşan y4y.ıntılara göre, 
kra m noktainazarı kendisi gelmeden 
parlamentonun feshedilmesine muha
lif değildir. 

Bura gazetelerinin parlamentonun 
feshedilip edilmemesi hakkında yaz
dıkları haberlerden bahseden General 
Kondilis şunları söyelmiştir: 

- Kral gelmeden bunun için biı· 
şey öylenemez. Fakat bugünkii par
lamentonun tek cepheli kalmış bu -
lunduğu da inkar. edilemc.ı,., 

Kondilis dün Sindağmu meydanın
da söylev vererek ayrışık cümhuri -
yet partilerini Yunanistanın yeni re
jimini kabul etmeye davet etmiş \'e: 
"Eserimi devam ettirmek için hütiit. 
çıkacak manilere göğüs gereceğim.,, 
demiştir. 

Krala gidecek heyet 
Atina, 5 (Hususi) - Dışişleri Ba

kanı Teodokis Yunanistanm Lon;lra 
elçisine bir telgraf çekerek genoyun 
sonucunu krala bildirmesini ve ken
disine resmen tebligatta bulunacak 
heyetin çarşamba günü yola çıkaca
ğını haber vermiştir. 

Çalddris'in telgrafı 
Çaldaris ise krala bir tebrik tel

grafı çekerek Yunanistanda parla
mentarizm usulünün takviyesi te-

•mennisinde bulunmuştur. Söylendi -
ğine göre Çaldaris bu telgrafile Baş· 
bakanlığın kendisine verilmesi lazım 
geldiğini krala anlatmak istemiştir. 

Sürülen liderler 
Atina, 5 - Cümhuriyetçi partiler 

liderlerinden Papanastasyu ile Papa 
Andreonun komünistler ile araların· 
da bir münasebet olmadığı al'\laşıldı
ğından sürüldükleri Mikopo adas;.;o
dan dün buraya getirilmişlerdir. 

Günün 
Meselesi 

[Baş tarafı 1 incide l 
": Buğday piyasasında fiyatlar her 

gün biraz daha yükselmektedir. Bolu 
ve Kastamonu illerile Karadeniz hav
zası fazla miktarda buğday çekm_ek
tedir. 

İstanbul Belediyesinden: 
Ikinciteşrinin altıncı Çar§amba gü

nünden itibaren ekmek on üç buçuk 
kuruş, francala on yedi kuruştur. 

s Resimlerinizi Gönderiniz, 
1 Lise ve ortamektep hocala· 
1 rmm iki dileği 

ı>.u ~~ ~niverıiteıi Paikoloji gru- kendilerinin de fotoğrafilerini yolla
~rıe "tt-d·~ ~ean Carteret'nin kendi- mak suretile §ahıalan~ ait tahliller 
)' ~ill~ır!11~ fotoğrafiler üzerinde- yapılmasını istemelerinden anlıyoruz, 
"' F ._ hır haftadanberi neıredi ıimdiye kadar gazetemize göndeTilen 
2~. ~~ ~•ız aliminin hiç tanımadı- fotoğrafiler binleri atmıt ve Jean Car
l>ı.atiittiiğ~~ fotoğrafilerine bak&nlk teret'nin tahlilleri bu auretle büyük 
tet "erici\· ukümlerdeki iaabet, hay. alaka uyandınnııtır. Bu fotoğrafiJere 
:e o~Yu J'" derecededir. Bu fikrimi- ait tahJilleri elimizdeki meşhur adam-
e olduğucu &ı-nnızın da iştirak etmek- lar tahlilleri bittikten aonra ve bize 
Solduilınd':.; aldığın:ıız me~tupların gönderme aıraıı ile ıazetemizde neş

. \'e bu ısabete ınanarak re baılayac:ağız. 

Fotoğrafinizi gönderiniz, 
karakterinizi söyliyelim 1 

2 ccaıazaanııınnmruıııwrııııırrrrııııırrr 

Kültür Bakanlığı, lise ve orta mek
teplerde muallimlere ilave dersler ver 
mektedir. Orta mekteplerde mual
limler 18, lise kısmında da 15 saat 
haftada ders okutmak mecburiyetin· 
dedirler. Bundan fazlası için Bakan
lık ayrıca para vermektedir. Orta ted 
risat hocaları, aldıkları bu fazla ders 
iicretinden iki noktada gikiiyct etmek 
tedirler. Biri saat başına bir lira ve
rilmesi, diğeri de yaz tatilinde bu üc
retlerin hiç verilmemesidir. Muallim
ler diyorlar ki: 

- Yaz tatili üç aydır. Fakat Ba
kanlık bize dört ay maaş vermiyor. 
Tedrisata başlandığı ilk ayda karar
lar tasdik edilmemesi yüzünden ilave 
dersleri bir ay bedava okutuyoruz. 
Her sene bu, böyle oluyor ..• 

YENi KANUNLAR 

Tarım Satış Ve Kredi Koo
peratifleri Kanunları Çıkll 

iki Kanun Da Tatbik 
Edilmeye Başlandı 

Tarim sah§ kooperatifleri ve bir- ı aynidir. 25 inci maddeye göre, ta • 
Jikleri kanunu ile tarım kredi koo - rım kredi kooperatiflerinin genel 
peratifleri kanunu resmi gazete ile hey'etlerile idare kurullarının ve 
ilan edilmiı ve meriyete gİnni§tir. Bu mürakiplerinin vazife ve salahiyet
iki kanun da yurt taı•un dun.unu leri, kazancın dağıtılması tarzı ve 
için çok önemlidir. kontrolu, birleşme ve tasfiye gibi 

T a!'ım s~tı! ko.operatil • işleri hakkındaki hükü.~ler ana mu 
lerı ve . ~ırl!klerı k~nun~ kavelenamede gösterılır. Genel 

Bu. kanunun bırınc~ '!'addesın-: ~o hey'etin kararları ziraat bankaaın
re, bır satış. kG?p~ratıfı k~~ak _ıçu~ ca tasdik edilmedikçe tatbik oluna. 
en az on çıftçı bırleşmelıdır. Çıftçı K 

26 
dd · d 

• 1 k maz. anunun ıncı ma esın e, 
olmıyanlar veya komısyoncu ar, o- h t · k d" k tT 1 
operatife giremezler. Ayni mahsu- er arım re 1 oopera 1 ı a ın -
lün satışı için bir yerde birden faz- maaı imkans~z. ol~n alacaklarının 
la kooperatif kurulamaz. En az üç kapatıwlması ıçın hır yed~k akçe ~ • 
satış kooperatifi de birleşerek, ,bir yırmaga mecbur olduğu ışaret e~ıl
tarım satı§ kooperatifleri birliği ya- mektedir. Tarım kredi kooperatıf -
paft,ilirler. Kooperatif ortaklannm lerinin esas mukavelenameleri köy
\'azifeleri mahsule müşteri bulmak, lerde ihtiyar kurullarınca, şehir ve 
fiyatların' zararlı dalgalanmaları • ~aaabalarda önderler tarafın~an 
nın önüne geçmek yabancı ülkeler- ım~alanır. 29 uncu maddeye gore, 
deki müstahsili~ kar§ı daha :zi. tarım kredi kooperatiflerinin çalı§· 
yade kuvvetlenmek normal fiyat - tığı ekonomik bölgelerde, Ekonomi 
lan mu haf aza etmek mahsulü ıs - Bakanlığı lüzum görürse, bu koope
lah etmektir. ' ratifler arasında bölge bankası işi-

Kanunun dördüncü maddesine ni de görebilecek tarım kredi koo
göre satış kooperatifleri ve birlik- peratifleri bölge birlikleri kurula -
leri :nukavelcınameleri Ziraat Ban- bilir. 

Bereket unutmaya! 
Hor görürüz: • 
- Unutkan adam ... der geçeriz 

ama dün gÖrü§tüğüm bir öğretmen 
arkada§& göre unutmak bir nimet
tir ve çoğumuz ya§ayı§ muvaffatn
yetini bu unutmaya borçluyuz. 

O diyor ki: 
- Bazı arkada§lar var. Talebe· 

nin öğrendiğini unutuyor diye ya
nıp yakılıyor. Gerçi unutuyorlar 
ama bundan hoşnut olmalıyız. Be
reket ki unutuyorlar, yoksa hepsi 
hepsi bir haftada devredilebilecek 
bir dersi yedi günde öğrendiler mi 
bir daha unutmazlar ve hocalara 
da ekmek kalmaz. 

Muhakeme pek mantıksız değil
dir. Kaldı ki; unutma bütün haya
tımızda rahat yaşamanın ycgfme 
ilacıdır. Size fenalık etmiş, düşman
lık etmi§ olanı unutmasanız, yüre
ğinizdeki hınç içinizi kemirir ve si
zi bir düzüye tedirgin .eder. Biri
nin size yaptığı iyiliği unutmasanız 
muttasıl ona karşı minnet hisseder
siniz. Bu da rahatınızı bozar. Sev
diğini kaybeden, umudu kırılan, 
muvaffakıyetsizliğe uğrıyanlar için 
unutma ne büyük sığınaktır. 

Hele dün akşamki yediğini unu
tanlar kadar mutlu adam bulunur 
mu?, 

B. FELEK 
kaamca hazırlmııır, Ekonomi Bakan- ==========:::;;::=================================================ı 
lığı tarafından tasdik edilir. Ortak-
lar arasında yapılan mukaveleler • 
de, ortakların vazifeleri, salahiyet
leri, ortaklık tartları, yedek akçe, 
idare ve kontrol kurullarının kuru
luş tarzları, kooperatif ve. birli~le • 
rin genel toplantıları, vazıfelerı, sa 
lahiyetleri birlik ve kooperatifle -

' . k rin karşılıklı münasebetlerı, o.ope= 
ratif ve birliklerin fesh ve taafıyesı 
hakkında hükümler bulunacaktır. 

Suikast Teşebbüsü 

Suriyedeki Muzır Eşhasın 
Çıkarılmasını istedik 

Kanunun beşinci maddesinde, 
kooperatiflerin kapitallerinin ne O· 

lacağı, ortakların ne şekil~e i§tirak 
edeceği tasrih edilmektedır. Kanu
nun yedinci maddesine göre. ortak
lar, on seneden evvel ortaklıktan 
ayrılamazlar. Dokuzuncu maddede 
ortakların ne gibi müstesna artlar 
altında, kooperatiften çıkarılabile
ceği yazılmaktadır. Onuncu madde 
ye göre ortaklar, aldıkları bütün 
m:ıhsulü birliğe teslim et•mek mec -
buriyetindedirler. Mahsulü birliğe 
vermek istemiyenler hakkında tali
matnamenin 11 inci maddesi hük • 
münce muamele yapılır. Satış ko -
oper atiflerinöeltl mal, bilanço, za· 
bıtnam~, rapor ve bütün evrak ile 
defterler üzerinde suç işliyen bü • 
tün kooperatif üyeleri tıpkı devlet 
memurları gibi ceza göreceklerdir. 

12 inci maddeye göre, birlik ve 
kooperatiflerin bütün defter ve ka 
yıtları, Ekonomi Bakanlığının ve 
ziraat bankasının kontrolu altında -
dır. Kooperatifler ve birlikler ba -
kanlığın izni ile mal alabilirler. Bu 
mallar ipotek edilemiyeceği gibi 
haciz de olunamıyacaktır. Bu te
şekküllerde görülecek İş ve tutula
cak hesap usulleri ve bütün defter
ler Ekonomi Bakanlığınca tayin ve 
tesbit edilecektir. Bu kooperatif 
ve birlikler yıllık işlerinden dolayı 
ZS\rarları karsılamıı.k ic;n, h;r yedek 
akçe hesabı ıayıracaklardır. Bu yedek 
akçe hesabı, birliğin bir yıl içinde 
sattığı mahsullerin safi tutarından 
kesilecek binde dört nisbetindeki 
paralardan toplanacaktır. 

Bu kooperatif ve birlikler ilk Ön· 
ce ortak kooperatiflerin teslim et
tikleri mahsulleri değerlendirip 

satmağa mecburdurlar. Bu tarim 
satış teşekküllerinin işleri dörder 
kitilik birer idare hey'eti tarafın -
dan görülecektir. Herhanızibir üçün 
cü §ahısla diğer kooperatif ve bir
likler araamdan çıkacak ihtilaf o 
koo!>eratif veya birliğin idare mer
kezinin bulu~duğu mahkemede hal 
}edilecektir. 
Tarım kredi kooperatifleri kanunu 

Bu kooJ>eratif ana mukaveleleri 
de tıpla yulcıardaki kanunda oldu
ğu gibi, Ekonomi Bakanlığı. Zira -
at Bankası tarafından tayin ve tas 
dik edilir. Bu kanunun 4 Üncü mad 
desine göre, kredi kooperatifinin 
kurulması için en az 30 ortak bu -
lunmaaı lazımdır. Kredi koopera • 
lifinin sennayeıini ortakların his -
seleri teskil etmektedir. Ortaklar 
en az sekiz yıl ortak olmağa mec
burdurlar. Bundan sonra, ayrıl -
mak İstiyen ortaklar hakkında, ka
nunun alakadar maddelerine göre 
muamele yapılır. Kanunun 13 üncü 
maddesine göre, tarım satış koope
ratifi bölgesinde bulunan kredi ko
operatiflerinin ortakları satı§ koo
peratifinin kurulmasında eaaa olan 
satacağı bütün ürünlerini, bu satış 
kooperatifine teslim mecburiyetin
dedirler. Bu ürünler dışında kalan 
ürünlerini borçlu ortaklar ortak ol
dukları kredi kooperatiflerinin ya
zılı iznini almadan satamazlar. 

Kredi kooperatiflerinin idare 
tekli, kontrol, muamele ve hesapla
nnın tekli satı§ kooperatiflerinin 

Son gelen Suriye gazetelerinin 
verdikleri 

Suriye gazeteleri, son suikast te
şebbüsü etrafında aldıkları haber
leri yazmakta devam ediyorlar. 

Halepte çıkan "Elvakit,, gaze -
tesi §unları yazıyor: 

"Türkiye Cumurbaşkanına karşı 
tertip edilen suikastin Halepte ha
zırlaındığı haklanda çıkan haberle
rin yanlı§ olduğu anla§ılmı,, bilakis 
suikastin Halep polisi ve emniyet 
müdür:ü Mösyö Bronş tar.ıı.fından 
daha evvel m~ydAna çıkarılarak 
Türkiyeye haber ve::-ıldiği ö~renil -
mittir. Suikastin Filistin ve Şarkül
Enlendeki Çe:rkealer ıtaı:-afından 
hazırlanmı§ olduğu ve Türkiyeye 
geçerek yakalanan suikastçilerin 
Şam, Dirizzur ve, Cezire yolile Tür
kiyeye geçtikleri anlaşılmıştır.,, 

[Tan - Suikast teşebbüsünün 
meydana çıkanlması Türk zabıta • 
sının tayakkuz.unun ve onun aldığı 
emniyet tedbirlerinin muvaffak bir 
neticesidir. ''Elvakit,. teşebbüsün 
Halep emniyet direktörlü~ü tara -
fından Türkiyeye haber verildiği • 
ni kaydediyor. Bu haberi ihtiyatla 
karşılamak yerind(" olmakla bera
ber teşebbüsün Türk zabıtasınca 
meydana çıkanlmasında Halep 
emniyet direktörlwğünün bu yolda
ki istihbaratının da belki yardımı 
görülmüş olabilir.] 

Fransadan bir talebimiz. 
Beyrutta çıkan (Ennihal gaze-

tesi lstanbuldan aldığı ıu haberi 
neşretmektedir: 

"Türkiye Cumurbaıkanı Atatürk 
aleyhine tertip edilen komplonun 
meydana çıkarılmasından sonra, 
Türkiye hükumeti dostluk dairesin
de Fransanın nazari dikkatini cel
bederek Çerkes Etem çetesinin 

yeni malumat 
Türkiyeye Suriye hududundan geç• 
tiğini, bunun iki taraf arasında 
mevcut hudutları mürakabe ittifa • 
kına uymadığını bildirmiştir. 

Bundan başka Türkiye hükiıme· 
ti, mahkum bulunan ve kendisince 
müzir görülen bazı e§hasın Suıiye
den çıkarılmasını Fransa hükume
tinden istemiştir.,, 

Suriyelilerin alakası yok 
Antakyada çıkan "Yeni Gün,, ga 

zetesinin Şam muhabiri de şu malu
matı vermektedir: 
Şam 31 - Türkiye Cumurba§ka• 

nı Atatürk aleyhine hazırlanan sui
kastin meydana çıkmasından son • 
ra Türkiye gazetelerinin bu suikaa
tin Suriyede Suriyeliler tarafından 
tertip edildiği ıeklinde ne§rİyatta 
bulunması Suriye efkarıumumiye .. 
sinde teessürle kar§ılanmış bura .. 
dan çekilen telgraflarla böyle bir 
harekete hiçbir Suriyelinin i§tİrak 
etmediği edemiyeceği bildirj}jp sui· • 
kastcılan tel'in olunmuttur. 

Gene Türkiye gazetelerinin ne§• 
riyatı dolayısile yazılar yazan ga • 
zetelerden (El Kabea) 31. tarihli 
nüshasında bastığı bir bat yazıda 
bu ittihamı reddederek, Suriyelile • 
rin Türkiyeye karşı yalnız sevgi ve 
saygı beslediklerini, Türkün büyük 
ve ulu tefine kar§ı tertip olunan 
bir komploda hiçbir Suriyelinin eli 
bulunmadığını ve bulunamıyacağı
nı kaydetmekte Türk - Arap iki 
kardeş milletin birlik ve asırlık ya
§ayışına işaret ettikten sonra Ata • 
türke uzun ömürler temenni et • 
mekte onun Türk milletine ve bü • 
tün Şarka §eref verecek bir önder 
olarak yaşamasını dileyerek maka
leyi bitirmektedir. 

•• 

Kıymetli BirTayyarecimiz Oldü 

lbrahım ,.;amrcrn, Komen mısarırccrce 

binasında alınmış bir resmi 

Eskişehir, (Ozel aytarımız bildiri- ı de gömülmüştür. Ibrahim Kamilin 
yor) - Kıymetli tayyarecilerimizden tayyareci arkadaşlarından yüzbaşı Ke 
erkanı harp kaymakamı lbrahim Ka- mal burada bir söylev vererek merhu 
m.il. evvelki gece vefat ;t1 miştkir. Kıs1~ mun Kafkas Filistin, Inöni.ı, Dumlu-
btr hastalıktan sonra u en ıymet ı • . .. . . 
tayyarecinin cenazesi büyük törenle pınar cephelermde gost :dıği yar::.r-
kaldırılmıştır. Cenaze, top arabası ile lıkları anlatmıştır. lbrahım Kamı ın 
şehitliğe götürülmüş, gözyaşları için- ailesine taziyetlerimizi sunarız. 
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Kendisine (Veziri Azamlık müjdı:
si) ni getirdikleri zaman, pek büyük 
bir memnuniyet hissetmemişti. E~a -
sen Padişah Ibrahimden pek o kadar 
hoşlanmıyordu. Onun sinir buhranla
rına, aklın ve hayalin kabul edemiye
ceği emir ve fermanlarına tahammül 
etmenin pek güç olduğunu biliyordu. 

Ve son::a, saray kadınlarının 
biribirine zıt olan siyaset ve tema
yüllerine, israf ve sefahatlerine hiz
met eylemenin de müşkülattnt hesap 
ediyordu. Fakat diğer taraftan, (Ve
.ziri azamhk) mevkiinin debdebe ve 
haşmeti, gözlerinin önüne geliyor; 
onu, dayanılmaz bir cazibe kuvvetile 
lstanbula doğru çekiyordu. 

• 
Nihayet, (1054) senesi muharrem 

ayının ilk günü idi. O gün, bütün Is
tanbul halkı Sirkeci iskelesi ve Bah
çekapı sahillerine dökülmüştü. So -
kaklar, adam almıyordu. Halk, Istan
bula gelecek olan yeni Veziri Azamın 
alayını görmeye koşuyordu. 

Oğle vaktine doğru, Üsküdar ya
kasından kalkan saray kadirgaları, 
alkışlar ve selam aadalan arasında 
Bahçekapı önündeki iskeleye yanaş
mış; (Sadrazam Mehmet Paşa) , ka
raya ayak basmıştı. İskeleden binek 
tarına kadar. al çuhalar yayılmıştı. 

iskelede, Sadaret kaymakamı Ke
nan Paşa ile Şeyhişlam Ebu Sait 
Efendi ve Silahtar Yusuf Paşa. Ga
lata Kadısı Cinci Hüseyin Efendi vt: 
nir devlet erkanı yeni Sadrazamı is
tikbal etmişler: kollarına girerek bi
nek taşma getirmişlerdi. 

Genç ve güzel Sadrazam, yapılan 
bu parlak merasimden büyük bir 
memnuniyet hissetmiş; Padişah Ibı a
him tarafından sureti mahsusad~ 
gönderilen elmas işleme haşatı bir 
küheylana binerek Şeyhis!am ile at
başı beraber olduğu halde, (Demir
lCapı) dan saraya ~irmişti. 

Harem dairesinin altından geçen 
yola, bölük bölük Yeniçeriler ve bos 
tancılar dizilmişti. Sarayın pencere
lerini kaplayan kafesler arkasından, 
renk renk hotozlar, parıl panl parla
yan elmaslar farkedilmekte idi. Meh
met Paşa, Demirkapıdan girc:r gir-
mez, gözlerini bu kafeslere gezdir
miş ; birdenbire dimağında parlayan 
hatıralaTla gaşyolarak bindiği kü
heylanı şiddetle mahmuz etmiş: 

- Maaşallaaaaah 1. Tebareknllaah !. 
Alkışlarile karışan kadın cıvıltıları 

erasmda, çizme kapıdan sür'atle ge
çerek gençliğinin parlak cevherini 
göstermişti. 

Padişah İbrahim, yeni veziri aza
rnı (lala) sını, arz odasında bekle· 
rnekteydi. Kapıcıların ve çavuşların 
alkışları arasında bindiği küheylanı 
yel gibi süren Mehmet paşa, orta 
kapıdan geçmiş; akağalar kapısı ö
nünde, büyük bir çeviklikle yere at
layıvermişti. 

Mehmet paşa lbrahime, büyük bir 
tazim eseri göstermişti. Arz odası
nın eşiği önünde derhal yere diz 
çökmüş; dizlerinin üstünde' sürüne 
6Ürünc giderek padişahın elini öp
müştü ... Veziri azamın gösterdiği bu 
tevazu, p~dişahın pek hoşuna git
mişti: 

- Aferin Mehmet, vezir dahi ol
san, gene saray türesin güdersin. 
İyi ettim de seni vezir eyledim. Bu
yur, otur. 

Halbuki Mehmet papnm göster
diği bu hilrmet ve tazim, samimi 
değildi. O eadece, padtşahın yüzüne 
gülerek (vezareti uzma) makamında 
rahat ve huzur içinde yaşamak: Ka
ra Mustafa paşanın uğradığı akıbete 
duçar olmamak için böyle bir mes
lek ihtiyarına karar vermişti. 

Yeni sadrazamın ellerine elmas 
işlemeli altın gülaptanlarla gül sula
rı, serpilmiş; misk ile ezilmiş turunç 
ıerbetleri ve Edirnenin (devai misk) 
leri, envaı tekerlemeler ikram edil
mişti. 

Yazan: Ziya ŞAKIR 

Ayni zamanda valide sultan tara
fından da som altın sırma ve inci iş
lemeli bir bohça hediye gönderilmiş
ti. 

Mehmet paşa eski ve büyük bir 
hanedan içinde doğmuş, sarayın riya 
ve tabasbusla boğulan terbiyesi için
de büyümüş bir adam olduğu için e
sasen pek (nabızgir) idi. Şimdi ken
disine karşı gösterilen bu müfrit ik
ramdan kat'ıyycn şımarmamıştı. Bi
ıakis padişaha karşı daha minnettar 
ve daha mütevazı bir tavır alacak 
kadar kurnaz davranmıştı. 

Arz odasında kurulan meclis, hu
susiyet kespetmişti. Padişah İbrahim, 
Cinci hocayı yeni sadrazama takdim 
ederken: 

- İşte, benim hocam. Nefesi bi
iznillihitaala, bana şifa geliyor. O
nunla, hoş geçin. Sakın bir dediğini, 
iki etme. V c hem seni bana inha 
eden odur. Senin yıldızına baktı. 
Bana hayırlı bir lala olacağını söy
ledi. Şimdi hocama Üsküdarda bir 
saray yaptırmak dilerim. Onun için 
senden iki yüz akçe isterim, demişti. 

• • Zeki ve kamil% Mehmet pa§a, sa-
rayın yeni cereyanlarını bir anda 
kavramış; Cinci hoca ve silahtar 
Yusuf paşa ile hoş geçinmek lazım
geldiğini derhal anlamıştı. 

Fakat şimdi harem dairesinde ye
ni bir çarpışma . başlamıştı. Cinci 
Hoca ile evlenmeye muvaffak ola
mıyan Hubyar, ona karşı yalnız kal
binde bir (menfaat ortağı) hissi sak
lamış; şimdi de genç ve güzel sad
razama kancayı takmıştı. Valide sul
tanın (mahremi esrar) ı olduğu için 
Mehmet paşanın daha kapıcı başıhk 
zamanındayken onunla gizlice müna
sebeti vardı. O zamanın (civan ka
pıcı başısı), o zamanlar Hubyar için 
yanmış yakılmış; onu nikahla almak 
istemişti. Fakat HubY..ar, padişahtan 
ç_ocuk doğurmay1tvc (kadın) lar sı
rasına girmeyi kafasına yerleştirdiği 
için bir kapıcı başı ile evlenmeyi ak
lından geçirmemiş: 

- Civanım!.. Evlenme ne gerek. 
İşte, zevku safa bağında böylece sa
lınıp gezeriz. 

Demiş; civan kapıcı başının bu ar
zusunu reddetmişti... Halbuki Hub
yar (dimyat) a pirince giderken, ev
deki bulgurdan olmuştu. Bir türlü 
bir çocuk doğuramamış, (kadın) o
lamamıştı. Ondan sonra da, Cinci 
Hoca ile evlenerek hocanın ikbal ve 
haşmetini paylaşmak istemişse de, 
bu arzusundan da mahrum kalmıştı. 
Hocanın izdivaç şenliklerini takip 

eden günlerin birinde, bu iki şerik 
karşılaşmışlar ve fena halde çarpış
mışlardı. Hubyar, aarayhların itite
ceklerini bile hiçe sayarak: 

- Seni yobaz, aeni... Bencileyin 
bir veliyyinimeti nasıl depersin. 
Eğer seni aslanıma arzetmeseydım, 
§imdiyedek medrese köşesinde aç
lıktan geberip giderdin. Burnunu 
kulağını farelere yedirip, köpekler . 
paralamış laşeye dönerdin.Hoş imdi.. 
elbette elime bir fırsat geçer. Me
zarına ciyfe doldurmak boynuma 
borç olsun. 

Diye bağırmıştı... Fakat kurnaz 
hooa, büyük bir aekinetle davran
mış: 

- Kadınım!.. Niçin beni böyle 
horlarsın. Bilmez misin ki, ben ken
duye malik bir adem oğlu değilim. 
Ecinni padişahının hükmü altına 
girmiıim. Padişahın km, benim gö
züme görünmiycn ayalimdir. Kendu
ye danışmadan hiçbir iş icra ede
mem. Bu hatun, seni kati kıskanır. 
"Eğer· o Hubyar denilen fettanı ni
kah ile alursan, bir gece boğar ata
rım,, der yatır. Senin gibi bir mah
bubemi boğdurup attırmak revayı 
hak mıdır? .. Bir değil, bin dahi te
ehhül eylesem, gene gönlüm . sende
dir. 

Diye kandırmıştı. 
[Arkası var} 

BORSA 

5 lkinciteşrin SALI 

PARALAR. 

A111 Sıtıt -.. Sterlin 618,- 621,-

lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan --

Akıldan Çıkmayan Bir ihanet 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 

124,-
164,-
168,-
80.-

126,-
167,-
172,-
82.-

Bir metresine tasınlanal1 
ederi 5 70 kuruş olan 1000 
metre haki elbiselik kumaş 
kapalı zarfla eksiltmeye kr 
nulmuştur. Ü stermesi 8 .: 
kinciteşrin 935 Cuma günll 
saat 15 tedir. Süreksiz ı .. 
nanç parası 2 9 9 2 lira 5 O kil 
ruştur. Şartnamesi iki lira .. 
ya Satınalma KomisyO" 
nundan alınır. Eksiltmeye 
girecekler kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte süreksiz inanç 
parası mektup veya Alıtla· 
riyle Önergelerini üsterı11e 
saatinden bir saat evvel 
Ankara M. M. V. Satınal· 
ma Komisyonuna vermele-

Antalyadan Nesrin imzasile: 

"Evlilik hayatında kadın gördü
iü ihaneti ömrünün sonuna kadar 
unutamıyarak daima bu ihanetin 
korkusu ve tehdidi altında yafıyor. 
Ben bunun canlı bir misaliyim; 
sanıyorum ki, bu kaide umumidir. 

Adan Bursalıyım. lstanbulda o
kudum ve büyüdüm. lstanbulda ev
lendim. Sekiz yıl oluyor ki, zevcim 
çocuklarına ders vermek üzere evi
ne girdiği bir kadınla seVİftİ. Bu 
ıevgiyi ben iki yıl sonra öğrendim. 
Kocam da gizlemedi. Ayrılmak is
tedi ve bu ortaya çıktıktan sonra 
artık evine de gelmez olmuftu. Onu 
çocuklu dul ile bafbafa birahane
lerde, gezmelerde görenler oluyor, 
gelip bana haber veriyorlardr. Çok 
azap çektim. Günlerce ağladım. 
Bana karıı son derece kibirli a.za
metli olan adamın Q,fk yüz~nden 
her ~g;lü zilletlere katlandığını, 
aevdıgı kadının herkesin önünde 
dizlerine kapanarak ayaklannı öp
tüğünü söyledikleri :zaman ondan 
o derece nefret ediyordum ki yü-

zünu görsem on günlük yola kaça
caktım. 

Bir gün geldi ki, kocam benim 
ayaklarıma kapanıp özür diledi. 
Yaptıklarına pİfman olmuı, ayrılık 
davasını geri aldırmak istiyordu. 
Buna sebep nedir? Hala bilmiyo
rum. Belki o hafifmeşrep kadının 
soğuması ve kendisini Jlorr-a•1 iha
neti ... Her ikısini ae söyliyenler 
var. O gün nvcimi aflettim. Ba
rıştık. O gündenberi aramızda hiç· 
bir ayrılık görünmedi. En ufak bir 
§Üphemi uyandıracak hareketine 
§ahit olmadım. Fakat fÜphelenme
diğim bir gün yoktur, diyebilirim. 
Hergün, her saat onun yine çocuk
lu dula lfİdeceiini ve ••lmiy.cef İ· 
ni sanıyorum. Yarım saat geç kal
sa, elimde olmıyarak ağlıyor, pen
cerelere atılıyorum. Beraber soka
ğa çıktığımız zaman kocamın bak
tığı noktalardan gözümü ayıramı
yorum. Sanıyorum ki"o kadınla kar
ıılaıacağız ve gülüşecekler ... Hep
si boı. fakat ben bu endişeden ve 
korkudan kurtulamıyorum. Ne :z:a
man kurtulacağım?" 

Hayat şartlarınızı, yerinizi, evinizi 
değiştirdiğiniz, bir çocuk sahibi ol
duğunuz zaman ... 

Bugünkü haliniz sinirlerinizin bo
zulduğunu gösteriyor. ihanete uğra
dıktan sonra evvelkinden çok sevme
ğe başladığmız kocanızı tekrar kay
betmek sizde bir fikri sabit olmuş. 
Bunu dağıtmak için çocuk en kuv
vetli amildir. Olmazsa muhitinizi, ya
şamanızın şartlarım değiştirmeğe 
çalışınız. Büyük ev işleri, yeni bir dil, 
bir musiki öğreruneğe çalışmak ta iyi 
yardımcıdır. 

• 
Gizlenemiyen bir cürüm ve 

kefalet 

Maçka Bü .Fa. yazıyor! 

"Bir müddettenberi genç bir 
kı:ıla u:zaktan uzağa aelamlafıyor, 
gülüfiiyor; hatta sevişiyorduk. Bir 
gün, buluımaia baıladık. Bana bu
lunduğu evin teyzesinin evi oldu
ğunu söyledi. Babası, anaır Anka
rada imif; o da yakında gidecek
mif. Sevi~memi:ı · artık ayrılamıya
cağımız bir renge girdi ve kız bir 
gün münasebetimizin evlenmeden 
tamir edilemiyecek bir cürüm teş
kil ettiğini, bu cürmü teyzesinin 
evinde de gizliyemediğini haber 
verdi ve bir halta sonra da küçük 
RQketi kolunda, kaçıp bium · eve 
geldi. 

Anneme her ıeyi söylemeğe mec
bur oldum. Kabul etti; kızı gidip 
teyzesinden, onun vasıtaaile Anka
radaki ailesinden istemeğe karar 
verdi. Kız buna mcini olmak için 
çırpındı, beni öldürürler; dedi. Fa
kat annem, hem ikna kuvvetine gü
venerek, hem her feyİn daha yo
lunda ve ni:zamında olmasını dü
ıünerek gitti, bu kızın bulunduğu 
evde bir mürebbiye olduğunu öğ
rendi. Ben bu kızı aldatmadım. Ba
na gelen odur. FaAat o beni aldat-

tı. Bir mürebbiye ile evlenebilir 
miyim? Onu nikah etmeğe mecbur 
muyum?" 

Ta.nıdığınız, sevdiğiniz:, almağa ka
rar verdiğiniz kızın mürebbiye oldu
ğunu öğrendikten sonra kıymeti hak
kında verdiğiniz hükmü değiştirme-' 
niz doğru değil. Mürebbiye olduğu
nu bilmeden evvel onu zevceliğe la
yık gö::-üyordunuz. Anlattığınız vazi
yet karşısında ne kanun, ne vicdan 
bir mürebbiye ile kibar bir kadını 
ayırdetmez. 

SAGLIK 
ÖGÜTLER 

V eremlilere sabır 
Yakın vakitlere gelinceye kadar 

verem iyi olmaz bir hastalık sam
hrdı. Şimdi herkes biliyor ki verem 
pek ala iyi olabilir, hem de hiç eser 
bırakmadan büsbüti.ftı geçebilir. 

Hekimlerin, verem iyi olabilecek 
bir hastalıktır dediklerinin ilk za
manlarıqda frenklerden bir gazete-. 
ci alay ederek: 

- Evet, demişti, verem iyi olur 
ama, veremlinin bir milyon parasile 
bir de her denize çıkabilecek bir ya
tı bulunmak şartile ... 

Halbuki, veremden iyi olmak için 
mutlaka zengin olmıya da lüzum 
yoktur. Verem dispanserleri bunu 
pek güzel ispat etmişlerdir. Bir kere 
dispanserlerin verem hastalığı daha 
başlangıçta teşhis ederek haber 
vermeleri pek büyük iyilik yapmış
tır. Vaktiyle kansız kalmış, yahut 
sinirleri bozulmuş diye kendilerine 
bakmarlan h.1.,~rn•aılcuı gezıp glc1en 
nastalardan birçoğu bu diapanaerle
re kendilerinin verem başlangıcında 
olduklarını anhyarak hastalıklarını 
durdurmuşlar, ondan kurtulmuşlar
dır. 

Sonra bu dispanserler veremli 
kimselere nasıl yaşamak gerek oldu
ğunu öğretmek için pek çok işe ya
ramışlardır. Veremli, :zçngin, kendi
sine her ıeyi temin edecek halde bu
i unsa da ona yol gösterecek bir uz
man kılavuz lazımdır. 

Birkaç gün oluyor, Paristeki !ıp 
akademisine Lyon şehrinden bir tıp 

20 Drahmi 22.-
20 İsviçre fr. 815.-
Florin 82.-
20 Çek Kuron 93.-
Avusturya ı;ilin 22,-
Mark 33,-
Zloti ?.2,50 1 

Pengo 24.-
20 Ley 14.-
Leva 22.-
20 Dinar 52.-

Yen 33,-
İsveç kuronu 31.-
Altın 940,-
Mecidiye 53.-
Banknot 232,-

ç E K L E R 

Paris üzerine 
ıngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penro 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

İş Bankası Mü-
" ., N. 
., ,, H. 
Anadolu % 60 

.. 3 100 
Sirketihayriyo 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Tcrkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 

,~ O•manlı BankııH 

Telefon 
İttihat Defirmencilik A.T.S. 
Şark Değirmenleri 

Şark Merkez Eczanesi 
- - -

Nişanlanma 

24.-
818.-
84.-
96.-
23,-
34,-
24.-
25.-
ıs.~ 
24.-
54.-
35,-
32.-

942,-
53,50 

234,-

Kıpan11 

12,06 
618,75 

0,79,40 
9,78,86 
4,70,88 
2,44,50 

63,83,11 
1 17,-

19,20,90 
4,25,16 
1,97.45 
4.21.-
4 ~1 .40 

63,77.55 
34.96.33 
2.78.30 

10.98 
3,12,87 

(' 

92.-
9,60 
9,70 

25,35 
41.-

15' 
22,50 

7,50 
14,75 

2,15 
8,95 

60,-
22,50 
9,-
9,25 
0,70 
4.-

Ordu komutanlarından ölü !smail 
Hakkı Paşa torunu ve Gümrükler 
'Muhafaza genel komutam General 
~vfi Düuören kı7.J R;ıu:ırı Gül•!:r"" ~ 
ile makine mühencıislerimızden ·.ısay 
Kemal Aksal nişanlanmış'ardır. Ye
ni nişanlılara mes'ud bir hayat dile
riz. 

ri ( 3 7 9 ) ( 6 5 8 3 ) 
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•• * 
İzmit ve Gebzedeki irt" 

şaat için alınacak malze
menın 8 İkinciteşrin 935 
Cuma günü saat 15 de kapa 
h zarfla eksiltmesi yapıla .. 
caktrr. Eksiltme İzmitte 

Tümen Satınalma komis .. 
yonundadır. Kapalı zarf· 
lar bir saat evvel Komisyo• 
na makbuz karşılığında ve· 
rilecektir. Tutarı 26000 
liradır. Muvakkat temina .. 
tı 1950 liradır. Şartname· 

si Komisyonda görülebi· 
lir. İstekliler belli gün ve 
saatinde kanunun istediği 
belgelerle Komisyona gel· 
meleri. (396) (6637) 

s16' --
Dr. Hafız Cemal 

DAHi LIYE MOTEHASSISI 
Pazardan başka günlerde saat (2,S 

dan 6)ya kadar İstanbul Divanyoıurı· 
...ı~ı.; 11 IA\ ~-.-ı._ı.._._--.._ı.-... --
Sİnde hastalarını kabul eaer. 

Muayenehane ve ev telefonu 22398 
Kışlık telefon 21044 

hocası mühim bir şey haber vermiş. .! lllllflllllllllllll lllllllllllllllJlll l lllllllllllllllllll 11111111111111111111111111~ 
Bu şehir dünyada ilk defa olarak ve- - y :# 

biridir. O vakittenberi yirmi beş yıl ~ ~ rem dispanserleri kuran yerlerden = ar," M ELE Ks i "em a ::: 
geçtiği için artık veref!l dispanse1 \;- ==akşam s 1 n da ~ 
rinin faydasını anlamak Iazımgelmiş. ::1 

Yirmi beş yıl önceki istatistiklerle ---==·Sevmek Yasak Mı?I"' yapılan mukayesede görülmüş ki, 
§İmdi o şehirde verem hastalığından 
ölüm nispeti yüzde elli azalmış. - -
Sonra, daha mühim bir nokta: Ayni E Franaızca sözlü zengin filminde • ~ 
şehirde verem hastalığından en ziya- E NORMA SHEARER'in sevimlilıti FREDERIC MARCH'ın cazibelitiııı ; 
de insan kaybeden semt verem dis- E CHARLES LAUGHTON'un kuvvetini görünüz. ~ 
panserinden mahrum kalan semt ol- : Biletler evv~Jden alınabilir Telefon : 40868 · ::: 
duğu görülmüş 1 iın•l~ll~ll llll l l l llll llll llll llllllll llllllll lllllllllll l lllll llll il il l lln~ 

Bu sayılar da gösteriyor ki, ve- . 
rem hastalığı - zaten hekimlerin 
söyledikleri gibi - iyi olabilecek 
bir hastalıktır. 

Yalnız hastalığın mahsus ilacı bu
lununcaya kadar, temiz hava ile, is
tirahatle ve yemekle tedavisi uzun 
sürüyor. Temi~ havayı, bol yemeği 
kendileri bulamıyanlara her memle
kette devlet yahut belediye temin 
ediyor. Ancak istirahati her verem 
hastası kendisi temin edecek. Vakıa 
haftalarca, aylarca, belki yıllarca, 
günün büyük bir kısmında kımılda- 1 

madan yatmak haylice sıkıntılıdır, 1 
fakat bu sıkıntıya katlanmak zaru
ridir. 

Onun için, veremden iyi olmak 
istiyenlere her §eyden önce sabır la
zımdır. 

Lokman Hekim 

YENi NEŞRiYAT 

Hafta 
Haftanın 83 üncü saysı (Harp de

vam ediyor), (Romada matem ya
sak), (Habeşiıtanda çıplak asker
ler) gibi dünya vukuatına ait yazı ve 
resimleri ihtiva ettiğinden başka Pe
yami Safanın (Tohum ve Anadolu) 
başlıklı bir tenkidi vardır. Bundan 
başka (Hafta nın diğer meraklı ve 
güzel yazılan arasında ba~hca şun
ları sayabiliriz: (Marlef\ Ditrih'i bu 
sanate atan aşıkı onu bir uçuruma 
götürüyor!), (Kadınlar, hangi er
keklerden korkmanız lazım geldiğini 
biliniz 1), (Çer kes Etem kimdir?) 

Bu yazıda Çerkcs Etemin Yunan
lılara nasıl kaçtığı anlatılıyor. (Ha
beş kadını haftada bir gün istediğini 
yapar.), (Kürkçünün dükkanına na
sıl girerler?), Kadın ve moda ha
berleri. (Cepheden cepheye) ve 
(.Gizli aşk) tefrikasr,(Çakır Gülsilm) 
isimli küçük hikaye, şundan bun
dan, karikatür ve hoş fıkralar. 

,. 
Yarın akşam SARAY SiNEMASINDA 
Fransız ainemacıhtının bir zaferi... Emsalsiz bir pbeser 

KARTALLARIN ÖLÜMÜ 
Fran.sız tarihinin Napoleon devri kahramanlannın ideallerini 

röıteren tanlı bir aahifesi ... 

Oynıyanlar: PIERRE RErtOIR, COrtSTArtT 
REMY, ArtrtlE DUCAUY 

veealr bir tjOk dehakAr artistler 

~ ....................................... ~~ 
~~------~~~------~----~--------------~--=.,......-~ 
il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11 ~ 
: H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 ~ = --- ~ = ~ 
E Sigortalanmzı Gala tada Ü nyon Hanında Kain ~ 
~ UNYON SiGORTASINA yaptırınız· i 
E Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan ~ 
= •• ; 
= ~ 

iUNYONI 
S Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapurmaymız. 1 
: Telefon : 4.4888. 8718 ._ 
~·••ıııı1ı11111111111111111111111ııııııtıı1111111111111111111111111111111111ıı~~ 

Akademi Direktörlüğünden: 
Keşif bedeli 1179 lir~ olan Akademimize mücedd~~ 

bir kalörifer kazanı ile muhtelif kalörif er tamiratı 8-1 

935 cuma günü saat 15 te pazarlıkla yaptırılacaktır. ii1' 
İsteklilerin teminat akçelerile birlikte Fındıklıda ~g) 

sek Mektepler Muhasebeciliğinde bulunmaları. (69 
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i c MAL l ita!yanlar Ha~p~e Ölen ingi-
Fransa 1 ·ıt A ..... ı - lız Askerlerının Mezar-, ngı ere, man-

••!::"'· .-~=.!~1!~m':? nih•Y•• larına Çelenk Koydular 
bı ~~ ıçın Cenevrede ıarfedilen 
\'ee~j ıle yanyana İngiltere, Franaa 
hil:' d .. nıanya münasebetlerine yeni 
(!d ~en vermek gayesini istihdaf 
ta :~daı~aaal görüşmeler yapılmak
Yanı lgu anlaşd•maktadır. Alman
iatif n talya. • Habe§ . buhranından 
ıt.i b ~deye kalkışmamaaınm sebebi -
gö .~r- dereceye kadar izah eden bu 
d" rı.ışrn~leri idare eden lngiltere • 
\' ır. rıgdterenin İtalya - Habe§ da-
d:i::ıa ~arşı aldığı §İddetli vaziyet, 
•a rısıle, bu davanın ba§langıcı 
lt Yr an İtalya - Fransa ittifakına 
~ 8l'fı da bir harekettir. Çünki ital-

a, Fransa ile ittifakı imza)adrktan 
•onr-ad k* D • . .:: rr ı, ogu Afnkada bu ma-
l er~ya girişıneğe karar vermiştir. 
]~~ıltere, Franaayı, Habeş İ§inde 
teal~~a Yardım edemez bir vaziye
l ll§unnekle Fransız - İtalyan an-
a§nıaınnı da suya düşürmek isti • i)ror, 

fın~ncak lngilterenin, Fransa tara
k a? son zamanlarda yapılan 
iti~bınezonlardan ho§ görmediği 
l af Yalnız bu İtalya - Fransa an
F§TrJası değildir. (ngi1tere Rus -

t.ransız misakrnı da ho§ görmemi~-
ır Bi ı ·ki 1 • b' a · naena eyh bu ı meıe eyı ır 
t-ada halletmeğe çah§maktadır. 

1/n~_iltere d~ünınüştür ki, Fran -
Y Yı once Ruıyanm; sonra da ltal
'lttanın kollan arasına atan amil Al· 
F a.nya korkusudur. Almanya ile 
e~uns~ .arasında bir anlaşma temin 
l' ebıhrae, Fransa önce Rusya son 
; da ltalya ile yaptığı itilafları boz 
lıkYa ~uvafakat edecektir. Bu ara-
1 lııgılterenin nüfuzu altında bu· 
1ı::n~~ Almanya da bazı şartlar mu
}:' hılınde buna razıdır Almanyanın 
d~ansa ile anJa•mak için ileri ıÜr· 
u~.. " 

gu şartlar §unlardır: 

F 1 - Geçen Mayısta imzalanan 
l' '";nırz - Rus misakının Franıa ta-
a •ndan tasdik edilmemesi, 

\t ı - Uluslar Kurumu misakının 
lah~aay muahedesinden ayrılarak ıs 

le 3 - Almanyanın, ıslah edilmi§ 
Urunıa. geri dönmesi 

• ,Bu anlaşnıa, Fransa, Jngiltere ve 
lan • - - - ---l- ı..: ___ .. __ .. _ L - ~ 

•an tıç \e§lül edecektir. Gerçi Fran
A.I ın Rusya ile imzaladığı misak 
11\in:~nyarun da hiç İ§İne elverme • 
let?ı ır·. Bu misakın çerçe'V'esi geniş • 
dil l er~lc Çekoslovakyaya te§mil e
rrı l:tleaı ve Romanyayı da içine al -
di:k ~i§ebbüıü Almanyada ciddi en 
dit-ek~ e kar§ılanmıştır. Bunun için-
1'1\t d 1• Fr-ansayı bu şark kombinezo
)a rı an vaz geçirmek için Alman -
:tlt'dher türlü teminatı vermeğe ha· 

il'", 

\>e ~gi!terenin aracılığı ile Berlin 
let-' arıs arasında yapılan gÖrü§me
et~j R~11Yanın Pariıı sefiri protesto 
Ya. .rır. Bu protesto, Sovyet Rua -
hit- 1 

e Fransa ara.smda teati edilen 
~ek~ektuba dayanmaktadır. Bu 
& a '-ha göre, R u s y a ile F r a n
e d . jt"aaındaki m i s a k tasdik 
llıa.nl ın e d i k ç e, iki devlet, Al -
lilı:: :Ya.dan bu misakın taadikim teh 
~İt?e dü,iirebilecek müzakerelere 
le ... ~ıneıneği taahhüt etmekte idi -

. &"' rrı·· k . 1 d\t~ .uza erelerın yapılmakta o -
Sa~u h~r sırada general Göring'iıı 
~ea~ gıderek orada bir söylev ver
la.~ ve liitler'in şu sözlerini hatır
~ele ~aı da dikkate değer: ''Sar me 
f ... 81 halledildikten sonra artık 

"llıa ·ı ~İye . 1 ~ Al1manya arasında ara-
Y iıt hıçhir ihtilaf kalmamt§br.,, 

leke~) tıı~ ~akalım Fransızlar, mem
l't•ı b kının emniyeti ve AV'l"Upa ba
~lil<:ı a. ıtnından bu kadar önem ver 
"a.fa.'kı Rus misakını brrak.mıya mu
~ecekler mi? - A. Ş. E. 

Japonya 
Sovyet Rusya 
Gerginliği 
~Osk 

dunu ova, 5 A.A. - Sovyet hudu· 
Jap0: Grodekoro bölgesi de silahlı 
ftrıda : Mançuri müfrezeleri tara -
ht b~ ı~1ali ü;2~rine, Tokyodaki Sov
İiirot ruk elçısı Yorenef Dış Bakam 
tinde \~a 12 ve 14 ilkteşrin tarihle· 
lierota ırer protes~o notasI vermişti. 
2lltıht 25 ılkteşrınde cevaben biı" 
tenetn vermiştir. 4 İlkteşrinde, Yu:
Jap0n 1§ Bakanına bir nota vererek 
olrnadx~thtır~~m~!1 hakikate uygun 
~et to g nx, çunku hAdisclerin Sov -
duğun Pra~larında cereyan etmi§ ol -
hiik~ın~ ~ıl_dirmi§tir. Nota da, Japon 
<hı iiıe .tının Sovyet • Mançuri budu
kiJi ha~kde ınuhtelit komiteler teş _ 
Vap "e ındaki Sovyet teklifine ce
ll1akaın;lllediği için, Japon - Mançuri 
kar§r h arının Sovyetler birliğine 
)et Ja;reke~~e~inden dolayı mesuli
l!dir. on hukumctine yükletilmek-

Musolini yeni bir söylevde italyanların 
bir defa daha zafere erişeceğini söyledi 

Roma, 5 A.A. - Savoia otoritele
ri, 4 Mayıs 1917 de bir Alman deniz
altı gemisi tarafından torpilleneri 
Transylvania gemisi felaketinde ölen 
200 İngiliz askerinin yattığı mezar
lığa şu ibareyi taşıyan büyük bir ~e
lenk koymuşlardır: 

"Yaşayanların nankörlüğüne rağ-
men,, 

Gazetelere göre, 30 bin kişi İngi
liz mezarlarım ziyaret etmiştir. 

Duçenin yeni bir söylevi 
Roma, 5 A.A. - Zaferin yıldönü

mü dün bütün İtalyada tes'id edilmiş 
ve memurlar eski muharipler, faşist
ler, ulus ve yurt için ölenleri tazim
le yadetmişlerdir. 

Duçe, meçhul askerin önünde e
ğilmiş ve sonra Venedik sarayı bal
konundan bir söylev vrerek ezcümle 
demiştir ki: 

''17 sene evvel İtalyan ordusu za
' ferlerin en parlağını elde etti. Bu-

gün yeni bir muharebeye giriştik. 
Sarsılmaz bir surette birleşmiş ve az
metmiş olan İtalyan ulusu bir kere 
daha tam zafere erişecektir.,. 

İtalyadan ayrılan 
İngiliz aileleri 

Londra, 5 A.A. - Röyter ajansı
nın aldığı bir habere göre, birçok İn
giliz aileleri boykotajdan ve harp ted 
birleri neticesi olarak iaşe müşküla
tmdan korkarak İtalyadan ayrılma
ya karar vermişlerdir. Tatili geçir -
mek üzere !talyadan daha evvel çık
mış olanlar da geri dönmiyecekler -
dir. 

Akdenizde İspanyol 
üssübahrileri 

Madrit, 5 A.A. - İspanyanın Ak
denizde üssübahriler tesisi hakkında
ki konuşmalara iştirak etmiş olduğu 
resmen tekzip edilmektedir. 

H'abeşler Cenevreden 
Para Yardımı istediler 

Bu iş için arsıulusal bir mukavele olma. 
dığından bu dileğin reddi muhtemeldir . 

Cenevre, 5 (A.A.) - Yetkeli çe
venlerde sanıldığına göre, Habeş hli
kfımeti tarafından yapılan finansa] 
yardım dileğinin reddedilmesi muhte
meldir. Finansal bir yardımda bulu
nulması için Uluslar Sosyetesine üye 
olan devletleri bağlıyan hiç bir arsı
ulusal mukavele mevcut bulunmadı
ğına işaret edilmekte ve böyle bir 
yardımın Italyan - Habeş ;ı:nla~maz
lığtnı yatıştıracak yerde ağırla~tıraca 
ğı kaydedilmektedir. Sekreterlık, b 
t.L...ı.. .... ,:ı;ı~3;_; ;;l,.. ohnı ırlevletlere 
malumat kabilinden bildirecektir. Bu 
dilek, devletler.clen biri bunu kendi 
hesabma yapmağı kabul ederse, bir so 
nuç verebilir. 

Avusturya, Macaris. 
tan ve ltalyanlar 

Roma· 5 (A.A.) - Giornale d'ltalia 
gazetesi, Avusturya, Macaristan ve 
Almanyanm zecri tedbirlere iştirak 
etmediklerini kaydederek, "eski dü • 
rüst düşmanlanmtza heyecanlı bir se
lam yo1layoruz., diyor. Bu gazete, 
şunları ilave ediyor: 

"Avrupa hadiseleri, bu selamı, mu
zafferiyetimizin yıldönümü tarihine 
tesadüf ·ettirmektedir. Harp 'hıeyda
nmda ayrı ayrı, fakat yüksek bir ülkü 
besliyerek biribirlerine hasım olanla
rı, biribirlerine tanıtmayı, inan ve mu 
har ip sıfatile faziletı erini ölçmeği ve 
dolayısile biribirlerini saymayı öğren 
mişlerdir. Ve harp meydanlarında 
doğan bu saygı sayesindedir ki, şim
di dost olmuş olan eski düşmanlar. 
boş sözlerle tatmin edilmiven, fakat 
mütekabil anlaşma tesanüdile teza • 
hür eden dostlukların kıymetini da
ha büyük bir kuvvetle anlamaktadır
lar. 

Ameriha ve :zecri tedbirler 
Vaşington, 5 (A.A.) - Resmen te 

yit edildiğine göre Amerikalılar İtal
ya ve Habeşistan ile Rooseveltin ih
tarına rağmen tecimde devam eder
lerse sil§h ihracI yasağı, petrol, kö -
mür, demir, çeliğe de teşmil oluna -

caktır. 

Philipps, Uluslar Sosyetesi Italya
ya yapılacak yağ, kömilr, dt:mir v e çe 
lik ihracatına ambargo koyduğu tak
dirde Amerikanın takınacağı durum 
hakkında resmi hiç bir sorgu almadı 
ğı:-ıı söylemiştir. Cümurbaşkam, Ame 
rikanın Italyaya yaptığı rhracat sta • 
tistiklcrini dikkatle takip etmektedir. 
Bu ihracatın ani surette yükselmesi, 
ihracatçıların harp dm·umundan isti -
fade eder·ek gayri tabii kazançlar te
min ettikleri anlaşıldığı takdirde, hü
kumete kamoyun bir kısmı üzerinde 
manevi tesir yaparak bu ihracatçıları 
takbih etmek fırsatım verecektir. Ote 
taraftan, iptidai maddeler üzerine ko
nulacak bir ambargonun bazı kongre 
üyelerinin şikayetlerini mucip olması 
muhtemeldir. Bu da yalnız Italyaya 
zarar vermek ergesini kovalayan hü· 
kumetin manevi tazyikmm bitarafhk 
kanununa mugayir olduğunu düşün
mektedirler. 

Sosyalistler ve Uluslar paktı 
Paris, S (A.A.) - "Populaire'' ga 

zetesinde Leon Blum, şu::ıları yazı -
yor : 

"Paktın etrafında artık kendisini 
saydırabilecek, kuvvetli bir devletler 
grupu toplanmış bulunmaktadır. Ba -
rışçıl olmakla beraber tesirlerini gös
terecek tedbirlerin mevcut olduğu 
şimdi isbat edilmiştir. Maama
fih, harp da.ha uzun aylar devam ede 
cektir. Vukuu en fazla muhtemel o
lan durum, İtalyanın, Habeşistan iç
lerine girdiği nisbette tehlikeler ve 
manialarla karşılaşması ve tatbik edi
lecek kollektif tedbirlerden dolayı çok 
ağrr bir yük altında kalacak olması
dır,, 

H:rriıot'nun pazar günü Lyon'da 
vermış olduğu söylevi şirldetle tenkit 
e~en Echo de Paris gazetesi diyor 
kı : 

- Bu söylev bir skandal ve Fran
sız bolşevizminin lehinde bir propa
ganda gösterisidir. Siyasal tekamül 
tahakkuk etmektedir.,, 

insanhk Hizmetinde Mikroplar 

Al.n"' .. ..., f'\P•,. .,;.:. ... ı ft''" ... ;r~n .,.,. nr 1T•·t""""" 

şehrir . . .: .: gcLı,§ ve <lün Fen faki.ııte~ 
si konferans salonunda "insanlık hiz-
metinde mikroplar" konulu bir'konfe-

rans vermiştir. Profesörün herkesi a
lakadar eden bu konferansı derin bir 
ilgi uyandırmıştır. Diğer taraftan, 

T T 
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ve talebenin de bilgi erini arttırmak 
için Üniversitede konferanslar tertip 
edildiğini yazmıştık. Birinci konfe • 
ransı bu Alman profesörün vermesi 
kararlaştırılmıştır. !Jk konferans önü

müzdeki hafta içinde verilecektir. 
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Ulustan 
Atatürk'e Gır <§l lfll ©J = D lQı 

Suikast teşebbüsü· 
nü tel'in heyecanı 
sürüyor 

ALEKSANDR'ın 
:E-1.A. T~~L~~I 

• tr,~ 

No. 25 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Koçhisar, 29 A. A. - Milletin ve 
memleketin gözbebeği olan büyül< 
önderimiz Atatürke karşı tertip edi
len çok kötü ve iğrenç suikast te
şebbüsü bütün Koçhisar muhitinde 
büyük bir teessür uyandırmıştır. Bu· 
gün kaza. merkezinde toplanan on 
binlerce halk Atatürke karşı bağlı· 
Irklarını bu vesile ile de tekrar teyit 
etmişlerdir. Hain suikastçıları tel'in 
ile millet ve memleket uğrunda her 
fedakarlxğa hazır bulunduklarını ve 
ebed1 olan minnetlerinin ve engin 
bağlıhklarmm Aıtatürk'e ula§tırıl
masıru kurumumuzdan dilediklerini 
ve öz yürekten gelen derin saygıla
rımızın kabulünü dilerim. - Hava 
Kurumu Başkanı A. Doğruer. 

1917 Senesi Herkesi Urküten 
Endişe Ve 

Heyecanla Beraber Giriyordu 
ı görüştükten sonra. _ikimiz de, birer 

birer imparatora gıdıp konuşacaktık. 
Bir gün, iri ve tatsız bir adam ol

maktan başka bir farikası olmıyan 
Duma reisi Mösyö Bocyanko ziyare
time geldi bir sürü latifeler, naza
riyeler ve hanedan aleyhinde planlar 
anlattı. Gurur ve azameti çok taşkın
dı. Bu hali, zekasının darlığı ile bir-

Osmancık, 29 A. A. - Çok kıy
metli şahsmıza yabancı eller tara
fından yapılması tasavvur edilen al
çakça suıkasti OsmancıkWar nefret· 
le karşılar. Aziz şahsınıza derin bağ
lxlıklarmı yüksek eşiğinize sunar. -
C. H. P. Başkanı A. Güney, öğret· 
menler adına R. Öke, Şarbay M. Şhi 

'ı· leşince, orta çağ korru:dilerinde kaba-
dayı rolüne çıkmış aktörlere benzi

l yordu. Bu adam, bir ay sonra, 1917 
1 de yüzbaşısını ilk öldüren Volinski 
· alayına mensup askere Sen-Jorj ni-
1 şanını verdi. Dokuz ay sonra da, bu 

Karahisar, 29 A. A. - Senin ca· 
nına uzanacak namussuz ellerin 
Türklüğün canına, inkılabına, ordu
suna ve her şeyine ait olduğunu bi
len kadın, erkek ve çoluk çocuk bü
tün Karahisarhlar suikastçi alçakla
ra lanet yağdırırlar. Yd1ardanberi 
oduğu gibi bundan böyle de ufak bir 
işaretin uğruna bir can ve bir nefes 
olarak ölmeye ant içtiklerini, bitmez 
ve tükenme.z saygılarımızla arzede
riz. - Miting komitesi R. Coşku· 
ner, M. İstanbultekin. 

Bala, 29 A.A. - Türk ulusunun 
ve cümhuriyetinin atası olan eşsiz 
şahsiyetinize karşı bazı alçaklar ta
rafından yapılmak istenilen çok ha
inane teşebbüsü lanet ve nefretle 
karşılıyan halkımız bu vesile ile ulu 
atasına içten bağlılığım bir kez da· 
ha göstermiş ve uğrunuzda her za
man ölmeye hazır bulunduğuna ant 
içtiğini. atzeyler, uzun ömürler dile
riz. - C. H. P. Başkam ve şarbay 
F. Kuyrukçu. 

Tortum, 29 A. A. - Yüce şahsı
nıza karşı mayası bozuk olanların 
kıymak istediğini duyduk. İlçemi
zin toplanan halkı derin teessürler 
içinde bu hainlere lanet okuyarak ve 
uzun müddet başımızdan ayrılmama 
mzı candan dileriz. - Üye A. Özler. 

Bayramiç, 29 A. A. - Başımızda 
varliğmız, sağhğınızı kalbimizle di
lerken sana uzanmak istiyen hain el
lerin ve fena kalplerin yapacağı kö
tülüğü duyarak hep kederlendik. 11 .. 
çemiz halkı bugün coşkunlukla top
lanarak bunları lanetle anıp yok et
meye ant içtik. Var ol, sağ ol ulu 
Önderimiz. - Şarbay Ahmet Bay
dar. C. H. P. Ba~kanı Niyazi Özer. 

Dinar, 29 A. A. - Ulu Önd:rimi
ze yapılmak istenen suikasti lanetle
mek için parti kurağımrz önünde 
tonlanan binlerce halk kütlesi Ata
türk'e sevgi ve inan bağhhklarını, 
uğrunda her an saygılarla ve heye
canla haykmştılar. - Ahmet Ataol· 
cay. 

Biga, 29 A. A. - Senin ve ulusun 
varlığına uzatılmak istenen hain el
lerin ve onu düşünen hain kafaların 
koparılmasını istemek için Biga hal
kı toplandı. Senin varlığma ve sağ
lığına uzanan hain elleri kırmak isti
yorlar. Sana derin ve sonsuz saygı 
ve sağlık. - Senin ve ulusun varlı
ğına uzatılmak istenen hain ellerin 
de onu düşünen hain kafaların kqpr
rılmasını istemek için Biga halkı top
landı. Senin varlığına ve sağlığına 
uzanan hain · elleri kırmak istiyorlar, 
Sana derin ve sonsuz saygr ve sağlık. 
- Miting heyeti. 

. ~alecik, 29 A. A. - Büyük Önde
rırnıze kastetmek istiyenlerin mel'un
ca teşebbüslerini nefretle karşıladık. 
Ata~~rke uzanan elleri kırmak için 
bugunkü toplantıda bütün Kalecikli
l~r tekrar ant içtik. - Şarbay A. A
lı. C. H. P. Başkanı Osman, Coş
kun. 

Nallıhan, .29 A. A. - Bütün Tı\ k 
ulusunun cam olan canınıza hiç utan 
~adan kıymak istiyen alçakları tel
ın etmek üzere cümhuriyet alanında 
toplanan binlerce Nallıhanlı bu nan
\örlerin tezelden en ağır ceza ·ile 
ecziyelerini isterken böylelerine top 
raklarımız.ıja yer verilmemesini di· 
.er. ve esasen bütün varlığı ile sana 
Jagh olan bizler yolunda her an ka-
1ımrzı ve canımızı harcamaya tekrar 
nt içtiğimizi arzederiz. Ulu Önderi-
1iz. - Şarbay Cevdet Eren, C. H. 
) . Celal Eren. 

Valde Kraliçe Marya ikinci Nikafa. 
nın annesi ve Grand-Dük Aleksan

ılnn lıcıynana.tr 

Kiyıefe muvasalatımda, orduyu ve 
imparatorluğu, geniş adımlarla iler
lediği uçurumdan kurtarmak için ya 
pılmasını zaruri bulduğum şeyleri, 
uzun bir mektupla, Niklye bildir
diın. 

Payitahtta geçirdiğim altı gün, 
bana ihtilali, en geç, ilkbahar bida
yetinde beklemek lazımgeldiğine ka
naat getirmişti. Qördükler.rnin ve 
işittiklerimin içinde, beni, en çok 
hayrette bırakan ve müteezzi eden, 
İngiltere sefiri Sir Jorj Bukananm 
ihtilalcıleri teşci etmesi idi. O, libe~ 
tal bir hükumetin muzafferiyeti, da
ha muvaffakıyetle temfa edeceğine 
zahip olduğu için, müttefiklerin 
menfaati namma, bu yolda hareket 
ediyordu. İhtilalin muvaffak olma
sından yirmi dört saat sonra hatası
nı anladı; birkaç sene sonra da kıy• 
metli bir mersiye yazdı. 

Kargaf ahğı beklerken 
1917 senesi gırerken kabine deği

şikliği vukua geldi ve endişeler art
tı. Başvekil olan Prens Galiçin, bey· 
ni tamamiyle sulanmış bir adamdı 
O, bir şey anlamıyor, bir şey bilmi
yordu. Bu ihtiyar dalkavuktan ne 
beklenebileceğini, yalnız Alis ile Ni
ki biliyorlardı. Onunla dahiliye na· 
zm Protopopof - ki isterik bir kor· 
kak ve Rasputinin kerametile su ka
tılmamış bir muhafazakar kesilen 
eski bir liberaldi - "Bir mil}etin 
ölümü,, nün bu hazin facianın son 
perdesini temsil etmeye en layık bir 
çift aktör idi. 

Şubat iptidasında, Stavka'dan bir 
emir aldım; Sen·Petersburgda müt
tefik hükumetlerin mümessillerinin 
bir içtimaında bulunacak ve burada, 
gelecek on ıki ay için, Rusyanın cep
hane ihtıiyacı tesbit edilecekti. Bu 
vesiyleden istifade ederek Alisi gör
mek bahtiyarlığına mazhar oldum. 
Kanunuevvelde yeisini arttırma·ktan 
çekinmiştim; bu defa, o kadar dol
gundum ki ona içimi iyice açtım. 

Her gün, payitahtta, bir kargaşa
lık kopmasını bekliyordum. Bazı 
mütehassıslar bunun, bir nevi saray 
ihtilali olacağını, · saltanatı oğluna 
terketmesi için çarın sıkıştırılacağı
m ve niyabet meclisine Rus milletini 
anhyan adamların getirileceklerini 
tahmin ediyorlardı. Bu tasavvur be
ni hayrette bırakıyordu; çünkü Rus 
milletini anlıyan bir adama daha te
sadüf etmemiştim. Bu fikir bana, bir 
ecnebi kaynaktan geliyor gibi görü
nüyordu. Haki'katte de onun çıktığı 
yer İngiltere sefareti idi. 

Kiyefte bir gün, bütün merakı ba
let seyretmek olan pek .r.:engin, güzel 
ıbir delikanlı ziyaretime geldi; bana 
üstü örtülü kelimelırle mahut İngi
liz projesine benziyen, bazı şeyler 
söyledi. Kendisine, bu sırdaşlığın 
.çok yersiz olduğunu ve imparatora 
bağlılığını tevsik eden yeminine, hiç 
bir vakit halel getirmiyeceğine ina
nan bir grandüke açılmasında aldan· 
dığını anlattım. Budalalığma veril
diği için çok ağır bir cezaya çarpıl· 
maktan kurtuldu. İhtilal koptuğu za 
man, bu delikanlı Mösyö Kerenski· 
nin güzel uşa'klarından biri oldu; 
sonra da maliye ve hariciye nazırlık
larına kadar yükseldi. 

Çariçeye söylüyorum 
Hayatımda, son defa olarak Sen

Petersburg'a dönüyorum. Alisle gö
l ~ M E C C A N E N ~~!!!• rüşmemize tahsis olunan günü, Çars-

Yatnıı birkaç gün devam et. koe - Selodan bir haber geldi; ken-
mek üzere me~hur Mavi NAVY disinin rahatsız olduğunu ve beni ka-
Amerikan taraş bıçakları nümu- bul edemiyeceğini bildiriyordu. Ça-
nelikıeri meccanen teni edı•e- riçeye, mutlaka kendisini görmek ve-
c•ktir Beyoğ'!unda Tokathvaıı silesini vermesini ve payitahtta bir-
karcı111nda Şark Merkn Ecza kaç günden fazla kalamıyacağmı e-
deposunda, lstanbulda: Yem pos peyce dokunaklı bir mektupla bildir-
taoe caddesınde Max Faragg-i : dim. Gelecek cevabr beklerken birçok 
ltrıyat mağazasında ve lttao- ı kimselerle konuşarak, vaziyet hak-
butda İş Bankası arkasında M kında, malfımat aldım. Bacanağım 

· Kaıtro ve şürekıieında · ' Grandük Mişel de Sen-Petersburgda 
8916 idi. Onunla karar verdik; ben, Alisle 

Rocyanko, Bolşevik polislerinın ta
kibinden kurtulmak için Sen-Pcters
burg'dan kaçmrştı. 

Nihayet, Alisten Çarskoye-Selo'ya 
yemeğe davet eden bir tezkere al
dım. Oh bu yemekler 1 Bunlar bana 
zannederim, kırk senelik hayatımı 

kaybettirdiler 1 
Alis yatıyordu; yemekten sonra 

beni kabul edeceğini vadetti. Sofra
da, sekiz kişiydik: Niki, ben, veliaht 
dört prenses ve yaver Lineviç ..• 
Genç kızlar kırmızı salip elbisesi 
giymişler, kurdukları hastanedeki 
işlerinden bahsediyorlardı. Harbin 
ilk haftaırmdanberi görmediğim i~in, 
şimdi, onları olgunlaşmış ve pek gü· 
zelleşmiş buldum. Büyüğü olan 01-
gada okumak zevki fazla idi; ikinci
si Tatyana ise, Çar ailesinin eınsal- ı 

Menfa yolunda (Siberya• yolla • 
rında Çar ile oğlu 

siz bir bediası idi. Hepsi de şen, şuh 
çıldırıyorlar, siyasi hadiselerden bir 
şey bilmiyorlardı. 

Bu, çarın sofrasında son otuı:;u

şum ve imparatorun çocuklarım &on 

görüşümdü. 

Biz, salonda kahvelermiizi i!ijerken, 
Niki benim geleceğimi hab:!r vermek 
için, Alisin yandaki yatak odasına 
gitti. 

Güler yüzle girdim. Alis, yatağına 
uzanmıştı; üstünde dantelalı sade br 
beyaz elbise vardı. Güzel yüzünde, 
her şeyi söylemeye hazırlanmış be
nim gibi bir adamın iyi bir alamet 
addedemiyeceği, ağır bir ciddiyet 
vardı. Aramizda, bır mücadelenin ge
çeceği a§ikardı. Üzüldüm; çünkü ben 
kırmaya değil, yardıma gelmiştim. 
İki kişilik geniş karyolanın öteki ta
rafında Nikinin oturuşu da hoşuma 
gitmedi. Al.se yazdığım mektupta 
şu kelimelerin altını çizmiştim: "Kar 
şı karşıya konuşabilmemiz için yanı
mızda kimsenin olmamasını istiyo· 
rum.,, 

Ona, kocasının yanında, kocasını 
uçuruma sürüklediğ1ni söylemek çok 
ağır olacaktı. 

Elini öptüm; o da dudaklarım, 
hafifçe yanağıma değdirdi. 1893 te 
vukua gelen ilk tanışmamızdanberi, 
beni hiç bu kadar soğuk karşılama
mıştı. Bir sandalye aldım; mavi ve 
kırmm iki kilise Jambasile aydınla
nan bir ıürü aizze resimlerile do
nanmış olan bir duvarın karşısına 
koydum . 

Aizze resimlerini gösterdim ve 
papasıma itiraflarımı yaptığım gibi 
kendisine içimi dökeceğimi söyle
mekle söze başladım. Siyasi vaziye
ti hulasa ettim ve bilhassa, ihtilal 
propagandasının halk kütlesini sar
dığım ve onun dedikoduları, iftira• 
lan doğru telakki edeceğini anlat• 
tnn. Sert bir sesle sözümü kesti: 

- Doğ~u değil 1 dedi ve Nikiye dö
nerek: Mıllet, ona hala sadıktır. 
Yalnı.z ~uma ile Sen-Petersburg 
mahfıllerı onun ve benim düşmanla· 
rımızdrr. • 

Bu sözlerin kısmen doğru olduğu
nu kabul ettim. Gözlerinin içine ba
karak cevap verdim: 

Arkası var 

Akhisar tütün piyasası 
açıldı 

Akhisar, (Husus! muhabirimiz -
den) - Tütün piyasası 85 kuruştan 
açılmıştır. Fiyat 95 kuruşa kadar yük 
sclmiştir. 



Eski I zerler 

kalesi hangi 
• 

Arp az 
tarihte ınşa edildi? 
Şatonun Esrarengiz Mahzenleri 
Ve Adına Para Bastıran Derebeyi 

Kel Mehmedin yaktığı büyük 

Aydın. (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - llimiz, tarihten önceki lyoni
yen medeniyetinin Milet ve Priyen 
huabelerini, lyon medeniyetinin şah
eser bir örneği olan Didim mabedi
ni, Roma ve Bizans medeniyetlerini 
gösteren Niza ve Afrodit harabeleri
ni sinesinde sakladığı gibi, son Ç'\ğ 
Türk medeniyetinin birçok izerlerine 
de burada ra!.'tlamr. 17 ve 18 inci 
asırlardaki Türk mimari tarzlarını 
göste-en ve derebeylik tarihinin en 
önemli bir malı olan Arpaz, bu izer
lerin en önemlilerindendir. 

Bugünkü Arpaz köyü, eski Arpa
Y.ın biraz güneyinde Akçayın yanın
dadır. Anadoluda Lelej Türkleri tara
frndan milattan 2.000 yıl önce kurul
duğu muhakkak olan Arpaz, Eski
çağlarda Ferslerin, Romalıların uğ
ı ak yeri olmuş, Selçukileri kucağın
d-a barındırmış, Osmanlı idaresinde 
bir kaza olarak az çok önemini sakla
mış eski bir şardır. Uzun çağlar bir
cok ihtirasları çeken Arpaz, verimli, 
bir ovanın kenarında, bir vadinin ya
nındadır. 

Arpazın üstündeki tepelerde 6 • 7 
bin yıllık tarihi aydınlatan izerlere 
rastlanacağı gibi bugün derebeylik 
tarihinin bir anıdı olarak duran ku
lesi de Anadoluda rastlanan bu ka
bil kulelerin en yükseğidir. Bu kule, 
daha doğrusu bu şato, gerek stil ve 
gerekse konfor itibarile hakikaten 
çok önemlidir. 

Bu şato Horasanda:ı gelmiş yörük
lerden asil bir aileye aittir. 1.100 
tarihinde bur aya gelen ve yerleşen 
bu yörük beyi biraz sonra iç tarafla
ra sürülmüştür. 1.126 da diğer yö
riiklerle beraber Kıbrısa gönderilmiş 
bir zaman orada oturduktan sonra 
kaçarak yine Arpaza gelmiş ve şato
sunu yaptırmıştır. 

Şato gerek müdafaa ve gerekse ta
hassun itibarile fevkalade kıymetli
dir. Beş katlıdır, alt katı mahzendir 
ve buraya kapananların birkaç yıllık 
yiyeceklerini temin edecek kadar ge
niştir. ikinci kat tamamen maı:gal 

binanın bugünkü hali. 

Mefhur Arpaz Kalesi. 

delikleri ve bölme kemerlerile dolu
dur. Uçüncü kat geniş bir salon ha
lindedir. Dördüncü katta ayvam, şev· 
kiyesi ve büyük pencerclerile ferah, 
büyük, havadar bir odası ve odaya bi
tişik, kubbesi, halvet yeri, kurnası ve 
kü1hanile lstanbulun en düzgün ha
mamlarile boy ölçüşecek kadar sağ
lam ve konforlu bir hamamı vardır. 

Beşinci kat, dört yanında tarassut 
kuleleri ve ayrıca cephe tarassut pen
cereleri ile çevrelenmiştir. Taras~ut 
kulelerine tıpkı minare merdivenleri
ne benziyen narin mermer merdiven
lerden çıkılır. Bu kulelerden 30 - 40 
kilometrelik mesafeler göründüğü 
halde bakanın görülmesine imkan 
yoktur Duvarlar .kalın bir tarzda ya
pılmıştır. Kulenin kapısı 15 metre 
yüksekliğe konulmuş gayet ağrr dök
me demirden bir kapısı olup üzerin-

l zmirlilerin 
Otobüslerden 
Şikayeti 
lzmirdeki otobüş • tramvay re- 1 

kabeti Reşadiye hattında kötü bir 
duruma girmiştir. Günaıırı raştla
nan kazalar, bunun açık bir mişa. 
lidir. Otobüşler, sırf tramvaylara 
rekabet etmek için tramvay hattı 
üzerinde durarak yolculannı al- ' 
maktadır. Refadiye hattında na
kil vasıtaşı İ§letmek hakkı Belçi
kalı bir şirkete verilmiştir. Fakat, 
mukavelede otobüş işletilmesi 

hakkında bir kayıt mevcut değil
dir. Bu hal mürakabe imkcinını 

güçleıtirmektedir. 

Diğer taraf tan, atlı tramvaylar 
tarihe karııalıberi Kordon otobü•
leri rakipşi:z vaziyettedir. lzmirin, 
Kordonda kötü bir talii vardır, 
diyebiliriz. Otobüsler, Konaktan 
daima dolu olarak kalkar. Diğer 
durak yerlerinde bekleşenlerin bu 
otobüslere binme•i büyük bir tesa
düf eseridir. Bilhaşsa A•lanck 
şemtinde oturanlann bu yüzden 
çok dela otomobili tercih ettikleri 
görülmektedir. 

Bu intizamsız seyrüsefere niha
yet vermek lazımdır. Urayın, Kor
donda otobüs iıletmek hakkını 
eline almaşı, en kedirme hareket 
olur. lzmir urayından bu meşeleyi 
kökünden halletmesini ve gereken 
tedbirleri almaşını bekleriz. \.. ______ _ 
deki demir makaralarla tehlike vuku
unda veya tahassun halinde yukardan 
aşağı kapanır. Artık orası, girilemi
yen bir duvardır. Satodan bh-i'iik-'eve 
yine demir maltaralarla açılır kapa
nır bir köprü ile geçilirmiş. Bu köp
rünün dayandığı büyük sütunlar bu
gün leyleklere yuvalık yapıyor. Bu 
ev bugün bu ailedenRızanın oturduğu 
ev olup son yüz yıllar Türk mimari
sinin en iyi bir örneğidir. Kulenin gü
neyinde yine Arpaz beylerine ait dı
ğcr bir bina daha varmı§··· Foto:".raf
ta muhkem temelleri görünen bu ev 
150 yıl önce buralarda türeyen ve et
rafına topladığr 500 kişilik çetesile 
Aydın hükumetini bile basan Atçalı 
Kel Mehmet tarafından yakılmıştır. 

Atçalı Kel Mehmet şimdiki Arpaz 
beylerinin dört batın önceki dedeleri 
Hasan Beyin kölesi imiş. Kel Meh
met azat edildikten sonra Atçaya çe
kilmiş ve orada bir müddet oturduk
tan sonra eşkiyalığa başlamış. Çete
sini 500 kişiye çıkardıktan sonra et
rafı basmağa, hükumet kuvvetlerini 
dağıtmağa başlamı:i. Hatta adma pa
ra bastırmış, bu sırada Kel Mehmet, 
"Hasan Bey hazırlanıyor, gelip seni 
basacak" demişler. Kel Mehmedin 
kuleye yaklaş•ığını işiten Hasan Bey 
de maiyetindeki kır serdarlarını kule
ye hakim tepelere yerleştirerek ku
leye sığınmış. Serdarlar: "Biz atem 
için mi öleceğiz " diye dağılınca Ha
san Bey kardeşi Ali Beyle atlarına bi
nerek Tavas ovasına kaçmışlar. Bu 
sırada Kel Mehmet te kuleye 100 met
re kadar uzakta musluk başına gel
miş. Kuleyi alamayınca yanındaki evi 
yakmış. Bu ailenin hikayesi budur. 

izmirde Kültür Park için Caıısmalar 

• 

ihracat Ürünlerimizin Sürümü Mese· 
lesinde Hassas Davranmak Lazımdır. 

Fiatların Uluorta Değiştirilmesi, Yüksek 
Ekonomik Menfaatlerimize Aykırıdır 

Mal istekleri Cevapsız Mı Kalıyor? 
Berlindeki Türk Ticaret Odasının 

aylık raporunda dış ticaretimizi ala
kadar eden mühim bir noktaya temas 
edilmiştir. Alman ihracatçı firmala
rının mal isteklerine Türk ticaret ev
leri tarafından cevap bile verilmedi
ğinden şikayet eden bu raporda de
niliyor ki: 

"- Teessüre 1ayan olduğu ka
dar dikkate deicr. bir nol.f., varJır 
ı,.;, ., c1a, malı almalı üı:ere Türk 
firmalarına müracaat eden bazı Al
man evlerine tacirlerimiz. tarafın
dan hatta kuru bir cevap bile ve
rilmemesidir. 

Bu suretle ele geçen fırsatlar ka
çırılmaktadır. Söz gelimi: Türkiye. 
den :zeytinyağı getirtmek üzere 
muhtelif Türk ihracatçılarına Ü
racaat eden bir Alman firmasına 
Türk •rılcrinin hiçbirisi cevap ver
memiştir. Tacirlerimizin cevap da
hi vermeyişleri, kaçırılan fırsatlar
dan başka duyacağımız mahcubi
yeti de arttırmaktadır. Ekonomi 
krizinin bugün dahi devam etmesi
ne karşı Türk dış tecimi, Cümhu
riyet hükumetinin uz.aiı görür si
yaşaaı sayesinde memnuniyete de
ğer bir surette inkişaf etmektedir. 
Bilhaua Almanya ile olan tecim
sel münasebetlerimiz büyümekte 
devam ediyor. 

Bu itibarla tacirlerimizin, ken
dilerine vaki olan müracaatlere hiç 

olma:ua bir "Hayır" cevabı verme
lerini memleket namına vazife bil
melerini dileriz." 

Bu çok mühim mevzu üzerinde 
alakadarların derhal harekete geçe
ceklerini umuyoruz. 

İhracatımızın teşkilatlandırıldığı 
bir sırada alıcıya yüz çevirmek hiç
bir normal alı veriş sistemine uygun 
sayılamaz. Tecimenlerin, teklifleri da- j 
ima müsait karşılamaları ve netit;eyi 
alıcıya ayni güleryüzle bildirmeleri 
lazımdır. 

Ticari muvaffakıyetin çok defa, bir 
zihniyet meselesi olduğu unutulma
malıdrr. 

Dıı tecimimizi alakadar eden çok 
Önemli bir nokta da, fiyat teklifleri 
liahsidir. Bazı ihracat evleri, fazla 
\lıl~ a. .. .., .. --ı. ~lr_.l..t.. ..ı; ... 61-
lüzumsuz yere yükseltmektedirler. 
Bunun bir ömeği geçen!erde yine Al
man ithalat evlerine yapılmııtır. Mer
sinli bir ihracatçı, fiyatların çıktığını 
görür &Örmez, bazı sebepler ve şart
lar göstererek sözünü yerine getir
memek iıteımİflir. Memleketin.yüksek 
ekonomik menfaatlerine aykırı olan ı 
bu hareket şüphesiz 7.arardan başka 
bir fayda temin etmif değildir. Bu 
mevzu üzerinde azami hassasiyet 
göstermek, dıf ticaretimiz.in lekesiz 
ve pürüzsüz bulunması noktasından 
hepimizin vazifesidir. 

Aydının K~nalizasyonu 
Ne Vakit Yapılacak? 

Su Ve Elektrikten Sonra 
Bu Derde Çare Aranmahdır 

Bugün Aydının en önemli ihtiyacı, 1 lç Bakan.lığ~ projeyi iste?.i. .. ~.imdi 
Anadolunun qazı şarlarında olduğu şa_:~~Y· proJeyı Anka_r~ya -~~~uru~or. 
gibi su elektrik, ve kanalizasyondur. Butun Aydınlılar bu ışın yurumesı ve 
Bunlar;n içinde en önemlisi sudur. yayılmasını bu suretle temiz ve sıhhi 

Elektrik meselesi 

Aydının suyu Ceviz dağından ge- suya kavuşmasını dört gözle bekli
lir. Bu dağdaki kaynaktan hasıl olan yorlar. 

Manisa lşığa 
Ne Zaman 
Kavuşacak? 

Manısnnın mefhur Muradıye 
camu. 

Manisadaki elektrik santralı birica§ 
ay önce bir kaza neticesi yanmıştır• 
Şarın çalışkan urayı, elektrik ihtiy~· 
cını karşılamak ve ışığı yeniden ternııı 
etmek için birçok tedbirlere baş vu:· 
muş ve geceli gündüzlü denecek bıf 
şekilde çalışmıştır. 
· Şimdiye kadar yapılan uğraşma:ar. 
fabrikalardan temin edilen elcktrıkl_e 
ancak bir kısım ihtiyacın giderilmesı• 
ne imkan vermiştir. Evlere henüz ce
reyan verilememiştir. 

ve birçok köylerden geçen çay suyu 
Aydına gelen sudur. 

• Burada Lidyalılar yaşarken şehirin 
suyu yine bu çaydan temin edilmiş
tir. Bugün, ayni su yolları tamir 
edilmektedir. 

Uray, şarm elektrik işini Belediye
ler Bankasından ödünç aldığı 30 bin 
lira ile başarmıştır. Aydında 930 yı
lında elektrik imtiyazı her bakımdan 
müteahhidin lehine, uray ve halkın 
aleyhine olan bir mukavele ile bir 
müteahhide devretmişti. Ura}'• yeni 
tesisatı 8 ikincikanun 936 da teslim 
şartile bir müteahhide vermıştır. 
Dökme direk, tel ve sair malzeme va
pura yüklenmiş. faturaları da gel
miştir. 

Manisada yc:ti bir elektrik santra• 
lı inşası lüzumhı olduğu için, bu cep
heden de hazırlıklara başlanmıştır• 
Santralın kurulması işinde, urayııı 
çok çalıştığım bilmekle beraber, M~~ 
nisalılar, bir an evvel ışığa kavuşma. 
için hazırlıkların daha acele görülm~ 
sini istiyorlar. Senelerce clektrı 
yaktıktan sonra günün biri:ıde ışıksı• 
kalmak, medeni bir şehir hayatında 
hakikaten mühim bir aksayıştır. lvfa• 
nisalıların bu dileklerini urayıı duyu• 
rurken, tesisatın bir an evvel tamam
lanması için daha büyük gayret bek• 
lediğimizi de ilave ederiz • ~ 

ızmır urayı, Kültür Parkın planlarını hazırlatınağa başlamıştır. Güzel lzrniri, 
l>u rnuazam park, yangın yerinin 360 bin metre murabbalık bir sahasında 
İçerisinde eğlence ve oyun yerleri de bulunacaktır. Resmimiz, Kültür Parkın 

kısım sahada tJprak düzeltme ameliyesine baslandı~ını e-österivor. 

süsliyecek olan 
inşa edilecektir. 
kurulacağı bir 

Aydının su yolları, il merkezi Iz
mire kaldırılmadan önce Aydın ilba
yı olan Çengel oğlu Tahir Paşa ta
rafından tüneller açtırılmak suretile 
ıslah edilmiştir. Son günlerde bu tü
nellerin yıkılması yönünden çarşı ta
rafı üç gün susuzluk sıkıntısı çekmiş
tir. 

Cümhurluktanberi Aydın Urayı hep 
şarın su işile uğraşmıştır. 928 - 929 
yıllarında getirilen bir Alman su mü
hendisi etraflı incelemeler yapmış, fa
kat raporunu vermeden gitmiştir. Bu 
durum karşısında ur.ay yangından ha
rap olan şar içi su yollarını yine top
rak künklerden yaptırmış, yolları hrr 
yıl onartmış, fakat Aydının su ihtiya
cım hiçbir yıl karşılıyamamıştır. 

Geçen yıl şar kurulunun kararile 
şarın su projesi yaptırıldı. Projeye 
göre. kaynaklardan 10 kilometreden 
beride su demir yolları alınarak top 
yatağına getirilerek burada süzme ha
vuzlardan geçirildikten sonra fenni 
bir surette şehire dağıtılmak üzere 
154 bin liraya ihtiyaç vardır. 

Uray, bu projeyi başarmak için, 
10 binden fazla nüfuslu şarlamı '-U, 
elektrik ve kanalizasyonlarının ima.r 
direktörlüğünce yaptırılması hakkın
daki karardan istifade ederek Iç Ba· 
kanlığa baş vurdu, 

Şimdi Liverpol'dan motörün yük
lenmesi bekleniyor. Uray, motör day
rasını yaptırmıştır. Bugünkü durum 
müteahhidin gününde tes1im edeceği
ni şüpheli gösteriyor. Ger~i belediye. 
8 lkincikanundan itibaren geçecek 
hergün için mukavele mucibince ınü
teahhitten 50 lira ceza almak hakkını 
haizdir. Fakat, halk l.ıugünkı.i inti-

zamsızlığın giderilmesini sabırsızlık
la bekliyor. 

Aydının kanalizasyonu ne 
vakit halledilecek? 

Aydınlılar, su ve elektrikten so:ı~ 
en mühim olarak kanalızasyo11 derdı
nin halledilmesini bekliyorlar. Ay_d!" 
gibi yeni baştan yapılan bir şebırı~ 
pliin ve projeleri LaşMılırken kanalı• 
zasyonun nasıl geriye bırakıldığı a_Y
n bir meseledir. l"akat, iki mühıttl 
dc.r<lin halline çılışılırken bunu ~ 
pek geriye ve ıızai :1 2tmamak gere 
tir Aydın urayı. bir yandan da ıca• 
n.ılizasyon için hazırlığa girişmeli .• b" 
mühim işin çabuk b:ışıırılması imkaıı" 
larını hazırlamalıdır 

r.iirıdm g~.ba.vındırlasan ~ı11lın 
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Dünyanın En Büyük Stadı 
1936 Olimpiyatları için Almanların Berlinde 
Başladıkları inşaat Şaşılacak Derecededir 

~inOn hi?nci olimpiyatlann Ber 
..., Şehrınde yapılacağı malı1m
"ur Bu .. 
lıüku ı:ıunasebetle Almanya 
ti :metı Berlinde aylardan be
~' eşı bulunmayan bir spor dün-
6:81 kurmaktadır: Ölimpiyat 
he~dı. Bu stadın ana kısmı 131 
d. tar araziyi kaplayan Aren -
~r. 4oo metrelik bir pistle at -
~ua .. ve a:lama oyunları için hu
et:\tertıbatı haiz oyun yerinin 
lec a ~1!11 100,000 kişinin oturabi
C egı tribünler kuşatmaktadır. 

0;nup. kısmının tam ortasında 
ay~; trıbünlerile gazeteciler için 
~a :k nuş yerler bulunmaktadır. 
ait° ~apısmda Ölimpiyatlara 
ıtib nıaıumatın ilan edileceği ter
l>rsata .. Yer verilmiştir. Garp ka
«iikı ktore~ ayırma ve direktör
'"u'·k ulesıne açılmaktadır. Bü • Berlin stadının 100.000 Seyirci alacak aren'inin İnfaat iskeleleri 
.., stad h d arasından oo''ru-nu··,u-
1 Boo . ı.n emen karşısın a o 

tay O .~ışı alabilecek yüzme sa
ta ı Yukselmektedir. Yüzme sa-
2QYındaki iki havuzdan biri 20x 
lar~~re eb'admda olup dalma
:ıtaı , ote.~i 20x50 eb'adında olup 
tir ~z Yuzmelere tahsis edilmiş 
tn~n an.o müsabakaları için, A 1-
tnut Ya yanşlarmın yapılması 
tnişt~t ol~n Grunou genişlettiril 
iter ır. Gureş, boks, gülle ve hal
Btişikaldınna müsabakaları 20000 
liaıı ,alacak olan Dayçland • 
tllij ebde yapılacaktırfl Binicilik 
da ~a ak~lar~ i.~in i~e, ana stad
l1e ususı trıbunlerıle ayrı bir 
lte~ ~~ptınlmak üzeredir. Yel· 
ce bcıiık müsabakalarına gelin -
tın Unlar, bu kabil müsabakala
körf~apılmasr mutat olan KieI 
t-inc· ıınde yapılacaktır. Ön bi-

l or . Cek 1 Y lar ~tıra'k edc-
Qıra Ulusların atletlerini barın. 
inşa Cak ( Ölimpiyat köyü) nün 
tııırnsınaa Alman ordusu kulla
ilia.nı atkadır. Bu köy, Berlin • 
'>tadaburg demiryolu üstünde ve 
~u k.?n 14 kilometre uzaktadır, 
tak ı°Yde .3500 kisiyi barmdıra
'likç 5.0 evın yapılması gün geç
Btöy~ ılerlemektedir. Olimpiyat 
gllor nde antreneman için bir 
~·ii sahası, kapalı bir salon ve 
l{aınıd e havuzu bulunacaktır. 

1nm .. da h usabrklar için asıl stad-
Usu .. b. . 

tadır Ö ~1 ır hına yaptırılmak-
. lımpiyat köyiinde evler-

Berlin olimpiyat stadının hokey sa· 
hası ve bu sahanın çimen tribünleri 
den başka bir sinema, bir tiyat
ro, bir oyun salonu ... gibi eğlen
ce yerleri de vardır. Olimpiyat
lardan sonra .bu köy ordu klübü 

yapılacaktır. Olimpiyatların te
nis kortu ve hokey sahası şim
diden bitirilmiş bulunmaktadır. 
Hokey sahasının seyirci tribün 
ler tamamile çimendir. 1şten an 
!ayanların söylediklerine göre 
henüz bitirlmemiş olan yüzme 
sarayının dünyada bir eşi bu
lunmamaktadır. Almanlar bü
tün bu tesisattan başka ana sta
dın yanında Grünvald ormanın
da yeşillikler içinde bir acık ha
va tiyatrosu inşa ettirmişlerdir. 
Gündüzleri Olimpiyat oyunları 
yapılırken, çok kuvvetli projek
törlerle aydınlatılacak olan bu 
açık hava tiyatrosunda muhte
lif temsiller verilecektir. Görü
lüyor ki Almanlar, şimdiye \>:a
dar yapılan bütün Olimpiyatla
rın üstüne çrkmak için hiç bir Je 
dakarlıktan çekinmemektedir -
ler. 

Hungarya mı geliyor? 
Galatasaray klübü şeker bay

ramında Macaristan dan Hun
garya takımını getirtmek üzere 
müzakereye girişmiştir. 

Betikta§ın seyahati 
Beşiktaş klübünün yılbaşında 

birkaç maç yapmak üzere Yuna 
nistana gitmek hususunda Ati
na'klüplerinden birile mutabık 
kaldığ't söylenmektedir. 

1136 d 
Q Berlinde yapılacak 11 inci olimpiyatlar tçin ha%ırlanan büy'ül .,ailm tribünlerin'1en bir lıumı 

HAKYERLERi 
1 

Zarfcııhkla parasını 
Dolandırmış 

HiKAYE İngilizce Konuşan Melekler 
.__ __ ....__ _ _ _____ Yazan: Bedri RAHMi -

İbrahim isminde biri, dün Tahta
kalede dolaşırken Mustafa adında 
birini gözüne kestirerek yere bir zarf 
düşürmüş, Mustafanın bu zarfı aldı· 
ğını görünce, geriye dönerek: 

- Arkadaş .. Bunda darılmak ol
maz 1 Demin, .Yere düşürdüğüm zar
fı sen aldın 1 Us tünü arayacağım. de
dikten sonra kaş ile göz arasında 
Mustafanın 30 lira parasını dolan
dırmıştır. 

• İlyas oğlu Emin isminde bir şo
för, bundan bir ay evvel, kendisine 
garazı olan bir polis memuru tara
fından zabitaya hakaret ettiği iddia
sile karakola götürülerek orada dö
vüldüğünü ve aldığı yaraların tesi
rile çalışmakta güçlük çektiğini ileri 
sürmüş ve müddeiumumiliğe bir isti
da ile başvurarak muayenesini iste
miştir. 

• Yengesi Zehrayı dövmek ve yü
zünü gözünü kanatmaktan suçlu Zi
yanın dün, birinci sulh cezada du -
ruşması yapılmış ve suçu sabit görü
lerek kendisinin 25 lira para cezası 
ödemesine karar verilmiştir. 

Cierzenin 
Kurtarllmasına 
<;alışılıyor 

Her gece mescidin mütevazı mi
naresinde yatsıyı okuduktan sonra 
beş on adım ötedeki evine dönen 
müezzin İdris korkak bir adam de
ğildi. Yağlı meslerinden su nasıl a
yağını ıslatmadan kayarsa Tanrısına 
sigorta ettirdiği yüreğinden de kor
ku bir saniye tutunamaz ve onu ör
pertemezdi. Yalnız geçen sene mes
citle köşe başındaki evi arasında bu
lunan türbenin etrafını çeviren me
zarlıkta bir koku peyda olmuş ve bu 

miş ve korkusundan nlduvu vere VI• 

ğılıp kalmıştı. 

• 
Ertesi gün büyük bir hastalıktan 

kalkmış gibi uyanan İdris başına 
gelenleri anlatmak için kahveye gir
diği zaman kahveci ona şunlan söy
ledi: 

- Dün gece yatsı ezanından son-
ra nerelere kayboldun be İdris?. 

Amerikalı iki seyyah geldi resim· 
lerimizi çektiler. Tercüman onlara 
Nurlu dedenin hikayesini anlattı. 
Tuhaf bir ışık yaktılar Nurlu dedenin 
mezarının resmini çektiler. Seniri de 
resmini çekmek istediler, aradık sen 
meydanlarda yoktun. 

' kokunun yalnız geceleri duyulması 
ve gündüzleri ortadan kayboluşu bi
zim İdrisi bir hayli düşündürmüştü. 
Gündüz gözü ile birkaç efa türbenın 
etrafını araştırmış ve böyle bir ko
kuya sebebiyet verecek hiçbir şey 
bulamayınca bunu rüzgarın kendi· ı -------...:=-=---===---
sini üzmek için icat ettiği bir muzip- Dil Anketi 

Hüseyin Deniz. 
Gerze vapurunun kurtarılması için 

Vapurculuk sosyetesi.Gemi kurtarma 
sosyetesi ile temasa girişmiştir. Ger
.zenin durumunu anlamak ve kurtarı
lıp kurtarılamıyacağını kestirmek üze 
ıe Karaburuna yeniden bir fen heye
ti gidecektir. 

ihtiyar bir denizcinin 
anlattıklan. 

Gereze vapuru yolcularından İbra
him Deniz isminde yaşlı bir gemici, 
K!lraburun ö,nünde geçen fırtına taf
silatını şöyle anlatıyor: 

"- Karaburunu geçerken büyük 
bir fırtınaya tutulduk. Geri dönmeğe 
imkan yoktu. Havanın gittikçe sert
leşmesi manevra Yjpmak imkanını 
gi.icleştiriyordu. Vapur, yavaş yavaş 
sahile düsmeğe başladı. Makina tam 
islim üzerinde idi. Gemi, Adacıklar
burunu hizasında bir kayaya bindir
di. Fakat, tam islim üzerinde bulunu
şumuz kazayı hafif çc geçistirm~mi7:i 
temin etti. Eğer, burada kalsaydık, 
tahlisiyenin yardım etmesi de müm
kün olamıyacaktı. Biraz sonra, gemi 
kumluk bir koya düştü ve oturduk." 

.Umumi Meclis toplantısı 
İstanbul umumi meclisi, dün top

landı. Bu toplantıda su baskınına uğ
rayan binaların itfaiye araçları ile 
boşaltılmasının para ile yapılıp yapıl
mıyacağı hakkında bir tezkere okun
muş ve karara bağlanmak üzer.e Mül
kiye encümenine gönderilmiştir. 

Kısa Haberler 

T amışvar maçları 
Romanya futbol takımların -

dan Tamışvarm bu hafta şehri
mize gelerek cumartesi ve pa
zar günleri Beşiktaş ve Galata
sarayla birer maç yapacakları 
haber verilmektedir. Bu maçla
rın Şeref stadında yapılacağ-ı, 
Tak~im ve Fenerbahçe stadların 
da lık maçlarına devam edilece
ği söylenmetkedir. 

Doğru değil 
Dünkü akşam gazetelerinden 

birinde Fenerbahçe, Beykoz ve 
Güneş klüplerinin kümeden çe
knerek ayrı bir küme yapacak
ları hakkında bir haber vardı. 
A.takadarlardan yaptığımız tah
kıkata göre böyle bir şeyin doğ
ru olmadığını öğrendik. Esasen 
ortada bunu icap ettirecek bir 
hal de yoktur. Bu haberin, bazı 
klüplerin birinci kümede yer al 
masmı çekemiyen ve yapılan 
kümertin bozulmasını isteyen 
kaynaklardan çrkmış olması 
muhtemeldir. 

lik olarak kabul etmışti. 
- Ne olacak canım! rüzgarın baş

ka mahallelerden getirdiği bir koku .. 
Diye kendisini avutmaya çalışmış

tı. Fakat yavaş yavaş bu koku İd
riste bir fikri sabit halini almış ve 
bütün gayretlerine ragmen bu gece 
yatsı ezanı okumaya gıden İdris, 
türbenin önünden geçerken gene ge
niş bir nefes almaktan kendisini ala
mamıştı. Kötü koku gene bir kedi 
yumuşaklığı ile burun deliklerinden 
kıvrılıp beynine kadar girmişti... 

İdris mütemadiyen "Allahümme 
maassabirin,, ler tckrarlıyarak mina
reye çıkmış ezanını -okumuştu... Bir 
türlü aşağıya inmeye ayağı varmıyor 
ve düıünuyordu. Bu koku nereden 
peyda olmuıtu. İşin tuhafı İdrisin 
bu kokuyu hissettiği yerde çok ırıuh 
terem ve hayatını tamamiyle Allahı
na hasreden "Nurlu dede,, nin me
zarı vardı. 

Bembeyaz sakalları ve parlatılmış 
bir elma gibi göz alan pürüzsüz yü
züne ve yaptıgı iyiliklere mukabil 
ona "Nurlu,, vasfını vermışlerdi. 
Nurlu dede öldükten birkaç gün son· 
ra bekçi Memiş ağa mezarına nur 
indiğini gözlerilc gördüğünü iddıa 
etmişti. Fakat ezanını okuduktan 
sonra bir türlü aşağı inmiyen İdri
sin kafasına şeytan fena fena şey
ler getıriyordu: 

"Kimbilir, bu kötü koku, belki de 
Nurlu dedenin mezarından yükseli
yordu. Kimbilir belki de Nurlu de
de nurlu yüzüne güvenerek hayatı 
boyunca ne kötü işler yapmıştı. İd
ris bu ''kimbilir,, lere bir on on beş 
tane daha ilave ettiği sıralarda bir
den karanlık geceyi masmavi bir 
ışık aydınlattı. Bir lahze süren bu 
aydınlık tam Nurlu dedenin mez<}rı
nın üstünde yükselmiş ve bu göz ka
maştıran aydınlık içersindc İdris iki 
beyaz melek görmüştü. 

Korku nedir bilmiyen İdris tir tir 
titriyor, ve rüya görüp görmediğini 
anlamak için etrafını yokluyordu. 
Nurlu dedenin ruhu onu açıkça tek

zip etmişti. Demek bekçi Memişin 
gördüğü nur hikayesi doğru idi. İd
ris bütün bildiği duaları okurken 
ayni mezarın üstüne ikınci bir nur 
inince ve demin gördüğü iki beyaz 
meleği İdris gene görünce bu sefer 
bir çılgın gibi minarenin merd.ven
lerinden indi. 

İdris çok muhterem ve büyük in
sanların mezarına nur indigini işıt
miş fakat bu nuru bizzat iki beyaz 
meleğin getirdiğini duymamıştı 1 Me
lekleri iki güvercin gibi ürkütüp ka
çırmamak için nefesıni tutarak Nur-
lu de~de~in mezarına yaklaşan İdris 
evvela bır kadın kahkahası sonra hiç 
de arapçaya benzemiyen bir kelime 
işitti. Buna benzer bir kelime de ge
~enlerde zorla kendisini sürüklcdık
leri. bir sesli sinemada duymuştu! 
İdrıs meleklerin konuşup konuşamı
yacağını düşünüyor ve muhakkak 
konuşmaları lazımsa ancak arapça 
konuşabileceklerini tahmin ediyor
du! .. 

Bir ağacın arkasında gözleri fal 
taşı gibi açılan İdris birkaç cümle 
daha işitince hiç yanı.Jmadığını an
lamıştı. Melekler tıpkı geçen gün 
gittiği sesli sinemadaki adamlar gibi 
in~ilizce konuşuyorlardı 1 

İdrisin aklına gene şüpheler gir
meğe başlarken kendisinden iki adım 
ötede mezarlığa üçüncü bir nur da
ha inince bu sefer melekleri görme-

"Ulus" refikimiz, dil hakkında ye
ni bir anket daha açmıştır. Bilginleri
miz ve dil işleri ile uğraşanlarımız 

bu ankete verecekleri cevaplan gaze
temiz yazı işleri direktör.ügüne bildi
rebilecekleri gibi doğrudan doğruya 
Ulus gazetesi yazı işleri direktörliigil 
ne de gönderebilirler. Dördüncü an
ketin sualleri şunlardır: 

1-Ev 
2 - Oba 
3 -Av 
4 - Ağıl 
5 - Avlu 
6 - Ova 
7 - Yur<l 
8 - Ocak 
I) Yukardaki kelimelerin ilk 'Ye 

asıl kökleri nelerdir? 
II) Bu kelimeler nasıl teşekkül 

etmişlerdir? 
III) Bu kelimeleri teşkil etmek için 

köke ilave olunan ekler nelerdir ve 
eklerin herbirinin mana ve farkları 
bakımından rolleri ne olmuştur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 

A - Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkülü hatr 

kında bir kaide çıkarmak mümkün 
müdür? 

POLiS 

Sıgara ile yatağa 
Ciirdi, yangın 
Çıkardı 

Feriköyünde 141 numaralı evin 
Üıt katından yangın çıkmıı ise de 
söndürülmüştür. Burada şoför Ya
§ar oturmaktadır. Sigara ile yatağa 
girmiş, uyumuş, böylece yangın çık 
mıştır. 

• Telefon komisyoncusu SS ya • 
şında Dimitri, marangoz Sarandi • 
nin dükkanında otururken kalp ıek 
lesinden ölmüştür. 

• Tepebaşında oturan Yuda kızı 
Sultana merdivenden düımüş, aya
ğı kır,lmıştır. 

• Yükıek kaldırımda kunduracı 
Sadiyi, Mehmet Ali dolandınnıı ve 
yakalanmııtır. 

Doçentlerin aylığı 
Universite doçentlerinin ayhklan

nın arttırılması bu yıl geriye kalmış
tır. Doçentlerin aylığını arttırmak 
için bütçede tahsisat yoktur. Doçent
lerin terfii için başlea bir şekil düsü
nülmektedir. Doçentler imtihandan 
geçirilecek, ilmi iktidarlanna göre, 
kendilerine yeniden aylık bağlanacak
tır. Darülfünun zamanından kalma 
doçentlerden kıdemli olanlar 7 bin ku 
ruş asli maaş alabilmektedirler. Mil· 
him bir kısım doçentlerin maaşı da 
55~0, 4500 dür. En kıdemsiz doçent
lerın maaşı 3500 dür. Maaşı 35000 o
lan doçentler ekalliyettedir. 

Şirketihayriye vapurlan 
aleyhine propaganda 

. Boğaziçine işleyen otobüslerle ilgi
sı olan bazı kimselerin otobüslere faz 
la yolcunun ragbetini çekmek için, 
Şirketi Hayriye vapurlarına karşı is
kelelerde propaganda yaptıkları gö
rülmüştür. Şirketi Hayriye, kanunsuz 
bir şekilde propaganda yapmakta olan 
hu gibi kimseleri mahkemeye vere
cektir 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Mısırdaki T ahşidat 

Yahn AyakAskerler Ve Har- luğunu Un~t_:;~~1 ~:.!.1=r~'.: :~!!e~:. Mısır Tam Bir isti klka?I 
rar'da Dolaşan Miskinler! syu1Y!Bk1:b!~ı'rl~~o··'ytleçecv:::ıve~rm:~~l:~tmı~r~.:r~:d:b~ itaıl:~d~:tt~~dan sonra medeni İn isterse Vaziyet Ne Olaca 

.. y saniyeti temsil eden Uluslar Sosye-

Habeşistan Manzaraları Baldvin, lngiliz Dost-ita/yayı 

Muntazam Habeş askerlerinin manevra· 
larda gösterdiği sürat harikuladedir 

Y aLnayak askerler 

Le Journarin Harrar aylan ya-
zıyor: 

Cibutiden Adis-Ababa'ya giderken 
yolculuğun birinci gününde Dire -
Daua da durulur. Dire • Daua -.ıdı, 
ilk işitilince ç_alılık arasında kalan 
birkaç zenci köyü zannedilir. Fakat 
mesele berakistir. Dire - Daua bu 
dört heceli kelime: "Şifa ve:r;en ot
lar tarlası,, demektir. Burası küçük 
bir şark şehri gibi görünüyor. Fakat 
Adis-Ababa da dahil olduğu halde 
bütün Habeş şehirlerinin en ziyade 
garba benziyenidir. 

Hava latif ve hafifti, sema berrak
tı. Arkamızda etrafında yaban atla
rının dolaştığı iki latif göl bırakmış
tık. İtiraf edelim, ki bu dakikada 
zihnim harp ile meşgul değildi. Fa
kat yolun saptığı bir yerde Avrupa
lı tarzında haki üniforma giymiş iki 
sıra askerle karşılaştım. Bunların 
sıyah ayakları çıplaktı. Fakat munta 
-zam adımlarla yürüyorlardı. Bunlar 
Habeş askerleri idi. Borazanın ani 
bir işareti üzerine askerler, eşya ve 
katırlar yolun iki tarafına dizildiler 
ve yere hareketsiz bir halde iğildiler. 
Bu boru tayyare geldiğine işaretti. 
Yanımda bir çatırtı işittim. Bu mit
ralyöz değil, bir sinema makinesi 
kolunun çıkardığı sesti. Maksat mu
harebe değil, film çekmekti. Ayni 
hareket birka~ defa tekrar edildi. 

Her defasında manevradaki sürate 
hayret ettim. 

Habeş başıbozuk ordusundan is
tihkar ile bahseden İtalyanları hatır
lıyarak kendi kendine: "İşte onları 
fikirlerini değiştiı ı ıeğe mecbur ede
cek cesur askerler ... ,, diyordum. 

Bu tabura kumanda eden Belçika
lı zabite yaklaşarak kaç kişi olduk
larını sordum: 

- Burada bunlar gibi talim gör
müş ve silahlanmış üç bin kişi var
dır. 

- Fakat memleketin diğer yerle-
rinde?. _ 

- 12 bin. 12 bin üç bin daha 15 
bin eder. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Evet bu kadar. Fakat Habeşis-

tan bir milyon asker toplıyabilir. 
500 bin silahı vardır. Zaman, para 
ve metotla hareket edilirse gayet 
kuvvetli bir ordu teşkil edilebilir. 
Vakit yetmedi. Öyle zannederim ki 
para da yoktu .. 

- Metot da yok muydu? 
- O hususta artık siz, A:Iis-Aba-

bada hükmünüzü verirsiniz.,, 
Sizi Harrarda biraz dolaştırayım. 

Size evvela şehrin büyük hisarlarını 
ve büyük kapılarını göstereceğim. 
Sonra gayrimuntazam, hakiki sel ya
taklarına benziyen, sivri taşlar dö
şenmiş dar sokakları beraber geçe-

lim. 
Bir dakika şehirden dışarıya çıka

lım ve etrafında Kaktüsler bulunan 
dar bir yoldan geçtikten sonra he
men miskinler tekkesine varalım. 
Burada toprak kulübelerinde, hasır
lar üzerinde büzülüp yatmış miskin
ler görüyoruz. Siz de benim gibi hiç 
bir zaman unutulamıyan sefil b1~ 
çehreyi hafızanızda muhafaza ede
ceksiniz: Zayıf, boynu uzamış, çeh
resi tahtından indirilmiş bir Saba 
melikesini andıran beyaz saçları aba
noz renkli alnı üzerine düşmüş bir 
kadın .. 

Bu kadının yüzündeki şişler o Ka
ciar muntazam bir haldeydi ki bun
lar buruşuk yüzüne bir güzellik ve
riyordu. Acı bir tebessüm dudakla
rını buruşturuyor ve kemikleri kal
mıyan uzun eleriyle tüyleri dökül
müş zayıf ve beyaz bir kediyi okşu
yordu. 

Şehirde böyle binlerce miskine 
rasgelebiliriz.,. 

Almanyada mecburi 
askerlik başhyor 

Le T emps' dan: 
7 T eşrinisanide Alman ordu•u 

ilk defa olarak yeni harp bayrağını 
açacaktır. Ayni %amcmda yazılan 
yeni askerler garnizonlannda ye
min edeceklerdir. 

Matbuat Almanyada mecburi a.ı
kerlik hizmetinin başladığı bugü
nün ehemmiyeti hakkında makale
ler yazmaktadır. BoerHn Zeitung 
diyor ki: 

Bütün Alman milleti bu mühim 
hadiseye iştirak edecektir. Alman
yada askerin halk tarafından aevil· 
mesi daima maneui bir •ağlık ala
meti olmuftur. Fakat harpten son· 
ra olduğu gibi, Almanyada asker • 
den ne/ret edilmesi daima Alman 
terddisinin karakteristik biralameti 
idi. Bugün asker nereye giderse bü
tün nazarları üzerine çekiyor. Her
hangi sosyal •ınıfa mensup olursa 
olsun, bütün aileler evlatlarını or· 
duya göndermekle müftehirdirler. 

Bugünün bize uerdiği düfünce· 
ler, hep Almanyaya ordusunu iade 
eden o adama teıekkür etmekte 
toplanmaktadır. Bunun ehemmiye
ti yalnız Alman milletinin dahili 
değifikliği noktasından değil, lakat 
hazırlanmakta cihan hôdiaelerinin 
cereyanı noktasından büyüktür. Bu 
hareket bilahare bütün büyüklüğü 
ile takdir edilecektir. 

Baldvin 1816 senesinde Viyana tesi mekanizmasını tetkik etmit -
konfrs.nsından sonra bu cemiyetin tir: 
tesis edildiğini ve maksadı, bütün Ulualar Sosyetesi, nizamalına ria 
dünyada devamlı. ve evrensel bir yet etmiyen bir devlete kar§ı ted -
barı, tesis olduğunu hatırlatmak su birler almağa müsaittir. 
retile söze başlamıthr. Bunu kendileri için dokunaklı bu 

Baldvin cemiyet huzurunda se - lanlar da vardır.. Bunlar Uluslar 
çim kaygusu olmaksızın söz aldı -
ğını ve harp ba§lamazdan uzun 
müddet evvel cemiyetin davetini 
kabul ettiğini ve bugün cemiyet hu 
zuruna ne Batbakan ve ne de bir 
parti §efi sıfatile değil, basit bir 
yurtdat aıfatile çıktığını beyan et
miıtir. 

Baldvin, tetkik edilecek mesele
nin ne Habeı faciası ve ne de hü
kumetin siyasası olmadığını söyli • 
yerek demiştir ki: 

"Ara sıra milletler arasında çı • 
kan ihtilaflann halli kuvvete mi 
terkedilmelidir? Kuvvet, bu ihtilaf 
ları halledebilir mi? Yahut bu ih
tilafları, hususi ihtilaflanmızda ka 
bul etmit olduğumuz hukuki mü -
nakaşa usullerile mi halletmeğe te
ıebbüa edelim?. Halbuki bu aualle
re aon ve kat'i olarak hükumetler 
değil uluslar cevap vermektedir. 

Her uluaun, uluaal mirası tehli • 
kededir. Yeni bir nesil yetiıiyor ve 

BALDVIN 

bu nesil aon harbin fecaatini bil -
miyor. Bu fecaatin bir daha teker
rür etmemesini temin etmek, aon 
harbi hatırlıyanlara düşer. 

Barıı için bir yolu •seçmek kafi 
değilidir. Yapacağı tercihte faydalı 
tarafı bulmak daha güçtür. Esasen 
bant nedir? fırtınadan evvel sü -
kiinet değil mi?. Son zamanlarda 
Avrupada §\\ felsefenin yeniden 
meydan aldığı görülüyor: Bu da 
harbi, ulusların normal hayatı ve 
sulh zamanında inaanların hazırla
mağı vazife addettikleri asil ve 
muhteŞem bir şey gibi göstermek -
tir. Biz böyle müsellah bir bant iı 
temiyoruz. Fakat böyle bir barışı 
ihtiyatlı davranmak İçin istiyoruz. 
Diğer baıka bir barış daha vardır 
ki, ona ''infirat,, denir. Bu da ha
rice kartı gözleri kapamağı icap 
ettirir. Ona ''muhteşem infirat,, de
mek tehlikelidir. Biz istersek bile 
herkesten kaçan bir barişı tercih 
edemeyiz. Bunun aebebi de impa -
ratorluğun muhtelif milletlere kar
şı onları himaye etmek için üzerine 
aldığı mesuliyettir. İngiliz milleti 
bütün topraklarını müdafaa etmek 
için lüzumu olan muarifi tek ba -
ıına deruhde edemez .. ,, • 

Baldvin böyle bir siyasanın hü • 
kumetin bütün soayal servislerini 
kötürüm bir hale getireceğini, bü • 
tün dünyanın itimadına mazhar o -
lan İngiliz ticaretini felce uğrala -
cağmı beyan etmiı ve lngilterenin 
deruhde ettiği meauliyetlere ve aul
ha olan ihtiyacına ve Ulualar Soa-

MUSSOLJNJ 

Sosyeteainin uyuşturucu maddeler 
ticaretini tetkik etmesinde hiçbir 
mahzur görmüyorlar fakat it gör
meğe gelince korkularından çeki -
liyor. Öyle iae bu Sosyete neye ya
rıyor?. Her millet ıunu ıöylemekte 
haklı mıdır: ''Bu benim terefime ha 
lele verir, bu meseledeki hattıhare· 
ketim hakkında yegane hüküm ve
recek benim.,, 

Sosyetenin vereceği hükümleri 
müdafaa etmek için lüzumu olan 
zamanda harekete geçmek üzere 
hazır bulunmamız lazımdır.,, Bald
vin bundan aonra lngilizlerin Ulua
lar Soıyeteai hakkındaki bazı.ten -
kitlerine cevap vermemiştir. lngil· 
tere Uluslar Sosyetesinde aza ol -
makla lngiliz of.maktan çıkmaz. Bir 
le§ik Amerika hükumetleri, Ulualar 
Sosyete&inde temsil edilmemekle 
ber.ıber, halk, Cenevredeki faali -
yetle ıiddetle alakadar olmaktadw. 
Almanyanın Sosyeteden ~ekilmesi 
meseleainde de belki de bir hal au
reti bulunabilecektir? 

"J aponyanm Uluılar Sosyetesi 
hakkındaki tenkitleri de nazarı dik
kate alınmağa layiktir. Uluslar Sos 
yeteai yalnız statükonun muhafaza 
ıı için mi kuvvetli bir alettir? Ulus
lar Sosyetesi ulusların ve onların 
ihtiyaçlannın tekamülünde, deği -
şikliklerin de bir yeri olduğunu ka
bul et-mi yor mu? Uluılar Sosyetesi 
yaşıyabilmek için değiımeğe ve bu 
değitikliği de, kendi bünyesi da • 
bilinde yapmağa mecburdur. 

Sir Samuel Hoare'in Cenevrede 
iptidai maddelerin yeni~en tevzii 
için söylediği &Özler hafıfçe nrfe • 
dilmit sözlerden değildir. Fakat bu 
değiıiklikler Uluslar Sosyetesnin 
müeyyidelerini haiz olmalı ve ken
di idareai altında banıaal bir auret 
te yapılmalıdır. 

/ngiltere doatluklanna aadıktır 
Baldvin eaki İngiliz doat1uklann 

dan hiçbirinin bugünkü buhrandan 
müteeasir olmıyacağına kani oldu • 
ğunu aiylemiıtir. 
"Franaada bazı unsurlar vardır ki, 

bu meaeleyi bizim gibi gönnüyor • 
)ar. Fakat Ulualar Soayeteai i.zaaı 
bulunduklan müddetçe, iki hüku
met araaında mevcut olan teaanüt, 
hakikaten güvenilecek bir ıeydir. 

Baldvin İtalya ile Ulualar Soaye
teai araaındaki anlaıamamazlıktan 
bahaederken bu ihtilafın hakikaten 
mevcut olduğunu, fakat bunun in • 
ıiliz - İtalyan doatluğunu ortadan 
kaldırmadığını söylemiıtir. lngilte
rede ltalyaya karı• tahıi hiçbir düt 
manlık mevcut olmadığını ilave et
mit ve "halya, aenelerce bizim mu
habbet ve doatluğumuzu kendiaine 
veren eaki an'anelerden büyük bir 
cüretle ayrılmaktadır.,, demiıtir. 

Baldvin bundan sonra İngiltere • 
nin Uluslar Soayeteaine karşı dürüst 
davranmakta olduğunu ilave etmiı
tir. 

İngiliz Baıbakanı, lngiltereye de 
ruhde ettiği meauliyetlerde müza -
heret vadeden ailahlanma progra -
mma da temaa ettikten aonra, din
leyicilere ailahaızlanma idealini ••· 
la unutmadıiını &Öyliyerek demit • 1 

tir ki: 
''Büyük bir ailahlanma olmıyaca

ğına dair aize namuaum üzerine aöz 
veririm.,, 

Harrart /~oran myliyen ofatt ıehiı 

İngiliz Batbakanı lngilterenin ar 
sıulunl taahhütlerine riayet edece
ğini vaideden aözlerile aöylevini bi· 
tirmiıtir. 

Acaba ingilizler vaziyete tamamen hakifll 
olmak iCjin mi tahşidat yapıyorlar? 

/ngilterenin Akdeniz filosunun en 
günlerde Süveyıe gönderilen 

Le Journal'den: 
İngiltere, Mısıra silah, cephane ve 

asker göndermekte acele ediyor. Bu 
mesele İngiltere ile İtalya anlSlnda 
gerginliğin azalmağa başladığı bir 
zamanda bir kat daha şayanı dikkat
tir. lalya Trablusta askerinden bir 
fırkayı geriye çekmeğe karar verdi. 
Bundan lngilterenin Akdenizde kuv
vetlerini de azaltacağı zannediliyor. 
Mütehassıslar İtalyan - Habeş ihti-

4M&ftda. a-. bulucu bir ıe.kiLar.amak
tadırlar. Bununla beraber mevsimsiz 
bir nikbinliğe kapılmamalıdır. Mese
lenin birçok güçlükleri vardır. Bu
nunla beraber en ~ayri müsait şera
it altında bile İt • ., lyanlar İngilizleri 
kollamakta birinci derecede alaka
dardırlar. ve Baldvin de kuvvete mü 
racaat imkanının bertaraf edildiğini 
söylemiştir. Uluslar sosyetesine da
hil olmıyan devletlerin i~tiraki ol
maksızın bir abluka yapmak bile ka
bil değildir. Bu devletler, bilhassa 
Almanya ve Birleşik Amerikadır. 
Öyleyse İngiltere Nil sahillerinde ni
çin asker topluyor? 

Bu İngiliz müntehiplerine bir mil
li kuvvet teşkili lüzumunu anlatmak 
için midir? 

Mısırdaki vaziyetten çıkan mana 
şudur: İngilizler Mısırda bundan bir 
sene evvel, Vafd fırkasınca çok ıevi
len bir adamı iktidar mevkiine geti
rerek Mısın mahirane bir surette 
silahlarından tecrit ettiler. Bu hare
ket meşrutiyet rejiminin avdetine 
doğru atılmış bir adım gibi görün
dü. Mısır ulus severleri sabırsızlan
dılar. O kadar ki, Habeşistan mesele
sinde bir İngiliz - Mısır iş birliğinin 
lüzumu Mısırlılar için bazı imtiyaz
lar elde etmek için bir fırsat gibi gö
ründü. 

Acaba İngilizler vaziyete tamamen 

kuvvetli gemilerinden olup ,,-
Quenne Elisabeth . ~ 

bakim olmak için mi Mısırdakı k be"' 
vetlerini arttırıyorlar? Eğer ~· 11c 
şistan gaftp gelirse, daha kimbıhr 1,. 
kadar fazla askere ihtiyaçları. 0 iS' 
caktır.Bu defa Mısırlılar tam bıt ,ıt" 
tiklal istiyeceklerdir. Bu ihtirna~. ere 
laşma temayülleri beliren lngılt~~· 
için, hiç şüphe yok ki, meçhul deı; 
dir. / 

Yu goslavya'--'-=--r
Pa rl amentosu 
Fesh edilecek .,,i1 

Politika' ti,_: 
Siyasal çevenler parlamenton~~; 

hini ve yeni seçim yapılmasını dtıŞ ~ 
mektedirler. Parlamento dışınclll c 
muhalefet buna mütemayildir. fa~~ 
parlamentodaki muhalifler buna ~Iİ' 
arızdırlar. ·:ugoslavya ~adikal b~1111 
ği klübü hükumetin kolaylıkla ço ~ 
luk temin edebi~eceğini düşüne~ 
parlamentonun çalışmasında de\' tt! 
etmesin. taraftardır. Si:·· l çe~~ıı ~ 
siyasal durumun gelişmesini bU>' 
bir alaka ile beklemektedirler. 

Bulgaristan ve AvruP3 
durumu 

.,,,ıJı 
Sofya, 5 A.A. - Bulgar aJ 

bildiriyor: ., , 
Bulgaristanın muhayyel Alııt~"' 

ya - Lehistan • Macariıtan blo1' fıfl' 
girme1i için bazı devletler tar;,.~· 
dan nüfuz yapılmakta olduğu Jı,.
kında yabancı gazetelerde ç.ı 
ıayialar tamamen hayalidir~ 

Akıumun kapııma çekilen teslim bayrağı . rtı· 
[Bu fotoğraf Afrikadan telefoto ile Avrupa gazetelerin! görıde•ıııt 
miş ve bu gazetelerde yeni intişar etmiştir. Buna göre Aksuf11 'ıJ 
evvelce bildirildiği gibi çok evvel değil, belki yeni düşmüş oJdı.I 
neticesi çıkarılabilir.] 
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Taarruz nasıl 
,.. ikni§af ediyordu 

ladı~gre cephesinde taarnızun dumk
ko fna dair olan telerafı yukarıya 
li:be u~. Bu telgraf gelmeden evvel, 
:rıa I ş.ıst~ndaki ltalyan yürüyÜ§Ünün 
~ ınki§af ettiğine dair gerek As
dığ dan, ve eerek Adisababadan al
~nuz telgraflan aJağıya koyuya-

Makalleye doğru yü-
~ rüyen Habeş kolları 

~a ~ sına~?· 5 . (A.A.) - Geçen gece 
1arg~~ sureklı yağmurların kamyon
İur ı~n yapılmış olan yolları bozmuş 
!l:ıi · . ~ yağmurlar, mevsime nazaran 
lıa~ ıstısna teşkil etmektedir. Dün sa
lnı' ~ karşı ileri yürüyüşe devam edil-

Ştır. 

'1i ~çaklar, Makalleye doğru yürüyen 
ba a eş kolları görmüşlerdir. Uçakçı
~ rhibu:.ıdan başka Tembien ve Asch~
r:ı~ holgelerinde düşman kuvvetlerı
d!n toplanmış olduğunu görmüşler -
~~l Makalle'de Habeşler ltalyan u -

~
u arına karşı hiçbir harekette bu -
ör;.amışlardır. Tarlalarda çalışan 
c Uler, 1ıçaldar gezerken beyaz bez 
~sallamaktadırlar. 
~ u uçak faaliyetine iştirak eden 

11 Ussolini'nin oğulları ve kont Ciano
lı~~ .söylediklerine göre, Makalle, a
~1~61.. beyaz bayrak sallıyarak teslim 
~Ctd~ga hazır olduklarını göstermiş • 

it. 

Şinıal cephesinde yürüyüş 
~asıl inkişaf ediyor 

•ınA.srn~ra, S (A.A.) - Havas Ajan
lıil~~ .Tıgre cemhesindeki muhabiri 

ırıyor . . 

)a:Renda~omo'dan hareket eden Ital
ti A. kolu, diğer iki kola iltihak edece 
lilşrn goula'ya giden yolun üçte birini 
'-İndış bulunmaktadır. Agoula bölge
~cr f otu hol çayırlar ve balığı bol 
~u~ er vardır. General Dalmazzonun 
ite 

1 
andası altında bulunan yerli as • 

ae~ c.r. Masobev yakinindeki bazı köy 
()tti• ı. l tnıişl <rmt: G!neral farl
!!en · nın kumandasındaki kol, Makal -
llle~~·~O kilometre berisinde bulunan 
llar Nere yerleşmiş bulunmaktadır -
let~· egach - Mainesti tepesini zap 
ltoul 1! olan Santini - Biroli kolu A
flt01 a Ya doğru yürümektedir. Bu 
""d~ ~et-mariam bölgesinde bulunan 
•unı: aghe'ye şimalden varmış bu -
,_,cu' a.k~adır. General Masavigna kuv 
tlder~n~n hangi istikamette yürüye

lrlu ~tını tahmin etmek imkansızdır. 
~eçeb~tetler, Aksumun iki kolundan 
lac:c 1 ırler. Bu yollardan biri, Selac
'1iitc:h vba lmanni'den geçerek Addia
kııaş1 e Yakininde Tacaze nehrine 
lôu..,~· ,Oteki de, Mariam, Debre ve 
ltchr e ?e geçerek Ceconnu'dan ayni 
!kuru~ gıder. Levazım servislerinin 
lcdir. U§una faaliyetle devam edilmek-

J talyanlar bir te-
' "Aa· peyi aldılar 
tı nı ıgrat, S (A.A.) - Reuter Ajan
lıonou~abiri bildiriyor: General de 
Sıerıey1•1 ~ ~urmayı, ltalyan ordusunun 
'2-at gU ışın! takip etmek üzere, Adig
ların ~eyınde birleşmişlerdir. ltalyan 
lcrini 

0 
aakUeyi işgalden evvel kuvvet 

'dilmek gul.a'da toplıyacakları tahmin 
()lan S te~ı~. Haussien'i işgal etmiş 
~dcrcıc ~tını kolu ilerleyişine devam 
ılır. egoshmaisti tepesine varmış 

b Makalleye doğru 
ı.. ~oına -
ocurıun • 5 (A.A.) - Italyan taarru-
~e nch ~edefi, Er.itre cephesini, Taca
ltali'd tı ve Aksum güneyinden Dan
~l et~·~usaali dağını:ı merkezini teş 
~c,,c:u~ 1

. bölgeye kadar uzatmaktır. 
ıtakallc• ü.ç. kolordunun ikisi derhal 
lı:cçrni Yı ışgal etmek için harekete 
lar bir\~ulu~maktadırlar. Bu kolordu 
•oı c 1 ırlcrıle irtibat tesis ederek en 
~al°}ı e;.~~~arını Dankali kuvvetlerine 
tiçlincu u~utmüşlerdir. Sağda bulunan 
.l'akaı olo~du Aksum kuzeyine ta 

tk.a nehrıne doğru yürümektedir. 
v( "( ?i u erin ailesine yardım 

)·u1c :r~0.rk, s (A.A.) - Italya bü
banıarı ç sı Rosso, Habeş harbi kur
drrn p nın ailelerine yapılacak yar -
.n arasın 4 u bild' • ı~ 50,000 dolan bulduğu a 1tıniştır, 

~0~az bayrak sallayanlar 
l:ore, :· S (A.R.) - Söylendiğine 
lerine t ou~sa Sultanı, Italyan otorite
tarartanesJım olmak niyetindedir. Ote 
"asında' ltalyan uçakları I>ankali o
:dr ab beyaz bayrak sal!ıyan 3000 
~nların eş ~uharibi . gör'?üşlerdir. 
~n edil teslım olmak ıstedıkleri tah 

tnektedir. 

Uçaklar Garrahi'yi 
. ~diaa~rınardıman ettiler 

lınc gor a 6 5 (A.A.) - Söylendi
e, gaden bölgesinin önemli 

cBaştarafıhirincideJ Dost Devlet Seçim italyada Zecri Tedbirlere 
Bu .. yu·· kler'ı nden Londra, 5 A.A. - Bütün partiler B 1 d bir su merkezi ve birçok işlek yolla

rın başlangıcı olan Garrahei'nin ltal
yan uçakları tarafından bombardıma
nı sivil halk arasında birçok zayiata 
sebebiyet vermiştir. Hbeş kuvvetleri
nin çok P.z rnikdarda bulunduğu bu 
bolgede ltalyan uçaklarının gittikçe 
şiddetlenen har<•ketlerde bulıınmala
nı tenkit eden hükumet, İtalyanların 
sivil bıdkı korkutmak istediklerini tah 
min etmektedir. ltalyanların Makal
leye karşı yaptıkları taarruz hakkın
da hiçbir hab~r ahnamamrstır. Söy -
lendiğine göre, Eritre Italyan kuvvet 
terine mensup yerli askerler, kütle 
halinde kaçmakta ve şimdi Adua gü
neyinde bulunduğu sayılan Tigre cep 
hesi komutam Ras Seyyumun kuv -
vetlerine iltihak etmektedirler. 

Habeşlilerin Cenup 
hududunda tahşidatı 

Adisababa, 5 (A.A.) - Buraya ö
nemli mikdar<la kuvvetler gelmİ;itir. 
Dolaşan bir yayıntıya göre, bu kuv
vetler, Somalidcn ilerleyl'n İtalyan or 
dusunun başlıca hedefi olduğu sanı
lan Garahei bölgesine sevkedilecektir. 
Süel otoriteler, yakında Habeş miid:ı 
faasının öz noktasını teşkil etmesi 
muhtemel olan Djidjiga'nm korunma 
tertibatına faaliyetle devam etmekte
dirler. Ogaden cc.phesindeki sağlık 
servislerini tesis edecek olan Mısır 
kırmızıhaç heyetinin, bu ayın 8 inde 
Djidjiga'ya gelmesi beklenmektedir. 
Simdi Dcssie'de bulunmakta olan ve
iiahd, imparator cepheye hareket e -
dince Adisababaya dönecek ve impa
ratoru temsil edecektir. 

Habeşler italyan 
Tekliflerini 
Kabul etmiyorlar 

Adisababa, 5 A.A. - Hük\ımet 

çevenleri, Italyan • Habeş anlaş • 

-mazlığma bir çözge bulmayı 
Fransa ve Jngiltere'ye bırakan Ce
nevre tanzim komitesinin karan • 
nı memnuniyetle kar§ılamaktadır. 

Maamafih, bu çevenler, ltalya
nın, yeni dilekleri Habe§istan ta • 
rafından kabul edilmiyeceğinden 
dolayı yapılacak görütmelerin so
nuçları hakkında şüpheli görün • 

mektedirler. 

Habeşler Garrahi
de dayanıyorlar 

Harrar, 5 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabiri bildiriyor: Bu sabah Har
rara gelen haberlere göre, İtalyan u
çaklarının bombardımanına rağmen 
Habeş kuvvetleri el'an Garraheide tu 
tunmaktadırlar. Tecyyüd etmeyen ba 
zı haberlere göre, Dolo Kuzey batı
sının takriben 320 ve Ouebbi-Chcbellı 
nehrinin 130 kilometre uzağında bu-
1 unan İtalyan kuvvetleri Massalo'ya 
doğru yürümektedirler. Bu kuvvetler 
düşmanın hiç bir mukavemeti ile kar
şılaşmamaktadırlar. 

Yeni askerler, tanklar ve 
bombardıman uçakları 

Napoli, 5 (A.A.) - 1072 nefer, 
86 sübay ile tanklar, bombardıman ve 
keşif u~akları ve bir obüs topu ba~a.r 
yası yüklenmiş olan Atlanta gemısı, 
dün Doğu Afrika~ına .hareket. et~it
tir. Bainzia ve Lıgurıa g-emılen de 
bugün hareket edeceklerdir. Bu gemi 
ler, General Terruzzi'nin kumandası 
altında bulunan 3.200 nefer ve 100 
bombardıman uçağı yüklemişlerdir. 

Habeşlere karşı har
beden Habeşler 

Roma, 5 (A.A.) - Habeş kuvvet
lerine karşı yapılan süel hareketlerin 
ikinci safhasında, Italyanlara iltihak 
etmiş olan yerli unsurların, Habeşle
re karşı harbettikleri kaydedilmekte
dir. Danakilli'lerden başka Galla böl 
gesi ahalisinin de yakında ltalyan -
tara iltihak etmeleri beklenmektedir. 
Birçok etnik grupların Habeş ahali
nin özü olan Koas'lara karşı kin bes
lemeleri ve İtalyan sömürge hareke
tinin böylelikle kolaylaştırrlmış ola -
cağı umut edilmektedir. 

1 talyan kralından 
1 talyan elçisine 

Cibuti, 5 (A.A .) - Italya Kralı, 
Italyan sefiri Kont Vinci'ye bir tel
graf çekerek, müşkül vazifesini yap
makta ve Addisababa'dan hareketin 
de gösterdiği liyakat ve metanetten 
dolayı kendisini tebrik etmiştir. 

önümüzdeki parlıimento seçımıne Mukavemet aş a ı 

B k 1 ı namzetlerini ilan etmişlerdir. Nam-Ü y Ü eri m 1 z e zetlerin sayısı hemen hemen 1931 de-

E. Kamil Atatürk 
Türkiye Reisicümhuru 

ANKARA 
Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 

12 inci yıldönümü münasebetiyle sa
mimi tebriklerimi arz ve şahsi saade
tinizle dost Türk milletinin refahı 
hakkındaki temennilerimi kabul et • 
"'1<!nizi rica ederim. 

Kalinine 
B. Kalinine 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
Birliği merkezi icra komitesi 

Ba§kanı 
MOSKOVA 

Cumhuriyetin ilanının 12 inci yıldö 
nümü münasebetiyle bana göndermek 
nezaketinde bulunmuş olduğunuz tel 
grafnameden fevkalade mütehassis 
olduğum halde en hararetli teşekkür 
lerimi ve şahsi saadetinizle dost bir -
lik milletlerinin refahı hakkında sa
mimi temennilerimi kabul etmenizi 
rica ederim. 

Knmal Atatürk 

Kamal Atatürk 
Türkiye Cumurba§kanı 

ANKARA 
Türk ulusal bayramı münasebetiy

le ekselanslarına samimi tebriklerimi 
arz ve şahsi saadetleriyle Türk ulusu 
nun refahı i1rin olan en iyi teme:ıni
lerimi tekrar ederim. 

Alman Rayh Şansöl~si 
Adolf Hitler 

Cumhuriyetin yıldönümü münase -
betiyle izhar buyurdukları samimi te 
mennilerden dofayı ekselanslarına ha 
raretle teşekkür ve şahsi saadetle -
riyle Alman ulusunun refahı için o -
lan en iyi temennilerimin kabul buy
rulmasmı rica ederim. 

Kamal Atatürk 
Ankara, 1 A.A. - Çekoslovakyanın 

m illi bayramı mUnascbetiyle Rejsi -
cumhur Kamal Atatürk ile Çekoslo
vakya reisicümhuru B. Masaryk ara
sında aşağıdaki telgraflar teati edil
miştir: 

Ekselnns T. G. Maaaryk 
Çekoslovakya Reisicwnhuru 

Çekoslovak ulusal bayramı dola -
yısile en samimi tebriklerimi eksellin 
sınıza bildirir ve şahsi saadetleriyle 
Çekoslovak ulusunun refahı hakkın
daki en baretli temennilerimin kabu
lünü rica ederim. 

Kamru Atatürk 

E. Kama) Atatürk 
f ürkiye Cwnurbaşkanı 

ANKARA 
Dostane telgrafınızdan dolayı ek -

ekselansınıza kalpten teşekkür eder 
ve şahsi saadetleriyle Türk ulusunun 
refahı hakkında en samimi temenni -
lcrimi bildiririm. 

Maaaryk 

Ankara, 1 A.A. - Cumuriyet bay 
ramı dolayuile Meksika Cumurbaş • 
kanı ile Türkiye Cumurbatkanı Ata· 
türk arasında a§ağıdaki tebrik tel • 
grafları teati oluıunuştur: 

Türk Cumhuriyeti ilanının yıldö • 
nümü münasebetiyle samimi tebrikle 
rimin ve tahsi aaadetiniz için olan 
iyi temennilerimin kabul buyrulma • 
sını ekselanslarından rica ederim. 

Lazaro K.ardenaa 

Nazile tebrik telgraflanndan do
layı ekselinslanna teıekkür ve 
ıahsi saadetleri için en iyi temennile
rimi kabul ebne1erini l'İca ederim. 

Kamal Atatürk 

Ankara 1. A. A. - Cümhuriyetin 
12 inci yıl dönümü münase~etile 
Başbakan Ismet lnönüne gelen teb
rik telgraflarına Başbakanımız tara· 
fından verilen teşekkür cevapları: 

Türk Cümhuriyeti ilanının yıldö
nümü münasebetile, benim ve Sovyet 
Sosyalist Cümhuriyetleri Biıliğinin 
Halk Komiserleri Kurulunu:ı tebrik
lerimizi ve başkanlığınızdaki hüku
metin devamlı muvaff«kıyeti ve dost 
Türk ulusunun refahı için olan te· 
mennilerimi kabul etmenizi rica ede· 
rim. 

V. M. Molotof 

Türkiye Cümhuriyeti ilanının yıl 
dönümü mü:ıasebetile pek nazik5.ne 
bir surette izhar buyurduğunuz te
mennilerden dolayı Cümhuriyetin Ba
kanlar Kurulunun ve benim en h3ra
retli teşekkürlerimizi ve dost birlik 
uluslarının refahı için beslediğimiz erı 
samimi temennileri kabul etmenizi ::i
ca ederim. 

lamel lnönü 
Elen Hükumetinin en hararetli teb

riklerini ve asil Türk ulusunun saa
det ve refahı için beslediğim samimi 
temennilerimi ekselanslarına arz için 

kinin ayni olup 1300 dür. Bu seçim
lerde 22 muhafazakar, 3 ulusal libe
ral, 13 işçi namzedi rakipsiz olarak 
çıkmaktadırlar. 

Deniz konferansı ve 
İtalyanlar 

Londra, S A.A. - 2 Birincikanun 
deniz konferansına İtalyanın nasıl iş
tirak edebileceği meselesini tektik et 
mek üzere bu akşam buraya iki İtal
yan murahhası gelecektir. 

Suiistimal yapanlar ölüm - ... cezasına ugradılar 
Moskova, 5 A.A. - Baku hakyeri 

suiistimallcrinden dolayı kooperatif 
mağazalarının 3 muhasebecisini ölü
me ve mağazaların idarecilerinden 
11 ini de 10 seneden iki seneye ka
dar hapse mahkum etmiştir. 

Vaziyet 
[Baş tarafı 1 incide] 

betinde, ltalyan harekatının dur -
masına sebep teıkil edebilir. Çünki 
ltalyanlar bu cephede · ilerlerken 
önden Eritre'li yerli askerleri sür • 
mekte arkadan, ltalyan Milisleri, 
ve daha arkadan da muntazam as
kerle ilerlemektedirler. 

Cenup cephesine gelince- /tal -
yan kuvvetleri, Gerrahi'yi bombar
dıman etmİ§ler, birçok zay!ata se • 
bebiyet vermiılerdir. Adisababa • 
dan buraya yeni kuvvetler gönde • 
rilmektedir. Şimdi De86ie'de bulu
nan imparatorun cenup cephesine 
hareket etmesi muhtemeldir. 

Siyasal sahada ise dün yeni bir 
vaziyet hasıl olmamıştır. Yalnız 
..Habeşler ltalyan tekliflerinin ka • 
bul c-.-'.lilemiyeceğini gözönünde bu
lundurarak yapılan gÖTÜfmelerin 
sonucları hakkında ıüpheli görün
mektedirler. 

bugün elde ettiğim mes'ut fırsatta!1 
hususi bir memnuniyetle istifade edı-
yorum. 

Kondilis 
Türk Cümhuriyeti ilanının yıldö

nümü münasebetile trıtfen çektiğiniz 
nazik telgrafı hususi bir sevinçle al
dım. Bundan dolayı ekselanslarına 
hararetli teşekkür ve cümhuriyet hü
kumetinin Elen Hükumetine en hara
retli teşekkürlerile asil dost ulusun 
saadet ve rdahı için beslediğim sa
mimi temenniyatımın kabulünü ken
dilerinden rica ederim. 

lsmetlnönü 
Türk Cümhuriyeti ilanının yıldö

nümü münasebetile ekselanslarına en 
hararetli tebriklerimi ve dost Türk 
ulusunun refahı için beslediğim ha
raretli temennileri arzetmckle bahti-
yanm. 

M. A. Furugi 
Cümhuriyetin ilanının yıl dönümü 

münasebetile Türk ulusu hakkında 
izhar buyurdukları nazik temenniler
den ve samimi tebriklerden dolayı 
alteslerine hararetle teşekkür eder ve 
dost Iran ulusunun refahı için besle
diğim hararetli tcmennilerimin kabu
lünü kendilerinden rica ederim. 

ismet lnönü 
Yugoslavya ile dostluk ve ittifakı 

Balkanlarda refah ve barış için sağ
lam bir rehine olan Türkiyenin ulu
sal bayramı münasebetile ekselans
larına en hararetli tebriklerimi arza 
samimi bir sevinçle müsaraat eylerim. 

Stoyadinoviç 
Ekselanslarının Türk Cümhuriyeti 

ilanının yıldönümü münasebetilc ba· 
na liitfen çektikleri nazik telgrafı hu
susi bir sevinçle aldım. Balkanlarda 
barışın büyük nef'ine olarak Türk ve 
Yugoslav uluslarını bağhyan samimi 
ve vefalı dostluk ve ittifakın bu yeni 
nişanesinden dolayı en hararetli te· 
şekkürlerimin kabulünü kendilerin
den rica ederim. 

ismet Inönü 
Türkiye Cümhuriycti ulusal bayra

mı münasebetile en hararetli temen
nilerimin ve memleketimi sizinkine 
bağlıyan inhilal kabul etmez dostluk 
hissiyatının kabulünü ekselansların· 
dan rica ederim. 

Titülesko 
Türkiye Cümhuriyeti ulusal bay~a

mı münasebetile izhar buyurduğunuz 
nazik temennilerden pek mütehassis 
olarak en hararetli teşek!<:ürlerimle 
birlikte, Türkiyeyi asil Romen ulusu
na bağlıyan samimi dostluk hissiyau
nın kabulünü ekselanslarından rica 
ederim. 

Ismet lnönü 

Roma, 5 (A.A.) - Bütün İtalya, bügün zecri tedbirlere karşı 
mukavemet savaşma başlamıştır. Her haftanın sal~ve çarşam~a 
günleri bütün kasaplar kapalı kalaca~ ve o günler zarfında hıç 
bir İtalyan et yemiyecektir. Çünkü etin büyük bir kısmı yabancı 
memleketlerden getirilmektedir. Gazeteler, İtalyan u.~usu.nun ya
bancı malı almamak, İtalyanın az çıkardığı mallar uzerınde ta
sarrufla hareket etmek ve alınması elzem mallrı ise ylnız dost 
memleketlerden stm almak hususunda göc:tPr.rliö-i nic::inlini hir kı=--
re daha tebarüz ettirmektedirler. 

Netice Kestirilemiyecek 
Kadar Fena Olabilir 

Asmara S (A.A.) - Eritredeki İtalyan siyasal ve süel çeven
leri üzerin'de, Laval ile Hoare'in Romaya giderek bizzat Mussoli
ni ile barış konuşmaları yapacakları haberi derin bir intiba bırak
mıştır. Bu çevenlerin kanaatine göre, bu konuşmalar ak~m kal~r
sa netice şimdiden ketirilmiyecek derecede fena olabılecektır. 
Filhakika zecri tdbirlerin tatbikr 1 tal yan ordusunu silah ve mü
himmat bakımından srkmtıya düşürecek, halbuki Habeşler ise 
aksine olarak bol bol silah ve cephane elde edebileceklerdir. 

Roma, S (A.A.) - Mussolini - Drummond görüşmesi siyasal 
çevenlerde iyi intiba bırakmıştır. Hiç bir sonuca varılmamış ol
makla beraber bu görüşme hakkındaki iyi intiba ilgili Italyan 
çevenleri taraf mdan da teyid edilmektedir. 

SüveyşKanalı Kapatılabilir 
Süveyş, 5 (A.A.) - Bir yüksek memur Reuter Ajansı muha

birine demiştir ki: 
Süveyş kana h 1888 muahedesinin birinci maddesi mucibince 

abluka için kullanılamaz. Fakat bu maddeye karşı Uluslar Sos
yetesi paktının 19 uncu maddesi ileriye sürülebilir. 

imparatora Suikast Yalan! 
Londra, S (A.A.) - Habeş elçiliği, imperatora ıkarşı bir sui

ıkast teşebbüsü yapıldığı hakkındaki haberi, gülünç bir prop~ 
ganda olarak tavsif etmektedir. Şurası da tebarüz ettirilmekte
dir ki, Cibutiden gelen bu haber, Asmara kervanları tarafından 
verilmiştir. Halbuki bu kervanlar, Asmara ile Cibuti arasındaki 
yolu iki ayda katetmektedirler. 

Bir Ras Daha Teslim Oluyor 
Tigre cephesi, 5 (A.A.) - Havas Ajansının haber aldığına 

göre, Ras Kassa'nm damadı olup Setit nehrinin öbür tarafından 
harbetmekte bulunan Ras Haile Uburru, 1 talyanlara mütavaat 
etmek niyetini beslemektedir. 

Uluslar Sosyetesinde 
Londra, 5 (A.A.) - Bildirildiğine göre, İngiltere, Mısırın 

Uluslar Sosyetesine girmesine taraftar bulun~akta, fakat bugün 
derhal teşebbüs yapmayı zamanlı bulmamaktadır. 

Çek Kabinesi Değişti 
ı;.rag, ~ (~.A.) - Cümhur.başkam Masaryk, Başbakan Malyp

ter ı vazıfesınden affetmiş ve yerine Tarım Bakam Milan Hod
zayı tayin eylemiştir. Söylendiğine göre, yeni başkan ayni za
manda Tarnn Bakanlığı işlerini tedvirde devam edecektir. 

Staviski' 
Davası 

Paria, 5 A.A. - Seine cinayet ha 
kevi dün niabeten kalabalık huzu -
runda Stavisky davaaına baılamıt
tır. 

Dünkü celsede iki saat süren it • 
hamname okunmu§tur. 

Yeniden 3 davacı çıktığından da
va bir aydan fazla sürecektir 

Paris, 5 A.A. Staviski işinin asıl 
muhakemesine öğleden sonra başlan
mıştır. 

Mahkeme başkanı Bernaud, Sta
viskinin lüks arzusunu ve kumar ip
tilasını tatmin için yaptığı muhtelif 
dolandırıcılıkla dolu hayatını anlat -
mış vçe ondan sonra Staviskinin 21 
milyon dolandırdığı Arleans belediye 
kredi bankası direktörü ile o banka
daki mücevherat muhamminini is -
ticvap etmiştir. 

Belçikanm hava müdafaası 
Brüksel, 5 A.A. - Ulusal müda

faa Bakanlığının 1936 fevkalade büt
çesi 4 71 milyon franga yükselmek
tedir. Bu paranın çoğu hava müda
faasının teçhizatına ve piyade teş
kilatına sarfedilecektir. 

Versay 
Hudutları 
Londra, S (A.A) - Winston Chur 

chill verdiği bir söylevde demiştir ki: 
"Vcrsay muahedesinin kurduğu ırki 
hudutların harbedilmeden kaldırıla .. 
bileceğini düşünemiyorum.,, 

Almanyadaki Avustur • 
yalılar 

. Viyana, 5 ç~.A.) - Buraya gelen 
hır telgrafa gore Avusturyadan siya
s~l s.ebeplerle ay~ılarak Almanyaya 
gıtmış olan ve şımdi orada bulunan 
?~tün Avusturyalılara ikinciteşrinden 
ı~ıba.re? Alman vatandaşlığı hakla ve
rılmıştır. 

Çindeki suikast 
Nankin, 5 (A.A.) - Vang - Şing 

Veye yapılan suikast işinin örtbas 
edilmek istendiği anlaşılıyor. Bu sui
kastde komünistliğin amil olduğu id
diasından vazgeçilmiştir. 

iki uçak çarpıştı 
Riga, 5 A.A. - İki süel uçak ye

re inerken meydanda çarpışmışlar -
dır. lki sübay ve bir assübav ölmüs
tlir. 
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FAVDALI 
BiLGiLER 

• 

BUGUNKU 
PROGRAM 

1STANEUL 

18: Dans musikisi (plak). 19: Çocuk e
ıirgeme kurumu İstanbul merkezi a~ma 
&Öylev. Çocuklara öiUUer. 19.30: lstan
bul belediyesi şehir bandosu tarafından 
konser. Dirije: Cemil Cevdet. 20.15: Ha
berler. 20.30: Gavin karde15ler. Radyo caz 
ve tango pllkları. 21.35: Son haberler • 
borsalar. 21.50: Plik ne~riyatt. 

BÜKRES 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo or
kestrası. Sözler. 19.20: Konserin sürefi. 
10: Duyumlar. 20.15: Plik - Sözler. 21.10 
Keman konseri. 21.45: Teknik cevablar. 
21.650: Şarkılar. 22.15: Piyano - flüt mü
zlfi. 22.30: Duyumlar. 22.45: Salon or
kestrası. 23.45: Ecnebilere duyumlar. 
23.55: Duyumlar. 24: Konserin &üreii 
(Sabaha kadar). 

VARSOVA 

17.20: Subert'in prktlan • Sözler. 18.20 
Orkestra. 18.50: Sözler. 19: Oda nıüziti. 
19.30: Sözler. 21: Muzikli sözler • Muh
telif. 22: Şopen konseri. 22.40: Şiir. 22.SS 
Sôylev. 23.05: Hafif müzik. 24.05: Danı 
plakları. 

BUDAPEŞT& 

18.30: Erkek korosu. 19.15: Ders. 19.45 
Pll.k. Tiyatro: "Kriıtin,.. 22.40: Duyum
lar. 23: Opera orkestrası. 24.10: Caz. 

VIYANA 

17.50: Avusturya müzifi. 18.55: Repor
taj. 20: Duyumlar. 20.25: Nikolai'nin 
•'Vindıor'un ıen karıları,, adlı fantasik 
operası. 23.20: Duyumlar. 23.30: Oda or
kestraıL 24.15: Konserin süreği. 1: Adolf 
Sieberth kuarteti. 

18: Şarkılar. 19.30: Söylev. 20: Karı$ık 
yayan. 20.50: Aktüalite. 21: Duyumlar. 
21.15: Skeç. 21.45: Şarkılı yayım. 23: 
Duyumlar. 23.20: Reportaj. 23.40: Ara. 
24: Danı ve hafif müzik. 

BRESLAUI 

18: Hafif müzik. 19.30: Ekonomi. 20: 
Küçük havalar. 21: Duyumlar< 21.15: 
Ulusal yayan. 21.45: "Malta, Avrupa ile 
Afrika arasındaki garib ada . ., 22.0S: A
vusturya müziği. 23.30: Dans . 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan sidecek vapurlar: 
Saat 

20,- Saadet Karabigaya 
19,- Bandırma Ayvalıia 
9,- Uiur İzmite 

19,- Antalya Bartma 
• 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar: 
Saat 

9,- lnönü 'Mersinden 
17 - Tayyar Mudan}'adan 

6,30 Saadet Bandırmadan 
16.15 Kocaeli Jzmitten 
15,30 Ankara Karadenizden 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Şehir Tiyatrosu: Saat 20 de (Tohum). 
• Natit - Ertuirul Sadi Tiyatrosu: Saat 

20.30 da (Ceza kanunu). 
• Süreyya opereti: Saat 20,30 da (Bay • 

Bayan) opereti. 
• Tepebaıı 'Belediye Gardenharında: Mü· 

zik • varyete. 
leTanı 'Moıkova geceleri 
• Saray: Monte Kriıto 
• lpekı Marahuana 
• Yıldız: Bir aşk gecesi 
• Türk: Vonder Bar 
• Sümer: Kemanlar çalarken 
• Alkazar: 17 No. lu Polis otomobili 
• Şık: Son ıünahan - Kokaraı;a 
•Melek: Sevginin ıesl 
• Milli: Her şey senin için 
• Üsküdar Hi.le: Karanı ben öldilrdüm, 
Makineli adım. • 

DAVETLER 

Kadıköy Askerlik eubesinden: 
Şubemiz yedek sübay defterinin 358 11-

yısmda ya.tılı yedek yaya asteimen 302 
doiumlu Osman Klmil oilu Cemal Mus
tafa gösterdiği adreslerde bulunamamıı
tır. İstanbulda ise illndan yirmi dört saat 
içinde, hariçte ise en yakm Aılı:erlik ıube
&i vasıtasile oturduiu yerin ıubcmize bil
dirilmesi. 

Gümrük 
Müfettiş 

ve inhisarlar Vekilliği 
Mu av i n 1 iğ i Müsabaka 

imtihanı.: 
Vekillik teftiş heyetine 3 5 şer lira asli maaşlı dört mü

fettiş muavini müsabaka ile alınacaktır. 
l - Bu imtihana girebilmek ıçin: 
A) - Memurlar kanununun dördüncü maddesinde 

yazılı vasıfları haiz bulunmak, 
B) - Yaşı otuzdan yukarı olmamak, 
C) Askerlik vazifesini bitirmiş olmak, 
D) Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve İktisat mek

teplerinden veya bunlara mümasil ayni derecedeki bir 
ecnebi mektepten mezun bulunmak, 

E) Ahlak ve seciye itibarile kendisinin güvenilir oldu
ğu anlaşıirri.ak gerektir. 

2 - İstekli olanlar İkinciteşrinin onundan önce dilek
çe ile vekillik teftiş heyeti reisliğine müracaat edip ora
dan verilecek basılı istek kağıdını, eklerile birlikte ve ü
zer lerinde anlatıldığı gibi, eksiksiz olarak doldurup en 
geç İkinciteşrinin yirmisine kadar Vekalet Teftiş Heyeti 
Reisliğine ulaştırmış bulunacaklardır. 

3 - İsteklilerden evsafı yukarki şartlara uygun gö
rüldüğü kendilerine bildirilenler birincikanunun ikinci 
pazartesi günü dileklerine göre ya Ankara veya İstan
bulda mali, iktisadi, ve Hukuki mevzular dahilinde tah-
riri imtihana çekileceklerdir. _, 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar Ankarada ayrıca 
bir de şifahi imtihan vereceklerdir. Bunun günü ve bu
na kimlerin girebileceği vekillik teftiş heyeti reisliğince 
adreslerine bildirilecektir. 

5-Şifahi imtihanda da kazananlardan, ilmi eserlerin 
den istifade edilmekte olan yabancı ulusların dillerinden 
birini bilenler üstün tutulacaklardır. ( 3243) ( 6978) 

Haydarpaşa Lisesinden: 
Okulumuz talebesinden olgunluk sınavlarında bütün 

gruplardan muvaffak olup ta yalnız bir ders grupundan 
kazanamıyanların sözlü yoklamaları aşağıdaki günlerde 
yapılacaktır. İlan olunur. ( 6946) 

Gün Fen kolu 
27-11-935 Çarşamba • 

29-11-935 Cuma Fizik - kimya 
ve Riyaziye 

30-11-935 Cumartesi Tabii ilimler 

Edebiyat kolu 
Felsefe - İçtimaiyat 
ve Edebiyat 
Tarih 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilanları 

itletme 

Görülen lüzum üzerine 25 İkinciteşrin 935 te yapıla
cağı ilan edilen 9 takım basit makas eksiltmesi ayni şart
larla 16 Birincikanun 935 pazartesi günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. ( 6821) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz.in yaprak tütün işevleri ihtiyacı için şartname 

ve listeleri mucibince muhtelif eczayı tıbbiye pazarlıkla 
satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin pazarlığa iştirak 
etmek üzere 21-XI-935 tarihine rastlayan. perşembe 
günü saat 14 te <fo 7 ,50 teminat paralarile birlikte ve 
şartname ve listeleri almak için de her gün Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonuna 
müracaatları. ( 6853) 

İdaremiz ihtiyacı için nümune ve şartnamesi muci
bince 300 kilo 4 1/2 numara vernik pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin pazarlığa iştirak etmek üzere 13-
XI-935 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 te '}'o 
7 ,5 muvakkat teminatlarile birlikte Kaba taşta Levazım 
ve Mübyaat şubesindeki Alım komisyonuna müracaat
ları. (6794) 

İstanbul Gayrimübadiller Komisysnundan : 
D.No. Semti ve mahallesi 

2140 Edirnekapı Çakırağa 

3154 Beyoğlu Yenişehir 

3223 Üsküdar 1cadiye 

3354 Kumkapı Kürkçübaşı 
Süleymanağa 

3417 Kurtuluş Bilecik deresi 

5145 Büyükdere 

5243 Galata Arap camii 

5885 Ayvansaray Korucu Meh-
met Çelebi 

6087 Üsküdar Selamsız 

6280 Fener Abdisubaşı 

6452 Eminönü Ahi Çelebi 

6457 Edirnekapı Kariyei Atik 
Ali paşa 

6817 Büyükdere 

6937 Beyoğlu Yenişehir 

7346 Y eniköy Panaiya 

sokağı Emlak No~ Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen J{. 

... 
Çakırağa cad. E. Y. 43 47,65 metre arsa 48 açık 

artırına 

E. Kaya Y. Dolapdere E. 49 Y. 67 38 metre arsa 30 ,, 

Salkım E. 12 Mü. 57,50 metre arsa 50 .. 
12 Mü. Y. 12-14 

Mektep E. Y. 22 20 metre arsa 30 .. 
E. Kavak Y. Demet E. 23 Y. 33-35 49,50 metre arsa 50 ,, 

..... 
E. Lambirnoı E. 85-85 Mü. İçinde kuyusu olan 
Y. Dereiçi Y. 53 2300 metre bağ ma- ~· 

halli 230 .. 
Makaracılar cad. E. 8 Y. 6 Dükkanın 1/2 his. 500 ,, 
Kapı harici Ayvansaray Dükkanın 81/120 ve 
cad. E. 51 Y. 35 Kale mahallinin 30/, 1120 kapalı 

zarf 
280 açık• 

artırın• 
Selamsız: cad. E. 334-336 

Y. 300-302 
Balat cad. E. Y. 7 

Yumurtacılar E. 295 Y. 5 

E. Bakkal Y. Bora- E. l ve 1 Mü. 
zan Tevfik Y. 5 - 7 

Yazıcı E. 1 Y. 3 

İstifçi E. 11 Y. 21 

İskele cad, 1 • 3 • 5 

120 his. 
113 metre arsa. 

10 metre arsa 50 

Kagir dükkan !000 kapalı 
zarf 

Bahçeli iki ahıap hane 120 açık 
artıro.ıJ 

46,50 metre arsa 

Ahşap hanenin 1/3 
his. 
Kagir postahane bi· 
nası ve altında iki 
dükkan 

50 

150 

3000 kapalı 
zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle ıatııa çıkarılmııtır. İhaleleri 18-11-935 tarihine tesadUf 
eden Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

İLAN: 
''Kültür Bakanlığından aldığım 

sicil cüzdanımı yitirdim. Yen isini a
lacağımı ilan ederim. 
Kırşehir Kültür Direktörü Sıtkı İnal 

İçki satıcılığı tezkerelerinin hükmü İkinciteşrin 93S 
nihayetinde bitecektir. Yenilemek gerektir. Birincikanu· 
nun birine kadar tezkeresini yenilemiyerek içki satanlar 
kanunen ceza görürler. Kolaylık olmak için Beyoğlu sa· 
tıcılarına İkinciteşrinin 15 inden 22 sine İstanbul ve di
ğer mahaller satıcılarına da İkinciteşrinin 22 sinden so
nuna kadar gün belli edilmiştir. Son günlere bırakılrnI"' 
yarak vaktinde başvurmalarını dileriz. 

Gelecek satıcılar eski tezkerelerile nüfus kağıtlarını ..,e 
birer fotoğraf beraberlerinde getirmelidirl~r. ( 6 7 51) 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Akademimiz yeni ders yılına girdiğinden ölen değerli 
direktörümüz Ressam Namık İsmail için 9-1 1-9 3 5 cl.l'" 
martesi günü saat 14 te Akademi konferans salonunda 
bir ihtifal yapılacaktır. Yarlığanmışı sevenlerin bu tö
rende bulunmaları. ( 69 5 O) 
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H 1 N Ç 
EDGAR WALLACE 

Knebvorth'un yüzil sarardı. Kafa
sında birden bir ışık parlamıştı. 

Longval? Bu adamın halinde öte
denberi bazı tuhaflıklar görür ve 
daima iyiye yormağa çalışırdı. Fakat 
şimdi vaziyet bu hale girince birden
bire içinde bir ıüphe hasıl oldu. Fa· 
kat böyle bir şey mümkün müydü? 
Zihninde artık eskiden ehemmiyet 
vermediği şeylerin hepsi, ayrı ayrı 
birer ehemmiyet almışlardı. Bir de· 
fa Longval ceddi emcedinin hayatı
nı filme almak i~in bir senaryo ya
.zıp getirmitti. 

Polislere dedi ki: 
- Haydi evine gidelim. Ben ken-

disile ıörüıürüm. • 
Evin kıapısını çaldılar, yumrukla

clılar. Hiç ses veren olmadı .• 
Knebvorth demir parmaklıklı pen

cereyi göstererek: 
- İşte odası burasıdır, dedi. 
Müfettiş Lyle yerden bir taş aldı. 

Şidetlc pencereye attı. Cam şangır 
şungur kırıldı. Gene cevap veren 
yok. 

Knebvorth söylendi: 
- Bu it benim pek o kadar hoıu-

ma gitmiyor. , 
- Sanki bizim hoşumuza gidiyor 

mu? Haydi içeriye girmek için bir 
tecrübe edelim. 

- Evet, evet, hatta acele c:seniz 
iyi olur. ' 
Yarım dakika sonra, salonun pen

ceresi kırıldı. Fakat burada bertaraf 
edilmesi müşkül bir manıle karşılaş
tılar. 

' Polis memuru: 
- İç tarafta çelik parmaklıklar 

var. Birinci kat pencerelerinden tec
rübe edelim. Haydi. biriniz bana 
yardım ediniz, çabuk. 

Bir arkadaıın yardımı ile açık bir 
pencerenin kenarına tutundu ve yu
karıya çıktı. Burası Adele'in müthiş 
maymunla bir gece karşı karşıya kal 
dığı odaydı. 

Yukarıya çıkan poliı, diğer bir 
arkadaıını da yukarya aldı, bir iki 
dakika sonra evin kapısı açılmııtı. 

Polislerden biri: 
- Galiba içerde kimıecikler yok, 

dedi. 
Müfettiı: 
- Bir lamba yakınız, diye emir 

verdi. 
Küçilk petrol lambasını buldular 

ve yaktılar. 
Salona girdikleri zaman, kirişe a

sılı makaralı çelik çengeli gördUler. 
Müfettit sordu: 
- Bu da ne? 

Bir müddet bu çengelin ne işe ya-
rıyabileceğini düşündüler. 

Knebvorth bir sayha kopardı: 
- İşte Brixan'm tabancası! 
Yerden aldığı tabancayı polislere 

gösterdi. Müfettiş tabancaya şöyle 
bir baktı, fakat gözleri gene çengele 
gitti. 

- Anlryamıyorum, dedi, çocuklar 
ortalığı bir arayınız bakalım. B ' r ün 
mobilyaları, çekmeceleri açınız. Du
varlara vurunuz. Belki de gizli bir 
kapı vardır. Bu eski zaman evleri
nin hepsinde böyle gizli kapılar var. 
Aramalarından bir şey çıkmadı. 

Müfettiş tekrar çengelin yanma gel
di. Diğer memurlardan biri gelip ga
rajı bulduğunu söyledi. 

Burası son derece uzun bir bina 
idi. Açıp içeriye girdiler. 1çerde bü
tün o civarın tanıdığı eski model oto
mobilden başka bir şey görmediler. 

Fakat bu bina henüz ikmal edil
memişe benziyordu. Otomobilin ar
kasındaki duvardan garajın başka 
bir kıamına geçilebileceği hissi basıl 
oluyordu. Lakin ortada kapıya ben
zer bir şey yoktu. 

Köşede bir zincir asılı duruyordu. 
Bu zincirin ilk bakışta böyle bir ga
rajda işe yarar bir tarafı olmaması 
lazımdı. Zinciri muayene ettiler. 

Müfettiş bir aralık zinciri kuvvet
le çekti, o zaman beyaz duvar ken
diliğinden iki kapı kanadı gibi açıl-

dt. Burası da ayrı bir garajdı ve içer
de üstü örtülü baıka bir otomobil 
daha vardı. 

Knebvorth örtüyü çekti: 
- İşte o otomobil, dedi. 
- Hangi otomobil? 
- ··Boğazkesen,, in kullandığı o-

tomobil. .. Brixan kendisini tevkif et
mek istediği zaman, "Boğazkesen., 
bu otomobilin içindeydi. Nerede gör 
seydim, bu otomobili tanırdım. Brix
an her halde bu evin bir tarafında 
olacak. Eğer "Boğazkesen., in eline 
düştüyse Allah yardımcısı olsun. 

T<:krar koşarak eve döndüler. Ki
rişteki çengel mıknatıs gibi kendile
rini çekiyordu. Müfettiş birdenbire 
iğilerek, yerdeki halıyı kaldırdı. 
Tam çengelin altındaki kapak mey
dana çıktı. 

Müfetti§ derhal kapağı açarak, 
diz çöktü, aşa~ıya baktı. Yüzü bir
denbire değişti: 

- Eyvah! dedi, ıaliba çok geç 
kaldık. 

-41-
Korkudan yarı çılgına dönmüı bir 

adamın feryadını ititmek hiç de hof 
bir şey değildir. Brixan'ın sinirleri 
oldukça kuvvetliydi. Fakat kendisi
ne hakim olabilmek için, tırnakları
nı avuçlarının içine batırıyordu. 

Feryatlar, anlaşılmaz kekelemele
re inkılap edince, Brixan dedi ki: 

- Longval eğer bu işi yaparsa-

nız, ne Allah, ne insanlar sizi affet
mezler. 

İhtiyar adam, yüzünde daima bir 
tebessüm, ikinci mÜ!lterisine döndü, 
fakat cevap vermedi. Halmz kolla
rında bir çocuk kadar kolayca taşı
dığı yan baygın Gregory'yi milthiı 
giyotine doğru götürdü. Adamcağızı 
yüzükoyun platforma uzattt. 

Hiç de istical göstermiyordu. 
Hareketlerinin yavaşlığı yaptığı iş· 
ten derin bir zevk duyduğunu anla
tıyordu. 

Giyotinin etrafında bir devir yap
tı. Kafanın geçirileceği deliği ırçtı. 

Gururla ve iftiharla: 
- Bu icat benimdir efendiler. di

yordu. 
Brixan manzarayı görmemek için 

başını çevirdiği zaman, birden bü
tün kanı beynine sıçradı. Evvela 
gözlerine inanamadı. Artık son de
receye kadar gerilen benliğinin, rü
yetine verdiği bir ıalata kapıldığını 
sanıyordu. 

Çünkü Adele'l gl:SrmUştU. Adele 
yüzü çamur içinde batırdı: 

- Eğer parmağınızı oynatırsanız, 
sizi öldürürüm. 

Evet o 1 Adek0in sesi! 
Brixan dizlerinin üzerinde doğrul

mağa çalıştı, doğruldu ve nihayet 
ayağa kalktı. Longval sesi işitmişti. 
Yavaşça batını çevirdi: 

- Güzel kızım, dedi, ne iyi tesa-

düf 1 Ben zaten her zaman büyük a~ 
cam gibi,en sonunda elime bir k~al.~i .. 
düşeceğini umardım. Allah biıyU 
müı, sizi gönderdi. .. 

Kendisine çevrilen tabanca naııs .. 
luıuna aldırmıyarak, yavaı yavaf ıı;_ 
za doğru yürüdü. Sanki büyük ve 
nurlu bir misafiri kabul ediyorlll~~ 
gibi kollarını açtı. Brixan boğuk ""1 

sesle bağırdı: • rıı 
- Ateş et, gebert keratayı, ca 

cehennemlik mahluktan korkma! ti 
Genç kız bir saniye tereddü~ et.: 

tereddüdü geçince tetiği çektı. f 
kat ince tabanca, her tarafı toz, to~ 
rak ve çamur olduğu için ateş al!Jl 
dı. . 

O zaman Adete kaçmak için ~e~:: 
ye döndü, o kaçıocaya kadar da ılı 
yarın kolu beline dolandı: 

1
, 

- yavrum, böyle nerelere ıca:11 
yorsun? Mütteri bekliyen esnaft 
kaçılır mı hiç? ol 

. ~enç kız timdi kollannda ~aınıl• 
gıbı mukavemet edemiyecek ~ır b " .. 
dönmüttü. Vücudunu acaip bır ı.ı)'et• 
ıukluk kaplamııtı. Şuurunu kaYbıset 
memit olmakla beraber, ne haröebil' 
edebilıyor, ne konuşabiliyordu. . i&1 
taraftan da ellerini kurtarmak 1.ç 11• 
beyhude yere uğraşan Brixan, dıJ 

11
• 

yada görülebilecek en müthiş ınaiS" 
zaraları görmemek için, bayılmak 
tiyor, bayılamıyordu. arl 

[Arkaıı"' 
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.;oNOKOK AŞISI 
iuklutu ve ihtiUtlarma kartı 

pek tesirli lu ve taze apdır. Divanyo-
Suıtan Mahmut türbeai,No.113. 

7912 

•
. !atanbul dördüncü İcra daireain

en: 

lıı Galatada Kaval sokağında 5-9 J(o. 
rıa fabrikasında iken halen ika· 

~~ı meçhul bulunan Andon ve 
.trı Diınitrakopolu, a. '° ltirkor. Ferman oğlunun Dimitra

"' l>Olo bıraderler tirketinde 15-11· 
•35 tarih1· Ja ı emre muharrer ıenetle a-
.;:tı olan 2000 liranın temini ~ 

"- &erek 1irketin ve gerekse tü· 
;:kaıun tahsl mallannın ihtiyaten 
"'-CZiııe mütedair İstanbul Aaliye Bi· 
•&11c· lf 
' 

1 ukuk mahkemesinden alınan 
ti-6-935 tarihli ve 35-218 No. lu ih
..:~ haciz karan mucibince daire -
atıcı ıa 35·1345 No. lu doeyasile hük
ltr infaz edilen itbu ihtiyati haczin 
1- ayi iııkıllbı ve mezkQr paranın 15-
~35 ten itibaren yüzde bet faiz ve 
9-lr de bet ücreti vekalet ve masarifi 
Pı1a e De ~rlilrte tahıili hakkında ya
ille 11 ~~ıp üzerine gönderilen öde
'-seb etrıri ıkametglhınızm meçhuliyeti 
lııa ne bili teblii iade edilmit bu
~Ufundan bu baptaki tebligatın 
rildi ~a ilanen icrasına karar ve _ 

iınden bu baptaki bir ftirazmıs 
~ ~ tarihinden itibaren yirmi 
d tçınde bizzat veya bir vekil gön
-~lllek •uretile bildirmeniz ve bu 
Is· ddetin hitamından itibaren on gün 

lDde de borca bir ıureti teaviye göı 
~ediğiniz ve mal beyanında da bu 
~dığınu takdirde hapis ile taz· 
~ uııacağınıı: gibi icrayi takibe de 
~ 1ı!rt ıelmit olacağı ödeme emri 

NEON 

• 
T•INbnı 

SATiE 

Yapmııtar 

"Neon" her renkte aydml* nqreden bir nevi cam tüptür. 
Gece reklimlannda ve dekorasyonda kullanılır. Devamlı bir 
hat halinde bulunan aydınlığı son derece u elektrik cereyam 
sarfeder. Asri ve modem bir reldlm vasıtası olduğu için Av
rupada pek çak istimal edilmektedir. Borulann her şekle gire
bilmesi resimleri rekllmlan dahi temin eder. Neon tüpleri ile 
reld&m yapan müesseseler reklim hususunda rakipleri hayret
te bırakan neticeler elde ederler. Verimli ve sattmcı reklimm 
ancak Neon tt;pleri vnrtasile elde edileceğini bugün bütün rek
llm mütehaseıslan tasdik etmektedirler. 

NEON ASRI REKLAM VASITASIDIR. 

S A T i E' ye danışınız. 
Sah Pazan, Necati Bey caddesi. Telefon: 44962 - 3 J 

8855 

-.:.! baciz kararı tebliil maka-
tl lf .-.C uaere ~-l3'\3 d~ As• • K 

Ayar işyarı Aranıyor 
Marmara bölgesi öl~üler ve ayar 

başispekterli§inden: 
Uray grup merkezlerinde çalıştırılmak ve ücretleri 

uraylarca ödenmek üzere san'at mektepleri mezunları 
üstün tutularak 45-150 lira aylık ücretle ayar işyarlan 
arandığından isteklilerin nüfus ve askerlik kağrtlannm 
ve tahsil belgelerinin birer kopyasını ve kısa bir hal ter -
cümelerini dilekçeleriyle birlikte getirerek imtihan edil -
mek üzere 18-11-935 pazartesi günü saat 10 da Istan -
bul yeni postahane arkasında Beyker hanında Marmara 
bölgesi ölçüler ve ayar baş ispekterliğinde bulunmaları . 

(6784) 8747 

Gümrük muhafaza Genel komu
tanhğı istanbul Satınalma · 
Komisyonundan: 

1 - Deniz Vasıtalan için eartnamesi mucibince 250 
ton Lavemarin maden.kömiiril 8-11-935 cuma günü 
saat 16 da kapalı zarfla eksil~ yapılacaktır. 

2 -Tasmlanan tutap 3375 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler yüzde 7,5 tutağı olan 282 liralık vez-

ne makbuzu veya Banka mektuplarını teklif mektupla
riyle birlikte saat 15 de Komisyona vermeleri1 ( 6604) 

8739 

1 lstanbul Komutanhgı Satınalma Komisyonu illnlan f 

Çatalca Müstahkem Mevki Birlikleri erat ve hayva
nat ihtiyacatı açık eksiltme ile 16 kalem yiyecek ve yem 
alınacaktır. Maliyet fiatlarile mıktarlan ve hangi gün 
ve saatte almacaklan aşağıda &österilmiştir. Sartname 
ve nümuneleri her gün öğleden evvel Komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye gireceklerin alacaklaima ait ol
mak üzere &österilmiı ilk teminat makbuzlariyle birlik
te belli ~n ve vakti muayyeninde satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (6624) 
Sut ihale siinil !hale taribl tık te-

15 Perıembe 
15,30 •• 

15 Cuma 

15,30 Cuma 
16 ,. 
15 Pazartesi 

7-11-935 
7-11·935 

8-11-935 

8-11-935 
8-11-935 

11-11-935 

minat 
Mıktan 

Lira 
135 
90 

155 

15 
186 

25 

Cinıl Miktarı Muhammen 
Kilo llali:yet 

Mercimek 12000 
Nohut 12000 

( Pırasa 18720 
( Lahana 7200 
( tı~k 8640 

ıc. Uı:Um ssoo 
Yulaf 45500 

( ltierciınek 1300 

Fiatı 

Lira 
1800 
1200 

2074 

990 
2475 

HERVEA-
Çay yeri• kaımdır. 
Çay yerine .. HER· 
VEA. tabir edilen 
•e fadla mıktarda 
idrar ftl'eD •bat 
bGlhaaaı alclıtanıs· 
ela bamısa bnb ıbrae 
H uuiyebaiscle kut' 
.et binedeHk .e bilba•n: 

Romatizma •lrılarından 
kurtulaeakuaıs Heme.a tatsillt 
"aiparit için Gaıatada Voy•o
da cadd .. incle Onyoa unıac1a 
49 numarada B. TuDinı,. m6n· 
caat Poıta kutuea: 1139 Galata 
Londra H J LEE mo.teml•klt 
mlataburah ihraca• n ıtbaılt 
mne.e .. b TLrldJ• mlmeuili: 
Şark Mnkn Eaa Depo•unun 

butiin ,ubelerincle ele •tdmaktadar 

Devredilecek ihtira 
beratı 

••tçl bot maden! pernneler,. hak· 
kmdald ihtira için almmlf olan 19 
Sontepin 1931. tarih •e 1349 numa
ralı ihtira beratının Dıtlva ettiği hu
kuk bu kere a.aıtaama devir •eya· 
but icara verilmesi teklif edilmekte 
olduğundan bu huauata fazla ma ·;.. 
mat eı!.inmek iatiyenlerin Galata'da, 
Allan Han 5 nci kat 1-4 numarala
ra mürlcaat eylemeleri illn olunur. 

1864 

lstanbul Levazım Amirliği 
1
• Satmalma 
Kamjsyoıu illnları 

Harbiye mektebi için 200 
adet altlı üstlü karyolanın 
pazarlığına istekli çıkmadı
ğından 8 İkinciteşrin 935 
cuma günü saat 14 te Topa
nede St. Al. Ko. da tekrar 
pazarhit yapılacaktır. Tah
min bedeli 3300 liradır. Son 
teminatı 495 liradır. İstek -
lilerin belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (240) (6921) 

1899 

••• ( Pirnç sop 
( Buida1 200 Piyade. Aut okulu ile as-

.:ı=---ur~-· c't1_6e3_~;,_)afi-ıruz_• -illıi-en....:t..;_ebli_· i -0- , .... l!!i!!l!!i!!! 1 p 1 n e n a n iiiiii. ~ = 2
3':, ker konalı için 211 adet 

Sizi eoluk allınlllından, nezleden gripten bllf, < Keten 100 altlı üstlü karyola 8 İkinci-
n dit atnlarınd•n koruyaaık en iyi ııac budur. ~ =rnrTımı ~: 327 ~ l;

5=~n~~ • 
Kut Yemi 

Ha,atın neş•I 
Din~ olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vUcut1arı 
c:iln<;IEt!Ştirir 

lkTIDARSIZLIGI 
ve 

~el Gevıekllilnl 
llderir, ,. .. mak n...W iade 
:--· Eczanelerde bulmaar. Is· 
... buJd.t fiyab 150 kunıf. Taf· 

t i"8 Galata P.ta katuu 
1255 

8858 ..... :-----------
Deniz yollan • 
~LETMESI 
1 

rt: 1tara1r1, sa~ 
ti. 423&2 - Sirkeci lllhlrdar

-•tadt Han. Tel. 2J74b. -lllll 

Trabzon yolu 
~A npuru 7 ikinci 
10 P!RşEMBE GiDi ... t 

ele HOPA'YA Jsadar C6951' 

lmroz Yolu 
k~AELI npara 7 bdaci 
~a PERŞEllBI ,eaı .. , 

• IMRoz· A katlar (69S2t 

Ayvahk ,oıu 
elte~DIMMA npura 6 llda
at tna ÇARŞAMBA rhl •· 

l9 da A1 .. ahta kadar (6951) 
....... 8915 
---=~---....=.:=--ıı 

Mersin ıoıu 
tl~AFARTA nparu 7 bda
ll PEIŞEMBE fbG .. t 

.. ,.,... kaclar. (6932) 8914 

lemlne dikkat buıurulma• 8763 caktır. Tahmin bedeli 3481 
iİ•!!!!!i!!!!--Bl!!!-l!!l!!!!ii!i!-ii!i!!!!!i!i!!!!!!!! .. _i!Jlll ________ • -.---------------------. lira 50 kuruştur. Son temi-

Kapah Zarf Usullıle Eksiltme: 

Nafıa Bakanlığından: 
... 

1 - Eksiltmeye konulan İş: "Tokat Vilayetinde Nik-
sar - Reşadiye yolunda Betonarme Fadh köprüsü in
şaatı. 

l111aatm keşif bedeli 21500 liradır. 
2 - Bu ite aid şartnaıneler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B-Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D - Tesviyei turabiye, fC>le ve kagir inpata dair 

fenni şartname, 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şart· 

name, 
F - Keşif hiiJAu cetveli, 
G-Proje, 
İsteyenler bu prtnameleri ve evrakı 107,5 kurul 

bedel mukabilinde Nafıa Vekileti Soseler Reisliğinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-11-935 tariblnde pazartesi günü 
saat 16 da Ankarada Nafıa Vektletinde Soseler Reisli
ii dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1612,5 li

ra muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki 
vesikalan haiz olması lizımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve
sika, 

2 - İsteklilerin yapmış olduktan işlere aid vesikalan 
ihaleden en az Uç cün evvel göstererek Nafıa Vekile
tind~n alacaklan ehliyet vesikam. 

6 - Teklif mektuplan yukanda U çüncü maddede 
yazdı saatten bir uat evveline kadar Şoşeler Reisliği 
dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektupların nihayet Üçüncü maddede yazılı saate 
ka~ar ıelmiş olması ve ~ş zarfın ~ühür mumu ile 
eyıce kapatılmış olması laznndır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (3053) (6538) • 8737 

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

ISTMBULDA: natı 522 lira 23 kuruştur. 

B tı ş• B' Nümune ve şartnamesi Ko. 

-~ -- - ---

OmOn 1 IŞ8 lr8SI da görülebilir. İsteklilerin 
MUtterllerlnln kazandıklan mUklfatlar: belli saatte Ko. na gelme -
15074 No. 100 Lira leri. (236) (6925) 

1900 

1978 " 60 " 
12228 " 30 " 

MGkAfatlanaı almak lnre numaralar laam•herinia en pç 20 ildaci 
t•ırine kadar eirkete mGraeaatlan nca olunur Yelli bır ıllıl• 

• kadar mlteakip keficleler 1apılmıyaeakbr • 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Memur Alınacak 
Belediye lktısat Müdürlüğü Turizm Ştb:ıinde yüz lira ücretli 

katiplik için 2 inciterin aymm sekizinci cmna günü bir seçme 
imtihanı yapılacaktır. Arandan bqlıca prtlar: Türk olmak, 
türkçeyi, fransızcayı çok iyi bilmek, liae veya daha yüksek mek
tepten yetişmiş olmak, Askerlik itleriyle ilifiii bulwun.,,ak, 
kırk yaımı geçkin olmamaktır. lateyenler her gün Turimı Şu
besi Mildtirliiğünc uğrayıp daha ziyade maltlmat alabilirler. 

(6861) 

Düfidlnler evine on bin kilo çalı fasulyesi açık eksiltmeye ko
nulmuetur. Bu fasulyelerin hepsine bin lira deler biçilmiıtir. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ıörülür. Bkailtmeye lir· 
mek isteyenler 2490 N o. 1ı arttınna ve eksiltme aknununda ya
~h vesika ve 7 S Hralık muvaldtat teminat maWıuz veya mektu
bıle beraber 18- 2inciteşrin 935 pazartesi ıünü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. • (6836) 

Dii§künler evi için lizım olan örneği gibi Çukurova m:arbh 
7000 metre yerli Amerikan bezi açık eksiltmeye konulmattur· 
Bunların hepsine 1890 lira değer biçilmiştir. Şartnamesi Leva
mn Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 

.2.490 No. h arttırma ve elmiltme kanununda yazılı vesika ve 142 
liralık muvakkat teminat makbuz veya m~ilı beraber 7 
2 incitetrin 935 pe11embe ıünü saat ıs de Daimi endlımende bu
lumnahdır. (6649) 

. Kiraya verilmek üsere açık arttırmaya konulan Beıiktaıta 
~manpap medreMlinin 9 Mo. lu odMma ilAn edilen cünde iatek
lı bulunmadığından ihalesi 11-11-93S gününe uzatılmıştır. Şart
namesi Levamn Müdürlüğünde görülür. İsteklilerin 22S kuruş
luk muvakkat teminat mektup veya makbuzile birlikte 11 ikinci
teşrin 93S Pazartesi günü saat ıs de Daimi Encümende bulun
malıdır. (697S) 

• • • 
İstanbul levazım imirli-

iine bağlı kttaat için 12 bin 
kilo ıspanak ve 8000 kilo 
lahana 7-11-935 perşembe 
&iinü saat 14 te pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
1040liradır. Son teminan 
156 liradır. İsteklilerin bel
li saatte Ko. na gelmeleri. 
(234) (8927) 8901 

••• 
Harbiye okulu için 6000 

kilo ıspanak, 4000 kilo pı· 
rasa, 2000 kilo lahana 7-11-
935 pereeaıbe günü saat 
14,30 da pazarlıkla alma -
caktır .. Tahmin bedeli 640 
liradır. Son teminatı 96 li
radır. İsteklilerin belli saat· 
te komisyona gelmeleri. 
(DS) (8121) 8902 

Pnfalr it KömUrciyan'm 
Heup, muhaıebe ve ticaret kitap

lan: 
Y efti harflerle: - Tenzilll bedeli Kr ~ 
AmeU ve tatbiki kambiyo S5 
Yeni muha .. be uıulfl 122 5 
Ticari ma16mat •e banlraedık 105' 
llrtiaad ilmi 17 ,5 
İhtiaaa muhuebelerl 17 5 
(Şirket. aa,:c. slraat ve banka) 
Tlcart ve lıtaap 70 
Zihni heaap kaideleri 20 
Yeni U,arltma cetvelleri S6 
., ... •bt ,.;ı 

İKBAL ICOTUPHANESI 

Umumi •trlJat ft Yam lflen Mtl .. 
d8ril: Et.. laet BENiCE. Guete
c:ilils n llatbMcdık T. A. 8irlrf'ti. h

tanbul. AaJrara caddeli. 100 
-~ ,_., TAN llatbaua 
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Beyoğlunda 
• 
1 E 

Beyoğlunun e,, büyük ve en asrt mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir 

En son modaya muvafık bUtUn mevsimlik çeşitler 
, Fiatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur 

Paris modelleri 

KIŞLIK 

ROP ve 
Mantolar 

En son moda 

kusursuz 
biçimlerde 

1 
KADIN 

Şemsiyeleri 

şık ve sağlam 

Satenden 125 Kr. 
Reps'den 210 ,, 
Gloria 350 ,, 
Yarım ipek 580 ,, 

en asrt saplar 

• 

zengin çeşidlerd«: 

Şapkalar 
Paris ve Viyananın 

son modelleri 
:: .................................. miı .......................................................... llllİ .. ... 
= -------------------------------------------


