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Yugoslav iarihini SOmali ~eflerinden Sam Atar Sovyet- Tiirk spar temaslan 
Zr:zzun.da iO$lgan • • Futbol ma~ml 2 - 1 
Mafe:~~;:7donumu 2000 askenle !:Jabe~lere ge~b misafirlerimiz kazandi 
V ugoslav milleti ge~en hafta i~in

de biiyiik mateminin y•ldonii
miinii ya1ad1 ve tam bir ytl once 

Marsilyada hain el ve kafalarm hamla
d!RI kanh ve mel'un bir cinayete kurban 
Riden biiyiik Krahnm saym hahraSl oniin
de Yamk yiirekle diz ~okerek Yugoslav 
birliiiinin yap!C!Sl biiyiik hiikiimdara ta
rihi ve yiirekten baghhg1m biitiin kuvve
hle tekrarlad1. Yugoslavyamn hakikaten 
samimi dostlan biitiin bir milletio biiyiik 
olu huzurundaki bu ~ok sayg•h durujile 
Yeni ahd ve peyman1n1 hiinnetle ve i-;ten 
ortakhklarla sel.imlad1. Cenevrede insan
hihn yeni bir gailesini hallehnekle ugra~an 
tnilletlerin delegeleri, ba~ta Laval ve 
Eden oldugu halde, oradaki kii-;Uk bir or
todoks kilisesini biitiin topluluklarile dol
durarak hhraman ve biiyiik insan Kra
l•n bugiinlerde hahralara her zamandao 
ziYade hakim ruh ve hahrasma hiirmetle
rini sundular. Yugoslav dostu memleket
lerin hepsinde ayn ayn ve biiyiik onem
lerle ihya olunan bu hatuanm Cenevrede 
butun milletlerin delegeleri tarafmdan ta
ziz olunmuj olmas1 miistesna ve -;ok ye
~nde biiyiik bir hadise te~kil ehni1tir. 

ugoslav birl1gini yapan biiyiik Kral, 
bu birliiii y•kmak istiycnlerin hain ve 
b~ni tertiblerine kurban gihni1ti. Halbuk.i 

Uyiik Kralm saghg1 biiyiik Yugoslav 
lnilletini birle1tirip yiiksel ttigi kadar o • 
hun ac1 ve biiyiik oliimii de bu birligi da
• z.iyade kuvvetlendinni1 ve fazla ola-

ha~ bu iiliim biitiin insanhk i<;in ibret ve 
Urmet yara~lr bir ders mahiyetini almlt

l•r. Onun i<;indir ki Cenevrede toplanan 
•IIi b11 kadar milletin biitiin delegelerini 
b"k~<;iik ortodoks kilisesinde ba1lan a~1k 
d

11Yuk oliiye hiirmetlerini sunuyor gor • 
iik. ' 

d F erdi katillerin ad1 cinayettir ve fena-
lt, Milletten millete ~;evrilmi1 cinayetle

te en dogru olarak ne ad takllabileceiii
n1 layin ehnekse o hdar kolay bir i~ ol
lllasa gerektir. Yugoslavya Krah gibi 
~Uksek bir insamn 1ahsmda Yugoslav 
h llleti gibi biiyiik ve hhraman bir mille
t Par<;alay1p iildiirmege kalk11an hain 
b~ntYeti hakkile tarif edecek bir kelime 
lll.~llllak i<;in ferdi cinayetin 1enaatini 17 
lll

1 
Yonluk Yugoslav milleti niifusunun 

~ •emu adedile zarbetmek bile bize kafi 
l 11

YYette bir kelime vermi1 olamaz. Fa
leat bu hain maksad derhal onu dii!iinen
b'1n aleyhine dondii. Hakikati derhal ve 
~~~1':_11 kavnyan Yugoslav milleti belki 
bQg ~Rlndaki jahsiyetinden ziyade Krahn 
zuYuk oliisii oniinde birle1ti, ve onun hu
lll 'hnd~. evvela bu kanh cinayetin behe
lik al ociinii alacag1 hususunda and i~;
lll len sonra Yugoslav birligini her za
,,~ndan ziyade tahkime c;ah1mak kara
ka da orada alm11 oldu. Bu and ve bu 
la~ar biiyiik Krah iildiirtenlerin maksad
•ttik:, tnahvetmi1 ve biitiin bir milleti bu 

1111 din Yakm ve uzak maksadlan kar-
na d1k · · M dd' • · Yet} 11ll!hr. a 1 ve manev1 cma-

ldal~~~ siyaset yiiriitmek istiyenlerin hr
h·J• llecekleri ak1betlere bundan daha 

' •Rat!' M ~ rnisal bulunamaz. 

ten ar.llya suihsdinden dolay1 olup bi
lar1;aceralan biliyoruz. Bu cinayetin dt
hi;;;; •.n ve Yugoslav birliginin ve buyiik-

••nun d" 
lll11 oldu· U!rnanlan tarahndan hazulan-
~il, akl Runda yalmz Yugoslavyanm de· 
lur. c· 1 

ba!mda tek insamn juphesi yok
old;: •nayetin zahiri canileri Marsilyada 
. •ten v "I 

l1ca etrn. e 0 en Kalemenle T urinoya il-
b,Je 0 ~~ ve F rans!Z hiikumetinin tale
~'>ave]~a a tevkif edilmi1 olan eleba11 
lan v l<; ve Kuvaternik ve bunlann tutu
<llr. F ~utulm1yan diger sefil arkada~lan
lal'l k'a at bunlar sadece aletlerdir. Bun
! 1m vey 1. • I ad1 ve .... a ~•m er silahland!Tdl, hazlr-

M Yuruttii} 
• esele M·ll 

ll~rashrd k 1 etler Cemiyetini bir hayli 
ar,lttlusa; ~an sonra Yugoslav milletinin 
l>esind d •llerdeki biiyiik olgunlugu sa-
til e ah 'I · · y e ortb a .1 ensme vanlmamak sure-
! Ug0,1a:' ~d1lmi, oldugu malumdur. 
eblerle d"tndleti miistacel ve mum ta

l>ahna y 
11

•
0hamn zaten lSI!Tabh olan ha

~•f•k bu~Dl adiseler ilave etmtmegi mu-
lllul ve bu hareketile insanhgm 

YUNUS NADI 
( Arlra,. 5 inc:i •ahileJe) 

~imalde ~arp1~malar devam ediyor. Cenubda 
Habe~ler italyanlarin Harrara 80 kilometro 

yakla~bklarini tekzib ediyorlar 
ltalyanlar asker sevkine devam ediyorlar, 

altma ~agmld1, Habe~istanda da 
birka~ s1mf yeniden 

seferberlik ikmal edildi 

Adua oniindeki muharebenin ilk resimlerinden biri: Barut dumanlarr arasmda bir rayr gererek hiicuma 
kalkan ltalyan siivarileri [Bu resim tayyare ile Aduadan Romaya gotiiriilmii£1 oradan telsizle 

Londrada rrkan Deyli Meyl gazetesine verilmi~tir J 
Roma 13 (A.A.) - ltalyan gazete

leri, ftalyan ordusunun dogu Afrikadaki 
biitiin cephelerde ileri harekeline devam 
ettigini kaydetmektedirler. 

Somalide ftalyan uc;aklan, 40 claki
ka miiddetle Dagarris istihkam1 ve Web
le • 1ebeli 1Tmag1 Uzerinde tahkim edil
mil olan Degalanko koyiinii bombard! -
man etmi1lerdir. 

Tigre cephesinde Habe~ 1efleri bir~ok 
kabilelerle birlikte ftalyanlar tarafma 
ge~mekte devam ediyorlar. Adigrah al
mlS olan Gen•ral Santinin kuvv•tl,,i 

ltalyamn Adisababadan ayrtlmak 
iltemiyen elrisi Kant Luigi Vinri 

Tigrenin dogu bolgesinde ileri yiiriiyiil
lerine devam ediyorlar. 

Cenub cephe11inde 
Cibuti I 3 (A.A.) - Italy an ~even

Jeri Assabdan hareket eden ltalyan or- . 
dusunun Harrara 80 kilometro kadar 
yakla,tliiml soylemektedirler. Harrar 
Ras Nesibunun kabileleri tarafmdan mii
dafaa edilmektedir. 

ltalyanlarrn resmi tebligi 
Roma 13 (Ozel) - Propaganda · 

Bakanl•ii1 larafmdan bugiin ne~redilen 
resmi tebllii Ras Gugsamn ftalyan ordu· 
Ianna teslim oldu~unu teyid ehnekte, 1-
lalyan kuvyetleri Ba~kumandam Gtne -
ral de Bononun bugiin Aduadaki abi -
denio a~1l1l torenine ba1kanhk ettigini 
haber vermektedir. 

Gukaa daha 1932 de ltalyanlar 
tara/rna gerecekmi~ 

Roma 13 (A.A. )- Giornal d'lta
( Arkaot 7 nc:i •ahileJe) 

tetkik ve hulasa 
--·---
Siiel muharririmizin miitalealan ---·--------------------Habe~istandan dun ak~am saat sa da bu, biitiin Aksum - Adua - A-_ 

9 a kadar gelen haberlere gore sii- digrat hattmda, ileriye dogru yeni 
el vaziyet &udur: bir hamle degildir. imparatorun 

italyanlarm &imalde yeni umu - damadmm ihaneti iizerine &ar1<i l 
mi bir taarruza gc<;tikleri ve Ha - Tigrede 3Gllan bo~lugu i&gal mak- 1 
be~lilerin de 100,000 ki~i ile Adua - sadile yaptlan mevzii bir ileri ha -
yt almak iGin taarruza ge~mek ii- rekcttir. $imdi vaziyeti muhtelif 
zere olduklan hakkmdaki haber - cephelerde tetkik edelim: 
ler henuz teen•iid etmemi~tir. l?imal cephesinde 

Ger~i. &imal ccphesinde bir ital- Buradaki italyan ordusunun Ge-
yan ileri hareketinden bahsediliyor- ( Arka•• 7 nci •ahileJe) 

Gepheden mektublar 

Habes askeri 
' 
b1~akla .kars1 

' 

mitralyoze 
saldiriyor 

Habe~ler «Adigrat oniinde 6,000 italyan oldii» 
diyorlar, italyan tayyareleri cenubda hergiin 

50 kiloluk 400 bomba abvorlarmi$ 

Adua oniindeki muharebeden bir ba,ka intrba: ~ehre 
dogru ilerlemehte olan ltalyan tanklarr 

Adisababa {lngiliz gazetelerinin ozel olmii~tiir. ltalyanlar da bunun aksini iJ
aytarlan bildiriyorlar) - Adisababa • dia ederek Habe1lilerin biiyiik zayiall 
da soylendigine gore Adigrat oniindeki maruz kald1klarm1 bildinnektedirler. 
muharebelerde { 6000) ftalyan askeri ( Arka•• 7 nci •ahifeJe) 

Tiirk Eskrim ma~mda 
galib gel_di. 

tak1m1 
maglub 

biiyiik farkla 
olduk Teniste --

Diinkii miisabakalardan heyecanlr bir an 
Dost Sovyet Rusyanm futbolcu1anl 

Tiirkiyenin muhtelif ~ehirlerinde yapa
caklan alh futbol ma~mm birincisini diin 
Kad1koyiinde F enerbah~e stadmda yap
tllar. 

Bu iinemli temas1 seyir i~in lstanbul 
tarafmdan gelenlerin ~;oklugundan Akay 
ldaresi tarife harici vapur i1letmek mec
buriyetinde kalml§tl. Ma~ saaline dogru 
stadyomdaki kalabahk son dereceyi bul
mu,lu. Seyirciler arasmda, balkonda 
Sovyet Rusyan1n Ankara Buyiik El<;isi 
Karahan Y olda1, Istanbul llbay• Mu -
hiddin Ostiindag, ge~en seneki Rusya 
seyahatinde sporculanm1za ba~kanhk eden 
saylav Cevdet Kerim ve daha bir~ok ze
vat ta vard1. 

Saat 14,45 te evvela misafirlerim1z 
alana ~lkhlar. Y akaSI ve kollan beyaz, 
kumm fanila, gogiislerinde Sovyet Rus
ya armas1, beyaz pantalon, siyah klrm:z• 

( Arkaa• 6 ncr •ahileJe) 

Diin gece yaprlan Sovyet - Turk 
eakrim miisabakalarrna giren 

Bayan Suad ve rakibi .......................................................................................................................... 

Tiirkiye Mason Localari 
bir emirle kapat1ldi 

Tiirkiye masonlugunun ilgast iizerine muhtelif 
~ehirlerdeki localarm emlaki hiikumete nntikal etti 

l~; f,Ieri Bakanl!gmca verilen emir 
iizerine Tiirk.iye Mason localanmn faa
liyetine nihayet verilmi1tir. Bu emir da
ha evvelce malum oldugundan, tatili fa
aliyet karan verilmek iizere Tiirkiye 
Ostad1azam1, Yiiksek Ma1nk• toplantlya 
~aglTml§hT. Tiirkiye Ostad•azaml olan 

Istanbul Emlak BankaSl Direktorii Mu
hiddin Osman, Tiirkiye Mason !ocala • 
rm1 yiiksek makamdan ald1g1 emir iize • 
rine kapad1gm1 arkada~lanna bildinni1 • 
tir. Bu suretle Tiirkiye Masonlugunun ls
tanbul, Bursa. Ankara, lzmir, Edirne, 

( Arka .. 3 iincii •ahifeJe) 
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Zecri 
•• 

tedbirler 
i~inde :gun 

fazla en 
ahnacak 

•• 
u~ 

Sovyetler, Cenevrede zecri tedbirlerin, bunhra 
i~tirak etmiyen hiikumetlere_de tatbikmt istediler 

Cenevre 13 (A 
A) - Ekonomik 
zec,.ri tedbirler ko 
mitesinde, M. Eden. 
kendi hiikfunetinin 
ftalyan ihracahnm 
tatil edilmesini ter · 
cih eyledigini, zin 
bu tedbirin miiessi1 
olacagm1 soylemi1 
tir. 

F rans1z delegesi. 
harb endiistrisine ya
nyan iptidai mad 
deler iizerine kona 
cak ambargonun, 
duruma daha uy • .;,(u.-yet .n.u.:.ya LJtf lflert Aomt•eri M. Litvinof Uluslar Ka
gun dii§ecegini, fa- rumu koridorlarmda Franol% Balbakam Laval ile beraber 
kat ~ok kan11k bir tak1m mtseleler ortaya F rans1z delegesi: « T eklif edilen ted· 
~1karacagm1 beyan etmi~tir. birlerden hi~ birini esas itibarile reddet· 

Bilumum ltalyan ihracahmn durdurul- miyorum. Su ~artla ki her tedbir ger<;ek· 
mas! keyfiyetine gelince, bu tedbir anr.ak ten miiessir olmahdu.» demi~tir. <<Assam· 
biitiin devletler tarafmdan elbirliiiile tat- blenin davay1 banssal bir '"kilde kurtar· 
bik edilecek olursa miiessir olabilir. ( Arlran 'I nci •ahifeJe) 



Tarlhi roman : 75 Yazan : M. Turhan Tan 

Tabiatten uzakla~tlmak, ba~1bo~ hayvanlara 
benzemekten kurtulmak i~in cemiyette yer 

ve odev almak gerektir! 

Ana kadm, ktzkarde~lerile ~ocuklanna 
acu 11oriinerek geeeleri uyumamak. hasta
YI sabahlara kadar beklemek zahmetini 
kendine yakt~IT buluyordu. 

- Siz, diyordu, dayanamazsmtz, 
ytpramrsmtz. Bu i~i ben yapamn. Giin
diizleri de hirer iki1er saat siz beklersiniz. 
Ben uyurum. 

Baldtzlar, eni~telerinin her gece yal
ntz btraktlmastnt dogru bulmuyorlardt, 
yegenlerin de heniiz kii~iik olduklannt 
ileri siiriiyorlardt, geee nobetini kendi 
iizerlerine almak istiyorlardt. En biiyiigii 
heniiz on sekiz ya1mda blunan kii~iikler 
ise analanna ve teyzelerine saygt goste
rir gibi davranarak bu i1i omuzlanna al
makta ayak diriyorlardt. 

En alevli luz, kii~iik baldtzdt. Mus
tafanm gozlerindeki nurlu bulutu ilk 
gormekten, onun agztnda beliren tan 
yelinden giizel esi1i ilk duymaktan aldt
gt bir hakla hastanm geeelerini kimseye 
btrakmak istemiyordu. Ayttsmanm uza
mast iizerine ilk ktzan da o oldu: 

- Maskeler ajagt, dedi, a~tk ko -
nusahm. Bu delikanh ne hmmmuz, ne 
dostumuz, ne de tamdtgtmtzdtr. Gene 
ve giizel olmasmtn da o kadar degeri 
yok. Dili dilimize, dini dinimize uygun 
degil. Fa kat T riiktiir. Turk oldugu i~in 
de bin erkek deger. Simdi hepimiz. yiire
gimize bin erkeiiin sevgisini birden dol
durmak, belimizde bin erkegin kolunu 
birden bulmak istiyoruz. Yiiz ytl yaja
sak bOyle bir fmat ele ge~mez, onun 
kin sabustzlantyoruz, biribirimizi de kJs
kamyoruz. Bu gidi1le isin i~nden ~tkamJ
yacagJZ. hisi a~tk yiirekli olaltm, uyu -
1ahm. Ben uyu~mak i~in ii~ yo! buluyo
rum. Utamp stktlmayt, maskeli davran
mayt buakarak bu ii~ yoldan birine girer 
misiniz? 

Ana kadm, hem abla, hem de anne 
olmakhi!m verdtgi bir utancla bu a~tk 
konujmanm online ge~mek istedi. 

- J ozefin, dedi, sen ~t!dumtjstn. ba1 
duacmm hahn i~in evimizde yatudtgt
mtz bir dihmana goniil )llii vcreecksin? . 
Haydi sen sapttltn diyelim. Ben, ablan. 
ktzlanm bOyle bir hayastzhga nastl goz 
yumanz? 

Jozefin uzun kahkahalar sa,-urdu, ka
stklanm tuta tuta bir hayli giildii: 

- Y ava1 abla, dedi, kiminle konu
luyorsun, kimlere dinletiyorsun. Ben se
nin on, !U ablamm yirmi, yigenlerimin 
ise ii~er be1er erkekle sevda oyunu oyna
dtgmtzt bilirim. Benim yiiregime sokup 
~tkardtgtm ajtklann saytsl da seninkin -
den az degil. Bu ah,verijleri hep biribi
rimizin gozii oniinde yapttk. gerekle~inee 
biribirimize yardtmda da bulunduk. Sen, 
ka~ kere, a~k oyununda kaybeden ktzla
nnm elinle goz ya1lannt •ildin. Ben ka~ 
kere dargmla~hi!m erkeklerle aram but
maya ~altjltm. Bunlan unutup Ia 1imdi 
bana. yahud kJZianna utanmayt mt ogiid
liiyorsun. Ge~ abla ge~. 

o. dogru soyliiyordu ve yalmz evle
rinin degil on be1inei asnn kadm duru -
munu ~ozelemi1 oluyordu. 1~timai hak 
sahibi olamtyan kadm, tabii haklanm 
kullanu. T abiatten uzaklajtlmak. ba11 -
bo1 hayvanlara benzemekten kurtulmak 
i~in eemiyette yer ve odev almak gerek -
tir. 1nsanhk kadro•unda yeri ve vazifesi 
olmtyan kadm da. erkek te kendi varh -
gtnt ancak tabii bir yajaytjla memnun 
edebilir. 

Jozefinlerin yajadtii;l ytllarda kadm, 
insanhk kadrosunun dt~mda tutuluyor -
du, bir zevk aleti saytltyordu. Halbuki 
0 aletin juuru, duygusu vardJ. Kendinden 
altnan hazlarm e~ini kendi de toplamak 
kudretinde idi. Bu hakikat ~ok ge~ an -

la§tldt ve kadmlann insanhk kadrosuna 
almmasile ortadaki ba!tbo,luk giderile -
bildi. 

F akat o devrin de her kadmt, ]ozefin 
gibi pervastz degildi. 1~timai bir yetim 
olarak yasamanm htnet tabii bir mah
liik dii,iinee•ile hareket edilerek ~tka -
nlmakla beraber bu tabii davrantjm bir 
•u~ oldugu seziliyordu, yaptlan i,ler, 
hie; olmana, itiraf edilmiyordu. <;:iinkii 
erkek kulagt sagtr ve erkek gozii kor kal
maktan ho,lamr. 

0 kulaga ho,lanmadtgt hakikatleri 
hayk1rmakta, o gozlere gormek isteme -
digi 1eyleri gostermekte tehlike vardtr. 
Kadmt, hele .-ki kadmt yalanct yapan 
da budur. 

]ozefinin ablalan ve yegenleri de i1te 
bu taktmdandt, yapllklannt saklamak ve 
hele hayktrmamak istiyenlerdendi. Bun -
dan otiirii - yoldat ve mda1 olmalan
na ragmen - orada, gene akmemm geee
lerini payla,mak hmile i~in i~in kaynaj
llklan bir anda da gosteri1 yapmak zo
runa kapthyorlardt. J ozefinin i1i biisbu
tiin azdtrarak kirli ~amajulan apa~tk 
ortaya atmast iizerine hepsi ktzarmtjlar
dt, onlerine baktyorlardt. F akat ic;lerin -
den de yiiz.iiz ktza hak vermekte geri 
kalmJyorlardt. Ortada ele g~irilmek is
tenilen bir erkek olduktan ve bu erkegin 
- gene Jozefin tarafmdan pek giizel soy
lendigi iizere - bin erkek degerinde ol -
dugu kabul edildikten sonra maskeli 
davranmak sa~ma idi. Herkesin dilegini 
a~tga vurmaM, davanm iyi bir sonuca 
erdirilmesi gerekti. 

Bununla beraber hic;biri agtz a~mtyor
du. Hasta Tiirkii benim•emek ihtirasile 
y;>.mp ktvrandtklan halde biribirile dalaj
mak korkusuna kapthp susuyorlardt. Jo -
zefin bu sessizligin sebeblerini, ablala -
rile yegenlerinin i~ durumlannt pek iyi 
sezdigi i~in atl!gt adtmJ geni,letmekten 
~ekinmedi: 

- Avm. dedi, degeri biiyiiktiir. Utan
manm, korkmanm da yen yoktm, lri 
bir inci, biiyiicek bir elmas i~ her§eyi -
inizi fcda edemeyiz, bir Tiirkiin aevgih
si olmak ugrunda elbette eammtzt orta
ya koymaktan ~ekinmeyiz. hte ben ac;tk 
davramyorum, size iic; yo! gosteriyorum. 

Berikiler - ktzgm ve ulantr gibi gorii
nerek - c;attk ka1la, kiZII bir yiizle din -
liyorlardt, o da anlattyordu: 

- Yolun biri kur'a ~ekmek. Hangi
miz kazanma gece nobet~isi olur, obiir
leri de talihlerine kiiserler, seslerint ke -
serler. Y ahud bekleriz, basta goziinii a
~mca hangimizin geeeleri kendisini bek
lemesinden ho,lanaeagmt a~tk~a soranz. 
Bu da ba,ka c;e,id bir baht smay151 amma 
araya bir yabanet sokmak, gene o koca 
ser.eriyi getirip dilma~hk yapmak laztm. 
Ba,ka tiirlii hasta ile anla,amaytz. O~iin
cii yo! i1i ke1ige baglamakttr. Her ke -
ec birimiz nobet almz. Fakat ben, ke -
~ige girwek ilk geeeyi kimseye vermem. 

Be1 di,i, yiizsiiz bir hovarda, pervastz 
bir apa1 gibi kom11an gene kiZI a,kla. 
jevkle dinliyorlardt. Ka,lanndaki riya 
ek1iligini. o diizme ~attk ka,ltltgt da bt
rakmtyorlardt. Hepsi ortaya konulaa !U 
ii~ yoldan birini s~menin gerekli oldu -
gunu anhyordu. Lakin att1maya giri1 -
mek hi~birinin elinden ge\miyordu. Utan
maz ktzm geli1igiizel konu,masile hera
her sozlerinde yiireklere ezginlik vercn 
incelikler vardt. Soz gelimi «hasta ile 
dilma~stz anla,amaytz» demesinden hep
sinin zihninde ,im,ekler a~Jlmtl ve kolay 
•onmiyen bir kuruntu ufku dogmu,tu. 
<;:iinkii bu soz, dili anlajtlmtyan 1u miil
terek sevgili ile ieabmda ne giizel anlajt
laeagmt onlara hattrlatmt~ oluyordu. 

( Arkaor var) 

Denizlide kiiltiir faaliyeti ~ok arttt 

Denizli Liaesi 
Venizli (Clzel) - 1limizin k.iiltur 

hayabnda pek biiyiik op•mi olan, ii~ s.
ne evvel 9 uneu !mt ft, b.., sene de son st
ntft a~tlan lisrmize bu y·l pek fazla mii
racaat vaki olmaktadJr.' l!tmtz ~enesin
cleki 11enclerin yiibek t•h•ile verdikleri 
linem ve ayni zamanda J.om1u ilbay 11k -

ade zatc- • 

lardan gihterilen tehaeiim dolayJsile 
mekteb kadrosu ~oktan dolmu1 ve okur 
say!SI bine yakla,mt!I!T. 

Bunu nann itibare alan okul dirrk -
torliij!ii •tntflara birka~ 1ube daha tlave 
eder•k miirac.atleri geri ~evumemek ga
}elerini gotmii1tiir. 

.;UMJIURJYET 

( $ehir va Memlek_e_t_H_a_be_r_l_e_ri~) 1 

Biiyiik bayramimiZ 

nastl kutlulanacak? 

Cumhuriyet bayrammm 
bu sene daha parlak 

olmasma caht?Ihyor 
Cumhuriyet bayramt programmt ha

zuhyaeak komisyon program iizennde 
cahsmaktadtr. Komisyon. bu seneki 
Cumhuriyet bayramtnm ge<;en senekiler
den daha parlak olmast i~in bir~ok ted -
birler almt~IJr. 

Cumhuriyet bayramJ birineite&rinin 
virmi ~ekizinci giinii ogleden sonra ba, -
hyacak, otuzuneu giinii aksamtna kador 
devam etmek §artile ii~ giin siirecektir. 
Bayram miinasebetile gerek geee, gerck 
giindii1, yaptlacak torenin. en biiyiik 
ktsmt T aksim Cumhuriyet alamnda ge -
~eeeginden alan, torenden birka~ giin 
evvel diizeltileeektir. Torenin diizeni ve 
halkm istirahati i~in onceden alanm bir 
kroki'i yaptlaeak, lorene i1tirak edecek
lerin yerleri, bu krokide uygun ijaretlerle 
gosterileeektir. 

En biiyiik miilkiye memurile en bii
yiik siiel komutana mahsus olmak iizere 
hirer tribiin hamlanacaktu. Bu tribiiniin 
yantnda. ge<;ide i1tirak edemiyeeek iini
formah siibaylara. yiiksek i,yarlara, barb 
malullerine ve 1ehid analartna mahsus 
olmak iizere iki tribiin daha hamlana -
eakllr. Son tribiinlere (kahramanlar tri
biinii) ismi verilecektir. 

Geceleri her taraf elektriklerle dona -
ttlacak, inktlaba aid ktsa sozlerle cami -
Jerde mahyalar kurulaeakhr. 

Toren bittikten sonra. muhtelif yer -
lerde ei(lenceler, konferan•lar, toplantt -
lar yaptlacak, ve halk bunlara serbest 
olarak i1tirak edebileeektir. Aynca yur
dun kurtulu1unu hattrlatan amdlara ve 
heykellere toplu olarak ~elenkler konu -
lacakttr .. Giindiiz ve geee, cadde ve mey
danlardan halk, mtztkalarla mart sqy -
liyerek gezintiler yapacaklardtr. 

Bundan ba1h halo verileeek, spor 
miisabakalan, her tiirlii ulusal oyunlar 
oynanaeakttr. 

Bayrar~u~ yiiksekligini ve ozelligini 
korumak 1~1n bayram giinlerinde herhan
gi bir sosyete veya kuliib namma rozet 
dagtttlma•ma ve para toplanma!lna mii
saade edilmiyecektir. 

~~======~~~ 

Soruyoruz! 

Y ersiz bir gazeteci 
dii~manhg1 

Sovyet - Tiirk spor temaslanm 
gormek ii7.NC ~chrimize gelen Sov
yet Rusyamn Ankara biiyiik e!Gisi 
Karahan Yolda~la goriismek isti -
yen bir muharririmiz dUn sal3hi -
yetsiz bir zatm lii7.Umsuz ve Girkin 1 
miidahalesine maruz kalmt~tJr. 1 

Karahan Yolda~la konusmai(a ~ 
memur bir arkada~am1z diin Pera - i 

palas otelinc gitmis ve biiyiik e!Gi 1

/ 

tarafmdan kabul edilmistir. Kara- ! 
han Yolda~. muharririmizin sua!- ! 
Jerinr, vakit darhgmdan hcmen 

1 

cevab vcrrmiyecegini. ancak biraz 
sonra moti:irle Kadtkoye geGece -
gini ve bu strada motorde konu~a-

bilcceklcrini soylemi~ ve arkada~t
mlZI motorc davet etmi~tir. 

Muharririmiz, bir miiddet sonra 
Kopriid~n hareket etmek iizcre a
lan motore yetisiP binmi~tir. Bii -
yiik elGi. Cumhuriyet muharriri -

! ne biiyiik bir nczaketle yanmda 
yer vermi$ ve konu~maga ba~Ja -

:' mt~llr. Tam bu strada motoriin ka
marasmda bulunnn bir zat, sert bir 
GChrc ilc muharririmizi yamna da- ') 
vet etmi~ ve ne hakla motore bin -
digini sormu~tur. 
"Arkada~Lmtz derhal hiiviyet va- 1 

rakasmL ~tkararak kcndisinin ga
zeteci oldugunu vc biiyiik elGi ta -
rafmdan mot6rc davet edildigini 
soylemi§lir. Fakat bu zat, ba~ka 
bir zattn ismini vererek ondan izin 
almadan el~i ile miilakat yapma - I 
mn yasak oldugunu sert bir lisanla l 
s0yl£'mi$ ve muharririmizin sefirle 
konu~mastna m~ni olmak istemi$, , 
bununla da kalmtyarak koca bir ~ 
memlcketin el~i~ine: 

c- Bu gazeteciyi siz mi buraya 
davet cttiniz•• sorgusunu sorniak 
gibi yakJ~tkstz bir harekette de bu
lunmu~tur. 

Bu sorgu kar~Lstnda biiyiik el~i 
tercilmam vasttasile: 

c- Bu muharrir arkada~ benim 
misafirimdir. Kendisini rahatSLz 
etmeyiniz.• mukabelcsinde bulu
narak bir Tiirk F(azetecisini, kii -
~iik dii~iirmek istiyen zate iyi bir 
ders vermi~tir. 

Samsunda tiitiin 

rekoltesi ~ok • • 
IYI 

Bu seneki mahsuliin 1,5 
milyon kilo oldugu 

anla~1byor 

Samsun (Clzel) - 935 senf'i Sam -
5un tiitiin rekoltesi toplama mevsimi so-

na ermi1 ve toplanan tiitiinlerin c;ogu ku
rudugundan rekolte belli olmujtur. T e -
kitler i1yarlarmm koylerde yaphklan ilk 

yaztdan sonra rekoltenin 1.5 milyon ki
lo olaeagt anla!tlmtjhr. Tiitiinler ge(en 
seneye gore iyilik baktmmdan yi.tksektir. 
Yalmz toplamada ge~ kalan «Evkaf» 

bolge<i koylerinde «Canik», <<Maden» 
ve «Dere» bolgeleri koylerinden fazla 
<'gormez:t vardtr. 

Tiitiinlerin iyi ve elde bulunan stok 
miktannm yok denecek kadar az olmaSJ 
yiiziinden bu sene Samsun tiitiin piyasa
smm yiiksek olacagt tastmlanmaktadtr. 

Simdiye kadar Samsun tiitiio ekieile -
rine yetmiyen «kapan am ban» T ekitler 
yonetkeri taraftndan ytktmlarak yerine 
55 metro boyunda, 23 metro en in de 160 
bin liraya yeni bir «kapan amban» yap
tmlmaktadJr. Be! kat iizerine olan ya -
pmm beton i1i iki aya kadar tamamlana
cakttr. Y apmm iki asansorii. tiitiin yu -

mujalmaga mahsus bir bodrumu ve en 
iist katta da biiyiik bir su deposu vardtr. 
'{aptda, tiitiiniin en iyi bir 1ekilde ko 
runmast i~in laz1m gelen berjey olacak 
hr. 

Devlet Demiryollarrnr11 
r;ok giizel bir ifi 

Devlet Demiryollart yonetkesi ohl -
lulartmtzt koruyan ve ~ok •evindiren yiik
sek bir karar vermi1tir. Samsun lisesindt 

okuyan 60 kadar C:ar,ambah talebe var
dtr. Bunlartn ~ogu fakir oldugundan 

Samsunda kira ile ev tutup oturamadtk -
lanndan okumalarmdan geri kalaeaidar
dt. Devlet Demiryollan yonetkesi bunu 
dii§iinerek yalmz okullulara ozgii olmak 

iizere 250 kuru1a ayltk abone yapm11 ve 
C:ar1ambadan sabahlan kalkan trenin 
mekteb zamanma yeti1mesini saglamak 
i~in de hareket vaktini oaat alhya indir
mi§lJr. -5imdi <;:ar§ambah okullular her-

Cumhuriyet Halk Partisi, bayram 
giinlerinde 1ehrin muhtelif yerlerinde bir
~ok kiirsiiler hamhyacakllr. Halk kiir -
•iileri bayram giinlerinde sabahtan ak - \ 
1ama kadar a~1k bulunaeakbr. Kadm 11 

erkek on •ekiz ya~mdan yukan her 
yurdda~ halk kiirsiisiinde soz soyliyebi -
leeektir. 

Muhirririmiz. o dakikaya ka -
dar, kim oldugunu tammadtf:L bu 
zatm eski futbolculardan oiri ol -
dugunu ve hi~bir resmi salahiyeU 
bulunmadtf:tm ogrenmi~ ve bu sa
Jahiyetsizlik kar~tsmda biisblitiin 
hayrctle kalmt~tLr. , 

Bir gazctccinin bir el~ile miila -
kat edebilmesi ir;in sefirin kendi - · 
sinden ba~ka kimseden izin almaga 
mecburiyeti yoktur. I 

Sefirin yamna davet ederek ko
nu&tugu bir gazcteciye boyle mi 
muamele yapthr ve nihayet eski 
bir futbolcuya Tiirk gazetecilerini 
boyle kontrol etmek salahiyctini 

gun sabahleyin okula trenle gelip akjant 

gene evlerine donmekte ve bu suretle 250 
luru1 gibi az bir para ile okumaktan ge

ri kalmadtklan i~in ~ok sevinmektedu -
ler. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Efgan el~isi geldi I 

I 

.SEHIR ISLER/ f Bir miiddettenberi memleketinde hu -
lunan Efganistan Ankara el~isi Sultan 
Ahmed Han diin 1stanbula donmii1 ve 
ak1am trenile Ankaraya gitmi1lir. 

Dray ~ubeleri yaz1 makinesi 
istiyor 

B_azt Uray 1ubeleri merkezden yazt 
makmelen tstemi,lerdir. Halbuki Uraym 
bu. ~eneki biit~esinde makineler i~in hi~ 
tahmat konulmadtihndan tubeler i~in 
meveudlardan gayri makine almamtyaea
gt bildirilmi§tir. 

tlbay geldi 
Birkac; giindenberi Ankarada bulun -

makta olan f,tanbul fl ve Sarbayt Mu
hittin OstiindaR diin sabahki trenle An
karadan f,tanbula donmii1tiir. 

Siit~iiler talimatnamesi 
Sut~iiler eemiyeti, Uray tarafmdan 

latbkt iki ay i~in geri btraktlmJj olan siit 
talimatnameoinin bazt maddeleri iizerin
de esash •urette me§gul olmaktadtr. Bu 
maddeler etrafmda siit~ii ve inek~iler 
tenvir edilmektedir. 

T atbikt geri btrakt!"an maddeler ara -
smda esnafm bir ~e1id elbise giymesi de 
vardtr. 1stihsal aletleri ve nakil vastta • 
lannm asrile,tirilmesi de bu meyanda -
dtr. Miiddet bitmeden eemiyet, mandua
lan ve esnaft kontrol edeeek ve bu su -
retle ceza vermelerine meydan btrakmt
yacakttr. -·-·-Sovyet doktorlan geldiler 

Ankarada toplanan altmet Ttb kon -
gresine i1tirakten sonra Bursa ve Y alo
vada bir gezinti yapan Sovyet doktorlan 
diin ak1am vapurla Yalovadan lstanbula 
gelmi1lerdir. 

20 iLKTE~RiN • PAZAR 
GENEL NUFUS 
SAYIMI GUNU 

Doktora, ebeyr, iliea ihtiyaetnJZ 
oluroa hemen zabtta mrmurlartna 
ve bek~ilere habor veriniz. 

lhtivaetnJZ derhal temin edileeek
tir. Hiikumet bunun i~in tertibat 
alm14hr 

Basveklilet 
fstati•tik Umum Mii.durlii!iii 

kim vermi~tir? l 
Soruyor~! 

~ 

MUTEFEURIH 

Eksperler nizamnamesi 
Sehrimize gelen maliimata gore Ek()

nomi ve T ekitler Bakanhklan tarafm -
dan hazulanan eksperler nizamnamcsi 

Devlet Surasma verilmittir. Nizamname 
tiitiin hakkmda yanlt1 malumat veren ve

ya herhangi bir suretle miijleriyi aldatan 

ebperin meslekten ~tkanlmast gibi agu 
hiikiimleri ihtiva etmektedir. 

Sultan Ahmed Han; Efgan Kralmm 
vaki olan daveti iizerine Efganistamn 

Avrupadaki biitiin el~ilerinin i1tirak et
tikleri kongrede ham bulunmak iizere 
Kabile gitm,iti. 

Bir Yugoslav gazetecisi 
~ehrimizde 

Yugoslav gazeteeilerinden M. Ha -
rambasi~ Zarko diin sabahki trenle Bel

graddan 1stanbula ge\mi! ve T okatliyan 
oteline inmi1tir. 

Sinob Halkevinin verimli 

. Halkevinin te~kil ettigi bando 
Sinob (Clzel) - Sinob Halkevinde, idare edilmekte olan bandosunu eumhuri

l..omitelerin programh ~ahjmalan her giin yet bayramma kadar yeli!lirmek iizere 
da~a v~rimli olarak artmaktadtr. Her geceli, giindiizlii <;ahjmaktadtr. Cum -
~e11d kttabt, hoi gazetesi bulunan kitab h · 1 b d h""k. k • d 

I ·· d"" k d k k h unye ayramm a u umet onagm a 
sa onu gece, gun uz a tn, er e er - . 
kesin toplandtgt bir mahfil olmu§tur. 1-ler venleeek halo i~in 1imdiden hamltklara 

b ·· d b" I k I .1 batlanmtlhr on e1 gun e tr yapt rna ta o an at e • 
toplanltlan ~ok nez.ih oluyor. T emsil ko- A~ k~lu~un yeni yeti§en genclige o -
lunun temsil etmekte oldugu milli piyes- nemlt bu. htzm~t ?lmak iizere a~hgt ke
ler halkm bedii ihtiyaclanm onlemekte· man der5me yumtden fazla ktzlanmtz 
dtr. devam ediyorlar. Kurslar 1ubesi de dak-

Giizel San'atler komitesi kon•erva - tilo kursu a~mak iizere talebe . kaydine 
tuvardan getirttigi iki muallim tarafmdan batlamt§ltr, 
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Siyasi icmal 
lngilterede yeni se~im 

ve milli hiikumet 
! 

.... 
a ngiltere parlamentosu 22 te§T m• D evvclde toplanmaga davet edildi. 

Parlamcnto 29 te~rinievvelde top• 
!anacaklt. Fakat amele partisi, parla 4 

menlo toplamr toplanmaz dagttllma .
mastm ve devlctin d1~ politikasL ve bey• 
nelmilel vaziyet hakkmda izahat veril• 
mesini istediginden ve mill! hiikUme~ 
te mevkiini saglam buldugundan par • 
Jamentonun daha evvel toplanmast ka• 
rarla~tmlmt~hr. 

Dt§ polilika izah edilip miistacel ball 
i§lcr giiriildi.ikten sonra aym yir~ be• 
sinde parlam'cnto feshedilcCA!ktir. Bu 
miinascbclle hiikumet yeni seGimin ne 
zaman yap1lacai(tm ilan edecektir. Ye• 
ni sc~imin gcciktirilmemesi mubafaza• 
karlartn •on kongresinde kararla§l.trtl • 
mt~h. Milli hiikumet erkamndan bir 
Goklart da bu fikirdedir. 

Milli hiikumet ve bunun arkasmdak! 
en bliyiik kuvvet alan muhafazakarlar 
gcrek iG, gerek dt~ politikamn vaziye • 
tini, bu scGimde kendilerine muvaUaki• 
yet temin edccek §ekilde gi:iriiyorlar. 
Habe§ meselesi ve 1talyanm ingiliz 1m· 
paralorlu~una kafa tutmaSL, hatta 1m• 
paratorluk~a hayati ehemmiyeti haiz 
noktalar1 ve yollar1 tehdid eden bir ta· 
vtr almas1 !ngiltere hiikUmetini birGok 
masraflara ve gailclere sevketmi§, fa • 
kat diger taraftan bu hiikumetin mev· 
kiini saglaml~brmt&, kendisine biitiin 
partilerin minnettarbgmL kazand1r • 
mJ§br. 

Muhafazakarlar ve bilhassa bun)ann 
sail" cenaht ingilterenin deniz ve hava 
silahlanm kafi giirmiyerek bunlart.n 
artmlmasJm istiyorlardt. Lakin diger 
taraftan liberaller ve amele urkasl ve 
kiliscler sulhpervcrlikte ~ok ileriye F(it
mi§ olduklannd3n vc efkari umumiye • 
nin miihim bir ktsml da bunlarrn niifuz 
ve tcsiri altmda bulundugundan milli 
hiikumct gcnis mikyasta bir silahlanma 
program1 yapmaga cesare! edemiyordu. 

Habe§ meselesi ise ingilterenin de -
niz kuvvetlerini ziyadesile artumal<ta 
hak!J oldugunu ispat etmi&tir. 

Bu tehlikcyi liberal hizibleri vc ame
le partisi de iyi gormii&tiir. Bunun iGin 
ingiltere hiikUmeti 200 milyon ingiliz 
lirahk bir istikraz alarak denizden ve 
havadan muazzam teslihat yapmak ii· 
zerc millcte miiracaat etmekte bir mah· 
zur giirmcmektedir. Yeni s~im mill! 
hUkUmetin ,bu karanm teyid edecektir. 

Oteden berl amele partlsf ve lnpil • 
terede dart milyona yakm azaSI • olup 
ikttsadi, ir;timal ve siyasi hayatta ~oK: 
agtr basan amele sendikalan birlil!i da• 
ima sulhun muhafazast isinin Milletlcr 
Cemiyeti misakma ve miiessesesine da· 
yanmastnL istiyordu. Baldvin kabinesi 
Habc~ meselesinde Milletler Cemiyeti • 
nin faaliyetini tatihte ilk defa zecri ted· 
birlere karar verecek kadar ilerilet • 
mekte muvaffak oldugundan amelenin 
siyasi ve mesleki te~ekkiillerinin min • 
nettarltgmL kazandJ. 
Habc~ meselcsinde en ~iddetll zec:l 

tedbirlere ve hatta askeri tazyika mu· 
racaat cdilmesinde en ileri giden ame!e 
partisi ve sendikalar birli~i olmru;tur: 
Amelc bu i~te o kadar ileri gitmi&tir kt 
harbi harble menetmegi ~ahsi akide ve 
imantna bir tiirlii stgdtramtyan Mister 
Lansbury ve Lord Ponsonby gibi lider• 
lerinden aynlmaga bile raz1 olmu~tur. 

Milli hiikumetin bilhassa ikt1sadi i~ • 
Jerde en biiyiik hasmL olan Mister Loyd 
Cor~ bile Habe~ mcselesinde huktlmc. • 
tin en kuvvetli miizahiri olmu~tur. Mtl• 
II hiikumetin biitGe, ticaret ve para i$" 
lerinde biiyiik muvaffakiyetleri vardtr• 

H ulasa Mister Baldvin ve mill! hli • 
kumete dahil muhtelif partilerin lider• 
ieri seGimin yaptlmast i~in en miisaid 
bir zamanda bulunuldugu kanaatine 
vard1klanndan lngiliz parlamentosu • 
nun iGtima devresine biran evvel ni • 
hayet vermege karar vermi~lerdir. 

MUHARREM FEYZI TOGAY 

UNIVERSITED6 

Eczact mektebine ge~ecek 
talebeler 

Fen fakiiltesinin F. K. T. smtfma ya• 
zthp ta eezaeJ mektebine ge~ecek ola~ 
talebeler kimya derslerini Y erebatandaki 
Kimya Enstitiisiinde, kimya tatbikallpl 
da eczaet metebinde goreeeklerdir. 

Universitede suet ders 
Oniversite ve yiiksek mekteblerde rnec• 

buri olarak okutulmakta olan siiel ders' 
Jere bugiinden itibaren ba!lanacakt~t· 
Y ann da biitiin fakiiltelerde yabanct d;~ 
ler tedrisatma ba,Ianaeakllr. 1nktl~ 

""t 
derslerinin ne zaman ba1hyacagt henU 
belli degildir. 

Cumhuriyet 
Nii1huJ 5 Kuruttur 

Abone ! Tiirkiy,. 'Harl~ 
~eraiti i~io ~ill 

Senelik 1400 Kr. t:100 Kr· 
Alb ayJ.k 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir aybk I SO yoktur 

I 
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CUMHURfvET 

Karahan Y olda!i • 
sehrimizde 

Milletler Cemiyeti 

HEM NAUNA 
MIHINA 

Uzak§arkta yeni bir 
hudud hadisesi oldu 

• 

Andla~masmm ltalyaya 

tatbik1 kararla~an . ____________ ;..:..:.:.:....._ 

On Altincl Zecri 
T edbirler Maddesi .. 

Sovyet Biiyiik El~isinin 
gazetemize diyevi 

Man~uko topraklarmdan gelen Japon askerlerile 
Sovyet askerleri arasmda ~arp1~malar oldu, 

Sovyetler protesto ettiler 

Sovyet Rusyantn Ankara Biiyiik EJ -
~isi Karahan Y olda~ Sovyet sporcula -
nnm ~ehrimizde yapacaklan temaslarda 
ham bulunmak iizere diin Ankarad3n 
~ehrimize gelmi~tir. Karahan Y olda§ 
Haydarpa~adan lstanbula g~ince dog
ruca Perapalasa gitmi~. orada kendisine 

n Moskova 13 (A.A.) - Tas aianSI
n~n verdigi malumata gore, birincite!ri -t on ikinci giinii Man~uko topraklann
&t~ Relen dli ki~i bir kilometro detinliS: e Sovyet topraklanna 11irmi~ler ve 
lard;ret muhaftzlan Uzerine ate~ a~m·~ -
na • Bu arada, arkada~lannm imdadt
J &elen 18 Sovyet muhaflll Uzerine bir 
•Pon Man~uko boiUgii tarafmdan mit-

ralyozle ate§ edilmi§tir. 
Bu musademede, Sovyet askerlerin -

den bir~ogu olmiis ve yaralanml§, agl~bi 
ihtimal, kar11 taraf ta zayiata ugramt§ -
liT. 

Moskova hiikumeti, T okyadaki biiyiik 
el~isini protesto etmege ve ger~in yapmak 
Uzere bir komisyon tayini 1~m teklifte 
bulunmaga memur etmistir. 

Sovyet sporculan ayn ayn takdtm edih
mistir. 

Karahan Y olda§ kendisini goren bir 
muharririmize iki memleket genclt~inin 
spor temaslan hakkmdaki dii§iinceleri -
ni §U §ekilde anlatmt~hr: 

''•Ill IIIIIHIIUlJUIIIIIIUI' !Ill UJI: lllllfllltlllli' !UIIIIIIHIII""'' • 

«- Sovyet gencliiii oniinde oldui!u 
gibi TUrk gencligi oniinde de aym dere
cede onemJi, ~abuk yaptJmaSI Jiiztm ge
Jen ve tehiri caiz olmtyan esash bir va -
zife vard1r. 0 da gerek Tiirkiyenin ve 
gerek Sovyet Birliginin muhtac oldugu 
teknik ve kiiltiirle miicehhez elemam ha
mlamakhr. Bunun i~in bilhassa laztm 

Yeni Yunan 
kabinesi 

l<ondilisin andla,ma 
iiyelerine telgraf1 

n.'itina 13 (A.A.) - Ba,bakan Ge
lii ~a .~ondilis, A tina gazetderinin dirck
b:]eT!nt ~ag1rarak a§agtdaki beyanatta 

~nrn4.llur: 

b h- Evvelki hiikumetin kararSIZ hat
dUdr•keti. ve reiim meselesindeki tered-
10 • er, stlahh kuvvetlerin sabnnt tiiket -
hu~." sebeb oldu. Bu kuvvetlerin mezlur 
bir ~rnetlere itimadt tamir kabul etmez 
ten aide sarstlmtshr. Bunun iizerine ii"x 

era] ,-. ld · k b' · · · ·r · tedil • -ra ans a mesmm 1sh astm JSw 
Ill· 1~r Ve bana miiracaat ederek, ulu,al 

'-'C I$ •.•• 
hUk• onunde yemin etmek 1artile, bir 
~t Umet te1kilini deruhde etmekligimi 

a ett'] B had· 
1

• er. undan sonra cereyan eden a'• er malilmunuzdur. 
1110 ~ vaktal~ra gore, 1imdiki hiikumelin 
1~/ltlen Vatani bir hiikilmet oldugu an
~en 'r· Hukumet, siikunu muhafaza ve 
~in e.l~un oerbest~e yaptlmaSint temir. 

c:,1 hdar mevkiini deruhde etmi1tir. 
1(,,

1
•neloydan sonra, hiikumet istifasmt 

le~ ~ "~recektir. Eger Kral hiikumct • 
lr.,lltn evme devam etmesini isterse, kal
l,t ba llrogrammm tatbikt hakkmda dev· 
f>u .. d•lkanmm tasvibini aldtktan sonra 0 . 
cl~~k·· ev, dcruhde edecektir. Hiikumrt, 
~tog,~ beyannamemizde bildtrdigimiz 
lilek ~~~ kanun layihalan haline ~evir -
ka~~~f'n sirndiden i1e koyulacakttr. Bu 
Ia~ 

1 
ar~ haztrlamaga memur komisyon

'itnd·d!ktl edecek olan miitehasSislarla 
1\r,t' en. ternasa ge~m~ bulunuyoruz. 
li!~e ~eltnce, programtmtz tatbik edil -
t~ktir, BZtr kanun liiyihalan haline gele
lilet .• ~ suretle ulusa ve Kralltga hiz-
b etttg,rn· . .. 'd d' B d lsk IZI umt e tyoruz. un an 
h~~~· •n hararetli temennilerden birini 
~I h Yoruz. Bunun bajartlma•mm siya
''~u ~~~hrntztn sonunu lejkil etmesini 
II~. s~ .'Yoruz. Zira kafi decerede ~alt•
ij tz, b ' h~k·' u tebligah yapmak ve bir oar-
h hi:eti olrnadtgtmtzl ve hi~bir parti
li!lz1 1 ~t tasavvurunda bulunmadtgl • 
lil~lirn~llltn etmek i~in ~ag~rdtm. 1-liiku • 
t.:lrtay z ~~rnarnen vatani bir hiikumettir. 
nanist: 11 Program koymakhgtmtz, Y u
'al ~r~·~n mevcudiyeti, finansm ve ulu
lln\itniu af~anm tejkilatlandmlmaSl ve 
. e~~ J.~t thbarile biitiin gene! hizmet
lleri Qe]u~et~lmesini istilzam etmesinden 
I( '"'lilT,)) 
0~'~dili · 

•tn Balkan Anclla,masr 
A. J <vletlerine telgralr 

d ~na i3 r.. l]i, y . (vzel) - Ba,bakan Kon-
~•!ki] :~il k:'_bi~enin kendisi tarafmd~n 
evletle • dtll!lnt Balkan Andla§maSl 
s~~u''k~• telgrafla bildirmijtir. 

kan1 Is n u gazeteler Tiirkiye Ba~ba
tevabd:j. .. lnoniiniin Kondilise "erdigi 
da tellle .~rk • Yunan dostlugu hakkm· 
~YorJa/"' erde bulunmuj oldugunu va-

I> • Pariste tevkifler 
.. .,.. 13 ( . • 

a~•teri AA.) - Herhang• b" 
trv Yap,Jrn I • 0 •nnda h . arn,, o dugu halde, pet a 
~"kif ~d:i~~~~ten, be1 yiiz kisi kadar 

• b
evkufian '.8' haber verilmekted;r. 
~~ hte''d 1 .;_ <ar,, .. ,ertSin e sol cenaha men· 

I t nurna · ·1 d y I ••kifat Y1!~1 er e vardtr. 
Itt u,~~~. ne dsna~mda ne bir bagtrt du -
bllur. e biT halk toplantn1 goriil -

l a.nzigcte b. 
k Cva,10 13 

Ir ~azete kapahld1 
~~n '~•Yalist ~A~) - Danzigde <;~
de~] huku.rneti olkt§hmme gazetesi Dan
UJ e lati] I tarafmdan 4 hafta miid-
' u,] o unrnu t S n ar So sur. osyalistler bunu 

•zdind 'Yetesin · D · ,_ · · e Pr t m anztg &omisen 
' II o esto d kl . <"\ll) • e ece erdtr. 

~Helena erikada bir zelzele 
h o

1
,ntana ~~rn~rika) 13 (A.A.) _ 

. a <I o &estnde 'k' k d h . 
den ~•teya'"' b' on 1 I a ar §e nn 
p1]111 

~Yt~dan It Yer depremi yiiziin -
tniil·'llardlt. }::?•nm,!lar ve panige ka • 

It, l'vladd't •hrnseye bir zarar gelme • 
asa .. r onemsizdir. 

Maltada hava 
manevralar1 

ingilizler Amiral Fi~eri 
degi,tiriyorlar m1? 

t,. olan §ey, okumak, iyi okumak, Turk 
milletinin kiiltiir, ekonomi ve siyaset sa
halarmda muvaffakiyetle basardtgl par
lak ilerilemeyi daha kuvvetle inki~af 
ettirmek i~in gene okumakhr. lkinci ola-

LaValette (Maltada) 13 (A.A.)
Hava makamlan yann gece bir hava 
taarruz ve miidafaa manevraSl yaptlma
smt kararlajllrmtjlardtr. Halk ve dini 
yonetimler manevraya i~tirake davet e
dilmi~lerdir. Amiral Fi~er aym 16 smda 
bir §olen verecektir. Bu, Akdenizdeki ln
giliz filosu kumandanltgmda yaptlacak 
muhtemel bir degi~ikligin isareti olarak 
telakki edilmektedir. 

Uc;iincii Enspektor Rizede 
Rize 13 (A.A.) - DUn Hopadan 

vapurla §ehrimize gelen O~iincii Ge'lel 
Enspektor ~ok samimi gosterilerle kar§t -
lanml§ttr. Belediye oniinde toplanan 
halka Enspektor Atatiirkiin seliim ve 
muhabbetlerini miijdelemi§ ve dogu il • 
lerine ver_ilen ktymet ve ehemmiyetten 
hahisle O~iincii Gene\ Enspektorlugi:n 
kurulu1undaki amact anlatmt§llr. 

En<pektor bu sabah II lwnagmda 
memleket i§leri ve bilhassa 1osyal durum 
hakkmda tehrin ileri gelenlerile giiriij -
meier ve konu§malar yapmtj ve yamn 
dakilerle birlikte bugiin Giineysu vapu -
rile Trabzona hareket etmi!tir. 

Bir Sovyet vapurunda feci 
bir kaza 

rak saglam ve kuvvetli olmak laztmd~r. 
Bunu ancak iyi ve isabetli oldugu kadar 
geni§ bir surette kurulmu§ ve te~kilatlan
dmlmt! beden idmam ve onun aynlmaz 
bir par~aSI olan spor temin edebilir. 

Her spor §ubesinde seneden seneye 
gosterdigi biiyiik muvaflakiyetlerden do
layt Tiirk gencligini tebrik etmek gerok
tir. Sporun ve beden idmantnm genis 
halk kiitlelerine yaytlmast i~in gerek Liz-
de ve gerek sizde daha ~ok, pek ~ok ~·
h§mak liiztmd~r. Okumak ve idman mev
zulu bu iki vazife ile Slkt alakaSI bulunan 
bir vazife ve amac1 zikretmekten de ken
dimi alamam. Bu vazifenin birincisi iyi 
~alt§maga ham bulunmak, ikincisl de 
memleket miidafaaSI i~in laztm olan §art
ian hamlamakbr. <;:ok endisdi zamanlar 
ya§tyoruz. Her gene ve biitiin gencltk 
memleket i~in ve bilhassa miidafaa i~in 
haztrlanmak laztm oldugunu unutmama
hdtr.» 

Tiirkiye Mason Localari 
bir emirle kapabld1 
(Baf taraft 1 inci aahifede) 

Mugla, Gazi Anteb, Adana ve diger 
yerlerde bulunan miiteaddid localan ka-

Haven 13 (A.A.) - DUn Voro§ilof panmt§, bunlarm emliiki hiikumete inti • 
admdaki Sovyet vapurunda makine da- kal etmi§tir. Tiirkiyede halen ecnebi 
iresinde Vezser fenerile Norderney ara- ma§nldarma mensub localar kalmamt§, 
smda kuvvetli bir i§tial olmu~ ve dart ki- bunlar vaktile TUrk ma§nktna dahil ol
!i agtr surette yaralanmt§llr. Diger Lir maga mecbur edilmi§ olduklanndan bu 
~ok kisi de hafif yaralanmt~llr. suretle son zamanlarda ltalya, Alman-

Leh kabinesi kutuldu va ve Rusyada oldugu gibi mason te0ki-
Var,ova 13 (A.A.) -Marian Kos- !all memleketimizde ilga edilmi§ oluyor. 

sialkovski yeni kabineyi te§kil etm 1~ttr. Bu te§kilahn kaldmlmasmt icab etti-
Ba~bakan munini ve maliye: Kvia- ren sebeb, son F~rka programmda kokii 

dosvki, Devlet azot fabrikaSI direktorii, dt§anda bulunan te§ekkiillerin memleke
endiistri ve tecim: General Gorecki, i~ timizde yer bulamtyacagma dair olan 
isleri: Krakovi voyvadaSI Roczievi,z, kayiddir. Maamafih masonlar kendi 
Kiiltiir bakanhgt vekilligi: Gilinski, ~im- koklerinin dt~anda olmadtgtnt, konfede
diki Kiiltiir Bakam ]endrzejiez yakmda rasyon halinde idare edilen masonlugun 
Romaya biiyiik eki olarak gidecektir. burada serbest, miistakil ve milliyet<;i oi
Soysal yardtm: Vii no voydovaSI J asze - dugunu soyliiyorlardt. Esasen son za -
zol. manlarda yaptlan muhtelif ne§riyatta da 

Obiir bakanhklar mevkilerini muhafa- goriildiigii iizere, mason!uk memleketi -
za etmektedirler. mizde bir SIT olmaktan ~tkmt§h. Zira ma-

Aimanlann bir tekzibi sonluk daha ziyade laiklik ve eskilige 
Berlin 13 (A.A.) _ Salahiyettar kar11 aleyhtarhk ve miintesibleri arasmda 

mahafil, silah ve ham madde verilmesi tesaniid ve miitekabil yardtmlar fikrini 
hakkmda bir Alman • ltalyan anla§ma • giiden bir miiessese o1up koyu taassuba 
sma dair yabanc• mmeleketlerde ~tkan ja- aleyhtarltgmdan dolayt hatta dinsizlik 

veya milliy•tsizlik isnadt altmda bile bu
yiayt hayali Glarak tavsif etmekte ve lunuyordu. Tiirkiyede ulusal bir Ma§· 
bunun, Almanyanm an1asmazhk dt§tn - nktazamm te§ekkiilii tarihi otuz seneyi 
da kalmastnt arzu eden Hitlerin siyasa • miitecaviz degildir. likonce Selanikte 
sma aykm olacagmt hallrlatmaktadJT - 1 1 1 1 ta yan, sonra stanbulda ngiliz, Fran-
Jar. SIZ ve Yunan localan te•ekkiil etmistir. 
Var~ovada siyasi bir cinayet Nam•k Kemaller, Ziya Pa1alar o z~ -
Var~ova 13 (A.A.) - Zirardovda adt man bu mahfillere devam etmi§lerdir. 

sam belli olmlyan bir adam, Rus i§gali Me§rutiyetten sonra da Tiirkiye mahfil-
zamanmda sosyalist Polonya revenle • k • Jeri lesek iii etmi1tir. Tiirkiye masonla-
rinde iki y\izlii hareketlerde bulunmu~ 
olmakla tanmmt§ Saharevi~i iildiirmii~- rmm adedi birka~ bin olup memleketi • 
tiir. Saharevi~ me§hur sosyalist Mont- ":'izin he~ sahada ileri gele~ !ahsiyetle
rili <;arbk polisine yakalatmr§b. Saha-, nnden b~r<;oklan bu mahf~ller_e. devam 
revi~in hakiki hiiviyeti bundan bir ytl; etmekte tdtler. Masonluk, §tmdtkt halde 
once meydana ~tkrm§br. Bu adam, na- lngiltere, F ransa, Bel~ika, Yunanist•n. 
stlsa Polonya hiiktlmeti hizmetine gir- Romanya, Bulgaristan, Amerika ve ls-
mi~ti. vicre ~~;ibi memleketlerde faaliyettedir. 

~--
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Maddenin metni, sonradan 
bunlara gore italyanm 

yapiian tadilat ve 
itirazlarm1 tetkik 

Bir ihanet kar,Ismda 
fL-JI abc§istan harbi, bize, sava • 
lr1J §ID her alanda yap1ldtgm1 

(Uluslar Kurumu, andla§mastntn 
12 nci maddesinde yaztlt taahhiidleri 
ihlal ederek Habe~istana harb a~ttgtn
dan dola!l' ltalya hakktnda 16 net mad
de hiikiimlerini tatbika karar verdi. 

Bu 16 net madde nedir? italya, Ulu.s
lar Kurumunun karanna <;in • Japon 
anla§mazltgt ve $oko meselelerinde 
ayni maddenin tatbik olunmadtgt iddi
asile itira:l( etti. i talyamn itirazt haklt 
mtdtr? 

Bu yaztyt okuyuculartmtzt bu husus
ta aydtnlatmak iizere yaztyoruz.) 

16 ncr maclde 
16 net maddenin metni §Udur: 
1 - Cemiyet Uyelerindn biri, 12, 13 

ve 15 inci maddeler mucibince vaki olan 
taahhiidleri hilalma, harbe baFurdugu 
takdirde, bu hareketile Cemiyetin biitiin 
diger iiyelerine kar11 harbe ktyam etmi1 
saytlacaktu. Bu iiyeler, kendisile her tiir
lii tecimsel ve finansal miinasebetleri der
hal kesmegi, pakta aykm hareket eden 
devlet tebaasile kendi tebaalan arasmda 
her tiirlii temaSI yasak etmegi, ve bu dev
let tebaasile, Cemiyetin iiyesi olan veya 
olmtyan diger devletler tebaaSI arasm • 
daki her tUrlii tecimsel, finansal ve ~ahsi 
rabttalan durdurmagt taahhiid ederler. 

2 - Bu takdirde, Cemiyetin taahhiid
lerine riayeti temin edecek olan miisel
lah kuvvetlere iiyelorin katacaklan asker, 
deniz ve hava mevcudlanm, muhtelif il
gili hiikumetlere tavsiye etmek, konseyin 
vazifesidir. 

3 - Bundan ba1ka, Cemiyet iiyeleri, 
bu madde mucibince almacak ekonomik 
ve finansal tedbirlerin tatbikmdan husule 
gelebilecek mahzurlan ve zararlan asga
ri hadde indirmek maksadile, biribirleri

ne, kar1tltkh yardtmda bulunmagt karar
la§ltrmt!lardu. Pakta aykm hareket eden 
devlet tarafmdan, i~lerinden biri aleyhine 
tevcih edilecek her tiirlii hususi tedbire 

kar~l mukaftW!elte bulunmak iizere, gene 
biribirine, kar~hkh yardtmda bulunacak
lardu. Bu iiyeler, Cemiyetin taahhiidleri
ne riayet ettirmek iizere, mii1terek bir ha
rekete dahil olan Cemiyet iiyesinden her
hangi birine aid kuvvetlerin kendi top
raklarmdan ge~mesini kolayla§hrmak ii
zere icab eden tedbirleri alacaklardu. 

4 - Pakttan miitevellid taahhiidler
den herhangi birini ihlal su~unu irtikab 
eden her iiye Cemiyetten ~tkanlabilir. 
lhrac karan, Cemiyetin, Konsey nezdin
de temsil edilen biitiin diger iiyelerinin 
reyile verilir. 

16 ncr maclclenin tel1iri 
Bu on alhnct maddenin tefsiri, 1921 

senesinde, Milletl<r Cemiyeti gene] ku
rulunda etrafh mUzakerelere zemin te§-
kil etmi1tir. , 

Gene] kuru1, 4 birincite§rin 1921 ta
rihinde, !U kararlan ittihaz etmi§t: 

1 - 16 net maddenin tadiline dair 
olup gene] kuru] tarafmdan kabul edilen 
ve hiikiimleri, paktm icab ettirdigi !ekil
de mer'iyete konulmtyacak olan kararlnr 
ve teklifler, gene] kurulun, 16 net mad
denio tatbikt maksadile -konseye ve Ce
miyet iiyelerine, muvakkat mahiyete ola
rak tavsiye ettii!i direktifleri lejkil et • 
mektedir. 

2 - 16 net maddede zikredilen eko -
nomik tedbirler, 17 nci maddenin hususi 
hiikiimleri baki kalmak tartile, ancak o 
maddede tasrih edilen hususi hal vuku -
unda tatbik edilebilir. 

3- Sudu devletin tek tarafh hareke
ti, harb hali ihdas edemez. Ancak, Ce -
miyetin diger iiyelerine, harb hareketleri
ne tevessiil etmek ve pakll ihliil eden dev· 
letle hali harbde bulundugunu iliin etmek 
hakkmt verir; fakat, paktm mazmunu. 
Milletler Cemiyetinin, hi~ olmazsa ba1· 
langtcda, ekonomik bir tazyik yapmak 
suretile harbe mani olmastm ve bart!l iade 
etmesini imirdir. 

4 - Paktm ihliil edilip edilmedigini 
tayin, Cemiyetin muhtelif iiyelerine dii
§en bir vazifedir. Oyelere, 16 net mad • 
de mucibince tevecciih eden mecburiyet
ler dogrudan dogruya pakttan miitevel
liddir ve bunlarm tatbik mevkiine konul-

maS! muahedelere kar§t gosterilmesi gere
ken ahid ve vefa icabtdu. 

5 - 16 net maddede zikredilen ne -
viden pakh ihlal mahiyetinde herhangi 
bir vak' a, Cemiyet iiyesi olan herhangi 
bir devletin dilegi iizenne, acilen Kon
seye haber verilecektir. Paktm ihliili ya
hud boyle bir ihlal tehlikesinin mevcudi
yeti halinde gene! sekreter, konseyin bii
tiin iiyelerini acilen haberdar edecektir. 
Konsey, bir devletten alacagt dilek ya
hud gene! sekreterden vaki olan ihbar ii
zerine miimkiin oldugu kadar k!Sa bir 
zaman zarfmda toplanacak ve aralarm
da anla~mazhk bulunan devletlerle su~lu 
devlete kom1u olan devletleri, yahud o
nunla her zaman stlu ekonomik miina.e
betlerde bulunan devletleri, ve yahud, i1· 
tiraki, 16 net maddenin tatbikt husufun
da hassaten faydah olacak olan devletle
ri davet edecektir. 

6 - Konsey, bir devletin pakh ihlal 
ettigi miitaleasmda bulundugu takdirde, 
bu miitaleamn beyan edildigi toplanhya 
aid zabttname, esbabt mucibe ile birlik
te, acilen, biitiin iiyelere gonderilecek ve 

Uyeler bu miitaleaya uymaga davet edi
lecektir. Bu hareket en ~iimullii bir jekil
de i1aa olunacakhr. 

7 - Konsey, 16 net maddedeki zec
ri tedbirlerin tatbikt hususunda, faydah 
bulursa, teknik bir komisyonun yardtmmt 
saghyacakttr. Bu komisyon, zecri hareke
te giri~ilir geri§ilmez devamh olarak top
lantt yapacak ve arzu edilirse, i~inde bil
hassa ilgili devletlerin miimessilleri de 
bulunacakt~r. 

8 - Konsey, 16 net maddede i1ar't 
edilen ekonomik tazyikm tatbikt miinasib 
olan tarihi tavsiye edecek ve bu tarihi 
Cemiyetin biitiin iiyelerine bildirecektir. 

9 - biitiin devletler, tedbirlerin, a!a
gtda yaztlt kaydi ihtiyatilerle tatbikt hu

bir daha gosteriyor. Ti 
mur, Ytldmm BeyaZJdla ~arpr§trken 
Osmanb ordusundaki beylerin bir los· 
mmm kendi tarafma ge<;mesini temin 
etmisti. Ve meydan muharebesinin en 
can alacak bir zamanmda bu beylerden 
baZJ!an Ytldmml btraktp Timurun or • 
dusuna iltihak ettiler. Osmanh ordu • 
sunun harbi kaybetmesinde belki de en 
miihim amil bu, oldu. 

Ayni hareketi, ttalyanlarm da, Ha • 
be§lilere kar§l tatbik etmek istedikleri 
goriiliiyor. !mparatorun damadt olan 
bir ras, 1500 ki§i ile lta!yanlarm tara • 
fn{a ge~ti. Bir rivayete gore, Japonlarm 
Man~uride <;ine kar~1 icad ettikleri 
Man~uko Kralhgt gibi bir kralhk ta t
talyanlar Habe~istanda icad etmek is
tiyorlarml~. Habe~istarun Tii(Te k1smm· 
da, !mparatorun damad!m imparatora 
kar~1 ~tkaracaklarmt§. 

Galiba me§hur lta!yan Makyavelin 
me~hur prensiplerindEm biri cdiviser 
pour regner • hiikiimran olmak i~in tef
rika sokmak• hr. 

Bu diistur eskidenberi tatbik edile
gelmi~. yerine gore bazan muvaffak ol
mu~. bazan da suya di.i§mii~tiir. 

Uzak ve yakm tarihte bOyle ihanet • 
ler ~ok goriilmii§tiir ve ekseriya bu hi
yaneti yapanlar, cezalanm ~ekmi§ler • 
dir. Hizmetlerini arzettikleri memle • 
ketler veya insanlar, onlart bir alet gi· 
bi kullanmt§lar, i~leri bittikten sonra 
ba~larmdan atml§lard!r. Bu gibilcr ba
zan di~leri di:ikiilmii~ ihtiyar bir ~oban 
kopegi kadar bile kadir§inashk gi:ire • 
memi§lerdir. Yurduna ve milletine iha· 
net edenlere, kim emniyet ve itimad 
gosterebilir, kim onlara kar~r sevgi ve 
saygr duyabilir? 

Siyasl ve milli ahlak namma bereket 
versin ki bu gibi ihanetler, her mem • 
!ekette pek azdtr ve onlara iimid bag • 
hyanlar, ekseriya aldarurlar. 

ltJiiltiji. 
susunda, ayni larzda hareket etmehdir • ===---==,....-------. 
I~ b hnda tatbikinin miimkUn goriilmesi, a· 

a) Bazt devletler tarafmdan hususi 
tedbirler tatbikt tavsiyesi liizumlu ola • Zl arsmlusal mahfillerde hayret uyanm•1· 
~li~ ~ 

b) 16 dd d I k 
'k Bu itiraza verilecek cevab pek sade• 

net rna e e yaZ! 1 e onom1 dir: 
zecri tedbirlerin filen tatbikt keyfiyetinin, 
bazt devletler i~in, k15men veya tamamen 1 - <;:in • ]apon meselesi, yukanda 
talikt miinasib goriilecek olursa, bu ta _ zikredilenlerin i~inde, ball noktalardan, 
lik, ancak, mii§t_ereken kararlajbnlan ha- bugiinkii anla~mazhkla ktyas edilebile • 
reket planmm muvaffakiyetini temin ya- cek yegane i§tir. F akat JU noktalarda ay· 

hud, zecri tedbirlerin tatbikmdan husu1e nhr: 
geleotlecek zararlann ve mahzurlann, a) Cin, hi~bir zaman, ne konseye ve· 
Cemiyetin bazt iiyeleri hakkmda, asgari ya gene! kurula, ne de §ahsan Cemiyet 
hadde indirilmesi i~in 1ayan1 arzu gorii- iiyelerine miiracaatte bulunarak 16 net 
lecek bir nisbet dahilinde kabul edilebi· maddenin tatbikini istemi§ degildir: 
lecektir. b) Man~uride veya !;langhayda aske· 

1 0 - Ekonomik tazyikm tatbik edi- ri harekat devam ederken, <;in, J apon
lecegi her vak'ada ahnacak olan ebno· ya ile diplomatik miinasebetlerine devam 
mik, tecimsel ve finansal tedbirlerin h•p- etmi§ ve bu miinasebetleri hi~bir zaman 
sini, onceden ve mufassal olarak karara kesmemi~ti. Su halde, yalmz harb i1iin 
baglamak muvaftk degildir. lcabmda, U- edilmemi§ olmakla kalmamtj, hatta ha
ye devletlere, mii~terek bir hareket pia- li harb, kelimenin hukuki manasile, hi~· 
m tavsiye etmek Konseye aiddir. bir zaman tam olarak mevcud bulunma : 

11 - Diplomatik miinasebetlerin ke· mt§hr. 
•ilmesi, bidayette, heyet 1eflerinin gen c) Ve nihayet, mer'iyette bulunan 
~agmlmasma miinham kalabilir. muahedeler mucibince, J aponyanm <;:in 

12 - Konsolosluk mUnasebetleri, i • topraklannda asker bulundurmak husu· 
cabmda, muhafaza edilebilecektir. sunda geni1 bir hak sahibi olmaSI keyfi • 

yeti, yaphgt askeri harekette, bariz bir 
13 - Su~lu devlete mensub §ah1Siar- hudud tecaviizii mahiyeti btrakmam11 • 

Ia, Cemiyetin diger iiyelerine mensub §a-
h1Siar arasmdaki miinasebetlerin kesil - hr. 
rnesi bahsinde milliyet degil, temsil mer- 2 - Sako harbinin ba§layt§ 1artlan o 
kezi esas olacakhr. kadar karanhktu ki, bizzat 16 net mad

denio tatbik edilmemesine hayret edenler 
14 - Ekonomik ablukanm tatbikt u- bile, bunun iki muharib tarafmdan han· 

zadtgt talcdirde, gitgide daha zorlu ted - gisi hakkmda tatbiki icab edecegini ta • 
birler ahnabilecektir. Su~lu devletin si- yinde giicliik ~ekeceklerdir. 
vii halkmm ia~esini kesmek, en son tat • 
bik edilecek 1iddet hareketi telakki edil- Ger<;i, Bolivya, Paraguay kendisine 

harb ilan ettigi zaman, 1 0 may" 193 3 
meli ve elde bulunan diger tedbirlerin 
kiifi gelmiyecegi sarahatle anlattldtktan te, 16 net maddenin tatbikini istemtjlt. 
sonra tatbik edilmelidir. F akat o tarihte, muhasamat esasen c;ok· 

tanberi ba0lam•! bulunuyordu.' 
15 - Muhaberah ve biitiin diger mu-

vasala vaSltalannt, gene! bir nizam alii- Bu kan11k vaziyet, devletlerin, her 
na almak zaruri olacakllr. iki tarafa da silah ambargosu tatbik e • 

I 
di•inin ve Gene! Kurulun ;, 1 tedbiri tas• 

16 - nsani gayelere dayanan miina· vible karstlaytjtntn sebebim izah etmek • 
sebetler devam edecektir. tedir. Gene! Kuru! tarafmdan viiki olan 

17 - Cemiyet iiyesi olmtyan devlet· tavsiyelerin Bolivya devletince kabul 
lerin, almacak tedbirlere i§tirakini sag - ve Paraguay tarafmdan reddedilmesin • 
lamaga matuf anla~malar yapmak 1~10 
faaliyet sarfetmek liiztmdiT. den sonra, te§kil edilen isti§ari komite, 

Cemiyet iiyelerine, ambargoyu yalmz 
18 - Hususi ahvalde, ve ekonomik Paraguay hakkmda tatbika devam et • 

tedbirleri kuvvetlendirmek iizere, !U nol- meleri tavsiyesinde bulundu. 
tal arm tatbikt da muvaftk olabilir: 

a) Su~lu devletin sahillerinin fiJi bir 3 - 16 net maddenin silahlann tah· 
abluka altma almmaSl; didine aid taahhiidlerini inkar eden AI· 

manya hakkmda tatbik edilmemesi key
b) Cemiyet iiyelerinden bir klSmmm fiyetine gelince, bunun sebebi de AI • 

abluka i1lenne memur edilmesi. manyamn harbe miiracaat etmemi1 ol • 
19 - Muhtelif devletler hiikilmet • maSI ve paktm 16 net maddesinin miin· 

lerinin, ekonomik tazyik i~in zaruri ted • has~ran «harbe miiracaat» i istihdaf et -
birleri, vakit kaybetmeden tatbik ede - mesidir. 

bilmeleri i~in, l!,ilhassa kanun baktmtn - •••••••••••••••• 
dan muktazi haz~rhkl·~ -'--'··• gerek
tigini, Konsey, Cemiyet iiyesi olan biitiin 
devletlere hallrlatmahdu. 

Jtirazlara ceuab 
16 net maddenin, ne <;in • J apon me

selesinde, ne Sako i1inde, ne de son defa, 
Almanya hakkmda tatbik edilmedigi 
halde, bugiinkii anlatmazhkta halya hak-

Merhum Vabram Taciryantn ce • 
naze meraaimi diinkii pazar giinii jc .. 
ra edileceii yaztlacakken aebven pa
zarteai giinii i~in yaztlmlfhr. Vaki 
yanh,hktan dolayt dostlanmtza oziir 
dileriz. 

Vahram Taciryan aileai 



CUMHURIYET 

f ~U~Uk hi kAye Kopugun intikam1 l 
~====== Yazan : ErcUmend Ekrem Talu =="'fl 

Konya koylerinde 

hazin bir cinayet 

1$ kanunu lagihasz 

~~~ilerin sigortas1 
KISacik, kavruk boyu, ~1plak ayaklan, 

i•llrab ifade eden yiizii ve partal k1ya -
f. ~ile, Kopuk, bir agacm golgesme ge -
lmce durdu ve tozdan lopraklan yanan 
gozlerile, iiniinde ucsuz bucak"z uzan -
m•kta olan yola bakll. 

Bezkin bir taVlrla, pi1mi1 bir lugla 
rengindeki ~1plak kollanni aln1na gotii -
nip, damhyan iri ter tanelerini sildiklen 
sonra: 

- Of! dedi; yoruldum. ,Surac1kta o
turup, karmm1 doyuray1m! 

Hendegin kenarma ~okmu~. ayaklan
m uzatrnl!li. Elindeki mendilin i~inden 
kocaman bir ekmek par~asile dart he§ la
ne zeylin ~1kard1. T oparlak, san ~i~ekli 
hmdibalann iizerine sofra'lm yaymi!, zi
~·afete hazulamyorken, kar~ISmda bir -
denbire birinin peyd<l oldugunu gordii. 
Bu. uzun sa~larile sakah birbirine kan~
m'l• iisluba§I yirllk, ayagmda delik ler
IIkler la~1yan, zebella gibi bir herifti. 

- Bereketli ohun I dedi. Kaynanam 
beni seviyormuj .. Tam vaktinde gelmi 
~1m! 

Ve derhal, Kopugun yamba11na ~o -
ki.ip olurdu. 

- Eyvalla.h, amma .. sana buyur di
yen olmad1. 

Zoraki konuk varyoz kadar hir yum
ruk goslerdi< 

- Ulan! dedi; <en hi~ diinya gar -
medin mi? 1nsanm bu kadar yiyecegi o
lur da yamm1 bir yolda1ma vermez mi? 
Mademki goniil nza•ile ikram etmedin, 
ben de 1imdi hepsini almm. 

Ve ekmegi oldugu gibi yakalad1. 
Kendinde, bu hayduda kar11 gelecek 
kadar kuvvet duymlJan Kopuk i1i pa -
zarhga doklii. 

-.. - Haydi, boliilelim oyleyse. 
Oteki bir kahkaha alii. 

- Ne? dedi; bolii1mek mi? Yahu 
Lu ekmek bana bile yelmez. Hem daha 
iyi. bu akjam yemegini daha ~ok i~lah
nan yersin. Sonra, fazla da diTlanma .. 
Y oba lepene inerim ha I 

Zavalh Kopuk boynunu biiklii, suslu. 
Y a1 dolan gozleri a~hktan kapamyordu. 
Otlann i.i•liine mtiislii uzand1, uyudu. 

Riiyasmda, zorbanm hakkmdan gel -

digini ve ona, miimkiin olan her itken -
ceyi yapmakla oldugunu giiriip leselli 
buluyordu. 

Bu ne giizel ri.iyayd1, yarabbim I Kuv
vellilerden zuliim goren zay1flarm ezeli 
riiyaSI .. Kendi zafmdan s1ynlarak, za -
limleri her arzusuna, her emrine ramet -
mekl. 

Anslztn, kuyrubokumuna indirilen 
zorlu bir lekmenin aC15ile uyand1. Zor
ba bagmyordu: 

- Kalksana, hergele!. Karmn cloy -
du da, tekerleme mi kestiriyorsun? Hay
di, davran, alc§amhk nzkimiZI beraber a
nyahml 

- Hayu; beni buak. Ben lcendi nz
kimt kendim bulurum. 

Bu sefer, yedigi ikinci bir tekme ile, 
Kopuk, yolun orlasma kadar yuvarlan -
d1. Kall<h, silkindi, ve ~""k di1lerinin a
rasmdan: 

- Ben sana gosteririm, Allah izin 
venrse .. 

Diye mmldanarak, itaat gosterdi. 
Yanyana, iki saat kadar yiiriidiiler. 

Derken, biraz olede bir dam goriindii. 
Kopuk Sizlanmaga ba,lamltll: 

- Karmm ~ok a~. bel bay1lacagim. 
Zorba gori.inen dam1 i1arel elti: 
- N ah, 1uradaki eve kadar git le 

rkmek dilen. Beraber yeriz. Haydi, ben 
burada bekliyorum! 

ro siiriinerekten bir fi§ki y1gmmm arka -
smdan doland1 ve bagh kopegin havla
malanna kimselerin aldm~ etmedijoini 
goriince, evin as1l lr.apiSma kadar sokul
du. 

1~eriye kulak verdi .. Bir, iki dua mi
nldandi; cevab veren, goriinen olmad1. 
Halbuki kap1 ardma kadar a~1k duru -
yordu. Kopuk, hayretle ba~ml uzatt1, 
bakh: Ortada uzun bir masa, masanm 
iizerinde kurulu oir •ofra, bunun da or
la.mda, kay1k bir sahan1n i~inde k1zar -
m1~ bir lavuk gozune ili§li. 

Zavalh a~ adamcagmn nevri diindu. 
Aman, lavuk ne de giizel, ne de lezzetli 
gori.inuyordu! Bunu yiyecek olan insan
lar Allahm hangi bahliyar kollanyd1? 1 

Bir kedi gibi, adela yerlerde surune
rek sofraya dogru ileriledi. Eli, gayriih
l;yari sahana uzand1. 0 ana kadar hu
slzhk etmedig1 i~in, butun viicudu zangll 
zang1r titriyordu. Elini geriye ~eku ve 
bir daha dualanm tekrarlad1. Gene ce
vab almaymca, arhl< dayanamad1, Ia -
,·ugu da, sofranm iizerinde duran ekmek 
somununu da kapt1g1 gibi, arkasma bak
madan savu§!U, 

Kendisini beldemekte olan yoldalml 
hi~ hesaba katm1yarak, yolun iite tara -
fma a§h ve kuytu bir c;ahhg1 siper alarak 
oturup tllnnmaga ba§ladl. 

Lakin zorba, onun geldigini giirmu§, 
yanma ko§mu~tu. 

- 0! dedi. Tavuk, ekmek .. Allah 
versin 1 Becerikliymi~sin, dogrusu I Ne -

Bir k3dm koc3~'"~ knr
tarmak icin katil oldu 

Konya (Ozel) - Konyamn Cihan -
beyli il~esinin Y eniceoba kamonuna bag· 
h Umranh koyiinden F alma admda h1r 
kadm kocasm1 kurlarmak kaygusile katil 
olmujlur. 

Bir k1z ka~1rma yiiziinden ibrahim 
oglu Hiiseyinle Oksi.iz Mustafa kavga 
ederlerken Muslafamn kam1 kendi koca
smm bu kavgada alt oldugunu, dovUidU
f-iinii goriip dayanamam11 ve eve ko1arak 
buldui::u bir kama ile kavga yerine ge -
lerek Hiiseyine saldumi! ve elindeki ko· 
ca kamay1 sag bogriine saplami~Ilr. Y a
ralanan Hiiseyin hemen yere yikllmi' ve 
baroaklan doki.ilmiisli.ir. Dayak yemek
len kurtulan kocanm kam1 F alma katil 
oldu~u i~in yakalanm11 ve Gene! Sav 
manhi(a teslim edilmislir. 

Oiiim 
Asmalh tecimerlerinden Ya&~ctzade 

Merhum Ahmed :?ukrunun oglu teci -
mer Lutfi Yaztct, dun iilmu&tur. Cena -
zesi bugun saat 10 da Suadiyedeki kii~
kunden kaldmlarak istimbotla Eyub -
sultana giiturulecek ve ails mezarma 
giimulecektir. Ailesine ve karde&i !s -
mail Hakk1 Yazictya ba~ saghgt dileriz. 

Bir abide 

is sahiblerile 
sigorta 

i~~iler arasmda 
sand1g1 te~kil 

bir i' kazalari 
olunacak 

Madde 73 - t - -------------.... Madde '17 - Her 
radlar sermaveve BugUnlerde Kamutayda i& sahibi te&ebbu -
kalbo!unarak ve • mUzakere edilecek olan sune ba&ladtgt za -
rilemez. Ancak 16 mam 15 gun zar -1, kanunu IAyihas1n1n tam yasma kadar olan fmda sand1ga (isim 
hak sahiblerinden IT'"'tnlni ne~re.dlyoruz. ve adresini, tica -
maada diger va - ret unvamm, i&e 
rislerden iradlart senedc otuz Ji - ba&ladiiit tarihi, i&in nev'ini, ~ah~ -
radan az olanlar bu iradlannm serma - hrmakta oldugu i&~ilerin adedini ve 
yeye tahvilini islerlerse sand1k idaresi ucrctlcrini) bildirir bir beyan mektu -
kararile bu iradlann sermayeye tahdli bunu vermege mecburdur. 
caizdir. Bu beyan mektubunu 15 giin ge~tik-

!radlarm sermaye~·e tahvili taleb ve ten sonra veren . i& sahibleri ge~en her 
muracaatleri ancak 4 senelik tadil mud- gun ic;in 7c 50 fazla prim vcrcceklerdir. 
detinin neticcsinden sonra yap1labilir. Bu fazlayt yalmz i~ sahibi iidiyecel:tir 

iradm sermayeye lahviline karar ve - ve 4 te birini i~ sahib! i§<;ilerden kese -
rilirse bu irad sigorta sandt;:tmca te:; - miyecektir. 
bit ve ikbsad Vekalclince kabul edile - i&ten vazge~ilerek mUessese kat"i su
cek esaslara gore sermaycy<" tahvil edi- rette kapatildigl takdirde keyf1yet ka
lir ve bu sermaye hak sahibine verile- pati!dtgl tarhiten itibaren 15 giin zar -
rek iPlldl kesilir. ftada bir mektubla sand1ga bildirlecek-

Madde 74- Bu kanun mucibince bag- tir. Muessesenin kapatild1gi ge~ haber 
lanan iradlar ba&kalarma devir ve tern- verilirsc veya hi~ haber verilmezse ka
lik olununaz ve irad sahibinin nafaka panmaga tekaddum eden 15 gun i<;i!\ -
ve amme hukukundan doitan devlet da o muessesenin sand1ga vcrmi~ ol • 
bor~lanndan maada borc;lar i~in hac - duj!u primlerin vasatisi uzermdan ka -
zedilemez. panmanm bildirilmesina kadar ge~en 

Madde 75 - Mecburi i& kazas1 sil(or- her gun ic;in bir prim tediyesine i~ sa -
tasma tabi oldugu halde sigorta sandt- hibi mecburdur. Bu primlerin de diirtte 
gma girerek i~~ilerini sigorta ettirme - biri i&~ilerden kesilemez. !f!as hali bun
mi~ olan bir i~ mlies~esesinde kaza vu- dan miistesnad1r. 

red en amdm bunlan? K I R I K 
- A!lrmadim; ev sahibi verdi. . 

kuunda sigorta sand1.~1 kazaya ugnyan Madde 78 - i& kazalan sigorta :;andt
i~~ilere ve bunlarm bu kanunla gci•le- gmm en buyuk uzvu sand1k umumi he
rilen derecedeki varislerine bu kanunda yetidir. Sand1k umumi heyeti 26 azadan 
giisterilmi~ olan sigorta hak!anm terr:in murekkebdir. Bu 26 azadan onu mec -
ve lediye ile mukelleft..ir. Sigorta san - buri sigortaya labi bilumum i~ sahib -
d1i(l bu suretle vermi~ oldugu tedavi ve Jeri ve onu i~c;iler tarafmdan se<;ilir. 6 
defin masraflarile iradlar ic;in i~ Sd • aza da iktisad Vekaleti tarafmdan in -

- 1kinize de aferin! Y a§aym! Hay-
di bu sefer pay edelim. Ben insafh ada- H A Y A T L A R 
m1m I :~~;:;;;:::::::::::: hiblerine rucu eder. tihab olunur. 

<;:aklSinl ~1kard1 ve tavugu ortadan iki-
yc bOldii. Kartlhkh, oturdular ve bir Harikalar yaratan bir at: 

4 - Sigorta sandtgt ve primler !& muesseselcri ve i&~iler tara(Indan 
Madde 76 - t~ kazasl sigortaslm yap- se~ilecek olan azalarm meslekler iliba

mak uzere mecburi sigortaya tabi i;; sa- rile tevzi sureti ve her meslek i~in de 
hiblerile i~~ilcr arasmda bir i~ kazalan ne suretle se<;ilecegi statu ile tayin ve 

tesbit olunur. Azahk muddeti 4 senedir. 

lahzanm i~inde, k1kudaklanna vannc1ya R E K s 
kadar yediler. 

Zorba i~ini ~ekiyordu. V AH~t ATLAR KRALl 
- Ah! dedi. Bir tane daha olsayd1, ve biitiin orduau yakmda 

sigorta sandtgi te~kil olunur. . 

onu da yerdim. Hergiin boyle ziyafet a- ••••IIT•UiiiiiiiRIIIIiK-' •t•e••••rl 
dama kiSmet olmaz. 

t Ilk iki sene sonunda her u~ kiSlm aza -
~ kazalart sigorta sand1~1 hukmi ~ah- ' 

siyet sahibi olup ikhsad Vekaletinc baji dan kur'a ile yartst azahktan <;1karlar. 
Muteak1b ikinci sene sonlannda diirt lid1r ve Veka!etin daimi murakabc ve 

Kcpugun aklma bir kurnazhk geldi. 
Yalandan, korkak hir ta~r takmarak: 

- Sana bir§ey siiyliyecegim amma .. 
danlacaksm .. dedi. 

- Nedir? 
- Ev sahibi bana demmden 1k1 tavuk 

verdi amma, inad1ma almad1m. 

----------------· Bu ismi unutmaym 

MARAHUANA 
tefti&i altmdadir, senelik muddetini bitiren aza yerine ye

niden digerleri se~ilir. Eski azanm ye-
Sigorta sand1gma i§ sahiblerile ~~~i- niden se~ihaesi caizdir. 

!erin verdigi primler ve primlerle nu -
Ul g 1 d k a d k k Umumi heyet senede bir defa i~tima s e e en san 1 p ras1 ve ye c a -

~esi sandik tarafmdan tediye olunan eder. Fevkalade olarak top!anmas1 da 
caizdir. iradlar ve sermayeler her turlu vergi 

ve resimlerden muafllr. Ba~hca vazifeleri ~unlardtr: 

- Neden be aptal? 11n••• __ __ ____ _ 1 - Statiide muayyen olan salahiyet-

den-ot~~~a liu sabah ettigin"muamel~- 'I BI. RWIALLrSFKVRSTB- o~~UYLALVEESSBELI~TT'I .. I lerden maada hallerde de sand1k mli -
diirline sand1~1n gayesine uygun ol -
mak iizere munzam salahiyetler ver -

Zorbanm eli olanca 1iddetile Kopu - _ 
gun yiiziine indi. Arkasmdan, herif, ge- _ ._ 
ni1 adimlarla eve dogru yiiriidii, selleme
hiisselam bah~eden i~eriye dald1. • 

- Ben de fukaray1m .. Oteki tavugu 
da verin.. Allah nzas1 i~in.. A~1m I. 

Diye soylenerek etrafma bak1myordu. 
Fa kat o anda, evin i~erisinden hay • 

kumalar koptu: 
- <;:iftemi verin! 
- Tutun keratayd. 
- Kopegi saldmn!. 
Cahhgm ara•mda gizlenmi1 olan Y..c· 

puk, manzaray1 sevincle seyrediyordu. 
Zorba, kopegin oniima, yel gibi Ia ya
mbatmdan ge~li. Petinde, kazmalar, kii
rekler, ~iftelerle bir siirii halk ko,uyordu. 

0 zaman, agz1 kulaklanna varan Ko
puk, giilmeklen ka11la kallla: 

- Oh !dedi. Allah biiyiiktiir I. Her 
zaman zayiflar all olmaz ya?. 

Ercumend Ehrem T A.LU 

BRiGiTTE HELM 
Merakh ve hiaai bir filimde 

BEN SENiNiM 

E FRANSIZ TiYATROSUNDA a 
Y A OPERETI - YENI KADRO ~AZIYE H. KEMAL 

BU AK~AM 20,30 da EMiR SEViYOR 

SARAY SiNEMASINDA 
Bu haft~ aoriilmemit bir muvaffakiyetle gosterilmekte olan 

F R A N Z I S K A G A A L in en giizel eseri 

KO<;OK ANNE 
filminin seyircileri bogdugu kahkaha tufam Taksim ba,mdan 

duyulmaktadtr. tli.veten: PARAMOUNT JURNALDE: 
Habe,iatanda harb havadioi ve saire ... 

SiYAH GOZLER 
Me~hur Ru• • Otchie Tchernie • romamndan iktibas edilen bu a•k 

manzumesi, l;ingenelerin kalbindeki vatan i,tiyakmi tasvir eden heyecanh 
ve ~ok sevimli bir f8heserdir. 

SiYAH G0ZLER : Ate1li gozler, hat dondiiriicil <r ozl~r, Giizel gozler 
Y aratan : H A R R Y B A U R 

• mek, 

2 - Sand1i\m senelik muamele ve he
sablarml ve idare masraflarm1 tetkik ve 
tasdik etmek, 

3 - Statu huklimlerinin tatbik1n1 
murakabe etmek ve icab ediyorsa sla -
Iii hukumlerini tadil ile ikbsad Veka -
letinin tasdikma arzeylemek, 

4 - Sand1k i&lerinin sureti icrasma 
dair kararlar vermek ve dahili talimat -
lar yapmak. 

Umumi heyetin ic;timalannda !ktt -
sad Vekaleti tarafmdan bir komiser bu
lundurulur. 

Komiser i~timam kanuni hukumler 
dairesinde cereyamm murakabe eder 
ve i~tima zaptmm bir suretini raporile 
beraber Veka!ete verir. 

ilk umumi heyet te~kil etmek iizer, 
i& sahiblerile il;c;iler tarafmdan se~ile -
cek olan onar azanm yukandaki nisbet 
ve esaslar dahilinde nas1! ve hangi mii
esseseler tarafmdan intihab edilecegini 
ikllsad VekR!eti bu kanunun mer"iye -
linden itibaren iki ay zarfmda tayin e
der. ilk heyet, intihabmdan !libaren ni
hayet bir ay zarfmda toplanacaktlr. 

iSTANBUL: 
18 bayanlara jimnastik, Azade Tar • 

can - 18,20 Karmen operas! birinci ve 
ikincl perde • 19,25 spor konu~malarl• 
Said <;elebi - 19,45 Rumen halk musi -
k!s!, Mayistro Eslega~o ve arkada~!art.' 
20,10 20 ilkte&rinde yaptlacak gene! nu
fus say1m1 m.unasebetile Oniversite pro
fesiirlerind6fl (Noy Mark) tarafmda!l 
konferans- 20,25 son haberler, borsalar• 
20,30 radyo caz ve tango orkastralan ve 
Bedriye Tuzun - 21 Rus sporculari!ll0 

&ehrimize gelmeleri munasebetile l'Jal<· 
simde yap1lacak I!Ures musabakaJaruuJI 
nakli. 

VIYANA: 
17,10 konser - 18.10 acayib musiki •• 

letleri - 18,30 gramofon, konu&maJar• 
kitablara dair - 19,20 radyo tekni~ ' 
19,40 ingilizce ders - 20,05 habelrer, 11' 
lusal yaym - 21,05 konser - 22,05 oper• 
par~alar1 - 23,05 haberler, karl&lk pro~; 
ram, eglenceli konser. konu~ma - 24,1 
konserin devamt - 24,50 cazband takilll~ 

BERLiN: 
17,05 konu&malar - 18,05 $tutgartta!l' 

19,35 konu&ma - 21,05 Hamburgdan ' 
20,45 giinun akisleri - 21,05 haberJer ' 
21,15 kab~re numaralan - 22,15 masal • 
lar • 23,05 haberler - 1,05 kan~tk prOb' 
ram. 

BUDAPESTE.-
17,15 genclerin zamam - 18,00 .ttopor· 

taj - 18,45 keman konseri • 19,15 koP ' 
ferans - 19,45 sue! musiki - 20,55 koll ' 
ferans - 21,35 gramofon - 22,25 habet ' 
!er • 22,45 oda musikisi - 23.50 konfe ' 
rans - 24,05 <;:ingene musikisi • 1.10 bil' 
berler. 

BiJKRES 
' 18,05 dans havalan - 20,05 haberJer 

20,20 c;ifte piyano ile konser - 20,50 kon; 
ferans • 21,05 oda musikisi • 21,40 58, 
konseri • 23,05 Viyana musikisi • 23·

5
c 

haberler - 23,50 eglenceli konser - 24, 
yabanct dillerde konferans. 

PARiS (P.;~dio Paris): 
2• nl 

20,05 haberler • 21,25 ktraat - -50 
&iirler ve &arkdar - 22,35 haberler - 22. 
oda musikisi - 24,55 oski musiki. 

ROMA: 
' ~ 19 gramofon • 19,35 Bariden yaban r 

dillerde haberler - 20,05 almaaa habtjl 
ler - 20,25 frans1zca konferans • 20.ol 
ingilizce haberler, gramofon • 2l·ll' 
italyanca ders - 21,10 Bariden Yunan 9 
tan i~in yaym - 21,25 haberler • 21• 
opere!: Eva • 24,05 haberler. 
==•A • --~±. 

Nobetci eczaneler - . 
Bu gece niibetc;i olan eczaneler ~t)Jl 

lard1r: 
istanbul cihetindekiler: d 
Bak1rkoyunde (istepan), o..;erranP~til 

da (Seref), Cibalide (Ahmed Ne~' /J 
<;emberlita~ta (S1rn), EminontJGr 
(Hiisnii Haydar), Fenerde (Arif), , 
dikpa.~ada (Asador Vahram), J{al'9 • 

gUmrukte (Kemal), Samatyada (£r0
, 

filos), Sara~haneba§mda (ibrahim ll:~ 
lil), Topkap1da (N azun), ZeyrektC 
Hulusi). 

Beyoglu cihetindekiler: p 
Be§ikta&ta (Receb), Galatao:a JJO .; • 

yolda (Merkez), Haskoyde (Yeni '1'~, 
kiye), !stiklal caddesinde (Kemal ~., • 
bul), Kas1mpa~ada (Yeni Turan), • 1~• 
!ide ($ark Merkez), Tunelde (Mall< 
vi~). r: 

Oskudar, Kad1kiiy ve Adalardakil~, 
Buyukadada ($inasi), Heybe!ide ( . • 

suf), Kad1kiiy Muvakkithanede (S~·· 
del), Kad1kiiy Siigudluc;e~mede (Osr · 
Hulilsi), Oskudarda (imrahor). / =,..,...,,.--.,...............,..--......, 
duktan sonra kat'iyet kesbeder. 111 
dairesinde ne~ir ve ilan edilir. . ·et' 

Kopuk, bir an i~in tereddiid etti. Fa
kat i~min ezilmesine dayanamad1, yii 
riidii. 

Sokaga a~1lan parmakhkh bah~e ka I 
piS! arahkll. Buradan i~eriye siizi.ildii. 
Kopegi ku§kulandirmamak i~in duvarla-

A,k, 

Yak1nda 
Hua, Para 

TURK'te 
SIMONE SIMON - JEAN P1ERRE AUMONT 

Pek yakmda 5 U M E R Sinemasmda 

Madde 79 - Sand1gm bir statusli ola· 
cakhr. Statu sand1gm te~ekkiilunden 
sonraki iki ay ic;inde sand1k idaresince 
haz1rlanarak ilk umumi heyet~e kabu -
!Unden sonra !ktisad Vekaletine giin -
derilir. Statu ikhsad Vekaletince tetkik 
ve icra Vekilleri heyelince lasdik olun-

Umum! heyetin vazife ve saHih1) !&I' 
Jeri ve sand1j!m le~kilati ve sureti 9; 

resi ve primlere, sermaye ve yede!C ,4 

~esmm ne suretle kullamlacait~"'.jllt; 
diger hususlara aid biitun hiJ!CU 
sandigm stati.isile tayin ed~ 

"Cumhurlyet., In bllleml: 60 

Tercilme eden: Orner Fehml Bn~kut 
Drucond yaz1hanesinin kapiSmda A

li•e raslad1. Gene kiZ haykiTdi: 
- Drumond, sizsiniz ha I Ne giizel 

tesadiif! 
- Ben de bu fikirdeyim. Size tesa -

diif elmek lesadiiflerin en iyisidir. 
- Size miihim bir~ey soylemek i~in 

kojarak geldim. Evinizde bulamiyacagim 
diye korkuyordum. 

- Cok mu miihim? 
- Sizi memnun cdecek zannrdiyo-

rum. 

- Bir arabaya binmek isler miJiniz? 

- Hayu, hayu, benimle beraher ge
liniz. Biraz yiiriiyelim. Ben soyliyecegi -
mi yolda soylerim. 

Y any ana yiiriimege ba,Iadilar 
Alis soze ba1lad~: 
- Ben diin ak§am size cinayete aid 

en miihim hakikali soylemegi, delillerin 
en miihimmini goslermegi unutmu§um. 

- Gene bu menhus maceradan m1 
bahsedeceksiniz? 

- $iiphesiz Drumond, ben ondan 
ba1ka bir§ey di.i,iinemiyorum, ondan baj
ka bir§ey goremiyorum. 

- 0 halde ~abuk soyleyiniz 
- Benim delilimi mi? htel 
Alis, elinde lattdigi metin ~antadan 

kana bulanmlj mendili ~1kard1. 
Drumond bagndi: 
- Alis, Allah atkma onu saklaym. 

Y ahud daha iyisi hemen bana verin. 
- Korkacak bir1ey yok. Ni~in bu lea

dar tela, ediyorsunuz? 
Gene klZ m~ndili gene ~antasma ko 

yarak ilave etti: 
- Bana biiliin diinyamn altmlanm 

\'ermi1 olsamz gene onu size buakmam. 
Buakmam, c;iinkii sizin onu ne yapacagl
mzl c;ok iyi bilirim. Halbuki bu mendil 
benim i~in bir hazineden daha kiymetli
dir. 

• 

- Kafan1za gnen 
miithi1 ~ey, Ali•? 

fikri oabit ne brdlf. Bir vakitler benim hizmetimdey -
di. Uzunca boylu, narin yap1h, her va -
kit siyahlar lliyinir, i~giizar, malumath 
biT kadm ... I11e Valeri budur. Ben size 
bir larihle onunla giirii§menizi pek ziyade 

- Bu sozleriniz mugyiri nezakettir. 
Soylemek istediklerimi aoylemiyecegim. 
<;iinkii siz benimle egleniyorsunuz I 

- Haydi Alis uzatmaym. SabuSIZ 
hktan ~a1hyacag1m. 

- arzu ettigimi soylemi,lim. Hallrhyor mu-

- Soylemiyecegim. 
- Camm, ni~in ~ Bu kadar msats1zhk 

olur mu? 
- Haydi sizi daha fazla iizmiyeyim. 

sunuz? 

- Evet, evet hahrhyorum 1imdi, fa -
kat ben o kadm1 hi~ giirmedim. 

- Son derecede giizeldir. 
- Ne vakit gilmi§ti ~ 
- T amam, benim mahud riiyamt 

gordUgi.imUn erlesi gUnii... Y ani 4 ma
ylSia... Pek ziyade hasta olan ve ken -

degilim; disini istiyen validesinden bir telgraf al
mi§Il. 

Bir saat evvel bu menhus mantoya ve bu 
menhus mendile lekrar bakml§hm. No 
gordiigiimii biliniz bakay1m .. 

- Ben bulmaca miilehassl!l 
bilemem. 

- 0 halde cezay1 verin. 
- Sokakla bulunmadiglmlz zaman 

veririm. Siz ~abuk soyleyin. 
- PeHla! Ben bunun benim olma-

digiDI farkettim. 
- Mantonun mu? 
- Hayu mendilin. 
- Ya kimin? 
- Valerinin mendiliclir. 
- Valeri kim oluvor} 
-Valeri mi? 
- Evet. 
- NaSI! onu unuttunuz mu? 0 misli 

bulunm1yan miikemmel lijr famdiitam -

- Onun hakik1 ismi bu mudur? 
- Bana soylendiiiine gore Valeri 

1mblard. 

-Valeri fmblard m1? 
- Evel. Bakm1z mendilde V mar • 

kaSI var. Olmasa bile ben mendili pek iyi 
lamyorum. 

Drumond, Alisin ~antasmdan tekrar 
~Ikardigi mendili ald1. <;ok 1iikiir ki aa

bahm bu erken vaklinde sokakla ge~en
ler ~ok degildi. 

Drumond mmldand1: 

- Bir hizmet~i kadm i~in fazla giiLel 

bir mendil! 
- Siiphesiz. Ben size onun kullandigi 

her§eyin iyi oldugunu aoylemeyi unut -
tum. Hatta kendisi bile seviyeainin fev -
kinde gori.iniirdii. 

A lis bir mi.iddet sustuklan sonra: 
- Lakin size soylemek isledigim §e

yi anladm1z m1? dedi. 
- Neyi? 
- Soyliyeyim I (3) may1s gece!l ben 

manloyu giymi§ olsam bile bana aid ol
miyan Valerinin mendilini ahp cebime 
koymazd1m. 

yacag1m. 
diyorum. 

-- ., 
. •I 

Mosyo Lekorneli gorm1Ye • 

- Bu da kim oluyor? Ja~' 
- Sevgili Alisim, ben de bu • rfll 

heni.iz lamm1yorum. F aka I size .>'de' 
ederim ki esrann anahtan onun ehP 
dir 

-11-
Telefonda ~. 

Drumondun gozleri birdenbire parla 
d1, sevincle bagud1: 

- Alis, buldunuzl 

Drumond Sen Mi1el caddesinCie ~t' 
kerrer 282 numarah binamn oniin~~rfl" 
Iince kap1da aSih olan levhalan .. 0 

11;~¥ 
ga batladl. Mermer bir levha ut ,r~· 

- al110 harfle yazilmij !U kelimeler v 

- Neyi? 
- Zincirde eksik olan halkayi ... Ba· 

na bir vaidde bulunur muaunuz? 
- Ne gibi? 
- Buna clair hi~ kimseye bir§ey soy-

lememeyi ve hemen eve gidip o mendili 
mantonun cebine koymay1 ... 

- Siz boyle arzu ediyorsamz ba1iis -
liine. 

Drumond durdu, elini uzatarak: 
- Allahatsmarladik sevgilim, dedi. 
- Nereye gidiyorsunuz? Bana re -

fakat etmiyecek misiniz? 
- <;ok arzu ederdim, fakat yapami· 

Lekornel 
Kcitibiadil • ~~tl 

Drumond adeta ko1arak ikincl 
~1kt1. e ~~ 

Solda uJak bir levhada yaz1b~n vl 
I. . L I d Z'l d... inill I ImeSI 0~<111,.1YOr U. I ugmes ~f(i 

rinde de (bas1lmasl rica olunur) c 
lesi vard1. - . gtff' 

Drumond diigmeye basti. Kap1Y1

0 ~: 
bir katib a~h. Bu gene Drumond~ b~l 
mini ve ne istedigini sormaga vak'\rfll~ 
madan o iki ka1ibin daha yazl >'110dl~ 
ta olduklan biiroyu ge~mi§, yaP I 
odaya girmitti. y#11l 

(Arlall 



\4 Birindte$rin 1935 

~VFUs SAYIMINA DAIR: Biz bize 

Ka~ ki§iyiz? ------
Kotii adam 

- Aliyi na11l bulununuz) 
- Bnakm IU serseny1. Ahlahizin 

ingilizler, 
• • • 

vaz.~yebn1 

italy an 
nasi I 

ordusunun 
goriiyorlar? 

Iki kundakc1 

$ 

lieyecan i~indeyiz. <;iinkii niifl.lsumuzun mikta~i 
lllilli hayatm biitiin faaliyet ~ubelerile alakadard1r biridir. Times «Biz italyanlarJD zaferlerine hayret etmi~tiz; M erak edip te, Istanbul yari• 

- V eli hakkmda ne dii!iinursuniiz) T 
R It h b d 'J b f 1 • d gmlanmn tarihini inceliyenler, h a am aramak, bulmak ve begenmek ~ekkil bu say•m lalimalnamelerini islalis- - Terbiyesizdir. ayir una egi , U za er erJn ne en bu koskoca !ehri birkac; defa 

r ~'Ujunda nekadar titiz davramrsak dav- tikc;iler isle o kadar zevkle mutalea ve - Ahmede ne dersiniz? 'k , ~, f d' ba,lanba!a kul eden afetin yuzde dolesan 
1·'"k •m furaSJnJ teslim etmek laz1m ge- tetkik edebilirler. T alimatnamelerin yal- - Bula§Jk ruhlu bir adamd~r. On- gec1 bg1ne ~~lyOrUZ,)} Iyor iki sebebden ileri gelmi! oldugunu hay· 
,: i memlekette bir istatistik hareketi ntz kitab hn•tmlmak ve yahud masa dan sabnmm . 
• 11 ' retle gorurler. 
r ~m11hr ve bu hareketten alakadarla- ba11nda yalmz akh selime muracaat e • - Y a Mehmed) « T aymis», I 0 birincite1rin tarihli nus- bir mesafeden ba,ladtgt halde dort giin-
/". Jstifade edebilmesi i~in 1statistik ida- dilmek suretile vucude getirilmedigi he- - Aman ... U.brdtstna bile Iaham- hasmda !U ba,makaleyi ne,retmittir: de hedefine vast] olamadl. Bunun neti Bu evbark sonduriicii, katil kundak· 
l•ll «rnumkun olan» t yap1yor. Zaman men her sahifesinden anla11hr. Bur~da miil edemem. «Cenevrede i1lerin yava1, bizzarure ya- cesi olarak, arazinin mii!kiilahnt diitiin- ~tlardan biri pathcan k•zartmast, oteki 
c 'f~n intitar eden ve herbiri bir suretle hic;bir madde laf olsun diye konulma - fki ki,iyi, bir ii~iinciiniin tahsiyeti va1 gitmesi bize gozlerimizi bi[an i~in miyen halk, ltalyanlarm bu ileri hareket- ise, Meryem Ana kancliliclirl 
da •b• al.ika olan monografiler bir tarafa mt11lr. Say1ma, say1m guniine aid olarak hakkmda fikir yuriiturken dinlerseniz, Sarki Afrikaya, orada cereyan etmekte lerini pek te iftihar edilecek askeri bn Bunun boyle oldugu 0 derece muhak· 

1 ~~du_n.. ida renin ytlhldan bu vaziyetin hemen hemen hi~bir ihtimal gozden uzak yiizde doksan yukandaki ciimlelere ben- olan vakayie c;evirecek vakit bnai<Jyor. muzafferiyet telakki etmiyorsa, bunun kaktlr ki, eskiden, bek~inin can ltrmala· 
~ 1 !dJr. Memleketin niifus ve sthhatine, lululmamt! ve bu ihtimallerden herhangi zer §eyler duyammz. Muhtelif tahislara Aduanm zaptmdan sonra ltalyanlarm kabahatini ltalyanlann kendi ne1riyat • YJCt feryadt: 
ti ltnf Ve adliyesine, ziraat ve sanayiine, birinin tahakkuku halinde ittihazt zaruri dair tamd,klarmtzln size, sizin tamdJk • ileri hareketinde, bir durgunluk gorunii - lannda, kendi tafrafiiru1ane relelamlann- - Y angln var! 
~~lret Ve maliyesine, oafta ve sairesine veya miinasib tedbirin iraesi ihmal olun- lann1za soylediginiz diitiinceleri toyle yor. Bu zaten belelenilen bir1eydi, hatta da aramak lazJmd~r. Bir,eyi oldugundan Diye ~mlad1 mwdt, evleTde kadmlar, 

d •hval ve harekit hakkmda yJihlelar- mamJ§IIf. b' I h bl k ftalyan laarruzunun •imdiye kadar t-m1·n ba•ka aostermek, hakikati mubalaO.a et- mahalle kahvelerinde erkekler: an · 1r top ay1p esa arsan1z, gorece siniz ' ' ' ~ ~ 
b"l mlicrnelen mustefid olmak imkam Memlekelin ahval ve icabatt; halkm k' k d d ettiO.i muvaffakiyet derecesi de bekl·n1'1- mek, vak' aya uzaktan seyJrct olanlar - Ey I Palhcan mevsimi .. Gene yan· • u d 1 ten i ettiginiz, begenme iginiz m- ~ ' 
h n ugu gibi tafsilat ve teferrual sa • ruhiyat1; kalabal1k binalann, •ehirlerin, 1 d I m1yen bir•ey deg"ildi. Maamaf1"h ,·.,,·Ia uzerinde, rok defa, bir aksulamei husule gmlaT stkla§lt I l!ind ' san ann saytSt, biitiin ost anmzm sayt- ' • ' 
te a monografiler de ~ok faydah bi- merkezden uzak vilayetlerin hususiyet - smdan pek az eksiktir. ordusunun malik bulundugu harb vesa- getirir. llk inllba gittikc;e soner. Nitekim Diye soylenirlerdi. 0 zamanlar, lstan· 
\~erci letkil elmektedirler. leri; ge~en tahririn lecrubeleri bu tali - itile kar§ISindakilerin ellerindeki silahlar Habetistandan gel en ve sonra da !tal- bulun riaya kesafeti bulunan semtleTi ay· 
••tern) 1c · · · ·1c h · d 1 d Halbuki bunlann hepsile merhabala-

lo•) . ; elln tslalJ.sll sa ast iizenn e matname er e ayn ayn nazan itibara nazan itibara almacak olursa, ltalyanla- yanlarm kendi resmi tebliO.lerile de teey- n idi. Rumlann ekseriyeti Beyoglunda 
• er,m1 · d 1 1 It b' k h 1 Jd • .... ,.. M I' 1· 1•yor, gorii1iiyor, hatta sevi1iyor, opu~ii- ~ t 

Ill' Z1 o •1 mr en IT Ia tm e em- a mmtl o ugu goru ur. ese a Ia 1mat- nn bu ilk hamlesinin muvaffak olmas1, yud eden haberlerden, Habe1lilerin mu- Tatavla, Sinemkoyu ve Tarlaba§l, stan· 
ioretli bo1lukfara da lesaduf ettigimiz Ia Y•l meselesine miiteallik bird en naza- yorsunuzdur. herhalde 1914 - 1918 senelerinde giin • kavemet etmedikleri, maksadiar.mn bulda F ener, Y edikule, EdirnekaptSl Ia· 

mudur) n dikkati celb•dec k b' dd · .. 0 halde bu reki•tirmek, bu beg" en me- 1 · d fl 1 E 1 K ~" h ' e IT rna enm goze • ' erce top~u ate1m en sonra bir tek du1- ltalyan ileri harekatmt tehir etmek t~m ra annda oturur ar. rmeni er umka-
lt up esiz ki vardiT. Umum memleke • ~arpmamast miimkiin degildir. Ge~en tah- mek nedir) man hathm zaptetmek i~in yaptlan umu- onlan oyalamak ve hJrpalamaktan ibaret p1, Samatya semtlerile, Oskudarda lca-
t •• l•mil niifus hareHtt, zeriyata, rekol- rirde de ya•a aid sua): T arihi tevelliid Ben, kendi hesab1ma soyliyebilirim ki, mt' b1'r hu"cumun muvaffale olma••ndan d' 'I K uk d ki t 
'' 0 ' • oldui!u bugiin arhk tamamile anla!tlmll" •Ye 'e uzgunc arasm a mil er• 

"'-t.1?'iitullim ralcamlar bu meyanda ~tklinde irad ediliyordu ve nazariye iti- biitiin butun nefret ettigim, hie; ho§lanma- role daha emin b1'r•eyd1'. 0 zamanlar da- 'h d 1 d' B - · · d A dk" ""•a a 1 b 1 F b 'I h ' ' l!r. Habe,lilerin bu mukavemeti de, ken- c1 e er er '· ogaztc;m e rnavu o-
t"- t sayt a i ir. a kat insafla teslim ar1 e JUP esiz ki en saglam sual tekli d•ibm bir adam yok gibidir. Herkesin iyi hi, astl mesele bo"yl• bir muvaffakt'yet .. y 'k" T b Ad I d B" 
''"•• I' I k b k f b d B d f k ' di kuvvetlerini maddeten azaltmtyacak yu, em oy, ara ya, a ar a u • list,·t . •z•m. ge ir ... i u no sanlan sta- u ur. u e a i say1mda ise sualin 1ek- ve begenilecek taraflannl arar, bulmaga elde edildilet•n •onra ortaya r1k1yordu. "k d A d 1 k d M 1 

• td d - 1 1 k )' d _. · 'I · Jd ' • ' bir surette ve buyuk bir basiretle tertib yu a a, na o u IYIStn a a tepe, 
ki]• aresme eg• • mem e elle koy le§- 1 egl!lm rn•1 ° ugu goriiliiyor. Hi~ ~allltnm. Bir hamle daha yap1p biraz daha ilerile- K I P d'k R I 0 k Y 
.. :""'"· le•kilatt mevcudeye ru ... ym ol- 1iiphe etmiyoruz ki istalistik idaresi bu edilmi11ir. Astl bu cihet hayret uyand1r- aria • en 1 urn ann, ria oy, e-
"'•S 1 ' ,. Mademki cemiyet halinde Yaltyoruz, re sokulmak kabil olamazsa, elde edilen 1 1 · h II K I d Erm 'I · f' 
1.• 

1 h1m gel•n ko"y t'dar•s1'n1'n h•ou"z d f 1 kl' · d _. · k mt!llr. <;:unkii mparatorun Ia uzak ar • mma a e, tna Ia a em enn say I• 
•l • ' ' e a sua 1• Jnl egl!hrme le miihim irinde bulundug" "-uz muhiti -her•eyi ile bu muvaffakiyet, yap1lan sarf•'yata, ver,·- 1 · 'd' 

l tuv d · b I · f b bl 1 k T ' ~- ' dan bile halkm uzerindeki nufuz ve teSJ· ye en 1 1' •Ill t . e emem•l u unmasma tza e ey- se e er gormul o aca . arihi tevellud beraber- sevmege mecburuz. len zayiata hi~ te teleabul etmiyordu. 
b" •• tlr.ttza eder ve gene hie; •iiphesiz denilince garb memleketl•r•'nde ha•·ra rinin zannedildig" in den rok daha biiyuk Buralarda da yangm oldu mu, uzun• • v ' ' u V e eger yeni tantdJgtmtz birisi idn Dii1man cephesine attlmak nekadar Ito • • b 1 b b ] '- 1 
11,1 e •.msali muhim bo1Iuklar yalmz ih- bir tek tarih gelir: M1'Ja'd'1 tar•'h. Bt'zd• oldugunu ispat etmJ•IIr. Habe•istanda oy u se e ini ara,llrmaga iizum u • 

t ' fikrimizi sorduklan zaman, laysa, o cepheyi yanp ic;erilere dalmak ta ' ' A · M A k d I' ba ~~Vt.Yeden degil, daha ba1h ve da- ise bu hususta kac; tarih mevzuu bahsol- ademi memnuniyet emareleri de goriil- mazd1. le11n, eryem na an i m• 
., h Am b k 1 o kadar gu~tu. Askeri noktai nazardan d k d h kk k '"'· 
1

u. un hayati bak1mlardan da bir an maz: Hicri tarih, rumi larih, miladi Ia • - an Ira In 1unu memektedir. Bilakis, ltalyanlann kar11 • en ~~ ltgt yiiz e yiiz mu a a h. 
·•• I 1 D k b d · · k'l d o zamanki halle bugun ltalyanlann kar-JI Ita e edilmelidir. 11e o ~Qsluklann rih. Tahrire vaSJta olacak anama sonra erse • un a cem•yell lei 1 e en lannda zannedildigindeo daha miittehid, Soluk bir tasvirin oniinde c;ipildeyen, 

""Ill• • 1 f dl k b" .. ,_ 'f · · 1 Jlla11tklan ve halletmek mecburiyetinde id, ~SJna tntizaren bugiin de statistik ihsa m•vzuu olan f•rd• h•'cr•'yt', rum•'y•', er ere ar11 en uyo" vazt emtzl -on an daha toplu, daha muntazam bir millet bu olu gozii kadar feniz, bir damlac1k 
Its '- ' ' ' 1 k f · ih I ·•· · · 1 bulunduklan meseleler arasmda manidar I~ 1• Yuunda irad eyledigimiz sua • miladiyi, aralanndalc,· gu"n ve sen• fark- an ama vazi esim. rna elllgtmtzt i an bulunmaktadJr. c1ltz kandilin «ale! olsa, curmii hdar yer 
• Ya · 1 ' · 1 bir mii1abehet vard1r. Fa kat bu mii!abe-

!tvabt "' mem ekette kac; ki1iyiz, sualinin lannt anlattp Ia bunlan halen mer'i \'e elm!! 0 uruz. het buTada kaltr. C:iinkii bu iki harb ara- Eger Habe1Jiler bu milli disiplini mu- yakarl» temt silini ka~ kere yalanlad•SI 
19 nt ve~iye h.azt.rlanmaktadiT. mevzuu bahsolan miladi tarihe ~evirt • N. hafaza eder, muvakkaten bir miktar ara· butiin eski stanbullularca malumdur. 

t 27 s 1 k d k smdaki farlc, Avrupamn dar bir sahasm-li 1 enesme ge mcJye a ar yu an- mek ve ondan sonra vahidi tadadm ya • zi kaybetmekle yese dii1mez ve yahud Gene de, bu elektrik ve havagazi as-
' Uale k 1'' b' b 1c • k' da yap1lan bir siper harbi ile Afrikanm 
'·~ a 1 " ceva verme tm ant 11n1 bulup tesbit etmek hususundaki mii•- Yugoslav tarihi.DI• om- bundan miiteessir olarak dii1iincesiz bir rmda, korbogaz•m•za inecek iki dilim ·1 Yoktu 1927 d b 1 b ' vasi sahalannda yap•lan hudud muhare-
11 d' • e u sua e ceva ve • kulall bilhassa uzak vilayetlerde, bu harekete kalki!mazlarsa ve hava born • patltcan ktzartmaSJ ic;in kucakla tahta 
b. 

1
' F' a kat d d' k' l'k d t b• f • beleri arasmda bulunan buyiik farkllr, 

11 " ara an ye 1 se IZ sene 1 vi)ayetJerin iicra koy)erinde lasavvur ZUD a a~tJyan Jr aCJa• bardrmanJanna hedef olmamanln yolla parra)an tulu•turur, me•kuk bir 1efaat I muddet t'kt · · f Y bundan maada Buyiik Harbde ileri ha- ' ' ' 
')jl t · gee; 1 en sonra tllra etme • ediniz. Bir gun i~inde olup bitmesi miil - J' Jd" .. nm biraz daha ogTenirlerse, hi~ 1iiphe u;;runa odamiZID perdeleri dibinde yag" 
'" .. kendi .. b .. 1927 I DID matem I Yl onumu" reketi yapllmazdan evvel zemm topc;u ~ "'ind mlzt ugun gene 0 •· tezem bir tahrir i~in idarenin o klMik yok ki miistevliler dahile dogru ilerledik- kandili yakanz. tJ',· h~n bir gun evvelki vaziyetteymi•iz kl' 1• • k 1 - .. d... ate1ile hamlaniTdt. Halbuki 1imdi bu ·) . d h . d • I k •o ' 1e 1 sua 1 tp a e mege guvenme 1g1 an- ( Ba,makaleJen Je11am) ~e t! en a a ztya e ag1r •1aca , ve va- Bereket, miikemmel ve fedakar bir it• 
Q•ta hsletmekte~i~ 0 .hdar ~erak ve a- latJbyor. ,iikranma hak kazanan yeoi bir biiyuk- vazifeyi hava kuvvetleri gormektedir. ziyetleri tehlikeye du,ecektir. Du,mamn faiyemiz varl Yoksa bu kafa bizde iken, 
llti't, e ecan. t~mdey1z. N.ufusumu.zun ••• ]aponlar, Jeholii fethederlerken bu yeni d h'l k 1 "d f'l 1u 1 
b • ~ liik go"•termt'•t•' B hareket tarzt bu" "k a 1 e so u mall, mu a 1 ere a n ar yap- bu zu";;u"rtlu"kte, bugu"nku" aHnde h•pt'mt'• ir•· .'', nediT? Bu husustakt tahmmler • ' · u yu silahm maneviyat iizerindeki tesirinin ne k .. k 1 ll k k h ~ ~- ' ~ 
1,,~'~n1 hi~ tutmuyor. 14 milyondan bal- Demek isteriz ki talimalnameler uzun Kralm lakib ettigi yiice insanltk siyasa- derece biiyuk oldugunu gordiik. Maddi rna • bmuna a e yfo annt esme • 

0
atta viranelerde bireT ~dmn alttna SIRtDmlf 

1 •It~ 15 7 2 uzun tetkiklerin, tecriibelerin ve bellti de sma da pek uygundu. Bugiin butun Yu- muka ele etmek ITsahm verecektir. a- bulunurduk. 
<,J • • I • 0 hatta 25 milyona k I tesirlerine gelince, bu da miidafilerin ha ,1·md,·d·n 1·s11·Ja• ordusunun cenahlan et-

"'t rt rtt 1 1 H ,_ k uzun uzun muna a1a ann mahsuliidiir. goslav milletini buyuk ve kahraman Kra- • ' 
btreJ 

0
• ay~ am ar all tyor. a~<i at F k l h bulunduj!u vaziyele ve dar yeTieTe sokul- rafmda Habe•liler•'n man,·dar ball hare-

' l 0td~r b I . M ,. . . d a at stalistik idaresinin istihzarall ne bn aiiTOSl oniinde tekTar loplanmt! gOT- k I ' 
ErciimenJ Ekrem T A.LU 

t 1,J • t emey1z. ese a itzenn e k d d mama , top u bulunmamak hususunda ketl•rde bulunduklan bJ'Id1·,,·)1'yor. G•rrJ 
~ '<~ar 1 klr. f d'l It d b a ar geni1 ve nekadar ciddi tutulmu1 iiglimliz zaman Yugoslavyanm butiin • • • S h 1 ~ 11't " ev~ u e 1 se, ne a ar sa IT • olursa olsun ve tahrir gunu adeta onun dostlan ayni saygt ve sevgile biitiin bu gosterecekleri kiyasete baiihd~r. ltalyanlann ellerinde bu gibi tehdidlere aytm aztr Jgt 1"'~ Rostenlse okadar yerindedir. Nii • · b k'l' h k h 1 k f 1 d 1 d d 1 ftalyan gazelelerinde miitemadiyen lear•• koyacak bir hava kuvveti vard1r. Nu"fus saytml miinasebetile diin her I"J,· ~tun miktan milli hayaltn hangi emnne gec;en utiin te1 1 all ii iimet va- altra an a a ann a can an 1r t ar, ve .... 1 (lt l I b" "k f I . . • 

' b·t b 'f · · k d d'kk 1 b" "k 'II · 1 'dd d goru en a yan ann uyu za er ennm Tayyareler bugu"n •eyyar t'htt'yat kuvvet- mtnlakada toplanttlar yaptlmt• ve ,·[gill' '• IU esile alakadar degildir? Zl eSJnJ ne a ar 1 ate yaparsa yapsm uyu m1 elm sayg11 ve ct en saygt e· L d d 1• . 1 . I d • • 
1\ *** bizzat balk gerek tahrirden evvel ve ge- ger matemine kalblerinin en derinlerin- on ra • yap 1 ~1 &Zlm em er, uy•n IT- lerinin yerini tutmaktadJT. Karada bulu- i1yarlarla konlrollar birbirile tantJmtf • 

~ lisilr. b' 'f 'h • I' d rek tahrir gunii bu say1m i•ile bizzal ala- den gelen duygularla ortakltle ettiler. d•ii• hayret) serlevhalannl okuyanlarm nan dii1mamn manevra yapmastna vakil lardtr. 
t • Jr tasm I S&l arne Jyalt or- ' - h h ld b h I tm' I I b k d b d b b tL Y1~ 1 'h k d 1 · lei 1 'd B ~ogu er a e una ayre e 11 ° sa ar Jra rna an ir yer en ir yere ktsa IT Du"n bu"tu"n memurlara imza multabi· 

;'C. llu·•r: sh za!, .'a.d.ad, telfik •. ist.in .• a ar o maz, tste e, JUUr a t areye yar· iiyuk ve kahraman Kral Aleksandr k 
~ nla d h b h eli d1m etmezse bu hususta bikayd davramr- Buyuk "ef1'mt'z1'n ve bu"yu"k m1'JI•tt'mt'z1·n gere · zamanda yeti1ebilir. Alman bazt haber - Iinde saytm defterleri teslim edilmt!lir. 
''~nJ r an tc; mnm e emmJyell - ~ • 1 I I . . b h I d 1 b I 
•1]j oen az olmamakla beraber deru'le sa tahrir i1inin 1uradan buradan aksamaSJ dostuydu. Arsmlusal insanhk hayallnm Ia yan gazete ermm u 1ayant ayret er en talyan born a tayyare erinin ce- Kontrollar 20 te1rinden en az dort gun 
' 1 ,. • • iddialan, yalntz kart'l•r•'ne ho•lanna g1- hi d h b 'I b" I hl'k I' I k d' b"l I · d k' I I ~it Ia)' tstihzarda vulm bulacak en ufak ve almacale neticeleri az~ok 1a1~rtmast en guzel orneiii sayJlmak degerinde olan • , na arm a a er vert en oy e te 1 e 1 evve en t o ge enn e t memur ar a 
~~'~ndsonun miiteabb diiier ii~ ameliye gayrimumkiin degildir. Bunun i~in mem- Balkan Antanll ba!hca onlann eseridir. den

1 
t.eydleri soylemek, i1ilmek iste

1
dikleri bir iki hareketin online gec;tikleri anla111- bulu1arak mmtakalan. gezecekleT ve 

tb... e .. · 1 b 1 Jekett'n b1'Jha•sa okur yazar tabakast bu B" "It · K 1 b' 1 d 1 !tY en uyurmak maksadile yap1 tyorsa maktad1r. F akat tecriibeleri arttJkra Ha- kontrol, saytm memurlanna kendi bol • '"'I• . . muesSJr o mamast, un ann • uyu ve msan ra m tze o an ost u- ' 
lti~l!i~~"~ birden az veya ~ok laglit eyle- ;1e daha bugunden zahir olmak Jiz1m • gu Tiirklere ondan kalma en degerli bir bun a diyecegimiz yok. F akat bu, ayn1 be,liler de tayyare kuvvetleri onlan da • gelerindeki bina, ev, otel, aparltman ve 
~~~ li 1 '.mkam yolttur) 1statistik idaresi dtr. 20 te1rinievvel adeta bir sef.:rberlik yadigardtr ki biz onu kayidsiz ve ~ariSJZ zamanda ba,ltba11na bir zihniyeti, bu • gtlmadan evvel kendi kendilerine dag1l- saireyi gostererek tesbit edecelderclir. 
ih,, :d, bu isthzar devresindedir. !dare giinu olacaktiT. Okur yazar tabaka 1~m yuruttiigumiiz ve yuriitecegimiz Turk • gunkii vahim vaziyetin husule gelmesinde mag1 ve tayyarelere hedef olmamak usul-
1.~;1; evzuunu lesbit, plamm tertib ve o gun say1ma filen maddeten yard1m et- Yugoslav dostlugunda idame edip gide· buyuk bir ami) olan, ftalyanlann haki - lerini ogrenecekler, gundiizleri gizli ve kim etmekle me§gul olduklan anlattltyor, 
~~it~oy tn

1 
aliyesini tern in eylemi1; 20 te~- mele ad eta milli bir borcdur. Bu borcu cegiz. Yugoslavyaya gelince orasl i~in katleTe goz yummak, on a IakayJd !tal- geceleri de karanhkta hareket ederek Planlanmn ne gibi hatlar iizerinde inki· 

1"~itj e 8\inii yap1lacak aSJ) tadada aid eda edebilmek i~in de mevzuu bahis Ia- en leesin bir emniyetle !U kanaati ta11yo- malt istidadlannt gostermektedir. ltalyan- hedeflerine yakla1acak ve darbelennl 1af edecegine dair ortada hi~bir itaret 
"''ll, o giine man en, maddelen hamla- limatnameleri evvela ken eli okumah, TUZ: lcabmda kanh cinayetlere suriikle- I arm elde ettikleri muvaffakiyetin derece- indireceklerdir. Karanhk modern silah • yok. Cenubdan Soma Iiden dahile doj!ru 
N~f tne!guldur. sonra sayJm giinii bunu derece derece a- nen dii!manlann deiiil, biiyuk ve in san si, bu memlekette, harekatm bidayetin • I arm du,mamdiT. Onun ic;in Habe,ltler u~ yoldan ilerlemek kabildir. Sagda, 

dl~;~in ~~h say1m1 hakkmda fstalistik ida- ilesi, mahallesi, semti halkma tatbik ede- Krahn dedigi, yapttgl ve du,undiigu o- denberi tahmin edilen dereceden fazla aSJI laarruzlannt gece vakti yaparlar ve Fa fan nehrinin yukan sahillerini takib e-
,_~h, d •,zar etmil oldugu talimatname, bilmek i~in elinden geleni yapmahdu. T a lacaktJr. . dei!ildir. Bu muvaffakiyetlerin Londra giinduzleri de uzun mesafeden dii§manJ derek Harrara vanlabilir. Merkezde, 
'<d~<l 0~TUsu iki talimatname, yaln1z ki zahirde samld1g1 kadar basit buluna - YUNUS NADI halk•nda uyand~rdlgt «azim» hayrete ge- hlrpalamakla iktifa ederlerse ~ok iyi ha- Webbe • Sibeli tarikile ilerlenebilir, sol• 
leltte ~U-~ij bu i§le me§gul olacak kim- mJyan ve hemen hemen hi~ kimseye be§ -.-- Iince, halle halyanlann muzafferiyetin· reket elmil olurlar. Eger bu dersi ogre da da Juba nehri boyundan i~eTilere gi• 
~~t~n eg,J, nazari, ameli istatistikle u- para verilmedigi halde memlekete beda - den ziyade, bu muzafferiyetin neden ge- nirlerse, kendi noksanlannm bir ~oklannt rilebilir. Soyledigimiz son iki yolun bu • 
)1~1 1• Yalundan alaleadar herkese ~a- vaya malolm•yan bu saytm i!i ic;in mu- Yumurla fiatleri yiikseliyor ciktii!ine, ftalyanlann nic;in daha suratle telafi eder ve ileride de memleketlerim lunduii;u sahada ltalyanlarm bazl hare • 
"'''I h lVsiyedir. Meslek zevkini duy • hassas yanm milyon )iraya karib masraf Yumurta piyasasmda son giinlerde ilerliyemediklerine hayret etmektedir. istila edenlere pek naho1 darbeler indi • ketleri ~oriilmektedir. Fakat bize kahrs 1 

•.i<l b;;r tirnse i~in kendi 1ubei ihllsasma ta son santimine kadar mahalline masruf agu, fakat emin hir yiikselme goriilmek- Halk, ilerliyen bir ordunun elde ettigi rebilirler. lngiliz Somalisinin hududuna muvazi o· 
11.le @or·~'~r, o kim5eye bir 1iir manzara- olsun; yani IU yurdda kac; ki!i ya11yoruz, ledir. Bunun batl!ca sebebi mevsim do • muvaffakiyetlere bakar; bu ordunun ftalya kumanda heyetinin bu cihetler1 larak ilk yo) takib edilirse daha seri bir 
b'·h.ler;" Unur: Bu hal her 1ubeler miinte- bunu halastz meydana c;•karabilsin. laytsile az yumurta gelmekte olmaSJdiT. iizerinde ilerledigi arazinin mu,kulatml dii!iindiii!iine ve takdir ettigine 1\iphemiz muvaffakiyet elde edilebilir. Bu taraflar· 
I~ so· nekadar garib gelirse gelsin Merkez Bankast mali mii§aviri lri, laze yumurtalann sandtgt 24,5 lira- hi~ te nazan itibara almaz. Nitekim ltal- yok. Su mada da, daha ileriye gitmez da bir faaliyet goriilmemesi de ta!Jlacalt 

Ve digeri 25 maddeden miite • N AMIK ZEKI ya kadar yiikselmittir. yan taarruzu Aduadan ancak 20 mil den evvel kazanm11 olduklan araziyi tah- bir§ey degildir. <;:iinku Habe,Iilerin bu 
~~~~~~--~=-~~~~--~~------~----~--~--------~----=-

........ 
~~.bt Roman: 18 

Hi<; 
Yazan: Sued Dervlt 

. ~l 
<!,~,or' ~~un kirpikli gozlerini ona leal- 1 yorum ... C,::unku Mehmed ... 
}or ~e· . Udaklart titriyerek onu dinli • Gene kadm fazla dinlemek istemiyor .. 
~~"'n v•~i istiyor ki ellerini kendisine u- Giilerek soziinu kesiyor: 

e• 1 ' C · - yi bir anne oldugumdan 1iiphe 
D . itme kall etme Attf, diyor. Ben og"lumun istikbali-

t' •• ," 0 
i ~n~~ ~ zaman Seza gene gidecek, m du,unuyorum. Muhakkak gidecei!im. 
Jt•kbali/Vt~ bah•olan 1ey Mehmedin Attf bu sozdeki sitem manasm1 anla -
i!tat lUlu it,l At~f onlann gitmesinin neka- mamazhktan gelmek istiyor. 
! ~n<l,td,:~ bu~ey olduiiuna onu oyle F akat Seza oteki kadmm donu0un -
~~t·~et '<gi•;.. k I • denberi sanki bu kadar degi0mi1 olan ve 
~ ~~ mt • rne a » dese o gene gtdecek kendisine bu kadar yabanct kalmt~ bulu 
} 

1~Rillli '~d olarak. <;:unkii: «0 benim nan erke~ine bak1yor. 
.:~ ~~Yd~:ternedi, o benim gidi1imden Daha ii~. dort ay evvel a.,,kJarm en 
b' bit ~ d,Yecek ve bu aynhkta son- ale!lisi, en k"kanc1 olan adam limdi bu-
1 ';., Ritti~j~~h~h bile bulacaktt: <<0 be- giin yanmda eski ve mii1fik bir dost gibi 

"•lb It' 1 
tstemedi.,. konusuyor. 

r, birJ ~ ' Ahf .. .. .. I d'k K" "k b' t" .. .. d B -Iii .. q•nb; o •ozu soy e 1 ten son- uc;u IT mo orun t~m e ogaza 
I "~Yor<lu .. r· c;olc fazla soyledigini dii • dogru uzakla,ttklan mehtab gecelerinin 

' C· Allft nerede L &(;~~ lltiiiin .. .. 
til "• dev e U>.uluyorum ama; diye Onu oyle buyiik bir i,tiyakla hattrh-

•tn ki t;.m ediyor; bu gidi1in oyle yor, bu At,fm yanmda o Attfm hasre
'llne Yanll!lda kal» diyemi • tini oy[e buyuk bir actyla ~ekiyor ki I 

0, motor Bogazda ~·lg•n bir siiratle 
ilerlerken Sezantn onunde oturur, ko • 
caman ba1mt, Sezanm mce dizlerine 
dayay1p uzun uzun sessiz durur, ve ara
da bir kendi sukittunu yalntz bu sozle bo
zardJ: 

- Seni seviyorum! Seni ne ~ok sevi
yorum! 

Sonra birdenbire ba,Jnt bu dizlerden 
kaldmr. Onun kollanm slmSJkt tutard1. 
Ve: 

- Bedbahhm, ~ok bedbahhm I Ha
yabmt onun hayalile baglamadan evvel 
seni tammad1~1m i~in. Senden bu kadar 
ya1h oldui!um ic;in ve hayat1mm senm 
hayatmdan bu kadar evvel basladJgl ic;in 
oyle bedbaht. 0 kadar bedbahttm ki! 
diye inler ve sonra: 

- Belkis gelince, Belkis gelir gelmez 
ona her~eyi soyliyecegim, biitiin hakika
ti anlatacaiiJm, aram1zdan c;ekilip gitme
sini rica edecei(im. 

Diye yemin ederdi. 

0 At1f 1imdi bu Attf degil miydi?. 
0 Attf bu Ahfll, ortada degi1en insan 
degil, degi1en bir duygu vard1. 

- Susuyorsun Seza I Ne dii!iinuyor
sun? 

- Hi~... Belkis goriir diye §ehrin adeta dl!lnda cenahtaki mevzileri ~ok arkada bulun • 
veya en tenha ko1elerinde dola11yorlar. maktadJr. Maamafih bu havalideki sular 
Belkis duyar diye sokakta veya bir dost ~ekildigi ic;in Habe,liler bu mmtakadaki 
evinde birbirlerine rasgelseler, sadece ileri karakollanm geri alml§lardJr. Susuz• 
~ole uzak ve birbirini pek sathi Ianwan luk ltalyanlann ileri harekatma da mani 
iki ahbab gibi yalntz selamlaiiYOrlar. olabilir. Suratle ileremek istenildigi talc· 

A<*"-
Haydarpa!anm, Oskudann ,,,klan u

zakta ,,,Jd,yor. Dolmabah~e onundeki 
gemiler birer silik hayal oluvermi1ler ... 
Aktam serin, hem olduk~a sert bir riiz • 
gar da var. 

- T erzi elbiselerini bitirdi mi) 
- Hepsini ... Seyahat i~in yapl!rdJgim 

layyor oyle giizel oldu ki ... 
0 Sezamn dii1iincelerini ba1ka yol • 

lara ak1tmak istiyordu. Muvaffak oldu
gunu biraz zannediyor, fakat one dogru 
isilmi1 ba11ntn bu igili1indeki manayt se· 
zince bu ugr&ll!ln pek beyhude oldui(u
nu idrak ediyor. Seza yaln1z bir1ey dii· 
1\iniiyor. Onun kendisini sevmedigini ... 

Belkis geldigindenberi butun sozleri, 
biitiin tavnlan dei!i1ti diye tsltrab ~ek -
mekten, kendini iizup, harab etmekten 
ba,ka hi~. hi~ bir1ey yapm1yor. 

Ve Seza durmadan, dinlenmeden hep 
kendi kendine soruyor: Mademki kansm1 
boyle seviyordu. Neden sevdigi bu kadt
nt kendisile aldatt1. Ve na11l kendisine bu 
sonsuz sevgiyi gosterebildi. 0 halde eger 
kamtnl sevmiyorsa, neden o gelir gelmn 
butiin maceralannm mihveri o kadm1 bir 
1eyden haberdar etmemek kaygusu oldu. 

0 ~oriirse, o duyarsa ne olacak) Esa- dirde, bu yoldan ancak mahdud miktar• 
sen o her§eyi duymu§ degil miL da ve ancak makinele,tirilmi! bir kuvvel• 

At1f anlatt1. Seyahatten doner donmez le ~ecilebileceilini de unutmarnahd1r. 
Sezanm mektublanm eline gec;irmi1... Eritrenin cenubundaki ko1eden, Ha • 

Mektublar... Sezanm mektublan. be1istanm ortalanna dogru giden yol da 
Belkis burada degilken Allfm Jsrarile ayni mliskiilah arzeder. Alman baz1 ha
pek az aynld•klan saatleTde yazdJgl 0 berler halyanlann Musaali civannd1 
~1)g1 n mektublar... BirbirleTine veda e buyuk kuvvetler lah1id ettiklerini ve 
derken son soyledikleri «seni seviyorum» Dessieye dogru laarruza ge~ecelderi~i 

bildiriyordu. Boyle bir harekette bulun• 
soziinu tekrarlamak i~in yaz•lmt! en ~·1- mak icin evvela Danakilin buyiik ve ce • 
gm, ,en ate,li bir sevginin ,ahidi olan 0 hennem gibi Slcak ve susuz collerini u~
meletublar Belkisin eline gec;tiiii zaman mek laztmdiT. Onun icin biz bu habere 
gene A11fm soyledgine gore; kan, koca inanam1yoruz. Mevcud 1erait altmda en 
arasmda ~ok muthi, sahneler olmu§, haf- pratik ve binaenaleyh en muhtemel olan 
talarca birbirlerine darg~n kalmt1lar, hat- hareket makinelellirilmil kuvvetlerle hii • 
Ia Belkis bir tabanca ile kendisini oldur- cum etmektir. Boyle bir kuvvet te mah· 
mege kalkllffil!... dud k1t'alardan ibaret olacagJ i~in, bu • 

F akat butiin o sahnelerden sonra, itle nun hedefi de ancak demiryolunu elde el• 
kan koca gene beraber Y•!•yorlar. Her- mek ve yaylada yerle1mek olabilir. Maa· 
giin Allf bir haber getiriyor: mafih yerletilen bu mevki seyyar bir ii&

- Belkis ailesinin yanma, lzmire g1- siilhareke §ekline konabilir ve buracian 
deceit ... Gitmek ic;in tsrar ediyor. u~acak tayyareler Habe1istamn i~erile -

( ArAra11 oar) rini ve Adisababayt tehdic! edehilirleT._. 
• 
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Sovyet- Tiirk spor te:maslart ESKi ADUA 
(BQf tarafr 1 inci aahifede) 

c;orab giyen misafirlerimiz stadyomu dol
doran binlerce seyircinin alk•!larile kar
~·lanch. lstanbullu futbolcular da beyaz 
fanila, laciverd pantalonla sahaya c;•ktl
lar. Her iki tak1m kar11hkh olarak saha 
ortasmdaki biiyiik dairenin iistiine mun
tazam bir surette dizildikten •onra Tiir
kiye F utbol F ederasyonu ve Sovyet Rus
ya spor le§kilah baskanlan tarafmdan 
k"a hirer soylev verilerek bayraklar te
ati edildi. T ak1mlar birbirlerinin 1eref -
lerine ya§a ve hurra baii;~rd1lar. Bu ara -
da tribiinde yer alm11 olan ,Sehir bando
su sayg1 ile ayakta dinlenen Enternasyo
nal ve lstiklal marslanm c;ald1. 

Bir c;eyrek kadar suren bu tiirenden 
sonra her iki tak1m hakem $azi T ezca
nm iclaresinde mac;a ba,Iamak iizere di
zildiler. 

Konuk futbolculanm1z tam Rus ta -
k1mm1 c;lkarmam•slar, Dinamo ve Spar
tak kan11k tabmile mac; yapmag1 mi.ina
sib gormiijlerdi. 

Sovyet tak1m1 §iiyle teskil olunmu§tu: 
Rijof • Harcebutof, F eterin, Ray a, 

1\nderi, Staref,ki, tlya, Pavlof, Smir
nof, Y akosi. Dap§i. 

Beyaz gomlelr., koyu mavi pantalon 
giymi§ oJan bizim futboJ ta\omt ise §U se
kiJde tan1.im edilmi1ti: A vni • Y a§ar, 
Lutfi - Re1ad, Esad, F eyzi • NiyaLi, 
Naci, Ruih, .Seref, Filuet. 

Birinci tlevre 
Oyunun baslanglct c;ok yava1 oldu. 

Misafirlerimiz alana ahsmak ic;in iho • 
yath oymyorlar, bizimkiler de mac;m ii
neminden dogan asabiyetin aleyhimize 
netice vermemesi ic;in dikkatli, fakat tu
tuk davrantyorlard1. 

1Ik on dakika bu suretle gec;ti. Bu 
miiddet zarfmda iki kale de hie; tehlike 
gec;irmedi. Kar~1hkh yap1lan, daha dog • 
rusu yap1lmalr. istenilen hiicumlar c;ok da
gmlk oluyorlard1. Bundan sonra konuk
lanmlZ uzun boylu saii;ic;lerini naz•m va
ziyetine <;:ttirerek bilhassa ortadan ve 
soldan diizgiin akmlar yapmaga ba!la • 
d1lar. Bizim hiicum hatb ise bir tiirli.i 
kendini tophyamad1 ve bocalamaSI, ba
Zl k!Sa fa'llalar haricinde, oyunun sonu
na hdar devam etti. 

-

Muhterem misalirlerimiz sahaya ~,k,yorlar 
Rasihi ceza c;izgisi ic;inde elle tuttular. bir mevcudiyet gosteremedi. Munevverin 
Hakemin verdigi, penalllyl kendisi c;e- hastalanarak tak1mda yer alamarnaSI sag 
kerek gol yaph. Biraz sonra da devre 2-1 tarafmnzm tamamile alii bir vaziyette 
aleyhimize bitti. Misafirlerimiz, bu dev- kalmasma sebeb olmu§tu. Rasih, bilha;
rede bizden daha iyi ve daha hakim oy· sa birinci denede hep yerini kaybediyur, 
nam11lard•. Y almz tabiyeleri kafi dere- ic; oyuncuymu§ gibi gerilerde dola§lyor, 
cede tehlikeli ve miiessir degildi. yaphg•m•z akmlarda yerinde bulunmu -

I kinci tl evre yordu. 
Bu devrede her iki taraf ta bilhaS<a .Seref iyi c;ah51yorsa da birkac; vole !iitu 

bizmkiler daha c;ok c;ahstiklan halde gol havaya dikti. Fikret te dun c;ok bozuk
yapamadl. Oyun zaman zaman daha tu. Herkesin bildigi bu oyuncu her ne • 
dogrusu baz1 mmtakalarda sertc;e cere - dense bir turlii ac;.Iamadl. T abii bu yi.iL· 
yan ediyordu. Bizimkiler ikinci devre den de birc;ok fmatlar kac;h. 
ba,langlcmda oyunlanm duzeltir gibi ol- KISaca tabm1m1z diin sadece yiibck 
dular ve bir arahk misafirlerimizi adama- bir nefes kabiliyeti giisterdi. Ne ferdi ve 

Misalirlerimiz ikinci golii penaltrtlan yaparlarken 

lkinci mi.isabaka Sedad • Suad c;i!t:le 
Nekrebedski • Midivani c;ifti arasmda 
yapllml§hr. Bu mi.isabakay1 da misafir • 
lerimiz 6-4, 6-3 kazanml§lard~r. 

Eskrim miisabakalannda 
taktmtmtz galib 

Dost Sovyet Rusyanm eskrimorleri 
dun ak1am Maksim salonunda eskrimor
lerimizle kar§1la1arak muhtelif musaba 
kalar yapml§lard~r. 

Musabakalanhn evvel loren yap1l 
m•1 her iki talom muntazam ad1mlarla 
alk•1lar arasmda salona girerek kar§lhkh 
yer alml§lar ve iki ekip kaptanlan k"a 
b~rer nutuk soyliyerek bayrak teat.i el -
mi1lerdir. 

.Sehir bandosu Sovyet ve Turk mar§
lanm c;alml§, her iki mar§ sayg1 ile ayalr.
ta dinlenmi1tir. 

Eski Turklerin yapllklan k1hc kallcan 
oyunlar~nm bir gosteri§ini yapan ve c;ok al
kll tophyan Bursah genclerden sonra 
musabakalara ba,landl. 

Kadrnlar araarntla Flore 
miiaabakaar 

Bir seri miisabakadan sonra Sovyet 
$tuber yapt1g1 iic; c;arp11mamn uc;uni.i de 
kazanarak birinci, Turk Halet iki mu -
sabaka kazanarak ikinci, Gramanova u
c;iincii, Suad dordiincu oldular. 
Erkekler araarntla krlrc miiaabakaar 

Bundan sonra erkekler arasmda k1bc 
miisabakalan yap1ld1. Bu musabakalar 
c;ok heyecanh oldu. Evvela Sovyet ve 
Tiirk miisab1~Jan kendi aralannda mac; 
yapllktan sonra Sovyet - Ti.irlr. miisa • 
b1klan kar§lla§tllar. 

Bu kar,,Ia,malar eskrimcilerimiz ic;in c;ok 
muvaffakiyetli oldu. Eskrim F ederasyo
nu, miisab•klanm•z• §ayanl takdir bir 
1ekilde haz~rlaml§ll. Eskrim takimlmlzm 
Sovyet Rusyanm en namdar eskrimcileri 
oni.inde bu udar muvaffakiyetli musa
baka yapacaklan hie; iimid edilmiyordu. 
Bu muvaffakiyet uzun alkl!larla kutlu • 
land1. 

Erkekler arasmdaki mi.isabakalann 
neticeleri 1udur: 

Birinci Enver «Turk». Be1 mi.isaba • 
kanm be1inde de galib gelmi1. bu be1 
musabakada yalmz bir tu1 alml§hr. 

, italyanlar 1896 da 

Eritreden Habe' 

Galib: Menelik 

topraklar1na 

girmi,Ier ve nas1l 

yerle~mi,Ierdi! 

F ransamn Ce -
zayir ve T unusa, 
lngilterenin de M1 -
ma giiz koyduk -
lanm ve hirer vesile 
ile Afrikanm Ak -
deniz k•y•larma a
yak athklann1 goren 
ltalyanlar 1869 da, 
Eritreyi, paray1 
yurdundan k•ymetli 
sayan sefil bir hii - W•"'.'l~>ih'"''~ 
kumdardan satm a
larak, orada ilk so -
miirgelerini kurmu§
lardl. 

Bu K1Z1ldeniz k•
y•lanndaki dil gibi 
yer, onlarm hmla -
nm tatmin edemedi. 
Yamba~larmda, Ha
bel iilkesi, el deg -
memi~ bir hazine o· 
larak gozlerini ka -
ma1tmyordu. Ora -
ya yavas yava~. ba· 
n1sal yollardan so -
kulmak istediler; fa
kat kar~ilannda, er• 
kinligini k!Skanan c;etin 
lar. 

Birinci Atlua muharebeai 
bir millet buldu- lanan bir andla1ma ile ltalya cHa~ 

Ba~kasmm topraklanna giiz koyan 
milletlerin, gayelerine iri§mek ic;in kul
land•klan ikinci silah entrikad1r; on a ba~ 
vurdular. Bu da sokmedi .ltalyanm yar
d•mile Siileymanm tahtma gec;en Mene
lik, «Krallar Krall)) olur olmaz, efen -
dilerine yiiz c;evirdi, onlarla miisavat ii· 
zerine miinasebata giri§mek iddiasmda 
bulundu. 

lmparatorunun erkinliii;i ve egemenliii~ 
hila kayid ve §art kabul ve tasdik» ed• 
yordu.. , 

Knk y•ldanberidir, Adua sozii ha~gl 
!talyanm kar§ISmda tekrar edilecek o1 ; 
sa, utanc duyar ve giizlerinde bir deW 

tlk ciddi tehlikeyi 12 nci dakikada 
Rus kalesi gec;irdi. Rasih .Sereften ald1· 
gt derin bir ara paSindan istifade edebil
seydi bir gol kazanacakttk. Sovyet Rus
ya mudafileri bu tehlikeyi topu kornere 
atarak bertaraf ettiler. Soldan ve arka
smdan saii;dao ~elr.ilen iki mukemmel 
kornerden i•tifade edilemedi. 

k1ll1 Slkl~hrd!lar. Fa kat bu hal az bir 
zaman devam etti, gene eslr.i hale don • 

ne de cem'i iyi bir futbol gosteremedi. 
Oyununda siirat ve ahenk yolr.tu, teknik 
ve taktik yoktu. Misafir tak1msa ferdi ve 
cem'i daha iyi bir oyun ve ayni yiik
•ek nefes kabiliyetini giisterdi. T eknikleri 
de iyiydi, fakat kale onlerinde miitema • 
diyen k!Sa paslarla yerden hiicum etmtk
te ISrar ettiler. Eger uzun paslarla yan -
lardan ortalamalara da ehemmiyet ver • 

lkinci l!hami « Tiirk». B01 miisabaka
mn dordunu kazand1. 

Oc;uncu Kamil «Tiirk». Be1 mi.isa -
bakanm iic;iinii hzand1. 

Bu sefer, ftalyanlar iic;iincii ve son 
silaha miiracaat ettiler. Eritre smtr1anm 
a1•P Habel topragma gec;tiler ve ilerile
meii;e ba~lad1lar. 

fkinci tehlikeyi de gene biz yaratt1k. 
Fa kat N aci, di.in kac;~rd•g• gol f~rsatlarl 

mekte gecikmedik. 
()yunua bitmesine bir c;eyrek kala ta· 

kimlmlzda digerlerine nisbetle muvaffak 
olmu~ say•labilecek F eyz.i, Lutfi ve ~e • 
ref oyundan c;•kanlarak yerlerine lbra • 
him, F aruk ve Muhte§em ahnd1lar. 
M uhte~em, N acinin yerine girdi ve N aci 
de sanki her tarafta miik•mmel oymyan. 
bir miistesna oyuncuymu~ gibi solic;e .Se
refin yerine girdi. Halk: «hi oymyan bir 
Y a1ar kald1. Bari onu da c;1kararak ye1 i
ne ba1kaSir{l ahn» diye protesto ed1yor -
du. 

Naarl oynatlrlar? 

Dordi.incii Dimof «Sovyet». Be1 mii
sabakanm ikisini kazand1. 

Be,inci Mordovin «Sovyet». Be§ mii
sabakamn birini kazand1. 

Musabakalardan sonra Sovyet Elcisi 

Uc;yali andla~maSI ynhlm•l· hali harb 
resmen ba~laml~h. 

Sene 1896 idi .. 
Gene ,imdiki gibi, ltalyan kuvvetleri, 

Eritre su111rlarma pek yakm olan ~ehir • 
leri hirer birer zaptetmeyi kurmu§lard1. 

Gelgelelim, Menelik te, ltalyanlarm 
bu iilke hakkmdaki kotii niyetlerini c;ok
tan sezmi1. haznlanm•§h. 

ltalyan eairleri aevketlilirler/tl~ 

alevi parlard1. Y abani sayd1klan ad•; 
lara yenilmi1 olmak, ulusal gururiar 
derin ve unulmaz bir yara ac;ml§tl• I' 

Bugiin, onlar bu yaray1 kapad1k. •., 
Dlmlzdaki Jekeyi siJdik, 4600 oJi.inUn O 

ciinii ald1k diyorlar.. 1 

Misafirlerimizin tak1m halinde birib:r
lerile anla~m·~ ve ferd itibarile k•ymeth 
c;yunculardan terekkiib ettiii;i giiriiliiyor -
du. Hucumlan hamhyan ekseriyetle 
sagic;leriydi. Hamlanan bu hiicumlan da 
ekseriyetle sol ac;1klan yap1yordu. Ne -
lice almak ic;inse Smirnof c;ah~1yordu . 
Haf hath sert ve seri iic; oyuncudan te -
rekkiib etmi§ti. Her iic; oyuncu da yap -
t•klan miidahalelerde topu hhS!mlarmm 
ayagmdan almaga muvaffak oluyorlar -
d •. 

Turk ve Sovyet eakrimcileri bir aratla 

1896 marhnda, ltalyan Generali Ba
ratieri dort tugay (!iva) ya aynlm11 
13,000 askerle Aduaya dogru ilerilemi1 
bulunuyordu. Bu dort tugaydan bir ta • 
nesi iitekilerden once §ehrin yakmlanna 
sokuldu. Meneligin kumandasmdaki Ha
bel miidafaa ordusu burada bekliyordu. 
!Jk tugay, ilk hamlede mahvoldu. Ondan 
sonrakiler de, hirer hirer oraya geldikc;e 
hemen ayni ak1bete ugnyordu. Biiylece 
ltalyanlar, Adua duvarlarmm dibinde 
4600 olii bnakhlar ve 3000 de esir ver
diler. 

Bu yaman mag!Ubiyetin sonucu ola • 
rak, ayni y1lm 26 le§rinievvelinde imza • 

F akat hala Aduanm kat'i mukaddj~ 
rat! belli olmaml§hr. Ve onun belli ol , 
gu gi.in fa1izmin de, Habel fmpara1°

1 ~ 
lugunun da mukadderatlan ayni zafll' 
da belli olacaktn. If 

Tenia ma~rnd an bir goriiniif 
serisinin birincisini topu falsolu vurmak 
suretile yaptl. 

Miaalirlerimi:zin birinci golii 
Hemen bu tehlikenin arkasmdan hii -

cuma kalkan misafirler, miidafaamiZin 
fula ac;1lmasmdan istifade etmesini bil
diler. Soldan e~apelik bir pas alan mer
kez miihacim Smirnof F eyzinin mudaha
le etmek istemesine ragmen Avniyi gafil 
avhyarak yakmdan birinci say1y1 yaph. 

<;ok alk,~lanan bu golden sonra bi7.im
kiler hiicuma gec;tiler, fakat diin hakika • 
ten go) fnsah kac;1rmakta herkesi geride 
buakan N aci muhakkak bir go! fmatl 
daha lr.ac;lldl. 

Bundan sonra misafirlerimiz oyunla • 
nm gittikc;e ac;arak bizimkilerin yan sa
hasmda oynamaga ba,Iad!lar. 

Miaalirlerimizin ikinci golii 
Miitemadiyen ortalardan ve soldan 

inmege c;ah~an Sovyet futbolculan oyu -
nu birden saga gec;irdiler. T opla beraber 
i~eri giren sagac;1ii;a Lutfi yeti1emiyece • 
ii;ini anlaymca ceza c;izgisi ic;inde bir c;el
me takt1 ve yere dii~iirdii. Hakem bu 
harekete penalh cezaSI verdi. Smirnof 
Slkl bir vuru Ia ikinci golu yaptl. 

Yaziyet 2-0 oldugu halde bizimkiler 
bir tiirlii kendil-trini toplay1p bu kadar 
giivendigimiz sol ve •ag a~1klarla miies
sir hucumlar yapam•yorlard1. Niyazi pas 
alamad1gmdan bir!eY yapam1yor, miite
madiyen ofsayd vaziyetinde c;ok ilericle 
duruyordu. Fikret te ald1g1 paslan hay· 
ret edilecek derecede fena kullamyordu. 

Bizimkilerin gola 
Nihayet devreniP sonlanna doiru 

Bizim tak1mda da c;ahm yapmak i;ti
yenler, topu ayagmda fazla bekletenler 
daima kaybettiler ve oyunun sonuna ka
dar bu hatalannda ISrar ederek hie; mu
vaffak olamad•lar. Avniye fazla i§ dii~· 
medi. Yedigi gollerde de kabahqti yok
tu. Lutfi ile Y a1ar vazifelerini yaphlar. 

Y a§ar takimlmlzda en iyi oyn1yand1. 
lki yan haf1m1z ellerinden geldigi kadar 
c;ah~lllar. Esad c;ok fena bir gunundeycli. 
Hic;bir i! giiremedi. Misafirlerin ciil;e • 
lerini ve siiratlerini giiziiniinde bulundur
madan c;ahm yapmaga kalkl!maSI veya 
onlan yararak topla ilerilemek isteme'l 
dogru degildi. Nitekim bu hatalan yu -
ziinden kurtard•ii• toplann hemen hepsi
ni tekrar kaphrd1. Hi.icum hatt1m1z h:c;-

' 

<elerdi, daha iyi netice ahr1ard•. Bu bu
bmdan, onlar da taktik itibarile bizden 
iyi olmakla beraber c;ok yiiksek giiri.in • 
mediler. Haklannda daha iyi bir lr.ard! 
verebilmek ic;in yannki mac;lanm da gol
memiz laz1mdn. 

Sovyet tak1mile ikinci mac; yann T ak
sim stadyomunda oynanacakhr. 

Tenis miisabakalart 
Diin iigleye dogru Kad1kiiyundeki Fe· 

nerbahc;e kurtlannda dost Sovyet Rusya 
tenisc;ilerile tenisc;ilerimiz arasmda mii • 
sabakalar yapllrn•§ttr. 

Musabakalardan evvel Sovyet ve Turk 
milli mar§lan c;almm•1 ve kaptanlar a -
rasmda bayraklar teati edilmi~tir. 1Ik 
musabaka .Sirinyanla misafir ~ayer ara
smda yapllml§hr. Neticede $ayer 6·1, 
6-1, 6-3 kazanm.,hr. 

Miaalir 1porcular Cumhuriyet amtrna ~elenk koyarlarken 

Karahan, miisabakalann birincisi En
veri tebrik et1ni1tir. 

Miaalirlerimiz Takaim amtrna 
~elenk koytlular 

Misafir Sovyet sporculan saat 11.30-
da otobiis ve otomobillerle T aksim am· 
bna giderek knmiZI beyaz c;ic;eklerden 
yap•lml§ biiyiik bir c;elenk koymu~lard~r. 
Bu miinasebetle lr.afile ba1kam k!Sa bir 
siiylev vererek memleketi kurtaran Tiir
kiyenin U!u Onderi ~erefine biitiin gene
Jeri iic; defa (hurra) demege davet e. • 
mi~tir. 

Bu gece yapilacak giires 
miisabakast 

Misafir Sovyet sporcularile ilk giire~ 
temaSI bu gece yap1lacaktn. Hava mii -
said oldugu takdirde miisabakalar T ak
sim stadyomunda, yagmurlu oldugu t•k
dirde Maksim salonlannda olacakhr. 

Sovyet giire1 tak1m1 c;ok kuvvetli gel
mi~tir. Sovyetler, bilhassa son y•llarda 
gi.ire~te c;ok terakki etmi§ler ve giire~c;ile· 
rimizin Rusyaya yaptlklan seyahatte 
bunu ispat etmi~lerdir. 

Gi.ire1 F ederasyonu, bu ak1am Sovyet 
giire~ tak•mma hr1• §U giire~c;i1eri c;•ka -
racakt~r: 56 kiloda Koc; Orner, 61 kilo
da Abbas, 66 kiloda Sad1k, 72 kiloda 
Saban, 79 kiloda Mersinli Ahmed, 87 
kiloda Adnan veya Uzun Mehmed, 
agnda Ankarah Necmi. 

Bu ilk temasta misafirlerimizin kuv • 
veti hakkmda bir fikir elde edilecek, c;ar
~amba gecesi yap1lacak ikinci miisab • 
kada 56 kiloda Kenan, 61 de Y a1ar, 66 
da Saim, 72 de Yusuf Asian, 79 da Nu
ri, 87 de Mustafa, aguda <;oban Meh-

Ercumend Ekrem TJ./, 

Galib Menelik, magliib ltalyan Generaline 
aulh fartlarrnr tlikte etliyor ./ 

----~~~----~'----------'· 
I . J"bieri" 

med gi.ire§eceklerdir. ye, Be,,kta! ve F enery1lmaz ku U 

Sovyet • Tiirk milli giire~ miisabakaSI den 12 yall§<;l girmi§tir. I 11
1 

Ankarada yap•lacak ve milli mac;a, bu Y an§lar elminasyon usulii y~P~.~dl 
iki temastan ahnan neticelere gore bir llr. Neticede Siileymaniye kulo ~01a 
tak•m ~·kanlacaktn. Abdullah birinci, SiileymaniY~ ~ul' 

Misafir giire~c;iler ~ok. kuwetli ol - biinden Agob ikinci, Suleyman•Ye ~~ 
?~klan ic;in bu miisabakalarda onlarm bunden lhsan ii~iincii, F enery•llfl•~,r· 
1y1 dereceler almalan beklenmektedn. biinden Mimi diirdiincii olmu!lar i 

Bisiklet birincilikleri Abdullah bir kolu sakat olrn~,r 
lstanbul bisiklet siirat birincilikleri ragmen gi.izel ve enerjik bir Y3''.1 .~cil 

diin Be1ikta§ta $eref stadmda tanzim e- m•§llr. Mukavemet ve siirat W' e )1 

dilen bisiklet pisti iizerinde yapllm•~tlr. Tiirkiye birinciliklerine girmek ;;zer 
Miisabakalara F enerbahc;e, Siileymani • kmda Ankaraya gideceklerdir. 
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Vaziyeti tetkik ve hulasa 
Siiel muharririmizin miilalealan 

Zecri tedbirler 
.. gun 

fazla en 
ahnacak 

•• uc - Somali §eflerinden Sam 
Atar Habe§lilere ge~ti 

..... 
'(Ba,tttralr birinci .ahilede) 

neral Santini kumandasmdaki sol 
cenaht, kar~tsmdaki Decaz Haile 
Sel!asiye Guskamn (Decaz ikinci 
derece vilayet &efi demektir. Yani 
Rasm kiic;iigiidiir) ihaneti iizeri • 
ne Tigre Vilayetinin &ark k1smm -

lasmt~ olmasmt uzak goriiyoruz. 
<;iinkii -Musaali dagmdan Harrara 
kadar 450 kilometroya yakm yol 
yi.iriimek laztmdir. 1 

Sovyetler, Cenevrede zecri tedbirlerin, bunlara 
i'tirak etmiyen hiikumetlere de tatbikm1 istediler 

r - Mesinadan haber verildigine gore Pi • 
emonte vapuru, Afrikaya giden tki bin 

asker ve elli siibayt yiiklemi,tir. 

( Baf taralr 1 inci 1ahilede) sed en gazeteler, tesirli olmalan ~artile Afrikaya giden ltalyan a•kerleri 

i da, kendi kar~tsmda. a~tlan boslu
gu istila !~in ileri saldtrmt&br. Bu. 
f1rsattan lstifade maksadile Adig -
rat cenubuna dot:ru vaptlan mevzii 

Harrar, Cibuti demiryolu iize -
rindeki Diredaua istasyonunun 50 
kilometro cenubu sarkisindedir. Bu 
habere inanmak lazirn gelirse !tal
yanlann bu miihim istasyona da 30 
kilometro mesafcye kaaar geldik • 
lerini kabul etmek mecburiyeti ha
st] olur. Halbuki kac; giindiir, !tal -
yanlann ~ark kolu hakkmda hi~bir 
maliimat yoktu. Bu kolun yolu ii
zerinde sekiz, on tane kasaba ve 
mevki vard1r ki bunlarm hic;biri -
nin ve en mi.ihimlerinden biri olan 
Hadele Gubanm dahi !talyanlar 
tarafmdan i&gal edildigi bildirilme
mistir. Onun i<;in !talyanlarm, 0 -
gaden c;o!iinde oldugu gibi Danakil 
ve Aussa ~ollerinde, 10 giinde 430 
kilometroya yakm mesafe katet -
mi~ olmalarma imkan veremiyo - , 
ruz. 

mak arzusuna binaen, durumu agnla§ • ekonomik ve finansal tedbir almmasm1 
tmntyacak tedbirler almakla iktifa edil- tsrarla istemekte, fakat tehlikeli bir siya
mek gerektir. Bu. iyice incelenmeden ka- sal durum ihdas edilmemesi i~in bu ted
rarla~mamaSJ gerelcen bir vicdan mes.le- birlerin hiddet uyandmct bir mahiyet ta-
sidir.» ~1mamalan gerektigini yazmaktadtrlai, 

Roma 13 (A.A.) - Diin ve bugiin 
Dogu Afrikastna bir~ok vapur hareket 
etmi~tir. Vapurlar 8,000 ki,i ile miihim 

miktarda malzeme yiikliidiirler. 

Bundan sonra Titulesko tavizat me Baz1 gazeteler, iyi incelenmemi§, yahud 
selesini ortaya atmi§ttr. durumla telifi kabil olm1yan zecri ted -

Souyet delege•inin teklifi birlerin ah,veri§ faaliyetini devirmek, 
Cenevre 13 (A.A.) - Sovyet dele- yahud kanlllrmakla Avrupa ekonomi -

gesi Potemkin ekonomilc zecrl tedbirler sinde uyand.racaklan kar§thklardan otii
komitesinde, soz alarak, 16 net maddenin rii endi§e duymaktadtrlar. 
tatbikt i~in yaptlan mii1terek harekete il- Petit J urn a! diyor ki: 

bir taarruzdur. italvanlarm sol ce
naht burada, yalmz ba~na, fazla 
ileriliycmez. Ya biraz ileriledikten 
sonra duracak, yahud, Aduadakt 
merkez kolu ve onu takiben heniiz 
Aksumu alamamt~ olan sag cenah 
kolu da taarruza ge~ecektir. Bu 
kol milnferiden fazla ileriledii(i 
takdirde, burada cephedc ileri doi(-
ru bir ~tkmh, asker tabirile bir 
ceb hast! olur. Boyle bir ceb iic; ya
nmdan taarruzll. miisaiddir. Habe~ 
cetelerlnin bu firsah ka~trmak is -
temiyeceklerl ve General Santini 
koluna her taraftan baskmlar ya
pacaklan tabiidir. l~te bu sebeble • 
dir ki ya fazla lleriliyemiyecek. va
hud digcr kollar da onu takib ede
ceklerdir. 

tihak etmiyen iilkelere finansal ve eko • « 18 ler komitesinde herkes ~abuk 'e 
nomilc tahdidata aid tedbirlerin tatbik1 yerinde hareket etmek ve en az hiddet 
rikrini hiil.umeti adma telkin etmi~tir. uyandlt!CI tedbirler kullanmak filr.rindc 

Sovyet teklifi bu i§te muhalefetlen bi- birle~mi§ bulunmaktadtr.» 
linen yalmz Avusturya, Macaristan ve Matin, bunlan yaztyor: 
Arnavudlugu deiiil, fakat Uluslar Sos • «Zecri tedbir mekanizmast hayrelc 
yetesi iiyesi olmamak itibarile, Ulwlar deger bir ~abuklukla kurulmaktadtr. 
Sosyetesi iiyelerinin bukiin yiiklendikleri Tedbirlerin tatbikmm fazla gecikmiye -
miikellefiyetlerle kendilerini mukayyed cegi tahmin edilebilir. Goriismelerden 
telakki etmiyen memleketleri de istihdaf anla§tlmi§ttr ki 18 ler arasmda es>'h 

Son gelen habcrlerden, Habc§ 
lmparatorunun damadt tarafm • 
dan yaptlan ihanetin 12,000 ki&i 
ile degil 1500 ki~i ile yap1ldigt on
la~Ihyor. Kumandasmdaki 15 000 
ki~iden miitebakisi, kendisine ilti
hak ic;in emir bekliyorlarmi§. 

t~te General Santininin ileri ha • 
reketi bu emri onlara gotiirmektir. 
Miimkiin olursa, merkez ve sag ce
nahm da yardtmile dol!tt Til(l'esini, 
Makalleye kadar almakttr. Fakat 
Makalle. Adil(l'attan 80 kilometro 
cenubdadtr ve burava kadar git -

. rnek kolay degildir: Ras Seyyumun, 
' kendi sag cenahmda bir ihanet yii

ziinden vukua gelen a~Igi kapama
ga muvaffak olup olm1yacagmt 
bize zaman gosterecektir. 

!?ark cephesinde 
Son 1talyan haberleri, iissiilha

rekesi Assab olan ve Musaali da
gmdan taarruza ge~en orduyu pek 
siiratle ileriletmi~ler, Harrara 80 
kilometro yakla!;ltgmt soyliiyorlar. 

1talyan kaynaklan, ilkonce, So • 
maliden yiiriiycn kuvvetlerin Har
rara 50 kilometro yakla~tt)!lnt id -
dia etmWcrdi. Sonra, evvelki ge
e~ gelen ve diinkii •on haberler 
ktsnurntl!da ~tkan bir haber bu me
safevi 80 kilometrova c;tkardt. :;)im
di Harrara dogru yap1lan bu ileri 
hareketi ~arktan gelen grupa atfe
dilmektedir. 

Biz, di.inkii yazimtzda Ogaden 
~olii hududundan 550 kilometro 
mesafede bulunan Harrara 10 giin
de gitmenin imkimstzhgtm soyle -
rni>tik. Bugiin de ltalyanlarm 'iark 
kolunun Harrara 80 kilometro yak-

!talyanlarm 'iark kolunun nere
de bulundugu bugiin malum degil
dir. 

Cenub cepheslnde 
Burada da 1talyanlarm nerede 

olduklan mc<;huldiir. Cenubda &i
mali Ogadende Ras Nesibu, cenubi 
Ogadende Ras Habete Mikael c;ete 
harbi yapmaktadtrlar. lta!yanlarm 
burada da Harrara 50 veya 80 ki • 
lometro sokulduklan havadisi dog-

1 

ru olamaz. !talyan kaynaklan 0 -
gadende tayya~elerin bombard1 • 
man ettikleri mevkilerin isimlerini 
bildirdikleri gibi yi.iriiyii~ kollan
mn da nereye vard1gmt sliyliyebi • 
lirlerdi. 

1ngiliz Somalis! hududunu taki • 
ben ~!mali garbi istikametinde, he
defi Harrar olarak ileriledigi bil -
dirilen sag cenah kolunun maksa
di, Habe~lilerin inigliz Somalisile 
temaslarmt kesmek ve oradan si -
lah ve cepane almalarma mani ol
makl!r; fakat bunun i~in Harrarra 
degil, ta demiryolu iizerinde Dira - ~ 
duaya kadar gitmek gerektir. { 

Vaziyeti hulasa edelim: :;)imal -
de, ltalyanlar Adil(l'attan cenuba 
dogru ileriliyorlar. $ark ve cenub
da nerelere geldikleri ve nekadar 
ileriledikleri me~huldiir. 

Habe'iistanda seferberlik.diin bit
mi~tir. $u halde Habe~ kuvvetleri, · 
her taraftan, merout edildikleri 
cephelere yi.irlimektedirler. Habe~ 
tecemmuu da hayli miiddet siire -
cektir. Ciinkii, bu memleket en az 
1 milyon ve bir hesaba gore de 1 
milyon 140 bin murabba kilometro 
geni§ligindedir. 762,000 murabba 
kilomeiro gen~liginde buluna;n 
Tiirkiyeden 238,000 murabba kilo
metro yahud 378.000 mmabba kilo
metro yani Tiirkiyeden iic;te bir ve 
yahud yanyanya biiyiik demeklir. 

liabe* askeri mitralyoze kar~l b_t~a~la . saldt~tyor 
( Baf taralr 1 inci. •ahilede) ve ~imahgarb1ye dogru tlenlemege ba§ • 

13utiin bu rivayetlenn, §ayialarm ara - lam1slardlr. 
110dan 5tzan bir hakiliat varsa, o da ita!- Habe§ ordusu §imdiye kadar ltalyan
Y~nlann toplanna, tiifeklerine, tanklan- larla degil, ltalyanlarm yerli askerlerile 
0.• ve tayyarelerine ragmen, Habe,lile - ~arpl§ml§lardtr. Bu araziye ve bahusus 
tin giisterdikleri ~ayani hayret cesarettir. dag muharebesine Habe,liler kadar va-

~imal cephesinden gelen haberlere gO.. ktf olmtyan ltalyanlarla ~arptjhklan za
~ Habe~istanm «Asian Adam» 1 oian man vaziyet t~mamile ~egi§ecekti:· 

.. •s Seyyumun askerleri delice cesare! Burada hancden dogru havadts al • 
~;stermektedirler. ~dua muharebesinde male kabil olamamakta.?tr· Habel_ hiikii
l Zlat bulunanlar mamlmaz §eyler an - meti haberlere sansur koydugundan 
at~akta ve bunlan gozlerile gordii~ie - buradaki gazete muhabirleri bundan 
~01 iddia etmektedirler. Adua havadar. boyle a<kerl harekat hakkmda maliimat 
k ornbardtman edildigi mada Habel as· veremiyeceklerdir. Y ani Habe§ • ltal • 
I erleri siperlerinden dtjan ftrhyor, bat· yan harbi, havadisi k1t bir harb olacak
l~10' havaya kaldtrarak dii~cek hom - hr. 
1 Yt bekliyorlarmts. Bomba yere yak • 
h~ltr Yaklajmaz da mizraklarile iizerine 
~cum ediyorlarmt§. 

Iii ~irnal cephesindeki Habe, askerleri· o
ti ~den korkmamakta, bilakis onun pc -
h n en ko,maktadtrlar. Adigrattaki mu
sai~btlerde makinelitiifeklerin iizenne 
Ill -~ran Habe,liler, vatan ugrunda ol-
e~ biiyiik bir §eref addetmektedirler. 

rind d,ababa - Cibuti demiryolu ii£e -
da j bulunan Ava! kasabasile Harrar -
bu I lalyan tayyareleri gorujrnU§Se de, 
tr hn artn bomba ahp atmadtklarma da -

en" 1,
110 

bz maliimat ahnamamt~hr._ ltab•an-
disaba •1hca ma~,.dlanndan bm de A_ . 
lesrn banm demzle olan miinakalesm• 
n~n] ek ve demiryolunu ele ge~irerek bu
~ap1:1 aske:lerini ta§tmak ve Adisababay1 

!; rnekhr, 

Cenub cephesinde 
Deyli Meylin Habe~istanda Cicigede

ki Habel karargahmda bulunan muha
birinden: 

« Gorahaideki Habel kuvvetleri ku • 
mandant Habte Mikail Ogadende !tal • 
yanlan havadan zehirli gaz bombalan 
atmakla itham etmektedir. 

Habte Mikail cenub mmtakaSI Bat -
kumandam General N asibuya gander • 
digi bir telsizde, gaz bombalanndan rna
ada, ltalyanlarm havadan kiikiird ve 
sair kimyevl maddeler attiklanni, bunla
nn askerlerin derisini yaktp gozlerini kor 
ettigini, cigerlerini ~iiriittiigiinii ve bu 
yiizden bir~ok kimsenin oldiigiinii bildir
mektedir. 

General Nasibu ltalyanlann 1imdi 50 
kiloluk bomba kullandtklarmt ve Oga -
den cephesinde bunlardan hergiin 400 
lane atmakta olduklanm soyliiyor. !tal -
yan tayyareleri evvelce oldugu gibt iki
~er ii~er tayyareden miirekkeb gruplar 
halinde degil, filo halinde u~arak taar
ruz etmektedirler. 

ht~bir ihtilaf yoktur. Gene! tesire go -
etmektedir. 

Zecri tedbirler neler olacak? re tasarlanan zecri tedbirlerin derhal 
ve tesirli bir §ekilde tatbik edilmeleri ge

Cenevre 13 (A.A.) - Havas: E • rektir. lhtilafh olan tek nokta tatbik •e-
denin zecrl tedbirlerin tatbib i~in Sos - • killeri iizerindedir.» Adisababadan cepheye 
yete azaSI devlet]er arasmdaki konferan- o·· f Q d 
sm kararlan hakkmda hiikumetine 'Da • AI 

tger tara tan « uoti ien» gazetesi (Ba1 taralr birinci 1ahilede) 
manyanm Biiyiik Harbde ablukaya lia gazetesi Decaz Haile SelaSiye Guk-

liimat vermek irin hafta ortasmda Lon- • · d 1 ' ragmen Ia!esini temiq e ebildigi ve ~im- samn talyaya dehaletini tefsir ederken 
draya gidecegi bildirilmektedir. diki durumda, 1talyamn, Almanya ilc italya Kralmm 1932 de Eritreye yapll-

Konferansm, ltalyaya gidecek silah h h d d 1 Jk 1 em u u o an ii e erden mal alabile- g1 seyahat masmda Tigre 1eflerini ve 
ve miihimmat iizerine konulan ambar • cegini hahrlatmaktadiT. bu arada Ras Guksayt huzuruna kabul 
goy a kredi, sermaye ve ithlat ambar11o • Jurnal gazetesi diyor l<i: ettigini hattrlatmal<tadtr. 
sunun da ilavesi irin icab eden biitiin E" d h I b' 1 R G k 1 I I ' « ger er a It sonuca van mak i'- as u sa daha o zaman ta yaya i · 
tedbirleri en fazla ii~ giin i~inde ittihaz teniyorsa, basit ve mutedil bazt tedbirler tihal<ma miisaade edilmesini istemi§ll. 
edecegi iimid edilmektedir. almakla iktifa edilmelidir. Fakat !tal • Habeflere gore durum 

Konferansm, lngiliz heyeti murahha- k ] b' · b yaya ar11 gene IT tectm oykotajt Harrar 13 (A.A.) - Habel meha-
sasl.le bi'rii'kte d1'g" er bazt heyeti murah • · k · t 'I' k b k k Y apma ts em 1yorsa, ~o iiyii an- fiJi, Somali, teflerinden Sam Atarrimn 
hasalarln l talya ile diplomatik miinase • •tkltklara g'd'l' d 1. • , ' 1 1yor emedtr.» 2000 taraftarile birlikte Habe1h1ere 
ball kesmeyi dii•iinmelerine rag" men, d~- Oeuvre g t · d M d T b · ' aze esm e a am a ou1s gectigini bildiriyorlar. Keza, bir~ok So-
ha geni~ tetbirlere ba~vurmast ihl!mali :unlan yaztyor: malilinin 1talyan saflanndan kacttklan 
pek azdtr. Boyle bir tedbir kabul edi«<i- «Tedbirler ~ok geni1 olarak tatbik e- bildiriliyor. 
g·,· takd1'rde bazt hiikumetlerin buna mu- d1'lmez kt' bund k k k 1c • • an or ma gere hr. • Habel cenub gene! karargah1 olan 
halef•t etmest' muhtemeldir. Zira bu n''- · ''e o"neml1' bt'r 1 1 'I' ~ " ' sonuc vermez erse, ng1 oz- Harrann hava taarruzlanna kar§l mii -
ku·metler anla•mazhg"m muslihane sur•tte ler iir hafta •onra bl k b 1 k ' ' ' • a u aya aj tyaca - dafaaSl yeniden bir~ok toplarla takv1ye 
halll. ,·r,·n mu"zakere u"midlerint' kesmemek- lard1r Barl<rtl b,']e ols bl k b h ' • <> a a u a azt te - edilmi~tir. Bu toplar tepelerdeki gidi 
tedirler. like tajtyabilir ve Londra ile Paris ara· yerlere konmujlur. Bunlarla, akaktan 

Laualin diyeui smda bazt anla§mazhklann dogmastn • u~an 1talyan uc;aklanna ate§ edilebilecegi 
Clermont Ferrand 13 (A.A.) -La- dan da korkulabilir.» iimid edilmektedir. 

val, Cenevrede tezahiir eden FranSlz • lkinci Enternasyonalin karart ltalyan pi§tarlarmm Harrara altnn~ 
lngiliz elbirligi siyasasmtn, bartfiR men- Briiksel 13 (Ozel) - lkinci Enter • mil mesafede olduklan yalanlamyor. 
faati irin devam edeceg"ini, bugiinkii na- nasyonal bugu"n yapt • t [ d U ' 1g1 op ant1 a • Kadtnlar da cepheye gidiyorlar 
zik durumda F ranstz kamoyuna tern in luslar Kurumu taraftnd It 1 k . an a yaya ar11 Jijiga 13 (A.A.) - Buradan Oga -
etmek istedig"ini Havas aJ·anSlna soyle - l'enlen kararlarda d d • . n uy ugu memnuni • den cephesine dogru hergiin binlerce Ha-
mi•tir. Bundan sonra Laval 1ngiliz - }'eh kayded k · t db' 1 · b' ' ere • zecn e IT enn IT giin be1 askeri ge~mektedir. Bu askerler ~ole 
F rans12 gorii•melerinde siiel tedbirlerin evvel tatbik1n1 t'st • k · • emege arar verrnt§hr. keyiflidir. Aralannda bircok kadm var-
kat'iyyen mevzuu bahsolmadtgtni kayde- Loid Corcun likri d 
derek ~unlan ilave etmi§tir: Lo d 13 (A tr. n ra .A.) - Loyd Core, Harrar civannda seferberlik hemen 

«F rans12 kamoyunda goriilecek her S d Ek un ay spres gazetesinde ctkan bir hemen lamamlanrni§hr. 
tiirlii suitefehhiim ban§ davasma zarar k 1 · d 

I 
rna a esm e diyor ki: Ogaden cephesinde yalmz musademe-

verebilir. ki iilkenin takib ettigi hareket- L « aval ve Musolini, yalmz mutcdil ler olmakta ve fakat heran biiyiik bir 
ler ayni oldugu gibi. konsey oniinde • db 
FranslZ ve lngiliz delegasyonlan tara • zecn te irler tatbikt icin mutab1k kal • ltalyan taarruzuna intizar edilmekte • 

rni$lardtr, d' 
fmdan yaptlan diyevler de tamamen bir B I IT. 
birinin aynidir.» una mukabil lalyanlar T unus 1-.ak-

kmd. aki biitiin taleblerinden vazoermek-
F ran11z gazetelerinin nefriyatr d 1 " ' 
Paris 13 (A.A.) - Tanzim komi- te IT ~r. Fransl2 diplomasisi §ayam hay-

tesinin ~·h~malarmdan uzunuzad1ya bah- ret ?Ir meharetle Uluslar Sosyetesini oy-
le biT <;tkmaza gotiirmii§tiir ki Sosyete bu 

tahri1 ediei bir madde yagd~tdtklan bil • Ctkmaz jcinde ltalyaya zarar veremez. 
dirilmektedir. Bu madde gayet ince bir Musoliniyi, gonderdigi kuvvetleri tak
toz halindedir ve yere dii1iince olduk~a viye ve ia,eden menedecek tedbirler a -
geni1 bir sahay1 kaplamaktadtr. Sargt hnmadlk~a. her tiirlii zecri tedbir tesir
mahallerine de yagan bu zehirli madde siz kalacaktJt. Ekonomik' zecrl tedbir, 
yarahlara miithi1 tstiTablar vermektedir. Almanya, Avusturya ve Mataristan bu-

Dii~iip te patlamtyan kimyevi hom - na istirak etmedikleri takdirde hedefe va

balardan biri ge~enlerde buradan Adisa
babaya gonderildi. Oradaki kimyahane
de tahlil edilecek. F akat ne yaztk ki tah
lil neticesine kadar da bOyle kimyevl 
maddelerin tesirile lovrananlann ~ekmek
te olduklan !Sitrabi tahfif etmek kabil o
lamlyacak. 

ramaz.» 

Romada goriifmeler 
Roma 13 (Ozel) - Fran.tz elcis; 

Kont do $anbron lngiliz el~isi Sir 
Erik Drummondla uzun bir gorii§mede 
bulunduktan sonra D11 hleri Bakanhgt 
miiste,an Suvi~i ziyaret etmi§tir. Ba~ba
kan Musolini de Baron Aloiziyi kabul 
etmi,tir. Bu gorii1melere hususi bir ehem
"livet atfedilmektedir. ............................................................ 

lngiliz membalanndan 
verilen malUmat 

Londra 13 (Ozel) - 1talyan-Habct 
harbi hakkmda bugiin yeni hi~bir haber 
almamam1~hr. Ogaden ve Danakil ~m
takalarmda ltalyanlann nekadar ilerile
diiii belli deiiildir. Adua cephesinde ise 
~arpt!malara devam edildiiii haber veri! 
mektedir. Bu mmtakada ltalyan cephesi 
60 mil uzunluktadiT. 

ltalyanlar ve Cibuti hattt 
Adi•ababa 13 (A.A.) Hal'as 

ajan!l bildiriyor: 
ltalya hiikiimeti, Habe§ hiikumeti A

disababa - Cibuti hattmdan miihimmat 
nakletmedigi takdirde ltalyanm bu hath 
bombardtman etmiyecegini Habel hii • 
kumetine bildirmi1tir. 

Habe, hiikiimeti miispet cevab ver 
memistir. 

ltalyamn asker seukiyatr 
deuam ediyor 

Daha evvel General N asibu, 1talyan
larm Ogadende yapttklan hiicumlarm 
ademi muvaffakiyetle neticelendigini ve 
Cicige ile Harrar arasmdaki yolu muha
faza eden Habel kuvvetlerini mevzile • 
rinden atamadtklanm soylemi1 ve Oga
den cephesinde 50,000 ltalyan askeri ol
dugunu da il~ve etmi~ti. Bu kuvvetlerin 
kiSmtazamt Garahaiye hiicum etmekte
dirler. 

Napoli 13 (A.A.) - 20 subay ve 
, 300 asker yiiklii olarak hareket eden 

Toscano vapuru, Mesinada Silo fnl..a -
sma mensub iki bin asker yiiklenecektir. 

Habe~liler ~ete harbi yapmakta ve 
gizli verlerden ate1 etmektedirler. Geue
ral N asibu siiziine devam ederek: 

- Hava hiicumlarmm Slkla~aca~m; 
ve daha siddetli olacagmt tahmin ediyo -
ruz, dedi. Seyyar tayyare toplanmt7, ve 
da~ tepelerine koydugumuz makinelitii
feklerimizle bunlara kar~t koymaga ~a-
h~tvoruz. 

torun•;e!lile~in, daha dogrusu 1mpara • 
tttti. p k plant yalntz miidafaadan iba • 
l~slar Kkat son giinlerde ve bilhassa U
dlktan urumu 1talyayt miitecaviz tam -
daYan sonra, mii1avirlerinin marianna 
~erd;~a~lYarak taarruza ge~mege karar 

13u 
1 ~"'•Yet ediliyor. 

~n bi:'~;Ye~. pek esasstz da degiiJir. 
t1 ord 1 gun zarfmda 1imaldeki Ha -

Yava\ YUsu Aduadan ricat edecek ycrde, 
aklnlar b~t"! ilerilemekte, Eritre arazisine 

Bu 1 e Yapmaktadtr. 

General N asibu bugiin beni kabul e
derek: 

$ehirlerdeki benzin stoklarile ceoane 
ve levaz1m1 harbiye, daha emin yerlere, 
dal' kovuklanna saklanmtjhr. 

General N asibunun karargaht duvar
lan beya7 badanah kii~iik bir kuliibedfn 
ibarettir. Maiyetindeki kumandanlar da 
beyaz ohramlan ve asian postlarile garib 
bir manzara arzetmektedirler. 

]( ordu 
l~''an1n k nun arkasmda bulunan Ras 

• 1Ytte uvvetleri de son giinlerde fa-
lle · 1 ~rn11 er ve yavaf yava1 tirnale 

- Bize vah~i derler, fakat biz hi~bir 
vakit zehirli gazle muharebe etmeyiz. 
Anla~tlan Habe1istam medenile§tirmek 
i~in 1talyamn bize getirdigi ilk medeniyet 
mahsulii zehirli gaz olacak! dedi. 

Cephenin her tarafmdan gelen ha -
berlerde ltalyanlann havadan garib ye 

Maamafih General biooiinlerde karar· 
<(ahtnt cfnuba, cepheve daha yakm bir 
yere nakletmek iizere hazulanmaktadJT.» 

ltalyan ordusundaki yerli askerler Aduayt bombardtman ediyorlar, 
ltalyan topfulart Aduqya karft hiicum devam ettigi miiddet!je 

fehri bombardtman etmiflerdir 

Adisababa 13 (A.A.) - 1talyan el
Vinci ile Kalderiniyi hududa kad~r 

' 
l 

giden Habel! a1kerleri 
gotiirmek iizere istenilen hususl trenin 
gonderilmemesi teblii! edilmittir. Vi,.ci 
ve Kalderini hala Ras Destanm ika • 
metgahmdadtr. Kimsenin ziyaretine mii
saade edilmemektedir. 

Roma 13 (A.A.) - Resmi gazete, 
hava hiicumlanna kar11 koyacak •iel 
teskilata mensub kii~iik subay ve nefer
lerin seferber edilmelerini emir ve 1914 
Slntfmm terhisini tehir eden bir buyurul
tu ne1retmistir. 

Roma 13 (Ozel)- 1909, 10, II 'e 
1902 smtflarma mensub hava ve tel!iz 
telgraf ihtiyat subaylan silah altma ~·· 
gmlmtshr. 

Habe•istanda .tl.;h altma 
alman son askerler 

Adisababa 13 (A.A.) - lmparatnr. 
kuvvetlerinin onemli bir kiSrniDl tefti~ et
mijtir. 40,000 den fazla asker, horb 
jarktlan soyliyerek araym oniinde bit 
ge~id resmi yapmt~. bundan sonra 1ehir 
sokaklanndan e:e~mislerdir. 

Diin seferberligin son giinii idi. Er -
lcekler cepheye gittiklerinden Adisababa 
giinden p;iine bo~almaktadtr. 

$ehirde kalan halk 1talyan diplom,tik 
heyetinin hareketinde co1kun gosteriler 
yapmtj]ardn. 
Adisababadaki ltalyan elfiliginde 

Adisababa 13 (A.A.) - ltalyan so· 
fareti ba•katibi de Greneti kovalamakta 
olan polis, onu istasyonda yakalami~hr. 
T abanca ta~1makta olan de Grenet ltal
y an delegasyonunu gotiiren trend en son· 
ra kalkan ilk Irene solculmu~tur. 

Arhk el~i telakki edilmiyen Kunt 
Vinci Adisababada kalmak istedigim v• 
ancak kuvvetin kar!IStnda bu fikrinden 
vazge~ebilecegini D11 hleri Bakanhi!1 • 
na bildirmi§tir. Vinci, konsoloslar gclin
ciye kadar yanmda kalmasmi albay Cal
deriniye emrehni§tir. ltalyan diplomatik 

' heyeti iiyelrrinin hareketinden sonra, 
el~iligi muhafaza eden askerler derhal 
faa! Habel ordusuna iltihak etmi,ler • 
dir. 

Habe~ hiikiimeti, ltalyan el~iligi bi
nasma girilmesini yasak etmi,tir. Ekilik 
isyarlarile temaSI muhafaza etmege el • 
~iler tarafmdan memur edilen Fransa • 
vis konsiilii Desmuliyers bu yasaktan 
miistesnadn. 

El~ilik kap!Sl muhafaza altmdadtr. 
Polis, i~eride olan biteni gormek 1~10 
ekilik bah~e duvannt hrmanmak i<ti • 
yen yabanct bir gazeteciyi yakalamt! ve 
hnpalamtsttr. Saraydan telefonla verilen 
bir emir iizerine gazeteci ozgiir btraktl • 
mt§tlr. 

Londradalti goateriler 
Londra 13 (Ozel) - Bir~ok lngi

liz bamsever kurumlan ve binlerce hall.: 
bugiin Londradaki Habe1 ekiligi oniin· 
de hararetli tezahiirat yapmt§lardtr. Ha
be~ el~isi doktor Martinin iki oglu Habet 
ordusunda u~manhk etmek iizere sah 
giinii buradan memleketlerine gidecek • 
lerdir. 

Atinadaki ltalyan el~i•inin 
bir tefebbii•ii 

Atina 13 (Ozel) - Buradaki ltal • 
yan el~isi Ba,bakan Kondilisi ziyaret 
ederek Yunan gazetelerinin ltalya - Ha
bel harbi hakkmda yanh\ haberler ver• 
memesini gazetelere tavsiye etmesini rica 
etmistir. Ba,bakan gazetelere tavsiyede 
bulunaca~mt vadetmi1tir. 

Avuaturya, Habef filimlerinin 
goaterilmeaini yaaak etti 

Viyana 13 (A.A.) - Avusturya 
hiikiimeti Habe,istana dair olan filim • 
lerin gosterilmesini yasak etmi1tir. Bu • 
nun sebebi, burada gosterilmi§ olan baz1 
Alman filimlerinill Habqleria lebiacle 
bulunmaStC!tr. 
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Bir F ranszz sue/ yazzczszna gore 

Habe~lilerin ~ete habi 
yapmalar1 lazimdir 

Habesistan iki biiyiik gii~liige ugr1yabilir: Raslarm 
sadakatsizligi, silah ve cephane tedariki.. 

Fransrz •iiel muharriri Andre Ciran
demn ltalyan • H abe; harbi hakkrnda 
yazdrgr bir 11azrnrn ilk krsrmlarrnr 7 ve 
9 birincile§rin tarihli •ayrlarrmrzda bas
mr~trk. Fransrz miitehawsrnrn, Habe§ 
ordusunun nasrl bir harb larzr kabul ede
ccgini ve ltalyanrn H abe§islandaki ordu
sunun kurulu§unu giislem yazrsrnr da bu
giin kOI/UI/OTUZ ,' 

H abe,liler t;efe muharebe•i 
yapmal1d1r 

Bir ltalyan - Habe~ harbinin ifade e
decegi ~ete muharebesi mahiyeti, Habe~ 
lmparatorunun mii!aviri lsv~li albay 
Vidginin nazariyesine daha uygundur. 
B•r zat, ltalyan - Habe~ harbinin, Man
cukou harbine benzemiyecegini soylemil
tir. 

Habe~ hiikirmeti, hareki.t esnaSlnda 
iki buylik gii~liiiie ugnyabilir. Bu gii~ -
liiklerden biri Raslann sadakatsizligi ih
timali, ikincisi de silah ve cepane tedari -
kidir. Habe~i•tan heniiz temerkiiz etti· 
rilmi~ bir devlet degildir ve derebeylik 
•istemi, imparatorluk hiikumetinin nii -
fuzunu bir~ok defa sekteye ugratmr§hr. 
Ulusal birlik heoiiz kuvvet bulmamr1 ol
dui(u i~in, harb vukuunda, •ava110 icab 
ettordii!i insicamJ gosteremiyecek ve ltal
yan krt' alanmn, Habe,istanda ilerleme· 
leri, miinferid hareketl<re yo! ar,;acaktor. 
Adisababantn bah giineyinde bulunan 
Cimma kabilesini, merkezi hiikirmet a • 
leyhine ayalclandormak te1ebbii•ii herhal
de akim kaldr. Buna mukabil, horistiyan
larla miisliimanlar araSJnda daha Slkl bir 
anla~ma yaprlmr1 gibi goriinmektedir. Di
ger taraftan «yurd sevgisi» adh bir ce
miyet, ltalyanlarla yaprlacak bir har -
bin, beyaz ~rkla siyah 1rk arasmda bir 
harbden ba1ka bir1ey olmadrgrna Habe1· 
Jeri lcandrrmak maksadile hararetli bir 
propa~anda yapmaktad1r. 

•eyrek ve biribirine zrd olarak gelen cep
he haberlerini, kayrdSizlrga pek benzr -
yen bir 'siikunetle karsrlryor. Burada, har
bin ba,ladrgrna delalet edecek hi~ bir 
emare goriilmiiyor. Y alnrz, maiyetile 
birlikte, kahr mtrnda, sokaklarda dola · 
~an beyaz birkac; §ef, gene! seferberligin 
devam ettigini hatrrlatryor. 

0~ cepheden taarruz yaprlacagrnr 
tahmrn eden Habe§ler iic; yerde tecemmu 
etmi1 bulunuyorlar. ~imalde, Mareb hu
duduna teveciih etmi1 olan kuvvete Ra, 
Kasa kumanda etmektedir. Cenubda 
Decar N asibunun onemli kuvvetlcri bu· 
lunuyor. Bu cepheden, Graziani kolor • 
du•unun Cigiga, Harrar ve dcmiryolu 
istikametinde yapmasr muhtemel hartket 
tarassud edilmektedir. 

F akat, Habe,leri en fazla diisiindiir
diigii tahmin edilen Aua~ ovasrnrn §ark 
crheti, a1rlmaSJ gii~ olmakla beraber gene 
miimkiindiir. 1868 de N apiernin kuma 'I
da ettigi lngiliz kuvvetleri bu noktadan 
gec;mek suretile Necasi Teodoros ordu 
sunu maglub etmi1lerdi. 

Aussa krallrgr olan bu mrntakayr 1 -
talyanlar c;ok iyi bilirler, buralarda bir
c;ok ara§trrmalar yapmr§lardrr. Hatta, 
birkac; sene evvel, Habel hiikirmeti, !tal
yanlara, Assab ile Dessie araSJnda yapr
lacak bir yolun in§aSJ imtiyazrnr vermi1ti. 

Bu i•tikamette yaprlacak bir ltalyan 
taarruzun iic; hedefi olabilir: Harrar 
etrafrndan dola§arak Grazrani kollarm -
dan birile birle§mek suretile Eritre ile 
Somali ara,.nda irtibatr viicude gttir • 
mek, Habe§istanr denize baglryan ye -
gane demiryolunu kesmek; yiiksek yayla 
mrntakalannm hakiki sevkulceY! anah -
tarlan olan bogazlan ijgal etmek sure -
tile dogrudan dogruya Adisababayr teh
did ehnek. 

GONON BULMACASI 

Soldan sa)!a: 
1 - bz tiirk~c ·hikaye•, oz tiirk~e 

cvastta •. 2 - Franstzca chaytr•, ya~hk. 
3 • llfemleket, derdli bir a-lamm tekrar 
ettigi hcce, bir soru edatr. 4 - Bir kuma
~a sonradan ilciv<' olunan par~a. ku~lara 
verilen yiyecck. 5 - bz tiirkqe .vaziyet •. 
Almanlarm ve Ermcnilerin c;ok kullan
drklan bir kclime. 6 • Budala, iiz tiirkqe 
mekteb. 7- bz tiirkc;e •cemiyet•. 8. No
ta, kom~umuz bir millet. 9 - Yemegin 
yanmda yenen ~cylerden biri, eski a
damlann ellerinde ta~rd1k!an sopa. 10 -
bz tiirkc;e .vi!i\yet., yapr~kan sinek. 

Yukandan a~agrya: 
1 - bz tiirkc;e crakih>, bir nota. 2 -

Bir memleketin can damarlan, iiviidiil
rnii~ bugday, agacrn giivdesinden etrafa 
dagrlan krsrmlarr. 3 - Polis veya jandar
malann oturduklan yerlerden biri. 4 -
idrarda bulunan bir madde, uyumak -
tan emir, be~·az. 5 - Kumanda, alfabe
den bir harfin okunu~u. 6 - ileri geri 
sOz sOyliyen adam, utanmaktan •mir. 
7 • lnsanda mevcud oldugu farzedrlen 
manevi cevher, c;o!> sarho~. 8 • iran di
linde csu•, •var• tn aksi, eski 11tstrhla
rm en bilyilk mabudu. 9 - Agzm alt ve 
ilst krsrmlarr, iiz tiirk~e cmillet>. 10 -
Evler onun iizerine kurulur, bir §cyin 
tutulacak yerL 

EIJIJelki bulmacanrn halledilmif 'fekli 
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ADEMi iKTiDARA FORTESTiN 
Emsalsiz ihicdrr Vakit.siz ihtiyerhyanlara genclik ve dinclik verir. Belgev~ekli~ini ge~irir. FORTEST N adma dikkat. 

Orhangazi sulh hukuk hakimligindcn: 
Orhangazi Tayyare tubeainin Or -

hangaziden ~evki ojrlu Salih aleyhine 
ac;:.hi• mliddeaaleyhin Tayyare ,ube
aine piyango bileti ve k1ymetli evrak 
bedelinden borcu olan 20908 kuru,un 
icrada yap1lan takib iizerine inkir ey· 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gev~ekligine 

HORMOBiN 

Dr. A. KUTiEL 
Karakoy T opr;ular caddesi No. 33 

Neden ve ne ic;in I! 

lediii;inden maamaaarif ve icra taz · Talsibit: Galata posta kutusu 1255 

minah tahsili hakkmdaki davan1n ya- ··--------------· ptlmakta olan muhakemesinde sabtk 
Orhangazi Tayyare ,ubesi muhasibi 
halen l.tanbulda l~erenkoyiinde olii 
binb&fl Nuri ko,kiinde mukim Ab -
dullah zamantna aid ve Tayyare fU .. 
besince ibraz edilen defterde tahrifat 
olduiru miiddeaaleyh tarafmdan iddia 
edilmekte oldugundan mumaileyh Ab 
dullahrn dahi miiddealeyh stfatile da
hili dava edilmeai i~in berayi tebliir 
namtna gOnderilen. dava ~aptlnm ika
metgi.hmm mec;hul olmaa1ndan hili· 
teblig iaGe edilmesi Uzet"ine ilinen 
tebligat ifas1na karar verilmif ve mu
hakeme 5/11/935 aalr giinii saat 14 e 
brrakrlmiJ oldujiundan yevmi mez • 
kfirda bizzat haztr bulunmaal veya 
bir vekil gOndermeai. akai takdirGe 
muhakemeye fCiyabea devam oluna -
cakt teblii makam1na kaim olmak U .. 
zere i1i.n olunur. 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye miitehasusJ 

Pazarden ba~ka giinlerde ogleden 
sonra aaat ( 2i ton 6 yo) kadar lstan
bulda Divonyolunda ( 118) numorab 
bususi k•binesinde bast•larJnJ kabul 

eder. Muay,nehane ve 
22398. Yazhk telefonr 
Beylerbc;yi 48. 

ev telefon: 
Kandilli 38, 

Goz Hekimi 
Dr. ~iikrii Ertan 

Birinci smrf miitehassrs 
Babrali Ankara caddeai No. 60 

Telefon : 22566 

Doktor 

AHMEDHAKK 

Babaeski asliye mahkemeainden: 
Babaeski Belediye kabileai F alma 

Zehra taraf1ndan kocaa1 Konyan1n 
Sedirler Yamkcami mahalleainden 52 
numarah evde oturan yo] Cf&VUfU Emin 
aleyhine ac;Llan botanmanm teac;ili 
davasmda miiddeaaleyhin ikamet -
gi.h1nm mec;hul olduiundan kendiai • 
ne ili.nen tebligat ifas1na ve muhake· 
menin 16 birindte,rin 935 ~artamba 
giinU saat 10 a talik•na karar veril ~ 

mi, olmakla vakti mezkurda miidde
aaleyhin hizzat haz1r bulunmas1 veya 
bir vekil gOndermesi ilin olunur. 

[
- Dr. SUheyl Unver] 

' 95 Divanyolu 
- Telefon : 21422 ve 60726 

Herkes kullan1r, ~iinkU : 
«r•kmaz, bula,maz, iyi ve 

ucuzdur. 

Marmara Ossiibahri Komutanhg1 

Reisliginden: SatJnalma Komisyonu 

Cinsi 

Y erli toz teker 
<;:ay 
Kuru iiziim 

Miktan 
Kilo 

35000 
500 

19000 

Muvakkat 
teminatJ 

L. K. 

Ekailtmc 
,ekli 

Eksiltme giin 
ve aaati 

674 63 Kapah zarf 31 B.Te,rin 935 11 de 
112 50 Pazarhkla 31 » » 14 te 
228 00 A!;rk 

ekailtme 31 » » 16 da 
Nohud 32000 264 ()() » 1 2.Te,rtn 935 10 da 
Zeytin tanesi 32000 528 00 Kapah zarfla 1 » » 14 te 
Kuru fasulye 60000 765 00 » » 1 » » 16 da 
Pirinc 60000 1125 00 » » 2 » « 11 de Silah ve miihimmat tedariki de esash 

bir meseledir. Birka~ aydanberi, Habe
,istana ithal edilen miihimmat en ziyade 
!ngiliz Somalisi, Zeila ve Berbera li -
manlanndan girmekte, oradan Harrara 
kadar kara yolundan ve !ngiliz • Mrm 
Sudanr ~imendiferile nakledilmektedir. 
Fa kat Habel hiiltumetinin finaosal kay
naklan ,onemli harb malzemesi tedariki
ne yetijmiyecek kadar azdrr. 

Bu mrntakada, demiryolu boyunca i
ki Habel ordusu toplanmr§ bulunmakta
drr. Bu ordulardan biri, Au"a Sultam 
Mikael Y ayunun, digeri, Haile Sel.'-se
nin oz oglu Asfau Uessenin kumandaSI 
altrndadrr. Esasen, fmparator da, bu ilci 
ordunun kumandasrnr ele almak ii1.ere 
23 birincite1rinde Adisababadan aynla -
caktrr. Bu ordular, Kaffadan gelip bu 
hafta sonunda payitahhn 16 kilometro 
berisinde karargah kuracak olan Ras 
Getac;unun 50,000 ki1ilik ordusile tak -
viye edilecektir. 

CIAiKIAI•IMIUIZI•JV 
t I I 1 L 11 IK 1•111 ~ 1•1 AIH 

1 

Dahili hastahklar miitehassrs1 

10 N 1•1 N 1 A 1 K 1 L 1•1 I 1 R 1 A Beyoglu : lstiklil caddeai, Liiksen-

•
~~~~~~:~~~~;;~~; burg apartrman. Telefon: 40730 

Yukartda adlan yazth erzakm ekailtme ve ihaleleri lzmltte Teraa· 
nekaprsmdaki Komiayonumuzda yaptlacaktJr. ~artnameler lstan • 
bulda Deniz l.evaztm Sattnalma Komiayonu Reisliginden ve Komis· 
yonumuzdan bedelaiz ahnabilir. T klif mektublart ihale aa tinden Pazardan ba,ka hergun aaat 

Yeni <;:1kh ··--- 14 ten oonra ---dl bir sa at evveline kadar Komisyon efsligine erile ilir. 6344} 

ltalyan kuvvetlerinin tecemmiiii 
!talyan kuvvetleri, I eylirldenberi grt

tik~e artan bir hrzla toplanmaktadrr. ~u 
anda Eritrede a1agrdaki kuvvetler top
lanmr!IIT: 

General Pirzio Birolinin kumanda • 
amdaki yerli iki forka. Bunlann her biri 
yirmi sekiz «Aslcari» taburundan miite
lekkildir. 

General Satini lcumanda,ndaki birin
ci kolordu, General Maravigra kuman -
daSlndaki «Gavinana» forkaSl ve Gene
ral Babbininin kumandasmdaki Saliau
da frrkaSI. 

Liamantinin kumandaSJndaki dart ta
burluk birinci siyah gomlekliler grupu. 
General Mantagna kumandaSJndaki 6 n
cr siyah gomlekliler f~rkaSJ; Habel top
raklanoda kullamlmak iizere sureti mah
ausada yaprlmr1 yiiz yirmi hiicum tankr ; 

Siiratli hiicum tanldan be1inci grupu; 
Makineli mitralyoz birinci ve dordiin

cii gruplan; 
Ehemmiyeti kat'i olarak bilinmiyen 

hava kuvvetleri, miitehasm ciiziitamlar. 
Biitiin cepheye tevzi edilmit olan tak

viye krt' alannrn ve Eritrenin batlSmda 
bulunan lcuvvetli bir miifrezeden bajka, 
General de Bono, kuvvetlerini yiiz ellr 
kilometroluk bir cephe iizerine yaymrjhr. 
On de yerli efrad krt' aSJ, onuo arkasmda 
birinci kol, daha giineyde, yiiksek yay
lalano son yamacrm lejkil eden ma dag
larda siyah gomlekliler birioci grupu 
vardrr. 

Siyah gomlekliler altmcr grupu ihtiyat
tadrr. 

Kuvvetlerin bu tarzda tertibi de, A
dua istikametinde bir hareket yaprlacagl
nr teyid etmektedir. 

Somalide, General Pavonenin ku -
mandaSindaki Peloritana yerli frrkaSI ve 
birka~ kuvvet daha vardrr. Bu kuvvetle
nn kumandanr olan General Grazianinin 
,ah•iyeti, bu mrntakada onemli hareket
lcr olacagrnr tahmin ettirir. 

Adisababanrn bah giineyinde Crma 
tepelerinde biiyiik bir yol in§asrna faa -
liyetle c;alr1rlryor. Bu tepelerde harb 
malzemesi konulmak iizere betonlu SJgl • 
naklar yaprlmaktadrr. 

EFLATUN 
Haydar Rilatm 
terciimesi 

35 kuruiJ 

La Clef du Fran~ais 
Lise ve ogretmen ve 
ortaokullar fransiZca 

Derin yeralh mahzenleri viicude ge • d J • • • 
· ., k b 1 ers eri l"tn trrr ece ve ura ara, soyleni1e gore, krrk 1:" 

milyon fi1ek yerleflirilecektir. Habc1is • Merhum muallim Ali Nazi • 
tanrn elinde 78 kamyon bulundugu soy- manm son eseridir. Mekteb • 
lenmektedir. Jerde biiyiik yararhgt goriil • 

!talyanlarrn 1imaldeki ileri har~ke~inin mii,, iki defa basrlmt,hr. 0!; 
agrr, sabrrlr ve metodlu bir hareket ola • kiSlmdrr. Hocalar i!;in ayr1 
cagrnr, ve 1imdilik Makaledeki Sudan bir kJSml vardtr. 
hududu iizerinde bulunan T akazze hat- Birinci ktsmr 23 
tr~r ge~megi istihdaf etmedigini gostnir lkinci kum

1 
34 

brr~ok sebebler vardrr. ~imdilik, onemli 
b. · 1· · O~iincii kum1 40 rr rs amryet merkezi olan Harrarm a••l 
hedefi teskil ettigi anla,rlryor. Fakat )-1a- Hoca krsmt 150 kuruttur 
b~tlerin bu tahminleri dogru ~rktrgr talc- Sah, yeri Cumhuriyet mat • 
drrde, ltalyanlann takriben 500 kilom•t· baastdrr. Toptan alanlara ten-
roluk bir ileri hareketi yapmalan icab 7il>\t v~rhr. 
etmektedir ki, bu hesabla, bu mrntahda,l~;:::::::::::::: 
ancak ay son una dogru geni1 harekttler I j 
yaprlacak demektir. ( Le Journal) 

lzmir esnaf ve di~~:i burosunun 
faaliyeti 

Bu hafta yeni ~1kan 
kitablar 

Her pazartesi bir lisle No. 18 
PORTRELER Fi. 40 

Nazrm Hikmet 

Taranta Babuya Mektublar 50 

1zmir (Ozel) - C. H. P. i1~i ve es
naf te~ekkiilleri gene! biirosunun saglrk 
ve soysal yardrmlan, bu lefekkiil etra -
frndakiler arasrnda iyi tesirler brrakmak
tadrr. Nitekim, heniiz birlikler kadrosu 
h · · d d 3 Nazrm Hikmet ancm e uran ,000 ki1i. birlige kay- .---:---:----------------------1 
dedilmeleri ic;in ba1 vurmu,lardrr. Son FINLANDIYA 
ayda birlikler dispanserinde 830 hasta 
bakrlmr1, birlik ebesi 25 dogumda bu • 
lunmu1 ve hastalarm biitun ilaclan ih • 
tiyaclan meccanen verilmittir. Baz; has
tolar da miitehassrslara ve rontgene gon-

50 
~iikUfe Nihal 

EFLATUN 

GIZLI HARBLER 

35 
H. Rifat 

75 
derilmi!tir. Masraflarrnr, biiro odemek • Antoin Zeachka- H. Vareirlu 
tedir. Bunlardan ba1ka para yardrmlarr I--B-A_H__;AR=-<;-::l-1;-E-::C-::I-----__;=.:_6_0.I 
da yaprlmr1hr. 

• Bazr •aylavlanmrz biiroya gitmi1. ma
lumat almrf ve ~alr1maryr takdir etmi1 -
lerdir. 

-. .•. ._. 

Turan cemiyetinin konqresi 

Muazzez Tahain 

Tiirk F eyle10flan Antolojiai SO 

Hilmi Ziya 

Bunlardan ba,ka, General Terziani
nin kumandasmdaki Gran Lao frrkaSI, 
General Bertini kumandaSindaki Sila frr
ka,., General Pintor kumanda•mdak; 
o,eria frrka,., General Pirccardi ku • 
mandaSindaki Assietta frrkaSI, 23 mart. 
28 te§rinievvel, 21 nisan, 3 Hnunusani T uran ne~ri maarif ve yardrm cem;
ve bir 1ubat milis frrkalan da seferber yetinin senelik kongresi ayrn yirmi yedin
edilmi!tir. ci pazar giinii sabahleyin saat onda Ba
Habe~ler ltalyanlann hareka- brali c~ddtsinde 10 numaradaki yenr 

t 1 t h • d' I ? merkezrnde akdolunacaktrr. Azanrn ha-

YENi KiTABCI 
Ankara caddesi No. 85 

T a§radan sipari§ ahr 
ve gonderir. tnl nast a mm ~ tyor ar. I ZIT bulunmaSI cemiyet riyaseti tarafrndan 

Aduababa 8 - Ad,. ababa hallu, • rica edilmektedir. 

------------------------·------------------------------ ~ 

Oksiirenlere : KA TRAN HAKKI EKREM 

istanbul GayrimUbadiller Komisyonundan: 
Dosya 
No. 

Semti ve mahallcsi Sokag1 Emlak No. Cinsi ve hiuesi Hiueye 
muhammen 

100 Kandilh 

Yenikoy 

Kurmpafa Sirkeci 
Muolihiddin 
Galata Yenieami 

Betikta, Yenimaha'le 

Kuzguncuk 

Beyotlu Hiiscyin~ta 

Bostancr 

Edirnekapl Kariyeiatik 
Alipa~a 
Oskildar Y enimahallc 

Oskiidar Yenimehalle 

Samatya imrahor 
<;Engelkoy 
Uskiidar Yenimahalle 

Yenikoy 
Arnavudkoy 

Boyacrkoy 

Kurtulu1 

5869 Yenikoy 
Gilzelce Alipa,a 
Galata Ktmaol.ef 
Beyotlu Kamerh•'un 
Haskoy Hahcrotlu 
Abdiiaselim 
Bcyotlu Emin 
eami 

Beyotlu Emin 

cami 

E. mekteb 
Y. Derman 
E. Panaya Y. 
Koybaft ark ast 
Zincirlikuyu 

Y enicami ve eski 
Balrkpazan Old. 
Posta Cad. 

Bah~e ve Tomruk 

E. Sultan~ejmesi 
Y. Takaim 
<;atal~ejme 

Sultaniye 

E. Ayayorgi 
Y. Vaiz 
E. Papaz 
Y. Selamet 
E Dibek Y. 
~air Talat 
imrahor Cad, 
Kuleli Cad. 
E. Y enimahalle 
Y. Nuhkuyuau 
l;iftekasab 
E. Ko1k Cad. 

Y. Boyahkiitk 
Fum 

Bek~i ve 
Sandalcr 
Kapahbal.kal 
ve Tekke 
Leblebici 
Feoli yen 

Bademlik 

liar 

• 

E. 17 Y. 33 Ah~ap bane vc bah~enin 4-10 His, 110 T 

E. 6-6 Y. 6-8 180,50 metre aroantn 30-120 Hi.a. 

E. 86 Y. 102 Kirgir diikloinrn 3-32 His. 

E. 63-2 Y. 58-8 Bodurumu olan kargir diikkan 
ve iiltiinde odalarrnon 6,5-120 His. 

E. 35-31 Bah~eli kirgir iki hanenin 8356 • 

y 21-23 
E. 30-30 Mii. 
Y. 34-36 
E. 7 Y. 9 

E. 16 Mii. 
Harita 10 
4 

E. 17 Y. 15 

E. 32 Y. 38 

E 102 Y. 96 

E. 124 Y. 138 
E. 51 Y. 72 
E. 126-255 
Y. 126-124 

E.- Y. 6 
E. 33 Y. 43 

E.-Y 8 

E. 17-10 
Y. 10 
E. 12-12 Mil. 
y. 8-6-13 
E. 15 Y. 19 
E. 7-18 
E. 74-76 78 
Y. 64-66 
E. 23 
Y. 25 
E. 19 

Y. 21 

tamamt 
Bah~eli aht•P hanenin 11-20 His: 

129 metre araanrn tamamt 

155 metre aroanm tamamt 

Giibre iskelesi ve 517 metre 
araanm 19-24 Hio. 
72.5 metre aroamn tamamr 

Bah~eli ah,ab haoenio 6-32 Hio, 

125 metre aroanrn 18-21 His. 
Kirgir deponun 21-40 His. 
164 metre aroanrn 1·2 Hi1. 

78 metre araanm 1-'2 Hio. 
248 metre araanrn 5 8 Hi1. 

Aht•P hane ve Bah~enin 2-5 
Hiaseai 

25 • 
248 • 

146 • 

Eah~eli aht•P hanenin tamamr 700 • 

Bah~eli aht•P hane ve kargir 950 • 
diikkanrn tamam1 
Kirgir diikkimn 2-14 His. 425 • 
68 metre arsanrn 1·3 Hia, 
Altmda diikkinr olan ah. 

fOP hanenin 75-112 His. 
61,5 metre aroanm tamalDl 

21 metre arsantn tamam1 

78 • 
340 • 

200 • 

70 • 

Yukanda evsaft yazrl• emvali ~ravrimenkule 23 • 10 • 935 tarihine tesadiif eden Pertembe giiniinde~ 
itibaren on gun milddetle pazarhkla oa!Jja ~rkanlmt1hr. Pazarlrk i~in talib olanlann ihaleleri Pazarte•• 
ve Per4embe gunleri sabahlarr saat dokuzdan on ikiye ve ikiden oaat bete kadar ve bu iki gunden maad• 
her gun oabahlan on ikiye kadar Galatada Bahtiyar haomda ••lit komisyonunna m..:iracaat eylemeleri, 

Satu miinhastran sravrimubadil bonosiledir. 
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CUMBUR1YET 

<;.£.L;K KcSpRuy£. VA~CI 

iKAR~I OA Mll.yONJ.AR. VA.ROI 

-~----------------------------------~-,~··1 ____ _ 
Mersin Belediye Reislig" in den: I' sta b I Posta T T n u . . 
ll.ltl(etif degeri 17,909 lira 20 kurut olan 100 metro uzunlugunda ve 

k,~ ~etro geni,liginde yeniden yap1lacak beton anne iakele in,aah Bas, miidiirliig" iinden: 
til 

11 ~. zarf uaulile ekailtmeye konulmuttUt". tlnergelenen fiatler uy· 
~,1

11 
!triiliirae 22/10/935 aah giinii aaat 11 de Belediye Daireainde 

tet~r 1. e~ektir. lateklilerin 90 kurut vererek proje ve tartname au • 
l'l'o ;~n1 . Belediye Fen daireainden alabilecekleri ve ketif degerinin 
ih,,' ~labetinde aiireaiz tutak belgelerile beraber onerge bitiklerini 
'l>e~ iunij saat ona kadar Belediyede toplanacak Komiayon Reiaine 

eleri hilit olunur. (6212) 

KA$E 

AL 
EKSiL TME iLANI . 

~nakkale Jandarma Okullari Sabn
altna Reisliginden: 

!dare ihtiyac1 i~in Sudan mah 500 kilo zamk pazarl1kla almacak • 
hr. Muhammen bedeli 500 lira, muvakkat teminah 37,5 lirad1r. fa • 
teklileriln tartnameyi gormek i~in hergiin ve pazarhga ittirak i~in 
de 15/10/935 aah giinii aaat 15 te Galataaarayda Posta, Telgraf 
Batmiidiirliigii Ahm, Salim Komiayonuna miiracaatleri. (6410) 

Haaeki haatanesi eildiye vc 

Zuhreviye ,efi: 
Doktor 

NURi OSMAN EREN 
BevoA"lu, Elhamra apr. No. 3 Komisyonu 

~~~~i~~93S gtinlemecinde kapal1 zarna ekailtmeai yap1lacag1 ilan Bahaeaki aaliye mahkemeainden: 
d,t,__ltl halde iatekliai ~lkmlyan ranakkalede 1, 3, 9, 10 aaylhn Jan- Bahaeakinin Pehlivan koyiinden 

TOZU BiLGUHLE 
HUTBA&e E$YA VE 
E OE VATINIZI,BANYO· 
LARINIZI VE 5AiREYi 
YORULHAWSIZIN TE• 
MiZLEYiB PAALATA8i· 
LECEGiNiZi UATIAINIZ· 
OA TUTUNUZ 

'"a k "!Y Kole oglu Mehmed taraftndan Baba-
eg3 S 0 ullarile Jandarma hastaneainin aenelik ihtiyac1 olan eakinin Kad1 koyiinden olup 25 y1l • 
't ;

5
50 

kilo haa ekmegin ekailtmeai 21/10/935 pazartesi giinii aa- danberi ikametgi.ht m...;hul bulunan 
te B 1 d 1 kl Ali oglu Ahmed aleyhine a~!lan alb 

)'llda e e iye dldreainde aalahiyettar Komiayonca pazar I a par~a tarla ile bir par~a da arsa tea· 
~1"11 C:akttr. 93,833 lira 25 kurut tahmini bedeli ve 5941 lira 67 ~iii davasmda milddeaaleyhin ika -
111;11 ' llluvakkat teminah olan bu ekailtmeye girmek iatiyenler te- metgah•nm m...;hul oldugundan ken -

tt ftlakb 1 1· disine ili.nen tebligat ifastna ve mu -
~~tlli uz ar1n1 ayni giinde aaat 15 e kadar Komiayona tea lm hakemenin 16 bidneite,rin 935 c;ar -

t olac-LJ d K . d .... , b"l' ,... ar Ir, :;iartnameai paraatz om1ayon a goru e I lr. ,amba gilnii &&at 10 a talik•na karar 
~ (6222) verilmit olmakla vakti mezkurda mild 
~ - -- deaaleyhin bizzat haz1r bulunmaa1 ve~ 

SiR 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

~ ya bir vekil gOndermesi ili.n olunur. 

K A L 0DhE R M A P~~oiiiiciiiiuiiiikliiaiiiiraiiiibiiiiaiiiilaiiiiriiii•niiii•iiiin ~Fiiiieviii!k~a~ll~d~e~S~e~r~g~is~l-=::;;;--=:-;; 
200 mode'den fazla 

30 
20 
10 
20 

Ton 
It 

It 

ll 

Tuvalet sabunu 

Bor yajit 
20 numarah yag 
25 ll It 

35 • ,. 
6 ll 26 • ,. 

~ .. ~,lit . 10 ,. 46 • It 

!?ARK PAZARI BAZAR dii LEVANT 

314 lstiklil cadde1i 
Toptan ve perakende satl, -

r lstanbul /Jelediyesi ilanlarz I -A~lK EKSIL TME tLA.NI 

!;art1kap1da Sinanpata medreaeai tamirah, ketif bedeli 342 lira 70 
kuruttur. Bu ite aid tartname ve evrak funlard1r: 

A - .Ekailtme tartnameai. B - Mukavele projeai. C • Naf1a itleri 'e • 
raiti umumiyesi. F - Ke,if cetveli. 

latiyenler bu evrak1 Levaz1m Miidiirliigiinde gorebilirler. Eksilt • 
me 15 birincite,rin 935 sah giinii 1aat 15 te Daimi Enciimende a~1k 
olarak yap1lacakt1r. Ekailtmeye airebilmek i~in iateklinin 26 lira mu· 
vakkat teminat vermesi bundan ba,ka a,ag1daki veaikalan haiz 
olup gostermeai laz1md1r: Naf1a Miidii.rliiiiiinden taadik ettirilmif 
ehliyet veaikaa1. cl.» (6073) ..... ~11.11 Jukar~~•nde.ladili.t yap1lan ve tahmin edilen bedeli 45,840 lira 

1. tllulll ~··d· a nuktarJ ve cinai yaz1h malzeme Aakeri Fabrikalar 
<~i11d u lirlugij S t 1 K . 'k' · · 935 t • Senel1"k muhammen kiras1 15 lira olan Biiyiikderede Biiyiikdere e c:u111a .. . a IDa ma om1ayonunca 1 1 mc1tefrtn an-
~e 2lira 3Q ~nu laat 14 te kapah zarfla ihale edilecektir. ~artna • caddeainde 205 numarah kahve oniinde 85 metro murabbal araa 936 
Cllkka.t telll· rut mukabilinde Komiayondan verilir. Taliblerin mu- aene•i maym sonuna kadar kiraya verilmek iizere a~1k arthrmaya 
lc e ''-at 14 el~a.t olan 3438 lirayl havi teklif mektublarml mezkur giin- konulmuttur. ~artnameai Levazlm Miidiirliigiinde goriiliir. Arthr • 
1\ aii\J~\JII 2 l'ead~~ Komiayona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No.h maya girmek iatiyenler 113 kuru,Iuk muvakkat teminat makbuz veya 

I 

Zonguldak asliye hukuk hi.kimli • ·------------~ jiinden: 
Zonguldagm Mefrutiyet mahalle • 

1inde zabtt&i belediye memu.-u Ne$el 
evinde oturan Devrekli Esad k1z1 Ha-

Denizyollart 
1SLET!UESt 

eer taraf•ndan koeaat D"vrekte Ha • Acentalarl: Karakoy Kopriiba$1 
mame• oiilu Ahmed mabtumu Fuad a. Tel. 42362 - Sirkeci Mi.ihi.irdarz<tde leyhine a~alan bo"anma davaalnJn mu~ 
hakemeainde: Milddeaaleyh Fuad ~~~~~:H~an~. ::T~e1~2~2:::7~40:_~~~ 
Devrek kaaabaom1 terkederek semti • · 
m~hule gitti.ti muba,irin me,ruha - ISKENDERIYE YDLU 
hndan anlattlmakla 19/9/935 per • lZMIR vapuru 15 birinci • 
,emhe gilnil aaat 14 te mahkemede tefrin SALI giinii saat 11 de 
haz1r bulunmaaJ i~in Cumhuriyet ga~ 
zetesi vas•tasile ili.nen mahkemede 

1
_1_S_K_E_ N_D_E_R_ lY_ E_Y_E_k_a_d_a_r_. --I 

bulunmas1 i~in tebligat yaplld•il hal
de rene gelmediginden merkum bak· TRABZON YOLU 
k1nda gazete ile g1yab karan teblig GOLCEMAL vapuru 15 hi· 
ettirilmeaine karar verilmif ve muba. rincite,rin SALI giinii saat 20 
keme de 16 tetrinievvel 935 ~ar,amba de RIZEYE kadar. (6372) 
gi.inil aaat 14 e talik ktluun•f oldugun- ·------------... dan vakti mezkiirda mabkemeye ..rei· 
meai ve be, giin zarf1nda itiraz et .. Zayi - Akay idaresinden almak • 
meai, akai halde hakkmdaki muha - ta oldujium maaftma aid tathik mil • 
kemeye &'lyaben devam olunacait hiirUmU zayi etti.m. Yenisini ~Jkarta .. 
teblicat makam1na kaim olmak iizere cai•mdan eskiainin hUkmii yoktur. 
illn olunur. Hademe Mehmed karu1 Fatma 

T ahlisiye Genel Direktorliigiinden: 
Anadolu ve Rumeli Tahlisiye mmtakalarmdaki nakliye hayvan • 

!art ihtiyac1 ir;in ar;1k eksiltme usulile 10/10/935 tarihinde ihale e
dilecegi ilan edilen 28,650 kilo arpaya isteklisi zuhur etmedigi i~in 
ihalesi 21/10/935 pazartesi giiniine hlraklimltbr. 

Muhammen bedel 1110 lira 20 kuruf ve muvakkat teminat 83 
lira 30 kuru,tur. lhalesi bildirilen tarihte saat on be~te Galatada <;i
nili R1ht1m hanmda Tahlisiye Umum Miidiirliigii Sahnalma Komia• 
yonunda yap1lacakt1r. ~artname bu Komisyondan bedelsiz olarak 
verilir. lateklilerin eksiltmeye batlanmclya kadar teminatlarm1 dai• 
re veznesine yatJrmalart •arthr. f6411) 

~--KTiDARSIZ L I.K 
VAKiTSiZ iHTiYARLIK 

ITKiNLi K. ... 
i STEKSiZ Li K 

~BELGEVSEXLiGl 
~~YORGUNLUK 

A~1k Eksiltme Suretile Miinakasa Ham 

Ak§ehir ~arbayligind.an: 
I - Aktehir kaaabaamm takeometrik haritas1 yaptmlacakhr. 
2 - KaaabamiZID takribi viisati 150 hektard1r. 
3 - Belediyede mevcud 1/500 ve 1/2000 mikyash au projesinin tea· 

viye miinhanili haritasmdan iatifade edilmek suretile beher ' 
hektar i~in bedeli muhammen 20 lirad1r. 

4 - Miinakaaa miiddeti 4 birincite,rin 935 cuma giiniinden ba,la • 
mak iizere 18 birincite,rin 935 tarihine musadif cuma giinii •a
at 14,30 a kadar olmak iizere 15 giindiir. 

5 - Muvakkat teminat ak~eai 225 lirad1r. 
6 - 2490 numarah kanunun hiikiimleri dahilinde miinakaaaya i, • 

tirak etmek iatiyen taliblerin fimdiye kadar bu gibi i,leri mu • 
vaffakiyetle ba,armlf olduklarma ve yapmlf bulunduklart ha· 
ritalarm aid olduiu makamlar tarafmdan tasdik edilmit bu • 
lunduguna dair vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Bu babda daha fazla tafailat almak ve fenni ,artname ahka • 
mtnl ogrenmek istiyen taliblerin ~arbayhga miiracaatleri ilan 
olunur. . ( 6256) 

YENi ADAM 
HAFTALIK FIKIR GAZETES1 

SAHiBi : ISMAIL HAKKI 
D0NYA FiKlR HABERLERINl VERIR. 

HER PER~EMBE <;IKAR. 
1ST ANBUL, ALTUNIZADE 9 • II. Tel. 603~0 

iHRACA T TOCCARLARINA 
COK MOHiM iLAN· _, 

istanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 
1 - Tiirkiyeden ecnebi memleketlere sevkolunacak her mal i~in 

mente tehadetnameai almak laz1md1r. 
Sevkiyattan aonra hi~bir auretle ,ehadetname verilmiyecegi son 

defa olarak ilan olunur. 
2- :;iimdiye kadar bu yolda vaki olan ilanlardan haberdar olama• 

m1' bulunan lacirler bu sene ilkte,rinin aonuna kadar Odaya miira • 
caatle ihracatlariiJl ispat ettikleri takdirde bir defaya mahsua olarak 
fehadetname alabilirler. 

TORK HAVA KURUMU 

BUYUK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlrce ki,iyi zengin etmi,tir: 

Yeni Terlib Plinan• Giiriiniiz 
1. inci ke,ide 11 ikincitetrin 935 tedir. 

Biiyiik ikramiye 25,000 lirad1r. 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikafat vard1r. 
Planlart okuyunuz ve bu zen~~;in piyangonun 

talihlileri araama lfiriniz ... olllla:vona. -·~ O"nc:ii maddelerindeki veaaikle mezk\ir aiin ve aaatte mektubile beraber 15 birincitetrin 935 aah giinii aaat 15 te Daimi 
-ur!ea~~er4 (627,~0~)_!~E:n:c:u:"m:e:n:d:e~b~u:lu:run::a:l:ld:l:rl_a_r. _______ «_B_._• ______________ <_6_0_80_>_. ______________________________________________________ ___ 
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istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma ve 

Eksiltme Komisyonu Reislig·inden: 
Ttb Talebe Yurdu talebeleri i~in mevcud niimune ve fartnamesine 

uywun 700 "rift ktfhk iskarpin a"rtk ekailtme suretile yaptlacakhr. 
1 - Ekailtme 23/10/935 c;ar.amba giinii saat 14,30 da Cagaloglun-

da Saihk Direktorliigu binasmdaki Komisyonda yaptlacakllr. 
2 - Tahmini fiati bir "rift iskarpin 490 kuru,tur. 
3 - Muvakkat garanti 257 lira 25 kuru,tur. 
4 - Numuneyi &'Ormek ve fartnameyi almak istiyenlerin Fuadpafa 

Turbesi karftsmda Yurd Merkezine gelmeleri. 
5 - lateklilerin cari aeneye aid Ticaret Odast veaikast gosterme -

leri tartttr. 
6 - fateklilerin bu i,e yeter makbuz veya banka mektublarile ht-lli 

gun ve saatte Komisyona gelmeleri. (6128) 

Cildi kuru, bozuk, 
,.atlak olanlar! DERMOJEN 
kullamntz, batka hi,.bir kreme ihtiyacmtz kalmaz. 

40 kuru~a her eczanede bulunur. 

CUMHURIYET 

\ 

' ·~· 

Galata : Hezaran caddesi e Beyoglu: istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi e izmir: Gazi Bulvar1 

ve SAT • 
I E • n1n biitiin $U 

istanbul Komutanhg, 
S11hn11lma Komiavonu lli.nlan 

Keaif bedeli 496 lira 52 kuruf 
olan Y efilkoy Hava Makiniat o
kulu tamirah ac;tk eksiltmeye ko
nulmudur. lhaleai 24 birincite•
rin 935 pt"rfembe vunu aaat 15 
tedir. Sartname ve keafi hergun 
ogl .. den evvel Istanbul Komu • 
tanhih Sattnalma Komisyonun -
da r:orulebilir. Eksiltmeye gire -
ceklerin 38 lirahk ilk teminat 
makbuzile Ticaret Odasma ka • 
yidli olduklarma dair veaikalar
la birlikte vaktinrlen evvel Ko -
misyona gelmeleri. (6274) 

* * * 
Ordu 11hhiye ihtiyact olan 

bakteriyoloii li.boratuarlart mal
zemeai al;tk ekailtme ile sahn a• 
lmacakhr. Tahmin bed•li «2280• 
lira «55» kurut olup ih~lesi 24 
birincitetrin 935 pertembe gunu 
aaat 16 dadtr, Sartnameai Fm • 
dtkhda Sahnalma Komiayonun • 
da heraun oiileden evvel a:oru -
lebilir. Ekailtmeye a:ireceklerin 
171 lir~thk ilk teminat makbuz -
larile birlikte vaktinden evvel 
Komiayondl!- haztr bulunmalart. 

. (6275) 

*** 
Giill.,.ne haatanesi it;in alma • 

cak olan ali.t ve malzeme ac;tk 
ekailtmeye konuJm,..tur. Tahmin 
edilen bedeli 2762 lira 15 kuruf 
olup ihaleai 24 birincitearin 935 
per,embe ~tiinu aaat 15,30 dadtr, 
Sartnamesi hergun o~Ieden ev -
vel Ftndtkltda Sahnalma Komia
yonunda gorulebilir. 

Ekailtmeye gireceklerin 207 
lirahk ilk teminat makbuzile Ti
caret Odasma kayidli oldukla • 
rma dair vesikalarile birlikte 
vaktinden evvel Komisyona srel • 
meleri. (6276) 

Sallfb 01 B41multarr1r1 Yuna1 Nadi 

umumt nt,nuatt 14are eden l"azt ltUn 

Mllttllrfl: Hikmet Miinif 

MatbaaCll!k c• NoJnuat Tllrk &7101ltm 

~ITJtdl • l•tanbUI 

Erkeklerin 
nas•l tcshh 
edildijloini 
anlahyor; 

Ces~retim kmlmtsh. Bir,ok l!(~nc 
lozlar zengin izdivaclar yapmaga mu
vaffak oluyor ve mcs'ud ya~tyorlardt. 

Halbuki bana hi,bir teklif vaki olmu
yordu. Bir giin bir <;ingene lozt, senin
ki gibi cazibesiz bir ten, parlak bir bu
run vc yagh gorunen bir cild crkeklcri 

istanbul Ktz Ogretmen Okulu 
Sattnalma Kurumundar1: 

Okulumuzun 1,50 ton Tuvenan ve 50 ton Blok maden komurii zl 
f0/935 pazartesi gunu saat IS te Istanbul Kultur Direktorlugu bi~~ 
amda toplanan kurumumuzda &'rlk eksiltmesi yaptlacakhr. Tabtll' 
bedeli 2,500 liradtr. Ilk teminat 187 lira 50 kuruttur. Sartname oll1'; 
dan gorulur. lstekliler teminatlarmt Okul Direktorlugunden ala''~ 
!art yaz1 ile lstanbul Liseler Muhasebeciligine yattrmalan ve 1~. 
aaatte tartnamede yazth vesaikle Komisyona gelmeleri. (61 

!?U MARK A Yl HATIRDA TUTUNUZ 

En dakik 
En saglam 

E, hassas 
En ucuz 

En zerlf 

R 

En teminat!rdrr. 
iNCE - ZARif 
Kromdan 22 

Emaali gibi 15 sene teminathdtr. GUmU,ten 27 
Son modeller gelml,tir. 

Ta~rava bedel kar~thgt gonderilir. Lir• 

uzakla~tmr dedi. Ve krem kopiiklli To- Kromdan SiNGER SAATLERi 
kalon pudrastnt kullanmamt tavsiye et- 27 lira I S T A N 8 U L - EminonU 
ti. Bu pudrantn §ayaru hayrct tesiri, o .lliiililllliiiiiliii.••-------------------~ 
giinc kadar kullandtjitm biitiin pudra-
lardan blisbiitiin ba§ka oldu. Yiiziim -
deki biitiin parlakhk izlerini silmi§, 
miinbesit mesamah gidermi~ ve cildi -
me bir erkegin kalbini teshir edecek 
mat bir giizellik ve §ayant hayret bir 
taravet vermi§tir. Yalmz bir defa pud -
ralanmak biitiin giin veya biitiin gece 
i'in kiCidi~. Eminim ki krem kiipiiklii 
Tokalon pudrastru kullanan her kadtn 
hemen sehhar bir sevimlilik temin ede· 
bilir. 

KODAK 
HARiKALARINDAN 

••RETiNA .. 
sinema tilmi ile 

36 Poz 24 X 36 mm. 

Realm ~eker 

Objektif: 1 : 3,5 Komplir 

Fiah yalmz 44 Lira 

Maliye V ekaletinden: b 

Yugoslavyada mal terkeden Turk tebaasmtn mallarma m\11<' . 
I I . .. ' . k.l I K · r,fJII a mmtf o an tazmmahn tevzu u;m tef 1 o unan omtsyon ta 

dan ali.kadarlara taalliik eden binlerce dosya tetkik edilmektedit~ • 
Komisyon mesaisinin neticesinde tazminahn •ekli, tevzi nisbet~ ~;' 
zetelerle ili.n edilecektir. Komisyon karanna intizar eylemeler•3~g1 olunur. «2968» y 

.... C 0 ~ K U N magazas1 co~tu ... 
BAY ANLAR: COl;iKUN maA-azaat; ~rumriikten ~·kaeak mallart 

Tiearet Odastndan 15 giinliik ytni bir milaaade daha aldtkt ve bU ~&' 
naaebetle en aon moda manto ve paltoluk yiinlii kuma~lan fitatlatl 
hakiki tenzil.it yaptldtj'pm bildirir. , 

B II f . ti • w d go"ster'tirn·tctJf,t• az1 rna anmtzm ta en a c:agt a "' 
"/ ~~ 

Krep do~in metrosu 70 Kurut 
Krep Birman ekstra • 130 • 
Krep Saten • 240 • 
Krep Maroken • 240 • 
Krep Mongol • 220 • 

Tafta ek•tra mttrosu 350 I 

VelurSuva~a'Pka i~in • 200 
Velur anglez 
ropluk 90 santim ende • 225 oO ;!! 
Emperime sua ( par~alar ) 1 

150kur~ ; 

L Fiatler maktu ve pazarhks•zd•r. 
dh'' Co ~KUN Mag" azasi Beyoglu lstikl.U •• Y I~ Bankast kar~1111ld• 


