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Mill~tl:r~e~ig_etini Aksurn onlerinde 200 000 FranSIZ Ba§hakaniDID 
Hakzkz bzr zlenleme ' h b • d d k • · • 
Merhalesi Habeei: taa·rruza haztrlantyor ar I ur urma ~~In 
Yapmalzdzr ~ . yapt1g1 teklifler 
M ~~~~~:d~::~de:iya~~~:~:y~~ HaheQistana hoi hoi silah gelmeg'"' e Laval, bir rivayete gore, Habe~istanln 

delerden yalmz ekonomik ve ~ 
finansal kisimlannm bile ltalyan kamo- h I d h • I •1• h H h k J' } ") • • • t • 
Yunda olduk~a onemli bir tesir yapml! aQ a I, Ir ngi IZ su ayi a eQ ISmen ta yaya veri meslnl IS emlf 
oldugu dikkatli adamlann gozunden ka- ~ ~ 
~amami!I!r. Ozel olarak bizim inanimiZ E k A h h R d d d Akd • d k' I' i}' d 
b~b~rl:~itu~:O:s:~e~f;~:tsm~~~~~d!~ r ani ar i ye eisi ta yin e il i Bir m::::e :z~~ll;aSl i~:IZte~e~b:: ;ap~:an• 
tesirli hi~bir durum olamaz. Biz <;:in - ·-------
]apon meselesi ~Ikhgt zaman bunun bir 
kere denenmesini teklif etmi~tik. J aponya 
gibi uzak Asya dogusunda onerge bir 
cografi durum sahibi olan buyiik bir mil
let bile butun dunya milletlerinin kendi
sine kar~I alm1~ olacagt boykot tedbirine 
kabil degil be~ alt1 aydan fazla daya.na
rnazdi, ve bunu ~ok iyi bilmek J,iz,mdir 
ki J aponyadan daha kuvvetli milletler 
dahi boyle bir tedbir kartiSmda uzun
boylu dayanamazlar. 

Son hadisede ayni hadisenin vaktile 
Yapilmamil denenmesi kartiSmda bulu
nuyoruz. ltalya: 

- Benim ekonomik ve finansal ted
birlerden pervam yoktur, italyan milleti 
her yokluga dayanacak kadar kuvvetli 
Ve disiplinlidir. Askeri tedbirlere gelince 
buna kar!t a<keri tedbirlerle, yani sava1 
hareketlerile cevab veririm! 

Diyordu, degil mi} ,Simdi, hem de 
~ok buyuk dikkatlerle, yap1lmakta olan 
budur. F azla olarak iki u~ memleket bu 
tedbirlerde digerlerile ortakhk edemiye
ceklerini de bildirmi,lerdir. Heniiz zecri 
tedbirlerin ilk ekonomik ve finansal boi
Resine aid sozler ge~erken bile, ltalyamn 
bundan ~ok rahatsiZhk duydugunu der
hal gordiik. Ni~in? Ciinkii, taka degil
dn, bu tedbirler ~ok etkelidir. lnsanhgm 
hndan fazla~mi .kendi aleyhinde gor
~ek, hi~bir millete gore, kolay bir i1 de
gtldir. 

h Eger. he_rhan_gi ~ir sava1 davaStnda, 
erhangt b1r m1lletm hayati varhg1 konu 

olursa o zaman bu milletin her tiirlu fe
~~karhga katlanmasma ak1l erer. Habel 
~Inin _boyle bir dava saytlabilecegini bat" 
b ~ millet! ere degil, bizzat ltalyanlara 

lie inandirmak o kadar kolay bir mesele 
0 masa gerektir. Pire i~in yorgan yakii
~aslDI biz pelt iyi anlar~z amma Habe
§IStan, ugrunda yorgan degil, hatta ~evre 
F:;kdacak pirelerden olmasa gerektir. 

Ihayet ftalyanm Habe1istana aid eko-
11.ltnik geni1leme haklan da prensip itiba
N • kabul edilmiyor degildir. 0 halde 
. abe! topraklannda sonuna kadar sava• 

Ill . ' ~tn? Bu i1te her tarafm menfaatlerine 
~~g~n kotarma ~areleri bulunabilecegi
~1· l§te bu miilahazalardan dolayi, ole· 
ki;'b~ri kuvvetle ileri suregelmi1tik. Ha
d'_ •h halde, i1in ba1ka ~1kar yolu olma-
~~101 ve olmiyacagmi zaman herkese 

fosterecektir. Biz, bu hal ~arelerinde 
n~l~an ~~k ve menfaatlerinin ihmal olu-

b .. b,Jecegmden asia bahsetmedik. Elbette Ut .. 
tn 1~n haklar ve menfaatler temin edil-
tn e 1 Ve sonunda ban1 fikri butiin duru-

a ba!at kihnmaiidir. 
B··. k b" I Uyu devletlerden Fransa, zecri ted-

.'t _er i1inde Fransamn Milletler Cemi • 
••h p k 
11 b a hna sad1k kalmakla beraber ge-
; U Pakta asia aykm bir hareket ol -
,,;'~arak ban§a arac1hk edecegini a~1k 
li: bmi1ti. Franstz Ba1bakam M. Lava
du'· u arac1hk i1inde, filiyata ge~mi1 ol
larRUnu ve ftalyanm en a§agt ban! §art
@in'·"' bu aym 22 sine kadar bildirece • 
;11' Jelgraf haberlerinden ogrend1k. Bu 
ku":v e . bizim ehemmiyet verdigimiz en 
koyt!• nokta, Milletler Cemiyetinin el 
Cemiugu. bu i1in, behemehal, Milletler 
da {elt kanalile kotanlmaSidiT. Bun -
dui 

1~Ya da i~inde ve hatta ba11nda ol
l·ardu aide, butun milletlerin menfaat: 
~a i ·~· A•keri ittifaklar siyasetinin, diin
•nla~'r· felaket oldugu yeter derecede 

s·' rn,, ~ok ~lplak bir hakikattir. 

Ve d
1

~h: i~in anla§mazhgm .d~-~a. tid_d:tli 
belirn B gene! kavgalara gitllgmi du1u -
tnan~· .

1
u takdirde Fransa ltalyamn Al

bunu 
8 1 e anla1acagmdan korkuyor ve 

kinrniy 8~1k a~1k ortaya k._oymaktan ~e • 
h ile 

0b: Bu takdirde ltalyanm Alman
,t' •kat birle1mesi olmaz b1r1ey deg1ldir. 
Alrnan u,. Pek a~1k bir tezadd~r. Italy a, 
Vustu;a tie anla§mak i~in, er ge~ A -
"•faka;nin Almanyaya kati!masma mu· 
Dolfu,·· etmek lazimdir. 0 ltalya k1 
'•r hu~n olduriilmesi faciasmda Bren -

udlanm halyan askerlerile dol -
YUNUS NADI 

(Arloan 2 nci •ahilede) 

Danakil cephesindeki 
ediyor, Habe~ 

~evirme hareketini bir taraf teyid, obiir taraf tekzib 
ordusunun cen ubda geri ~ekildigi bildiriliyor, 

bu cephede Habe~ler diin iki tayyare dii~iirn1ii~ler 

Adisababada bugiin 
muazzam bir gee;;id 

resmi yap1lacak 
Sima! cephesinde: 

Londra 16 ( Llzel) - Gece gel en ha
berlere gore Ras Kassamn kuvvetleri 
bugun §imal cephesinde bulunan Ras 
Seyyum ordusile birle§mi,lerdir. Bu su -
retle 1imal cephesindeki Habet kuvvet • 
lerinin sayiSI 200 bine ~Ikmi§IIr. Habej· 
lerin mukaddes §ehirleri olan Aksumu 
almak uzere mukabil bir taarruz ham -
lamakta olduklan haber verilmektedir. 
Buradaki kuvvetlere yeni silahlar dag1· 
hlmi§hr. 

Briiksel 16 (Llzel) - Romadan ge -
len haberlere gore Habe§ler 1imal cep
hesinde bugiin Setit nehrjpi ge~mek u -
zere bir hucum yapmijlar, fakat ftal -
yanlar tarafmdan puskurtulmu§lerdir. 

Kocalarile beraber cepheye gic/en Habel kaclmlarrmn 
iataayonlarclan birinde almmtf resimleri 

Cenub cephesinde: 

Adisababa 16 (Llzel) - ltalyan u
~aklan bugun Ogaden cephesinde 300 
bomba atmi§lar, 50 koyluyu yaralami!Iat 
5 koyluyu de oldurmii1lerdir. Bombar -
d1man 3 defa tekrar edilmijtir. Bom • 
bard1mana i1tirak eden ltalyan u~ak • 
lanndan ikisi Habel kuvvetleri tarafm
dan dii§iiriilmii!, dort ftalyan u~man1 e
sir edilmi§tir. 

Cephelerde durum 
Siiel muharririmizin miitalealar1 

Berlin 16 (Ozel) - Habel ordusun
da ~ah1an Bel~ikah subaylar me~hul bir 
sebeble bugun birdenbire Adisababadan 
Harrar 1ehrine 11itmi§lerdir. 

Londra 16 ( Ozel) - Habe1ler ce -
( Arkan 7 nci •ahifede) 

~ Sabaha karlJl ald1jlm1z 

Diin ak~am saat 9 a kadar gelen 
haberlere gore sue! vaziyeti ~oyle 
hulasa edebiliriz: 

Ccphelerde siikunet devam edi
yor. 

Filvaki Habe~istanda tayyare fa
aliyetinden bQ!ka bir hareket yok-
tur. 

Blr ~evlrme hlkAyesl 

Evvelki gece gelerek diinkii ga-

zetcmizde ~1kan yeni bir Habe~ ~e
virme hareketini !talyanlar tekzib 
etmi~lerdir. Esasen, Franstz Soma
lisi hududu boyunca ileriliyen Ha
be~lilerin, Musaali dagmdan hare
ket edcrek Danakil ~iiliinde ve A-

ussa eyaletine dogru ileriledikleri 
bildirilen, fakat nerede olduklan 
malum bulunm1yan - fikrimizce bu 

( Arka11 6 net •ahilede) ~ ~ son haberler 7 ncl ~ 
1ahifemlzdedir. ~ I.Jk _______ ,.,.._.., ____ """ ___ '=_"" __ -===--==--""-"' ___ """~ 
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CEPHEDEN MEKTUBLAR: 

italyanlar 
cenubdan 

as1I taarruzu 
yapacaklar? m1 

~imal cephesindeki hareketler Habe,Ieri oyala· 
mak ve cenubda rahat(:a hazirlanmak icinmis! 

Londrada ~ikar 
News of the Warlc 
gazetesmm asker 
muhabiri yaz1yor: 

«Habe1istan se · 
feri ilk safhalann· 
ge(irmi~ oldugun -
dan, ,imdi arllk 
ftalya kumanda he · 
yetinin takib etme -
si muhtemel olan 
planlar hakbnda 
daha vaz1h bir fi 
kir edinmek kabil -
dir. 

,Simdiye kadar 
ftalyanlar herke -
sin nazan dikkatini 
~imaldeki harekata 
ve bilhassa Adua 
civarmdaki muha · 
rebelere celbettiler. 
Bunu yaparken ba1· 
hca iki maksad gu 
duyorlard1: 

1 - Aduamn 
zapll butun ltal • Eaki doat diitman olmaz derler ama ... 
yada buyuk bir se- Habe§ lmparatorunun 1924 te Romayt ziyareti esnasmda 
vine ve heyecan u• Musolini ile beraber ahnm•§ bir resmi 
yandirmi!. Musolininin mevkiini tahkim bekliye ne1'esi bozulmaga ba§hyan fta!
etmi§tir. yan askerlerinin maneviyah yukselmi!-

Ayni zamanda ~ok mli§kul ~trait tit. 
altmda haftalarca hucum emrini bekliye ( Arloaat 5 inei •ahilede) 

ltalyanlar Ras 

Gugsay1 imparator 

yapacaklar! 

Bu vaitle daha evvel 
Ras Seyyumu kandlr· 

mak istemisler 

ltalyanlar taralma ge~en ve onlar 
taralmdan Habesistana lmparator 

yaprlacagr aoylenen Gugsa 

Paris 15 - Buradaki gazetelerden 
baz1lan ltalyanlar tarafma ge~en Ras 
Gugsa hakkmda 1unlan yazmaktadir -
lar: 

<<Ras Gug'a .,.,yan gazetlerinin yaz
diklan gibi 12 bin ki1i ile degil, yalmz 
1500 askerile ltalyanlara teslim olmu~ -
tur. Habe1istanm miidafaasi bak1m1n -
dan bu hiyanetin hi~bir ehemmiyeti yok-
tur. 

ftalyan casuslan tarafmdan tertib e
( Ark a" '1 nci •ahilede) 

Paris 16 (A 
A.) - «Echo tt 
Paris» yaz1yor: 

«Bir uzlasma m~ 
todu daha denemd 
maksadile Laval se• 
kiz, on gunluk biJ 
miihlet istemijhr. 
Sayed hi~bir neti · 
ce elde etmezse, £. 
denin ekonomik ted
bider hakkmdaki 
teklifini kabul ede. 
cektir. Londra hii . 
kumetinin, Lavalm 
diledigini kabul ett;. 
gi anla§Ihyor. Buna 
binaen, Laval ge(eo 
pazartesi giinu !tal -
ya Buyiik El~isine 
1unlan te~lif etmi1 · 
tir: 

General Framtz B~bakamnm yaptrir •oylenen tekliflere 
Bononun kuvvetle - gore Habefialantn alacagt fekil 
ri 1imdiki mevzilerini muhafaza etmek 2 - Tigre bolgesi erkin bir prenslik 
1artile ftalya tecaviiz hareketini durdu - olacakhr. 
racaktir. ( Arkan 7 nci •ahilede) 
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Cumartesi gecesi 5 te 
herkes evinde olacak 

Ayni saatte sokaklar memur ve askerler 
fmdan tutulacak, niifus say1m1 8 de 

Dun F enerd e verilen konleranstan bir intrba 
fstatistik Gene! Direktorii Celal ile Say1m gene! merkez biirosu dun ye-

mutehasm lsvi~re nufus gene! direktorii niden baz1 onemli kararlar vermi1tir. Be
bugun jehrimize geleceklerdir. Direktor yoglu cihetinde say1m giinii yedek subay 
Celal bugun ogleden sonra radyoda sa- okulu talebesinin ~ahjtmlmalan &a ka· 
yumn nasii yapiiacagina dair izahatta rarla§mijllr . 
bulunarak, saat bejle Taksim stadyomun- Siit~iilere miisaacle 
da butun say1m mmeurlarma bir konfe - Say1m giinii sabah saat yediye kadar 
rans verecektir. Say1mda i1i olan biit~n •ut~ulerin sutlerini satabilmelerine mu • 
memurlar bugun ogleden sonrA bu kon· saade edilmi1tir. 
feranslan dinlemege mecburdurlar. ( Arka11 2 nci aahilede) 
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Giire§~ilerimiz galih 
Diin gece A taklmimiZla Sovyet tak1m1 arasmdaki 

giire~leri takimimiZ 4 • 2 kazand1 

Biiyiik Mustalamn giirefinden bir gorunuf 
Dost Sovyet Rusyanm gure§~ilen 1s- Cerna!, Mehmd ve Ko~oglunun muhte • 

tanbul gure§~ilerile ikinci kar§Ila~mala- t.f tarzdaki si1det kald1rma gosterilorini 
nm diin ak§am T aksim stadyomunda bii- ,eyrettiler. 
yuk bir kalabahk oniinde yaphlar. Bu Saat dokuza be§ kala gure1 tak1mlan 
musabakalan istanbul tak1m1 4 • 2 ka - alki§Iar arasmda sahaya geldi ve mu • 
zand1. Sovyetlerin 72 kilodaki gure1~isi 'abakalara hemen baslandi. 
basta oldugundan bu siklette musabaka 56 kilo 
yap1lamadi. Bu ag~rhkta Zekonski ile Kenan kar-

Miisabakalan iyice bir yerden seyir i- §IIa§l!. Her iki gure1~i ilk on dakikada 
~in erkenden stadyoma gelenler, Halterci ( Arka11 6 net •ahilede) 



Yazan : M. Turhan Tan 

Gene akmc1 k1sa bir miiddet kadmlarm aglayi~· 
larm1 dinledikten sonra: «Ben, dili dilinize uym1yan 
bir yabanciynn, bur ada nasii kahr1m ?» dedi 

Altt yiirek, §imdi altl stra mcmm, o 
beyaz di,Ierin arasmda helecandan tit • 
riyordu, yere du~ecek bir durum goste
riyordu. Gene akmct bunu da sezdi, u
zamp yatttgt yatagm kenanm gosterdi, 
oturmalanm soyledi ve kadmlar mala • 
rna c;:iimelince agtr agtr fikrini anlattl: 

- Arhk iyi oldum, yaralanmdan 
kurtu!dum. Bundan sonra evinizde kal • 
mak yakt~tk almaz. Y a bugiin, ya yann 
kendimi Ba~duactya teslim edecegim. 0 
ne dilerse yapsm. ister tomruga koysun, 
ister zincire vursun. Ciinkii ben tutsagtm. 
Ne yaparlarsa ho1 giirmek zorundayun. 
F akat diisiindiim, sizden aynlmayt c;:ok 
gu~ buldum. Hepiniz ayn ayn bana tyi
likler ettiniz, geceleri uykusuz kaltp ya
ralaruna bakttmz, ttmanmt yaphmz, be
ni ya~atttmz. Sonra bununla da kalma· 
dmtz, bana yiireginizde bir yer verdiniz. 
Demek ki yiiregime girdiniz. Bu durum
da sizden aynlmak c;o~ act birsey. Onun 
icin konu§UP anlasmayt gerekli buldllm: 
Beni tomrukta veya zincirde olaytm, a
rastra gelip gOriir rniisiiniiz? 

Bu sorunun kar~thgt altt kalbin bir -
den aglamast oldu. Kadmlar hep bir 
be•te iizerinden htc;:kmyorlar ve: Cit -
me, buradan gitme, diye kesik kesik yal
vanyorlardt. Gene akmct, ktsa bir miid
det bu aglayt§l ve yalvartst dinledi, son
ra dogruldu, yatakta bagdas kurd~ 

- Gitme, demenln faydast yok, ag -
lamadan da bir§ey c;tkmaz. Y aptlacak 
§ey, ba§ba~a verip bu derde derman bul
makttr. Siz ilk in ban a siiz verin: Beni a
rama giirmege gelir misiniz ~ 

Hep bird en hayk~rdtlar: 
- Hergiin geliriz. F akat sen gtfme! 
- Gitme olur mu ya. Burast benim 

evim degil. Ben de dili dilinize, dini di
ninize uymtyan bir yabanctytm. Ostelik 
tutsagtm. N astl olur da yammzda kah • 
nm. 

]ozefin attldt: 
- Dinini degi~tir, i~imizden birrmizi 

s~. nikil.hla, burada kal! 
Mustafa, plammn ilk kJSmma parma

gmt koydu, gamh gamlt ba§tnl oalladt: 
- Din degistirmek ic;:in girilecek yeni 

dine ummak gerek. ic;:inizi, dt§tmzt iyict 
giirmeden bu i§i yapamam. Sonra bura
da benim arkada,lanm var. Onlar ken
di dinlerinde kaltrken ben dinimi degi§
tirirsem giili.inc olurum. Bu yurddaslan 
da kandmp kendime uydurmahytm. Bu
nun i~inse uz.un zaman ister, bu zamam 
da yantntzda ge~irmek dogru olmaz. 

J ozefin kendi teklifinin aSll iinemli 
par~asma gi.izel delikanhnm hi~ yana§· 
rnadtgmt gorerek elemlendi, yalvanr gi
bi sordu: 

- Dinimize oeni tsmdtrtrsak, arka -
da§lann da oana uyarsa ic;:imizden birini 
ahr mtstn ~ 

Mustafa ana kadmdan ba~hyarak 
hepsini hirer hirer ve uzun uzun siizdii, 
derin derin i~ini c;:ekti: 

- Bu soru yaman, dedi, denizde bir 
a vue su se~mege benziyor. Olur mu hie; L 

Gene J ozefin konu§tu: 
- Hepimizi bir mi tutuyorsun, ara -

miZda bir aynhk bulmuyor musun? 
- Ne yalan soyliyeyim kii~iik. Sit 

Cumartesi gecesi 5 te 
herkes evinde olacak 

( Ba• tarafr 1 inci •ahifede) 

Cumartesi gecesi diikkO.nlar afrk 
Herkesin ihtiyaclanm temin edebilme

leri ic;in cumartesi giinii saat yediye ka -
dar a~tk bulunan diikkanlartn o gece 
saat on hire kadar ac;tk bulunmast ilbay
hklara bildirilmi§tir. 

Saat be~te herkes evinde 
Cumartesi gece;i saat be§te (sabaha 

dogru) h...-kes evlerine c;:ekilecektir. Be§
ten sonra memur ve askerler sokak ba1 • 
lannt tutacaklardtr. 

Memurlar tam saat sekizde saytma 
ba§hyacaklardiT. Saytmtn azami si.iratle 
yaptlmasma ~a!t,tlacakttr. 

Diinkii tecriibeler 
Di.in bazt kazalarda ufak mahiyette 

tecriibeler yaptlmt~, memurlar kendi mm
takalannt ve saytm yapacaklan ~vlen 
giirmi.i§lerdir. 

Kiliaeler ve bayramla1 
Di.in rahipler de ilbayltga gelerek 

pazar giini.i kiliselerde saat kac;ta ibadet 
yapmak imkam olduihmu sormu~lardtr. 

Saytm giini.i Musevilerin bayramma 
te,.dii f etmekte ise de bunlar evlerinde 
kalmak mecburiyehn~edirler. 

Konleranslar 
Fatih i~ebayt ve Uray muavmlenn -

ilen N uriye vekalet eden Haluk Pepeyi 
di.in iigleden sonra F ener komununda, 
ak§arn saat yirmide de Samatyada 28 nci 
ilk okulda e .. sa tmt hakk.uada 

altt taneli bir salkuna benziyorsunuz. Bi
c;iminiz, tadmtz hep bir. 

Kadmlar hem mahzun, hem memnun 
olmu§lardt. Biribirlerinden i.istun olama
mak, tek ba§tna bir Turk kalbinde ya -
§tyamamak onlan mahzunla§hnyordu. 
F akat biribirlerine kar§I yenilmi§ olma
mak ta o hiiziin arasmda bir sevinc u -
yandmyordu. Simdi hepsi dalia samimi 
olmu§lar gibiydi, ortakla1a a!kt daha 
kolay hazmedeceklerini anltyorlardt. 
Lakin delikanhyt yanlarmda tutmak, 
heni.iz ilk devresinde bulunan sevda ha
yatmt biiti.in inceliklerile ya§amak isti -
yorlardt. Bunun ic;in bir c;:are bulmak 
gerekti. 

] ozefin, hepsinden ate§li oldugu i~in 
daha htzh davrandt, kafasmt ~arc;abuk 
i§letti: 

- Mustafa Bey, dedi, biz Ba,duact 
ile konu§uruz. Su din degi§tirme i~i bi -
tinciye kadar evimizde kalmana izin a
lmz. 

Gene akmcmm kovaladtgt amac da 
buydu, kendinin din degi1tirmegi di.isii
ni.ir olduguna Ba1duacmm kandtrtlma -
smt istiyordu. 

Fa kat bu dii§iincesinin sezilmemesi ic;in 
di.izme bir tela§ takmdt, ba§duactya bir§ey 
siiylenmemesini ister gibi davrandt, hayli 
dil doktii, sonunda «peki» dedi ve ilave 
etti: 

- Arkadaslartmt da gormek iste • 
rim. Bakaltm onlan kolay kandtrabile • 
cek miyim? 

Bu basit di.izen c;arc;:abuk verimini gos
terdi, birbirinin ardmdan kiliseye ko§an 
kadmlann soluk soluga verdikleri mtijde 
tizerine basduact sevinc ic;inde kaldt, ilkin 
T ann ve isa namma bu yanm dtiziine 
kadmm btiti.in su~lannt bagt§ladt, onla
nn gene aktnct ile i§ledikleri gi.inahtn 
gokte kutsal bir hizmet sayt!dtgtnt soy -
ledi, kendi iilkiisii yerine gelinciye kadar 
0 hizmette devam etmelerini ogiidledi, 
hatta bununla da kalmadt, a§k hayatt -
mn arama dini zaruretlerden oaytlabile
cegini daha iyi, daha ac;tk anlatmt§ ol
mak ic;in ana kadmla ve onun en kiic;iik 
ktzile mihrabtn bir kii~esinde uzun uzun 
sevi§ti, soma sokaga fuhyarak §ehir ha
kiminin yamna gitti, Mustafanm arkada§
lanm toplattt ve hepsini ardma taktp a
nun oturdugu eve getirdi: 

- Delikanlt, dedi, stktldtgtm oezi -
yorum. Arkada,lann da banndmldtk • 
Ian yerde §iiphesiz otkthyorlar. Onun 
ic;in kendilerini ahp yanma getirdim. 0-
turun, konujun, gi.ili.ip eglenin, ak§ama 
kadar birlikte kalabilirsiniz. 

Ve onlan kendi varhgile stkmt§ ol • 
maktan c;ekiniyormu§ gibi hemen geri 
diindii, kaptdan <;tkarken ba§tnt c;evirip 
Mwtafaya giikii giisterdi, tekerlemerini 
tekrarladt: 

- Allah ve oglu seni seviyor, kirden 
kurtulmam istiyor I 

On iki akmcmm birbirlerile kucakla§
mast giirtilecek bir oahne idi. Kapt ardma 
stralanan, birbirlerinin iistiine abanarak 
onlan oeyre dalan kadmlar da bu oah -
nenin yi.ice inceligine hayran olup ic;:in 
ic;in titre§iyorlardt. Sanki on iki adam de
gil de on iki dag birbirlerine kavu§mu§tu. 

( Arka•• oar) 

Mille tier 
hakiki 

Cemiyetini 
bir ilerileme 

merhalesi yapmahd1r 
(Ba,makaleden deoam) 

durmu§tu. italya bilmez degildir ki Ti
rol daglanntn tepelerinden Adriyatik 
denizinin enginleri gori.ili.ir, ve oralara 
gelen kuvvetli bir millet denize inmek 
hasret ve i§tiyakmdan kendisini kolay 
kolay alamaz. Olur veya olmaz bir§ey 
diye konu§muyoruz. Bunlar tabii t§I.•rin 
tabii di.i§i.inceleridir. Demek ki inad yii
zi.inden insanltk, yeni miicadelelenn se
bebi olacak yeni Stkt§tk meselelerle kar
§tla§acak ve yakm geleceklerde §imdiki 
Habe§ anla§Iflazltgtndan daha 1iddetli 
kavgalarm heyecanlarile sarstlacakttr. 
Bunda manttk yoktur. 

Bugi.iniin en biiyi.ik manttgt, Milletler 
Cemiyetinin, durumu di.izeltmesindedir. 
ltalya, bir taktmlarmtn iddialanna rag • 
men Milletler Cemiyetini btraktp gitme
mekle en biiyuk isabeti gostermektedir. 
Nihayet arttk bu kurumun insanltga ra
hat nefes alduacak bir kuvvet olmasma 
-ltalya da beraber- herkes yardtm etme
lidir, ve biiylelikle Cemiyet, insanltk ha
yatmda, cidden bir ilerileme merhalesi 
te1kil etmi§ bulunmahdtr. 

YUNUS NADI 

bir konferans vermi§tir. 
Uray Ekonomi Direktiiri.i Astm Su

reyya da diin ak~am istanbul radyosun
d~ gene! ni.ifuo aaytmt hakktnda onemli 
b..r konfera 1 · tir 

CUMHURiYET 

( $ehir va Memlaket Haberleri ) 1 

Z~e-c-r~i~te-d::b-:i~rl;-e-r:-in--;;::;;;:;D;;;o;;;;:g;;;;;ru;;;:;;d;;;e;;g;,;;il;;m;;;;•·?~;!-;-im-ra~l;-I-a-d-:a-s-I-n-:d:-a 
~Ikardigi vaziyet Ucuz et ni~in ve asri hapisane 

nasu sabhyor? 
italya yolile ihracat ta 1stanbulun birc;ok yerlerinde etin 

tamamen durdu normal fiati 45 • 50 kuru1 iken Ba - ~ 

1 
hkpazarmda, bazt diikkanlarda bii- ~ 

ltalyaya kar§t zecr! tedbirlerin tatbik ~ yi.ik levhalarla 30 kuru§a daglt<; eli- ( 
edilmesi yolundaki hareket Tiirk - ita!- nin satt!dtgi i!.in edilmekte bir~ok ( 
yan ticareti iizerinde olduii;u kadar mem- kimseler de ucuzlugu dolaytsile bu- ~ 
leketimizin Orta Avrupa ve Almanya tie radan et almaktadtrlar. ~ 
olan ticarcti iizerinde de yeni bir vaziyet I Etin kilo ba~mda bu on be§ ku-
ihdas etmi§tir. ,Simdiye kadar memleketi- r~ farkla sattlmasmm hikmetini a-
mizin Orta Avrnpa ile olan ticareti he- ra§ttrdtk. Siiylenildigine gore bu u-
mcn kamilen T riyeste yolu iizerinden ya· 1 c~z <;I ya bay at etmi§ yahud da ke· 
ptlmakta idi. ;limdi yeni vaziyetle bu yol c;:t ett. · · 
Avrupa ile ticaretimiz i~in pek te tehlike· . Iki takdirde de vaziyet §ehirde be-
siz olmaktan ~tkmt,tlf. Bunun ic;:in iki lediye kontrolunun yaptlmadtgma 
gi.indenberi ihracat tacirleri T riyeste yo- delalet eder. Eger et bu kadar u • 
lu yerine ;;ark Demiryollan ve Kostence cuz satt!abiliyorsa digerlerinde ihti-
yolunu tercihe ba lamtilardlf. Bu suretle kar var ve Belediye bunun online 
italyaya kar11 tatbik edilecek tedbirlenn gec;:miyor demektir. Kasablar kec;:i 
ilk fiJi neticesi kendiliginden meydana ' veya bayat eti dagh~ diye halka 
<;tkmt§tlr. yediriyorlar ve Belediye de buna 

mani olamtyorsa bu biisbiitiin kaba-
Zecri tedbirlerin tatbikmdan soma 

Macaristana mal satarak oradan ltalya- ~ hat te§kil eder 
ntn satm alabilecegi, bu suretle Macaris- 1 Dogru degiJ mi! 
tnm mutvsSit bir rol oymyacagt umulmak
ta idi. ihracat tacirleri buna imkan gor • 
memektedirler. Ciinkii italyaya yaptlan 
ihracat bilhassa iki memleket ara>tndakt 
kleringten ve hususi takastan istifade et
mekte idi. Halbuki italya ile tecim an· 
la1masmm bitmesinden sonra bu vaziyet 
te ortadan kalkmt§ olacagt i~in 1talyaya 
mal satmak ic;in bir kolay!tk ta mevcud 
olmtyacakltr. 

Diger taraftan hiikiimetimizle Maca • 
ristan arasmda yeni yaptlan tecim ve kle· 
ring anla,malan diinden itibaren mevkii 
mer'iyete girmt§hr. Uluslar Sosyetesi 
zecr! tedbirlerin bu karara i§tirak etmi
yen devletlere kar~t da tatbikmt kararla~
tmrsa o vakit bu muahedeler de hiikiim
den saktt kalacakllr. 

MUTEFERRIH 

Cumhuriyet bayrammda gece 
tenvirah 

Kazan1n kesfi • 
Diin tramvay bilet~isi 

tevkif edildi 

Evvelki gUn <;emberlita§ta bir tramvay 
kazast oldugunu ve bir delikanlmm feci 
surette oldiigiini.i yazmt§ttk. Diin alaka
dar makamlarm memurlan kaza yerine 
giderek bir ke1if yapmt§lar ve neticecde, 
tramvaym kaptlanm kilidlemiyen tram -
vay bilet~isini tevkif etmi§lerdir. Bu ke
sif yiiziinden tramvay seferleri biraz in -
tizammt kaybetmistir. Resmimiz ke1if ya
ptlmastm tesbit etmektedir. 

RVLTVR l~LERI 

Yi.iksek ticarette dersler 
ba~lad1 

Burada mahkfunlar zira· 
atle me,gul olacaklar 
Tiize Bakanltgt mevcud hapisanelerin 

esash bir surette tslahma ve bunun i:;!n de 
evvela istanbulda asri bir hapisane bina
st yapttrmak suretile i~e baslamaga karar 
vermi§tir. Bakanhk memurlarmdan M u
tahhar yaptlacak !Slahattn temel!enni 
kurmaga yartyacak bir proje haztrlamaga 
memur edilmi§tir. Mutahhar Avrupamn 
bir~ok §ehirlerine giderek buralardaki ha
pisaneleri gezmi1. alakadar bir~ok kim • 
selerle temaslar yaparak istanbula don
mi.i§ti.ir. ;;imdi de buradaki hapisaneyi 
gezerek eti.idler yapmakta, ve !aztm g~len 
notlan almaktadtr. Haztrlanacak proje 
yakmda Bakan!tga verilecektir. 
Bakanhk; yeni kurulacak hapisane bina
smm A vrupa hapisaneleri derecesinde 
asri olmasma ehemmiyet vermekle bera
ber bir taraftan da buradaki mahkumla • 
nn bo~ durmamalan gozoni.ine ahnchgm· 
dan bu hapioane daha ziyade zirai bir 
hapisane olacakttr. Bunu temin maksa
dile yeni hapioanenin Marmaradaki 1m
rah adasmda yaptlmast ve mahkumlann 
burada zirai i1lerde c;ahstmlmasl di.i,ii • 
ni.ilmektedir. Bu tetkikat ~ok siirmiyecek, 
herhalde iini.imiizdeki ilkbaharda t§e 
bailanacakttr. 

DENIZ ISLER/ 

Vapur i.icretleri indirilecek 
Doniz nakliyat tarifeleri uzerinde in

celemelerde bulunan Ekonomi Bakanltgt 
tarife uzmam Royter ~irketihayriye ve 
Akay tdarelerine aid bilet ucretleri i.ize
rindeki raporunu Bakanltga vermi§tir. 

Halic Sirketinin durumu heni.iz kesin 
olarak belli olmadtgmdan bu sosyetenin 
tarifesi en son olarak incelenecektir. 

Tarife mi.itehasSistnm bu eti.idlerde 
vardtgt sonu~ hentiz malum degildir. 
Bununla beraber ilgili olanlar, Bakan!t
gm, lierek ;;irketihayriye, gerekse A -
kay Idaresi i.icretlerinde, bu idarelerin 
mali durumlarmt miitee,.ir etmiyecek de
recede tenzilat icraSl imkanlannt tetkik 
ettigini ooylemektedirler. 

KURUMLARD.4. 

Fakir ~ocuklara yardtm 
Cumhuriyet bayrammm yakla,mast 

dolaytsile fakir ~ocuklara dagttJ!acak el
bise ve saireyi konu§mak iizere di.in An
neler Birligi ve <;ocuk Esirgeme Kuru
mu merkezinde bir toplantt yaptlmt§tir. 

Bir miiddettenberi zaten c;:ah§malar 
devam etmekte olmasma ragmen diin bii
tiin i.iyeler hep birlik olup top top alman 
kuma§lan kesmi§ler ve dikecek olanlara 
dagttmt§lardtr. Bu haynh i1e bilhassa 
san'at mektebleri de c;:ok yardrm etmek
tedir. istanbul i~erisinde 600 kiisur c;:o -
cuk sevindirilecek ve hemen hepsine kt§
hk elbise ve ayakkabt tedarik edilecek • 
tir. Di.inkii toplanttda aynca istanbul dt
§artsmdaki kiiylerde oturan fakir ~ocuk
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Siyasi icmal 
Zecri tedbirler 

M illetler Cemiyetinin te1kilin • 
den ba,hca maksad harbin ii
niini.i almak ve buna mani (>' 

lamadtgl takdirde' ba,ltyan harbi durdul"' 
makttr. Nitekim Cemiyet Habel mesele
sinde aylarca c;ah§ttgt halde iki taraft uz 
la§ttramadtgmdan ve italya dahi Habe• 
§istanm seferberligini bahane ederek bar 
be ba,Iadtgmdan Cemiyet, 1imdi butiiD 
gayretile harbi durdurmaga c;alt§tyor. 

Cemiyet Konseyi ltalyanm miitecavi 
olduguna ve bu miiessesenin misakile har 
bin gayrimesru oldugunu kabul ede 
Kellog misakm1 ihlal ettigine karar ver 
mi1. bu htiki.im Asamble taraftndan dah 
tasvib edilmi1tir. 

Harbi durdurmak i~in Milletler Cemi 
yeti misakmm on altmct maddesine baz 
ahkam konulmu§tur. Zecri tedbirlere ai 
o!an bu ahkamt tatbik ic;in ilk i1 olara 
zecri tedbirleri tanzim komitesi namt a! 
tmda bir te§ekki.il vi.icude getirilmi§tir. B 
te§ekkiile Asamblede aza bulunan 5 
hiikiimetin kavgah olan iki devlet yan 
ftalya ile Habe,istan baric olarak heps 
girmek salahiyetini haizdirler. Komit 
namt verilen bu te§ekki.il Asamblenm re 
isi M. Bene1 tarafmdan tasrih edildig 
vec;hile hakikatte bir konferansttr. Zec 
ri tedbirlerin nasll kararla~ttnlacagt V 

tatbik edilecegi noktalan misakm on al 
tmc1 maddesinde tasrih edilmediii;inde 
1talyaya kar~t biitiin diinya hiikumetle 
taraftndan tatbik edilecek zecri tedbirl 
rin mahiyet, derece ve safhalanm oer 
best bir konferansta kararla~ltrmak 1Jl 

vaftk goriilmi.i§tiir. Bu usulii dii&iinen V 

teklif eden iskandinavya hiikumetleri o 
mu§tur. 

KoKnferans ilk i! olara~ ltalyaya h 
tiirli.i cepane, harb alat ve levaztmt vert 
memesini kararla§!trmtlhr. Bu karar 
Y almz Macaristan itiraz etmi§, AvustU 
ya ise susmakla kabul ettigini anlatmt§b 

Konferansm hiikumet miimessillerin 
den te1kil ettigi tali komite de mali nt 

hiyetteki zecri tedbirleri kararla§ttrmt§tl 
Bu suretle italya hi.ikumetine, italy 
ticaret miiesseselerine ve tebaasma kar 
her tiirli.i ikraz, avans, kredi muamele 
kesilecektir. Onyediler konferanst bu 
dan sonra ikttsadi sahadaki zecri tedbi 
Jeri kararla§ltrmak iizere, ~ahlmaga ba 
lamt§ttr. 

lkttsadi mahiyetteki zecrl tedbirler 
tatbikt, bu yi.izden 1talya ile muamele Y 
pan memleketlerin ugrtyacaklart zarar 
ziyanlann miisavi derecede olmtyaca 
anla&tldtgmdan gecikiyor. Fa kat fat 
zarar gorecek memleketlerin zarar ve 
yanlannm ba1ka yollarla telafi ve taz 
ni esas itibarile kabul edilmis ve bunu h 
ztrlamak ve tetkik etmek iizere aynca 
tali komite kurulmu§ oldugundan iktJS3 

tedbirler dahi nast! olsa tatbik edilecek 
lkttsadi tedbirlerden sonra sna abluk3 

ve askeri tedbirlere ~eliyor. F akat o ~ 
mana kadar italyaya M. Lavalin 1srafl 

uzla~mak kaptst a~tk tutulacak ve bu 5 

fnsattn ka~trtlmamast ihtar edilecek 
ftalyanm kolay kolay bu son kaptYt k 
pamaga ceoaret etmesi pek beklenemet 

MUHARREM FEYZI TOGA 

Cumhuriyet bayramma aid hamltklar 
devam etmektedir. Evkaf Di<ekl'iirliigii 
gerek Evkaf binasmda, gerekse bi.iti.in ca• 
milerde gec;en senekinden daha miikem
mel tenvirat yapmak ve minarelerde ktsa 
sozlerle mahyalar kurmak ic;in tertibat 
almt§ltr. Liman Gene! Direktorliigu de 
iic; giin devam etmek i.izere limanda ten
viral yap1lmast hususunda haztrhklar 
yapmt!Nr. Bu sene elektrik sosyetesinin 
yapacagt tenvirat ge~en senekinden daha 
iinemli olacakttr. Sosyete Beyaztd mey
damnda, Sultanahmed meydamnda ve 
T aksim meydanmda §imdiye kadar go -
riilmemi1 bir ~ekilde tenvirat yapmak i~in 
§imdiden birka~ mi.ihendisini bu i~e me • 
mur etmi1tir. Bu meydanlarda kiibik bir
c;ok oi.itunlar dikilmektedir. Aynca Tak
simde T erkos Su Direktorliigii de onem· 
li tenvirat yapacakttr. T aksimde su de
posundan, bayram devam ettii\i geceler
de havaya renkli ftskiyelerle su sevkedil
mesi i~in ham!tklar yaptlmaktadtr. 

Numan Rifat ameliyat oldu 

Yiiksek Ticaret ve ikttsad okulunda 
derslere ba§lanmt§ltr. Bu ytl lise mezun
lan bu mektebe c;ok ragbet gostermi1 -
lerdir. Mektebm yiiksek ktsmma miira·· 
caat edenlerin saytst 200 ii bulmu§, fakat 
[: unlann ancak I 00 ki.isuru almabilmi§
tir. Mektebin tedrisat programlannda bu 
ytl .bazt degi§iklikler yapt!mt§ltr. ;;imdiye 
kadar mektebin diger smtflannda bulu
nan talebeler yalmz son stmfta imtihan 
vermekle de mezun olabilirken bu kete 
her stmfta mecbur! yoklamalar ihdas 
edilmi~tir. 

lardan 200 ki§iye yardtm edilmesine de ="""====,....-------1 
karar verilmi§tir. Kurumun Alemdar na
hiyesi de bu yekuna ilave olarak 40 ~oDt$ hleri Gene! Sekreteri N uman Ri

fat Menemenci ogluna Cerrahpa~a has • 
tanesinde profesor Nissen taraftndan mu
vaffakiyetli bir ameliyat yaptlmt§ttr. A
meliyeden sonra N urn an Rifatin sthhi 
vaziyetinde esash bir salah gori.ildiigu 
haber verilmektedir. Kendisine ge~mi§ 
olsun der ve sai!hk dileriz. 

Y eni mimarlarm11z 
Bu devre Gi.izel San'atlar Akademisi 

mimari §Ubesi dokuz mimar daha 
mezun vermistir. lsimleri 1unlardn: 

Sabri, Kemali, M uhiddin, Or han, 
Emin, Y etvart, Sezai, Vasfi, F eridun. 
Gene mimarlarun!Za hayatta muvaffaki • 
yet dileriz 

INHISARLARDA 

1nhisarlar Takibat 
Direktorli.igii 

lnhisarlar Gene! Direktorliigi.i memu
rin 1nbesi mi.idiirli F erruh inhisarlar An
kara avukatltgma tayin edilmi§tir. 

idarenin bo1 olan takibat 1ubesi direk
torliigune de bu 1ube miidiir muavmt 
hzet getirilmi&tir. 
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Genel Niifus SayimJ 
DOGRU GEVAB VEREliM 

SayJmm ne siile, ne finansal ve 
ne de ozel bir noktast voktur. Dog
ru siiy evenler bu yiizden hi~bir za· 
rara ugram•vacaklardtr. Dogru soy· 
lemiyenler ancak ilme, devlete ~ok 
biiyiik kotiiliik etmi~ olurlar. 

Brz$vekalet 
lstatistik Umum Mii.dilrlilgii. 

Mektebin talebe kurumu da di.inden 
itibaren ~ah,malanna ba,lamt§ltr. 

ECNEBI MEHAFIIJJE 

1talyan konsolosu tekai.id oldu 
istanbul 1talyan konsolosu s~Iiim 

W ela tekaiid oldugundan memleketine 
gitmektedir. Diin llbayltga gelerek veda 
etmi§tir. 

1stanbuldaki ecnebi konsoloslar diin 
flbayltga gelerek yeni llbay muavmt 
1-li.idaiyi ziyaret etmi§lerdir. 

~oforlerin 

cuk giydirecektir. 

~" HALREVINDE 

Parastz dil kurslan 
Istanbul Halkevi biilgesindeki gene • 

lerin istifadeoi ic;in parastz yabanct dil 
kurolan a~mt§hr. Bu kurslar diinden itt
baren c;ab§maga ba§lamt§lardtr. A~tlan 
kurslann biri franstzca digeri alman • 
cachr. Franstzca kurun muallimligini pa
rastz olarak Galatasaray muallimlerinden 
Matmazel Sarlot almancayt da M. Ens
ler iizerlerine almt§lardtr. F ranstzca: Salt 
ve cum a. Almanca: P azartesi ve per -
§embe gi.inleri oaat 1 7 den 20 ye kadar 
okutulacakttr. 

bugiin bitiyor 

Sefimden bir gorunuf 
Soforler cemiyetinde sec;im faaliyeti Bugiin iigleden evvel de Kadtkoy ve 

di.in de devam etmi1tir ve istanbul. Be • Oskiidarda se~im yaptlarak saat uc;te 
o"lu taraflannda ae<,;im yaptlrm§ttr. nihayet verilecektir. 

SAGLIR ISLB 
Rus doktorlanna ~r.ilen 

Turk Cerrahi Cemiyeti dun ogle iit 
T okatliyanda §ehrimizdeki Rus doktor 
Ian §erefine bir §olen vermi§tir. SoleV 
sonunda sosyetenin fahri ba§kant Geper 
Cemil bir nutuk soylemi1 buna Ru• h 
yetinden operator Bodankof cevab v 
mi§tir. Bugiin saat be§te Rus sefareti !{ 
ve Turk hekimleri §erefine bir c;:aY -;er 
cektir. Saa! alttda profesiir Bodankof . 
ttbba Odasmda miihim bir konferaPS ' 
recektir. 

BORSALARD 

Emlak borsast ac;;•hyor 
istanbul hududu dahilinde emi3k I 

arazi sah§mt idare etmek iizere erP 
I 3st 

kumusyonculan tarafmdan yapi 111 • 
karar verilen emlak borsast miisaadesto 
bay!tktan c;:tkn;tt§ltr. T e§ekiil edec~~ k 
Ian bu borsanm alacagt yiizde dor J 

musyonun yiizde biri de Hava J<ur 
muna verilecektir. d 

Yakmda emlak kumusyonculat;Pt~ 
bir grup hiikumete izahat vermek 0 

Ankaraya gidecektir. 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuru,tur 

Abone 1 Tllrkiye Hari~ 
,eraiti i~o lciD 

Senelik 1400 Kr. !:100 l(r· 
Alb ayhk 750 1450 
0-; ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoldlll' 



Orman yang1n1 rokoru! 
Bu sene tam 400 yerde yangm ~1kb ve pek ~ok agac 
lllahvoldu. Cuma giinii bu mesele i~in Kamutayda 

onemli miizakereler olacagi umuluyor 
A 

Yan nkara l 6 {T elefonla) - Orman 
1,, &ltlanna kar~1 yeniden esash tedbir
bu a InrnasJ liizumu duyuluyor. Y almz 
YanYaz orrnanlanmizdan dort yiiz kadat 
b .. g

1
!0 ~1krni§, yanan aga~lann miktan 

• Y1 "k O ro oru kitmi§I!t. 
lay1n'\:an Yangmlan meselesinin Kamu
l!Jijz k u curna giinkii i~timamda hararetli 
lad, a Tel ere sebeb olacag1 anla§IImak -
la\'J"g anrn Bakam Muhlis, Afyon say
hakk er~ Tiirkerin orman yangmlan 
t•vabndaki 1ifahl takririne bu toplant1da 
Zir ~erecektir. Cuma giinkii toplanllda 
hakkatd Ba.kam dinamitle bahk avlanmas1 
t•kr In ak, sua! takririne de cevab vert
nun~'· t'~Itma, ebiltme ve ihale kanu

n I mci maddesine bir f1kra ilavesi 
layiha da miizakere edile -

A k Diinkii Kamutayda 
n ara 16 (Te!efonla) - Bugiinkii 

Kamutayda damga tesmi kanum·~un 
32 nci maddesine bir f1kra eklenmesi ka
bul edildi. Gorii§iilecek ba1ka bit§ey ol
madigmdan celseye nihayet verildi. 

1, Kanunu miizakereleri 
Ankara 16 (Telefonla) - f1 kanu

nu layihasm1 miizakere eden enciimen 
bugiin de toplanarak madde!et iizerinde 
gorii§lii. Enciimen birinci maddeyi ay -
nen kabul etti. Diget bir kisim madde -
Jeri de tetkik etti. 

Y eni Uiyihalar • 
Ankara 16 (T elefonla) - Diinkii 

Fuka grupunda fsmet fnoniiniin esaslan 
hakkmda Partiye malumat vetdigi onem
li l.iyihalat, heniiz Meclise gelmemijlit. 
Bu layihalardan bir k1smi hiikumete va
ridatmdan fedak.iriiklar tahmil etmek • 
ledir. Bu surelle biil~ede has1l olacak 
noksanlarm yap1lacak tasarruflarla kat§!· 
lanacagJ soyleniyot. 

-- ·- ,; 'lJIJP!illlnll, 111: Ulln'l''''fr:;·utrrut~~~:uno .. ,,..,,.,.,.,.,.,_,_ 

l\aradenizde misir 

ihtikar1 sabs1 
' 

~iraat Bankas1 fiatleri 
kontrol edecek 

ingiltere Cenevreyi 

a let yapb! 

italyan gazetelerinin 
~iddetli hiicumlar1 

Ak -k ara l 6 (T elefonla) - Karade- Rorna 16 (A.A.) - Jurnale halya ga-
1Yllannda goriilen M 15n ihtik.innm zetesi hasmakalcsinde !ngiltere ile 1-
ge~ilmesi i~in ahnmaSI gerekli ted- talya arsamdaki durumu inceliyerek 

h 
bugiinlerde hamlanm1~ olacakllr. diyor ki: 

a I' .ltalya, 1nuslar Sosyetesi ve rnedeni ~~ Ide rnJSlt fazla istihJ.ik edil - .l!em, hugiinkii nazik duruma hiikirn 
Ve ffiiSIT ekmegi yenmektedir. Ball hulunan !ngiliz !mparatorluk siyasa -

' •''"t>rri. rnislr mahsuliiniin az olmas1 sile kar~IIa§mi~Iardir. !ngiltere, !tal -
bilhassa fmd1k miistahsillw, yan - Habc~ harhini durdurmak degil, 

t"iy Zarnam gelince odemek iizere ve- fakat, Habe~istanla olan rnuhasarnadan 
~liy' lrllSIT almijlardn. Miistahsilin bu istifade ederek !talyaya bir darhe in -
l,nd,~tlnl fnsat bilenler, muk~bilinde dirrnek niyetindedir. !ngiliz siyasasmm 
tltld,kalrnak ~artile m151r verm 1~lerdn. amac1, yoruJmaks1zm ve oteki uluslatt 
>Lt. IIatleri de gittik~e yiikselmekte • alet etmek suretile Biiyiik Britanya so-

miirgelerini muhafaza etmek ve yeni 
1\IIlJ yeni yayiimalara a~1k kap1 hulundur -

'-tk I§ oJdukJan mJSltl fmdikla ode • rnakl!r. ingiltere fazi~rni devirrnek is
tet!e ~•<buriyetinde bnak1lanlar bu su- tiyor. Bu pek a~ikar hakikate ka~1 
1'hn 

1
1"11n kilosunu pek fahiJ bir fiate koyan ve her ne bahsma olutsa olsun 

n~ a lrl11 olacaklardJt. MJSJt mahsulii- dayanmak niyetinde olan italyanlar 
hnde g~~k Pe§in ve gerek veresiye ha - Musolininin etrafmda toplanrn1~ hulun-
11leti i'kara maruz kalmamak i~in fi - maktadirlar. Medeni alern ve Avrupa 
t,llir. s'aat Bankasmca kontrol edile - hiikumetleri ~ok aitJr hir mes'uliyet yiik 
'linda ankanm bugday1 koruma kanu- lenrnektedirler. <;unkii Cenevrenin !n -
''Yae oldugu gibi miSlt sahn almaSI, ih- giltere tarafmdan idare edilen hare -
t'ijJ, ~snasmda plyasaya arzetmek su _ ketleri hi9 heklenmiyen sonu,lar do -
'~n ;,.'atler; indirmesi muhtemeldir. Bu- gurabilecektir.> 
~J • 1n b' k Bir ltalyan yiizbaf .. l l ngiliz · "''· It a nun layihaSI haznlanmak-

((ingiltere ~arb degil 

miida{aa • • tsbyor)) 

M. Makdonald onemli 
bir soylev verdi 

Londra 16 (A.A.) -Murton Dur
hamda yap1lan heyecanh bit mitingde 
soz alan M. Makdonald, demi§tir ki: 

«Bazi dostlanm1z hiikumetimizin hat· 
be hamland1gm1 soyliiyotlat. Bu dogtu 
degildir. Biz ancak, miidafaamiZI haz.r
hyor, ve ortaya bit miitecaviz ~1khg1 
takditde bu miidafaamn iyi tertib edilmi§ 
olmasm1 isliyotuz.» 

M. Makdonald bundan sonra hem 
sil.ihslllanmayl, hem de Uluslar $os • 
yetesi nizamnamesini ~igniyen devletlere 
kat§l harb edilmesini istiyen i§~i partisi 
mensublannm manllkSJzhgml tenkid et • 
mi11ir. 

Mitingde bulunan maden i§~ilerinin 
bir hsml, soylevi alkl~laml§, bir kJSml da 
protesto etmi§tit. Yiikselen bagn§malat 
M. Makdonaldm soziinii ke•mi,tir. Bir 
kiSlm halk, «KIZil bayrak» ,arklSlm soy
lemi,tir. 

Ciddi hi~bir hadise olmam1sllr. 
lngiliz Parlamento se~;imi 

Londra l 6 (A.A.) - Se~imin miim
kiin oldugu kadar ~abuk yap1lma51 i~in 
kabinede kuvvetli bir cereyan vardu. 

Royterin bildirdigine gore, parlamen
tonun ii~ giin d11 siyasa hakkmda yapl
lacak konu~malardan sonra aym 25 inde 
dag1lma51 ve s~imin bu suretle te§rini -
sani ortalarma dogru yap1lmas1 ~ok muh
temeldir. 

Ergani istikrazt 

176,784 numaraya 340,000 
lira ~1kb 

Ankara l 6 (T elefonla) - Ergani 
JStikraz tahvilleri ke§idesi yap1ldi. 300 
numaraya ikramiye ~1kll. 30 bin lira 
176,784, l 5 bin lira l 90,632. l 0 bin 
lira da 80,396, 67669, l 90,635 nu -
matah tahvillere ~1kll. 

126,213, 81,162, 81,110, 69,993, 
20,206 numarah tahviller de 909 ar li
ra alacaklard1r • 

Kredi Fonsiye ikramiyeleri 
Kahire 16 (A.A.) - Yiizde 3 fa • 

izli ve ikramiyeli M1m Kredi F onsiye 
lahvillerinin diinkii ~ekili1inde: 

l 886 y1h tahvillerinden 77, l 68 nu -
mara l 00.000, l 903 y1h tahvillerinden 
540,087 numara l 00.000, l 91 l y1h 
tahvillerinden 272,723 numara 50.000 
frank ikramiye kazanml§lardn. 

Alman Harb Akademisi ~ madalya•rnr iade etti 
Vkaf hayratt t'yt' muhafaza Roma 16 (A.A.) - Yuzha~' Artlu yeniden a riidi 

Mariani, !ngiltere Krahnm kendisine ~ 
olunacak 1916 ythnda verdigi siiel rnadalyayt, Berlin 16 (A.A.) - M. Hitler, 15 

4 A~kara 16 (T f B . ingiltere hiikUtnetine iade edilmek ii - ilkte§rin 1810 da ihdas edilerek V ersay 
~{'tl•rde h ele onla) - azi VI- zere, Su Bakanhj'pna gonderrni~tir. andla§masile kaldmlml§ olan Harb A· 
1 !~~in rna all1 idare ve belediye te- d K J kademisini torenle acmJ•llr. 
~~~ evka£ h " k Yunan or usu ra a • , 1 u~,u aytat ve a anna at§l General von Blomberg, bu ilgi ile ver-
t:~ Ve hu Ve .. yolsuz harekette bulunduk- sadaka t andi i~ecek digi soylevde Alman ordusunu kuran ve 
d 1•n b· kYuzden bu gibi akat ve hay - yeniden meydana getiren von Scharn -
U~Jah 1b'.

11 
~.•rn. 1n1n y1hlmalc iizere bulun- Alina 16 (6zel) - 1 mart isyam za - h 

'' d 1 d k d h orstu methetmi§tir. 
L 

l:!u h Inlmektedit. mamnda birinci ko or u uman ant u-
1 ar k tunan General Petridis ve Gene! kor - lngiliz komiirciilerinin tela~l L.~alar e etler yiiziinden sapasaglam may General Kateniodisle General Ma-

"'l·. ~at~abuk k 1 k Jd • · Roma 16 (A.A.) - Newcastleden kt"<lyJ,iki Yl tm rna ta 0 ugu gi- zarakis tekaiid edilmi~lerdir. 
~I" 1 e h k f h d 1 I Stefani a)'ansma bildiriliyor: 1 Urijn em ev a , em e u usa Ba<hakan General Kondilis pazar gii-

1111 lara I d ] k Jd • ' « fngiliz komiir merkezleri, Cenevre-1 '~or 1<. r an m rna ta o ugu an - nu stadyomda toplanacak olan A tina 
kit dur~ k anunlanmiZID gosterdig; yo!- garnizonu efradmt terti~ ettikten sonra delci fngiliz miimessillerinin zecrl ted • 
~~~il,ri~· en_ hu gibi hallere sapanlann, kralciiar merkezinde bir soy lev vere- birlerin ahnmaSJ hususunda gosterdikle • 
k '•klan 1Bag1r mes'uliyetlere koymu§ o- cektir. ri kesinlikten otiirii, gitgide artan bir en-

Italyan-Habe§ davasinin 
canlandirdigi bir 

~eyh Mehmed idrisissiinusi, 

hududunda kisile 
' 

Bingazi 

Sinus! siivarileri hareket halinde ... 

• • 
ISlffi 

120,000 

bekliyor 

ftalya, Libyay1 (T tablusgarb) yirm1 mek i~in otomobille 1 l 00 kilometroluk 
be1 sene evvel i§gal ellni§ti. Akdeniz ki- uzun bir seyahati gaze ald1m. 
y1larmda bulunan bu topraklann lama- Hammam El.iba ile Mersay110atruh a
mile ele g~irilmesi, oralatda asayi1in te- rasmdaki biiyiik sahrayt biiyiik zorluklar
min edilmesi biiyiik yorgun!uklara, uzun Ia ge~tilc. fngilizler bomba tayyarelerini 
~ah§malara mal olmujlU. ltalyan tahak- ve tanklanm burada hazJT bulunduru • 
kiimiine kat§l gelen yerliler senelerce mii- yorlar. Tek bir ku1un u~ad1g1 bu ~ol
cadeleden yilmadiiat. de fngilizlerin biiyiik mhh otomobille -

Bunlann arasmda bilhassa bir isim rine bir kuyunun etrafmda tesadiif ettik. 
hatJTiardan ~1kmadJ: ~eyh Mehmed fd- Bu ~olde kuyular nadirdir. Ve onlan 
tisissiinusl. Bundan dart sene evveline kazanmak, yahud kaybetmek bir ordu
kadar Libyada faa! bir rol oymyan Meh- nun mahvma sebeb olabilir. 
med ldris, nihayet l 931 de yantnda pek Kuyulann ba1mda duran lngiliz 'ZITh
miihim bir kuvvet olan ordusile beraber h otomibilleri hsa mevceli telsiz miir -
MJSJTa ge~mi§, fngilizlerin himayesine sile direklerile miicehhezdir. Y anlann -
s1gmm1§h. ~imdi ftalyan - Habel davaSI da hastane ve tamir kamyonlan bulunu
miinasebetile ;leyh Mehmed ldrisissiinusl yor. lngiliz askerleri yak1c1 giinejin altm
tekrar, birinci pl.inda ismi ge~en bir da friket oymyorlar, zabitler ise Roma -
§ahsiyet oldu. hlardan kalml! sarm~lann serin golgele-

Birka~ hafta evvel Afrikaya giden bir ri altmda viskilerini ~ekiyorlard1. 
Alman gazetecisi Mehmed fdrisle mii- fngiliz hava kuvvetlerine mensub tek 
him bir miilakat yapml§ht. Muharririn rakibli muharebe tayyareleri ordunun se
yaziSml a§ag1ya dercediyoruz: rr nda miitemadiyen karakol geziyor-

~eyh Mehmed ldris ta1 ve kumdan lar, hecin siivar boliiklii bir karatgahtan 
ibarel ~olde miinzeviyane ya§amakta iken digerine gidip geliyorlard1. Sahranm 
cihan hadisah kendisini birdenbite me1 - deniz sahilinde lngilizlerin miidafaa tab
hut yaph. Diinya ga2eteleri Sik Sik on- yalan ve tahtelbahir iisleri yapmakta ol
dan bahsediyorlar. Bu ~eyhin Bingazi duklarml gordiik. 
hududunda bulunmasmdan dolay1 Mu - Yiizlerce ~1plak Arab amelesi MJSJTh 
solini Bingazi hududuna makineli iki hr- gardiyanlarm nezareti alhnda lskenderi
ka sevketmi§tir. Buna mukabil lngiltere ye ile Bingazi hududundaki Solum ara
Mehmed fdrise yatd1m olmak iizere smda §ose yapiyorlardi. 
tanklar ve hava kuvvetleri gonderdi. Mehmed ldrisissiinusiye Hammam E-

Bu kuvvetler lskenderiyenin garbinde Iabada rastlad,k. Bu yer fskenderiye ile 
Musamatruh ile (Siva) vahaSI arasmda- Mersay1matruh arasmdadJT. Hammam E
ki kervan yolunda tecemmii etmi1tir. Yiiz laba iizerleri ~inko ortiilii birka~ evi bu
yirmi bin Siinusl Musa, Siva, Fiyum ve lunan bir kasabadJt. Birka~ ta zeytin 
Libyanm kervan yollan iizerinde evlerde bah~esi vardJt. <;:oliin ortasma kadar 
ve ~adJTiarda yajiyorlar. orman gibi uzanan yiiksek duvatlan ara-

Siinusilet bir~ok seneler derin bit kin Sindan bir minare yiilcselmi~ti. Birka, 
ve husumetle ftalyanlara kar§l harbet - MJSJth tacir kahvede nargilelerini ~eki -
tikten sonra terki diyar ederek MISita il- yorlard1. 
tica etmi~lerdir. Bunlann siyasi ve din Mehmed fdrisissiinusl kasabadan altl 
reisleri Mehmed ldrisissiinusidir. kilometro uzakta ve ~oliin i~inde ya§Iyor. 

Mumaileyhin biraderi Bingazide Mu- Oturdugu evi yiiksek bah~e duvatlan 
solininin esiri bulunuyot. Mehmed ldri - gizliyor. Dart senedenberi ikamet etmek
sin amcaSI olup Mehdinin erkamharbi • te oldugu bu binanm kap1lan daima ka
yei umumiye reisligi vazifesini yapan pah bulundurulmaktadJt. 
zat yelmi1 ya~mda oldugu halde ltal - Trablus ve Bingazi Arablannm c;ok 
yanlar tarafmdan ipe ~ekilmek suretile hiirmet ettikleri bir hanedamn reisi bulu
idam edilmi§tir. nan bu zat M1mm misafiri ve lngiltere-

t 
Siinusiler iyi muharibdirler. Vaktile nin mahmisi olarak butada ya11yor. 

talyanlara kar~1 harbettikleri gibi 1im -
di de bunlara kar~I harbetme~e ham _ Siinusi miiltecilerinin l 20,000 ki1i 
d~tlar. ~imdiden Bingazi hududunda ~·- olduguna dair soylenen sozlet miibala • 
te muharebesine ba,Iadlklan &ayi olmu§- gah goriiniiyor. (iinkii ;leyh Mehmed 

ldris ftalyanlarm hakimiyetinden kur • lur. Bunun ic;in Duce motorlii f~tkalan -
01 Bing87 i hududuna gondermi§tir. tulmak i~in ancak on be1 bin ki1i ile 

Kahirede ve lskenderiyede bulundu - Bingaziden gitmi~tir. S~n bornuslan ve 
gum mada Libya c;oliinde miisademeler koyu mavi kefiyeleri bu iriyan cengaver
ve askerl hamhklar yaplldlgmi i~itmi§ • de ba§ka bir mehabet veriyot. 

tim. Dogru, olup olmad1gm1 ogren - ( Arkas1 yann) 
•dar]ata b ~!hakan!tktan bir daha ala- Sii Bakam General Papagos bu aytn di§e duymaktad~rlat. Bir~ok gazeteler, 
h,, 1ldiri!di yirrni altJsmda Eyadimitri yortusu ill- azalan ltalyan mubayaatmm lngiliz pi- Kondt'!t'st'n muhact'rlere M 'I 'k d · 
ll-.gd . nu yaptlacak hiiyiik bir torende ordu • yasalarma §imdiden verdikleri zaran arst ya SUI as m m 

h,~~kara ayl ~e baktr piyasaSI nun krala sad1k and! J~mesini karar - zilcretmektedirlet. Her y11 1,500,000 ton tavsiyesi muhakemesi 
)~k tier 'h (Telefonla) - Gelen la~\Jrmt~hr. komiir ithal eden ftalya fngilterenin en Atina 16 (Ozel) - Ba~bakan Kon- Belgrad (Ozel) - Yugoslavyamn 
)a '•idigi ~I ~.n bugday piyasaSlnlD l;aldariain Kral i~; in ~;alr,malarr iyi mii§terilerinden biri idi. Yalmz bu dilis muhacirlere, ~lkatdtgl bir beyanna- biiyiik Krahnm oldiiriilmesile nellcele • 
bu~•dan n, 8ostermektedir. Bugiin vi - Alina 16 (Ozel) - Eski Ba~bakan son ay i~inde sati§lar 4 l 3,000 ton azal- mede cumhuriyet~i zihniyetleri bnakarak nen Marsilya suikasdmm muhakemesine 
Ia ~<lay,n tel en haberlere gore ~ikagoda <;aldaris pazar giinii kralltk lehine di- rni,hr. hiikumete yard1m etmelerini bildirmi1tir. bu aym sonunda F ransamn Eks §ehrin-
~~~11hr. B ~eli 93 sentten 110 sente fn- yev vermek iizere Se!anige gidecektir. Bir fspanyol generali mah- Atina 16 (Ozel) - Hiirriyetperver de ba1Ianacakllt. Yugoslavya Kial1~esi, 
ta1"elllJilti a It Ve kur§unun da piyasaSI <;aldaris durum hakkmdaki noktai k partisi lideri Sofulis ile teraklciperver par- S. M. Mari, bu davada kendisi ve ~o -
<1; 'n<lan 3~ Bakmn tonu 3 l lngiliz li - nazarmt Kral Jorja anlatmak i~in par- em eye veriliyor tisi lideri Kafandaris biitiin cumhuriyet - cuklan i~in eski FransiZ Ba,bakam Pol 
~b~· kadar be ~llcrnJ§hr. ftalyanlar §im- tisi saylavlarmdan iki ki~iyi Londraya MadriJ 16 (A.A.) - Yuce mahkeme, ~i pattilerin genoya i§tirak edeceklerini Bonkuru vekit tutmu§tu. 
L : 1dal) kaldaklt ithalatma koyduklan gondermi~tir. ilkte~rin 1934 te, Astiiri ihtilalcilerile bildirmi§lerdir. S. M. Mari, bu cinayet davasmda 
"':>,, y · A k • t sava§mt~ olan General Lopez Ohoaya 
... ,t '''nd. d ltml,lardn. Londra maden em n ara IS asyonu • Fransada aA yan sert'mt' •ahsl hukukundan feragat etmi• ve Pol ' " b kar~1 adh takihat yap1lmasma karar ,. ' , 
l,t,, llia<Jenle a .. ak~r, kurjun, demit ve Ankara l 6 (T elefonla) - Ankara- vermi~tir. General, Oviedoda birqok Paris 16 (A.A.) _ FransJZ senatosoJ- Bonkura yazd1g1 bir mektubda F ransa-

~~tnak:a~lennde hararetli muame- mn y~ni. istasyon . binasmm temelatma kimseleri kendiliginden kur~una dizdir- nun 107 iiyeligi i>in bu pazar se>im ya- mn yiikselc h.ikimlerine itimad1 oldugu -
!-; <\lt<;iik L ~ · merasiml Cumhunyet bay rammda y ap1- ~m:;;i~~_:o::;l::;m:.::a:.:k::l:.a..:s:::u:.;:q:.::la::n.::m.:::.ak::.t::a:.::d::.l r:.,:. __ ...,..,..,....:..:;P_'l;..a.:.ca.:.k.:;t;_'r:..:. _______ _____ _ n_u_h_i_I d_i_rm......;i~.:.ti_r ·- --- --.--"""""'""" 

~~~"';oortt 16 tndbergin katili lacakt1r. • 
t(tile~un ltatiJ·(A.A.) - Lindbergin ~o- Lokarno m tsakm m 10 uncu y 1h 
liJUn ..,_lla\lpt~a SifatiJe idarna mahkum Lokarno l 6 (A.A. ) - Lokarno 
~~ t lllerika 

010 
tdam1, avukah hiik- paktmm imzasmm onuncu yildoniimii 

~erse etkikini 1 adalet divamnca ternyi- miinasebetile Lokarno uray1 yap1lacak 
~'lttt! tstinar aleb ettiginden, New -
l~inq~''lttr. 'l' "'•~kcmesince geriye ht- lorene ba,kanhk etmek ve bir soy lev vtr-

1 ' v ellly, · mek u"zere M. Pol Bonkuru davet etmi•-~ eriJ- . z tstidasmm 30 gun" ' '-Ill ' "•es, I' 1 . ltde b' az1m gelmektedir. tir. 
~. ~lli't lo ("'Ir ~erir o!diiruldu Bu torende ayni zamanda F ransanm 
1 "'V~· b Vzel) Bern biiyiik ekisi, ftalyan el~isini tern -•a~tk 1 

Ugij0 b' - Sivil polis ~iikrii ' 
~·· ~~ t- It d I silen Lu111ano halyan ba~konsolosu, AI-
' Ot•ll '1 "-•dill· Kev o asmda sab1ka 1 I 

lcad,1~'••n M h asaboglu Mehmedi manya, <;:ekoslovakya ve Be ~ika dev 
•tin u,", ~Tne<Jie rnb~d farkma vanp ar letleri delel'ieleri de bulunacakhr. 
('''''<l t1ne h" ~thkte b1~akla polis _ M. Ruzvelt Pan a m a da 
~~ •d:rk. I>oJ;~<Utn elrni§let ve yarala • Neryork 16 {A.A.) - Cumur Bat" 

UIIU1 r en t~b lllernuru kendini miida - karu M. Ruzvelt, bu gece Panama ka-
• ~nca ile Mehmedi oldiir- nahna gelmi1tir. Ba,kan, bu sabah tah-

kimati tefti1 edeeektir. 

~ 
'fll1TTT1 1-

s 

fzmir tlbaytnin 

tetkik • • geZISI 

F azh Giile~ koyliilerle 
temas ediyor 

1zrnir (Ozel) - !!bay Fazh Gille~. 
kaza ve koylerde tetkik ve tefti~lerlne 
ba~larni~br. Bundaki aSJl maksad, koy
lerin ~ah~malarm1, ihtiyaca ve hiit~e -
lerine gore diizene koymak, program -
la~\Jrrnak ve giiniin hadiselerini kar$1 -
lamakbr. 

Fazh Giile<;le konu~turn. Verdigi iza
hata gore, !!bay, Bergarna ve Dikilide 
koy muhtarlanm merkezlerde tophya
rak kendilerile hirer hirer konu~mu~ -
tur. l;)irndiye kadar yaptlmt~ iyi i~lere 
ila veten, hilhassa sagltk ve tanm i~leri 

etrafmda kararlar ahnrnt~br. Koy te -
mizligi i~in S1hhat mudurlu~nce hir 
talimatname haztrlanacakbr. Bu ve ge
lecek ylllarda koy mezarhklart ve i>me 
sulan tslah edilecektir. Koy i!;leri, da
ha ziyade imece ile ba~artlacakttr. Maa
mafih hu imecenin para getirecek i~ -
lere dogru ~evrilrnesi ve rnesela her nu
fusiin yerni~li hir agac yeti§tirmesi, hu 
suretle koylere irad saglanmast esast 
kabul edilmi!;tir. Bunun ha~arblmasi., 

kiiy heyetlerine veriimi~tir. Agac ba -
kmu i~in de derhal tedhirler almmt~llr. 

Bircok koylerin, koyun ve hayvan sii
riilerinin, arazilerine girrnelerinden ~i

kayetleri dinlenrni!;, hayvan sahihleri -
ne mer'a hulunmast ve bu gibi zarar -
!arm kaldmlmasma rnatuf eski tedbir
lerin takviyesi kararla~tlrtlmt~br. 

Dikili ve Bergamahlar, ilhaytmlzm 
bir teklifi iizerine, dornuz rnucadelesi 
i~ini de bir ~irket halinde idareye karar 
verrnislerdir Koy ve kasabalarm manevi 
&ahsiyeti hesahma hir ~irket kurula -
cakbr ve hu ~irket, oldiiriilen dornuz -
!an, koy ihtiyar heyetleri ve helediye -
ler hesahma satacakttr. l;>irketin nizam
narnesi de haZlrlanrru~tlr. Bu havalide 
>ok dornuz oldugu i~in iyi bir rand1man 
almacajit rnuhakkak goriiliiyor. Koy!U, 
bunu rnemnuniyetle kar~Ilarnt~tir. 

ilbay, pamuk ekirni ve cin.sinin 1slah1 
etrafmda da tetkikler yaprn1~, hu i~e 
miitehasstslart rnernur etmi~tir. ilbay, 
bugiin Menemen ve Fo~aya gitmekte -
dir. Donii~\inde diger kazalara l!ece • 
cektir. 

Fazh Giile~ hana: 
•- Bunlar, dedi, ~ah~ma haZJrhklan

mlzdir. Tamamland1ktan sonra da, ve
tilen kararlann tathikmt takih ede -
cegiz.> 

SEHIR ISLERI 

Sut~iilerin etiketi 

Yeni siit talimatnamesinin bir kiSirn 
miihim maddelerinin tatbikma ge~ilmi§ • 
tir. Yeni talimatname mucibince siit sa• 
tanlann hangi cins siitii sathklanm hir 
etiketle siit gogiimiiniin iizerinde halka 
bildirmeleri icab etmektedir. Siit~iiler 
Kurumu bu etiketlri hallrlalml! ve siit -
~iilere dag11lnaga ha§lamljht. 

Zabttai belediye memurlanna 

elbise 

;limdiye kadat yaln1z seyriisefer me• 
murlanna elbise verilmekte idi. Uray, 
oniimiizdeki yazdan itibaren biitiin za
bJtai belediye memurlanna tesml elbise 
,·erilmesini muvaf1k bulmu1 ve bu husus
ta gene! enciimenden bir karat almi~llr. 
Bu elbiselerin 1imdiden hamlanmasma 
ba,Ianmijhr. 

Eski maarif binasmda sondaj 

Uray tarafmdan yakmda teslim ah -
nacak olan eski Maarif Nezareti bma• 
•mda diinden itibaren tamirata ba1lan -
ml§llr. Diin Uray fen miihendisleri bina· 
nm dayamkhgm1 anlamak i~in sondaj 
yapmljlardir. Heniiz bu binada buluna'l 
Muhtelit Hakem Mahkemeleri ajanlanna 
aid evrak ve dosyalar ayba§Ina kadar 
tasnif edilerek evrak bazinesine devre • 
dilecektir. 

Nekadar hayvan k esildi? 

Uray ne§riyat biirosunun ~1katd1gi 
ayhk ekonomik istatistik biiltenine gore 
935 senesi eylul ay1 i~inde Karaaga~ 
mezbahasmda 30,931 i karaman, 2 hi'l 
388 i dagh~. 3,853 ii klVlrcik, 2,66 l i 
k~i. 5,6 l 2 si kuzu, 45 i oglak, 1,702 si 
okiiz, 333 inek, 3\5 I manda, l 65 i dana, 
479 zu malak, l i boga olmak iizere 48 
bin 492 hayvan kesilmijtir. 

Gene ayni istatistige gore mahrukat 
fiat!etinden yalmz yerli kok komiirii fiat• 
lerinde bir ay evvelkine nazatan tonda 
25 kuru! bir yiikseli1 olmu1tur. 

Bir ay i~inde 63 ev, 6 apathman, 4 
diilck.in, 75 ba1ka bina yapllmljht. 

Uray otobiis isletmiyecek 

Bir gazetenin yazc:hg1 gibi Uraym, 
1ehirde otobiis i!lel!nege karat verdigi 
dogru degildir. 

Sehir sokaklan hem tramvaym, hem 
otobiis ve otomobillerin berabet g~me• 
sine mani te~kil edecek derecede dar ol
dugu i~in Uray otobiis ijletmege taraf -
tar degildir. Otobiis imtiyaz1 vaktile 
Uraya verilmi§ti, binaenaleyh Uray, bu 
hakkm1 kullanmak is terse T ramvay Sos· 
yetesile temas el!nege hi~bir liizum gor
miyeeektir. 
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r KU~Uk hi kAye <;ocugun meslegij 

, 
CUl\tHURiYET 

Meyvacthk Yurdu I§ Kanunu layihas1 
Miiessese Cumhuriyet 
bayrammda a~Ilacak Grev ve lokavt yasaktir! 

RADYO ( 

Baba, 1imdi hatuhyamad1g1 bir yer
de miihim bir makale 1.. okumu~tu. <;ocuk 
babalan ~ocuklarma bir meolek intihab 
etmenin nekadar mii1kiil ve ehemmiyetli 
bir1ey oldugunu idrak etmeliler, bu mes
lek intihab1 meseleoini kemali ciddiyetle 
yapmahlar ve ~ocuklannm olur olmaz 
meolekelere tesadiifen girmeoine miisa -
ade ebnemelilerdir. 

Bu onun akhnda kalmljb. Ye oglu on 
dort ya1ma geldigi zaman bir giin bir aile 
meclisi kurmaga ve ~ocugunun hangi meo
leiii tercih ettigini kendinden i!ibnege ka
rar verdi. 

<;ocuk becerikli, hem de kuvvetli idi. 
namuslu ve hayatta iyi muvaffak olmu1 
bir insan olmaga lay1k11. 

F akat hepsi bu meslegin sa~ma oldugunu 
soyluyorlard1. BabaSl bir makale oku • 
mujlu. 0 makale ticareti bahriyenin e • 
hemmiyetsizle1tigini o meslek msanlan
nm 1imdi yava1 yava1 onu terkettiklerini 
yaz1yordu. 

- Bu olmaz, ikinci meslegi soyle. 

dediler. 
- T ayyareci olmak istiyorum 1 
Cocugun yiizii biraz klzarmllll· Hepsi 

birden baibrd1lar ... 
- Tayyareci miL 
Bu fikir de bu ~ocuga nereden gelmi!

ti} Anneoi bile onun oyunlarile bu mes· 
lek araomda bir miinasebet goremiyordu. 
<;:ocuk kendi anlattl .. Uzun zamanlar -
danberi sinemalarda tayyareleri ve tay· 
yarecileri sonsuz bir zevkle oeyrediyor. 
Bundan iki oene evvel de bir tayyareci 
onlarm koyiine inmi1ti. Motoriinde bir sa
kathk olmu1. Biitiin !coy ~ocuklan oaat -
lerce tayyarenin etrahnda doniip dolal
lllar. Motor tamir edildigi miiddet~e tay
yareci, ~ocuklarla konujlu. Ve sonra bir
denbire onlara oordu: «kinizde hanginiz 
tayyareci olacak ?» ve onlann cevabm1 
beklemeden ta yakmmda bulunanm ba
llna elini koydu ve: «Sen olacaksm, de
di. Enerjik iradeli, ceour bir yiiziin var» 
Sonra acayib bir ku1 gibi Ul<UP bulutlann 
araomda kayboldu. 

Biiyi.ikderedcki Meyvacthk EnstitU -
siinde a<;1laeak olan meyvac1hk yurdu • 
nun bi.itl>n haz1rhklan bitirilmi>tir. 

EnstitU dahilinde yurd i<;in in>a edi
lcn binanm tanzimi i!i de ikmal edil -
mi~tir. Yurdun alt katJ dershane, kon
ferans salonlarma. du> mahallcrine, ye
mekhaneye; i.ist katJ da yatakhanelere 
ayrtlml!hr. 

Meyvac1hk yurduna istanbul koyle 
rinden ktz, erkek olmak iizere 45 talebe 
yazllml~tlr. 

Bunlar yurdda kalaeaklar ve mi.ies -
sese tarafmdan baktlacaklard1r. Ensti
tiide nazari ve amelt olarak modern 
meyvae1llk ogreneeek olan koylii <;o -
euklarma fidanhk ve yemi! bah<;elerin
deki <;ah1malarma mukabil bir yevmi
ye de verilecektir. 

ilf nas1l bulunur ve verilir- Tavassut miiessesele· 
rinin rolii ve tnurakabesi - i, ihtilaflarmm halli 

rna idarelerinin sa-
Mecburi i> kazas1 Bu gUnlerde Kamutayda ha ve mmtakalan, 
sigortasma tabi tu- mUzakere edilecek olan llf dahili te>kil§.tl, <;a
tulan her ti.irlii i> kanunu IAyihas1n1n metnini h>ma usulleri, mec 
mi.iesseselerinde bu ne, re devam edlyoruz buri ve ihtiyari 

Madde 90- 1-

kanunun ne>rin - hizmet akidlerin -
den evvel yaln1z i> deki tavassutlarm 
kazalarma kar>J te§kil edilmi> olan her 1 ne suretle yaptlacagt ve yan ya -
ti.irli.i sand1klar ve mi.iesseseler Higvo - riya i~ sahiblerile i>~ilerden mii -
lunmu~tur. i><;iler tarafmdan bu te~ki- rekkeb olan idare heyetlerinin se<;ilme
lata verilmi> olan mebalig idare mas - Jeri, miiddetleri, vazifeleri ve bu idare
raft <;1kar1ldlktan sonra kalan hisseleri Ierin birbirlerile ve umuml merkezle 
kendilerine iade olunur. Lagivdan bir mi.inasebetleri ve umumi merkez tara
sene sonra almmtyan paralar o miiesse- fmdan tefti> ve murakabelerile idare -
sede i> hayatma miiteallik olarak mev- lerin mesaisine aid diger hususlar hak
cud b\tlunan veya tesis edilecek olan di- kmdaki hiikiimler ikbsad Vek§.letince 
ger sand1klara ve te>kilata tahsis olu - ha7Jrlanacak bir nizamname ile tayin 

( Bu ak~amki prograi_V' 
iSTANBUL: 
14 konferans, 20 ilkte§rin pazar gne 

yap1laeak gene! ni.ifus sayum hakJoll,.. 
da izahat, Ba§vekitlet istatistik V~\ 
Mi.idiiri.i Celiil Aybar • 18 bayan]ar '~ 
jimnastik, Azade Tarcan tarafmdaJI 
18,20 dans musikisi (plak) - 19,20 fo 

Si.ireyya konu§uyor, (fotograf<;JIUt~ k 
19,40 gitar solo (maryo) - 20 yir!!ll ..j I 
te§rinde yap1laeak gene! niifus sa) 1 
hakkmda konferans. Oniversite pr~ I 
sorlerinden Orner Celal-20,20 son ha o 
ler, borsalar - 20,30 stiidyo orkestral' ~ 
21 radyo eaz ve tango orkestralB~ [ 
21,35 (Y. S. Bach) konseri, 250 nci dO ~ 
gum y1h miinascbetile. C ~ 

A - Hayatt ve eserleri: Mesud ~ 

Nihayet o miihim giin geldi, ~;att1. 
Annesi ~ocuguna: 

- Y arm aile meclisi toplan1yor, dedi. 
Bu gece hangi meslegi intihab ebnek io
tedigini uzunuzad1ya dii1iin, geli,igiizel 
bir1ey ooyleme. Birbiri arkaslSlra ii~ 
meslek iomi soylemege mezunsun. Biz bu 
meoleklerden birini intihab edece(iiz. 

Bu biiyiik torenin ~ocugu la!lrttlgmJ 
soylemege liizum yok. Heyecan il<erioin
.de idi. Biitiin gece uyku uyumad1. Sa
bahleyin odaomdan ~1khg1 zaman ba1m1 
pek agu hiooediyordu. Ona: Bugiin se
nin istikbalin taayyiin edecek, demi!ler
di. 

Bu biiyiik torenle toplanan familya 
meclioinde, anne, babadan ba1ka bir tey
ze, ,bir hala vard1. Bir de familyanm ~ok 
eoki bir dostu olan ihtiyar kuyumcu. 

Toren annenin gozlerine ya1lar geti
riyordu. Babanm gogsii iftiharla kabar
IDl!h. Ve teyze ile hala l<Ocugu kucakla
YlP opiiyorlardl. Baba heyecandan biraz 
titriyen bir sesle soze ba,lach. N utkumsu 
bir1eyler ooyledi. Nihayet odanm orta
smd aduran ogluna sordu: 

- Hangi meslegi intihab ediyorsun L 
Ne olacakom} 

- Bahriyeli .•• 
- Bahriyeli mi? 
Hepsi !&llrmlllardl. Evet bahriye\i ... 

Deniz o kadar uzakh ki ... Sonra da aile
den hi~biri bahriyeye girmemi1ti. Kii~iik 
erlcek etrafmdaki hayreti goriince biiyiik 
bir sukutu hayale ugrad1. Verdigi cevab 
onlara yalmz miinasebetsiz degil, lama
mile oa~ma geliyordu. Bu lcii~iik ~1lg1 -
nm bu mt!lek nereden akhna gelmi§ti. 
Baba biraz miistehzi sordu: 

- Bahriyeli diyince ne dii1iiniiyor • 
sun}} Harb gemilerine mi girmek ioti -
yonun, yokoa ticareti bahriyeye mi? 
Bahriyeli?... Bahriyelinin kaptam da 
vardu, tayfa01 da ... Hatta bahkl<llar da 
bunlardan biridir. 

Kii~iik ~ocuk biiyiik bir ciddiyetle ce
vab verdi: 

- Ben diimenci olmalc iotiyorum. 

m~ ~· 
B - Mi major keman konsert ,.. 

BabaSl sinir i~indeydi : 
- Demek bir hm1z da elini ba,ma 

koysa ve sana hm1z olacakom, dese, mes
Ick olarak huSlzhgl m1 intihab edecekoin? 
Arllk z1rva iotemiyorum. Ak1lhca dii1iin 
de ooyliyecegin ii~iincii ismi gene reddet
miyelim. 

Cocuk bu defa miicadele ebnek ceoa
retini kendinde buldu: 

- Ben ya tayyareci yahud da bahri

yeli olmak isterim. 
Dedi. Onu dinlemediler. Fa kat ii~iin

cii soyledigi meslek biisbiitiin hepoini , •• 

jlriiDllh. 
- Muoiki1inas olmak iotiyorum. 
- Musiki1inas m1 ? .. 
Baba giilmesini tutam1yordu. Hiddeti 

ge~mi1ti ve istihza ile ~ocuguna soru • 
yordu: 

- Peki hangi aleti ~almak istiyonun? 

Bu yevmiyelerden bir kJsmJ talebe -
nin Ustba~ma sarfedilecek, diger k1sm1 
saklanarak yurdu bitirdikleri zaman 
toplu bir halde verilecektir. 

Meyvac1hk mektebi, Cumhuriyet bay 
ramma tesadi.if edl!lll 29 te1rinievvelde 
torenle a~1lacaktJr. 

nur. Ancak bu kanun hUkUmleri ayn- ve tesbit olunacakhr. 
ca eari olmak >arlile 895 numarah ima- Madde 98 - Mu}jlelif i> ve san'at 
lati harbiye teavi.in ve sigorta sand1gt ziimrelerine mensub ;, erbabt arasm -
hakkmdaki kanunun hiikiimleri ba - daki te§ekkiiller tarafmdan aneak ken
kidir. di san'atleri dahilinde ~ah~mak i.izere i~ 

N I 
Bu sand1klar ve mi.iessescler kaza ile bulma idareleri a<;tlabilir. Bu idareler 

obetc;i eczane er bcraber hastahk, malwiyet, ihtiyarhk umuml merkezin tefti~ ve murakabe • 
Bu gece nobet~i olan eezaneler §Un • gibi diger hallere mahsus sigorta nevi • sine tabidirler. 

lardtr: Jeri ve i~timai diger teaviin sand1kla - Te~ekkiiller tarafmdan viieude geti-
1stanbul eihetindekiler: rile te~kil edilmi~seler bunlarm muka- rilen i~ bulma idareleri de bu i§lerden 
Aksarayda (Ziya Nuri), Bah<;ekap1da \'elename, talimatname ve nizamname- dolayt para alamazlar. 

(Mehmcd Kaz1m), Bak1rkoyi.inde (is - lerinin kaza hakkmdaki hi.iki.imleri miil- Mad de 99 - Hususi i~ idarehaneleri 
tepan), Cagaloglunda (Cagaloglu), Fe- ga olup diger hiiki.imleri bakidir. Bu belediyeler, vilftyetler ve umumi mer
nerde (Emilyadi), Karagiimri.ikte (A - f1kra hi.ikmi.i imalati harbiye sigorta kez tarafmdan tefti~ ve murakabe olu
rif), KU<;Ukpazarda (Hikmet Cemil), sandtgt kanun ve talimatt hakkmda nurlar. 
Samatyada (Erofilos), 9ehremininde kmda tatbik olunmaz. Hususi i~ idarehaneleri muamclele -
(Hamdi), Veznecilerde (0niversite) . 0 zamana kadar i~~iler tarafmdan bu rinden dolaYJ ne nama olursa olsun i>-

Beyoglu cihetindekiler: te§kilata verilmi~ olan kaza sigortasl <;ilerden i.icret alamazlar. 1~ sahiblerin -
Be~ikta§la (Receb), Galata Okqumusa mebaligi i~~ilere iade olunmtyarak te~- den alaeaklar1 iieretlerin miktar ve nis

caddesinde (Asri ittihad), Haskoyde kilatm diger gayelerine tahsis olunur. beti ikttsad Vekaletince tarife ile ta-
(Halk), KaStmpa§ada (Merkez), Kum- Madde 91- Sigortalarm te{ti~ ve mu- yin ve tesbit olunur. 
barae1da (Gori~), Kurtulu,ta (Kurtu rakabesine dair kanun ve bu kanunun Bu kanundaki esaslara ria yet etmi -
lu~), Mis sokakta (Limoneiyan). zeyilleri ;, kazalart sigorta sand1gt hak- yen hususi i§ ldarehaneleri valinin ka -

Oskiidar, Kadtkoy ve Adalardakiler: kmda tatbik olunur. rar ve emirle kapatthr. 
Biiyi.ikadada (Mehmed), Heybellde Madde 92 - (151) numarah Eregli Madde 100 - Resmi ;, bulma !dare -

(Tana~), Kadlkoyiinde (Mahmud), Mo- havzai fahmiyesi mad en amelesinin hu- lerinin tavassutile i> bulmu> olan ~~~~ • 
dada (Fail< iskender), Oskiidar !;ar~1 • kukuna miiteallik kanunun 6 ne1 mad· lerin qah~acaklarl mahalle gitmelerin
boyunda (Orner Kenan). desinin hastahklarm tcdavisi hakkm - de bu idarelerden verilen vesikalar ii-11•••••••••••••••1 daki hiikiimleri baki olmak Uzere ka • zerine devlet vesaiti nakliye iicretlerin

zaya ugr1yan i§~iler hakkmdaki hi.i - de yi.izde elli ter,zilat yaptlacaktlr. 
kiimleri mecburi kaza sigortast sand!· /llinci fasrl - Umumi is ihtilcif-DEFiNE ADASI 
gmm te~kilinden itibaren mi.ilgadJr. larrnrn halli ve grev, lokavt 

Madde 93 - h kazas• sigorta mecbu-
riyeti bu kanunun ne§rinden 6 ay son- yasakllgl 

Tiirk~e sozlii 

- Sefdorkestr olacagun. 2 $edovr 1 
Oda kahkahalarla doldu. B u ~ocuga (II<i yilzlii Adam) film ini yaratan 

ra tatbik olunacakttr. 1 - Uzlafftrma 
Madde 94 - Mecburl sigorta sandtj!t- Madde 101 - Bu faslm ihtiva etti~i 

yeni bir darbe olmultu. B ir tayyareyi iki biiyiik 1an'at ki.rtn eseri 

kullanmak bir vapur kullanmak kadar A~AMAK KORKUS 
giizeldi. Bir orkestray1, evet ahenk • Y 
Jeri, oesleri. notalan idare ebnelc te insa- ~~~vt'Vam Hopkin• • Frederik M•••h·• 
na ayni zevki verebilirdi. 0 il<indeki hio- • 2 • 
Jeri tahlil etmemi,ti. Fak.at biitiin bu mes- Batakhane Go"lge1er·l 
lekleri intihabta onun ancak bir maksad1 
vard1. Bu istek, esrarh, harikulade 1eyler Cemiyet yaralann1 ~osteren san-
iizerinde hakim olmak ve onlan idare e- saayor el film 
debilmek, onlar tarafmdan idare edilme· IMPARATORU ( Paramount) 
mek... Kimbilir belki deniz, gok veya ALEMDAR Sinemast 
notalar ona biitiin mlanru a~acaklarch. 

F amilya bunu anlam1yordu. Muoiki • ~==~!b~u~gU~·:n~!b:a~~h~y~o:r~.::::: 

nm mallan devlet mallarmdan addolu- hi.ikiimler Milli Miidafaa Vekaleti tara
narak. zimmete ge<;irenler ve lhtilas e- ftndan i~lelilen fabrika ve mi.iesseselere 
denier bakkmda ona gore ceza tatbik §ami! degildir. 
olunur. Ancak takib ve muhakeme u - i~bu miiesseselerle buralarda istih • 
sulleri umumi hiikUmlere tabidir. dam olunan i§~iler ve ecirler asker! ka-

V(:iincii krs1m - Birinci fasrl nunlar ahkamma tabi tutulurlar. 
If ve iffi bulma Madde 102 - Grev ve lokavt yasakhr. 

Madde 95 - ikbsad Vekaletince ta • Her ti.irlii i> miiesseselerinde ve te§eb
yin ve tesbit cdileeck ~ehirlerde ve vi- bi.islerde ~ah§an i>qiler mecmuunun en 
layet merkezlerinde (i~ bulma idare • az be~te birinin, i§ ,artlarmm hepsi ve
leri) ve Ankarada bu idarelerin mercii ya her hangi biri hakkmda vuku bulan 
olmak i.izere (i.> bulma idareleri umumi itirazlar iizerine i> sahibi ve i§~iler a
merkezi) kurulacakbr. rasmda ~1kaeak olan ihtilM!ar, bu fas!l 

~olist: Profesor Liko Amar, Re~a~ 1 
Ali Sezgin, kuarteti (profesiir .All $1 
gin, Orhan, izzet Nezih, Mcs'ud Ceftll 

. t· ~ 
C - Arya ve kantanler: SobS · 

met Vahid. 
D - Reminor piyano konserl 

Solist: Profesor Ferdi 9tatzer. Rel8 

Ali Sezgin kuarteti, kontinii La~e 

ViYANA: II 
17,10 gramofon - 18,05 konu§rn&l 

18,35 konser - 19,10 ders • konu~rn•• 
yatrolara clair, §arkllar, haberler, 
raporu, ulusal yaym • 20,25 korniJ( 
k1lar - 21,05 ulusal piyes - 23,05 
ler - 23,15 egleneeli konser - 23,45 
nu§malar - 24,10 konu§malarm 
mt • 24.50 dans musikisi. 

BERLiN: 
17,05 oda musikisi • 17,35 

$umanm eserleri - 18,05 Haiml>ur.S~..I 
19,35 konu§ma ve hikaye • 20,05 
zigden • 20,45 gi.ini.in akisleri • 
haberler • 21,15 Laypzigden - 21,55 
konseri - 22,05 konser: $openin 
ri - 23,05 haberler • 23,25 '--~"'"'~ 
23,35 gece musikisi - 1,05 Bres]avd 

BUDAPE$TE: 
18,35 <;:ingcne musikisi • 

lizee ders - 19,55 gramofon -
yasal iemal • 20,50 konferans • 
gitara konseri • 22,25 haberler • 
musiki • 23,45 cazband tak1m1 • 
<;:ingene musikisi - 1,10 haberJer• 

BUKRE$: 
18,05 kiiqUk orkestra • 19,05 jcol' 

rans - 19,25 orkestrarun devarnl • 
haberler - 20,20 gramofon • 21 J(O 0 
raes - 21,20 senfonik konser • 23,5 
bane1 dillerde haberler. 

PARiS (Radio Paris) : 
18,50 komedi • 20,55 haberter, ~ ~ 

rans • 22,05 $an konseri - 22,35 ~' 
ler - 22,50 senfonik konser • 24,5

5 

havalan. 

Diimenci kaptandan sonra gemiyi idare 
eden inoan demektir. Bizim memleketi • 
mize benzemiyen ba1ka memleketlere 
p;ibnege, ba1ka tiirlii inoanlar, ba1ka tiir
lii hayvanlar, ba1ka tiirlii ~i~ekler gor -
mege, biiyiik ve sonsuz denizlerde full
nalarla didi1mege arzum var .. 

,inaolann yiizde sekseninin ·~hktan oldii- • 
gii malitmdu. Boyle sa~ma meslek olur 
muydu hi~?.. Baba: 

- 0 ne isteroe istesin. Biz ona iyi 
bir meolek vermek mecburiyetindeyiz. 
Ben kendisini kasabadaki manifaturacl
nm yanma <;uak koyacagun. 1stedegi gi-

Bu k1§ en nefis alqam yemek· 

lerini, hergiinkii dansh ~ayla
n, gala suvarelerini ve biiyiik 

balolar1 yalmz 

t• bulmak ve ~~~i yeti~tirmek husu - hiikiimlerine tevfikan uzla~tmna su -
sundaki tavassut ve hizmetleri umumi retile hallolunur. MUessese veya te -
merkez dogrudan dogruya kendisi de ~ebbiiste <;ah§an i§qilerin sa)'lSl her ne 
yapabilir. olursa olsun i§<;i mecmuunun be~te biri 

ROMA: ~ 
18,10 $an konserl - 19,15 Baride tl 

bane1 dillerde haberler - 19,50 ~J 
Ier • 20,05 almanca haberler • r't 
konferans - 20,40 ingilizce hBbl,r' 
21,05 italyanca ders • 21,10 J3 } 
Yunanistan i9in - 20,25 haberlet • Madde 96 - t§ ve i§qi bulma idareleri 10 ki~idan az oldu.~ takdirde aneak !

her tiirlii ikhsad! i>letmelerle serbest tiraz olunan mesele hakkmda i~<;iler • 
san'at ve hizmet mahiyetinde olan di - den behemehal 10 ki§inin birle~mesi ha- opera yaymt. 

Anne biiyiik bir endi1e ile sordu: 
- Harb gemilerine girmek istemiyor

sun deiiil miL 
- Hayu anne, o da giizel ama, onu 

dii1iinmedim. 
<;ocugunun uzak denizlerde dalgalarla 

yapabileceiii miicadeleleri gozoniine geti
ren annenin yiiregi kan1yordu. Kimse 
onun bu ooziinii ciddi telakki etmemi1ti 
ama annesi onlara anlahyordu. Evet bu 
fikir ~ocuga birdenbire gelmi1 degildi. 
<;ocuklugundanberi nerede buloa gemi 
resimlerini keoer, saklar. Gazete ile ka
ylk yap1p nerede ou bulsa yiizdiiriirdii. 

bi basma ve pazen denizinde yiizsiin ve 
merdivenlerle raflara yiikselirken kendi
ni tayyarede zannetsin ve metroyu eline 
almca da 1ef orkestra degnegini tahayyiil 
etsin. Biz ona ak1lhca bir i1 vermek mec
buriyetindeyiz. Biiyiidiigii zaman eger 
hala istiyorsa o kaplan, diimenci, pilot 
veya 1efdorkestra olabilir. 

Biitiin aile bu fikri kabul etti. Kii~iik 
~ocuk o kadar peri1an olmu§tu ki itiraz 
etmek kin sesini ~1karamad1 ve bunun 
i~in onu da raz1 oldu zannettiler. 

Turk~eye ~eviren: 

SVVEYDA H. 

MAKSiM 
de bulacaksmiz. 

Yann ak~am TORK' de 
Heyecan - Teeasiir 

Atk • Gen ~lik 
Giizellik • ihti4am 

ve sevdi giniz ar t istler 
BRIGITTE HELM 

Paul Vegener • Willy Eichberger 

BEN SEN i Ni M 
llaveten: FOX JURNAL. Habe~is-

ger biitiin i~ler hakkmda tetkikat ve Iinde bu hUkmiin tatbik• eihetine gidi- BachiD 200 
istihbaratta bulunarak malumat topla- lcbilir. 

• mak ve i~ arz ve taleblerini gosteren Madde 103 - 102 nci maddede bah -
defterleri tutmak, muhtelif san'at ve sedilen uzla~hrma vazifesini ifa etme dogu" m 
zi.imrelere mensub i~ erbabtru gaster - ve vilayet ve kaza merkezlerinde ih •· 

senesl 
mek i.izere cetveller tanzim etmek, i§ tilaf zuhurunda faaliyete ge<;mek iizere . 
sahibine i>qi ve i§<;iye i:; bulmak ve hiz- vilayet merkezlerinde vali, kazalarda • } df 
met akidlerinin yap11masma tavassut kaymakamm veya tevkn ectecekleri za- Bu akl?am Istanbu r~J 
etmek vazifelerini amme hizmeti ola - tm reisligi altmda a§agJda say1h zat - d k j}e' 
rak paraslZ yaparlar. lardan miirekkeb bir uzla,tmna heyeti sun a onser ver ~ 
?Miliiaiiidiiidiie·9·7-..iRiieiisiimiii•'i.'ei.ihiiusiiiiiuiiisiiili~-biiuli.-...lteii:;iiikiiiili.loliiuilniluilr•. •••llli(IIA.irllk•a•n•"•allllir) Bu k 1-bul R adt""' 
1 

.. a jam, st~n . ds~ 
B M E L E K sinema· me1hur Alman muSlk.i~maslarln ci 
k u m sma hamn Sebastien Bach'm ~50 °l 

a §a • . .. b .1 b ~o ·'" . • gum seneSI munaoe ell e If ~ell" 
gelecek olanlar smemac1hgm en verilecektir. Bu konserde memle ,I 

yliksek ,aheserlerinden birini en me1hur oan' atkarlanm dinlelf' 
gorecekler : sallm bulacag1z. ~~~ 

1tina ile sel<ilmi1 olan program\ J1 
dercediyoruz. M iisamereye sa' 

Bu 
Diinya matbuabnm 

ak§am : Biitiin 1ehir halk1 .,.•••••••.. tanda harb sahasmda ~ekilm i ' 

" sinemarun hir §aheseri , d iye tavsif ettigi ~====~=n~h~n:e~l:er;..::::::: 

PAULA WESSEL Y ve 
WJLL Y FORST tarafm- te ba,lanacakhr. . 1/ 

A ) Bach'm hayall ve eserl~fld C 
da birka~ si:iz (san' at lear Me• 

0 

SiYAH G0ZLER (--=----=---· 
dan yarahlan 

Bir A§k Boyle Bitti 
filminin ilk iraesi ,erefine 

SUMER Sinemas1'mn 
· verecegi biiyiik Gala m~ameresine i§tirak edecektir. 

Heyeti temsiliyesi ba, mda: 

HARRY BAUR - SIMONE SiMON - JEAN MAX ve 

JEAN PIERRE AUMONT ve MAXUDIAN 

gibi en biiyiik filmlerin at tistleri vard1r 
42851 numaraya telefone ederek yerlerinizi evvelden aldmruz. 
Biletinizi ahrken tenzilath fiyatlardan istifade imkAmm veren 

kuponu isteyiniz 
Liiks fotiiyler 60, Hususi Balkon 50, Birinci mevki 40 

ikinci Balkon 25 kuru§tur 
Bu fi lim ba§ka hi~bir Beyog lu sinemasmda gosterilmiyecektir. 

~·-•FRANSIZ TiYATROSUNDA-... 
SOREYYA OPERETJ • 

Her ak§am 20,30 da Curnartesi - Pazar matine 15 30 da 
EMiR SEVIYOR' 

Operet ~ perde yazan : '¥ usuf ;>ururi Best~ : K. Kapo~ell i 
.. _____ Ftatler: 100 • 15- 50· 25 Loea 400- 300 ----· 

"-Yakmda T 0 R K 'de _,I 
Aynca: Paramount diinya haberleri: ltalyan Habe§ harhine 

aid ilk sinema haberleri - Habe§ cephesi - ltalyan cebhesi ve

saire .... Numarah bile tier sablmaktachr. 
Tel. 40868 

21 ILKTE~RiN PAZARTESi 

R

Buo· tiin IstBanbulunEdilineRdestTan oiAan ate§liB:e fil:ii~~;~::az ~~~~~l:r:, Y~~::kfi~:imisilsiz 

YILDIZ 

danslar1, unutulmaz hususi mevzuu ile Tiirki· 
yeye bugiine kadar girmi§ ve girecek 
filmlerin hepsinden ~ok iistiindiir. 

S i N E M A S 1 N D A Biltiln Parter 40 kuru' , 
Program iicretleri kaldtr lmt,br. 

KASTA DiVA: MARTHA EGGERTH 
Goriilmemi~ bir muvaffakiyetle iPEK slnemas1nda devam edlyor 

tarafmdan) ,0 (~ 
B ) Mimajor kern an konsertO· 

Amar tarafmdan) ~~ 
Bu esere Istanbul K onserV8

\
0 

t' 
feso rlerinden Ali Sezginin yaY 

1 rt'~ 
kuarteti refakat edecektir .. ~o: ,Jf 
basso ile bir kontunuo da 11t1ra 

tir. . or~·:· 
Ali Sezginin arkada!l•rl : I 0). :V 

kinci kern an), hzet N ezir ( 3 ~~r l' 

ud Cemil (viyolonl<ello), M•~y' ( 
tra baoso), profesi:ir L ascheu! ( 
tunuo) . 0;~ 

D) R eminor piyano konsert 

feoor F erdi von Statzer) , t~ar11r 
Yukanda oayd1g1m1z san ~ti r· 

rafmdan accompagnie edilece 

MONTE KRiS~~ 
" Elexandre ~\l:li 

n1n esert 
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CHAD iS ELER KA~!?ISINDA 

Onemli bir eksik 
J Biz bize 

Akan sular nasd durur? 

Viyanada bir mahkeme salonu. Da
vaci: Bir tj~i. Su~lu: Me~hur ve zengm 
bir aktor. 

Yazan: Ahmed Agaoglu Mevzu: Aktor, oyun bittikten sonra 
villasma p;itmek Uzere otomobiline bint

da olup bitenleri fayda almacak tarzda yor. ,Sehrin ktydannda, Waehringer Cot
yaymak onun birinci i~i olma!tdtr. tage denilen kibarlar mahallesinin tenha 

tna~amutayda onemli mese!eler konu§ul
~is ~· tncelenmekte ve ~oziilmektedir. 
bit; a Bltnk iizere kooperattf isi gosterile
ka~· b· u mesele etrafmda Ekonomi Ba
lellli' "~?k tamnmlj saylavlar sozler soy-

M' ftktrler beyan etmislerdir. 
A!, eselenin ehemmiyeti meydandad1r. 
oPt Ill 'rahm kooperatif kurumu, kredi ko-

Esdle kaydetmek mecburiyetindeyiz . bir sokai(mdan donerken karjtdan moto
ki baSI direktor!Ugii ya bu iidevin ktymet 1 sikletle p;elen i~iyi ~igniyor. Otomobil 
ve degerini takdir <tmemijtir ve yahud o- biraz zedeleniyor. Motosiklet parampar
nu 1imdiye lr.adar arzu olunan tarzda if a ~a; ij~i alkanlar i~inde. Zavalh iiliim -
etmemi§tir. den kurtarmak i~in bir bacagmt kesiyor-

ratt i I k . k . "I 
Sonra bu i1te Kamutay divant da ilgi- lar. Aylarca yattyor. 

lidir. Malumdur ki Kamutayda ge~en hi olduktan sonra dava bajltyor. Ak
konusmalar zapta altmr ve bunun i~in _ tor ~ok tamnmtj oldugundan mahkeme 
de Kamutay bir~ok zabtt katibleri istih - salonu ttk!tm ttk!tm dolu. Celseler birbi
dam eder. T abii bu zabttlar gene tutulu- rini takib ediyor. Vaziyet aktoriin i1ine 
yordur. F ak•t eskiden bir de bir zabtt gelmiyecek bir §ekilde. Eksperlerin kaza 
ceridesi ~ 1kanrlardt. Bu cerideye zabtt!ar yerinde yapttklan arajttrmalar onun su~
oldugu p;ibi ge~erdi ve ondan herkes isti- lu oldugunu gostermek Uzere. Kimbilir 
fade edebilirdi. biraz ~aktrkeyif miydi 1 Y anmda bajtnt 

~ak,nd • mem e _etm •. o~?m' yajayt§t e 
Dev] an Ye dcnnden t!gdt meselelerdtr. 
vl) d'~n tkttsad alamnda tuttugu ve ko

Rid:d:~' Yo] .~a bununla pek Slkt bir .. t!
Vata d · Bugun bunlar hakkmda Turk 
llle.-\·•slnm a~tk ve ayd·.n fiku edin -
Ia~ 1• dhasa miistahsiller ve tectm adam
jltir. l~tn birinct derecede onemi haiz bir 

b/ •kat ben ki az~ok okumak bilen ve 
~a:"elelerle de ugra~ml§ bir adamtm, 
a11k Utayda ge~en konujmalar hakktnda 
kad Ve aydtn bir fikir edinmek i~in ne-

ar 1 ·· 
. .~• '!hmsa basa ~tkamadtm. Oyle 
d ki memleketm yiizde dok-

N a ?enim vaziyetimdedir. 
]~in '._aJa.JSin tebligleri ve ne de gazete

o~e] aytarlan tarafmdan verilen 
lar bu hususta bana yardtm et-

.. T ersini soylesem daha dogru 
· <;unkii gerek tebligler ve gerek iizel 

o kadar kartjtk, o kadar allak
Yaztlmt&lardt ki insantn dimaii;mda 

l.ra '
1
,ve aydm!tk yerine kan§tkhk ve 

'n '• Yarahyorlar. Bir ciimle iitekint 
le ~bor, ii~iincU ciimle gokten inmis bir 
Ill!. V tr §eyle ilgisi olmtyan bir ucube
~ e en sonda da ne kooperatif kururn
~ il'\ ned en ibaret olacaklarma, ve ne 
·~ ~ '!erm bu hususta nast! dii§iindiikle
~ •tr u~aktan bile bir filr.ir edinmek 
an, oldu! 

~~"~un boyle olmasma ve boyle devam 
•tne \.; actmahd~r. 

~~.~Utmamahdtr ki her parhmanter 
~ ro\:. P~rhman ulus i~in adeta bir mek- mamt<ltr. 

hittigim dogru ise 1imdi boyle bir ce
ride ~tkmJyormuj, ve yahud pek az bir 
saytda ~tkryormu§. ,Soyle ki istiyen herkes 
onu elde etmek imkantndan mahrum -
mu§. Bu boyle ise buna da actmamak 
kabil degildir. <;:Unkii evvela Kamuta
ym her yeni kanun getiren celsesi bir ta
rihtir. Hukuk alanmdaki a~tlmamtzm ta

rihini takib etmek ve yahud onu tetkik 
etrnek istiyenler bu suretle en miihim bir 
kaynaktan mahrum edilmi§ olacaklardtr . 

N aSt! ki birinci Biiyiik Millet Meclisinin 
hukuki faaliyeti hakkmda bugiin bir ta
rih~i i~in tetkikatta bulunmak imkiinstz 
olmujlur. ~Unkii o zamanlar celseler ek

seriyetle gizli oluyordu. Zabttlar miina
vebe ile saylavlar tarafmdan tutularak 
zabtt ceridesine ge~irilirdi ve zabtt!ar da 
saylavlann ellerinde kalarak toplanmamt§ 
ve otedeberide kaybolmuj bulunurdu. 
Bundan dolayt bugiin onlan bir yere top
lamak ve birinci Kamutaym hukuki faali

yeti hakkmda tarihsel bir fikir edinmek 
imkan haricine ~tkmajltr. Bu sattrlan ya
zan bizzat bu mesele ile ugra§mt§ ve fakat 
biitiin ~ah§masana ragmen muvaffak ola-

dondiirecek, gozlerini karartacak biri mi 
vardt1 

Karar giinii yaklajtyor. 
Ve i1te mahkeme salonundaytz. Bir 

ko§ede kesik bacak!t renksiz bir adam o
turuyor. Biraz ilerisinde Viyananm gli -
ne&i, Avrupanm sevgilisi binbir surat!t, 
binbir marifetli aktor. Mavi, ye§il, giizel, 
cirkin biitiin kadm gozleri, renkli projek
tiirler gibi onu aydmlahyor. Ve o, bu ba
ktslarm altmda sakSidan tajan bir ~i~ek 
gururile a~t!tyor, par!tyor. 

Birazdan sorgu ba§ltyacak, ortaltkta 
~·t yok. Tam bu mada bacagt kesilen 
is~inin avukah kalktyor, soz istiyor ve 
davadan vazge~tiklerini soyliiyor. <;:iin -
kU, yiiksek ruh!u, derin bakt§!t, iyi kalb
li aktor, kazadan kendisinin de zarar 
gormii§ olmasma ragmen ara§ttrmalarm 
sonunu beklememi§ ve is~inin maddi lr.a -
ytblanm iizerine alarak ona bin be§ yiiz 
Avusturya 1ilini vermijtir. 

Salonda mmlhlar, hafif takdir sesleri. 
Hakim aktore soruyor: 

- Neden maddi zararlan iizerimze 
almak !Uzumunu giirdiiniiz. Su~lu oldu
gunuzu kabul ediyor musunuz 1 

Yiiksek ruhlu, iyi kalbli adam kelime
leri yuvarlak inci taneleri gibi teker tekcr 
dokerek cevab veriyor: 

- Haytr su~lu oldugumu kabul et -
mtyorum. Ortada bir kaza ve bundan 
zarar goren iki insan vardtr. Bu zarar -
!an, iktiSadi vaziyeti daha diizgiin olan 
tarafm iizerine almasmt hak mefhumuna 
uygun buldum. 

Alkt§lar, giiriiltiiler, varol sesleri. 

N. 

~~~Q b~·nu oynar. Memleketi ilgil•n - 1kinci mahzur da zab1t elde olmakSizm 
l'i~rk UtUn meseleler oradan ge~er ve herhangi bir kanunun tefsiri hakkmda fi-
11fltt<! en de bilgili miimessiller mesele et- kir bey an etmenin tehlikeli olmaSidtr. 
nu ~l tnuhtelif fikirler beyan ederler. Boyle bir fikrin nekadar zahirde ilmi oi
l~ 'tier memlekette okunur, her - sa da yanh§ olmaSI ihtimali daima vrdtr. 
t.l~/ndan faydalamr. Meselenin ne Y almz zabat ortada olmhdtr ki miifessir 
~ Rluta, ne gibi faydalar temin ettigine, kanun kabul edildigi zaman kanun ya
·~~k~e kimlerle ilgili olduguna, nastl panlann hangi duyguye, hangi dii§iinceye, 
~' b" •dtlmesi Ia 21m geldigine dair her- hangi sartlara ve mecburiyete bakarak o
'latn 11 anlaytj, bir dlijlince haSI! olur nu kabul ettiklerini ogrenebilsin ve ka • 

tqr o/ Usa] seviyenin yiikselmesine de me- nun hakkmda dogru diirust bir tefsir yii-

~ul "~· lngiliz ve F ranstzlar gibi ilerle- riitebilsin. Bu olmadan yaptlan tefsir az B d 
~~~~~·h attn parhmanlannda ge~e~ ~on~j- ~ok nazari kalmaga mahkumdur. ug a y yiikseliyor 
· er <I •tta ~ok btlgah adamlar r~m btle hte bir siirii miitalealar ki bizi koope-
~ Ita~' degerindedir; fakat herhangi ratif meselesi miinasebetile bu yaztyt yaz- Ekmek 
~ o eket parhmamnm da konujma - maga sevketti. Bize oyle geliyor ki bir 
~~~ lllt 'tnleket halkma nisbi olarak fay- taraftan Kamutay divant eski an'aneleri-

fiatlerinin de 
1 e · ~lhn lntn etmekten, onun sevtyesmt ne donerek zabtt ceridesini geni§ bir tarz- • 

ral ekten hali kalmaz. da ve mikyasta ~·karmakla kaydettigimiz 

fi:Ikmasi muhtemel 

~~ al fayda yalntz bununla da kal - mahzurlan bertaraf eder ve diger taraf
~~ h Up biten konusmalardan memle- tan dahi basm direktorliigii Kamutayda 
~ ~ o~thangi bir dairesi, kendi miimessi- ge~en konujmalan daha nizamh ve 
'·' ~ap~vlerini nastl ve ne dereceye ka- daha aydm ve a~tk bir tarzda kamusal 
~~~it tklanm, ~ah§tp ~ah,madaklannt dii,Unceye arzetmege ba§larsa birinci de
k ~~ kVe bu suretle bunlar ayni zaman- rece faydah olan odevini yapmakla ha
~ lik;1 ontr~l, miiekkilin vekili hakkmda kiki bir hizmet ifa etmi& olur. 
<lt '%d ed,.nmesi i~in bir vaStta olur ve AHMED ACAOGLU 

1. b;1 e tktsi arasmdaki ilgi daha fay- ==-..,....----------,=., 
1 ~U]' lekil a!tr. 
(~ ••• h . f b b ~~~!, !'( angt tara tan akarsantz a-
a "~ 1"_'Utayda ge~en konujmalann 
~'n l~' degilse bile hi~ olmzsa a~tk, 

~i ,,0 Rru bir hu]a,.stntn ne}ri ~ok 0-
b' ~~~, 5°k fayda!t bir i1tir. 
~'ltttj oiYle ~eliyor ki basa direktorliigu 
~<Itt. 1£-•k uzere bu odevi iizerine al
~ lltey; Rer bu k~ru~un amact kamusal 
<I ~k v devlet tjlen hakkmda aydm-
~let ;,~ 1°n.u dogru yola devretmekse 

an,n kayna~t olan Kamutay-

Bir te~eki.ir 
Erenkoy dordiincii ilk okul miidiir -

liigiinden: 
Ytllardanberi okulumuzun yoksul ~o

cuklanna her tiirlii yardtmdan ~ekinmi
yen ve her ytl bir~ok talebemizi sevin -
diren (Cocuklan Esirgeroe Kurumu) 
nun Kadtkoy §Ubesi tarafmdan bu se -
ne de yoksul talebemize verilmek iize -
re 15 lirahk defter, kalem ve saire gon
derilmi,tir. Mczkur Kurum heyetine 
te,ekkiirlerimizi sunartz. 

• 
HI<; 

Hayu yava§ konu§mtyacagtm ... 
Bagnmak istiyorum. 

- Seza ... Rezalet yapayorsunl 
- Rezalet miL Ya senin yaphgm 

rezalet degil miL Senin yapbgm .. 
Onun koluna giriyor ve adeta zorla 

ilerlere dogru siiriik!Uyor. 
- Yava§ konu§ Allah a§kma... De

lilik etme... Ben rezalet <;tkmasm d.ye .. 
- Onun kollan arasmda kaldm de

gil mi 1 Beni sevmedigine arhk em in ... 
iiyle degi] mi?.. 

Attf ta bu defa sert, sabnstz ve yiik
sek bir sesle: 

- Eger bugiin olanlan sen daha iyi 
biliyorsan sen anlat ben dinliyeyim, de
di. Esasen bugiin sinirlerim berbad bir 
halde, rica ederim sen de beni yorma .. 

0 kendisine birinci defa olarak boyle 
yorulmu§, bezmi§, ve yorgunluktan, bel· 
ginlikten hiddetlenmi§, sabn tiikenmi1 bir 
sesle hitab ediyordu. Ve onun bu sertligi 
onu §a§alattt. Azar i§itmi1 bir <;ocuk gibi 

Son giinlerde bugday piyasasmda ge
ne yi.ikselme hareketleri goriilmekte -
dir. $u vazi~·ete gore alakadarlar onii -
miizdeki haftalar i~inde pek az, fakat 
kt' aylarmda daha ~ok miktarda bug -
day, un ve bunlara baglt olarak ekmek 
fiatlerinin yi.ikselmesini muhakkak ve 
k•~ scmlannda ekmek fiatlerinin 13 ku
ru~a kadar yiikselmesini muhtemel 
gormektedirler. 

Maamafih bu ytl memleketimlzde hi~ 
bir ,ckilde bugday ktthgma hatta en u
fak bir darhga bile tesadiif edilmesi ih
timali yoktur. Hi.ikilmet bu hususta i
cab eden biitiin tedbirleri almt' bulun
maktadtr. Ziraat Bankasmm elinde de 
ihtiyacdan fazla bir stok bulundurul -
maktadtr. Bujlday fiatlerindeki son 
yiikseli,lerin sebebi biraz da arsmlusal 
pivasa vaziyetidir. 

Barb sozlerinin ~ok~a dola,bjil ,u Sl
rada biitiin diinyada bugday fiatleri 
yiikselmi, ve bu da Tiirkiye piyasasm
da ami! olmaktan geri kalmamt~tlr. 

dudaklan titredi. 0 da Sezanm yiiziin
deki peri,anhgt ve 1•1kmhgt gormii~tii: 

- Beni dinle yavrum, dedi; affet 
.;ok sinirliyim. Biitiin giin sana ge\mek 
istedim. Ve ondan kurtulmak i~in yazt • 
haneye gidecegimi soyledim: «Bugiin 
pazar, dedi, ne zamandanberi pazarlan 
~ala§tyorsunuz yazthanede ?», «Bugiin 
isim var>> dedim. Ve evden <;tkbm. Bana 
senin bugiin yola ~tkhgtnl bildigini soy -
ledi. Otomobil heniiz kii1eyi donmemi~ -
ti. Bir de bakttm kii~iik sporuna binmi§, 
kendisi de volanda ... Bu senelerdenberi 
yapmadtgt jey... Otomobil kullanmak. 
Beni takib ettigini anladtm. Ve otomo -
bilimi senin tarafa degil, Beyogluna 
dogru siirdiim. Oradan Karakoye ge~ • 
tim. Biironun oniinde durdum. Ve i~eri· 
ye girdim. Hemen yazthanenin ba§tna 
ge~erek <;ah~maga hamlamr gibi davra
mrken arkamdan gddi. Evet, yukanya 
~tkmt§: «Sen ~alt§hgm miiddet~e ben 
burada oturacagtm» dedi. 0 zaman ben: 
«Bu olmaz, bu ne rezaletl» deyince ara
mllda miithi1 bir kavga ~tktt. Arnma ne 
miithi~ kavga tasavvur edemezsin ... by
le miithi1 bir sahne ki, eminim en a§agr 
kattaki kapact bile duymu§tur ... 

Biran susuyor. Gene kadm ona bakt
yor... Demek bugiin boyle heyecanlt, 

CEPHEDEN MEKTUBLARt 

italyanlar 
cenubdan 

as1l taarruzu 
m1 yapacaklar? 

~imal cephesindeki hareketler Habe~leri 
mak ve cenubda rahat(j;a hazirlanmak 

oyala· 
i(j;inmi~! 

(Ba, tarafr birinci 1ahifede) 

2 - ,Sima! de yaptlan bu niimayij Ha
be§lilerin nazan dikkatini 1talyanlann 
cenubu 1arkisinde, Ogadende, <;iii orta -
smda yapmakta olduklan son derece mii
him hamhklardan ~evirerek §imale ~ek
mi&tir. 1talyanlar iyi yeti§tirilmi§, en yeni 
silahlarla miicehhez ordularmm faikiyeti
ni i1te bu cephede gostereceklerdir. 

Ogadendeki 1talyan kuvvetlerini sevk 
ve idare eden General Grazianinin muay
yen bir hedefi vardn. 0 da fevka!ade 
sevkulcey&i ehemmiyeti olan Harar §eh
rini zaptetmektir. 

Bu hedefe vaSI! olabilmek i~in ltal -
yanlarm gayet ihtiyatlt davranmalan, bii
tiin teferruall evvelce tesbit edilmi1 bir 
plan dairesinde hareket etrneleri laztmdn. 

Muvaffakiyet, erkamharbiye heye1inin 
iktidanna, nakliye i1lerinin intizamtna ve 
harekatm her safhaSI hakkmda katar • 
gahta sahih ve tam maliimat ahnabilme
sine miitevakktftn. 

Herhangi bir felakete maruz kalma
mak i~in 1talyan Somalisinden Harara 
kadar uzanacak 1talyan zincirinde tek 
bir zaytf nokta bulunmamaltdu. 1talyan
lan Ogaden mmtaksmda en~ok mii§kiJ -
lata dii1iirecek olan §ey, susuzluktur. Fa
kat haber aldtgtma gore General Grazi
ani, bu mU,kii!U de hallelrni!. bir~ok sey
yar su tanklan tedarik etmege muvaffak 
olmu§tur. Bu tanklar ISstZ, ~tplak, ycr yer 
yiikselen kum tepe\eri 1Shsna edilirse, 
diimdiiz ve ucsuzbucakSiz goriinen ~ol
lerde, ilerliyecek 1talyan kollarmm ber 
noktasmdaki kttaata su yeti&tirebilecektir. 

Ancak bu kollar ilerledik~e su yeti4 -
tirmek hususundaki mii!kiilat ta iki misli 
artacaktar. ~iinkii bo1alan su tanklan, su 
almak iizere tekrar geriye, kuyulara don
mek i~in, her defasanda daha fazla mesa· 
fe katelrnege mecbur kalacaklardn. Bun
dan maada tanklann bozulup yol!arda 
kalmalan ve yahud Habe§ <;eteleri • 
nin baskmlanna ugramalan tehlikest de 
vardtr. 

hte bu tehlikeleri elden geldigi kadar 
azaltmak i<;indir ki ltalyanlar Habe,lileri 
,imal cephesinde oyalamakta, me§gul et
mektedirler. 

Harar 1talyanlann eline ge<;ince, ltal
yan planlannda biiyiik degi§iklikler yapt
lacakt~r. Harar, Habe§istamn kaptSl ma
kammda miihim bir nokta oldugu i~in 1-
ta\yanlar burasmt zapteder etrnez derhal 
tahkim etmeil;e bashyacaklardtr. Bundan 
sonra da Habesistanm sahille olan mu -
vasalasmt temin eden demiryolunu kes
mek i~in Diredavayt ele ge<;irmege ~ah
&acaklardn. F akat demiryolunun katedil
mesi, Habe1istamn haricden silah ve ~e -
pane getirebilmesine mani olup biitiin 
memleketi ~ok fena bir vaziyete ilka ede
cegi i~in Habe&liler bunun online ge~mek 
iizere 1ta!yanlara saldnacaklar, bu hava
!ide ~ok kanh muharebeler olacakt~r. 
Habe§liler candamarlanm miidafaa et
mek i~in atacak bir tek kur1unlan kal -
maymc1ya kadar mukavemet gosterecek
lerdir. 

ltalyanlar demiryolunu kesme~e mu -
vaffak olurlarsa, Habe1istana sevkedil -
mekte olan biitiin sil.ih ve cepaneleri de 
zaptedebileceklerdir. Bundan sonra o ci
van temizlemek, baskm yapmak i~in fn
sat kolhvan Habe§ ~etelerini dagttmak 
].iztm geliyor ki, bu i&i de tayyareler ko
layca basaracaklardtr. 

bu kadar dolu bir giin olmuj oyle mi?... 
0 da kendi basma gelenleri ona anlat -
mak istiyor ... Fa kat bunun Attf iizerin
de naSI] bir tesir yapacagmt daha evvel
den ta!in edemedigi i<;in konu§maktan 
vazge~tyor: 

- P eki sonra, diye soruyor... Sonra 
nastl oldu da gelebildin? ... 

- Kavgadan sonra tabii aglamak, 
baytlmak sahneleri oldu ... Nihayet ... 

-Anne!.. Annel.. 
Seza geriye doniiyor. Uzaktaki va -

gonun merdivenlerinin iistiinden Meh
med ona elini sal!tyor. 

Maazallah dii§ecek ... 
- Anne!. .. 
Bu ses adeta bir imdad dileni1 gibi 

birjey ... 
- Geliyorum 1.. 
0 Attfm, o kadmm elinden naSI! kur

tulup ta buraya ge\digini isitmeden og -
lunun yanma ko&uyor. Mehmedin alt 
dudagt, srmank bir kederle kabarmt§ 
hafif, hafif titriyor ve iki damla ya1 giiz
lerinden ha aktt, ha akacak. 

-Anne!. .. 
- Yavrum! 
M erdivenin list basamagmdan anne -

sinin boynuna oyle bir abltyor ki Seza 
sendeliyor. Nerede ise beraber yere dii-

Daha 1imdiden, cenubdaki tayyare 
kuvvetleri, 1talyanlann Gerlagubi ve 
Garahi 1ehirlerine dogru ilerliyen kuvvet
lerinin cenahlanm muhafaza etmek ve 
Habe,lilerin buralarda bir ~evirme hE.re
ketine te~ebbiis etmelerine mani olmak 
i~in Tafara, Katama, ]ilamo ve WeLbe
Sibeli nehri Uzerinde toplanan Habe~ 
kuvvetlerini bombardtman elrni! ve da -
ga!mt§hr. 

Evvelce hamlanan plan mucibince m
ki,af etmekte olan bu harekat, Ogaden 
mtntakastnda saglam ve emin bir miina
kale hath tesis etmek maksadile yap:] -
maktadiT. 

hte 1ta!yanlann bu harekatmt gizle 
mek i~in de simalde bazt niimayi~ler ya· 
ptlmaktadiT. 

Maamafih ~imalde de ciddi ve fakat 
nisbeten daha bati ve miihim hamhklar 
da yapalmtyor degil. 

General de Bono yakmda ba,!tyacal 
olan dag muharebeleri i~in hamltklanna 
devam etmekte ve Eritreden daglarm e
teklerine kadar otomobil yollan yaphr -
maktadu. 

lt~lyanlar, astl Adisababaya ~tkan 
dag ge~idlerine, dar bogazlara girdik!eri 
vakit, Hbe§istanda harbetmenin act haki
katlerile kar!tlalacaklardar. 

Soylendigine gore ltalyanlar ge<;idleri, 
birbirine muvazi yiiriiyecek olan iki kulla 
ge~megi diijliniiyorlarmt~. Bu ge~idier 
ba&hca U~ dag silsilesi arasmdan ge~mek
tedir ve bunlardan saga sola yiizlerce de
reler aynlmaktadiT. Binaenaleyh herhan
gi bir pusuya diismemek i~in ltalyanlann, 
kuvayi kiilliyeleri boi(azlara ginnezden 
evvel bu dereleri iyice taramalan l.iztm
dl!. <;:iinkii bu dar ge~idlerde gizlenecek 
kii~iik bir dii!man miifrezesi 1talyanlarm 
cebel bataryalannt tamamile mahvedebi
lir. 

1ngiliz ve Alman askeri miitehasmlan, 
General De Bononun ~i~eklerle dona -
ttlmts tab zaferlerin altmdan ge~erek A
duaya giri~ini ve yahud da yeni yaptlmlj 
bir yolun resmi kU,adt esnastnda, korde
layt kesi1ini giisteren fotograflarla alay r
diyorlar. Ger~i lngilizlerin ve Almanlann 
harb telakkilerinde boyle merasimin yeri 
yoktur. F akat General de Bono, nkda~
larmm seciyesini ve zihnivetini p:ayet iyi 
bildigi i~in her hareketinde bu cihetleri 
nazan dikkate almak mecburiyetinde • 
dir. 0 ttpb Goffre gibi ltalyan askerle -
rinin «Baba» SidiT. 

General Graziani biisbiitiin ba,ka tip
te bir askerdir. 0 daha ziyade, Biiyiik 
Harbde Almanlara soluk aldlfmtyan, v~
rulmak, bakmak, usanmak bilmiyen Ge
neral Weyganda benzer. Kat'iyyen yo -
rulmaz ve askerini de esirgemez. Fa kat 
asl.erleri onun kendi kendini de esirgeme
digini bildikleri i~in buna seve seve kat
lantrlar. 

ltalyanlar 1imdiye kadar yapttklan 
harekatta muvaffak oldular. Fa kat §U -
ra""' da soylemek lazrmd" ki Habesli -
lerin heniiz hi~bir ciddi mukavemetile 
kar11la•madJ!ar. 

Habef lmparatorunun diyevi 
Adisababa 13 (Paris Soir) - 1m -

parator M. C. N. Wiegalld isimli bir 
Amerika!t gazeteciye §U diyevi vermi1· 
tir: 

«- Aksumun heniiz ltalyanlann cli
ne diijlligiinii haber almadak. Aduanm 
i1gali ise sevkiilcey§ baktmtndan hi~bir 

§ecekler... Ve bir and a biitiin diinyayt 
unutan anne iirkmii~, yavrusunu gogs\i -
niin iistiinde Slktyor. Dudagmm ta altm
dan ~enesinin ta Ustiinden Upiiyor. 

- Ne oluyorsunL. 
- Neredesin? Trende ben yalmz mt 

gidecei(im? 
- Deli ... Tren daha kalkmaz. Am

caya selam ver. 
Kii<;Uk Mehmed kahn yiin eldiven -

ler i~indeki elini Attfa uzahyor. 
- Siz de beraber mi geliyorsunuz? ... 
- HayiT yavrum, size Allaha ISmarla-

dtk demege gel dim ... Bak Mehmed sa -
na bunu getirdim. Y olda yersin diye .. 

Ona mma sicimlerle baglanmt§, gii -
zel k.ig•dlara sanlmtj bir 1ekerleme ku • 
tusu veriyor. 

- T e~ekkiir ederim, efendi~. 
Ne uslu bir giiliijle ve ne biiyiik bir 

nezaketle bu paketi onun elinden altyor. 
Gene kadm 1imdi onu daha biiyiik bir 
~efkatle gogsii iizerinde Slktyor ve saate 
baktyor: 

- o~ dakikamtz kalmtj .. 
Diye diisiiniiyor. Bugiin ba1mdan 

ge~enleri Attfa anlatacak vakti kalma -
d1. Belki de onu siiylemesi dogru olmt -
yacaktt. Kimbilir bu hadise Attfm iize
rinde naSI! bir tesir yapar? 
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El kesesinden sadaka 
JE=' h, arttk mesele kalmtyorl hal
~ yan - Habe§ harbinin giinleri ar-

ttk saythdiT. Devletler araya gi
riyorlar: kollan Stvad1lar, a<;ttlar kesenin 
agzma. Amma, bu kese kendi keseleri de· 
gilmi,. Vamn olmasm! Ne ~akar? Zaten 
kendi keseleri olsaydt, bu derece ciimerd 
davranamazlar, i1i gene uzabrlardt. Hal
buki 1imdi, ak,ama sabaha bu korkunc 
dava tat!tya ba~lanacak gibi goriiniiyor. 

Na,] mt diyorsunuz?. Pek mi meralr. 
ettiniz ?. Ben izah edeyim size. Bizim 
gazetenin bugiinkii sayiSmda, ve ajans 
telgraflanntn arasmda bir haber goereck
siniz: Fran'" Ba,bakam Laval, Paris -
teki 1talyan el~isini ge<;enlerde kar§tstna 
almt~. demi§ ki: 

«- Azizim Bay el~i! Vaziyet ma
lum. Siz, durup dururken, Uluslar Sos
yetesi iiyelerinden bulunan Habesistana 
sald"d'""· Bu hareketiniz obiir devlet
lerin hojuna gitmedi. Cenevre Andla,ma
Sintn altma imza koymuj herhangi bir 
devletin tamamiyeti miilkiyesi Uluslar 
Sosyete<inin 7.amam altmdadiT. Bu iti
barla, Habejistana vaki olacak herhangi 
bir tecavi..ize nza gOsteremiyecegimiz ta .. 
biidir. Gelin, §U i1i. alev sa<;agt sannadan, 
bir oluruna bag!tyaltm. Size, Habe§ista
nm Harrar, Ogaden, Tigre, Danakil 
biilgelerini verelim; kalan kiSmtnda da 
ekonomik, finansal ve tecimsel menfaat
ler bagljhyahm; tek, Habej 1mparator
lugunun istiklaline ve tamamiyeti miilki
ye<ine dokunmaym !.» 

1talyan el~isi ne demi§, bilmiyorum. 
Fa kat ben onun yerinde ol5aydtm, zecri 
tedbirler bekliyorken, birdenbire boyle 
bol keseden bir ih,.n kar§IStnda kalmca 
hayretten, maazallah, fuc' eten giderdim. 

Diger taraftan, F ransamn bu semahati 
Habe,Ierin kulagtna gidince, ne dii,Une
ceklerini, ne diyeceklerini ve ne yapacak· 
lanm pek merak ediyorum. 

Ba,langtcdanberi, Avrupamn adale • 
tine, U!uslar Sosyetesinin niifuz ve kud • 
detine Sigman Haile Selasiyenin, hi<; 
beklenmedik bu aSI\ (Haile) nin kar§t• 
smda, adalet mefhumunun, ceddi Siiley
manla birlikte yok olduguna, uluslar ara• 
Slndaki anlajmamn da Babil lr.ulesi za -
mamndanberi hala tahakkuk edememi1 
bir hulyadan ibaret bulunduguna hiilr. -
medecegi §iiphesizdir. 

Gelgelelim, Yehudanm aslam, ak1bet 
postu kaphracagma benziyor... Baksa
ntza I ,Simdiden derisile beraber etlerini 
de, kemiklerini de, bol keseden, biribir
lcrine pe§ke§ etmege ba,ladtlar. 

Zavallt Saba Melikesinin iilkesil. 
Erciimend Ekrem T ALU 

ktymet ifade etmez. Bu 1ehir miidafaa 
edilmemi§ oldugu i~in, ltalyanlarm he
sabtna kaydedilecek bir zafer degildir. 
Adua ile hudud arasmda bulunan yega
ne Habel kuvvetleri, dii1mantn ileri 
hareketini tarassud ve icabmda engel ol
mak iizere oraya yerle,tirilmi§ miinferid 
kii~iik miifrezelerden ibaretti. 

Aldtgtmtz haberler, Habe§ zayiah • 
ntn derecesini okmemize elveri~li degil • 
dir. Hudud muhaftzlarmm ve i1gal edi· 
len mmtakalardaki miinferid miifrezel• • 
rin fazla zayiat verdikleri jliphelidir. 
Bilhassa Romanm bu zayiatt 6000 ola -
rak gostermesi akhn kabul edecegi 1ey 
dei(ildir. Aduamn sukutu miidafaamtza 
hi~bir ouretle tesir etmemi,tir. Bunu ba!
langtcdanberi zaten bekliyorduk.» 

Amerikah gazeteci, Ras Gukoantn 
ltalyanlara iltihakmdan sonra Tigre 
ilinin bir ktsmlnt ltalyanlara terketmelt 
ta•avvurunda olup olmadagmr lmpara • 
tora sormu§ ve kat'i bir «haym> ceva • 
bile kar'llasm"hr. 

<;:ocugun yanmda resmi konu§uyor • 
lar: 

- fslerin nastl oldugunu elbet bana 
S!k, stk yazarsmtz? 

- Y azanm efendim. T abii siz de 
yazars1mz. 

- Elbet te .. 
Nrkadar karanltk buralan. Ne fena 

aydmlattltyor bu Sirkeci gan. Hi~bir §eh
rin en biiyiik istasyonu boyle fena tenvir 
edilmez. Burast insanm i~ine aynltgm 
biitiin deh1etini a11ltyor.' 

Bavullan ta§tyan hamallar, acele gi • 
dip gelen bir iki memur ajagtdaki vago • 
nun iiniinde birikmi~ bir taktm inoanlar, 
tekinsiz bir evin avlusunda dola1an belir
siz golgeler sanki ... 

- Size de !U ~i~ekleri getirdim. 
Bunlar menekselerdi ... 
- Oh te§ekkiir ederim. Ne giizel 

§eyler. 
Mehmed annesinin elinden demeti 

ahp burnuna giitiiriiyor ve uzun, uzun 
kokluyor: 

- Ne giizel kolmyor. Oh ne giizel 
kokuyor. 

- <;:aktmz vagona. Herkes ~tksm. 
Kahverengi esvabr i~inde pek azamet

li duran san sa<;lt bir kondoktiir bagtn -
yor. ( Arka•• oar) 



Giire§~ilerimiz galib 
Diin gece A takimimizla Sovyet takrm1 arasmdaki 

takimimlz 4 · 2 kazand1 

Y a,arrn galibiyetile neticelenen gore,ten bir gorunuf 

( Ba, taraFr I inci sahiFede) 11 hasmt bundan koprii kurmak sure -
~ok ihtiyath hareht ettiklerinden birbir- tile zor kurtulabildi. Mustafa durma -
lerine bn §ey yapamadrlar. dan ikinci bir kiinde takll. F akat bu 

kiindeyi ters taraftan taktr ve heybetli Hakemler berabere karar verdiler. 
<;:ekilen kur' a neticesinde Zekov>ki 

alta diijlii. Kenan ugra~t1. F akat P.~van 
aiacak bir oyun tatbik edemedi. Ustte 
giire§mek ma51 Zekovskiye geldi. 0 da 
Kenana bir §ey yapamad1. Son dort da
kika ayakta ge~ti. Giire§~iler bu miiddet 
zarfmda da yeni1emediler. Y alnrz Ke -
nanm bir salto tecriibesi bo§a gitti. Bu 
~iire~te Kenan iki defa salto tecriibest da
ha yapll, muvaffak olamad1. 

Neticede Kenan hiikmen maglub iian 
edildi. 

61 kilo 
ikinci giire1e ancak saat onda ba~la -

nabildi. Kar§llajmayl Y a§arla Baskakd 
yapblar. Miisabaka ~ok ~etin bir §ekil
de bajladl. Baskakof Y a§an miitemadi -
yen iterek minder d1jma gittiginden ha
kem tarahndan ihtara maruz kald1. Aha
linin heyecam son haddi bulmujlu. Y a -

§ar bilhassa alttan girijlerde muvaHak 
oluyordu. ilk on dakika bitti. Ber~bere 
bit en bu devreden sonra kur' a ile iistte 
giire§en Y ajar hasmm1 bir kiindeye ge
tirerek on iki dakika otuz be~ saniyede 
lujla galib geldi. Y a~ann bu galebesi 
halk tarafmdan uzun uzun alkl§landt. 

66 kilo , 
Bu giire1i Saimle Gegerof yaphlar. 

Sovyet tak1mmm bu Slkletteki diger gii • 
re¥;isi Kokolof diin gece giire§memi§ -
tir. Ankaradaki milli tak1mlar ma~ma gi
recektir. Giire~~iler karjlhkh birka~ el ·1 
enseden sonra Saim hiicumlar yapmaga 
ba§lad1. Bir arahk Gegerofun burnu ka
nadl. Sovyet kafilesile beraber gelen 
doktorlan, giire¥;ilerini tedavi etti. ilk 
on dakika Saimin miiessir olm1yan hii -
cumlan arasmda bitti. Kur' a neticesinde 
Saim alta dii~tii ve o vaziyette hasmma 
bir oyun tatbik edemedi. Alta dii1mek 
ma51 Gegerofa geldi. 0 da miitemadi
yen minder d111Da ka~mak suretile Sai • 
me oyun yapmak fmatml vermedi. o~ 
dakika da boylelikle ge~tikten sonra gii
reje ayakta devam edildi. Giire1~iler bu 
miiddet zarfmda da yeni§emediler. iki 
Scvyet ve bir Tiirkten miirekkeb clan 
hakem heyeti bir muhalif reye karjl iki 
reyle Gegerofu p;alib ilan etti. 

79 kilo 

Bu s1klette Nuri ile Zolotof kar~1la1· 
lllar. Giire§in seyrinden iki pehlivanm 
ayni kuvvette olduklan ve birbirlerini 
~ok s1k1, fakat yava~ hareketlerle yok -
lad•klan goriiliiyordu. ilk on dakika tu§ 
olmadan bitti. Kur' a neticesinde Zolo • 
tof alta dii§tii. Nuri bu miiddet zarfmda 
Ide takmaga ~ah111. bir arahk takt1 fa
kat gene ka~nd1. Alta yatmak maSI 
Nuriye geldi. Zolotof da kar~1hk ola
rak tek kle takmak i~in ugrajll, ugra1 • 
maSI bo1a giderek bir§ey yapamad1. A • 
yakta oynanan son di:irt dakikada da 
her iki taraf birbirlerine olanca kuvvet· 
lerile hiicum ettikleri halde bir1ey ya • 
pamad1lar. Neticede Nuri Sovyet hake
min de i1tirakile ittifakla galib iliin 
edildi. 

bir viicude malik Derisi kaldnd•li:• gibi 
mhm yere getirdi. T u~ on bir dakika 
yirmi alii saniyede olmu~tu. Mustafa 
nm bu ktymetli p;alebesi halk tarafm • 
dan ~ok alklllandl. 

Agrr srklet 
Bu s1klette (oban Mehmedle Konca 

kar~lla~tllar. Konca viicudce <;obandan 
a~agt kalm1yordu. F akat <;a ban bir el 
ense yapmca kar~ISmdakini adam ak1l11 
sars1yordu. ilk on dakikada <;:oban ha
kim giire~erek biitiin hakemler tarafm -
dan lehine rey ald1 ve ayakta giire§megi 
tercih etti. 

Giire§, viicudlere nisbetle seri oluyor 
ve iki iri viicudiin birbirlerine ~arpmas1 
~ahrd1lar tevlid ediyordu. iki pehliva 

VITtlldl. ~ok 

~oban Mehmed rakibile beraber 

~·h~1yor, Konca da 1ayani takdir bir 
mukavemet gosteriyordu. Nihayet <;:o -
bamn mayyosu daha ~ok yntrld1 ve iist 
klSml beline dolayarak giire§mege de • 
vam etti. • 

lkinci on dakika da bu suretle tu1suz 
bitti. Neticede Goban Mehmed, biitiin 
hakemlerin ittifakile p;alib ilan edildi. 

Bu suretle istanbul tak1m1, Sovyet 
taklmmt 4 - 2 maglub etmi1tir. 

Tiirk - Sovyet milli p;iire1 tak1mlan 
arasmdaki kar.,lasma Ankarada yap! • 
lacaktn. Giirej~il~rimiz, misafirlerimizle 
beraber bupriin Ankaraya gideceklerdir. 

Misafirlerimiz dun Yalovaya 
gittiler 

Misafir Sovyet sporculan 
Y alovada istanbul mmtakast 

§erefine 
tarafm • 

dan bir jolen verilmi~tir. Misafirlerimiz, 
sabahleyin 8,20 vapurile Y alovaya ve 
hmusi otobiislerle de kaphcalara git • 
mi1lerdir. Kaphcalarm her tarafr misa -
firlerimize gezdirilmi,, sonra ogle yemegi 
verilmijtir. 

Y emek ~ok samimi bir hava i~inde ge~
mi,tir. istanbul mmtakaSI ba1kam F ethi 
T ahsin verdigi bir soy[evde dost Sov • 

87 kilo yet sporcularile boyle giizel bir giin ge-
87 kiloda Biiyiik Mustafa ile Deris r,irdiginden dolay1 ~ok memnun ve bahti

kar11Ia!blar. ilk on dakika karjlhkh ~ok I yar oldugunu soylemij, misafir kafile baj· 
~etin ~arpljmalaf arasmda lujsuz ge~ti. kam da ... 'f.iirkiyede g?rdiikleri muh~b. -
Mustafa bir tiirlii hasmml altma dii!ii • betten buyuk memnumyetle bahselmijllr. 

remedi. Kur'a neticesinde Deris alta Misafirlerimiz akjam vapurile lstan • 
dii1tii. Mustafa hemen bir kiinde tak • hula donmiijlerdir. 

"f' 

Miaalirlerimiz Sovy•t aporculart Yalovada 

CtThfHURiYET 

Lik ma~larinin 

fikiistiirii ~ekildi 
Birinci kiime ma~larma 
3 te~rinisanide ba~lamyor 

935 - 936 y1h lik ma~larm1n kur' aSI, 
kuliib murahhaslannm huzurile mmtaka 
merkezinde ~ekilmijtir. Bu sene birinci 
kiimede 12 kuliib oldugu i~in lik ma~lar1 
bir hay[i uzun siirecektir. Lik ma~lar1na 
3 lejrinisanide bajlanacqkllr. Fikiistiir 
1udur: 

3 le§rinisani: 
F ener sladmda 

F enerbah~e - lstanbulspor 
Vefa - T opkapt 

Sere{ sladmda 
Be,iktal - Siileymaniye 
Beykoz - Anadolu 

T aksim sladmda 
Giine§ - Hila! 
Galatasaray - Eyiib 
1 0 te1rinisani: 

F ener sladmda 
F el}erbah~e - T opkap1 
istanbulspor - Anadolu 

Seref sladmda 
Be§ikta1 - Galatasaray 
Vefa- Hila! 

T aksim sladmda 
Giine1 - Siileymaniye 
Beykoz - Eyiib 
I 7 te1rinisani: 

F ener sladmda 
F enerbah~e - Be1ikta§ 
Beykoz - Hila! 

Seref sladmda 
lstanbulspor - T opkap1 
Vefa - Anadolu 

T aksim sladmda 
Galatasaray - Siileymaniye 
Giine§ - Eyiib 
24 te1rinisani: 

F ener sladmda 
Fenerbah~e - Beykoz 
Hila! - Eyiib 

Seref sladmda 
Be,ikta§ - T opkap! 
Anadolu - Siileymaniye 

T aksim sladmda 
Giinej - Vefa 
Galatasaray - lstanbulspor 
I kanunuevvel: 

F ener sladtnda 
F enerbah~e - Anadolu 
lstanbulspor - Eyiib 

Seref sladmJa 
Be,ikta§ - Beykoz 
T opkap• - Hila! 

T aksim sladmda 
Giine1 - Galatasaray 
Vefa - Siileymaniye 
8 kanunuevvel: 

F ener sladmda 
F enerbah~e - Galatasaray 
Beykoz - Siileyraaniye 

Seref sladmda 
Giine1 - Be1ikta§ 
Vefa- Eyiib 

T aksim stadmda 
T opkapl - Anadolu 
istanbulspor - Hila! 
15 kanunuevvel: 

F ener sladmda 
Fenerbah~e- Vefa 
Eyiib - Siileymaniye 

Seref sladmJa 
Be,ikta§ - Hila! 
Beykoz - lstanbulspor 

T aksim sladmda 
Giine1 - T opkap1 
Galatasaray - Anadolu 
22 kanunuevvel: 

F ener sladmda 
F enerbah~e - Giine§ 
Anadolu - Hila! 

Seref sladmda 
Be,ilctaj - Vefa 
lstanbulspor - Siileymaniye 

T aksim sladmda 
Galatasaray - Beykoz 
T opkap1 - Eyiib 
29 kanunuevvel: 

F ener sladm.Ia 
F enerbah~e - Hila! 
Topkap1 - Siileymaniye 

Seref sladmda 
Be1iktaj - istanbulspor 
Anadolu - Eyiib 

T aksim sladmJa 
Galatasaray - Vefa 
Giine1 - Beykoz 
5 kanunusani 936 

F ener sladmda 
F enerbah~e - Eyiib 
Beykoz- Vefa 

Seref stadmda 
Be,ikta§ - Anadolu 
Hila! - Siileymaniye 

T aksim sladmda 
Galatasaraf - Topkapt 
Giine1 - stanbulspor 
I 2 kanunusani: 

F ener sladmda 
F enerbah~e - Siileymaniye 
Vefa - lstanbulspor 

Cephelerde durum 

Suel muharririmi

zin mutalealap 

(Baf tarafr I inci aahifede) 

ko! ilerilemektedir - !talyan jark kolu
nu ~evirmeleri imkans1zd1. 

Bu imkiins1zhk arazinin halinden ve 
ltalyanlarm havaya hakimiyctlerinden 
ileri gelmcktedir. 

Sinyor Musolininin tuz ~olii diye is
temedigi Danakil mmtakas1 ~1plak, diiz 
ve mi.inhat bir ~oldi.ir. Burada ilerili -
yen Habej kuvvetlerinin diijmana go -
riinmcden Musaali dagma kadar gel -
meleri mi.imkiin olamaz. Arazi artzah 
ve ormanlik degildir ki Hab~ler sak -
lanabilsinler ve !ta!yan tayyareleri ta
rafmdan goriilmeden buradaki !tal -
yan kuvvetlerinin arkasma di.ijebil -

. sinler. 
Bu haberin Adisababadaki Rum ve 

Ermeni uydurma havadis tacirleri ta -
rafmdan gazete ve ajans muhabirlerinc 
yutturulmu~ bir martaval oldugunu an
lamak i~in asker olmaga ve askerlik -
ten anlamaga li.izum yoktur. Yi.izlerce 
tayyaresi clan taraf1, bOyle Allahm ~ci

liinde, habersizce ~evirmek dari.ilhare
katta degil, ancak hayalhanelerde ola -
bilir. 

Sonra, jU noktay1 da unutmamak ge
rektir ki Habe~ ordusu gibi bir milis or
dusunun 1talyan ordusu gibi munta -
zam, talim ve terbiye gormi.ij, kejif ve 
muhabere vasttalan miikemmel bir or~ 
duyu, Avrupa askerligindeki manasile 
,evirmesi, kujatmas• hemen hemen im
kiinsJzd•r. G~en defa, !talyan §imal 
grupunun sag cenah1na kar11 yap!ld•f:• 
soylenilen uydurma •evirme hareketi 
mi.inasebetile de soyledigimiz gibi, sev
kulcey~i, yani uzaklardan yap1lacak 
vasi bir ~evirme hareketinin muvaffak 
olabilmesi i'in iki esash §art lazJmdJr: 

1 - Diijmanm, bu hareketin farklna 
varamamas1, 

2 - <;evirmeyi k1trjJhyacak clan diij
man kuvvetlerile yapilacak muharebe
nin kazamlmas1. 

Beyaz entarili Habe§ ordusunun ya -
pacagt bir hareketi, topraklara si.iriine
rek u~an !talyan tayyarelerinin gorme
mesi ihtimali olmadlg• i~in Habe~lilerin 
ltalyanlara kar~1 sevkulcey~i bir ku -
~atma yapmalar• imkansJzdJr. 

lkl tarafrn kuvvetlerl 

Bir Frans1z gazetesi karjihkh harbe· 
den kuvvetler hakkmda baZJ mali.unat 
veriyor. Bu gazeteye gore, ltalyan or -
dusu 350,000 k~idir. Habejistan ise yal
mz 10,000 ki§isi Avrupai bir ~ekilde tes
lih ve t~hiz edilmij clan bir milyonluk 
bir ordu ~1karabilir, Bu gazete, Habe~
lilerin bugi.inki.i kuvvetlerinin konu§u
nu (vazii.ilcey§ini) jOy!e anlatJyor: 

Ras Seyyum: 100,000 ki§i, Adua ce
nubunaa, 

Ras Ayypaleo Buru: 40,000 ki~i, Setit 
cenubunda, 

Ras Yayyu: 20,000 ki~i, Danakil ve 
Aussada, 

Ras Kassa: 70,000 ki~i. Tana goli.i §ar
klnda, 

Ras lmru: 60,000 ki~l, Gojarn mmta -
kasmda, 

Veliahd ordusu: 60,000 ki§i, Magdala
nln cenubunda, 

Ras Nesibu: 20,000 ki§i, Diradauada, 
demiryolunun jimalinde, 

!mparator: Miktan me~hul kuvvetler, 
Adisababa etrafmda, 

Ras Bal~a: 25,000 ki~i, cenubda go! -
ler mmtakasmda, 

Ogaden mmtakasmda 200,000 Soma
lili ile zenci, 

Umuml ihtiyat: 400,000 ki§i Habe§is
tan merkez yaylasmda. 

FranslZ gazetesinin gerek 1talyanlara, 
gerek Habe~lilere aid rakamlannda mi.i
balaga vardJr. 

ltalyanlarm §imal grupu 120,000 ki§i· 
dir. Cenub grupunun da 50,000 ki§i ol
dugu bildirilmektedir. ~ark grupunun 
da 30,000 veya 50,000 oldugu soylendi -
gine gore, !talyanlan 220,000, azaml 
250,000 diye kabul etmek daha dogru
dur. Habc§lilerin ise bir milyon adarn1 
seferber edecek silahlar1 yoktur. Olsa 
da bu bi.iyi.ik kalabahg.. sevk ve !dare 
etmek, Habe§ kumanda heyetinin be • 
cerecegi ij degildir. Hab~ ordusunun 
bugiinki.i hakiki mevcudiini.i Frans!Z 
gazeteleri degil, Habe§ lmparatorunun 
da bilmedigine el basabiliriz. 

Seref sladmdo 
Be1ikta1 - Eyiib 
Beykoz - T opkapt 

T aksim staJmJa 
Galatasan•y - Hila! 
Giine§ - Anadolu 

Bursada bisiklet yan~1 
Bursa (Ozel) - Burada mmtaka 

bisiklet birincilikleri yapllm11tlr. Acemler 
yolunda yap1lan bir kilometroluk siirat 
yan11nda birinci katagoriden Bekir bi • 
rinciligi kazanmljtlr. ikinci katagoriden 
birinci[igi Sacid, ikinciligi Sadeddin, 
ii~iinciiliigii de Said kazanm11lardn. 

Ogleden sonra Atatiirk stadyomunun 
pistinde yap1lan 50 kilometroluk muka
vemet yaT111nda birinci katagoriden Be
kir birinciligi kazanmljtlr. 

10 kilometre iizerine yaprlan ikinci 
katagori yan1mda birinciligi Said, ikin -
ciligi Sacid alm11lar; son turda Sadeddin 
diittiigii i~in yan11 kaybetmittir. 

~ ~ BAHi ~ 

Italyanlar bu gidi§le 
Ad1sababaya en az altJ 

ayda varabilirler 
~iinkii bu kadar hazirlandiktan sonra yapbklat1 
ilk hamlede bugiine kadar takriben 50 kilomett0 

derinliginde arazi kazanmi~Iardrr 
-1-

!talyan - Habe 
savajmm ilk ba1 
lad•W. gi.inlerde ya 
d•g•m•z yaz1larda 
ltalyanlarm sev · ._......,,.·-·· 

- iut>'AN J<tTAlA~I 
HAlf~ J.<jTALA,I 

NAA~ ..;;. 

kulceyj plammr 
ii~ koldan, §imal · 
den, jarktan ve ce 
nubdan ileriliye · 
rek orta Habejis · 
tan yaylasmda bir· 
le§mek ve Habes 
kuvvetlerini Adis· 
ababanm jarkmda 
Auaj yahut Haua< 
nehri vadisinde, ~i
malden, ~arktan, ce 
nubdan ~evirerek 

kat'l neticeli bir 
meydan muhare · 
besinde imha et · 
mek oldugunu soy
lemij, buna da as · 
kerlikte d1~ hatlar 

t!/JIJ)35 
'EJO ~\Gj .. 

I "" 1"-~ ... ~ 
\ ~· .,. '0 ~ .._:; 

manevras1 denildi · ''• o' / "' A!!l!!l!!J!;t. ,..1, I \'" 
~ .. .,.-..--·-··' ~ 

gini yazml§tlk. • o•o • -,0 
hatlt;;lya~::vr:~; '-.., .. , ----../r-'\~.~

1 

vr p.\."'~ p..~ 
yapmak gayesini ( ' 
takib eden bu sev- .. 

On bef giinliik muharebeden aonra bugiinkil kulcey1 planma 
kar1, da, Habejli • vaziyeti gosterir harita ($ark ve cenub 
lerin i~ hatlar rna- cephelerinde vaziyet sarih dcgildir 
nevrasile mukabele edebilecekleri - metro kadar i~eride bir hat tutrno;t 
ni ve i.i~ koldan ileriliyen !talyan - Bu hattm gerisinde yollanm 
!ann iki kolu kar§lsmda zaylf kuv- tad1r. Heniiz ikinci bir hamle 
vetlerle i.i~iinci.i kolu tepelemege ~a - bajlamamJ~tlr. Yann tckrar taarfll 
hjabileceklerlni soylemi§tim. Fakat. ba§lad•gml kabul edersek 1imal !!':~ 
muntazam bir Avrupa ordusu tara· 15 gi.inde vasati 50 kilometre yi.it0~ 
fmdan tatbikl kabil clan bu i~ hat - olur. Adisababa, Aduadan ku! o 
Jar manvrasmm gayrimuntazam Habej yani hath mi.istakimle 575 kilomet~ 
ordusu tarafmdan, her ti.irli.i ke&if, mu- ~eridcdir. Demek ki 1talyan jimal0,tF 
habere, mi.idafaa, taarruz vas•talarile sunun Aduadan Adisababaya 1(11 ! 
mi.icehhez, muntazam bir orduya karjl ic;in - bugi.inki.i tempoyu muhafaz• , 
tatbikt kolay olmad•gmi soylemi~tim. rek yi.iri.imek ~artile - 170 gi.ine i~\ 

0 yaz1larm <;ikhg.. gi.indenberi ya.pl - vard1r. ' Fa kat bu. fikrimizce asga .d' 
ian harekatla Cibutiden gelen ve Ita!- mi.iddettir. <;i.inkii hududdan p.o~ 
yanlarm i.i<; koldan ileriliyerek orta gitmek ba§ka, Aduadan Adisaba 1 
Hab"'iistan yaylasmda birl~mek iste- gitmek bi.isbi.iti.in ba~kadlT. italyaJll, 
diklerini bildiren bir habcr, ltalyan dusu, aylardanberi haz•rland•g•, ! ~ 
Ba~kumandanhgmm bizim tahmin et - yapt1g1 hudud mmtakas1ndan p.cl J 
tigimize uygun bir sevkulcey§ plam ta- kadar en kuvvetli ve seri harnleY1 '!ll 
kib ettigini gostermektedir. mlj\lr. Bundan sonra, ltalyan orcl0. 

1 - ~imal grupu, daghk arazide ce - nun ilerileme h!Zl, hududdan ; 
nuba dogru, Adisababa istikametinde gittikc;e eksilecektir; tabiri mah &JI 
ilerilemektedir. 15 giinde takriben 50 italyan terakkisinin si.irati, hud0 c1 
kilometre yi.iriirni.i§tiir. uzaklajmasile makusen miitenas•b ,,/ 

2 - :;>ark grupu, Musaali dag1 gar bin- cakhr. Habe§ i~erilerinde yol!ar l tf' 
den hududu g~tikten sonra, cenubu mak, geri hizmetlerini tanzim et ~ 
garbi istikametinde ilerilemijtir. Fa - gittik~e artan Habe& mukavemet11e 
kat son gi.inlerde nereye kadar geldi - rajmak laz1m gelecektir. 

·[>fll~ gini kat'iyetle bilemiyoruz. Yalmz, pek 
kuvvetli olm1yan bu kolun, kendi em -
niyet ve selametini di.i&iinerek jimal 
grupuna ayak uydurdugu ve yalmz ba
§lna fazla ilerilemekten ~ekindigi an -
lajlhyor. 

3 - Cenub grupu, jimdiye kadar i.i~ 
koldan hareket ettigine dair haberler 
gelmi§tir: 

A, garb kolu: Cuba nehrinin iki ko -
lunun birlejtigi Dolodan jimali garbi
ye dogru; hedefi biiyi.ik goller mmta -
kas1, 

B, merkez kolu: ~ebeli nehri boyun
ca jimali garbiye dogru; hedefi Adis • 
ababa cenubu jarkisi, 

C, §ark kolu: 1ngiliz Somalisi hudu
du civar1nda, bu sm1ra miivazi olarak 
gene §imali garbiye dogru; hedefi Har
rar. 

:;lima!, §ark ve cenubdaki i.it; kol 
i~inde; en miihimmi ~imal grupu -
dur ve astl bu grup ilerilemedik~e ote
ki gruplann miinferiden, Adisababa on
lerine biran evvel varmaga ~ahjmalar• 
hem faydas1z, hem tehlikelidir. ~imal 
grupu, acaba ka<; gi.inde Adisababa o -
niine varabilir. Bu hesab1 kat'iyetle 
yapmaga imkan var m•d•r? Elbette yok
tur. Fakat tahmini bir hesab yapabi -
liriz. 

!talyan ~imal ordusu, 2 birincitejrin
de taarruza g~mi~ ve kendi iddialan

Bu yiizden vuku bulacak gee• 01 
i~in de, 170 gi.ine, bir hayli zamaJl I 
ilave etmek fazla vc yanh§ o)mslop 
nmz. Fakat biz 170 gi.ini.i ve d•0\ 
saca alb ay1 kabul edelim. Delfle ~ 
ltalyanm 1imal ordusu, Adisabab8 ~ 
varma asgari alb ay sonra v•r,8 jtf 
Bu, en nikbin bir hesabd1r. <;i.in1>.0~ ~ 
yan ordusu, heniiz ikinci hamle 1~ 
arruza ba§lamaml~tlr. 1 

!talyanlarm Adua ile Adisaba~~ 
smdaki mesafeyi alb ayda a}ab11;;/. 
Jerini kabul etsek dahi, tam bO 011 
ikinci yagmur mevsimi ba!lalfl1~51)J 
cak ve ltalyan ordusu, Adis• tl' 
yakla§Jrken yagmur denilcn af\111 
miicadele etmek mecburiyetinde ,r 

. ~ 
caktlr. Habejistandaki vadilerJP• rOJ 
lerin vaziycti ise Habe§lilcre l'80i1' 
mi.isaiddir. Seller ve kabaran n< ~ 
italyanlarm geldigi istikamete d~c~& 
kacaktlr ve onlann yi.iriiyiij kuv' t 
ni, insan, katJr, otomobil, karnY00i~ 
dinlemeden si.iri.ip gotiirecektl\a)-el 
yagmur mevsimi ikinciktmun n' 0,r 
lerine dogru bajlar ve may1sa [>S 

vam eder. ,.J 
ltalyanlarm Habe§lilerden ~o;~ f, 

mur ve sellerle bogujacaklarJ u IJC;ll 
Jeri blr tarafa b•rakahm da :a• us'~~ 
rin vaziyetine bakahm. Fakat lfl b~~" 
nizle bunu da ba§ka bir yaZIY8 

na gore 6 birincite§rinde Aduay1 almlj· yorurn. 
hr. Bugi.in Eritre hududundan 50 kilo · 

yt1 
ABIDIN Oft 

---- - I 

Turk - Yunan tecimi I Cinle tecim anla~Jl'la~;l' 
Turk - Yunan muhtelit ofis delegesi Birka<; giindenberi jehrimizd•p,/ 

F utas Tiirkofis Direktorii Celal Giilerle W g J: nan (in el~iligi miistejan . •". ri~ 
diin uzun miiddet gorii§mii§tiir. Bu gO- v ~ 
riijmenin Tiirk - Yunan tecim anla§ma- diin ak§am Ankaraya gitrn•l

1
'r. ~~·· 

smm tatbikini kolayla!llrmak maksadile lomat §ehrimizden aynlmazd•~ . 
yap!ldlgl ve baZJ esaslar tesbit edildigi arkada§1m1za junlan soylemi!U~: ~~~ 
haber verilmektedir. «- Turkiye ile <;:in ar•"0 1 ,t~'. - • •'- . l . I k "zert ~ 
Arkada~ml soyan tevkif edildi Clm an ajmaSJ lmza ama u "''~ " 

ta bulunuyoruz. Bu tetkik•11 
1 
.,,c 

Evvelki gece Sanyerde arkada§J Hay- I bal 1' 
rullahm paraSlm ve elbisesini ralmaktan bitmez derhal konujma ara ·~de ~ 

~ i 1 [ •Y""' b' sudu olarak yakalanan Muhtar Tahit mza •yacagrm•z an ajma 5 ··o~•1) 
adliyeye gonderilmi§ ve diin Sultanahmed memleket arasmdaki tecim lfl

0
, · J1' 

birinci sulh ceza mahkemesi tarafmdan mn bir kat daha inki,af edece~' Je \ 
sorgusu yapt[d,ktan sonra tevkifine karar kakllr. Bu ytl Tiirk hiiklilfl0

:
1

1,, 

verilmi§tir. bir maslahatgiizar gonderecek 
1 

r 
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CUI\l~iYET 

Aksum Otilerinde iki yiiz bin-itaiyaniar 
,.,.._ 17 Birincite~rin 1935 

Ras 
H b 

Gugsay1 imparator 
a e~ taarruza hazirlaniyor yapacakiar! 

n b (Ba, .tarafr 1 inci •ahifede) • 
rnu· cephesmde 1talyanlann ilerlemesine r 
1 u.s~ade etmektedirler. ltalyao kuvvet -;:t dag~~ar~k memleket i~erisine sok -

\e rnusa1d mmtakalarda mukabil ta
~nul za ge~mek istenmesi buna sebeb gas
en rnektedir. 

Habefler 011adende 11eri mi 
R fekiliyorlar? 

I oma 16 (A.A.) - Bu sabah ge
~nd haberlere gore, Ogaden """ bolge-

110 ek' H b fl • G h · · ~ k'I 1 a e~ ~e en, ora a1 c1vanna 
e C rnektedirler. 

1
. UMHURfYET - Gorrahai, So

~ a 1 hududundan 125 kilometre i~eride
Ir. 

~ark cephesinde: 

D Paris 16 (bzel) - Habe~ mehafili 
k anakil cephesinde i1eriliyen Habel 
y U\'Vetlerinin Eritreye girerek bir ltal 
l~n .kolordusunun hath ricatini kestik -

1111 leyid etmektedirler. 
C' ltalyanlarm tekzibi 

I Ibuti 16 (A.A.) - Y abanc1 a)ans-
1~1' Habe~ bt'alannm, FranSiz Soma1isi 

nm Ya d E · · d'kl · · H b nm a ntreye gir 1 enm ve a-
/'d toprak1amida Musaa1i dag1 giine-
1,'n e bulunan kuvvet1i bir lta1yan kit'a
n,~'(• geri ile Jrtibatmm kesi1digini bddir
y 'l.erdir. Bu haberlerde, binlerce ltal-
1 kn askerinin ~oliin tam ortasmda, ha
~ ket iislerile temaSI kaybettigi ilave edil-

e tedir. 
Stef · · f•nd am .aJanSI, yabanCJ ajan.Iar tara-

Oldu:n venlen biitiin bu haberlerin yalan 
Junu kaydetmektedir. 
Ciabe~Ierin plam: 

ia Aclisababa 16 (A.A.) - Royter a· 
0

" 0Ytarmdan: 
ru Ogaclen bolgesinde, umumi bir taar
e~;/8P1.lrn.~SI hak~mda Adisababadan 
1; b Venld,gme da1r o1an haberler, resmi 
B e1 ~evenlerinde inkar edilmektedir. 

!
111 

u ~evenlerde kaydedildigine gore, 
tn~Pakatorun takib ettigi siyasa, ltalyan 
faana alat yolla~• gittik~e uzay1p miida
ltal ed,Jemez b1r dereceye geldigi ve 
1,/~n rnuharebe kuvvetleri, hareket ii•
kadn en uzakta bulunacaklan zamana 
Ia, ar ftalyan ileri hareketine, hi~bir rnu
hi~b·met giistermemek ve ltalyanlarla 
dir, 11 ,suretle ~arpi§mamak merkezinde -

llr"k I 1 " nu 
1 1

u se 6 (Ozel) - Habel ordusu-
~n 1 

aha rnemur olup, harb <;Ikmasi iize
•ub' 1-iabe,istandan aynlan 1sve~li bir 
la0 ·~. lskenderiyede gazetecilere 1un • 

« 80Ylemi§tir: 
b;1 '!= Habel erkamharbiyesi miikemmel 
r, t an hamlami§tlr ve bu plana go -
lafsi]~reket etmektedir. Plan hakkmda 
d, b·~t ."eremem, ~iinkii teferruatJn1 ben 
~•bi{ ~IYorum. Y almz §U kadanm soyli
J,k "un ki, aSII kuvvetli mukavemet dag-

Hintakalarda ba1hyacakhr. 
"d~befiatand a yeni ailcihlar 
~ ~ b b .. t 

lor b~ ~. a a 16 (Ozel) - mpara -
lltan gun Adisababa civarmda yap1lan 
ni g:lralan i~are etmi~tir. 1mparator ye
kulJa en 37 hie toplardan birini bizzat 
tartttltl'!hr. Ordu bu miinasebetle ha -

1 lez h" Acl· a urat yapmijhr. 
•ili.h Isababaya kiilliyetli miktarda asri 
. @tid'"' d ~~ si}·h 18ln en yann 50 bin ki1iye ye-

I,Itlen~ ~agiti!acaktu. Bu askerler par
hu~ur O blDaSI oniinde Ve 1mparatorun 
takla~ncla buyiik bir resmi ge~id yapa-

l It, 
lriParato .. I' b' I ll, r on em 1 11 soy ev verecektir. 

•r lnl{iliz aubayr H abef 
lo cl erkcimharbiye reisi 

d~n a: ra.daki Habel el~iligi taralm -
~IIi~ su~:Je edil~.n yiiksek riitbe!i bir 1n
l t1 trk• Yl bugun buraya gelmi§Iir. Ha-
0Rili~ :bharbiye ba~kanhg1na se~ilen 
~t !!ide \ 4 YI bir iki giine kadar cephe -
!qll' te hr. 

It q"lar " H b . Q/;yq 
1 

a gore a ef kuvvetlerr 
" "ara L d • • ~'In gefme,.te evam edryor 

110d,n."13 l6 (A.A.) -Stefani ajan

i-falk 
~·~ ask~ t~•um_a. girdikleri zaman ltal-

r. r enne 'Y' bir kabul gostermi§ -

'•k~•be! h"k• · · · b .a Ifi h b' Urnet1, bu 1ehnde, ahahdcn 
U~day t lYe suretile alarak biiyiik bir 

k C:e~eraiPosu tesis etmi1ti. 
h \daij1hl Bono, bu bugdaylarm hal -
a 1 laraf~~slD, emretmi§, bu hareket a-

b l::~tichon an sevin~le kar§Ilanml§hr. 
d~~~ Ytrli v~l Adua bolgelerinde, diger 
,~·.Bun} a'~ er de mutavaat etmi~ler -

r, alt,nJ an bir~ogu Ras Seyyumun 
/tqbef a bulunmakta idiler. 

. llt;aklarmrn laaliyeti 

11 A<ligrat 1 ~e ltalyanlar 
~tannd (A.A.) - Stefani ajan-

1. 'l•b an: 
'P y '' hu~c· . her) •bane, Urnett tarafmdan ne1redi -
b<;j~trdt, N,t•zetelerce nakledilen ha -
d•riiill'ncle, ke:~ u~aklanmn, Makab 

lta!'kt,dir Bf U~u~lan yaphklan bil
lh,tlhn u' klu haberler yaland~r. 

'rnt al~a an tarafmdan Sikl bir 
Inda bulundurulan Makale 

Cenub cephesindeki Habef askerleri 

SON DAKiKA 
italyanlara gore 

harbe karar 
ingilizler 

vermisler 
' 

Gazeteler «ingiltereyi italyaya kar~I harb 
haztrladtgt i~in Uluslar Kurumuna haber 

vermek lazimdtr» diyorlar 
Milano 16 (A.A.) - Gazete Del Popola ya:uyor: 
«lngilterenin ltalyaya kartt harbetmege karar vermit oldugu 

zannolunuyor. lngiltere, bize kartt hiicum etmek is;in her tiirlii 
haztrhklarmt yapm•tbr. ~imdi hiikil.metlerin dikkatlerini bu nok
taya s;evirmelerinin tam zamamdrr. lngiltereyi, ltalyaya kartt bir 
taarruz haztrlamakta olan bir millet olarak Ulualar Sosyetesine 
ve Kellog misakmt imza edenlere haber vermek laztmdtr.» 

ltalyanm Fransada endi~e uyandtran bir talebi 
Paris 16- Bir lngiliz gazeteaine gore, birka~ gun evvelltalya 

Fransa hiikil.metinden bundan evvelki biitiin teminatlart ile ayktrt 
vc endite uyandtrtct bir talebde bulunmu,tur. ltalya hiikilmeti, Bu 
talebinde bir taarruz halinde bernner ge~idini miidafaa edib et -
miyeceginde •iipheai oldugunu beyan etmektedir. Roma hiikil.meti 
buraya Fransa hiikil.metinin ne miktarda kuvvet 11ondermege ama
de oldugunu a~tkr;a bildirmesini iatemittir. 

1ngilterenin Franstz tekliflerine cevabt 
Londra 16 (A.A.) - Royter ajansmm bildirdigine gore, In • 

gilterenin Paris Buyiik Elr;isi, donanmanm Akdenizde kalmau 
&ibi ihtiyal tedbirlerinin devamt liizumunun hila mevcud oldugu
nu Lavale bildirmege memur edilmi,tir. 

Sili\.h ambargosunu kabul eden devletler 
Cenevre 16 (A.A.) - Polonya, Yunanistan ve Kiiba hiikil.met • 

Jeri ltalyaya gidecek silahlar iizerine konulacak ambargo hakkm
daki tavsiyeyi muamele mevkiine koyacaklarmt Uluslar Sosyete
ai Gene! Sekrc;terine bildirmi,Ierdir. 

Musoliniye Afrikadan hediye 
Akaum 16 (A.A.)- General Maravigna, Ras Seyyumun ika • 

metgahmdan ahnan iki arslant. M. Mussoliniye gonderilmek ri • 
~:asile General de Bonoya teslim etmittir. 

bolgesinde, Habel u~aklannm goriin -
diigii asia bildirilmemi§tir. 

Habef kabinesinin toplantrat 
Adisababa 16 (A.A.) -Habe~ ka

binesi, yabancilann himayesi meselesile 
iilke i~indeki seyahatlere aid nizamlan 
ve di~er baz1 meseleleri gori.i~mek iizere,' 
yarm sabah fmparatorun ba1kanhg1 al
tmda parlamentoda toplanacaktn. 

ltalyan ajansrnrn bir tekzibi 
Roma 16 (A.A.) - Stefani ajansl 

bildiriyor: 
Pariste ~1kan Ekselsiyor gazetesi ta • 

rafmdan, yabanc1 aianslara allen 10 bin 
kadar hasta ltalyan askerinin Siivey1 ka
nalmdan geri ge~tikleri hakkmdaki haber 
asilsizdu. 

ltalyanlarrn aevkiyatt 
Napoli 16 (A.A.) - Diin ak§am 

ltalya vapuru 56 subay ve 529 askerle 
Mesinaya p;itmi1tir. Oradan da 24 subay 
ve 655 asker yiikleyip Musavvaya gide
cektir. 

Diin, E•peria vapuru buraya MIS~rdan 
109 goniillii ltalyan getirmi1tir. Bun -
Jar T evere tiimenine kaydedilmek iizere 
Saboudiaya gideceklerdir. 

lngilizlerin Mtstrdaki biiyiik 
hazrrlrklarr 

Kahire 16 (A.A.) - 1ngiliz ve MI
m hiikumetleri, MISmn miidafaasm1 tan
zim i~in hamhklanna devam ediyorlar. 
Halb zehirli gazlere kar11 korumak i~in 
gerekeo her tiirlii tedbirlerin ahnmaSI 0-
zel bir SJhhi komisyona havale edilmi1tir. 

$imdiden ahaliye gaz maskeleri dag1 -
lllmaga ba~lanmi!hr. 

1ngiliz vapurlan, biiyiik miktarda ce
pane, hava toplan ve tanklan bo§altmak
tadiiar. 

Birka~ piyade ve top~u miifrezesi ba
ll bolgesine sevkedilmi,lerdir. 

Londrada karagomleklilerle 
komiinistler araarnda kavga 

Londra 16 (A.A.) - Kara gomlek
lilerin bir toplanttSI esnasmda bunlarla 
komiinistler arasmda giiriiltii ~Ikmi~hr. 
Polis kavgaCI!an aynm11 ve karagomlek· 
liler ba~kan1 Sir Osvald Moslev ile fa-
1istlerini muhafaza etmi1tir. 

Mllsolini ve muhalilleri 
Roma 16 (A.A.) - Havas ajans1 

aytan bildiriyor: 
Soylendigine gore, eski Ba~bakan 

Nitti, 1imdiki durum kar~ISlnda ve bir 1-
talyan yurdda11 sifatile ayni dayamsma 
kaygusile miitehassis bulunduiiunu, Mu
•oliniye bildirmi1tir. 

*** 
ikinci goni.illi.i grupu 

yarm gidiyor 
Dogu Afrikasmdaki italyan ordula 

11na i(oniillii yaz1lan !stanbul !talyan -
larmdan miirekkPb 60 ki~ilik ikinci ~up 
ya11n Loid Tiryestino vapurile !talya
va gideceklerdir. Hep bekar olan bu 60 
ttalyan genci italyada bir bu~uk av ta
lim gordiikten sonra Dogu Afrikasma 
g&nderileceklerdir. 

15 giin sonra da evli olup ~ocugu ol
mtyan italyan goniilliilerinin sevkiya -
tma ba~lanacakhr. ~imdiye kadar ts -
tanbuldan goniillii yazilanlarin • say1s1 
iki yiiz ellivi gecmistir. 

FECi OLOl\1 - Diin bir amele feci 
bir syrette olmil~tiir. 
Haydarpa~a Niimune hastanesinin 

emtia k1smmm be~ metro yirmi santim 
yiiksekligindeki tavamnt tamir etmek
te olan 40 ya~larmda Yahya admdaki 
amele, iistiinde bulundugu merdivenin 
ck yerinin birdenbire kmlmas• iizerine 
yerdcki mozaiklann iistiine dii~mii~ ve 
beyni pathyarak olmil~tiir. Polis tahki
kata ba§lamt§tlr. 

(Baa tarafr birinci •ahifetle) 

dilen bu hiyanet hakkmda 1ayani dikkat 
malumat ahnmi§hr. Verilen haberlere 
gore, ftalyanlar evvela Adua cephesin
deki Habe§ kuvvetlerine kumanda eden 
Ras Seyyumu satin almak istemi§lerdir. 
Bunun i~in kendisini §imdiki Habe§ im
paratoru Haile Selisie yerine Habe§ tah
tma ~1karmay1 vadetmi§ler, hatta para 
bile vermi§lerdir. 

Fa kat Ras Seyyum bun a ragmen mem 
leketine hiyanet etmemi1tir. 

ltalyanlar ugrad1klan bu inkisan ha -
yal iizerine, fmparatorun eski damad1 
Ras Gugsayt ele almi§lardu. Miihim bir 
riitbesi olm1yan bu gene Tigrede, Makal
le civannda 14 bin ki1ilik bir kuvvete ku
manda ediyordu. F akat bu 14 bin Tig
reli hain §efi takib etmediklerinden Ras 
Gugsa ancak maiyetindeki 1500 ki1i ile 
dii1man tarafma ge~ebilmi§tir.» 

Gu11sa babaarnrn vasiyetini 
yerine getirmif 

Roma 13 ( 1ntransigeant ) 
Makyavelin yurdda,lan, Habel ~tf
leri arasmdak1 rekabetten istifade et
mesmi bildiler. Bugilnkii impara • 
torun damadt olan ve 1imdi General de 
Bononun gene! karargahmda bulunan 
Haile Selase Gugsa, 1832 senesinde 
olen Ras Gugsamn ogludur. Ras Gugsa, 
ogluna §oyle bir vasiyette bulunmu§tu: 

«ltalyanlan takib et ve Marebi A§hk
lan takdirde onlarla birlikte harekette te
reddiit etme, ben de olsam iiyle yapar -
d1m. Bu suretle, ailen hesabma Tigre ta
cim kurtarm11 ve milletin saadetini temin 
etmi1 olursun. <;:iinkii millet 1talyanlar -
dan ~ok ~eref kazanacaktu.» 

Gugsa oldiikten sonra, Ras Seyyuma 
kazand1rmak i~in ikiye aynlmt§ olan 
Tigrenin, Haile Selase Gugsaya intikal 
etmesi liizimdt. F akat, 1mparator ken
disinden ku§kulandigi i~in, onu, Adisa
babaya ~agtrmi§ ve orada alakoymu§tU. 

1mparator, damadmm, bundan altt se
ne evvel, kii§if Francbettiye kolayhklar 
gosterdigini ve 1931 de;, de Asmarada ka
bul edildigini biliyordu. 

,Simdi Gugsa babasmm vasiyetini tut
muj, ltalyanlar tarafma ge~mi§tir. Ge -
neral Santininin k1t' alan, arllk kendi 
mevzilerine 120 kilometre uzakta bulu
nan Makalleye, cebri yi.iriiyi.i§le ilerli -
yorlar. Acaba, Negiisiin, §ehri miidafaa 
etmek iizere gonderdigi takviye kit' alann· 
dan once oraya varacaklar m•? 

Zaten birka~ giindenberi Haile Sela
se Gugsanm tesllm olacag1 malumdu. 
Harbin ba,Iangicmdanberi Makallede 
kalm11 olan bir halyan telsizci miizake
relere vaSita oluyordu. Bir ltalyan tay -
yaresinin, ~ehrin yakm1na, yani dii~man 
arazisine inerek teselliim muamelesini 
yapmaSI ii~ giin evvel kararla~tmlmi~h. 
Halbuki bu tayyare 1ehrin iistiinde go -
riildiiii;ii vakit, a~ag1dan kendisine beyu 
bezlerle i~aret verilerek muamelenin ya
pihp bitmi1 oldugu haber verildi. Filha
kika Haile Selase Gugsa otomobille ital
yan karargah1na dogru yola ~1km1~ bulu
nuyordu. Negiisiin guya takviye k1t'aS1 
olarak, hakikatte kendisini oldiirmek iize-
re gonderdiii;i kuvveti beklemek isteme
mi§ti. Esasen, Adisababadan gonderilen 
takviye efradmm birdenbire geli!i. once 
haber verilen 12,000 ki1i yerine •ade 
1500 ki~inin teslim olmaSIDJ intac etmi!
tir. 

$imdi ltalyanlar Tigreye sahib bulu
nuyorlar. Cenub yolu oerbeottir. Makal
lenin zapt1, saat meselesidir. 

F akat bi.itiin bunlardan meselenin u
mumi surette halledildiii;i ve Habe~istan
da 1imdiden kat'i bir muvaffakiyet ka -
zamldiii;I manaSI ~tkamaz. Unutm1yabm 
ki, Negiisiin muntazam kit' alannm bii -
yiik k1smile heniiz ~arpiStlmami~hr. Bu 
ktt' alar, Aduanm cenubunda, Debere 
Markosta, ve Marian vadisinde toplan
maktadn. 

ltalya, Gugsayt /mparator 
ilcin edecekmif 

Paris Soir gazetesinin Ramadan aldi
gi bir habere gore, iyi malumat alan mah
fillerde, Musolininin, ltalyanlara teslim 
olan Decaz Haile Selaseye Gugsay1 ye
ni Habe~ 1mparatoru tayin etmek tasav
vurunda bulundugu soylenmektedir. 

ltalyanlar Makkaleyi i~gal eder etme? 
Decaz Gu~sa, ileri gelenlerden miir.k· 
keb bir toplant1da 1mparator ilan edile -
cek ve mukaddes oehirde tac gi~me to -
reni yap1ldiktan sonra, hazir bulunacak 
ltalyan Baskumandam, ftalyan hima -
ye.i altmda bir Habe~ Imparatorlugunu 
temsil edecek olan yem hiikiimdara 
biat edecektir. 

Daga kaldmlan bankerler 
Baltimore 16 (A.A.) Sonoradaki 

Amerika konsolosu, diln haydudlar ta
rafmdan kaldmlan bankerlerin sag vc 
salim olduklanm Hulle bildirmi§tir. 

' 
Frans1z Ba§bakaninin 

harbi durdurmak i~in 
yapt1g1 teklifler 

•• gore, Laval, bir rivayete 
k1smen italyaya verilmesini • • IStemiS 

' 
Bir habere 

masmm 
gore de Akdenizdeki ingiliz 
azalblmast i~in te~ebbiis 

do nan• 
yapmt• 

(Ba, tarafr 1 inci •ahifede) 
3 - Harrar Kralhgile Ogaden bol

gesi ltalyaya verilecektir. 
4 - Habe,istanm kalan kiSimlan ar

siUlusal bir rejime tabi tutulacak ve bu
rada ltalyanlann mevkii diger devletle -
rinkinden iistiin o!acakt11. 

5 - Habe,istana lngiliz Soma1isin -
de Zeila liman1nda, denize bir mahr~ 
verilecektir. 

6 - Bu i~lerin tesviyesi, U1uslar 
Sosyetesi marifetile olacaktu. 

Cenevredeki delegelerin ~ogu, 3 ilk
te~rin hiicumundan sonra, konseye boyle 
bir teklifin kabul ettirilmesi ~ok gii~ ola
cagi fikrindedirler .» 

Oeuvre gazetesi, Musolininin bugiin
lerde, &§agiki §artlarla pazarhga giri, -
meye hazir bulundugunu haber vermek· 
tedir. Musolini, Tigre bolgesinin ltalyan 
himayesi altmda bir nevi erkin Kral11k 
olmasm1 ve Ogaden bolgesinin de ayni 
suretle ftalyan himayesi altma veri! -
mesini istemektedir. Memleketin obiir 
ktSimlannda ltalya ancak bir nevi ekono
mik inhisar tesisi arzusundad1r. 

1ngilizlerin herhangi bir pazarhga gi
rismezden once, 1talyan kuvvetlerinin 
Habe§ topraklanndan ~ekilmesini iste -
meleri muhtemeldir. Cenevre bu esaslan 
imkanSiz gormektedir. Zira Habe§istan 
bu ~artlan ancak yenilirse, kabul edecek
tir. Delegelerin ~ogu ise, Habe,istanm 
galib gelecegi, ltalyanlan kendi toprak
lanndan atacag1 fikrindedirler. 

lngilizlere gore 
Londra 16 (A.A.) - Royter ajanSI 

bildiriyor: 
Biiyiik Britanya hiikumeti, Paristeki 

biiyiik el~i~tnden, pazartesi gilnii Laval 
ile yaphg1 goriijmeler hakkmdaki ilk ra
poru almt!hr. 

Biiyiik el~i ile gene! mahiyette olan 
bu gorii1me masmda Laval Akdenizde
ki lngiliz kuvvetlerini daha normal bir 
miktara indirmek suretile azaltarak ltal
yan • Habel harbinden dogan Cenevre 
vaziyetini diizeltmek miimkiin olup ol -
mad1g1 noktasm1 ileri siirmii§ ve Musoli
ninin bir F ranSIZ. gazetecisile gorii1iirken 
boyle bir halin vukuu takdirinde Binga -
zideki 1talyan kuvvetlerini de azaltmak 
miimkiin oldugunu soy1edigine i!aret et
mi§tir. 

Lavalin telkinlerine Biiyiik Britanya 
hiikumeti adma kesin bir cevab verilme
mi§se de bu meselenin kabinece gorii,ii
lecegi samlmaktad11. 

Lavalin bir~ok bant §artlan teklif et
tigi hakkmda dola1an yaymhlar, dogru 
degildir. 

Londra 16 (Ozel) - Laval diin 
Paristeki 1ngiliz el~isile gorii1iirken Ce
nevrede vaziyeti 1slah i~in Akdenizdeki 
1ngiliz deniz kuvvetlerinin azalhiip azal
hlamiyacagmi sormustur. FranSIZ Ba1· 
bakam bu hususta ltalyanm Libyadaki 
kuvvetlerini ~ekmekle ilk ad1m1 ataca • 
glnl haber vermi1tir. Kabine bu sabah 
toplanarak bu meseleyi tetkik etmi1 ve 
1imdiye kadar tutulan yoldan aynlma • 
ma~a karar vermi,tir. 

Siyasal mehafilde kabinenin Akdeniz
deki deniz kuvvetlerini azaltmak tekli -
fini kat'i surette reddettigi temin edil -
mektedir. 1ngiliz • !talyan miinasebet -
lerinin devamh bir ban§a dayand1g1na 
kanaat haSJI olmad1k~a bu kuvvetler ge
ri ~ekilmiyecektir. Ayni mehafilde ba -
1111 korumak i~in Fransa ile lngiltere ara
smda tam bir anla1ma mevcud oldugu e
hemmiyetle kaydedilmektedir. 

ltalyada iimid yok 
Roma 16 (A.A.) - Muhasamaya 

nihayet verilmesi erkesi ile iptidai gorii!
meler yapiimaSI imkam hakkmda bura
da biiyiik umudlar beslenmemektedir. ln
gilterenin uzla,ma isteginin ger~ek olma
d•oi kanaati mevcuddur. 

Londraya giden ltalyan Generali 
Paris 16 (A.A.) - Stefani a)ansl 

aytan bildiriyor: 
Paris - Soir gazetesinin bir aytan ile 

konu~an General Ezzio Garibaldi, Lon
draya tamamile ozel bir maksadla git -
tigini ve ltalyan hiikumeti taraf1ndan 
kendisine hi~bir memuriyet verilmedigini 
;iiylem;•tir. 

Zecri tedbirler me1elesi 
Cenevre 16 (bzel) - Uluslar Ku

rumu Gene\ sekreterligi ltal,·aya karjl 
o.!mmaSI kararla1an ekonomik ve finan
!al tedbirlerin tafsilatm1 Uluslar Kuru -
muna iiye olan devletlere bildirmi§tJr. 

Tali ekonomik komite bugiin tekrar 

toplanarak konu~malanna devam etmi1 -
tir. Bu toplant1da lngiliz delegesi E.den, 
ltalyayi bir giin evvel ekonomik cephe -
den tecrid edecek ~ok miihim ta vsiye • 
Jerde bulunmu§tur. Komite Edenin ver
digi tahriri program1 tetkik etmek iizere 
yann gene toplanacaktJr. Romanya ve 
Yunanistan delegeleri zecri tedbirlerin 
bir giin evvel 1iddetle tatbikm1 istiyerek 
lngiliz noktai nazanna muzaheret etmi§
lerdir. 

Tali komitenin verecegi kararlar cu • 
rna giinii 18 ler komitesine, cumartesi gii
nii de 52 ler komitesine verilerek hemen 
tatbik1 temin edilecektir. 

Ramada ne deniyor? 
Rom a 13 - F ransamn Rom a el~isi 

M. de $ambriin, diin tekrar M. Suvi~le 
giiri.ismi.i1 ayni zamanda lngiltere el~isi 
Sir Eric Drummond ile de bir miilakat 
yapm1~hr. Bu iki ziyaretten yeni gorii1 • 
melere bir ba~lang1c manaSI ~tkarmaktan 
ziyade, F ransanm uzla§hrma mesaisinde, 
daha ziyade faaliyetle ~aii§hgina hiik • 
metmek muvaf1k olur. Y eniden giirii!me
ler yapiimaSI imkanSIZ degilse de, 1imdi
lik, bunlann ne 1ekilde yap1lacagma clair 
bir emare yoktur. Bugiin mevcud inhba, 
uzun siirmesi muhtemel olan bir bekleme 
devresinde bulunuldugu merkezindedir. 

Roma efkan, zecri tedbirlerin alacag1 
tekli ve bunlann ne tarzda tatbik edile
cegini bekliyor. Basm, Uluslar Sosyete• 
sine kar11 ate§ piiskiiriiyor. lngiltereye ve 
M. Edene kar11 yap1lan hiicumlar, bun
dan birka~ hafta evvel lngiltere efkann
da malum olan fena tesiri tekrar uyan • 
d~racak bir mahiyet almak i•tidad1 gas • 
teriyor. 

Tribuna gazetesi, ltalyaya gonderile
cek silahlara ambargo konulmaSI ve Ha• 
be1istana konulmu~ olan ambargonun 
kaldmlmaSJ hakkmdaki karardan bah-.
derken diyor ki: 

«Silinmesi kabil olm1yan ilk al~akhk 
irtikab edilmi,tir. Ban1 i~in doii;mu1 o1an 
Uluslar Sosyetesi, Avrupa medeniyeti 
di~mda kalmtl son Afrika giiruhu !chi
ne harbi hamhyor.» 

Giornale d'ltalia 1iiyle yaztyor: 
«Mii1terek zaferio temini ve 1ngiltere· 

nin muazzam miistemlekelerini geni~let • 
mesi i~in Harbi Umumide 670,000 as • 
lr.erini veren halya, 1ngilterenin, ve or • 
taklannm esirci Habe,istana oliim vast· 
talan vermek ugrunda gosterdikleri gay
reti asia unutmiyacaktu.» 

Lavara Rascista: «lngiltere §Una emin 
olmahdu ki, zecri tedbirlerin tatbik1, 
ba~hba1ma, Akdenizdeki harb tehdidle· 
rinin en a~1ktan a~1ga savrulamdu.» de
mektedir. 

Giornale d'ltalia, ekonomik ve finan· 
sal zecri tedbirlere lr.ar11 burada alman 
mukabil tedbirleri anlatmaktadu. Kredi· 
den tamamen mahrum edildiiii takdirde, 
halya, alacag1 mallann bedelini nakden 
yahud ecnebi diivizi olarak odiyecektir. 
Memleketin bu husustaki mukavemet 
kuvveti biiyiiktiir. Devletlerin, prensip ih· 
bariTe kabul ettikleri zecri tedbirlerin tat• 
bikma ma gelince, aralannda bir~ok 
miinaka~alar ~1kacag1 tahmin ediliyor ve 
buna bel baglaniyor. Bundan ba~ka. 
1talya, kendi mallann1 kabul etmek is • 
temiyen memleketlerle her tiirlii tecimsel 
muameleyi kesecektir. 

Giornale d'ltalia, netice itibarile, Ce
nevrenin tatbik1na kalki~hgi zecri tedbir
lerin yeni bir diinya karga§ahgma sebeb 
olacagml soylemektedir. 

Ne olursa olsun, !talya, zecri tedbir• 
!ere mukavemet edecek kudrette oldu • 
guna inanmaktadu. F akat bu kana at 
kat'i degildir, Fransamn alacag1 duruma 
b!i:hdu. 

Yulloalavyada toplanan konlerans 
Belgrad 16 (A.A.) - Ba~bakan 

Milan Stoyadinovi~. zecri tedbirlerin tat
biki masmda Yugoslavya menfaatlerinin 
korunm&Sl i1ini inceJemek iizere diin ozeJ 
bir konftrans toolamishr. 

Macarlar pifman mr oldular? 
Budapejte 15 (A.A.) - Havas a • 

iam1 aytan bildiriyor: 
Ayn~ ~evenleri, Macar delegesini 1 • 

talya lehinde bir durum tabnmaga sev • 
keden kararda ~ogunluk olmadigml san· 
maktadirlar. lngiltereye ve Ulmlar Sos• 
yetesine ban yana>ma teklifleri yapmak 
mretile bu hareketin doi(uracag1 sonuc • 
Jann oni.ine ge~mege ~ah!IJmaktaclir, 
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Soldan saga: 
1 - Oz tiirk9e csevk ve idare•, oz 

tiirk9e •sebat.. 2 • oz tiirk9e •mahsul•, 
r;ah91rptdan yap1lm1~ bina. 3 - Aleyh • 
te bulunmak, bir nota. 4 - Gayret, mem
nu. 5 • Di~lenerek ar;tlmt§ kiir;iik delik. 
6 - Ek§idir, yemege stkthr. 7 - Salata
ya konan bir 9e§id ot, Anadolunun ba
b~mdaki deniz. 8 • Almanlarm ve Er
menilerin 90k kullandtklart bir tabir, 
muvafakat gosteren, oz tiirk9c •sahib•. 
9 - <;:ocuk dogurtan, olii viicud. 10 -
Terazi, 90k taneli bir yemi~. 

Yukandan a§ajpya: 
1 - Oz tiirkr;e csayc•, oz tiirk9e 

•"ulasa•. 2 • c;:ogalmak, kiir;iik kuliibe. 
3 - Gemi ve sandal onunla saga sola 
gotiiriiliir, erkek. 4 - Oz tiirk9e ·~eref•, 
evde bazt e§ya orada saklantr. 5 • Bir 
yerde kira ile oturan. 6 - Saymaktan 
emir, i9ki sofrasmda bulunan §eyler. 
7 • Rusc;a cevet., telefonda ilk soylenen 
kelime, oz tiirkr;e csahib •. 8 - Oz tiirkc;e 
•millet•, bir soru edah, bir§eyin geni§· 
ligi. 9 - Eski MISirhlarm en biiyiik ma
budu, pi~mi§ ycmek, insam besliyen 
§eyler. 10 - A§ka tutulmu§, kesmekten 
emir. 

Euuelki bulmacamn halledilmif ,ekli 
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SIAIV]UIRIGIAINI•ID 
~AIMIAI•IDIUIBIA 

KIAI•IDIAIMIAIR 
AI•IA.ICI U•IKIAIBIA 
•lA Rl I IKI•I•IRI•I• 
AIN •I•III~IKIAIRIA 
Ll t IMIOINI•I t IDIA y 
AI•IEILIMIAI•ICIIIN 
CIEI•IMIAIRIKIAI•IA 
AI Z I•IAIKIAI•IMI t I• --' Biiyiik siire av1 

1stiinbul Avctlar ve Ahctlar Birligin
den: 

29 birincite§rin 1935 tarihine I'!!sgelen 
Cumhuriyet bayramt ic;in (Kahrh) dag
larmda bir a}'l ve yaban domuzu av1 
haztrlanmt~hr. Bayramm birinci giinii 
sabah1 Akay vapurile ve Yalova yolile 
gidilecek ve iic;iincii giinii ak§amt da 
ayni yolla doniilecektir. 

l~tirak etmek istiyenlerin 26 birinci
te~rin 1935 cumartesi giiniine kadar Bir
ligin Bahc;ekaptda Agobyan hamnda 6 
numaradaki merkezine haber vermeleri 
ve av tafsi!iihm ogrenmek istiyenlerin 
de her giin saat 12 - 14 arasmda Birlik 
merkezine ugramalan veya ayni saat -
Jerde 20,008 numaraya telefon etmeleri 
Iaztmdtr. 

Giilhane tatbikat mektebinde 
muayene giinleri 

Giilhane Tatbikat mektebi ve khnigi 
diinden itibaren tedrisata ba~lamt~ ol
dugundan poliklinik muayenelerinl gos
terir cetveli a§agtya yaztyoruz. ~ehir 

halkmm buna gore miiracaat etmeleri 
!aztmdtr. 

Sabahlan saat 10 dan 13 e kadar: 
Pazartesi: Kulak, bogaz, burun, ha

riciye, fizik. 
Sah: Dahiliye, nisaiye, bevliye. 
<;:ar§amba: Rontgen, cildiye, asabiye, 

goz. 
Per§embe: Hariclye, fizik, nisaiye. 
Cuma: Dahiliye, goz, cildiyc. 
Cumartesi: Bevliye, asabiye, kulak, 

boi(az, burun. 

AKBAkitab 
ve Kagidcihk 

Ankaramn buyuk modem kitab 
ve ktrtuiye muessesesidir, Kitab 
ve k1rtasiyenizi en uc.uz olarak 
oradan temin ederainiz. Ti:irk~e 
ve ecnebi lisanlar!Dda her tiirlu 
mecmua, kitab ve gazeteleri orada 
bulabilirsiniz. Bilumnm mekteb 
kitablanntn umumi bayiidir. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevfekligine 

HORMOBiN 
Tafrilat: Galata posta kutusu 255 

TOCCARIN 

lc __ v_EN_i _Es_E_RL_ER __ ) Denizvollari 
Hafta 

f!jLETMESI 
cHafta. mn son ~1kan diinkii sa}'lstn-

da .tngiltere • itaJya c;arpt~acak mt?. Acentalan: Karakoy Kopriiba§t 

istanbul ikinci Bolge 
iskan Direktorliigiinden: 

ba~likh Haftamn siyasa mevzuu, Peva- cl. 42362 - Sirkeci Miihiirdarz~de 

mi Safamn cYa~asm giiriiltii• b~hkli ~~~~~~~H~an~ .. ~T~e:J~2=2~74~0~~~~~ 
makalesi dikkatle okunacak vaztlardtr. 

Trakya go.,men evleri i.,in aeksen aded 7 aantimetre uzunlugunda 
2,75 numara pencere mente,esi pazarhkla satm almmak iizere ek • 
siltmeye konulmu,tur. Beber adedinin muhammen bedeli 1,75 ku • 
ru,, muvakkat teminah 105 liradtr. Birindte,rinin yirmi ikinci aah Muhtelif miinderecattan ba~ka cCep - IMROZ YOLU 

heden cepheye. tefrikast, kii~iik hika - KOCAELI vapuru 17 birin-
ye, cGizli a~k· roman tefrikast, bircok 
giizel resim ve karikatiirler vardrr. Sa- dte,rin PER~EMBE giinii aa-
ytst 7,5 kuru~tur. Tavsiye ederiz. at 16 da lMROZA kadar. 

giinii ihale edilecektir. 
Vermeye iatekli olanlarm mezkur 

Miidiirliigiinde toplanan Sahnalma 
olunur. 

giin saat ikide Vilayet lskan 
Komisyonuna gelmeleri ilan 

(6503) 
Kii~;iik Adam ~;ocuk gazetesi (6476) 
Dondiincii sayJSt ~1kt1. Bu sa}'lda Ye- ••••••••••••••• 

rebatan sara}'lru gezerken isimli c;ok Geceleri stk stk aptese kalkan• Mersinde Bina insasi Miinakasasi 
' giizel bir yazt ile Mor yakut masah, Jar rahat K t H k k 

Harold Luidin ve ~en Vaytm sergiize~t- etmek i~in a ran a I Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdan: 
leri ve bir~ok eglenceli, merakh yaztlar. 
zengin hediyeler, miisabakalar vardtr. kullanmahd1rlar. Zira Katran 
Bu mecmuayt 90cuklara ve ~ocuk ba - idrar yollanmn nezle ve iltihab-
balanna tavsiye ederiz. lanm iyile~tirir. 

Bankamtzm Mersin 'ubesi i.,in Mersinde sahn ahnmt' olan araa 
iizerine yaphrtlacak 'ube binasmm in,all miinakaaaya konulmu, • 
tur. Miinakaaaya eirmek istiyenlerin Ankarada Umum Miidiirliige 
ve Istanbul ile lzmir, Merain ve Samsunda fUbelerimize miiracaatle 
laztm gelen izahat ve evrakla planlart almalarmt dileriz. (6436) 

Ekonominin bugiinki.i 
meseleleri ELEKTRlK Miihendisi 

lstanbul tl'niversitesi Hukuk Fakiil - Elyevm bir elektrik santrah 
tesi ikttsad ve ic;timaiyat Enstitiisii, tl'- idare etmekte buluoan Avrupada lsfonbul Evkaf Miidiriyeti ilanlarz I 
niversite ikttsad profesorlerinden Dr. tabs;( etmi~ on senelik tecrubeli 
Wilhelm Ropkenin giizel bir kHabtm bir elektrik muhendioi i~ anyor. 

Tahmin Ekailt-
ne~retmi~tir. Bu ilim kitabtru herkese ~· ek ublarm ( ~uhendio) rumuzile 

Cinsi Miktart Ilk T. edilen fial Tarih Giin Saat me~. tavsiye ederiz. Istanbul 176 No, h pasta kutusu 

Demiryollar mecmuasr -::a d:r:e:s:in:e:g:o:n:d:•r:i:lm:e:s:i·::::::: 
Arpa 5000 17 4,50 4/11/935 Pazartesi 15 te A.,tk 

Demiryollan ve Limanlar1 l~!etme I 
Gene! Direktorliig\i tarafmdan her ay 
c;tkartlmakta olan mecmuamn 126 ve 
127 nci saytlart bir arada c;tkmt~br. 

Mesleki yaztlarla dolu olan bu mecmu
ayt tavsiye ederiz. 

Fatma 
Fahna Fuad Nebil Ertok cHakimi • 

yetimilliye• de ne&rettigi kii~iik hika
yeleri bir araya tophyarak kitab halin
de basbrrm~br. Bunlar, Fatma, A~k, 

Kanun, Ay§e, Kar, Giilsiim, Kahya, 
Mehmed, Zeyneb, Genclik isminde gii -
zel kii~iik hikayelerdir. Fiati 60 ku -
~tur . 

Bir tren kazast 

ol~ii iizerine 
F enni Kastk Baglan 
mide, barsak, bobrek 
dii~kiinliigiine 

Fenni 
Korsalar 
lsteyenlere 
iiJ~ii tarifesi 
gon derilir. 
Eminonii 

lzmir sokagt 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Orepulos 

aklidcilerden 
sakmmtz 

Saman 4000 5,25 1, 75 » » » » 
Sogan 3750 15,50 5,50 » » » » 

Vak1f Gureba haataneainin 936 aenesi mayu nihayetine kadar ihti
yact olan ve yukartda nev'i ve miktart yazth ii"' kalem erzak eksiltme 
,artnamelerine gore ayn ayrt gosterilmi,tir. Bu erzakm ne auretle 
ekailtmeye konuldugunun ve hangi giin ve aaatte yaptlacagmm ve 
eksiltme fartnamelerindeki ilk teminatlart miktart yanlarmda yazt • 
hdtr. Ekailtme Istanbul Evkaf Miidiriyeti dairesinde toplanan ldare 
Enciimeninde yazth giin ve aaatte yaptlacakhr. 

Eksiltmeye girecekler 935 yth Ticaret Odast ve 2490 say1h kanu
nun ikinci ve ii"'iincii maddelerine gore ellerinde bulunan belgelerle 
ticarethane namma i,e gireceklerin i'bu kanunda yazth fartlar i.,in
de noterlikten alman vekaletnamelerle ekailtmeye girebilirler. lstek
lilerin yazth giin ve aaatten bir saat evvel teminatlanmn Evkaf vez • 
neaine yahtmalan ve eksiltme ,artlartm almak ve gormek iizere Ev
kaf Levaztm ldareaine gelmeleri. (6505) 

Tecelli Basunevinin ~ocuklar i~in <;t

karmakta oldugu hikayeler serisinden 
giizel bir kitabdrr. Tavsiye ederiz. 1 Yenl ~1ktJ '\ 

Beyoglu Ak~am K1z Ertik 
Okulu Direktorliigiinden: 

lstanbul Borsas1 kapam§ \I 
fiatleri 16 - 10- 1935 

N UK U D 

I SteriJn 
I Dolar 

_o Frans11 fr. 
10 Liret 
20 Bel~1k1 Fr. 
10 Orahml 
10 lsvl~re F~ 
JU Leva 

I Flonn 
21J c:..· ek krona 

I A\·u~turya ~l. 
I Pe~eta 
I l\hrt 
1 Zlotl 
1 Penga 

20 l.ey 
20 Dinar 

I Yen 
!0 Inc~ krona 

I 1 ii rk altml 
I Mecldlye 

A It$ 
6U. 
:24 
167. 
176 
80. 
22 
BU. 
n. 
82. 
93, 
2l, 
16. 
33, 
22110 
24, 
14. 
52, 
34. 
31 

114U, 
5. 50 

I Ranknot 0!. R. !131. 

~EKLER 

londn 
Nev York 
Pat is 
MilAno 
ArU~sel 
At1na 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Pra 
Vlvana 
Madrid 
Berlin 
\'ar~oya 
Budapejte 
Btikrt$ 
Rei grad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

A~ths 
&17,25 

0.79~9 
I?.Ofi 
9,75 
4.7234 

83.9l20 
,44117 

63 9945 
I 1733 

19.2275 
4,~125 

5,bl75 
1.975 
.. 22<0 
4.1717 

101.7432 
3·U325 

.,765 
1090. 

3.1425 

ESHAM 

1$ Baokasl muessls I 
name 

.. .. hamlhne 
Anadolu IJ.M %60 

%IU0 
Tr~mvaf 

Bomonti -Nektar 
Rejl 
Aslaa ~imento 
.\ler~ez Banl;.ast 

22.90 

2 15 
~.110 

Satl$ 
61S. ,.,6 
168. 
180. 
~2. 
24 
818, 

~·. 84 
96, 
23, 
17. 
34 
24, 
25, 
15 
"4, 
35 
~2 

941. 
M. 

23.1, 

Kapaot:> 
616,~0 

,7945 
12.06 
9,7-660 
4. 7220 

83 7942 
,« 

63.P9•5 
1,1740 

19.2275 
4.212.' 
5.8~ 
1.9765 
4,2ll0 
4,2142 

101.7432 
34,8325 

2,7bS 
1090 

3,1410 

"apao1~ 

23 

2.15 
8,110 

ISTIKRAZLAR 

l933 Tilrk borcu 
lahvllt I 

2 
• 

Erg ani 
J/0 ;' !)ivas-Eczurum 

isukrazt Dablll 
"/0 5 Hazlne 
,,/0 2 Hazine 
1L Oe~irmeoctllk 
)ark Oe~lrmenz!llk 
Umum Sl.ona 
L)tanbul Telefon 

:.!5,2.1\ 
22,80 

TAHVILAT 
UeJ..trlliO. 
runel 
Raburn 
Anadolo I 

u 
Ill 

• MbmcS!III 

38.110 
38.>0 

43. 

SOY ADI 

Genclik ve Kaynaklan 
Yazan : M. K6mil 

l~inde saghR"tm za ve diilermemize 
etkileri hakktnda onemli yaztlarla: 
Tenasul, K1strltk, Ademi iktidar 
ve tedavisi gibi bahisler vardtr. 
• Fiah 75 Kuru~tur. Ta~radan 

posta iicrtti ahnmaz. • 

YENi KiTABCI 
Ankara cadde•i No. 85 

KiMYA ER 

. Cevad T 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 

tlgretime ba,Ianmtfhr. Bu l-,-.fta ic;inde gelmiyenlerin yahud oz • 
riinii bildirmiyenlerin yerlerine yeni ogrenci ahnacakhr. 

Eski iigrencinin .,ok crabuk okula ba, vurmalart. (6500) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanltgi 

istanbul Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Ke,if bedeli 9735 lira 78 kuru, olan Galata, Istanbul Giim • 

riikleri taraaa.lar1 tamirinin kapah zarfla yaptlan ekailtmesi pahah 
giiriildiigiinden 1/11/935 cuma giinii saat 16 da yeniden pazarhkla 
ekailtmesi yaptlacakhr. 
2- Ke,if ve ,artnameleri Komisyondan almabilir. 
3 - lsteklilerin en az 6,000 lirahk it yaphklarma dair Nafta Di • 

rektorliigiince taadikli ehliyetname sahibi olmalar1 ve bu i,in yiizde 
yedi bucruk tutagt olan 731 lirahk vezne makbuzu veya banka 
mektublart ve kanuni veaikalarile Komiayona gelmeleri. (6524) 

istiklal Lisesi 'Direktorliigiinden: • 
1 Orta ve lise ktstmlannm biitiin stmflarmda n~hari talebe i~in yer kalmamt~br. Ancak ilk 

k1smma leyli ve nehari talebe ahnabilir. 
Diger stmflarda yalmz leyli talebe kaydedilebilir. 
Pazardan ba~ka hergiin 9 dan 17 ye kadar mektebe ba~ vurulabilir. 

I Heniiz kaydm1 yeniletmiyen eski talebenin yerine yeni talebe ahnm1~hr. 
lsteyenlere kay1d §artlanm bildiren ogrenekten bir tane parastz olarak gonderilir. 

._ ___ -5ehzadeba§I Polis karakolu kar§tsmda. Telefon: 22534----

2 
3 
4 
5 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
Semti ve mahallesi 

Buyukada Me~rutiyet 

Eminonu Ahi~elebi 

Bostanct 

Bebek Y ~ni mahalle 
<;engelkoy 

• 

Emin!ini:i 
Ahi~elebi 
Kurtulu~ 

Buyukdere 

Arnavudkiiy 

Bliyukcar41 
Galata Bereketzade 

HevoR-lu Yeni~•hir 
Bliyiikada M•,rut.yet 

Sokajl't Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye 
muhammen 

E. <;akomi 
Y. <;anyal<a 

<;ardak 

Ayazma 
Haoanp04a 
a~agt aedi 

<;aka! bajl't 

Yemi• iokeleoi 
cad. 

Muhtar 

Buyukdere 
Cad. 
Eski Ayazma 
)'. Beyzgul 
Ressam Baomactlar 
Kemeralb 

Nalbant 
E. Yanarus 
Y. <;:ankaya ve 
Peltek 

57 

E. 81 Y. 3 

E. 15 Mu. 
harita 102 
E. 3 Mu. 
E. 1 

14 

E 9 
Y. 7 
E 10 

". 12 
E. 18-20 
Y. 33-33-1 
E. 88 Y. 90 

E. ve Y. 49 
E. 31-33 
Y. 33-35 

Etraf• duvarla mahdud 
bah~eli kargir hanenin J-2 
His. 1 238,50metre 
Ustunde odas1 olan karjl'ir 
dukkamn 1200.9600 His. 
181 metre arsa 

63 metre ana 
86 metre araantn 1·3 His. 

13780 metre tarla 

Kargir dukkan 

Bah~eli ah~ap hanenin 
116 His. 

5000 Kapalt 
zarf 

1300 • 

~00 

arthrma 
50 • 
70 ~ 

1380 kapah 
zarf 

2912 • 

Bah~eli ah4ap dukkintn 54 • 
3-40 His. 
110 metre arsamn 1·3 His. 40 

Kargir dukkan 4CO 
Ostiinde oda:an olan kar rir 700 
dukkanm 33 No. h mahallin 
1-3 ve 35 No lu mahallin 1-4 hi1. 

• 
• 

E 47 Y. 53 Ah~ab hane 400 • 
1-3 Ahtr ve arabaltgt olan 

limonlugun 1-2 His. 
1003 metre 

50JO Kapah 
zart 

istanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: Galata Bereketzade K.uyu E. 16 Y. 20 OstUnde odast o'an kargir 325 
Mahallen 22 dukki.ntn 1-2 His. 

Ticari ve sanayi miieaseaelerin soy adt kanunu dolay11ile firma • 
lartnda yapacaklart degi,ikligi son eiine btrakmamalarml ve yeni 
adlanaJ biran evvel Sicilli Ticarete ve Odaya kaydettirmelerini tek
rar 

Yukanda evsah yazth gayrtmenku'ler on giin 
teaaduf eden Cuma sriinii saat on dorttedir. 

munhastran gaynmuhadil bonosiledir. 

miiddetle aab4a ~tkanlmt,br. lhaleleri 1-11-935 tarihine 
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VAPURCULUK 
TORK ANONIM ~fRKEn 

Istanbul Acentahg1 
Liman han, Telefon: 22925 
Galata ,ubeai Tel: 43663 

TRABZON YOLU 
TARI vapuru 17 birincitet· 

rin PER~EMBE giinii saat 20 
de HOPAYA kadar • 

SADIKZADE vapuru 19 b!· 
rincite,rin CUMARTESI aaat 
20 de HOPAYA kadar. 

iZMiR SURAT YOLO 
S A K A R Y A vapuru her 

hafta P E R ~ E M B E giinleri 
saat 16 da latanbuldan IZMI· 
RE ve P A Z A R giinleri de 
IZMtRDEN lstanbula kalkar. 

MERSIN YOLU 
DUMLUPINAR vapuru IS 

birincite,rin CUMA saat 11 de 
Meraine kadar. 

BARONiA 
TUVALET VAGI 

Bir TURAN mamulahdtr 

L ............. KomutanhgJ 
Sahnalma Komiayonu llanlart 

Ankara hastanesi rontgen tef' 
his makinesinin !Slaht i.,in tah ' 
min edilen bedeli 8887 lira ol'i 
rontgen malzemeai kapah z~r 
usulile eksiltmeye konulmu,tllf• 
lhalesi 18 birincite,rin 935 cu111~ 
giinii aaat 15 tedir. ~artnaJJie11 

hergiin ogleden evvel Fmdtkh . .' 
da Satmalma Komisyonunda giY 
riilebilir. Eksiltmeye g;~ecekl'ri~ 
667 lira ilk teminat mektubu .,e
ya makbuzu ve 2490 say1h kan11 ' 

nun 2, 3 iincii maddelerindeki Y~f 
zth vesikalarla birlikte teld; 
mektublarm1 belli giin ve ihll e 
saatinden en az bir saat evvelille 
kadar Fmdtkhda Satmalma J(S; 
misyonuna vermeleri. (608 

*** I'' Giilhane hastaneai muhtelif 'e 
boratuarlar ihtiyact olan alit ", 
malzeme kapalt zarf usulile ell 

• e' 
siltmeye konulmustur. TahJJitD 
dilen bedeli 6824 iira 30 kurUf ~ 
lup ihalesi 18 birincite,rin 9 ,.t· 
cuma giinii saat 15,30 dadtr. $~' 1 

· h .. "") d e""e namea1 ergun og e en , 
Fmdtkhda Sahnalma KomisY0 i, 
nunda goriilebilir. Eksiltmeye ~, 
receklerin «512» liraltk ilk te,e 
minat mektub veya makbu:t0 ·• 

"pcu 
2490 say1lt kanunun 2, 3 o. , 
madclelerindeki vesikalarla ~1~·~ 
likte teklif mektublarmt belb ~~ 
ve ihale saatinden en az bir ~: , 
evveline kadar Sattnalma s1l 
misyonuna vermeleri. (60 

*** jll 
Istanbul Komutanltgma b~ i~ 

birliklerin motiirlii vaa~talllr1 ~~~~ 
ihtiyac olan 33,500 kilo bell_%~11e 
yap1lan teklif evsaf ve ,er11'1~11• 
uygun olmadtgmda tekrar "B>ttJf' 
h zarfla eksiltmeye konulJJitlJJe~ 

Beber kiloauna tahmin ~ ~ j • 

bedel 36 kuru' olup ihale~t jill~ 
kincite,rin 935 pazartest g 
saat 15 tedir. 1111 • 

~artnameai Fmdtkhd11 .. 511biJit• 
alma Komisyonunda gorole

0 
(i • 

Ekailtmeye gireceklerin 77 .,e1~' 
raltk ilk teminat mektob ntJ • 
makbuzu ve 2490 saytlt ~~~~ "e' 

nun 2, 3 maddelerinde yB>:tl)lttllr 
sikalarla birlikte teklif J11e till ' 
larmt belli giin ve ihale 11111 t.1 ' 

I
. e ,. 

den en az bir aaat evve til ~f' 
dar S~tmalma Komiayoll11(;,4¢'l 
melert. 



...._ ~ 'Birindte~rln 193' 

Tiirkiye Ktztlay 
Centiyeti Genel Merkezinden: 
k Cemiyet:mizin Ankaradaki Zehirli gazlerden korunma mas • 
~ fa~ri~a11 i<;in dokiimcii, tesviyeci, tornac1, kahbc1, tamirci, 

e e
1
ktnk.;•, makiniat muavini, marangoz ve galvaniz itlerinden 

an •Yan it<;ilere ihtiya<; vard1r. 

1 Ahnacak it<;ilerede aramlan tartlar &f&glda yaz1hd1r: 
- Turk olmak, 

2 - Okuma yazma bilmeli, ! - Yukar•da yaz1h itlerde <;al•tmit olmak, 

5 - Askerligini yapm•t olmak ve yafl k~rktan fazla olmamak, 
- S1hhati yerinde olmak, 

Biraz Almanca lisanm1 bilenler tercih olunur. 
A Hizmete girmek istiyenler: · 

8 - Niifua ciizdanm1 
- ~imdiye kadar <;ahthklarl yerlerden ald.klari veaikala;1 

C veya suretlerini. 
- Polisten alacaklarl iyi hal vesikasm1, 

.Yazacaklarl istidaya ilittirerek ve bu istidaya ne kadar yev • 
~lYe istediklerini dahi yazarak Ankarada Y enitehirde K1Z1lay 

ene] Merkezine 25 birincitetrin 1935 cuma giinii saat 17 ye ka-
~ dar yollamalan ilan oltmur .. 

'I'iirkofisce ~tkar1lacak Tiirk~e ve Franstzca 
b ··1 
t't u tenlerin basdmas1 a~1k eksiltmeye konmu~tur 

~:.konomi Bakanhgt 
T iirkofis Ba~kanbgtndan: 

1 
- Tiirkofis tarafmdan tiirk<;e ve frana1zca ayri ayn olarak her 0

k
11 

he, giinde bir <;1kanlacak biiltenlerin bas!lma11 a<;1k ekailtme ile 
e •ilt llleye konulmuftur. 
k 2 - Eksiltme 26 tetrinievvel1935 cumartesi giinii aaat 10 da An· 
••ada Yeni,ehirde Ekonomi Bakanhg• binasmda toplanan Tiirk • 

Ofj1 S 
at.n ... Ima Komiayonunca yap1lacakhr. 

k• ~ - Gerek turk<;e ve gerekse fran11zca biiltenlerde kullamlacak 
il&td ve kaphk Tiirkofis tarafmdan verilecektir. 
4

- Kaplarmdan maada 16 sahifeden ibaret olacak olan Tiirkofis 
011 

hef giinliik tiirk<;e ve fran11zca biiltenlerin beher saym i<;in bask! 
'ded; t" k • · 1500 I k ·· .. b' d' ur <;e i<;in 1500 ve frans1zca 1<;m o rna uzere u<; tn tr. 

S-- May11 1935 gayesine kadar olmak iizere 14 tiirk<;e ve 14 fran
~~ta hiiltenlerin fenni tartname mucibince banlma ve ciltlenmesi 

del; 1100 lira olarak tahmin edilmittir. 
6 

-- Umumi ve fenni tartnameler Tiirkofia Ankara Merkezin.Je 
~bu[ fubesinde meccanen verilir. (6442) 

l!stanbul l elediyesi ilanlarz_j 
~~~~tkiinler Evine liz1m olan 3008. kilo. nohut_ a<;•k. e~sil.t~eye ko • 
11 lltllttur. Bu nohudlann hepsine 360 hra deger bJ<;1lmttbr. ~~rt • 
lt'llte,; Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. Eksiltmeye girmek ishyen• 
~; 1~490 numarah arthrma ve eksiltme kanununda yaz•h vesika ve 
tit lt~hk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 1 ikin-

ttr•n 935 cuma giinii 1aat 15 te Daimi Enciimende bulunmahd1r 
. (6528) 

••• 
tQ ~O ilktetrin 935 pazar giinii gene! niifus sayimi yap1lacagmdan o 
111·

11 111Yltn neticesine kadar kimsenin dttarl <;1kmaama miisaade edil
t~~~~egj ve bu it(barla halkm ihtiya<;larm~ bir giin evveld~n .~e~ar~~ 
1~11 d·~leri laz1m gelecegi cihetle 19 ilktetrm 935 cumarte11 gunu bu-

iikk&nlar aaat 23 e kadar a.,:1k bulunabilecektir. «l.lt (6530) ...... 
Beherinin 
muhammen Muvakkat 

40 fiati 
btr~~'ktm k1thk lacivert elbiae (kasketle 
40 tll'k tr) . 2000 1 
~0 t11'k'lll u;lik <;ulaki elbiae (ceket pantalon) 1400 1 

~0 t11k
1
1ll haki kden elbiae 800 / 

So 1 'Ill k•thk keten pantalon 350 I 
l6Q ~; firenlc gomlegi 200 

teminah 

136,50 

3 Soo t Sorab 25 

So c~e~ro Yerli ~~mattrhk Amerikan bezi 26 10 
I( ••karpin 400 24 

si, a:
11
'trvatuar yaz1 kum1 talebesine liizumu olan ve yukar~da cin· 

liclle~1~~· tahmin bedeli ve muvakkat teminah yazth ol~n etya f<e • 
~~~~Ill lll:erine dort boliime ayrtlarak ayrt ayr1 a<;tk ekSJltmeye k.':' • 
r~IQt~~llr: ~artnameai ve niimuneleri Levaz1m Miidiirliigiinde go • 
''ltllte k k"Itmeye girmek istiyenler 2490 numar~~1 ar~brma ve ek • 
lehli~:~ anununda yazth vesika ve hizalarmda gostertlen muvakkat 
1
taj ~~~~.?'akbuz veya mektubile beraber 28 birincitetrin 935 pazar • 

11 •aat 15 te Daimi Enciimende bulunmahd1r. (6391) 

Ci!di kuru b uk N 
s:tlak o,lan~:r!: DE R M Q J E 

llliantmz, batka hi<;bir kreme ihtiyacmtz kalmaz. 

J 40 kuru$a her eczanede bulunur. 

i\'Qdartna Genel Komutanhgi Ankara 

t Sat.nalma Komisyonundan: 
....._ ~ldeki niimune evsaf ve boylara uygun olmak tartile 3,000 

~ ., 11;:ut "e lS,ooO taklm erat ktthk elbisesinin dikimi «imaliyesi» 
....._ b '• llYr k I 'let . 1 e siltmeye konu muttur. 

a Ita •ki ite aid tartnameler Ankara Jandarma Gene! Komutan· 
....._ l:.k

1 ~llrai•nd k' K · d n paraatz olarak hergiin ahnabilir. ••ltm a 1 omuyon a . h . kl'f 
fllek eye girecek!er fartnamede yaz1h belgeJer1 &VI te I 

'k lublllr1n1 k 'It · · · de teminat makbuzu veya ban· 11 llJ k ve e 11 me11 t<;m . . 
4 h11111 e tublartnl ekailtme saatinden evvel Komuyona verm1t 

....._ :\,o%'1leaklardtr. . 

CUMHURiYET 

1936 ECE Ajandas1 
9 

~1km1~br. Ticarethane, Banka, $irk~:t ve yaz•hanelerde kuUarulmas1 
f<Ok liizumludur. l~lerin cereyamm kolayla§tllll. Bono tarihlerioi 
f<abuk bulmak i~in mufassal cetvel, ayr1ca faideli malumat ilAve 

iSMiNE ECE 
edilmi§tir. Biitun lortasiye magazalarmda bulunur. 

DiKKAT 
Deposu: Ankara caddesi Afitab magazas1 No. 111 Mehmed Sad•k 

EKSiL TME iLANI 

~anakkale Jandarma Okullari Satm-

alma Komisyonu Reisliginden: 
30/9/935 giinlemecinde kapal1 zarfla eksiltmesi yaptlacagt ilan 

edildigi halde isteklisi <;Jkmtyan C::anakkalede 1, 3, 9, 10 saythn Jan· 
darma okullarile Jandarma hastanesinin aenelik ihtiyact olan 
893,650 kilo has ekmegin ekailtmesi 21/10/935 pazarteai giinii sa· 
at 15 te Belediye dairesinde salahiyettar Komisyonca pazarhkla 
yaptlacakhr. 93,833 lira 25 kurut tahmini bedeli ve 5941 lira 67 
kuru, muvakkat teminah olan bu eksiltmeye girmek istiyenler te
min&t makbuzlarm1 ayni giinde saat 15 e kadar Komisyona teslim 
etmit olacaklardJr. ~artnamesi paraa1z Komiayonda goriilebilir. 

(6222) 

Dev!et Oemiryollart ve limanlart i~letme Umum ldaresi ilanlar. 

Jkincitetrin 935 ay1 zarfmda vapurla Mudanyaya viirud edecek 
1000 ton maden komiiriiniin tahliye iti 18/10/935 cuma giinii saat 
10 da Haydaspata gar binas1 dahilinde Birinci ltletme Komisyonu 
tarafmdan a<;1k eksiltme ile ihalesi yap1lacakttr. Seher ton komiiriin 
tahliyesi i<;in 70 kurut muhammen bedel konulmuttur. 

lateklilerin 52 lira 50 kurut muvakkat teminab istasyon veznesine 
yahrarak alacaklarJ makbuz ile kanunun tayin ettigi vesikalarr ve 
kanunun dordiincii maddesi mucibince ite girmege manii kanuni 
bulunmad1gma dair beyanname ile ya bizzat veyahud taahhiitlii 
mektubla ekailtme giinii saatinden evvel Komiayon Reialigine miira
caatleri liz1md1r. Bu i,e aid tartname Haydarpasada Birinci ltletme 
Komisyonile Mudanya Devlet Demiryollar1 ltletme Amirliginden 
parastz olarak verilmektedir. (6127) -Eskisehirdeki ldare hastanesinin bir aenelik ihtiyac1 olan atagt • 
da mik.tar ve muhammen bedelleri yazth 1 grup 15 kalem sebze ve 
meyva Haydarpatada gar binaai dahilindeki Komiayon tarafm • 
dan 24/10/935 pertembe giinii aaat 15 te a<;tk eksiltme ile aahn 

almacakhr. 
Bu ite girmek iatiyenlerin grup hizalarmda yaz1h muvakkat te • 

minatl Haydarpafa veznesine veya aid oldugu iatasyon veznesine 
yabrarak alacaklan vezne makbuzlarile birlikte ve kanunun tayin 
ettigi vesikalarla ekailtme eiinii aaatine kadar ya bizzat veya ta • 
al.hiidlii mektubla Komisyona miiracaatleri laz1md1r. 

Bu ite aid f&rtnameler Komisyondan ve Eskitehirda 
Operatorliigiinden paraaiZ olarak dag1hlmaktad1r. 

Haatane 
(6197) 

Bir Senelik ihtiyac Listesi 

Prrasa 
Ispanak 
La han a 
Pathcan 
Karnabahar 
Semizotu 
Taze bakla 
Kabak 

Azami kilo 
miktarJ 

800 

Taze faaulye (Aytekadm) 
Taze bamya 

600 
100 
700 
400 
150 
lOO 
600 
600 
150 
600 
250 
500 
250 
250 

T aze domatea 
Taze elma (Nidenin) 
Taze iiziim 
Karpuz 
Kavun 

Asgari kilo 
miktan 

400 
300 

50 
350 
200 

75 
150 
300 
300 

75 
300 
100 
250 
100 
100 

Muhammen 
kilo fiati 

5 
5 
5 
7,5 

10 
5 
5 
5 
7,5 

15 
7,5 

10 
10 
5 
5 

Daktilo aran1yor 
Maden T etkik ve Arama 

Enstitiisiinden: 
Tii rkf<e, almanca ve franslzca iyi bilen kuvvetli bir daktilo ite a• 

lmacagmdan isteklilerin Ankarada Maden Tetkik ve Arama Ensti
tiiaiine vesikalarile miiracaatleri. Bu dillerdeki yazJ!ari icabmda biz
zat kaleme alabilen namzetler tercih olunacakbr. «2797Jt (6034) 

Tereyag1 nas1l viicudu beslerse 

KREM PERTEV 
de cildi boyle besler. 

Gtdasm1 Krem Pertevden alan kadm cildleri, .;atlamaz, 
buru§maz, kararmaz ve ihtiyarlamazlar 

Afyon Ilbayligindan: 
Afyon Kadmana Su ~irketi hisse senedlerinden 35,000 otuz bet 

bin lirallk hisse senedine malik olan Jdarei Hususiyenin sozii ge<;en 
hiue senedleri petin para ile esham, tahvilat ve hisse senedlerinin 
almmast ve satrlmast hakkmda cari hiikiimler ve usuller ve enualler 
ve teamiiller ve<;hile ve 2490 say1h kanunun k1rk altmc1 maddeaine 
tevfikan sallllga pkartlm•ttlr. !steklilerin 1 ikincitetrin 935 gii • 
niine rashyan cuma giinii saat on bette Afyon Daimi Enciimeni Vi • 
layetine miiracaatleri. (6426) 

Bu ak~am -

Bestekar M A R K 0' ge:::dir 

T aksim Abide kar§tSmda k1§hk 

BEL V 0 
Salonunda zengin program, ne§e ve surprizler 

T elefon: 43345 

ve Arama EnstitUsii 

Genel DirektorlUgUnden: 

Musabaka neticesi 
Maden MUhendisligi Tahsil Etmek 

Ozere Avrupaya Gonderilecek Talebe 

Miisabakasi Kazananlar 
Derecesi 

1 
z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Jsimleri 
Galib tlzen 
s.ddtk Aksoy 
Dindar Suad 
Nuri 0. Fahreddin 
Tolon H;mam 
Hiisnii 0. Kaz1m 
Muammer timer 
Giirbiiz Muammer 

Mezun oldugu lise 
Galatasaray 
Istanbul Erkek 
Ankara 
Galatasaray 
H. Bogazi<;i 
Kayseri 
Galatasaray Muvakkat teminah 

32 lira 44 kurut 

----------~==~---------------
Haydarpata 

c;JvcNC:. c.iot.c.ict 

AJ..ll N G. OlD.£. 

<;£.LiK K.d'pRuy£ VAP.CI 

tKAR.~IOA MiLyONJ..AR. VAR.OI 

"' \'a kll.,ut 1·- I" -1 h · b del"• 3 600 ilk teminah 270 hra " ....._ ' '~•k ~ ... a tye a mm e • • 
!S.Ooo :_~•ihmesi 24/10/935 pertembehgii?ii ~a:t 1~02:8000 ilk ~-·'\ 
efllillllt:-"'lll k1thk elbiae imaliyeai ~~ mm "le e i 25,/10i935 

' 1,80Q lira ve kapah zarf usuhle eks1 tmes -'L...l--------------------------------------~--------------------- ....... _ ·•v•m .... _ . •• , .1 ~ •• ?II.Q7 lfl223 
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Vitamin -Kalori -Gtda -Kuvvet -Sthhat. 
Pirinc; - Bugday - Patates - Beyaz misir Arpa - Bezelye 
Yulaf- Mercimek- lrmik- <;avdar- Badem- Tiirliiozlii unlan 

c;ocuklar•n•za yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini b1ktlrm•yarak degif;tire degi,tire yediriniz. Vitamlni ve 
kalorlsl ~ok olan bu mUkemmel, oziU unlarla yavrular1n1z ne,eli, s1hhatli, tombul, kanh, canh olurlar. <;abuk 
bUyUrler. (:abuk dit ~•kar1rlar, kemikleri kuvvetlenir, lshal olmazlar. Hasan oziU unlarile yapllan mahallebi 
ve ~orbalarm ve tathlar1n ve piirelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. Taklitlerinden sakmm1z. Hasan 
markas1na dikkat. Hasan deposu ; Ankara, Istanbul, Beyoglu 

Maliye V ekaletinden: 
Yugoslavyada mal terkeden Tiirk tebaasmm mallarma mukabil 

ahnrnlf olan tazminatm tevzii ic;in tetkil olunan Komiayon tarafm • 
dan ali.kadarlara taallilk eden binlerce dosya tetkik edilmektedir. 
Komiayon mesaisinin neticesinde tazminabn fekli, tevzi nisbeti ga • 
zetelerle ili.n edilecektir. Komiayon kararma intizar eylemeleri ili.n 
olunur. «2968» ( 6339) 

Say1m Memurlar1na 
Istanbul V aliliginden: 

Ba,vekalet lstatiatik Umum Miidiirii Celal Aybar tarafmdan 
ilktetrinin on yedinci pertembe giinii aaat 14 te ubugiin» Istanbul 
radyoaunda aayl'\l hakkmda bir konferana verilecek ve bu konfe • 
rans1 bilhasaa aay1m memurlarile kontrol ve yedek memurlan atail· 
da yaz1h yerlerd~ toplu bir halde dinliyeceklerdir. 

Say1m itini iizerine almlf olan Hiikumet, Belediye, Huausi ldare, 
Resmi ve Huauai Miieaaeaeler, tirketler ve aairenin bilumum me -
murlarmm bu konferana1 dinlemesi aay1mm c;abuk, kolay ve iyi bir 
SU}:ette bitmeai ve ayni zamtnda halkm bir an evvel aerbest kala • 
bilmeai ic;in c;ok faydah goriildiigiinden elinde memur olduguna 
dair veaika gosterenlere yukanda aay1lan dairelerce miitkiilat goa· 
terilmekaizin o giin ve o aaat ic;in izin verilmeaini Vilayet bu daire
lerin aeflerinden ieter. 

Keyfiyet reami daireler ve memurlar tarafmdan bilinmek iizere 
ilan olunur. ~ (6526) 
AD ALAR: 

Biiyiikadada Y aninin kazinoau 
Heybelide Retadm kazinoau 
Burgazda Ohanniain kazinoau 
Kmahda Agabun kazinoou 

BAKIRKt>Y: 

Baktrkoyde Halk Partiai binaa1 
Y etilkoyde Halk Partisi binaa1 

BEYKOZ: 

Anadoluhiaarmda Halk Partiai binaa1 
Beykazda Halk Partiai bina11 
Be:y kozda lskele kozinosu 

BEYOGLU: 

T aksim atadyomu 
BE~IKTA~: 

Betikta~ Suad Park ainemaa1 salonu 
Arnavudkoyiinde Bogazic;i liaeai (F eyziati liseai) aalonu 

EM!Nt>NO: 

Oniversite konferans aalanu ~ 
Beyaz1dda eski Maliye binastnda 

Askeri Ttbbiye mektebi 
Cagaloglunda Halkevi 

FATIH: 

Buralardan yalmz aakeri 
ve miilki Ttbbiye talebe
leri dinliyecektir. 

Kocamustafapatada 28 inci ilk mekteb bina11 
Karagiimriikte Biiyiik ktrathane 
~ehremininde Halk?vi aalonu 
Halic F enerinde lakele kazinoa11 
Eyiibde Defterdar ainema11 

KADIKt>Y: 

Kad1koyiinde Siireyya sinemaa1 iist salonu 
Fenerbah!;ede Belvii kazinasu 
Erenkoyiinde Suadiye kazinosu 

SARIYER: 

Biiyiikderede Halk Partiai binasi 
Y enikoyde Hal!< Partiai binaa1 

OSKODAR: 

Dogancilarda Halk Partiai binasi 
£eylerbeyinde Halk Partisi binaai 
Kmkhda Nahiye Miidiirliigii binall 

Muhtelif Elektrik Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. Miidiirliigiinden: 

T ahmin edilen bedeli 70,000 lira olan yukartda miktar1 ve cinsi ya
zth Aakeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii Sahnalma Kamiayonunca 7 
ikincitetrin 935 tarihinde perfembe giinii aaat 15 te kapah zarfla ihale 
edilecektir. ~artname ii!; lira 50 kurut mukabilinde Komisyondan 
verilir. Talible1in muvakkat teminat olan 4750 liray1 havi tekllf 
mektublar•m mezkur giinde saat 14 e kadar Komisyona venneleri 
ve kendilerinin de 2490 numarah l<anunun 2 ve 3 iincii maddelerin
deki vesaikle mezkii.r giin ve aaattf• Komisyona miiracaatleri, ( 6433) 

Istanbul 1 inci ticaret mahkeme -
linden: 

lspirto ve lspirtolu l~kiler lnhi
aan idarea.i taraftndan izmirde Ke • 
~ecilerde Hasanhoca mahalleainde 
Osmaniye cad'desinde 20 No. h rna • 
iazada tiiccardan Hiisnii zade Si.irey
ya aley'hine ikame edilen davantn 
10/10/935 tarihli celsesi i~in ilanen 
yapalan tebligata raimen miiddeaa -
leyh Siireyya gelmediginden miiddei 
avukah davaatnt izah ederek gtya -
ben tahkikahn icraamt istemi:o. ve hi
k:imlik~e de mumaileyh hakk1nda hu. 
kuk uaulii muhakemeleri kanununun 
402 nci maddesi mucibince tahkikahn 
Jl.Y&ben icrasma karar verilerek tah
kikat 19/11/935 sah saat 14 e bua· 
kllmlftlr. 

Miiddeaaleyh Siireyya tarihi il&n • 
dan itibaren bet giin zarfmda itiraz 
etmez ve tayin ktlman ai.inde de mu~ 
hakemede haZlr bulunmazsa a-•ya -
b1nda tahkikatm bitirileceii ilan o· 
lunur. 

I 

KODAK 
VEL OKS 

kag•d• 
Her Negatife uyar 
resimleri canlandmr 

RESiMLER 
zamanla bozulmaz 

Adapazan icro. memurlugundant 
Istanbul: Ayazmakaptda 122 nu 

marada kereste tiiccan llyaa F ehmi 
oilu llyas Fehmi. 

Ado.pazan Emniyet Banku1ndan 
11/6/933 tarihinden itibaren iki se· 
ne vade ile iatikraz ettiiiniz 1429 Ji .. 
raya mukabil birinci derecede ve bi -
rinci 11rada 8/10/933 te ipotek ettiii· 
niz hanenizin ipotek miiddeti g~tiii 

halde Odememi$ oldugunuzdan ale. • 
cakh banka rehnin paraya ~evril • 
mesi yolile a~hg1 takib talebi iizeri • 
ne adresinize doldurulup beray1 teb • 
Iii Istanbul Tebligati adliye memur
luguna gonderilen 7/8/935 tarihli ve 
835 aay1h Odeme emirleri mezkUr ad

reate bulunmadtimtzdan ve ikamet .. 
gahm1Z1n m~hul bulunduiundan ba
hisle teblii olunam1yarak iade edil • 
mi, ve alacakh Odeme emrinin ilinen 
tebligini taleb ve olsuretle tebligat i· 
fa11na karar verilmi,tir. 

ltbu ilan tarihinden itibaren bir ay 
i~inde borcunuzun masTafla beraber 

Odenmeai ve takibe bir itiraZJntz var .. 

sa 20 giin i~inde tahciren veya 1ifahen 
bildirilmeoi ve bu miiddet i~inde bore 
Odenmez ve itiraz yaptlmazsa rehnin 

sahlacag. odeme emri tebligi maka -
m1na kaim olmak iizere keyfiyet ilan 
olunur, {15610) 

.. Dr. lhsan Sami 
Oksiiriik ~urubu 

Oksiirilk ve nefes darhg1, bog
maca ve k1zam1k Oksiiriikleri i~1n 
pek tesirli ila>d~r. Her eczanede 

ve ecza depolannda bulunur. 

Zayi - Denizyollan idareainden 
almakta oldugum 194 numaral, maaf 
ciizdantmt tatbik miihiiri.imle birlikte 
zayi ettim. Y eniaini alacaitmdan es
kisinin hiikmii yoktur. 

Kudret romorkOrii loatromoau Oa
men reis kartst Nebiye 

Sah.tb "' Ba,muh.arrt.n Yunua Natli 

Umuml nerrtvat• !dare eden f<121 ltLert 

Mfldflril: Hikmet Miinil 

MatbaaClllll ~ Nefrtuat Tflrk 4nontm 

~ITJcetl • IstanbUl 

ADEMi iKTiDARA FORTESTi 

Elbise Magazas1nda bUyiik tenzil 
Toptan Fiatine Perakende Sab~ 

<;:ocuk Mu~ambalan 5 15 liradan itibaren Empermeabilize Gabardin Pardesiiler 
<;:ocuk Pardesiileri 8,5 , , Erkek ve Kadm mu§ambalan 

16,5 
11 
12,5 Erkek Elbiseleri 15 , , Kadm Pardesiileri 

lsmarlama Kostiimler 25 1 I 2 Liradan itibaren 
Tediyatta bUyUk teshillt 

Bolu Vilayeti Hususi 
Muhasebe Direktorliigiinden: 

12,242 lira 59 kurut ke,if bedelli vilayet merkezinde yeniden ya • 
p1lacak « Vali konagt» into.ah ko.pah zo.rfla iateklilerine 7 tetrini • 

evvel 935 pazarteai giinii ihaleai mukarrer oldugu halde taliblerin 
teklifleri kabul edilemediginden 23 te,rinievvel 935 c;ar,amba giinii 
aaat on be,te Daimi Enciimende toplanacak heyetce pazarhkla ihale 
olunacag1 ili.n olunur. ( 6405) 

I 

I 
elzeleden, yang1ndan kor 

maz, azalmas1 eksilmesi yo 
masrafs1z elde edilir. 

Bir ·Gelir Ararlar! 

Her 

ADAPAZARI 

Ticaret Banltas• 

aytn birinci giinii faizleri odenen 
vadeli mevduat usulile bunu temin 

kupo111 
etti 


