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HASAN KUVVET URUBU 
ZAAFI 

Gen~ler, 
UMUMi KANSIZLIK ve 

her 
KEMiK 

ya~ta istimal 
~oktur. <;ocuklar, hastahklarina ~ifai tesirleri 

edebilirler. H A S A N E C Z A Gen~ k1zlar ve ihtiyarlar Deposu 

~~ski 
Bu 

• MULEN RUJ 
ak~am .,.,hyor. 

EFT AL Y A SADJ Bestekar BtMEN 
Bayan EFT AL Y A tarafmdan DANSLI ZEYBEK T0RK0LERI 

San'atkar: H A L 1 D E- B 0 Y 0 K G A L A 
Be.tekir BiMEN taranndan kendi eserleri. Saz ~ehrim;zin en maruf ve 

aevimli artist ve san'atkirlan 

Kiitahya Vilayeti Daimi 
Enciimeninden: 

Kiitahya Merkez Memleket hastaneainin 1263 lira 55 kuru, mu • 
hammen bedelli il&,. ve 74 lira 50 kuru,Iuk alit ve u,ak hastanesinin 
449 lira 5 kuru, muhammen bedelli it&,. ve 409 lira 50 kuru,Iuk alah 
hbbiyesinin miinakaaa miiddeti 11/10/935 cuma giinii aaat 15 te 
ihale edilmek iizere uzahlmlfhr. Evvelce ilin edilen terait dairesin • 
de talib olanlartn mezki'ir giinde teminatlarile Viliyet Daimi Encii • 
menine miiracaatleri ilin olunur. (6200) 

Petrol Nizam 
Sa~lar1 

Besler • Kuvvetlendirir -
Dokiilmesini keser uzabr. 

PETROL NiZAM 
Tecriibe edilmi~ en iyi sa,. iliad1r. 

istanbul K1z Ogretmen Olrulu 
Sabnalma Kurumundan: 

Okulumuzun IpSO ton Tiivenan ve 50 ton Blok maden komiirii 21/ 
10/935 pazarteai giinii aaat 15 te Istanbul Kiiltiir Direktorliigii bina· 

amda toplanan kurumumuzda .,.,k ekailtmeai yap1lacakhr. Tahmin 

bedeli 2,500 lirad1r. Ilk teminat 187 lira 50 kuruftur. ~artname okul

dan goriiliir. latekliler teminatlann1 Okul Direktorliigiinden alacak· 
Ian yaz1 ile Istanbul Liseler Muhaaebeciligine yahrmalar1 ve yani 
aaatte tartnamede yaz1h vesaikle Komisyona gelmeleri. (6182) 
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TABLET 

KATAGRiP 

TABLET 
• 

KATAG~IP 

Corlu icra daireainden • 
Gayrimenkul mallann ao;ok 

artbnna ilin1 
Corlu icra memurlui:undan: 
A.;tk artllrma ile paraya o;evrile · 

cek a-ayrimenkuliin ne oldu(u: 150 1 

I d'oniim tarla. 
Gar.;.imenkuliin bulunduiu mevki, 

mahalleai, aokait, numaraa•: Corlu ·I 
nun Kaaaboilu Egreci mevkiinde ve • 
Tapu dairesinin 29 No. aunda kayidli. l 

Takdir olunan koymet: Tamam1na 
iic; yiiz lira. 

Artt1rma yaptlacak yer, giin, aaAt: 
7/11/935 pertemhe saat 14 · 16 <;or. 
Iu iera daireainde. 

I 1 - I bu l'ayrimenkuliin arttorma 
tarlnameai 3/10/935 tarihinden iti · 
baren 935-852 numara ile herkeain 
cOrebilme.i i~in ac;;aklwr. Ui.nda yazlh 
olanlardan fazla malumat almak ia • 
tiyenler. 1tbu tartnarneyi gOrmek i~ in 
852 doaya numaraaile memuriyetimi
ze miiracaat etmelidir. 

2 - Arttrrmtya i,tirak i~in yuka -
nda yazth ktymetin yiizde 7 buc;uk 
niabetinde pey veya milli bir hanka • 
n1n teminat mektubu tevdi edileeektir 

3 - lpotek aahibi alacakhlarla di. 
ier ali.kadarlarm ve irtifak hakko aa
biblerinin rayrimenkul iizerindeki 
haklartnJ, huauaile faiz -.e maaarife 
dair olan iddialarlftJ itbu ilin tarihin
den itibaren 20 giin i~inde evraki miia
bitelerile birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri icab eder. Akai halde hak • 
fan tapu aicillile aahit olmadtk~a 

aaht hedelinin paylatmaaondan hari~; 
kahrlar. 

4 - Goaterilet~. cib>d• arttonmya 
ittirak edenler artbrma ... rtnameaini 
olrum ... Te lii:nunlu malumat almot 
Ye bunlan tamamen kabul etmit ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayi" edilen zamanda cayrl
menkul ii<; defa baltnld1'ktan aonra 
en ~ arthrana ihale edilir. Aneak 
arttJrma bedeli muhammeu k1ymetin 
yiizde 75 ini bulma:a:aa dit• - c;ok 
artbranm taahhiidil haki kalmak tu .. 
re arthrma 15 aiin daha temdid Te 
15 inci cilnil ayni aaatte yapolacak art 
brmada tahmin edit- loymetin o/o 
75 i elde edemez .. (2280) numarah 
kanuna tevfikan aat14 bet aene tehir 
olunur Ye arttoranlar taahhiidiinden 
kurtulur. 

6 - Geyrlmenkul kendiaine &.ale 
olunan kilnM derhal Teya Terilen miih 
let io;inde paraJ') Terrnez&e ihale ka. 
ran feoholunarak kendiainden evvel 
en yiikaek teklifte bulunan kimae ar
zetmi, olduiu bedelle almaia raz1 o· 
luraa ona, razt olmaz veya bulunmaz· 
aa hemen 15 ciin miiddetle artbrmoya 
c;tkarohp en c;ok arthraana ihale edi • 
lir. lki ihale arasondaki fark ve ceo;en 
ciinler i~in o/o5 ten hesab olunacak 
faiz ve diier zararlar ayr1ca hiikme 
hacet kalmakatztn memuriyetimizee 
ahcodan tahail olunur. (15185) 

Sultanahmed 5 inci aulh hukuk mah· 
kemesinden: 

1 - Orumden otiirii t«ekesine 
mahkememizce el konulan Celebi -
zade Mustafa Nuriye aid atai-tda evp 
aaft ve muhammen lnymeti ve yeri 
yaz1h emvali .-ayrimenkule miraac;1 .. 
lar~n talebile 8/11/935 cuma ciinii aa. 
at 16 da ac;;1k athrma ile EminOnii kap 
zaso kaymakamloi• dairesinde Sui • 
tanahmed betinci aulh hukuk mahke. 
meainde tahlacakta.r. 

2 - Jatiyenlerin arthrma tartna • 
mesini ve doayasondaki tafaili.h 28/ 
10/1935 ciiniinden itibaren mahke -
memize gelerek eOrebilirler. 

3 - Sallt ciinii olan 8/11/935 CU

rna ciinii arthrma paratl gayrimen .. 
kul muhammen k1ymetinin o/o 75 ini 
bulmadt(o takdirde artllrma 15 ciin 
daha uzalllarak 23/11/935 cumarte•i 
giinii aaat 10 da en ~ok arthrana kat' i 
ihale olunacakhr. 

4 - lpotek aahibi alacakhlarla di· 
ier ali.kahlaron itbu gayrimenkuller 
iizerindeki haklann1 evraki miitbite p 

lerile 20 ciin ic;inde mahkememize 
bildirmeleri liizumu ilin olunur. 

SATILACAK 
GA YRIMENKULLER 

Galatada Karakoy 

• 
I 

Elbise agazas1nda bOyOk tenzilat 
Toptan Fiatine Perakende Sab~ 

c;:ocuk Mu~ambalan 5 15 liradan itibaren Empermeabilize Gabardin Pardesiiler 
Cocuk Pardesiileri 8 15 ,. ,. Erkek ve Kadm mu§ambalan 

16 5 u.. ••• ' ........ .. 
Erkek Elbiseleri 15 ,. , Kadm Pardesiileri 

lsmarlama Kostiimler 25 1 I 2 Liradan 

11 
12,5 

itibaren " 

Tedlyatta bUyUk teshlllt 

ADAPAZARI 
• 

TURK TiCARET BANKASI 

Kuponlu Vadeli Mev~uat usulile: 

Size en gaglam ve 
bir gelir temin 

zahmetsiz 
e • 

1 - Faizinizi her ay1n birincl gi.ini.i bankan1n her hangi bir 
tubesinden alabilirsiniz. 

2 - isterseniz gerek faizinizi, gerek vadesinde ana paran1z1 
filbelerimiz ilzerine batkas• namma masrafs1z havale 
veya ~ek alabilirsiniz. 

3 - ihtiyacm1z olursa vadesinden evvel ana paray1 sizin i~in 
~ok milsait olan tartlar dahilinde bankan•n herhangi bir 
fUbesinden k1smen veya tamamen geri alabilirsiniz. 

Bu a~tlma 
En 'rOk sevilen 

artistler bir arada 

SALONU 

gecesi 1\1 A H M U K .t:. ve N E H J L E' nin gecesidir. 
NECA Tl - NUBAR - ~EFtK - CELAL - F ARUK - SOTlRl 

MARKO - RAM A ZAN - YA~AR - HASAN T AHSIN 
BestekAr SALAHADDlN Telefon : 49091 

Emniyet Sandoio Miidiirliiiiinden: 
A - Sultanahmed mahallesinin At 

meydanl sokaimda eaki 26 yeni 19 
numarah maamiittemili.t ah$ab ko p 
nak ve bahc;;enin tamamt ktymeti mu
hammeneai (9100) lirador. 

B - Sultanahmed mahalleainin At 
meydano aokaionda 11 No. h ev ile 
alhnda 7, 9, 13 numarah diikki.nlann 

Sayan lkbal 1/10/934 tarihinde 
Sandaitmtza btraktli• para i~tin veri
len 58528 numarah bonoyu kaybet · 
tij'ini aOylemittir. Yeniai verileceiin ~ 
den eakiainin hiikmii olm1yaca;, ilin 
olunur. 

I .. _E_m_l_ok_v_e_E_y_t~m B ankasz iltinlarz I 
Taksitle Satihk Emlak 

Esaa No. 
642 

Mevkii ve nev'i Depozito 

tamamt, k1ymeti muhammeneti 1800 ~-------------· liradtr. li 

Adrea: Nuruosmaniye ~eref sokak 
No. 40 Ha,san koz• Sayan lkhal 

ADEMi iKTiDAR 

Biiyiikadada Nizam caddesinde eaki 21 yeni 21/1 
numarah ve 1926 metro murabba1 bah,.eyi havi 
Kuleli ko,k. 1200 

C - Galatada Sultanheyaztd ma. , 
halleainde eaki Kl\r&alikaptan yeni 
Karaalikaptan ve DOtemeci tokaim ~ 
da eaki 3, 3 miikerrer yeni 9, 10 nu -
maralarla murakkam maa oda diik -
kin1 mihtemil bir bah evin yart hisp 
aesi, koymeti muhammenesi 1100 lira· 
d .... 

ve 

Bel gev,ekligine 

HORMOBiN 
Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 

635 Biiyiik,.artJda Giilsiim aokagmda 7, 9 numarah 
diikkan. 200 

Yukar1da yerleri yaz1h emlak bedelleri ilki pefin olmak ve eekiz 
aenc:vi ve miiaavi taksitte odenmek iizere a.,:1k arthrma ile sahlacakhr. 
Geri buakJian yedi taksit i,.in faiz ve kumuayon almmaz. lhale 16 
birincite,rin 1935 .;artamba giinilaaat onda yap1lacakhr. hteklilerin 
tubemi:~~e gelmeleri. «239» \6180), 



Bugiin: 
2 nd sahifemizde: Siyasi lema! • Harb. 
3 iincii •ahifemizde: ingilterenin hava
Cihkta rolii. 
4 iincii sahifemizde: Hikaye. 
5 inci sahi!emizde: Niifus say1mma da
ir • Yahya Kemal Tengir§enk. Adisaba
ba ve Roma mektublan. 
6 nc1 sahi!cmizdc: Askcrlik bahisleri • 
Abidin Davcr. Spor haberleri. 

• Hayat 
Ansiklopedisi 

89 
uncu ciizii ~dd1 

..) 
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ltalyan Ordusu Hili Yerinde Say1yor! 
............................................................ 
MitLetler Cemiyeti 
Kan ve afe$in 
Emrivakii 
•• 

Oniinde! 
{E! ava~l siyasadan ayirmak kolay 
t;;;;}) degildir. Afrika dogusunda ba~-

hyan sava1m haberleri biribirmi 
yalanltyan z•dhklarla dolu olmakla be
raber halyanlarm hala Aduay1 alamo • 
m1~ olduklan anla§!IIYor. Daha dogrum 
en bi.iyi.ik §ohreti 1896 daki italyan mag· 
lubiyeti iizerine kurulu olan bu ki.i~iik 
iptidai kasaba defalarla ahn1p verilmi§. 
Demel. orada bile sava! ~ok ~etin olu
yor. Bu kadan Habe§lerden beklenmez· 
di dogrusu. Heriflerin ~ok iyi ~arpl§ • 
t:klarma hiikmetmek laz1m geliyor. Hal
buki en uzman (sanatinin ehli) kuman • 
danlann Habe§ kuvvetlerine verdikleri 
rol ~u idi: Diizliiklerde cepheden sava§ 
kabul etmiyerek ~ekilmek, daha ziyacle 
dai(hk yerlerde dayanmak ve gene! suret
te ~ete sava,lan yapmak. Habe§ler yurd
severlik hi•lerini yenemiyerek Adua on
lerinde dahi !iddetli ve devamh sava§lara 
giri!mekten ~ekinmemi~ler ve c;ekinme -
mekteler demek olur. Bu hal elbette Ha
be,istan hesabma bi.iyi.ik bir fazilettir. 
Habe,ler Aduaya !talyanlar kadar ehem
miyet veriyorlar demektir. halyanlann 
bu yere verdikleri ehemmiyetin sebebi 
bellidir: Onlar 1896 maglubiyetinin le
kesini silmek istiyorlar. Habe§lere gelin
ce onlar da o zamanki galibiyetlerioin 
~an ve §erefini bedavadan ourob eksigine 
b~rak1p gitmege raZ! olmad•klanm gos • 
lermi1 oluyorlar. 

Bu batlang•c Hahe< smnlannda ba!· 
hyan sava m pel. ~ tin ve ~ok siirekli ve 
uzun olacagma alamettir. Bu man1.ara 
kar§ISmda Milletler Cemiyetinin herhan
gi bir aceleye liizum gormiyecegi anlalil
maktad!r. !ki taraf adeta giimriikten mal 
ka~mrcasma Cemiyetin usulen alacagl 
kararlan heklemeksizin a~hklan ve girij· 
tikleri sava§ta g~rtlakla,adursunlar, ote 
tarafta Milletler Cemiyeti meclisi de hu 
vaziyet kar§!Smda almacak hareket hath· 
m incelemi~ ve sonucland•rm•§t!T. Sava§ 
ba,lamadan Cemiyet Paktm 12 nci ve 
16 nc1 maddeleri i.izerinde idi. Bu mad
denio hirincisine gore Cemiyet sava1a 
ba,lanmadan yekdigere ha'lm durumun· 
da olan iki tarafa hir miihlet verecek, i
kincisine gore ise zecri tedbirlere ba§vur· 
maih dii1iinmii! bulunacakt1. Halbuki 
1imdi Cemiyet birdenhire sava§m emriva
kii kar§ISmda kaltvermi§tir. Arhk miihlet 
vermenin mana51 kalmam!§hr. <;:iinkii sa
val filen ba§lamljhr. Bize sorarsann 
15 inci maddenin bile yeri kalmaml§, c;iin
kii ihtilafh memleketlerin sm~rlannda 
kavga ate§i parlaylvermi§tirl 

Dun Milletler Cemiyeti meclisi pek uzun 
bir toplant1 yapml! ve itidal c;evres:m 
asia gec;miyen c;ok sogukkanh hir karar 
alml!!lr. Bu karar bittabi miihletli o1mak 
laz1m gel en tavsiye karandn. Y ani, sizin 
anhyacagm!Z, Cemiyet evvelce sava1 ya· 
P•lmasm diye nasihatler ederek bunun 
iGin dii!iiniip ta§mma, doludao <;1kanp 
bo1a koyma pay1 olmak iizere hir de miid
det koyacakh. ~imdi Cemiyet, ba~hyan 
harbin emrivakii oniinde alakadarlara: 

- !)u kadar zaman zarfmda sava~• 
k~~in, 

Diye nuihat edecek ve hu miiddet 
i~inde kendi nasihatinin dinlenilip dinle
nilmedigine bakacakllr. ~imdi ar!lk miid
detin az<;ok k!Sa olacagma hiikmolunabi
lir. Ondan sonra ise, eger hala sava1 
bitmemisse, o zaman on altmc1 maddenin 
tniieyyedelerini tathika s1ra gelecektir. 
Bunda da derhal 1iddete gidilmiyerek 
i1e ilkonce en yumujak tedbirlerden ba~-
1anacagl anla~1hyor: Ekonomik ve fi
nansal tedbirlcr. Herhalde Cemiyetin 

YUNUS NADI 
( Arkaar 7 nci aahilede) 

istanbulumuzun 

kurtulus 
' 

•• •• gunu 
Bugiin giizel 1stanbulumuzun 

kurtuldugu ve kahraman ordumu • 
zun §ehre girdigi mutlu giindiir. 
Her seneki gibi bu biiyiik ylldiinii
Tnii torenle kutlulanacakllr. Bu bu
sustaki tafsilali ikinci sahi!emizde 

o~ giindiir yapilan bombardimana 
ragmen Adua hala mukavemet ediyor, 
Adigrat1n da dii§tiigii tekzib edildi 

• 
•• •• •• •• Adua oniinde sungu sunguye miithis ~arp1~malar 

' 
oluyor, Danakil cephesinde 1,300 Ha be~, 700 italyan 

oldu, cenub hududunda • vaz1yet pek az farkh 
• 

Bir~ok Hahe~ askerleri han~erle dovii~iiyor, Hahe~ler italyanlarm harb 
planlar1m elde etmi11ler, tayyarel erin • homhardimanlari fazlala~b 

••• 

T aarruzun dordiincii giiniinde vaziyet ii~ kelime la,•lmaktad!r. Buna mukabil Hahe,ler bu cephede 
ile huliaa edilebilir: ltalyanlar yerlerinde aa • k!Smt kiillilerinin heniiz cepheye bile gelmedigini 

y1yorlar. soylemektedirler. ~imal cephesi gene en ,id • 
Filhakika ii~ cephede de ~ok kanh ve korkunc detli ~arpt,malara sahne olan cephedir. ltalyan 

muharebeler cereyan etmekte, ltalyanlar, u~ak, u~aklart burasm1 ve diger cepheler civarm1 hoi hoi 
tank aibi biitiin modern taarruz vas1talarm1 kul • 

D bombard1man etmekle me,guldiirler. Vaziyetin 
land1klart hal de Habef mukavemetini k•ramamak-
tad•rlar. Hatta ,imal cephesinde evvelce ald1klart hulisast bundan ibarettir. Diin gelen haberleri 
bildirilen baz1 yerlerin bile hili ahnamadtgt an • a,ag•ya koyuyoruz: 

Akdenizde italyanlar 
ingiliz gemilerini 

aramaya kalki~blar 

1 • Adua cepheslnde: 
Londra 5 (C>zel) - Dogu Afrikasm· 

daki muharebeler hakkmda ahnan haber· 
Jere gore c;arp•§malar hugiin de ak§ama 
kadar devam etmi§tir. Bilhassa Adua 0-
niinde <;ok kanh muharebeler olmu1tur. 
Baz1 rivayetlere gore her iki taraf 1ehri 
bir iki defa abp hnakmijlardn. 

!talyan ve Hahe1 ordulan gogiis gogii
se, siingii siingiiye muharebe etmekte • 
dirler. Birc;ok Habel askerleri hanc;erle 
c;arp1~maktadn. ltalyanlar Hahe! asker· 
lerinin maneviyatml k1rmak iizere fazla 
miktarda tank ve u~ak kullanmaktad1rlar. 
Ak~am gee; vakte kadar gelen haher • 

ler, ii~ giindenheri yap1lan bomhard!
mana ragmen Aduanm hala mukavemet 
ettigini hildirmektedir. 

Romada ne§redilen resmi hir teblig 
Hahe1 mukavemetinin bu sabah c;ok kuv
vetli bir 1ekil ald•i!•m haber vermektedir· 

Diin verilen haberl<re ragmen Adig • 
ratm ltalyanlann eline dii,medigi bugiin 
~oma mehafilinde dahi kabul edilmek-

Habel :zabitleri 

tedir. Habel hiikumeti de Adigrahn 
<'ii!tiigiinii resmen tekzih etmij, 1ehrin 
yakmlannda kanh muhareheler yap1l • 
makta oldugunu bildirmi!tir. <;:ok telefat 
'ardn. 

lngiliz ga:zetelerinin haberleri 
Londra 5 (A.A.) - Bu sabahki ln

giliz gazeteleri, Aduanm yakmda dii§e· 
cegi fikrindedirler. 

Soylendigine gore yiizhin ki1ilik alii 
ftalyan fnkaSI 65 kilometroluk bir cep • 
he iizerinde ilerlemektedir. halyanlann 

1imdiye kadar ijgal ettikleri Habe~ top
rag• ii~ bin kilometro murabba1 tahmin 
olunmaktadn. ltalyan taarruzu, tayya • 
reler, kii~iik ve seri tanklar ve dag top • 
larile takviye edilmi1 bir haldedir. !tal -
yanlar, Adua bolgesinin en onemli stra • 
tejik noktalanndan biri olan Ramal m!-

( Arka11 7 nci aahilede) 
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' 

~ T aarruzun dordiincii giiniinde 
~ ordular1n vaziyetini tetkik 

Siiel muharririmizin miitalealan 
Diin aksam saat 9 a kadar gelen 

haberleri~ en miihimmi Aduanm 
hala ita!yanlarm eline gec;mcmi§ 
oldugunu bildiren telgraflard!r. 

Eritre smmna 50 kilometro me
salede bulunan bu kasabanm bii • 
yiik bir sevkulceni k1ymeti yok • 
tur; onun i<;in dli&iiP dii~memesi • 
nin de harb hareketleri bak1mm • 
dan biiyiik chemmiyeti olamaz. Bu 
kasabamn yalmz italyanlar i~in 
manevi bir k1ymet ve ehemmiyeti 
vard1r, ki o da 40 y1! once maglub 
olduklan yeri, 40 ytl sonra. HabP$· 
lilerden zaptetmek suretile eski 
maglubiyetin intikamm1 alml$ o
!acaklard•r. 

• Londradan gelen son haberler, 
italyanlarm yalmz Adua}'l degil; A· 
d1grah da alamad•klanm bildiri • 
yor. (Ha\buki ita!yan resmi tebli
gi k1taatm buraya 4 birincite~rinde 
girdigini iddia ediyor.) 

italyanlarm bu rn1takada ~ok 
$iddetli bir mukavemete ugrad1k • 
Jan muhakkakhr. Bu mukavemct, 
tayyare, tank, ag•r top~u gibi, Ha
be$1ilerde bulunm•yan biitiin mo • 
dern taarruz vas1ta!anm kullan • 
malarma ragmen, Habe$ miidafaa
smt tahmin ettikleri kadar siiratle 
k~ramad•klanm gosteriyor. Halbu
ki bu m.ukavemetin. Habe$ ordusu
nun biiyiik k1sm1 tarafmdan goste
rildigini sanm1yoruz. 

<;iinkii Habe§ ordulannm hudu
da bu kadar yakm yerlerde kat'i 
meydan muharebeleri vermeleri 
muhtemel degildir. 

1 -Adua m1ntakas•nda: 
En miihim muharebeler diin de 

gene bu mmlakada cereyan et • 
mi$1ir. 

italyanlar, Adirgat - Adua -
Aksum hattmda taarruz elmekte • 
dirlcr. Buradaki Habc$ kumanda • 
m Ras Seymun, biitiin kuvvetleri
ni muharcbeve sokmaml$ olmas1 -
na ragmen, italyanlar hi\!a olduk
lan yerde saymaklad!rlar. 

Buradaki italyan kuvvelleri ii~ 
ko!dan taarruz etmektedirler. 100 
bin kisidcn miirekkeb 6 f1rka 65 
kilometroluk bir cephe iizcrine ya
Yilmishr. Sol cenahtaki General 
Santini kolunun hedefi Adigrat, 
merkezdeki General Biroli kolu • 
nun hcdefi Adigratm $imali gar • 
bisindeki Debradano ve sa~ cenah
taki General Maruvignu kolunun 
hcdefi ise Aduad1r. 

italvanlarm 1 inci ve 2 nci milli 
kolordularile yerli askerler kolordu
sunun, yani ll<; kolordusunun bura
da Ras Seymunun bir k•s•m kuv -
vetlcri kars1smda ~ok mii$kiilatla I 
ileriledi~i muhakkakhr. Bunun en 
biiyiik delili hala Aduavt zaptede • 
memi$ olmaland1r. ita!yanlarm 
$imdiye kadar 3000 murabba kilo • 
metro arazi isgal ettikleri haber 
veriliyor; fakat Habcslilcrin ilk 
mukavemetini k•ramamtslard~r. 

Londradan gelen bir habere go -
re, Habe$ ordusu. Aksum - Adua 
hatbm uzun miiddet miidafaa et -
miyecek, as1! ve kat'i muharebe 
~ok daha cenubda olacakhr. Bu ha
ber dogrudur; ~iinkii makul ve 
manhkidir. Habeslilerin, ita!yan · 

~~u-1-ac_a_k_••_n_•z_._. ______________ _,; ~ Sabaha kar~1 •ldti1m11: 
aon haberler 7 nc:• 

•ahifcml&clcdir, 

Bu mukaddemeden sonra diin 
gelen haberlere gore vaziyeti tet· 
kik edelim: ( Arkan 7 nci aahifede) 
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of cephede/ri hare/rat •ahalarlnl goaterir harita 

ltalyan1n 
yapt1g1 

lngiltereye 
teklifler 

-------
ingiliz 

evvelki 

D1s 
' 

isleri 
' 

giinkii 

Bakan1 Musolininin 

tekliflerini reddetti 

italya Akdenizde 
kar,Ihkb ilgasm1 
. konu~malar 

alman ihtiyati 
ve yeniden 
yapdmasmi 

tedhirlerin 
tarafh ii~ 

istiyor 
-------

Londra 5 (A.A.) ~ Musolini Ak- konu§ma hakkmda uzun malum at ver • 
denizdeki bugiinki.i gerginligin yerine, mektedir. 
kat'i bir kotar11 amacile, candan elbirlii;i Gazetenin yazd1g1na gore, MmoEm, 
edilecek olsa, harb miiddeti azalacag1 gi- Paris ve Londradaki biiyiik ekileri V<· 
hi bansa da yard1m edilmi~ olacagm1 Sltasile yeni konujma tekliflerinde bulun· 
ingiliz hiikumetine bildirm~itir. mujtur. Grandi Sir Samuel Hoarea Mu-

Bu bildirik, filen mevcud o1mlyan bir •olininin ~ok samimi bir mektubunu ve•· 
tehlikeye kar11 biitiin ilgilililer tarafmdan mi~tir. Bu mektub, ltalyanm Paris biiyiik 
almm•! ihtiyati tedbirlerden hemen ve elc;isi tarafmdan Lavale verilenin aym· 
hep birden vazge~ilmesini teklif etmekle- dir. Musolini anla~ma1hgt genij1etebile -
dir. Bu amac1 giiden gorii§meler Romada cek her tiirlii te§ebbiislerden ~ekinece • 
iyi kar1,Janacakl!r. gini bildirmekte ve her iki hiiyiik devlet:e 

Londra 5 (A.A.) - Times gazetesi, te§riki mesai arzusunu tebariiz ettirmek • 
fn~tiliz D11 l,Ieri Bakani1e ltalyan bu • tedir. 
yiik el<;isi Grandi arasmda diin yap1lan ( Arkaa• 7 nci •ahilede) ········II ............................................................................................................... . 

Cenevrede diinkii i~tima 
MiitearriZI se~ecek bir komisyon ayr1ldt, 

son karar1 ~r~ambaya Asamble verecek 

etmeyip emniyet Konseyde diin italya hiicum 
tertibah ald•gm• soyledi, Hahe~istan 

maddenin tatbikm1 istedi 
da 16 nc1 

Cenevre 5 (6zel) - Cenevre hugiin 
hummah bn faaliyete sahne olmu§tur. 
Saat 16 da 13 ler komitesi toplanarak 
raporunu bitirmi§ ve konseye gonderm•1· 
tir. Konsey derhal gizli hir toplanh ya· 
parak 13 ler komitesinin raporunu ince· 
lemege ha,laml§hr. Bu miinasebetle ya • 
p1lan konujmalar neticesinde herhan'!i 
bir karar verilmezden evvel miitearnzm 
tesbiti i~in lr.onsey iiyelerinden miirekkeb 
6 ki,ilik bir komisyon te§kili kararla!tlrll
m!§Ur. lngiltere, Fransa, Sovyet Rusya, 
Portekiz, ~iii ve Danimarka murahhas
lan bu yeni komisyona iiye sec;ilmi!ler • 
dir. • 

lngiliz delegesi Edenin talebi iizerine 
bu komisyon bu ak!amdan itiharen i~e 
ha!hyarak raporunu haznhyacak ve pa • 
zartesi giinii oi(leden sonra toplanacak o
lan kon.eye verecektir. 

Komey bu raporu esas tutarak miitear· 
TIZI tesbit edecek ve icab eden karann \·e
rilmesi i~in meseleyi Asambleye gondere· 
cektir. 

Asamh1e ~ar1amha giinii saat 16 da 
toplanarak Uluslar Kurumu paktma_ g~ , 
re miitearnza karjl almacak tedb,rlen 
kararla111racaktn. 

Cenevre mehafilinde miitearnza kar11 

Miitearrr~r te•bit edecek A.ltrlar 
komite•ine ~ilen iiyelerclen 

Eden ve Laval 

16 nc1 maddenin tatbik edileceg1 muhak• 
kak addedilmektedir. 

Aleni iftima 
Cenevre 5 (A.A.) - Kon<eym u • 

mumi toplanh<l bugiin saat 18 den az; 
( Arkan 7 nci oahilede) 

AkmdanAkma 
Tarihi tefrikamlZI bugiinden itiba

ren ikinci sahifede bulacaksimz. 
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Tarlhl roman : 68 Yazan: M. Turhan Tan 

Bir avuc akmct, i~ine dii~tiikleri korkunc durumu 
~a~dacak bir sogukkanhhkla kar~tdtyorlardt! 

Mustafa, kendi durumundan yolda1 • saflann kaynatllgl, iindekilerio daha kan
lannm halini sezerek ~ahjmJya ara ver- jlk bir bi~imde dalgaland•g• giiriildii. Hii
megi qereldi buldu, iizerinde bulundugu cuma g~ecegi beklenen diisman bulun-
yJgmdan hayk1rd1: duiiu yerde duruyor gibiydi, yalmz yan 

- Arkadaslar biraz dinlenelim. tarallarda hirer yay ~izer gibi davran1 -
Bu emri verirken ayaga kalkm1 11, iki yordu. 

elini yanlanna dayam1 11. Bu vaziyette sa- Bu, bir ~evirme hareketi olmakla be
g,m, solunu ~ok iyi l'liiriiyordu. Bir ta - raber l'ierekSizdi. <;:iinkii say1s1 on binden 
rafta alabildii!ine uzanan su, iibiir taraha arttk goriinen bir f~rkamn yiiz ki1ilik bir 
ova vard1. Ova, ak•ncJlann gelecegi isti- biiliigu ~evirmege kalk11masmda mana 
kametti, Mustafa o istikamete goz atmca yoktu. Bu boliik ise zaten ka~may1 dii • 
bird en irkildi ve bagudt: Diisman seli- siinmiiyordu, son una kadar dogiije ha -

1 zulanm11 bulunuyordu. • yor .. 
Evet, dii1man geliyordu ve bu di.i1man Mustafa, ortalardaki hareketsizlikle 

pek kalabahk gori.ini.iyordu. Ger~i heniiz yanlardaki ~evirme hareketlerinin birbiri· 
uzakta bulunuyorlard1. Lakin atlannm ne aykmhgmt di.i1i.inerek ortadaki s•rn 
direk direk ~1kard 1g1 toz, say1lannm ~ok- incelemege ~ah uken di.i1man alaylan 
)ugunu belli ediyordu. Mustafa bu gii- i~inde iki ath belirdi, kJSkaca sJkljllnlan 
rii! iizerine yere 51~racL, arkada1Ianm bir akmc1lara dogru yiiriidii. Arada zaten 
araya topladt, sordu: pek az bir a~1khk vard1, gelenlerin sekil-

leri pek iyi se~iliyordu. Bundan oti.irii - Nidelim 1imdi? .. 
Mustafa da, yolda,lan da yiizyiize gelHer aaJZ ayni kelimeyi soyledi: 

" meden o iki athmn cinsini, cibilliyetmi 
- Doiiii1elim! anlamJslarcL ve biiyiik bir hayretle hay-
- Atlamn oyleyse 1 kum•!lardt: 
$imc;li bekliyorlard1. Arkalannda ajJI- _ Bir Tiirk, bir Borlak (I) 

maSI giic bir sed. onlerinde homurdana Ger~ekten de oyleydi. 1ki athdan biri 
homurdana gelen be1 on alay dii1man iri boyile, kiirenin belinde oturan efsane
vardl. Bir kolu can11z, bir kolu canh bir vi bir eider gibi eger iistiindeki durumile 
k1ska~ i~ine girmi1ler gibiydi. Daha ge- Tiirk ve akmct oldugunu belli edip du • 
ride bulunan ve belki yiiriiyiislerini biraz ruyordu. Obiirii de giizel yiizile, pek siis
yava,latmts alan akmctlar yetismezler~e. Iii kostiimile, giimii1 savath silahlarile ve 
bu ktska~tn kendilerini ezip hurdeha1 et- at iistiindeki beceriksiz oturu1ile Morlak
mesi pek miimkiindii. <;:iinkii boylan bos- hgmt anlallyordu. 
Ian gibi saytlan da arllk ortaya c;•kmt! Biitiin boli.ik giderilmesi giic bir hay
alan diijmanm ~oklugu her tiirlii kurtu- ret i~indeydi. Bir Tiirkle, hem akmc1 bir 
lu1 iimidlerini kokiinden ytkacak bir ker- Ti.irkle bir Morlagtn atba1t beraber geli
tede idi. ,;, yanyana bulunuju golr.le yerin birlik-

Bununla beraber ne iirken vardt, ne te yi.iriimesi kadar aykm bir1eydi. Ne 
titriyen. 0 blr avuc akmct, i~ine diisii .. er- gok yere kadar akalbilirdi, ne yer goke 
dikleri lr.orkunc durumu jajtlmaga deger kadar yiikselirdi. Fa kat bu olm1yacak 
bir sogukkanhhkla kar!Ihyorlardt. <;:iinkii 1ey isle olmujlu, bir Ti.irk aktnct ile bir 
akm strasmda boyle tatstz tesadi.iflerin de Morlr ~ yanyana yiiriiyordu I 
yiiz gosterecegini biliyorlardt, ~ok gor- Boli.ilr. ve Mustafa, 1ahid olduklan 
mii1lerdi ve ~ok duymuslardt. Onun i~in sahnenin naSJ! bir anlam tajtdtgmt kes
hzaya nza diyip belr.liyorlardt. tirmege bo1 yere ~alt1trlarken ilti ath ya-

Dii man onlan daha uzaktan g<)rur na11t ve Tiirk selam verdi: 
gormez a~tltp yay1lmaga bajlamt!lt. Kt<- - Merhaba Mustafa Bey l 
kacm canh lr.olu bu harelr.etle uzuyor, ge- - Merhaba yolda,. Hayrola. 
ni1liyor, dalgalt bir kanad bi{imi altyor- - Beni lskender Pa1a bu Dalman 
du. Mustafa, ka1lannt ~atarak, bu rna- ordusuna el~i giinderdi ve size ili1ik edil
nevrayt gozden ge~iriyordu. ~imdi oynak memesi i~tn pazarhiia giri1ecektim. Ba1· 
bir kanada benziyen IU durumun biraz · lannt gordi.im, konuJium. Herifio burun 
sonra tstran, kuan, deviren ve oldiireo yeli sert. Konu1muyor, fosur fosur esi
bir perde bi~imine girip iizerlerine attla- yor. Neden s6nra kerem etti, sizin her 
cagm1 dii1iiniiyordu, kendilerinin bu ktv- biriniz i~in yi.iz diika altmile on tutsak 
nmlan, htlan saytlmaz kahn perdeyi vermemizi, ' ordumuzun geri dC'niip git • 
ytrtmamak i~in yapacaklan oyunlan goz mesini istedi. Ben de diinmeden once se
iiniine getirerelr. heyecanlantyordu. ni gormegi dogru buldum. Herifler ka-

Bir araltk, admt Nazh koydugu Ef • labahk. Biz saldtrtp Ia bunlan haklaym
lalr.lt ktzla Maryay1 hattrladt. Btr ~i~ek ctya kadar onlar sizi sininize kavu1tura -
iizerinde karde¥;e ya11yan bu iki kele- caklar. 1skender Pa,a, buna haytflant • 
bek, bir ftdan iizerinde ba,ba!a verip yor, sizi lr.urtarmak istiyor. NastD Dal • 
o fidandan ortakla1a aldtklan hazzt bir- matlar ba1bugunun istedigi parantn ve 
birlerine fJMldtyan bu iki gance giil, gO- tutoaklann verilmeoine sen de razt mtsm? 
ziine o kadar anlt, o kadar ahmh gorii - Senin cevabmt ben Pasaya gotiirecegim, 
ni.iyordu ki ihtyamz i~ini ~ekti. Biraz IU Morlak Ia kendi ba1buguna bildire • 
1onra bellr.i <liiiiii1e doiiiite. kanlara bu - cek. 
lana bulana olecekti, onlan hattrlamaga Gene akmct dii1iinmedi, yolda,larma 
aman ve zaman bulamadan can verip gi- dant1maga da lUzum gormedi: 
decekti. 0 vakit bu iki kelebek ~i~ek•iz, - lskender Pa1anm, dedi, ellerini 0-
bu iki gon~e giil fidanSJZ kalacakll. Bu. perim. Hakktm helal etsin I 
kendinin oliimiinden daha actkh bir1ey- - Bu ne olemek Mustafa Bey l 

eli?.. - Akmct, Azrailin agzma da dii1se, 
.Simdi burnu stlltyordu ve cni.inde para ile kurtulmak istemez. Biz ~arp•l•

dal~~:a dalga ·~•Ian sen' kanadm altm- cagtz arkada1. Haydi git, boyle soylel 
da ezilmemelr. ihtiyactnl duyuyordu. lki El~ililc yapan aktnct ayak diremedi, 
kelebegi ~i{elr.siz, iki gon~e gi.ilii fidanstz aylljmai!a giri1medi: 
buakmamak i~in altm ~elik, palaSJnt y1l- - T ann yardtmctn olsun Bey, dedi, 
dtnm yapmak istiyordu. Evet, iildiire- goz gore gore oliiyorsun. Fa kat yiikseli
cek, boyuna oldiirecek, durup dinlenme- .vorsun. Senden beklenen de budur. 
den oldiirecek, falr.at olmiyecekti. Ve sonra yantbasmdaki Morlaga don-

Gene akmct, biitiin benligini oar an bu dii, 1aka eder gibi 1u sozleri soyledi: 
hay at a1kile bir kat daba yigitlejml!, bir ( Arka" uar) 
kat daha aslanlajmt!lt. Attn iizerinde du
ramtyor, di.i1mandan once harekete ge~
mek ozlemile luvrantp duruyordu. t,te 
bu mada dii1man alaylan arasmda an
)aSilmaz bir hareket belirdi, arkadaki 

(1) Dalma~ya daglannda ya~1yan bir 
kiSim halka eskiden Morlak derlerdi. 
Bunlar Slav - Arnavud melezleridir. 
Boylu boslu, yakJ~tk!J adamlard1. Pck 
siis!ii gezerlerdi. 

&eglide giizel bir diki~ sergisi a~ddt 

cregli ( vze1) - Eregli Bi{ki Yurdu bu ytl guzel btr sergt a~mijiiT. :,ergt· 
de g~s~len i1lerin inceligi ~ok b~enil mi1tir. Giinderdigim resim serginin a~ll

torentnde bulunanlan aostermekledi.,, 
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( $ehir ve Memleket Haberlerl ) Siyasi icmal 
Ftndtkhda alb 

ev yand1 
1
1 

istanbulumuzun 
kurtulu~ giinii 

itfaiyenin gayreti ate~in 
oniine ~abuk ge~ti 

Evvelki gece Ftnd1kltda bir evdcn ~~
kan yangm yantndaki evlere de mayet 
etmi1, itfatyenin ccsurane ~ah~mast so • 
nunda altt ev tamamen, bir ev de kJSmen 
yandtktan •onra sondi.iri.ilmi.ijti.ir. 

Gece saat ikiyi bet ge~e Fmdtkhda 
Akakdam sokagtnda maliye memurla • 
nndan Mekkinin oturdugu evden bir • 
denbire kan~1lc duman ft~lr.trmt! ve ev der
hal tutu~mu~tur. 1tfaiye bi.iyiik bir h1zla 
yeti~mis. fakat yangm sette ve sokaklar 

Bugiin biiyiik torenle 
kutlulanacak 1 

Bugi.in giizel istanbulumuzun 
kurtuldugu vr kahraman ordumu
zun <rhre girdij!i mutlu giindiir. Hed 
srneki F:ibi bu biiyi.ik yildoniimii ~ 
torenle kutlulanacaktlr. ~ 

Bunun i~in haztrlanan programa 
gore sabahleyin saat 9 da Sultan -
ahmed mevdantnda biitiin siicl 
k1t'alar ve ~ckteblerlc. izciler, tl'
nivcrsite ve yiiksek okul talebeleri, 
liscliler ve ortamcktebler, esna( 
kurumlart a!Cabe strasi!c toplanmt~ 

da dar oldugundan otomobiller tramvay 
caddesinde kalmtl, efrad hortumlan cad
deden be1 yuz metro ilerideki ate1e ka
dar yaym11 ve saat 3 te stkmaga ba,la • 
mtjllr. Bu zamana kadar yangtn ii~ eve 
g~mis bulunuyordu. Tam bu mada 
T erkos musluklannda su bulunamamtl • 
hr. Bunun iizerine itfaiye denize kadar 
hortumlar uzatarak suyu oradan almtl -
hr. Al~akdam sokagmda yangtn devam 
ederken sokaklann dar olmasmdan dola
yt ales arka sokaga da sirayet etmi~tir. 

bulunacaklardir. i 
1 Brincitc~rinin 6 nc1 giinii kahra- I 

Evleri yanan hallc ~trtl~1plak sokaga 
ftrlamtllardtr. Beyoglu itfaiyesinden Ha
san adtnda cesur bir itfaiye neferi elinde 
hortum, yangmla pen~tletirken dumanlar 
arastnda kalmtl ve yaralanmtlhr. Hasan 
derhal hastaneye kaldmlmljhr. 

Y angtn bir araltk bi.iyiimege yi.iz tut
mussa da itfaiyenin gayretli ~altjmast ve 
denizden bol su altnmas sayesinde 6 ev 
tamamen, bir ev de lmmen yandtlr.tan 
sonra atesin oniine ge~ilmistir. Evlerin 
biilmeleri esas tutularak 11 evin yandtgt 
soyleniyona da esast yoktur. II 

Y anan evlerin say1lan ve sahibleri I 
0unlardtr: 

M Utekaid N ecibin evi, N esimenin evi, 
4 sayth Kamilin evi, 6 sayth Nailin evi, 
9, 11, 17 say1h Zeki ve lr.aptan Hidaye
tin evleri .. 

Polis yangtn hakktnda tahkikata 
ehemmiyetle devam etmektedir. Ate1in 
elektrik kontagmdan ~tkttgt zannolun • 
maktadtr. Evlerdeki bi.iti.in ejyalar yan • 
mtlltr. lnsanca eksiklik yoktur. 

man ordumuzun istanbul topraf:t -
na ayak bastlf(t tam saat 10 da 21 
par~a top ablacak ve bu s~rada 

limanda bulunan biitiin vapurlar 
diidiiklerile kurtulu~ bayrarmm 
kutluhyaca klard1r. 

Torcne i~tirak eden okullar ih -
tiram vaziyeti alacaklar, halkla 
kara ve dcniz nakil vasttalan bir 
dakika olduklan ycrdc durarak ts
tanbulu bugiinc kavu~turan aziz 
~ehidlerimizi anacaklard~r. Toren 
alayt onu be~ ge~e hareket ede -
rek Alemdar, Sallom<ogiid, Resa
diye caddesi, KoprU, istiklal cad
desi yolile Taksimc gidecektir. I 

Burada tiiren dircgine ~anh bay - ~ 
rag,m1z ~ekildikten sonra istiklal ' 
mar$1 ~a!Jnarak abideye bir ~elenk 
konacak, yi.iksek mekteb talebesin
den bir gencle ~ehir Meclisi iive-
lerindcn bir zat laraundan soylev ~ 
verilecektir. ~ 

Miiteak1ben ktlaat, komutanlartn 
iiniinde g~id resmi yapacaktlr. 

Ogleden sonra bir heyet istanbul I 

Komutanhj(l merkezine giderek 
halkm ordumuza olan §ukran duy-l 
gulanm sunacakttr. 

Gece programr 

Sayun i~in halk 
haZirlanacak 

Miiteaddid yerlerde 
konferanslar verilecek 

Harb 
a talya ile Habe1istan arasinda mulia•~ 0 samat basladt. Harb filen vaki oldu· 

gu halde resmen ve kavlen mevcud 
degildir. Bu iki tarafm da birbirlerine 
resmen ilam harbetmemelerinden ileri 
geliyor. Umumi Harbin kan!t ve act ha· 

Niifus saytm biirosu diin de llbay!Ik- hralan heni.iz unutulmadtgt, ikhsadi, i~-
timai, siyasi vahim avaktbl alllnda diin· ta bir toplanll yapm111tr. Bu toplanttda 

bazt eksiltmelerin ihalesi yaptlmtj ve o yamn galib olsun maglub olsun bi.itiin 
milletleri hala inledii!i bir zamanda res• gi.in ~ahsacak gazete miivezzileri i1i et-
men harb iliin etmege kimsede cesare! raftnda konusulmuslur. 

Niifus say1m biirosu halka hitahen kalmamlshr. 
nesredilmek iizere bir beyanname ham- Harbin oniinii almak i~in kurulmut U-

luslar Kurumu gibi biitiin diinyaya 1amil lam11ltr. 
Anadolu 1lbayhklannda say1m hazlf- bir miiessesenin ve bunun dayandtiit and· 

!tklanm gormege giden lstatistik Gene! l&~mamn mevcudiyeti karjmnda, bi.itiin 
Direktor vekili Celalle 1svi~re Ni.ifus di.inya devletlerinin harbin gayrime1ru ol· 
Direktori.i aym on besinde 1ehrimize ge- dugunu kabul eden Kellog, diger ismile 
leceklerdir. Biiti.in niifus saYJm memur- Paris muahedesindeki imzalanmn heni.iz 
lartnm T abim otadyomunda toplana • kurumadtgt bir mada herhangi bir hii
rak kendilerine Celal tarafmdan saytm kumet, agztndan «harb ilan ediyorum>> 
hakkmda bir konferans verilmesi di.i1i.i - soziini.i ka~!Tmagt ihtiyata muvaf1k bul • 
niilmii1se de bilahare bundan vazge~il - mamaktadtr. 
mi1tir. Y almz 1statistik Direktorliigi.i, Maahaza sozle harb ilan ve tebliii e
aytn on yedisinde giindi.iz saat 2 de rad- dilmemis olmakla beraber Afrikada bii
yoda bir konferans verecek, o giin bii • yiik bir harbin biitiin deh1et ve fecaatile 
tiin saytm memurlan nahiyelerde ve ka- ba,ladtgt, biitiin cephelerde kan govdeyi 
zalarda toplanarak konferanst dinliye • gotiirdi.igii a0ikiird!T. 

ceklerdir. 1talya hi.ikiuneti muhasamattn ba,Ia-
Bunlardan maada Oniversite profe • maSt kendisinin fetih ve istila emellerin • 

•orlerinden Navmark aym 14 iinde, den deiiil, belki Eritre ve Somali miis • 
Uray fktl'ad Direktorii AStm Siireyya temlekelerinin emniyetini korumak endi • 
aytn 16 smda, Oniversite profesorlerin- sesinden ileri geldiiiini iddia ederelr. bu 
den Llmer Celal aym 17 sinde saat 20 yolda Milletler Cemiyetine tebligatta bu· 
de say1m hakkmda hirer konferans ve- lundu. ftalya hiikumeti .Sarki Afrika 
receklerdir. miistemlekelerine biiyiik askeri kuvvetler 

Eminonii Kaymakammrn ' sevk ve tah0id etmege basladtii• zaman 
konleran•r da ayni sebebi yani mezkur miistemleke • 

Eminonii Kaymakamt Raif niifus sa- lerin muhafazast kaygusunu ileri si.irmi.is· 
y1m memurlannt $ehzadeba,tnda F erah tii. 0 zaman hudud hadiselerini, hudud 
tiyatrosunda topltyarak say1m hakkmda civanndaki kabilelerin batstzhgtot ve 
talimat vermi1tir. lkinci bir toplanhda Adisababa hi.ikumetinin otoritesizligini 
Onivef'ite konferans salonunda yap!la- bahane tutmu1tu. $imdi ise Habetistamn 
cakttr. umumi seferberlige hamlanmastm hal • 

Denizde aayrm yan mi.istemlekeleri hududlarmm emniyeti 
Saytm gi.ini.i limanda ~a!tsacak sayim i~in bir tehdid saymtt ve bunu bertaraf 

ve kontrol memurlan i~in Deniz T ecim etmek ve tahani.id i~in toplanmakta olan 
Direktorliigiince bir talimatname ham • kuvvetleri dagttmak i~in hava hi.icumla • 
lanm10ttr. Gemi siivarilerine saytm isin • nna ve askeri hareHta ba,lamak iizere 
deki odevle·ini gosterir ayn lalimatna • Afrikadaki ba,kumandana salahiyet ver• 
meier gonderilmijtir. diiiini iddia etmittir. Davasmt bu yolda 

Milletler Cemiyeti oniinde mi.idalaa ede
DENfZ ISLER/ cegini anlatmak i~in de bu kararm1 o mii• 

KULTUR 1$LERI 

Gece Taksim alanmda ~ehir 
bandosu taralmdan ulusal par~alar \/ 
~a!tnacakbr. Saat 20,30 da istanbul ~ 
Vali ve Belediye reisi tarafmdan I 
Perapalasta kahraman ordumuz ~e- ( 
refine bir ~olen ve biitiin Halkev - ( 
lerinde miisamereler, konscrler ve· Yeni ~ilcbler 
rilecektir. f J 

esseseye re~m~n haber vermittir. 

illetler emiyetine gelince, Cemi ' 
zecri tedbirleri hrarla,brmalc i~in fngil• 
tere ile F ransa arasmda bahri letrilr.i me
saiye dair cereyan etmekte olan diploma• 
si miizakerelerin neticesine intizar etmek• 
tedir. F akat 1talya hiikumeti bu miizake• 
relere liizum btrakmamak i~in lngiltereye 
Akdenizde iki taraftn ald1i{t bahri ted • 
birlerin karo1hklt olarak geri ahnmaStni 
teklif etmi0tir. 

Son zamanlarda Deniz ticaret i omu· 
Bu iln!(i giinde $&nlt orduya tiik· k k d' 

ranlarlmtzl bir daha sunarken bii. za yeni yeni gemiler iltiha etme te If. Mi.iste~ar 1stanbulda tiin Tiirk mil!etini ve !stanbullu _ Ulusal sermayelerle haricden alman ve 
Kiiltiir Bakanllgl Mi.iste1an Rtdvan ian kutlularlz. Ti.irk armatorlere aid bulunan bu gemi-

N afiz bazt ozel i1lerini gormek iizere }i..,... _____________ ~ llerin hepsi on be1 ya1m1 ge~memit tilep-
1stanbula gelmi1tir. Y akmda Ankaraya lerdir. 

donecektir. Orta tedrisat ire lorii v· Maruf armatorlerden Pa1abah~eli d k A 500 go··nu··JJu··t 
111 de bu hafta tehrimize gelecek ve orta Mustafa Cerna! son ay i~inde 1ngiltere • 
tedri<at ijlerini inceliyecektir. • den bi.iyiik bir gemi daha satm almi!Ilr. 
Giizel San'atler Akademisinde ikinci ltalyan Yaktnda limanumza gelecek alan va • 

kaytrler kafilesi de gidiyor pura torenle ad konacakttr. 
Dii!er taraftan M. Musolini Milletler 

Cemiyeti tarafmdan kararlajllnlacak 
zecri tedbirler iktJSadi ve mali mahiyette 
oldugu takdirde bunlann tatbikmt harb 
hareketi saymtyacagtnt son nutkunda <oy• 

Gi.izel San'atler Akademisinde kayid- Armatorlerden Lutfi Yelkenci tara • 
ler bu aytn on be1ine kadar siirecektir. Goniillii olarak Dogu Afrikasma gide- fmdan alman yi.ik vapuruna Tan ismi 
Almanyada bulunmakta olan Akademi c~k olan 1stanbul 1talyan genclerinin ka- konulmast E\11bakanlJk~a tasdik edil • 
mimari profesiirlerinden Egli 1stanbula yid muamelesi bitmi~tir. Simdiye kadar 
donmiijtiir, diger profesor Ginther bu bir goniillii yaztlanlann saytst 500 i.i bulmut
lr.a~ gun i~inde gelecektir. 

Y ann Alr.ademide ressam F ettah ta -
rafmdan ozel bir resim sergisi a~tlacakttr. 

Y eni orta mektebler 
Ki.iltiir Direktorliigi.i ortamekteb tale

besinin yerle1tirme i1ini tamamile bitir • 
mi1, a~tkta hi~ talebe kalmamtjltr. Kum· 
lcapJda yeni a~tlan ortamekteb oni.imi.iz
deki hafta i~inde tedrisata ba,hyacakttr . 

tur. 

40 ki,ililc ikinci kafile . oniimiizdeki 
cum a sabah1 Loid T riyestinonun bir va
purile 1stanbuldan 1talyaya gidecektir. 
Bu 40 kisilik grup ta hep bekarlardan 
ibarettir. Bi.iti.in goni.illi.iler ikincite,rinin 
on be1ine kadar ltalyaya gitmi1 o)acak
lardtr. 

MUTEFERRlfi 
Bir Rumen t~rpit~su 1stinyede Cidede par~;ala;;;; Rus motorii 

temtzlemyor Bir Rus motorii Karadenizdeki son 

ECNEBI MEHAFII.DE 

. Rom~nyantn Re~el ~ erdinand tor : ftrltnalardan peri1an bir halde Cide li
pltosu ltmammtza gelmtl ve alt•. te~t.z· manma diismu1tiir. Gemi par~alanmtj, 
lenmelc iizere lstinye doklanna gtrmtjl~r. i~indeki e1yadan bir kt5mt ~tkanlabil -
Bu torpito bizim Kocatepe torptlosu m- mi~tir. Geminin 6 tayfastntn lstanbula 
temindedir. 38 mil si.irati vardtr. . nakli i~in para istenilmijtir. 

Geminin si.ivarisi diin llbay Muhtttin T B k d" ld' 
Osti.indagt 7iyaret etmistir. anm a am un ge I 

Bir Romen mekteb gemiai Bir miiddettenberi dogu ilbayhklartn-
/atanbuldan ge~ti da incelemelerde bulunan T anm Balr.a-

Rumenlcrin Kostenza ismindeki mek- n1 Muhlis Devlet Denizyollanmn Erzu
teb gemileri diin limammtzdan ge~mi~tir. rum vapurile diin sabah tehrimize gel • 
Gemi 1talyaya gitmektedir. Orada Ro- mi1, ve kalltlanmtthr. Sonra Ziraat Ban
manya hi.ikumeti hesabma yaptlan bir kasma giderek orada me1gul olmu!tur. 

denizalh gemioini teselliim ederelr. Kiis- Yann 1stanbul T anm Direktorli.igiinii 
tenceye getirecelr. olan zabitan ve mii • ve diger miie.,eseleri gezdikten sonra An-
rettebah gotiirmektedir. karaya diinecek ve dogu ilbay!tklann -

Danimarka el<;isi geldi daki incelemelerine aid raporunu Ba,ba-
Mezunen Kopenhaga giden Danimar- kanltiia verecektir. 

ka ekisi Norgaard 1<tanbulda donmi.it-
tiir. El~i birka~ giine kadar Ankaraya Bi.ikre~ el~;imiz bugi.in geliyor 
gidecektir. Bi.ikre1 el~imiz Hamdullah Suphi bu-

ADUYEDE gi.in 1stanbula gelip Ankaraya gidecelr. • 

Miirte~i hesah uzmam tevkif 
edildi 

Dani.ip sigorta !lfketi miidi.iri.i Hikmet
ten be1 yi.iz lira altrken ciirmiimeshud 
halinde yakalanan Maliye Vekaleti he
sab miiteha<mlanndan Mecdi Tevftk 
hakkmda dun Vekaletten Mi.iddeiumu
milige gonderilen bir telgrafta irti~a ka
nununa gore muamele yaptlmast bildi -
rilmi1. bunun iizerine su9lu i~in istintak 
hikimliiii tevkif karanm vermi1tir. 

tir. 

Bi.ikre1 el~imizin bu seli1i gesmen 
i~lerile ilgili bulunmaktadtr. G~menleri 

la!IYan armatorlerin navlunlarmdan mi.i
tevellid doviz i1leri heni.iz halledileme • 

mi1tir. Bu yiizden 3,5 milyon !eye ya -
ktn bir para Romanyadan altnamamak
tadtr. 

Hamdullah Suphi Ankarada yapa • 

cagt temaslar neticesinde bu i1i de halle

decelr.tir. 

mi1tir. lemi0tir. Y ani 1talya bir taraftan 1ngiltere• 

tzmir limanmda vapurdan yi tatmin etmege ~·h,tyor ve diger taraf· 
tan mali ve ikttsadi tedabiri zecriyeyl 

~;tkt~ ~ekli harb sebebi saymamak suretile Milletler 
fzmir limanma giren vapurlar nhhma Cemiyetine zavahiri kurtarma" i~in yar• 

arkadan baglanmakta ve yolcular sahile d1m etmegi teklif ediyor. Askeri mahi • 
kay1klarla ~lkmaktadlflar. Bu fiizuli ka- yette zecri tedbirlere karar verilmeclik~e 
ytk yolculugunun kaldtrtlmast i~in va • bu mi.iesse~eden ~tkmtyacagtna ti.iphe h1• 
purlarla nhttm arasma §atlar yana11trtl • rakmam11 oluyor. 

maSt ve yolculann buradan ~tlr.mast 1ek • ltalya bu manevralan F ransantn mii· 
Iinde bir tedbir bulunmu§IU. 

h saadekarhgtna ve miilayemetine dayana• Bu usuliin yalntz giimriik mu afaza 1 
ralc yaptyor. F akat ngiltere hiikumeti • letkilatt tarafmdan, giimri.ik inzibatt ha- 1 

leldar olmak noktasmdan kabul edilme- nin, onun arkasmda bulunan ngiliz ve 
nihayet bi.iti.in di.inya efkan umumiyesi • 

diiii aoylenmektedir. nin Uluslar Kurumunun zahirde degilse 
fstanbul limanma gelen biitiin vapur- de manen sukut etmesine goz yumacak-

lar nhtlma Yanalmakta Ve Yolcular dog"- t h d l • Ian, talyamn hi.icumunu azme ecek en 
rudan dogruya vapurdan karaya ~tkmak- ji.iphelidir. Bilhassa 1ngiliz 1mparatorlu· 
ta oldugundan gi.imri.igi.in soyledigi mah- gunun kendi kalbgahma ~evrilen 1talyan 
zur varid ~~:oriilmemektedir. d h d 

1 siingi.isii kar1mnda a a ziya e susma!l Posta vapurlan zmir limantna girdi-
ld beklen~mez. 

gi mada giimri.ik muayenesi yap1 tgt MUHARREM FEYZI TOGAY 
takdirde giimri.ik i,lerinde artza dogura- -----..... ------------
calr. hi~ bir durum mevzuu bahsolamaz. 
Bu anla1mamazhk Ekonomi, Giimriik 
ve 1nhi~arlar Bakanhklannca incelen • 
mektedir. 

lhtzsas Mahlcemelerinde 

Beraet ettiler 
Bundan bir mi.iddet evvel Yunani! -

tanda yakalanan bir eroin lca~ak~t jebe
kesinin 1stanbuldaki elemanlan olan Sa· 
muel, Robert F arhi ve 1stepan adh ii~ 
ki1i yaaklanarak ihttsas mahkemesine 
verilmi1lerdi. Bu ii~ su~lu yaptlan du • 
ru1ma neticesinde beraet etmi1lerdir. 

JNHISARLARDA 

Gene! Direktor geldi 
Bir miiddettenberi Ege mmtakastnda 

bir tetkik gezisi yapmakta olan lnhisarlar 
Gene! Direlr.torii Mithat Yenel ilimize 
donmii1tiir. 

Gene! direktor lzmirde iiztlm ve tii • 
tiin piyasalannt incelemi1, <;:amalh mem
lehasmda istihsalall artnmak maksadtle 
viicude getirilen yeni tesisah gozden ge
~irmi§tir. 

NiiabuJ 5 Kurutlar 

Abone 1 Tnrkiye H~ 
••raiti i~;io ~ 

Senelik 1400 Kt. t:100 Kr. 
Altl ayhk 750 1450 
Ot; ayhk 400 800 
Bir a yhk I SO yolctu 



• 

ingilterenin havacilikta rolii 110 lise mezunu 

Yunan Kral1 Parlamento 
kararile gelmiyecek 

Ecnebi kurumlar1n 

kazan~ hisseleri 

Hayvan ve iiziim alma
rak ihrac ediliyor 

«Biz ku vvetli 
Avrupada harb 

olursak 
~dmtazb> 

«Programa gore 1937 de 1500 tayyaremiz olacak 
ve biz bu 1500 tayyare ile bugiinkiinden 

kalacagiZ» 

Universiteye girmek 
hakk1 istiyor 

Bundan iki y1l evvel Kiiltiir Balcan : 
hi!tnca ahnan bir kararla bir tek gruptan 
Slmfta lcalan lise son Slmf talebelerinin 
Oniversiteye devam ederek ytl sonunda 
yoklamalara girme hakkt verilmi§ti. Bu 
hak g~en ytl kaldmlrnt§, ancak g~en 
sene bu haklct lcullanmt§ olanlara tamn· 
mt~ll. 

Eski Kralm kararma ve M. <;aldarisin 
tavsiyelerine ragmen 118 Kralc1 saylav 

Parlamentoya bir takrir verecekler 
Ankara 5 (Telefonla) - Memlel:e

timizdeki ecnebi banka ve 1irketlerden 
biiyiik bir kiSrnt kazanc hisselerine mu -
kabi\ harice kuru iiziim yollamak iizere 
Ekonomi Bakanhgtna miiracaatte bu • 
lundular. Sirketler lzmir Oziim Kuru -
mundan alacaklan iiziimii Tiirkiye ile 
klering anla~maSI yapmam•! olan men> • 
leketlere gondereceklerdir. Klering hari
cinde kalmasm1 alakadar hiikiimetlerdcn 
kendileri temin etmek ~artile aramtzda 
klering anla!rnaSI olan memleketl'fe de 
sevkiyat yapmak arzusundad~rlar. Eko
nomi Bakanhgt bu miiracutleri tetkike 
ba1ladt. Sirketlerin istedikleri miisaade -
nin verilecegi anla!tlmaktadlf. Balttk 
memleketleri, M1Str, Filistin ve Uzak1ark 
memleketleri ecnebi §irketlerin kuru ii • 
ziim gonderecekleri yerler arasmdadtr. 
$irketler bu suretle birikmi§ olan mat!ub
lanni iiziim ihrac etmek suretile trans • 
fere edeceklerdir. 

daha fena vaziyette 

Bu )'II lstanbul liselerinde bu §ekilde 
yalntz bir gruptan kalan talebeler arala· 
nnda birle§erek t I 0 imzah bir istida ile 
Bakanlti!a miiracaat etmi,!erdir. Bu tale
beler bugiinlerde Slk .. k Universiteye ge
lerek Anka.radan bir emir gelip gelmedi· 
gini sormaktadular. Bu gibi talebe1eri 
ancak miihendis mektebi kabul etmekte • 
dir. Halbuki mesela kimyager olacak Lir 
gencin bu bir seneyi kazamnak gayesile 
meslegini ve bran~m• degi§tirmesi kat'iy
yen faydah olmadtgmdan Bakanhiim 
biran evvel miispet bir cevab vermesi bek
lenmektedir. 

J\tina 5 (Ozel) - Kralltk ,·r,·n sa- dt'rekto"ru" lb F 'l' 'd' Jb lk • a ay 1 1pp1 1s ve a ay o-
va~ yapan merkez iiyelerini diin kabul nomu ile Yunan ordusunun te~hizat i~le
eden Ba,bakan kendilerine rejim i~inin ri hakkmda konu§malarda bulunmu1tur. 
parlamentonun kararile halledilmesinden Bu konu!malardan sonra ihtiyat askeri
Vazgec;melerini tavsiye etmi1se de koyu nin seferberligine dair c;tkanlan yaymh
kralctlar fikirlerini degi§tirmemislcrdir. Jan (rivayetleri) kesin (kat'i) <'larak 
Simdiye kadar I I 8 saylavm kabui ettigi yalanladtktan sonra Balkan devletlerin
bu fikir bu aym onunda ac;tlacak parla- den hic;birisi bOyle bir tedbire ba~vur • 
IDentoya bir takrirle verilecektir. madtklan gibi Yunanistanm seferberlik 
. Ba§bakan <;aldaris bugiin de gazete- yapmaSI iGin de iizel bir sebeb bulunma

ctlerle konu§urken genoy yaptlmaSI fik - dtgmt ve Yunanistanm ltalyaya bir mu
rinde sabit oldugunu soylemi11ir. ahede ile de miiebbed bulunan dostluk 
.. Bu sabah siyasal ~evrenlerde soylen- bai(ile bagh bulundugunu soylemi1tir. 
Otgine gore cski Kral da hem hiikUtneti, Kralc.lar ~ir gazeteyi ta,ladtlar 
hem de Kralctlan parlamentonun kara • At' 5 (0 1) K 1 UNIVERSITEDE ma ze - ra ctlardan bir 
rile gelmek istemediginden baberdar et- .kiime .c':""huriyetc;i N eos Kosmos gazetesi 
mi1tir. Kralctlar bu haberden sonra gene tdaresmt la!lamt!lar ve onemli ha!arat 
fikirlerini degi~tirmiyerek Kral gelmez•e yapmt§lardtr. 

Biyoloji Enstitiisii bitti 
Oniversitede yenideo yaptlmakta olan 

Biyoloji Enstitiisiiniin in1aa11 bitmi§tir. 
Bu enstitiide derslere bu ay sonunda ba§
lanacakhr. 

naib sec;eceklerini soylemektedirler. Bir cumhuriyet~i tevkil edildi 
Vniversite talebeleri ~arpzfll . ~t!na 5 (Ozel) - Cumhuriyetc;iler 

lngiliz hava kuvvetleri manevralarda 

J\tina 5 (Ozel) - Oniversite tolebe- bultgt merkezi iiyesinden Basiakes ada
sinden Kralctlarla Cumhuriyetc;iler tek - lardan birisine siiriilmek iizere tevkif 
tar c;arpt~m•!lardtr. Kralctlar beraberle- edilmi!tir. 

Diger taraftan memleketimizden bir 
bu~uk milyon lirahk hayvan ~·karmasma 
izin verilen Elektrik Sirketi de cenub 
mmtakasmdan satm aldtgl hayvanlan 
Mersin limanma gondermege ba1lann§ • 
br. I 0,000 hayvanhk ilk parti vapurlara 
yiiklenmege ba,lanmt§llr. Mersindeki ta
kas heyetine bu busustaki emir telg1afla 
verilmi!tir. F enerler ldaresi de cenuh 
mmtakasmdan yanm milyooluk hayvan 
satm alarak ihrac edecektir. 

Emniyet meselesi, ,.--------------'""' o mevz1 almadan, 
bugiiniin en onemli arstulusal bir anla§· 

Yazan: 1c 
meselesidir. I 914 se- mazhgm ortaya c;• -
nesinde, bu tabirin fngiliz Hava kuvvetleri masma imkan yok • deiiil. itina ile ve bilerek silahlanmak la-

rinde aldtklan tayyarecilerle birlikte Cumhuriyet~i avukatlarla Kralcz 
Cumhuriyetc;ilere hiicum ederek sopalar • avukatlar birbirine girdiler 

manasmt bile anh • b~komutam tur. Manevi, sosyal ztmdtr. Bunda gayemiz sade mutavasSit 
yamazd1k. Belir • Sir John Salmond ve ekonomik her it • roliimiizii muhafaza etmektir. Bir Avru· 
meg" e ba•hyan teh. te lngilterenin nii - pa anla§mazhg., ancak, Britanya lmpa• 

' (Tiirkiyede ne§ri hakkl Cumhuri- B 1 - .. f d k' h k' · · Jikeyi bildirdigi ve fuzu hakimdir. u· rator ugunun, nu uzun a 1 a tmtyell 
Britanya adalannm yete mahsustur.) nu da nasyonalist muhafaza etmesile bertaraf olabilir. 

Ia dovmii§lerdir. Bu arada iki taraftan 
da bir hay\isi yaralanmiSllr. Kavgac1lar Atina 5 (Ozel) - Cumhuriyetc;i a-
itfaiyenin Slkhgt sularla dagtlllrnt§hr. vukatlar toplanarak bir gosteri yapml§ • 

General Kondilisin diyevi l~r ve kii~e halinde Tiize Bakanhgma 
gtderek reJim i1inde hiikumetin tuttugu 

Alina 5 (Ozel) - Sii Bakam Gene- yolu protesto etmi~lerdir. Bu mada kral· 
tal Kondilis diin Genelkurmay Ba§kam c1 avukatlar da toplanm11tar ve iki grup 
(Biiyiik Erkamharbiye Reisi) General arasmda musademe olmu§ ve yaralanao • 
Hasapidis ve seferberlik birinci dairesi Jar olmustur. 

emniyet altma aim- hiikUtnetimize ve ln- Diger devletler silahlamrken, bizim, 
masm• ilk defa istedigi ic;in, Lord Robtts· giliz swyesmm miikemmelligine bordu- imkanm son haddine kadar silahlan bt -

<;inde bir feyezan be~ sin, ~oven» Jikle itham edildigi hala bab· yuz. rakttgtmtz dogrudur. Demek oluyor ki, 
nmdadu. «Emniyet» bugiin biitiin diinya Fakat bu mes'ud durumda kalabi\ir telafi etmek zaruretinde bulundugumuz 

buc;uk milyon ki~iyj elc;iliklerinin parolastdtr. Nic;in? <;iinkii, miyiz ve niifuzumuz sayesinde Avrupa onemli bir gecikme vardtr. Siiel malzeme· - - ·-·-·- ·•.._11 nuatiQIIIU llllillllll~ D im u m, .... " ................... _,_ .. _ • b kt hava kuvvetleri, bugiin, 1914 te mevcud bansm• saglamaga devam edebilmekten mizin kifayetsizligine ve hava filomuzun 

Giizel bir 

tesebbiis • 

Ankarada eJ~iler kon
feranslar verecekler 

:Ankara 5 (Telefonla) - l kincitej
r~.nden itibaren Ankarada siyasal ve te -
ctmsel konferanslar tertib edilecektir. 

Avrupamn biitiin miihim merkezlerin
'den ytllardanberi verilmekte olan bu 
konferanslar muhtelif sefaretlere hndi 
memleketlerini tamtmak fusahm da ver
rnekte oldugundan pek ragbettedir. An
lcaradaki konferanslar Ekonomi Bakan
hgt konferans salonunda verilec•k ve 
Projeksiyon da yaptlacakllr. Ecnebi se -
firlerinden ve sefaret miimessillerinden 
ba~ka Dt~ ljleri Bakan!.gt mensublan da 
konferanslar vereceklerdir. 

Romanya ile tecim 
anla~mas1 imzalanru 

Ankara 5 (Telefonla) - Romanyn-
ltlarla yaptlan ticaret ve klering anla~ • 
rnalan bugiin Hariciye Ba'kanh~mda 
nomanya sefiri, hariciye katibi umumisi 
larafmdan imzalandt. 

Turk • Macar anla~maSI da parafe 
edildiginden Budape1tedeki beyctimiz 
donmu1tiir. 

Kamutay ruznamesindeki 
layihalar 

Ankara 5 (T elefonla) - Kamuta -
Ytn pazartesi ic;timamda c;iftc;ilerin kredi 
keoperatifi kanun layihasmm konu§ul • 
lna,.na devam edilecektir. 
h Milli saraylarla Y alova ko§kii e~yaSI 

akkmda Meclis hesablanm tetkik en -
~iillleninin mazbataSI okunacak giimriik 
tnhisarlar te§kilat kanununun ikinci mii
~akeresi yaptlacak vakit kahrsa finans 
telkilat kaoununun miizakeresine giri§ile 
tektir. 

Fabrikalarm maktu vergisi 
.Ankara 5 (Telefonla) - Asgari 

lnukellefiyetin tatbikt noktasmdan 4 
liirnreye aynlan miikelleflerin ikioci ziim· 
~esindeki fabrika ve matbaalar hakkm
h aki asgari miikellefiyeti gosterir cetvel 
~~•rlanmt§ Bakanlar Kurulunca tasdil< 

~ 11rni§tir. Cetvele gore te§viki sanayi ka
l U?u ile birinci smtf saytlan miiessese • 
•.t~n rnaktu vergisi 100, miitehavvil ver

t!l!t 3, nisbi vergisi I 00 de iic;tiir. 1kmci 
2'01 ~ saytlanlann maktu 70 miitehavvil 

0!5bi yiizde dort, 
\>') (j~iincii smtflarm maktu 60 miitehav
. 1 1,5 nisbi yiizde iic;, 
,,.

1 
Dordiincii smtftn maktu 50 miitehav-

1 0,75 ni•bi yiizde ikidir. 
c" Ankara 5 (T elefonla) - Maliye En-
1 'b'eni bugiin toplandt. Divam muha -
'ce ,_at enciimeni de pazartesiye toplana -
. '~hr. 

Afyona aikilecek Atatlirk amb 
3' Afyon 4 (Ozel) - llbayhk~a Vi • 
U~ada Yaptmlmt§ olan Biiyiik Atati.irk 
Af 11 anti! getirtilmi§ Krippel tarafmdan 

Yon<:h 11nonta'ma ba lathnlmt§IIT. 

Bir Japon albay1 
kendisini oldiirdii 

YersiZ rra 1 f fl b 1 k · b k olmtyan muazzam bir on em alm11 ve em in olabilir miyiz? Bun a inanmak ga • zay1 1gma ~are u rna 1c;in, iraz orii· 
Nankin 5 (A.A.) - Resmi tahmin- ~iinkii, herkes, bu kuvvetlerin ifade ettigi letinde bulunursak, son harbin, batlan• koriine me§gul olmaga ba§hyoruz. Son 

Jere gore son feyezanlar Hopoi, Honan tehdidin biiyiikliigiinii anlamt§br. gtcdan ibaret kalacag1 bir diinya hercii· zamanlara kadar, durum §oyle idi: Dort 
ve .$an tung illerinde bet buc;uk milyon .$urasm• da iyi bilmelidir ki, gelecekte- mercini hamlamakla me§gul divaneleriz sene ic;inde I 330 lane birinci saff1 barb 
ki1iyi yersiz, yurtsuz buakmt§hr. ki zaferler, insanlann hava hakimiyetini demektir. Aldahct bir emniyet ic;inde u- uc;ai!t haztrlamamtz li.ztm geliyordu. Ve 

Alb G N Maddi zararlar 300 milyon dolar heniiz tesis etmemi§ bulunduklan devir- yuklamtyarak, imtiyazh mevkiimizin te- bu tarihte, «topraklarunlZln sahib olabi· 
aym . agatanm olii tahmin edilmektedir. lerdeki kurtulu~ ve istikran ifade etmiye- pesinde hiidiselere bir bakahm. lecegi en biiyiik hava kuvvetine» nazaran 

mu.. d ' }' t' 40 bin mil murabbat yer feyezana uij- cektir. Bir tarafta, milletlerin, biribiri ardm· gene a~ag• derecede olacakllk. n e mes u 1ye 1 varm1~t 
Y ramt§hr. Eski hududlar bugiin mevcud degildir ca, ekonomik sefalet uc;urumuna yuvar- Bu 1330 tayyarenin c;ogu, Hindistan· 

T okyo 5 (A.A.) - All1ay Yamada y unan urmanlannm ve bu yiizden, diinya, eski zamana naza- land•gm• goriiriiz. Hiikumetler, ilctidar da, lrakta, Singapurda, Adende, Mtstr· 
kendisine harakiri yapmak •uretile bugiin :1: ran daha yiiksek bir gerginlik ic;inde ya- mevkiinde kalmalr. ic;in, iimidsizce mi.ica- da, ilah. bulunacalr. ve binaenaleyh Bri· 
49 ya,mda olarak olmii,tiir. Ha va Kurumumuza jamaga mahkumdur. Nisbi bir emniyete dele ediyorlar, hatta yerlerini diktatorlii- tanya adalannm miidafaaSI i§ine i§tiralt 

AI bay yam ada, bundan bir miiddet kk.. .. ula~mamtz belki miimkiindiir. Fa kat bu- ge terkediyorlar. Ktskanchk, lr.in, ltorku, edemiyecelcti. Toparlalc hesabla, 950 
evvel odasmda c;aJ,

1
nken oldiiriilen Ge- te~e uru nun derecesi, bundan boyle, eskisinden, itibanm kaybetmi1 bir ban1 anla1m• • tayyarelik bir kuvvetimiz bulunacakll ki. 

neral Nagatanm zamamnda Sii Bakan· Ankara 5 (A.A.) - Gecenlerde Yu- daha az olacakllr. sinin par~alanm payla§amtyor. Ve diger dii~man devletler, bir hiicum haznlamak 
hgmda daire 

1
efi idi. Soylendigine gore nan donanmasile birlikle 1stanbulu zi- Biitiin devletlerin amulusal emniyeti taraftan, goriiyoruz ki, kendi memlclceti· bahsinde bu rakama istinad cdeceklerdi. 

Jb Y 
yaret eden Yunan hava f.ilosu adma A- sai!lamak malr.sadile yapt1k!an gayretlere miz, 1imdilik, bu zararh tesirlerden kur • Bu 950 tayyare (bugiin 560) ban§'<' 

• ay amadan General Naoatamn · 1 s k 11 'd ' f d H f k b 1 Jc h d .. 
1
.. .. d mtra a e an IS tara m an Tiirk a- ragmen, 1u saatte, durum, miitareke dev- tulmu1 bulunuyor. i irlerimizi ka u ettirme ususun a, 

0 umun en dolayt IStnab duymakta ve va Kurumu istanbul Direktorliigiine §U tl k f' d d k' l'k d bu oliimden kendisini de mes'ul say • resindeki durumdan daha gcrgindir. Ger- Bitab kahm1 bir diinyanm, nihai bir devle ere, a 1 erece e c;e mgen • uy• 
makta idi. te~ekiir mektubu gonderilmi~tir c;i, ,bunun sebebleri yok degildir: Ver • felaketin oniine gec;ebilecegimizi umarak gusu verecek miydi? Hi~bir zaman. £.. 

Saym Direktor, t F h Jc I · · 

t 
say muahedesinin be1inci nkraSI, ltkrar bize tevecciih etmesi bu kadar f&jl)acaJc ~ssen, ransa01n ava UVVet enDID ya• 

talyan tayyarelerinin Tiirkiyeye gelen Yunan u~manlarma gururlanan Almanyamn isteklerine mu - bir§ey midir? Omid mevcud oldugu miid· , ,,,a muadil olan bu sayt)'l da ancak 

A d 
kar§l ~ok s•cak bir kabul gosteren Tiirk kavemet edemedi, diktatorliikler milletle· det~e. devletler lngilterenin miitaleaSinl 19-'" da el~ Necelr.tilr.. ~ayed Almanya 

na oJu uz" er1'nd t k Hava Kurumu, Yunan filosunun bu ,gli- .l.hl · J:: d b .. · h f e uc; U • rin sesini bogdu, iki hiikumet merkezinde soracaklard1r. Sebebi basittir. Bugiinkii Sl a at~ gtw.(.n e u surall mu a aza 
zel ~ehirde bulunmasm1 bizleri ~ok his- d 1 k b · b 

larmm asl. yoktur toplanan azametli ahm ytg"tm arsmlusal niifuzumuz iki esasa dayanmalr.tad~r. e erse ge ece sene u sa)'lyl gec;mt§ u• u lendiren ve hi~bir vakit silinmiyecek f k 
tall! habralar btrakan kalbden ve can- tecimi kotiiriimle,tirdi ve birkac; mem!c- Harbden sonraki giicliikleri yenmelc hu- lunacalcllr. Bu miiddet zar mda, u~a 

Ankara 5 (A.A.) - Zaman gazete- dan bir siivare ile kutluladt. Bunun i~in keti iflasa siiriikledi. Daha ba1ka sebtb- susundaki muvaffakiyetimiz ve devlet say1lan fazla olan ve daha fazla u~ak 
sinin 4 birincite1rin 1935 tarihli niishasm· samimi t~ekkiirlerimi ve emrim altm- ler de var. F akat, hepsinin ba~mda, §Unu adamlanmtzm ban11 saglamakta !!OSter- yapmk iizere programlar hazuhyan dev
da Avrupa gazetelerinden naklen derco- da bulunan biitiin siibaylarm, bilhassa goriiyoruz: Sivil halk, yuvasmm ve ma- dikleri istikamet ve diiriistliik. letlere lctyasen aradaki nisbet artmakta 
lunan bir haberde 1talyan tayyarelerinin dost Tiirkiyenin degerli u~manlarile bir hmn belki de birkac; saat ic;inde mahvol· Omid ortadan kalkacak olursa, biitiin devam edecektir. M. Baldvin, hiikiime
An6dolu sahilleri iizerinde tarassud u • kez daha temas eden biitiin Yunan ha- dugunu gormek korkusunun verdi~i dai· bunlann hic;bir degeri kalmtyacak ve tin, memleketimiz ic;in laztm olan. en 
u~u~lan yapllklan, <;:anakkale Bogazma va siibaylarmm sonsuz saygtlarmt Tlirk mi iiziintii i~inde yajamaktadtr. niifuzumuz ebediyyen yok olacakttr. yiiksek dereceye miisavi bir hava ftlosu 
kadar uzandtklan goriildiigii bildirilmek- Hava Kurumuna bildirmenizi rica ede- Cenevrenin, marazt marazla tedavi e· Aldarumyahm. Harb, ihtimalleri kuvvet- viicude getirmek niyetinde oldugunu bir 
tedir. rim. den ilaclartmn bile gideremedigi bu gene! lenirse, kara ve deniz silahlanmalan ve ~ole defalar soyledi. Bu vaid bugiine ka· 

En derin saymlanmm kabuliinii di • b' h 1 k A tl d t t I b d b ""'' <;:anakkale veya Anadolu sahilleri u" • .,. asa 1yete §a~maga rna a yo tur. vru- hava kuvvetlen ba~dondiiriicii bir siira e ar u u mam•1. ~ ve son .erece a "" 
lerim saym direktor. J I k b d tutu! 

ztrinde ecnebi tayyareleri tarafmdan pa, durumu, olduiiu gibi kar!tlamakta, artacak, arstulusal gorii1melerde yalmz o an ~em e ett~·~ u. v~ m ma_-
boyle u~u§lar vuku bulmadtgm• Anado- Bakanlar Kurulunun toplanbst diplomatlann ahengi yerine getirmek ik- bunlar kale ahnacak ve ha~in bir kuvvet SID& ttma etmehdtr. ~1TDd1 M. Baldvtn 
lu aianSI beyana mezundur. Ankara 5 (T elefonla) - Bakanlar tidannda olmadtklanm gormekte ve bir ifade etmiyen her§ey hakir goriilecektir. hiikumetin ba~mda bulunduguna gore, 

Kurulu bugiin ogleden evvel toplanm•! «devayi kiil» aramaga devam etmenin l•te o zaman, lngilterenin fikirleri ctd- bu inancalann, yakmda hakikat olacagl• 
Fmdtk kongresi gecikecek 1 b h d · k d ' ve muhtelif i1ler iizerinde konu§ma ar ey u e oldugu neticesme varma Ia If. di kar11lanmtyacaktu. Zira, bugiin In· 01 umuyorum. 
Ankara 5 (Telefonla) - Oniimiiz- yapm11hr. Evrensel surette silahlan buakma yolu • giliz miitaleasma kuvvet verdiren bu un· Ge~en mayum 22 sinde, hiikUtnet, 

deki pazartesi gunu toplanacak olan Stlidgardda tren kazast nun emniyeti saglamaga imkan vermedi- surlardan lngiltere mahrum bulunacak • taahhiidlerini yerine getirecegini ve bu· 
Fmdtk kongresinin bir iki giin geciktirile- i!ine gore, kullamlacak vaSitalar ne ola- hr. Deg"i•iklik rok siiratli olacakllr, ~iin- giinkii duruma ~are bulacagm1 vadttti. 

Stiidgrad 5 (A.A.) Bir tren b'l' ' • M 00 ctgi anla!thyor. Sebebi Karadenizdelci · tn? kii, bar1..,.1 noktai nazan, sava"'l fikir- emlelcetimizin, 1937 senesinde 15 
yoldan c;tkmt!, iki ki!i olmii!, elli kill ~ ""' ,.., fuhnada kongreye gelecek olan fmdtk- yu hazin aktbete boyun igmek zarure- Jerden ayuan bolme, gayet naziktir. Gez· lane birinci safft harb tayyaresine sahib 

I b d 
kadar da yar~1anmt§IU. · f c;• ann in ikleri vapurun teahhur et • It vardu: Silahlan buakmak yerine, aksi- gin diplomatlanmtz nazik tavsiyelenni, olacag1 soyleniyor. Bu rakam lei. i mi· 

mesidir. Anverste bir hadise ni yapmak mecburiyeti. l~te !imdi boyle silah kuvvetile ve hepsinden fazla, en dir? M. Hitler, Almanyamn hava kuv • 
fngiltere iJe Mtstr arasmda siiel Anvers 5 (A.A.) - Nasyonalist - bir durumda bulunuyoruz. Silahlanmav• korkunc ve en korkulan hava kuvvetile vetlerinin lngiltere hava kuvvetlerine mii· 

lerin bir toplanhsma engel olmak istiyen siiratlendirmeli, fakat ayni zamanda bu tarsin etmiyecek olurlarsa, az zaman savi oldugunu ve kendisinde 880 tayyare, 
bir ittifak yaptlacak sosyalistler ve komiinistlerle polis arasm· siirati tadil edebilecek muahedeler yap • i~inde. fena kar1•lanmaga ba~hyacaklar • yani bizim adalarlfDtzl miidafaa edebil • 

Kahire I - lngiltere ile MISir ara- da hadiseler c;tkrnt§llr. Polis, gosteri~ile- mahdu. d1r. mek ic;in mahyacagiiDIZ saytdan iic; yiiz 
smda pek yakmda tedafiii ve tecaviizi rin iizerine yahn kthc saldumt~llr. Her lngilterenin bu i1teki yeri nedir? Bu· hte apa~tk hakikat budur. lngiltere • fazla uc;ag1 bulundugunu a~tkc;a soyledi. 
siiel bir ittifak imzalanacakhr. I 00,000 iki yandan da yarahlar vardu. Polis, giinkii evrensel miinaka§alarda oldugu nin, !U saatte, hava kuvveti itibarile be • Almanyanm istihsal kabiliyeti bizimkin
ki~ilik bir Mtm ordusu viicude getiril • gosteri~ilerin ltalya konsoloslugunun 0- gibi, hie; 1iiphesiz en ba1tadu. lngiltere- 1inci safta bulundugu ve binaenaleyh, den c;ok yiilcsektir. 
mesi tasavvur olunuyor. niine 2itmelerine engel olabilmi§tir. nin miitaleaSI, her I!Oriismede ~arttlf, ve hakiki niifuzunun da bu seviyeye indigi Bir silahlanma yan§mdan kac;tnmah • 
~~~~~=~~-----~~~A~=~~~~~~=~n~n-~-~o.~~a~=o=·u=n-~~O~~~=Il"'=~~~~~=~~,in~~h~t~~LB~~~~~=~~~ 

V lUJ m lUJ Jl"' (C @\ ~1 0 In) u u u ~ ~ lbD ~ ~ II pek c;ok taraftan bulunmakla beraber, bir gibi fevkalade tedbirler almadtlc~. uta· 
harb vukuunda, bizi, diger memleketlere nacak §ekilde dayak yiyecegiz. Hitler de 
kar11, zararh, a1aii• bir mevkide buaka - gayesinin balldalci diger devletlerde mii• 
cak olan bir siyasay1 tasvib etmek veya savat elde etmek oldugunu ve bu esaslar 
etmemek bakklfDtzdu. Her programm iizerinde bir tahdidi !tabule ham bulun• 
faydalan gibi zaraclan da olmas1 miim- duiiunu soylemi1tir. 

I 1 

kiiodiir. Miidafaa sistemimiz ic;in milyon· Bu yolda bir anla§ma yapmak kiD 
lar sarfetmi! olsaydtk, finansal baktm • biitiin gayretimizi sarfetmeliyiz, abi t~k
dan, hie; ~iiphesiz, bu kadar iyi bir durum- dirde, 1937 senesinde, 1500 tayyaremiz• 
da bulunmtyacakttk. SilahslZlanma dava- le, bugiinkiinden daha fena bir vaziyette 
Sl i~in kahramanca fakat bo1 yere sava~- kalacagtz • 
bk. Arllk, herhalde sonuncu olacak olan 
bir harbe mini olmak iizere, Avrupadalr.i 
niifuzumuzu saglamla!hrmaga, ayni bii
yiik enerii ile ~ah1maktan ba1lca yapacak 
1ey kalmamt§hr. 

KiRALIK 
OTEL • LOKANT A - BAHc;:E 

Hulasa silahlanmak, fakat tatkmca I Dotruca Bay NOVOTNi'ye miiracaat 



Kahn perdelerle iirtiilii kii~iik bir sa -
Ianda idiler. Havayt giizel kokular dol
duruyordu. Geni~ ~iiminede ate§ yam -
yor, bir ko§epe duran lambanm hafif 
t§tgl, dantelah abajurdan ge~ip golge • 
!erie kart§arak etrafa yaylltyordu. 

Ev sabibi, beyaz sa~h ihtiyar bir ka
dmdl. Misafir, ~ok eski bir aile dostu, 
bekar bir erkek ... 

Bir dakika kadar susmu§lardt. Her 
ikisi de, dalgm dalgm §ominede yanan a
te§i seyrediyorlar, birlikte bulunmaktan 
zevk almak i~in mutlaka kon~maga ih
ttyact olmtyan insanlar gibi, susuyor -
lardt. 

Birdenbire, ~minedeki odunlardan 
biri dJtart fnladt, etrafa ate§ler ve klVIl
ctmlar sa~arak halmm iizerine yuvarlan
dJ, salonun ortasma kadar geldi. 

ihtiyar kadtn hayknarak yerinden Sl~
radt, erkek, kiitiigii, tekme ile §iimineye 
soktu, yerdeki ate~ lmmttlarmt ezdi, siin
diirdii. Etraft keskin bir yamk kokusu 
biiriimii§tii. Y erlerine tekrar oturduklan 
zaman, erkek, ~mineye atttgt kiitiigii e
lile gostererek: 

- hte benim kat'iyyen evlenmedigi -
min sebebi I dedi. 

ihtiyar kadm, tecessiis dolu gozlerle 
erkege balnyordu. Erkek devam etti: 

- Bu uzun bir macerad1r. Gen~ligim
de, ~ok samimi bir arkada!tm vardt. Bi
nbtrimizden hi~ aynlmtyacak kadar se -
Vi§irdik, bir evde yatardik. 

Bir ak1am evlenecegini haber verdi. 
Bu haber bende oyle bir tesir yapb ki, 

bana hiyanet etrni§, yahud bir 1eyimi ~al
mt! gibi biiyiik bir act duydum. Evlenen 
bir dost arttk kaybolmu§ demektir. Ka
dmm ktskan~hk dolu §efkati. iki erkek 
arastnda mevcud ruh ve kalb baghhgma 
arbk yer b1rakmaz. 

Kadmla erkegi biribirine bagiJYan a§k 
nekadar kuvvetli olursa olsun, onlar, rub 
ve fikir itibarile mutlaka ayndnlar. Cins
leri ba,ka ba,kadJr, ve mutlaka birinin 
hakim otekinin mahkum, birinin kale 0-
biiriiniin sahib olmast 1artbr. 

Neyse; arkada§un Julien evlendi. Ka
rtSI giizel, cazibeli, ufaktefek, sart§ID bir 
kadmdt. Kocas1m, tapml1casma sever 
giiriiniiyordu. 

flkonceleri, sevi§rnelerine engel olu -
rum, fazla gelirim korkusile, evlerine sey
rek gidiyordum. Yava1 yava§, onlann 
bu mii,terek hayahna imrenmege ba,la -
dtm. S1k stk aktam yemeklerine gidiyor 
ve ekseri zamanlar, evime dondiigiim va
kit, hayattml bo1 ve manastz buluyor, 
ben de onun gibi evlenmek, bir kadma 
hayat1m1 baglamak istcgi duyuyordum, 

Arltada§trnla karJSI ~ok sevi1iyorlar 
biribirinden kat'iyyen aynlrmyorlardt. Bi; 
ak1am, J ulienden bir mektub a!dtm. Beni 
ak§am yemegine ~agmyordu. Gittim. 

- Y emekten sonra bir i§ i~in dt§an 
<;tlcmal< mecburiyetindeyim, dedi. Saat 
•n birde ancak diinebilirim. Berti yalruz 
btrakmamak i~in seni ~ag1rdtm. 

Gene hdm giiliimsiyerel<: 
- Sizi ~agtJ:!llai!J da ben akd ettim, 

dedi. 

Hakltunda gasterdiltleri bu dostluga 
te§ekkiir etmek i~in cllerini s1karken, gene 
kadtnm elinin parmaklanmda, uzun sii
ren bir temasla durdugunu hissettim. Fa
ltat aldtrmadtm. 

Julien tam saat sekizde <;1kb, gitti. 
0 gider gitmez, kadmla aramtzda garib 
bir s1k1lganltk peyda oldu. 0 zamana 
kadar hi~ yalmz kalmam11ttk ve ararmz
daki samimiyetin her giin biraz daha art
masma ragmen, bu ba§ba1a kah1. bizim 
i~in yepyeni bir vaziyetti. Once, can S!· 

be! sessizlikleri doldurmak i~in soylenen 
havadan sudan laflar a~ttm. Bert, cevab 
~_e;miy.or, §ominenin ate tarafmda, bajtnl 
lgtp btr ayagtnt ate§e dogru uzatarak 
gozleri derin bir hayale bakar gibi dal : 

"Cumhurlyet,. In b61eml: 63 

TeTC1lme eden: OmeT Fehmi Bll§kut 
- Azizim Drumond, biraz daha 

Mbrederseniz arzunuzu yerine getirece • 
gim. Bu manto ile §apkanm hi~ te ho~u
nuza gitmedigini pekala biliyorum, bu -
nunla beraber onlan ~tkarmazdan evvel 
birjey daha ogrenmek istiyorum. 

Alis bundan sonra enijtesine yakla -
tarak: 

- Lutfen bana dikkitle bakar miSt -
mz? dedi. 

Bu rica liizumsuzdu, ~iinkii Maksim 
oir saniye bile gozlerini A!isten ayu -
mtyordu, 

gm, sltSuyordu. Siiylenecek bo1 laflar bi
tince sustum. fnsan konu§acak 1ey bula
madJgt vakit nekadar fen a oluyor? 

Bu stktct sessizlik bir miiddet bOylece 
siirdii. Sonra Bert: 

- Ate§ siinecek, f(imineye bir kiltiik 
koyar mtstntz? dedi. 

T 1pk1 §U odunlugun durdugu gibi tO
minenin yanmda duran sandtktan en iri 
kiitiigil se~tim ve §ominede yanan odun
lann iistiine yerle§tirdim. 

T ekrar sustuk. 
Birh~ dakika sonra, kiitiik oyle bir 

alevle yanmaga ba,!adt lci, adeta yiizu • 
ziimiizii kavuruyordu. Gene hdm goz • 
lerini bana ~evirdi, garib bir baki§la yii
ziime bakarak: 

- ~imdi de ~ok s1cak oldu, dedi. Su 
kanapeye oturahm. 

Kanepeye oturduk. Bert, yiiziime dik
katli dikkatli bakarak, birdenbire §U su
ali sordu: 

- Bir kadm sizi sevdigini, yiiziiniize 
soylerse ne yaparstmz? 

Fen a hal de §aa§ladtm: 
- Boyle bir§ey 1imdiye kadar akh

ma gelmedi, dedim. Mesele kadma gore 
degisir. 

Gene hdm, sahte ve sinirli bir giilii,le 
giilmege ba,ladt. 

- Er~eklerde hi~ cesare! ve kumaz-
hk yok, dedt. 

Biraz sustu, sonra bana sordu: 
- Hi~ a§tk oldunuz mu, Mosyo Pol? 
Geli1i giizel bir hikaye anlathm. Beni 

dikkatle dinliyor, stk stk itiraz ve begen
memezlik hareketleri yaptyordu. Birden
bire dedi ki: 

- Haytr, hi~bir §ey bildiginiz yok. 
Tam manasile &§k insanm kalbini altiist 
eden, sinirlerini yoran, beynini harab e
den a§khr. A1k. nas1l anlataytm, tehli • 
keli, hatta miithi§, caniyane bir1ey, bir 
nevi ihanet olmahdtr. A1ktn, mukaddes 
saytlan engelleri, kanunlan, karde~e 
baglan sokiip atrnas1 !&ztmdtr. Rahat, 
kolay, tehlikesiz ve me1ru bir a§ka, a1k 
denebilir mi? 

Ne cevab verecegimi bilmiyordum. 
Kendi kendime: 

- Ah, kadm aklt, ah! diyordum. 
Bert, bunlan soylerken, lakayd, rna -

sum bir tav1r alrnt§. yasttklann iizerine ya
tar gibi uzanmt§h. Ba11 omzumdayd1. 
Biraz yukan dogru s1ynlao etegindcn, 
brmtzl bir ipek ~orab goriiniiyor, bu ~o
rabm ktrmtzth8J, jiiminede yanan alevle
rin klZllhgt alttnda ara sua pmlblar ya
plyordu. 

Y ava1 yavaf, ba§IRI biisbiitiin gogsii -
me dayad1 ve yiiziime bakmadan: 

- Sizi sevdiiiimi ben size siiylesem 
ne yaparstmz? diye sordu. 

Cevab vermege vakit bulamad1m. Bir
den, kollanm boynuma doladl. 

0 dakikada ne vaziyette kaldtS.mt 
size imkam yok tarif edemem. J ul1ene 
ihanet etrnek, daha diin evlendigi halde 
kocasnun arkada§lanna ~;iiz koyao bu 
c;•lgm kadmla bir olup, miitemadiyen 
aldatrnak bu benim yapacagtm i§ degildi. 
Fa !<at, aradan bir dakika daha ge~mi§ 
olsaydt bu samimi duygulannu unutrnak
hgtm pek miimkiindii. 

Birdenbire miithi§ bir giiriiltii ile ye -
rimizden s1c;radJk. Biraz evvel tiimineye 
yerle§tirdigim kiitiik, kiirekleri, ma1alan 
devirerek, bir alev futmast gibi etrafa 
ate§ler sa~arak odamn i~ioe yuvarlanmt§, 
koltuklardan birinin altma kadar gitmi§ti. 

Deli gibi ko§tum. korla§mt§ kiitiigii 
~omineye atmaga ugra§uken. birdenbire 
kapt a~tldJ. Julien i~eri girdi: 

- l1im iki saat evvel bitti, ~abuk 
kurtuldum, dedi. 

Kurtulan o degil, bendim. Kiitiik §O· 
mineden yere yuvarlanmasayd1, su~ iis
tiinde yakalamyordum. Neticeoin ne o
lacagl malum. 

0 hadiseden sonra bir daha boyle bir 

- .Simdi ben odada biraz dola§aca
gtm, siz de dikkatle yiiriiyii§iimii tetktk 
ederek biraz evvelki kanaatinizde mar 
edip etmediginizi soyliyeceksiniz ... 

Alis odada dola§hktan sonra eni§te
sinin kar§tsma dikilerek sordu. 

- .Simdi soyleyin bakaltm Maksim! 
Margrit derhal abldt, kocasmm ko • 

lunu ~ekerek: 

- Maksim, dedi, unutrnaym ki ona 
soyliyeceginiz herhangi bir sozii kendi
me soylenmi§ telakki edecegim ... .Sim -
diye kadar yapttgmtz biitiin hatalan af
fedebilirim, fakat bu dakikada yeni ve 
tamir edilmez bir hata i§lemenizi hi~ 
affetmem. 

A! is hiddetle bagtrdt: 
- .Simdi de §ahidleri tehdid mi edi· 

yorsun ? ... 
Drumond araya girdi: 
- Maksim, hence hi~bir fikir beyan 

etmemelisin... ,Simdiye kadar devudigin 
~amlar kafidir!. .. 

Alis! 
- .Simdi maksadmtZJ anladun, dedi. 

Madem ki bir masumu mahkiim ettir -
mek i~in iiciiniiz de birle~iyorsunuz. o 
lt<dde ben de derhal buradan gidiycrum. 

Sonra yiiziiniin yansmt iirten tiilii 

Afyon Monopolu 

T ohum ve mahsuliin 
1slahma ~ah~1yor ' 

vaziyete asia meydan vermedim. Yava§ 
yava§ Julien benden uzakla§maga, bana 
kartt soguk durmaga ba§ladt. Kadmm 
tesiri oldugunu anhyordum. Nihayet biri
birimizi gormez olduk. 

hte madam, evlenmedigimin sebebi 

budur. Arttk hayret etmezsiniz degil mi? 

HAMDI 

i, Kanunu layihas1 
Yaz1m1Z1n ~oklugundan bugiln gire

medi, ozilr dileriz. 

~tkararak ilave etti: 
- Ha §oyle, 1imdi daha iyi nefes 

alabiliyorum 1.. Drumond §U tehlikeli 
mantoyu ~tkarmak i~in liitfen bana yar
dtm eder misiniz?... ~ok te§ekkiir ede
rim, 1imdi daha rahahm ... 1§te istedigi -
nizi yapltm, memnun oldunuz mu? 

- Tabiil 
- 0 halde siz de baoa bir iyilik ya-

pm. Madam Sanjakto katlinde l<ullam • 
lan tabancamn markaslnt liitfen sayler 
misiniz? Siz bunu muhakkak biliyorsu • 
nuz ... 

- Ben ne bileyim ... 
Maksim soze kan§arak cevab verdi: 
- T esadiifen ogrendiiiime gore Web-

ley markah bir rovelvermi§. 

- ~ok te§ekkiir ederim Maksim. 
Sizden ba1ka kimseden iimid yok. Sim
di mesele anla§tldt. Baktmz. Masanm 
iizerinde Webley markah bir rovelver 
var. Bunun e§i 1urada gordiigiiniiz kutu
da bulunuyordu, fakat esrarengiz su1ette 
kayboldu. Herhalde cinayeti i1ledikten 
sonra tabancamt orada unutmu§umdur ... 
Arttk cerhi kabil olmtyan hu deliller 
kar~tsmda biitiin curiim delillerini bir pa· 
ket yaparak en yakm polis karakoluna 
gitmekten ba1ka ~arem kalmamt§ltr, 
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3 giindenberi S A R A Y S i N E M A S I N D A 

MAURiCE C H E V A L I E R' yl 

Sizl, bugtln eglendirmek ve en mUkemmel temalll olan 

PARA KRALl 
fllmlnde gUzel ~arkdarm1 tagannl etmek i~ln 

S U M E R sinemas1nda 
bekliyor. Saet 11 de matine. Dubuliye 35 kuru,tur. 

Jurnalde: ltalya - Hab~istan harbi i~in ton bazitltklar. 

i K i I 
.$aheserler sezonu - Liiks ve konfor - Avrupai tefkilat - Birinci VJZ!yon 

YILD I Z Etol.le Tiirkiy.enin birinci 
stmf smemast oldu ========== Herkes T 0 R K sinentasmda biiyiik bir muvaffakiyet kazanan emsalsiz ~ark filmi 

PRENSES T URANDOTu 
mutlaka gonnelidir. 

KAT E de NAGY - PI E R R E B L AN C H A R 
tarafmdan temsil edilen bu muhte~em FraoSJ% opereti, e'si% bit a,k ve muaiki manzumeoidir, 

_ __ __I_Ii.veten : FOX JURNAL. Bugii~-·-••t_n de ten%ila~t;h•.:m~a:ti:n:e.::::::::::: 
- Alis bunu yapmtyacaks1mz I - Allahalsmarladtk Margritl 
- Beni bunu yapmaktao nastl mene - - Ali•, bu yapbgm deliliktirl 

debilirsiniz? Bir odaya kapatamazsmtz, - Zannetmem. 
~Unkii hizmet~iler duyunctya kadar zil • Margritle Drumond Alisin yolunu ka-
lere basanm. Sayed onlara beni evden pamak i~in oniine ge~tiler. 
dt!an ~lkarmamayt emrederseniz bir - N ereye gidiyorsun? 
skandal olacakttr!... Giiriiyorsunuz ki - Biraz evvel soyledigim gibi en ya-
dii~iindiigiimii yapmaktan daha iyi bir km polis karakoluna gidiyorum. 
~are yoktur. Drumond sordu: 

Herkes !•§kiD ~a,km birbirinin yiizii- - Orada ne yapacaldartnl biliyer mu-
ne bakarken Alis elbiselerini bir paket sunuz? 
yaptt, biti1ik odaya giderek biraz ip ge - - Hay1r, ben de oou ogrenmek isti-
tirdi ve paketini baglad1. yorum. 

Margrit bagtrdt: - Sizinle alay edeceklerdir. 
- Drumond, ni~in ona bir§eY soyle - - !sterlerse alay etsinler. 

miyorsun? Hal a giiliiyor musun? _ T emin ederim ki karakolda kim!e 
-T abii giilerim. <;:iinkii biitiin bu ha- sizin hikayenize ehemmiyet vermiyecek -

diseleri giiliinc buluyorum! tir, kimse sozlerinize inanmtyacakttr. Rii-
- Demek ni§anhmza mani olmak iste- yamzm garib oldugunu kabul ederim. fa-

miyorsunuz? kat siz de itiraf etrnelisiniz ki bundan da-
- Belli olmaz. yalmz Alisin hala rii- ha garib bir~ok riiyalar vardtr .. 

ya gormekte oldugunu farketmedig!nize - fstediginizi soyleyiniz, arttk size 
hayret ediyorum. verecek hicbir cevabtm yol::tur. Siz bu-

,Sapkasmt giymel:: iizere biti~ik odaya rada konu$urken ben kendisini kurtarma
gitmi~ alan Alis, koltugunda paketi oldu- yt vadettiRiniz masum gene klZ! dii$iinii
gu halde salona donerek: yorum. Agz1mzdan ctkacak bir sozle onu 

- Bu iltifattmzdan dolayJ le$ekkilr hapisaneden ~tkarabileceginizi bildiginiz 
ederim, Drumond dedi, sonra klzkarde~i- , halde susmamza hayret ediyorum. 
ne yakla§arak elini uzath, ( Arkcm uar) 

Fikir Hareketleri 
Hiiseyin Cahid Y al~m tarafm

dan ~Jkar>lmakta olan Fikir Ha
reketleri mncmuasmin 102 nci sa
Y'"' ~Jkm1~tir. Bu say1da: Marksta 
eoaah tezadlar , Zaman1n ahllk 
deA-ifiklij!'inin kaynaklar1, Eskl za• 
manlarda <'konomi dirije, Bugii
niin oabibleri, Me~rutiyet habralarJ 
ba~hkh 'fUII&r vard1r. 

(_A_SK_E_RL_iK_i..:..~L_ER_i__...) 
Makinistleri davet 

Beyoglu Askerlik ~ubesinden: 
Orduda istihdam edilmek ilzere ehli • 
yetli makinistler ilcretle almacakhr. 
Beyoglu 1l~ebayltk mmtakasmda otu • 
ranlarm Beyoglu Askerlik ~ubesine mil· 
racaat etmeleri ilan plunur. 

TE~EKKOR 
Boynundaki titkinligin tedavlsine 

muvaffak ola11 doktor Zegord.,.,. ve 

Hasarct ogluna tetekkuriimiin deccilli 
rica ederim. 

lbrahim Etem Alpsir•ll' 
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Niifus say1m1na dair 

Say1m1n •• • on em I 
Niifus sayrm1 yapmak, bunun yapiidigi gun ulusun 
adeta enstantane bir resmini c1karmak demektir 

~ 

Orta ~ag sistemi, vergi ve asker almak tiirkc;eden ba,ka dil konu§anlann say1S1 
bak1mlarmdan niifus say1m1m pek zaru- azal1yor mu? 
ri gonniiyor~u, nitekim osmanhhil;m T1- Biitiin bu sorgularm cevablanm, de
rnar ve Ziamet te~kilah ve vergi sistem - mek isterim ki ulusun yaptsmdaki degi§ -
leri de bu i§e liizum gostermemi§lir. menleri, biiyiik akmttlann kuvvetlerini, 

Biitiin iilkeyi kaplamak ve devir ya - yiinlerini iigrenme ve arkasmdan gide -
Jlllmak iizere arda (aile) lerin ve ki~i - bilme, ancak yukanda soyled1gim resim 
lerin saytslnt ve san'atlarmt defterlere c;ekmenin, ba,ka siizle, niifus say1mmm 
&ec;irme §eklinde yaptlmakta olan yeni birka~ ytlda bir, bir daha yaptlmasile 
~sulle niif us say1m1 yeni memleketlerin miimkiin olabilir. 
lcadtdlT. flkiince l 7 nci astrda Kanada- 935 y1lmm iinumiizdeki ilkte~rin ayl
da, yeni F ransada (Quebec) Kebekte mn 20 nci pazar giinii yap1lacak niifus 
Yapllrni§hr. sayum, yalmz ni.if us ilmile ugra~anlar 
. Bu anlamda niifus say1mm1 bi1de de i~in degil, biitiin Tiirkler i~in >ok onem
tlk defa 927 de yeni Tiirkiye, Cumhu- li bir istir. 
IIYet yaph. Dedigim gibi Turk ulusunun yaptsm-

Niifus say1m1 yapmak, bunun yap1l - da (biinyesinde) i§liyen kuvvetleri yal -
d1g1 gi.in ulusun adeta enstantane bir res- mz statik halde biliyoruz, bu canh be -
tnini ~tkarmak demektir. Bu resme ba - denin yasarken ald1g1 durumlar, ilerle -
~arak ulusun o giin nekadar ki1i oldu - meier veya gerilemeler hakkmda daha 
&u ve aramlan sthhatlerin o gun ne hal- bilgimiz yok. Bu saytm bize bu bilgile-
de bulundugu giiriilebilir. ri verecektir. 

Bizde 927 de yaptlan say1m ilkiince Bugiinkii giinde hele sosyal yajamada 
lltifusumuzun, Tiirk ulusunu kiic;iik giis- ilimsiz san' at yap1lamaz. Bilgisiz iyi i§ 
t~rmek istiyenlerin 0 giinlerde inadla id- giiriilemez. Niifusun ilkelerine, ulusun 
~a ettikleri gibi en ~ok 8-9 miiyon de- akmttlarma su veya bu yonii vermek is -
&11, l 3 mil yon 600 kiisur bin oldugunu tiyenler mutlaka o akmhlarm, ilkelerirt 
&iisterdi. Bu bilgi ile beraber, kadmla - gidijini, durumunu ~ok dogru olarak bil
''Intzm erkeklerden biraz fazla, niifusu- mege mecburdurlar. Niifus saymunm 
llluzun ancak yiizde 42.27 si evli, ulu - tasnifinden almacak sonuclar (neticeler) 
sun astl yetistirici ve yap1ct!an olan orta ulus i~in olsun, yalmz ilim i~in olsun >•· 
Yil§ltlann (20 ila 60 arast) biitiin nii - h~acaklara isle bu imkanl verecektir. 

CUMBURIYET 

Biz bize 

Dort tabelah konak 
Sokakta kimsecikler yoktu. Y any ana, 

geli~igiizel dizilmi~ tahtadan evlerin ara
smda yapayalmz yiiriiyordum. Bir ko -
nak gordiim. 

Koskocaman bir~eydi. SITa ma, kat 
kat pencereleri vard1. !~inde dord" ~o
cuklu yirmi be~ aile rahat~a bannabilir
di. 

Eski zamandan kalma bir pa§a kona
gl. 

Ona dogru yakla§lyordum. bniinden 
ge~ecektim. Uzaktan goziime ii~ tabela 
ili§ti. Konagm en gosteri§li yerlerine aSII
ml§ ii~ biiyiik tabela. 

Demek burasml oda oda k:raya 
veriyorlar diye dii§iindiim. i§ adamlw 
i~in, terziler, doktorlar i~in elveri~li bir 
yer olabilirdi. 

Biraz daha yakla§hg1mda yaz1lan se
~ebildim. Bunlar, Arab harflerile yaz•l
ml§ «Ya Hahz» vezninde eski levhalar
dl. 

Y anh§ dii§iinmii§iim. Konag1 i§ adam
lanna kiralam•yorlarml§. 

Acaba i~inde kimse otunnuyor -
muydu? 

Pencerelerde perde yoktu. Camlar 
kapahyd1. !ri Arab harflerile yaz•lml§ 
ii~ biiyiik tabeladan ba1ka bir hayat ese
ri goriilmiiyordu. 

Yiiriiyordum. Kapmm online gelmi! -
tim. Kii~iik bir tabela daha gordiim. Etti 
dort tabela! 

Bu sonuncusu Latin harfleril• yazll
ml§ll. Okudum: 

Yuca Ulkii Lisesi. 
Dart tabelah konaibn i~inde genclil( 

Adisababa ve R o ma 
mektublar• 

Habe~istan ingiliz Somalisi 
hududun.a yabancdari sokmuyor, 
bir~ok kimseler tevkif edildi 

italyanlar «ingiltere Hindistanda miistemleke 
harbi ya!larken bizi nas1l tehdid eder?» diyorlar 

f 

Rom a 
lskenderiye oniinde lngiliz harb gemileri 

mektubu : I Carda, !renin hareketi suasmda, Fran
stz el~isi, finans mii§aviri M. Colson, 
Prenses Makonen ve lmparatorun iizel 
okulu talebesinden birc;ogu ham bulun -
mu§lardtr. Bunlar Komutan <;:igliye ve
da etmi§lerdir. 

5 

(:ifte huylular 
I'E5) en <;ocukken, pek uzaktan ak
(g) rabam1z olan, san sakallt, deniz 

giizlii, kl§tn samur yakah palto, 
yazm d_a, o vakit Salizbiiri denilen uzun 
etekli pardesii giyer, kerliferli bir bey 
vardt. S1k stk evimize gelir, gider, baba -
mm kar!lSmda yerlere kadar igilir, te• 
mennalar eder, diller diikerdi. Oyle m~h
cub, miitevaz1, terbiyeli, halim selim bir 
adamdt ki, yalmz iyilik etmek, tatlt ko
nu~mak, herkesi ok§aylp gonliinii almalr. 
ic;in yarat1lrn1§ samrdmtz. 

Bir l(iin, babam beni bu zata bir ema
net giitiirmege memur etti; gittim. Uskii
dann ta bilmem neresinde, a§t boyah, u
faclk bir evin iiniine vardtm. 

Heniiz elim kaptmn tokmagma uzan· 
mam1st1 ki, iGeriden, kulag1ma baii;1rma• 
lar aksetti. Kan koca kavga ediyorlardt. 
kimden, gerism geriye donmek geldi. 
Calacag1m kapmm arkasmda, ht~kmk -
!aria aghyan bir kadtna durmadan kiifiir 
ve azar yagdtran, iifkeli bir erkek sesi ge
liyordu: 

- An!tyor musun, mezanna bilmem 
ne ettigimin cadlSt: Bu evde benim bo
rumdan baskast otmez l Ben iiyle emre • 
diyorum I. 

Kendi kendime: 
- Acaba yanh! mt gel dim? dedim. 
F akat yanh1 degildi. Bana iyice tarif 

fusa nisbeti baska iilkelere gore daha az Sonra kuvvetle iimid edildigi gibi 
(yiizde 46.52), okumak bilenler (eski Tiirk niifusunun unsurlan 927 denberi 
harflerle) ancak yiizde 8. l 6, bir is tutan 8 sene i~inde epeyce ilerlemistir. Bu iler
Yani meslek veya san'at sahibi olanlarm Ierne herkesin oniine konurken derecesi 
hi~bir i1 tutmtyanlara nisbetle gene az ~ok dogru olarak tayin dilmij olmalt -
(biitiin niifusun yiizde 39.26 s1 meslek - dtr. Onun i>in kanunun koydugu mec -
~ 1 • 60.74 ii mesleksiz). bu yiizde 39.26 buriyet olmasa da gene sayun i§inin ta -
1l tutanlarm 32.05 i ,ift<yi, 2.20 si sa - limahn soyledigi gibi yapllmasma >ahj -
~•Yici, l .89 u tiiccar, l .84 ii devlet me- mak, bu yolda elinden geleni yapmak 

yeti§tiriyoruz. 

Roma I - Bugiin ltalyan matbua
tmdaki en bariz hareket ingiltereye tek
rar §iddetli hiicumlar yaptlmakta olma
stdiT. Akdenizdeki lngiliz donanmasma 
F ransanm yard1m etmesi i~in Fran sa 
hiikumetine yap1lan miiracaat Ramada 
pek act duygular ve derin infial uyan • 
dtrdl. 

T renin hareketinden once, lmpara -
tor, General Virgm ve Komutan Cigliye 
lejekkiirlerini bildirmi§ ve kendilerini ni
§anlarla taltif ettikten ba§ka, aileleri ic;in 
~ok zengin hediyeler, pulanta i§lemeli 

etmi,lerdi: Komiirciiniin yanmdan saga 
saparsm, on ad1m gidince solda bir cami 
gelir .. Caminin ta kar,tsmdaki a§l boyah 
ev! hte burastyd1. 

- Ne olursa olsun! 

llturu, 1.28 i serbest meslek sahibi ol her Tiirk ic;in mill1 bir borcdur. Hali. 
du&unu iigrendik. stfatlan bulunup soylenecek biziz, Tiirk 

Cene bu say1mdan anladtk ki niifu • ulusu, kendimiz hakkmdaki bilgilerin pek 
'Utnuzun yiizde 13.58 i evlerinde arala - dogru olmasma ktskan,hkla >ah§mah • 
flnda tiirk,eden baska bir dille konu1u • YIZ. 
Y.~rlarmts. Niifusun iilkede dagtlma" yO- Ekonomi babm1ndan niifus, ekonomik 
llunden de 3,305,000 kisi vilayet ve ka- c;ah§mada fizik muhiti ijletmek i>in Ia -
Za rnerhzlerinde, l 0,354,000 ki1i de Zlm olan emegi veren ve bu emegin ii -
~•hiye merkezlerile koylerde oturmakta riinlerile gec;inen ma§<rl varhk, topluluk
llni~, kasabalanmtz koy denecek dere - tur. Niifusumuzun hareketleri, ekonomik 
jde az niifuslu imi,, iilkenin tabiat sart- yasamamtzm en koklii unsurudur. 
<nna gore niifwumuz rasiyonel bir su- Dlkemizde mal yeti~tirmenin ve yap

rette yerle~memi~. Biitiin iilkede vasati manm, ic; ve d1~ ticaretin biraz kiikliice 
~larak kilometro murabbama 18 ki§i dii- deg~melerinde, sermaye meydana gel -
IUYor. mesinde, ayhklann, giindelik!erin ve 

. 927 niifus saytmmm yamnda yaptlan faizlerin miktarmda, dii~iip yiikselme -
~1tai ve smai tahrirlerde bize daha bir~ok lerinde, !e§eb':Jiis fikrinin ilerlemesinde 
!tyler ogrettiler. ve bunlara benzer ekonomik olujlarda 

Ben n"f d'"' b'lgil hep niifus hareketlerinin tesirleri vardlT. . u us say1mmm ver tgl 1 e -
lin Yal k 'k 1 1 d b ZJla Ulusumuzun ba•ka uluslarla ekonomik mz e onom1 a an ann an a - ' 
fl~'. aldtm, daha bir~ok babmlardan de- alanda yap1lacak mukayeselerinde ilk - ; 

b
<li&un resim gozden gec;irilir ve ba§ka once giizoniinde bulundurulacak varhk 
•1ka bilgiler ~ 1kanlabilir. niifusumuz ve onun stfatlan degil midir? 

Coriiliiyor ya biiriin bu iigrendigimiz Siiziin k1SaS1, bu say1m neticesinde ya-
'""1 T '- 1 hh 1 · 1 p1lacak tasnifler, lstatistik Umum Mii --, er iiu. u usunun " at en, u usun 
losy 1 (' · ') illr. 1 · ( diiriiniin dedigi gibi (bize niifusumuzun a 1~llma1 yaptsmm e en un -

l'~rlan) d!T. Bu ilkeler ya~1yan bir var • Y•! te§ekkiillerini, inki§afmdaki kuvve•i 
1R1n 'lk 1 · ld kl · · b' k d ve kabiliyeti, okur yazar nisbetini, oku -k I 1 e en o u an t<;m 11 arar a k 
a Inazlar, degi~irler. rna ~agmdaki ~ocu adedini, aile te -

I 
Bug;m bizim Turk ulusunun bu ilke- sekkiiluniin kuvvet ve nisbetini, faa! ve 

trj h gayrifaal niifus miktanm, maliiliyetle -
b I akkmdaki bilgilerimiz 927 yt]mda rin nev'ini ve derecelerini. mesleki inki -

h~ Unduklan hali gosterir. 0 vakitten • 
er r sam vaziyetini ... v.s.) giisterecektir. 

b .. 1 acaba bu " atlann, bu ilkelerin her k 
,:~1 ne oldu? Biiyiidii mii? Kiic;iildii Bu >ok faydah milli i§in e siksiz ba-
.. ,~) Ulusal ya~amanm biiyiik akmttlan- <anlmaSI ic;in hepimiz gosterilen vazifeyi 
:•n aklslan ne hald~ ~ ! uttuklan yon layikile yapmaga c;a!t,altm. 

I ~tl? U!usal yap! 1y1 le~1yor mu, kiitii • ---,=Y"'A=H"'Y"'A= K"'E"'M"""'A"'L"""'T"'E"'N"'G"'I"'R"'$"'E"'N""K 1.1Yor mu? Niifusumuz arltyor mu, ek- " 
; 11Yor. mu? Evlenme, dogum nas1l gidi -
,or} blum eksiliyor mu? I, tutanlanr. 
·?~' ziyadele1iyor mu ve ne nisbette? 
S •val yava1 §ehir niifuslan arltyor mu? 

VILAYETIE 

Kartal jandarma kumandanhgt 
Kartal kazaSl jandarma kumandan • 

hgma Kars 1Ibayhgt jandanna zabit -
lerinden yiizba11 $efik tayin edilmi§tir. 

Ill •nayj mmtakalan meydana geliyor 
~ Sanayile§iyor muyuz? Evlerinde 

Hi<; 
~debr Roman : 8 

~a....._ Ma§allah .. Pek yara§lt maskaraya 
lll~af I diyerek onu gogsiine c;ekmi§, op

"~t sonra: 

't;: Ne kadar ablama benzedi? 
da 

1
'Ye gozlerinin ucunda biriken iki 

llt a Ya11 silmi1ti. 

Ya \:arlaf ona hie; yakt§rnarnl§ll. On dart 
u.tndaki daha daractk olan omuzlann 
Jla ~nde bu pelerinler onun tepesine ka -
ag~lll11 kocaman bir c;adm hatlflattyor, 
ru/' "Yah ipeklerin altmda o gelinhk oy
Yor~: lr.iic;i.ik bir c;ocuk gibi giiliinc kah-

S 
It» •la o giin arttk: «Erkekten kaGrnl! -
def Ve i11e o giin kiic;iik ktz birinci 

flu : olarak diinyada erkeklerin oldugu
:~:1rn e bunlardan kadmlann kac;masi la-

geldig"' . d" .. d" \f lnl U§UD U, 

~•lene ° Kiine kadar kendisine pek tabil 
h erkeklere kar§t bir tecessiis duyma

Ve kendisini onlardan ba1ka tiirlii 

Yazan: Suad Dervi' 

hissetmege ba§ladt. .,.,..,. 
Evvela tecessiisii kom§U yalmm esmer 

GOCugu iizerinde tevakkuf etti. Kendi 
bah~elerinin list sedlerinde oturuldugu 
zaman onun kendi taraflannda bir bahc;e 
iskemlesine oturup kitab okudugunu go
riirdii. Kendisi de hamagm ic;inde hafif. 
hafif sallamrken kitab okur ve ona ba -
kard1. 

Aralan pek uzaktt . 0, kendi bab>e· 
sinin alt seddinde, Seza da iistte oturduk
lan i~in birbirlerini ancak sezebilirlerdi. 

Ve birbirlerine bakmaktan zevk du
yarlardl. Bu kapkara gozlii gene ~ocu
gun kendisine inadla ~evrilmi1 baktsla -
nndan duydugu his ne biiyiik bir heye
can, ne de kuvvetli bir zevkti. Ve boyle 
oldugu halde o bak1!lar kendisini garib 
ve inamlmaz bir 1ekilde tatmin ederdi. 
Cic;ekli, renkli, giizel kokulu baht;ede bu 
iri yap1h ktvnctk. kara sa>h delikanh ile 
uzaktan uzaga baktsttklan gecelerde ra-

N. 

Diki~evi a~m1~! 

Me~hur Mahmud Saimin 
yeni bir marifeti 

<;:tkardlgl mecmualarda tahsildarl1k 
vazifesi verecegini ileri siirerek bundan 
evvel bir~ok ki1ileri doland!Tmak su~un
pan dolay1 hakkmda adll takibat yapt
lan Mahmud Saim bu sefer de yeni bir 
dolandmctl1k su~ile Adliyeye verilmi1 • 
tir. 

lddia edildigine gore Mahmud Sa -
im Diki1 Evi adile bir yer a'<m11 ve bu
"'da kendilerini ~all!llrmalc bahanesile 
ve depozito ak,esi namile be§ kadmdan 
on bqer lira alrnt§llr. Su~lunun cli.io 
Sultanahmed ikinci sulh ceza mahkeme
siode sorgusu yaplldtktan sonra tevki • 
fine ve salahiyet noktasmdan evrakm 
M iiddeiumumilige verilmesine karar ve
rilmi§tir. 

iki ~ocuk sokaga 
dii,tii, birisi oldii 

Diin sehrimizde ik.i sukut vak' ast ol • 
rnU§, bunlardan bir tanesi olmujtiir. Ga
latada Hekimba11 sokagmda oturan es
kici Ahmedin 5 yajmdaki oglu, diin ev· 
lerinin 4 iincii kat penceresinden sokaga 
bakarhn muvazenesini kaybetm~ ve so
kaga dii§erek beyninden yaralanrn11, bi
raz sonra da iilmii~tiir. 

Y eni§ehirde l 15 sayth evde oturan 
Aleksandranm klZl dart ya§lannda A
gavni evlerinin tarac;asmda oynarkeo be§ 
metro yiiksekten dii§erek ba§mdan aglT 
surette yaralanmljhr. <;:ocukcagiZ Be -
yoglu hastanesine kaldmlrnt§hr. 

Kumar oynarlarken 
Cece saat 22 de Samatyada Alipa§• 

caddesinde kumar oymyan Ali, Kemal, 
Hiisnii, Cemil ve Bekir Ali adtnda dart 
ki§i kumar oyoarlarken polisler tarafm -
dan yakalanmt~lardlT. 

hat ve sakin uyurdu. 

*** 
Bir sabah gene dersine ~ah§mak iizere 

daha c;ic;eklerin yapraklar iizerinde cii -
merd bir elle sac;1lmt§ ptrlantalar gibi 
pmlda§ttklan ve gitgide ktzl§an giine§ al
tmda eriyip kocaman tabiati i~inde t1b1m
h otlar yanan muazzam bir buhurd>na 
Gevirdigi saatte oraya gelmi1 ve orada ken
di hamagmm iistiinde bir san giil ve 
bir de kii~iik kag1d bulmu§tu. 

Bu kag1dda franmca bir «sone» ya
Zih idi. Neden franSizca ?... Kimbilir .... 
<;:ocukluk olacak .. 

Gene §airin ismini ta11yan bu kii~iik 
«sone» pek acemice yaztlmlj bir 1iirdi. 
Y alntz biitiin bu acemilik i~erisinde ><>
cuk ve saf bir taraft vardt ki onu bayag1 
olmaktan kurtanyordu. Seza hayatmda 
birinci defa olarak gizli ve memnu bir1ey 
yapmanm zevkini parmaklan kiig1d par
Gastna ve bu giil parmaklanna temas et
tigi zaman anlamt!h ve 1iiri hemen kor
.aimm i~ine saklam11, giilii de giigsiine 
takmts!I. 

Bu «sone» a1ktan bahsediyordu. Bu 
«sone» sevgiden bahsediyordu. 

lngiltere aleyhindeki propagandamn 
lideri Sinyor Davanzati «lngilterenin bu 
miiracaati ileriye aid erne! ve niyetlerinin 
bir itiraf1 deii;il mi ?» diye soruyor .. Bu 
zat ingilterenin bu hareketini Akdeniz -
de bir abluka haziTltgt olarak goriiyor. 

Sinyor Davanzati Parisle Londranm 
Milletler Cemiyetinin sureti haktan mii
da fii goriinerek bu miiesseseye aid mi -
sakm tefsiri i~in hususi miizakereler yap
malannl protesto ediyor. 

Baz1 ltalyan gazeteleri Hindistanm 
§imali garbisindeki kabailin isyanmt ln -
giltereye hiicum ic;in vesile yapmakta ve 
§U suali sormaktadtrlar: 

«lngiltere Hindistanda miistemleke 
harbi yaparken !talyanlan tenkid etmege 
ne hakk.1 var ?» ( Deyli T elgraf) 

Roma 1 - On gun i><inde italya 
bankasmm ihtiyat altm miktan 3,815,000 
fngiliz liras1 daha azalrm§tir. Bu hakikat 
diin nl;§rolunan resmi maliimatla if§a e· 
dildi. 

lhtiyat altm miktarmm miitemadiyen 
azalmakta olmasmm sebebi italyamn 
harb masraflandtr. Ba1kasmm madeni 
ihtiyat paralan haricden harb levazJrnl 
ve miihimmat satm almak 1~m Paris 
iizerine kambiyo olarak kullamlmakta • 
dtr. Gec;en ii~ ay zarfmda italya banka
smm kaybettigi altmlartn miktan 
18.800,000 altm sterlini bulmustur. 
l 934 senesi 30 haziranmda Italy a ban
kasmm alttn ihtiyact I 08,000,000 ster -
linken ge~en eyluliin yirmisinde 72 mil -
yo~ 200 bin sterline inmi§tir. 

ltalya hiikiimeti ihtiyat altmlanm tu -
ketmekte devam ettigi takdirde paraSl 
mf kag1d olarak kalacak ve cihan piya
salarmda ktvmeti son derece diisecektir. 

Adisababa mektubli : 
Adisababa 2 - Seferberlik emrinin 

yann ilam bekleniyor. Habe§ payitah -
tt~da oturan yabanctlann ~ogu, diin A
dtsababadan Cibutiye hareket eden ve 
t.s~e~li General Virginle Komutan Cig
lt}'l gotiiren !renin son tren oldugunu 
soyliiyorlar. Bu trenle, yabanct gazete 
aytarlanndan bir~ogu da Harrara git -
mi~lerdir. 

gm iizerinde uzanm11 vo kitabt kapah tu
tarak basmm iitsiine ye§il yapraklarm 
yapltgt ziimriid kubbeye da~§!t. Hi> 
derse bakmamt§ll. 

Etrafm1 saran ye1illigin i~erisinde o 
kendini kaltn ve sonsuz sular altmda far
zediyordu. Evet, yapraklar riizgarla dal
galandlk>a Seza kendini bir deniz dibi 
aleminde zannediyordu .. 

SevgiL. SevgiL. 
Bastnda istifham i1aretleri vardt. Sev

gi, onun bu kapkara gozleri giirmek i~in 
duydugu bu istek ve onlar kendisine ba
karken kalbine hafif hafif dolan ve onu 
tatmin eden bu gurur muydu?.. 

Eger yalmz bu ise ... Cirkin bir§ey de
i!;ildi ama... Herhalde miihim bir§ey de 
deii;ildi ... 

Halbuki korn§U delikanh 1iirinde ya
narda!Hardan, fiTtmalardan, kamgalar
dan bahsetmis ve bunlann hakiki bir sev
gi yanmda hie; olduklanm siiylemisti. 

0 da heniiz o kadar gencdi ki acaba 
sevgiden haberi var m1ydt ? .• 

*** 

alttn saatler venni1tir. • 
Sthhat direktor muavmt Amerikah 

doktor Hackmann da, yanmda hastaba
k1c1lar bulundugu halde, ayni trenle ha
reket etmistir. Bunlar Diredauya git -
mektedirl;r. Y anlannda Ogadenin do -
gu giineyme mahsus tam malzeme vardtr. 
Bu. ilk onemli sthhiye memur ve malze
mesi sevkidir. 

Adisababada oturan lngiliz, Ameri -
kan, Bel~ikalt, fsve'< ve Danimarkalt 
misyonerler, diin lngiliz el'<iligine gide -
rek y-.ni gaz maskelerinin tecriibelerini 
yapmt§lardtr. Biitiin bu misyonerler, ne 
olursa olsun, Habe§istanda kalmaga ka -
rar vermi§lerdir. 

Salahiyettar kaynaklardan haber ve -
rildigine gore, lmparator, seferberligin, 
torenle ilan edilmesi, kilisede ayin ya -
p1lmaSI ve Habel ileri gelenlerile, gaze
tecilerin ve sin•mactlarm sarayda bir 
toplanhya dave! edilerek tiirene i§t:rak 
ettirilmeletj_ hakkmda emir vermi§tir. 

Habe§ hiikiimeti, yabanct bir mem
leketten gonderilmi! iinemli miktarda 
silah, cepane ve gaz maskesinin gelme
sini beklernektedir. 

Ras Kassamn oglu General Abarra 
Kassa, memleketin kuzey biilgesindeki 
Gondar ilinde bulunan babasmm ktt' a • 
Ianna iltihak etmek uzere, Adisababa 
kuzeyinde, Salale mmtakasmda 20,000 
ki§i toplarnl§ ve bunlann ba§ma gec;mi1· 
tir. 

Adua siiel merkez Komutam Ma -
gadras Vadajoal, son giinlerde Adis
ababaya '<agmlrnl§ ve talimat alarak va
zifesi basma donerken, birlikte silah ta 
gotiirmii§tiir . 

Habq hiikumeti, cepane sevkini dur
durmaga matuf her tiirlii harekete mani 
olmak iizere, hudud mmtal:alannda c;ok 
ciddi ihtiyat tedbirleri almt§!tr. lngiliz 
Somalisi hududundan elli kilometro ile -
risindeki Ciciga ~ehrine girmek biitiin 
yabanc1lara yasak edilmi§ ve bu mmta -
kada birGok ;iipheli kimseler tevkif o-
lunmustur. (Temps) 

Kahlre mektubU : 

Kahire 30 Eyliil - $arkhlann haya
li fazla kuvvetli. On be! giinden fazla bir 
zamandanberi, Kahireliler ve lskende
riyeliler, her dakika, bir lngiliz - italyan 
harbinin patlak vermesini bekliyorlar, 
bazt tamd1klar1m bir hafta kadar Rodo
sa gidip gezmek istiyorlard1. Esir olmak 
korkusundan gidemediler. Avrupaya se
yahate Glkacak olan ba1ka kimseler, ltal
yan vapur acentalanndan bilet almt§ken, 
ltalyan vapuruna binmemek i~in bu bi • 
letleri kullanmad1lar, F ranstz acentala -
nndan ikinci defa bilet ald1lar. Zelu bir 
tiiccar gaz maskeleri getirtti, para k"za
myor. Buna benzer daha neler var. 

Kii~iik kom§u genci, pek gene ve i!-

Bir tak1m arabca gazeteler ve bun • 
lara uyan baz1 Avrupa dilinde gazeteler 
halk1 liizumundan fazla heyecana dii§ii· 
riiyorlar. Radyo bile i§e kan§lyor. Ge -
~en giin, bir radyo merkezi, Siivey§ ka -
nahmn kapand1gtnt gayet ciddi olarak 
haber verdi. Kahire ve iskenderiye bor -
salan, bu heyecanh vaziyeti o kadar sa
dakatle aksettiriyor ki, hiikiimet, giinde 
bir saatten fazla muamele yaptlmastnl 
yasak etti ve daha ciddl tedbirler alma
ca~tnl bildirdi. 

Diyip, ben tokmag1 vurur vurmaz, i~e
rideki giiriiltii keS!Idi. Kapt aralandt ve 
san sakalh zat giiler yiizile beni kar~tla
ylp, en tatlt dilile beni iltifata bogdu: 

- Siz misiniz, kiiGiik bey? Sefa gel
dinizl. Beyefendi pederiniz afiytteler
dir, in§allah! Buyurunuz .. Yukanya ~~k
maz miStmz?.. Bir §eker .. Bir ka11k lohuk 
reGeli .. lkbal buyurulmaz mt?. 

Lakin simdi bunu ne diye hattrladim? 
Ha, eve I! Diin, tamd1g1m ve ~ok ta hiir• 
met eltigim bir bayan, aram1zda diinya
mn en yurnu§ak huylu adam1 olarak lam
dlglmlz kocastndan act act §ikayet edi 
yordu: 

- Bilemezsiniz, ne Nemrud adam • 
du I diyordu. Herkesi.n yanmda kuzu • 
dur. F akat bana geldi miydi kurd kesilir. 
bfkeli, miitehakkim, zorbadJT. Halbuki 
aksi olmahyd1. Bana kar11 zaf gosterm11 
olsa, aciTdim. F akat ba,kalanna kar11 
zaytf davranmas1 yabag1 nefretimi mucib 
oluyor. Anladm1z m1? 

Elbette anlamtjltm! Fa kat o arahk, 
d1§anda, ele giine kar§l cart curt edip te, 
sonra evinde, yulann1 kanlannm eline 
teslim eden kocalar da old~unu dii§iin
diim ve her ikisine de ac1d1m! 

Erciimend Ekrem TALU 

lar. Para sahiblerine odedikleri mik -
tarlar biiyiik bir yekunu buldu. ltalyon • 
lann mallanm paraya tahvil ettikler; ve 
Bern ve Cenevre bankalanna yatud1k • 
Ian siiyleniyor. Birc;ok Mtstrhlar da, he
sablanm, §imdiden «bitaraf» adt takttk
lan miiesseselere naklediyorlar. 

Kadmlar, erzak biriktirmekle me§gul. 
Esnaf, bundan istifade ederek fiatleri 
arttrd1 ve o dereceye ~1kard1 ki, hiiku • 
met, birinci derecede zarurl ihtiyaclar • 
dan say1lan erzakm iistiine fiatlerinin ya
ZIImasml mecburi ktlan kanunu t•krar 
mer'iyete koymaga karar verdi. 

M1,mda birka~ yiiz bin ltalyan var. 
Bunlann durumu nazikle§mek tehlikesi 
giisteriyor. BaZJ ingiliz gazeteleri, bu 
lta!yanlann lngiliz aleyhtarhgt propa • 
gandast yapttklanm yazdt. MtsiT ka • 
moyu, ac;tk ac;tk Habe§ taraftan olduRU 
i~in, bu gibi rivayetlere onem vermege 
de~mez. 

lngiliz erkamharbiyesinin §imdiden 
c;ok ciddi tedbirler almakta bulundugu 
muhakkakttr. Sade lskenderiyede 29 
barb gemisi vardiT. Yiizlerce siiel uc;ak 
geliyor. Cerek dogu, gerek batt sahra • 
larda, sevhilcen yollan boyunca kuyu· 
lar kazthyor, yeni telefon hatlan tesis 
ediliyor. KIZ1ldenizde, Akabede bir iis· 
siibahrl tesis ec\lecektir. Heliopoliste, 
ktt' alan motiirle~tinnek iizere 1500 
kamyon hamlamyor. Bu haztrhk gayet 
gizli yaptld1g1 halde, bu memlekette her 
gizli §eyin meydana c;tkmaSl gtbi, bu da 
derhal ogrenilmi1tir. Kral F uadm Ba -
kanlar Kurulu, Siivey~ kanahmn tayyare 
kuvvetlerile muhafaza alhna ahnmoSI • 
m saglamak i~in, 6000 lira tahsisal ka • 
bul etmi§tir. 

Ve o giin hususi riyaziye hocasile mii
sellesat dersi yapacak olan Seza, hama-

te onun i~in birdenbire onu askere almt§· 
lardt. 

( Arka., uar) 

ltalyan bankalan kuvvetli bir hiicu -
ma maruz kald1lar. F akat i1in i~inden 
yiizlerinin akile ~tkmaga muvaffak o!Ju-

Biitiin giizler, endije ile Trablusa 
diinmii§tiir. ltalyanlann, MISlr toprakla • 
nnda i~timal bahanesile, hududda • 
ki mevcudlerini son derece kuvvetlen • 
dirdikleri malumdur. Kahirede, bu top
lanh tekzib edilmekte, fakat 80.000 
ltalyanm ham bir vaziyette bulundugu 
soylenmektedir. Elehram, bu m1k.lan 
l 50,000 gosteriyor. Harb etrafa yayt -
lacak olursa, ilk barb sahastnln MtslT 
olacag1na burada herkea kanaat getir • 
mi§tir. 



• 

Ita lyanlar1n ihata 
I-IEDGON ~·I 
BiQfi~RA~~ 

AI, bu da senin i~in! 

li Birlnclte~rtn 1935 

Balkan oyunlarznzn kirli ~ama$zrlarz 
manevras1na kar§I ... 

-------
Habe~ ordusu da, dahili hatlardan istifade ederek 
dii~marun miinferid kollarmdan Musaali dagmdan 
geleni maglub edebilir amma ba~arabilirse ... 

,Seyhii~suara Mevlana Seyhi, hem ~a
ir, hem de hekimdi. Hatta kendi aSil ad1 
Sinan oldugundan, tarihte {Hekim S
nan» diye yaz1hd~r. 

Celebi Sultan Mehmed, bunun venni1 
oldugu bir ilacla, miithis bir hastahktan 
kurtulmu~ ve kendisini uzun zaman ozel 
hekimliginde bulundurmu~tu. 

Atletlerimiz bir ayl1k 
kampta nas1l ~aii§tiiar? 

Leviski tak1m1 3 -0 
ma~lub oldu 

Bulgarlar bugiin de Fe· 
nerbah~e ile kar~tla~acak 

3- "') Omriiniin sonlanna dogru, gozleri has
talanan Seyhi, memleketi olan Kiitahyaya 
gidip yerle~ti ve orada bir diikkan a~1p 
hekimlik ederdi. 

Amerikah antrenoriin tertib ettigi 
yemek listesi ~ocuklan a~ birakb, 

alelacaib 
takun da 

yanh~ te~kil edilince hezimet ba~gosterdi 
-----

Bir giin, gozleri agnkh adamm biri 
gehp: 

- Sen de goz agnsma ila~ var m1} 
diye •ordu. 

- Yar! 

Cevabm1 ahnca, para ~Ikanp: 

AIIInci Balkan oyunlannda Turk at -
letlerinin dordiincii ve hakiki manasile de 
sonuncu olmalarmda, sozde onlan kuv
vetlendinnek, miisabakaya haznlamak, 
disiplin altJna almak maksadile a~Jian 
kampm da biiyiik bir rolii vard~r. 

- Bana bir ak~elik ver .. dedi. 

Lakin o mada, ,Seyhinin berbad 
halde bulunan gozlerini farkedince, 
ak~e daha uzatl!. ,Seyhi: 

Kamp, her§eyden evvel bir disiplin, 
bir muntazam hayat, muntazam ve bol ye • 
bir melc, muntanm hazulanmalc demektir. 

Halbuki, bizim atletlerin kampa hi~ te 
bOyle olmami~hr. - Bu nedir} 1 

I• 'yanlann harici hatlardan i.ti/ade Habe.!ilerin dahili hatlardan i.ti/ade 
~derek Habe,lileri Hab~fiftan~n mer- ederek ltalyan kuuu~tleri birlefmeden 
lr :::ine doiru aiirerek Aua1 vacliainde bunlarrn fark kolunu mUnleriden 

Diye wrdul<ta, herif: 

- AI, bu da senin 
verdi. 

Kampta hi~bir vakit bir disiplin kuru· 
lamamij, g1da §artlan iyi tanzim edileme· 

i~in I cevabmi mi1tir. lsimlerini buraya yazmiyacagl • 
m1z bir~ok atletler, bize bu h~<susta ac1 
ac1 derd yanm1~lard~r. 

jhata etmek i.tiyrceklerini ~O•terir j majliib edebileceklerini gO.terir 
hortn harto 

lJTVKCV 

Bundan cvvelkl ii<; yazirnizda, iki 
l'l"Uharib orduyu silah ve ordu tejki -
lah bakimlarmdan mukavese ettik; da
riilharekat olan llabc~istamn col!rari 
ve topo~rafik vaziyetini go1den ge~ir-

Atletlerin anlathklanna gore; kamp-
beb de Adisababanm bulunduf:u ve Ha- Tiirkiye kiirek §ampiyonast ta yemelc meselesi bir facia olmu~tur. A-
be~ kuvvetlerinin ~ekilecegi merkez merikah antrenor, kendi kafasma gore 
ya lasmda harekcit mevsiminin ya~ • Bugiin Ti.irkiye kiirek tamp1yonas1 bir yemek listesi haz.nlami~. bunlan at ... 
mur mcvsimleri dfllayisile birinci, ikin- yapilacakhr. Bu yanslara Bandinna, letlere yedirmeiie ugra~mi!I!r. Antreno • 
citejrinlrrle, birinci ve ikincikimun - Kocaeli, Istanbul girecektir. Y an•lar sa- d 

' riin hamla 1g1 yemelc listesi, bu ~ocuk • 
d'k Bu topn~rafik vaziyete nazaran. lara yani dart ava munhasn ka\mas1 - at ii~te Dolmabahreden ba•hyacak. De-

' ' lann hi~birini doyurmamijhr. Ciinkii bir 
sarp ve vnlsuz Habes dal(lan arasmdan 1 dor. Merkez ~·aylasmda yagmur!ar ha- niz Ticaret mektebi oniinde bitecektir. gun SJcak suda ha•lanmi• laze fasulya 
taarruz edecek olan lta!yan kuvvetleri- zirandan evlul sonuna kadar bol ve de- 1 ' ' 
nin hangi vollardan ilPriliyeceklerini 1 ,·amltd1r. Birincite~rinde kesilen yag - stanbulspor kuliibiiniin 1le palates veriliyor, diger bir giin kuru 
vazd1k ve bu Ita! ·an kollanna ka~I murlar. kanunusani sonunda tekrar ba~- kongresi fasulye piyazile hi~ pi~irilmemij klZII ve 
Hab~ kuvvctlerinin nastl vigmaklar Jar. &ubat. mart ve nisan aylannda, va- kanh et halinde biiftelc yedirilmek i<te -

~. istanbul Spor Kuliibii Gene! Sekre - · J (Teccmrniiler) yaphklanm gesterdik. zm olduj':u kadar, ~idde+.!i ve devamh my<lr, baZI giin er de pili~ hMiama· 
terliginden: 1 Jc Tetkiklerimize devam edelim. olmamakla beraber gene yagar. Onun i- si e ~ocuklann annlan doyurulmak is • 

. . Kuliibiimiiz iiyelerinin fevkalade kon-'talyanlartn hedefi ~in. diirt ay i~inde, Habe~ kuvvetlennm teniyordu. Tabii bOyle kannakan11k ye· 
k kt . gremiz tarihi olan 12 birincite•rin cu • 

mukavemetini k1rma gere 1r. • mel< yemeg" e ahSJk olm1yan atletler yan italyan ordusunun sevkulcey~ 
mmdan hedefi ~uclur: 

bak1 - martesi saat 5,30 da istanbul Ha!kevi 
ltalyanlartn ihata maneurast k ar, yan tole sofray1 terked,'yorlardi. 

Dii~man kuvvetlerini mai(lub ve pe
ri~an ederek Habe~istam ijgal ve istila 
etmek. 

Esasen her taarruz ordusu, bunun i.~in 
harb eder. ltalyanlarm. bu hedeCi elde 
etmek !~in, ne yapmak istediklerinc 
bakah"'l. 

ita!ya kuvvctlerinin harbdcn once al
di~ vaziyete ve ilk harekatm jCkhne 
bakl!Irsa, ltalyan Ba~kumandam Hahe1 
kuvvetlerini, Eritredeki kendi merkcz 
ve sol cenah kollarile. Somalideki sa~ 
cenah kolu arasma Siki~hrmak iste -
mektedir. Bu. askeri tabirile h""'ci hat
Jar kullanarak dii ~mam ~imalden, ~ark
tan ve cenubdan yani ii~ yandan sar -
mak demektir. 

(Harici hatlarla hareket etmek muhte
lif istikametlerden bir merkeze dogru 
miitekarib surette ilerilemek demek -
tir; dujmam <;evirmek ve sarmak i<;in 
kullamlan bir sevkulcey~ manevrasa -
chr.) 

ltalyanlarrn !;aTPifacagt 
ii!; diifman 

1talyanlar, bu manevrayt yaparken ii~ 
dli§manla ~arpl$acaklardir: Habe!;liler, 
arazinin sarphg1. iklim gii<;lukleri: 

Habejistanda ba§hca iki tiirul arazi 
ve iki tiirlii iklim vard1r. Sarp ve yol
suz daglarm iistiindeki yiiksek yayla -
larda hava sal, sthhi ve rnutedildir. Ya
ni tabii kale dedigimiz yuksek k1smm 
havaSI iyidir ve Avrupahlara musaid -
dir. Kalenin etrafmt ~eviren binnisbe 
miinhat kisimlann havast ise lenad1r. 
Buralarda s1cak mmtakalann iklimi 
caridir. Giindiizleri, cehenncmden gel
mi~ gibi yakicl bir steak, geceleri 
kutublardan esiyormu~ gibi titretici bir 
sojiJ.Jk. 

Bu hava degi~iklikleri ve arazinin 
sarph~. !ta!yan askerlerind1>11 biiyiik 
bir beden kabiliyet ve mukavemeti is
tiyecektir. Aylardanberi Eritre ve So -
malide ya~tyarak bu iklime ah§mt~ ol
malarma ragmen, !ta!yanlann ~ok bii
yiik bir imtihan ge~irecekierine §iiphe 
yoktur. 

!talyan taarruz kollartnm yiiriiyil~ is
tikametlerine gore, sarp araziye jimal
den Adua istikametinden ileriliyen E
ritre grupu biiyiik ktsrm, fena iklime de 
en ziyade Assabdan demiryoluna dog -
ru yiiriiyen §ark kolile eenubdan Har
rare do~ru ~1kan Somali biiyilk k1smt 
ttgruyacaktar. 

ltalyanlartn ileri yiiriiyiifii 
hz:dt mr, agrr mr olacak? 

Bu iki kol i~in iki turlu hareket ta
savvur edilebilir: A~r bir yiiriiyiijle 
her tiirlii Sihhl tedbirler alarak ilerile • 
mek, yahut ta suratli bir taarruz ya -
parak iklimi fena olan bu binnisbe 
miinhat y~r Jeri biran evvel ge<;mek. 

EritreJ bUyiik ktsrn1run, arazinin sarp
IIitJndan ve yolsuzluktan dolayt ~ok 
siiratli hareket etmesine imkan yoktur. 

Gelen haberlerde, !talyanlarm As -
sabdan Musaali dalti mintakastndan ha
reket eden kolunun bir~ok tayyaresi ve 
tani!I bulundugu bildirildigine gore, t
talyanlarm Danakil ~olunii siiratle ge<;
mege karar verdikleri anla>Jhyor. 

itaJy;mlan isticale sevkeden bir se -

onlerans salonunda bulunmalan. • 
Ahval ve ~eraite nazaran, 1talyan Bu yemek i~i o kadar garib bir Jekil 

Ba~kumandanmm, hl'define \'armak i- ~ almi§IIr ki nihayet sabah kahvalhlarm • 
~in. Habe~ kuvvetlcrini jimaldvn, ~i • Ia oldujtu i~in, orada da tedafiil bir su- da, sahanda pi!mit yumurta, $Ckerli 
mali 1arkiden ve cenubdan yilriiycn ii~ rette hareket etmek ve Musaali dagm- bugday, kavun, ~ay, re~el gibi alelaca • 
kolla siirup geri atarak Adisababanm dan gelerek Danakil ~o!Unde yiiriiyen 1b yemelder verilmege ba•lanmJjl!r. 
~arkmda Aua~ nehrinin ge~tigi, pek ~imali ~arki grupuna kar~1 taarruza ge<;- T abii bunun sonu da ;tletlerin, esa • 
sarp o!m1yan ve buyiik harckata miisa- mek ... 
ld bulunan sahaya stkl!hnp sarmak is· Boylcce, Habe~ ordusunun biiyiik k1s- sen az olan dennamm Sifira indirmiJ, 
tcdigine hiikmedilebilir. mmi, topbyarak iistiin kuvvetlerle bu miisabalcalarm sonu da ooylece hezimet-

Bu geni$ mikyasta sevkulcey$1 ihata kolun iistune ablmak suretile par\ak le neticelenmi,tir. Bu yemeklerin atlet • 
manevrasma kaq1, Habejliler ne yapa- bir dahili hatlar manevras1 yap11Im~ ler i~in daha faydah oldugu iddia edile -
caklard1r? Bunu anlatmaga ~ah$madan olurdu. bilir. Fa kat bir yemek yenmelc ~artile 
once, italya - Habe$ harbinde, biitiin HabefE!er dahili hatlardan faydah olabilir. Yoksa yenilmez ve ~o-
tahmin ve hesablar1 gii~lejtiren bir a- i.tilade edebilecekler mi? cuklar yan a~ sofradan lcalkarlarsa fay-
mildcn bahsedelim. Bu ami!, Habe~ Son gc!en telgraflar arasmda bir ha- dah degil mum olur. 
kuvvetlerinin muntazam bir Avrupa ber var ki, Habejlerin bOyle bir hare - Herhalde, miisabalcalar arifesinde, 
ordusu olmamast ve ne yapacagmm bi- ket yapmak istediklerine delalet eder kampta atletlere, ag1zlarmm ve midele • 
linmemesidir. Filvaki, Avrupa ordu - gibi goriiniiyor. Bu habere gore, Ha - rinin aiismadigi bir yemel< rejimi takib 
larmm malum ve muayyen sevkulcey~ h~!';lilerin biiyiik lasm1, Gallo eyaleti ettirmek m~naSIZ ve dogru dcgildi. 
kaidelerine gore, italyanlarm ne yapa- vadilerinde bulunmakta ve italyanlan 
caklartm az ~ok kestirmek miirnkun - orada beklemektedir. Bu kuvvet her da- Balkanlt atletlerin aldrklarr grda 
diir; fakat Habe!;lilcrin ne yapacai'(tm kika yeni miihimmat ve askerle biiyii • Tiirk atletleri, <;:iftehavuzlardaki 
kestirebilmek ~ok gii~tiir. Habe~i.standa mcktedir.> kampta bilgi<izlik yiiziinden, varl1k i~in-
Avrupa ordularmm bildigi ve tatbik Gallo eyaleti, merkezi bir vaziyette- de yoklulc ~elcerler ve fasulye piyazma 
ettigi sevkulccy$ prensiplerini tatbik e- dir. Buradan Musaali dajiJ. takriben 350 ka!Ik salhyarak yan a~. yan tok sofra -
debilccek bir yukSl'k sevk ve idare var kilometro, Adua ise 300 kilometro me- dan kalkarlarlcen T okatl1yan otelinde 
midir! Habe$istamn Avrupah manasilc safededir. Buras1 bugiinkii cepheler • misafir edilen Balhnh atletler bakm1z 
boyle bir ba~kumandam ve erkamhar - den hayli i~cride ise de Habe~liler, ital- neler yiyorlardJ: 
biyesi o!sa bile, onun sevk vc idare yanlara kar•t s1mrlara ve ita!yan u"s - y 

· ' unanlolar: Sabahlan: Mannalad, prensiplerini, sevkulce\·~i dii~iincelerini lerine yakm •·erlerde deg"il, ancak joe- "' 
• • J ' tereyag1, kahve ve yahud rikolata. vg· -ve bu dii~uncelcrin ortaya at!Igt emir rilerde daha iyi harbedebilirler. Bu ~ 

ve harckctleri tatbik edebilecek ordu mmtakada Veliahdin ordusu bulunmak- leleri: Sebzeli et, pilav, makarna, hoi 
kumandanlart var m1d1r? Bu ordu ku- tad Jr. ~imdiye kadar Adisababadan ge- yemi§. Ak,amlan: <;:orba, sebzeli et, sa
mandan I an, ellerinin altmdaki buyiik len haberler, Veliahd ordusunun mev • lata, hoi yemij. 
birliklere (eiizii tamlara) ve buyiik bir- cudunii bildirrnediler; yalmz buradaki Bu yemelc listesine, bahk, biftek, ha§· 
likleri tejkil eden orta ve kii~iik birlik· 100.000 ki~ilik Ras Menekje ordusunun lanm,. pili~ te dahildir. Yunan antrenii
lere nekadar hakimdirler? Biitiin bun- Veliahdm emrine verildigini soy!ediler. rii, atletleri ~ok Sib bir disipline tabi tu • 
lar, tahmin ve hesablart altiist eden bir Veliahd ordusu, dahili hatlard;m isti - tuyor, vaktinde yemege gelmiyenlere 
ami! o!maktad1r. fade suretile Musaali dagmdan gelen yemek vermiyor, sigara i~melerine miisa-

Habefliler naarl bir maneura !ta!yan koluna biiyiik kuvvetlerle ta • ade etmiyor, pek tiryaki olanlara da 
yapabilirler? arruz edebilir ve bu taarruz da muvaf- giinde bir iki sigara veriyordu. 

Eger Habe§lilerin de Avrupah gibi fakiyetle neticelenebilir; fakat yuka • Biitiin atletler saat onda otelde bu • 
dujiiniip, Avrupah gibi harbedecekle • rida da siiyledi,'!imiz gibi Habel; kuv • lunmaga mecburdu. Hi~ kimse geceyi 
rine emin olsayr.iik, onlarm da, !talyan- vetlerinin bir Avrupa ordusu halinde dJsanda ge~irememiJti. 
lartn, haricl hatlardan hareket ederek olmamasi, musbet ve isabetli tahmin ve Yugoslavlar: Bunlar yemek hususun-
kendilerini ihata etmelerine me•·dan hesablarda bulunmaga musaid degil - d d h 

J a a a serbesttiler. Her oviinde ~ok vermemek join dahi!l hatlar kullana • dir. Sonra, bu hareketi sevkulceyji ba-
' 1a d b miikemmel yemek yiyorlar, hatta siyah caklarma soyliyebilirdik. (Dahili hat • m an yapsalar ile tabiye itibarile, 

b b 'l' 1 ·? Y · it 1 1 ve beyaz •arab iriyorlardi. Jar, bir merkezden muhtelif istikamet· a~ara 1 Ir er mt. ant, a yan arm ' ~ 
Jere dogru mutebaid bir surette a~1Jan ~ok ustun silahlarma ve ~ok yol va - Rumenler: Bunlar da hi~bir re)Ime 
bir yelpaze gibi eephe alarak harbet - Sitalarma ka!'jt, muharebe meydanmd~. tabi olmadan sadece miikemmel yemek 
mek degildir. Haricl hatlarm tamamen atej hat!Inda bir zafer kazanabilirlcr yemi,lerdir. Omlet, bahl< tavaSI, gula~ 
aksi olup harici hatlar kullanarak iha- mi? Bu da, jiiphelidir. dedikleri Macar yemegi ve en agir ye • 
ta yapmak istiyen bir dii~mana karji I hi taraftn muharebe tarzlarr melcler, ba,hca gidalanm te§kil ediyor • 
dahili hatlardan manevra yapiiir. Kuv- ~imdi dii~unce ve mutalealartrrun du. 
vetler daha toplu bir surette el altmda ~oyle huliisa edebiliriz: Bulgarlar ue Arnavudlar da yemek 
bulunacagi i~in meseta sag cenahta ve !ta!yanlar, silah ve tejkilat~a ~ok hususunda hi~bir hyde tabi degildiler. 
merkezde miidafaada kalarak oralarda- kuvvetli ve sevk ve idare ba - Herkes istedigini bolca yiyordu. 
ki kuvvetleri sol eenaha toplamak ve k1mmdan yiiksek ve muntazam olduk- Amerikah antrenoriin hfasmdan CI • 

du~manm harici hatlar kullanarak sol !an i~in, dii§manlarmt ii~ taraftan ~e - k b' · kl 1 d' ·1 ' k an ve 121m ~ocu ara zor a ye m me 
Cenahlmiza doaru gelen kolunu miinfe - virt'p bir t'mha meydan muharebest· yap-

~ ISienen acaib yemekler, hlorisi fazla ol-
rl.den ma&!ub etmek irin yap1lan bir mak ,·st,·yeceklerdi·r 

" ' · dugu ve atlete laz1m olan kuvveti vere • sevkuleey~ manevras1d1r; mukabil ta- Habe$1iler, dii~mam )'lpratma muha-
arruza gayet miisaiddir.) rebelerile tedricen i~erilere ~ekip, dall- cegi iddiasile veriliyordu. Diger Bal • 
Habe~istanm ve italyan ordularmm hk, sarp ve yolsuz <>razide, ii~ istika • kanh atletler, boyle manaSiz bir rejime 

vaziyeti bu manevraya gayet miisaid • metten ayn ayrt ileriliyen !talyan kolla· tabi tutulmadildan i~in miikemmel g1 • 
dir ama dii§iinmesi ve soylemesi ko • nnt birle~meden ayr~ ayn magh1b et - da aldiiar, ko§tular, atladiiar, att1lar ve 
lay, yapmast gii~ bir i§tir. Eger, Habe~ mege ~ah$acaklardir. bizi ge~tiler: Bizim zavalh ~ocuklar da 
ordusu manevra kabiliyetini haiz bir Diiz arazide italyanlar motorlii vaSI - dennanSizhktan baz1 yanslann sonunu 
Avrupa ordusu olsaych, ~u suretle hare- talarla da}1a seri hareket edebilirler, bile getiremediler. 
ket edebilirdi: buna mukabil dagltk arazide Habe!;liler Kampa alrntf 1ek.linin kotiiliigii 

!talyanlar ii~ ayn grup halinde ha - daha htzh toplamp daf:Ilabilirler. Atletlerin kampa ahni~ ~ekli de ida • 
reket ediyorlar: ~imal, §imali $&rki ve italyanlar, ~iddetle taarruz edecek - · I' · b 1c b' 'd' H' b' 
Cenub gruplan... Bunlarm, arasmda, ler, Habe<!J'!er ,·se faa! bir miidafaadan reSiz Igm a~ a " ornegi "· I( Ir e-

' sasa ve bilgiye dayanmadan oniine ge • 
hele •imal ve •imali •arki gruplarile, sonra mukabil taarruzlar yapr\a~a ra- · 

' ~ ' ' " ' len kampa almmisllr. Hatta o kadar ki, cenub gruplan arasmda hi~bir muva - h~acaklardir. 
sala ve irtibat yoktur. Bunlardan ~imal Harbin nekadar devam edebilecegi daha kampm a~IIdigi ilk giin ayagmdan 
grupu, en sarp arazide oldu!!u i4in, o- ihtimallerini de ayn bir yaz1da tetkik sakatlanan lzmirli yiiksek atlayici Sii • 

~ogaltmak kabildir. Balkan oyunlannda 
hi~bir mii•abaka yapm1yacag1 bilinen bir
~ok atletler 'de kampta biiyiik bir yekun 
tutuyordu. Kamp, adeta bir imaret halini 
alml$, yiyen, i~en, gmp ~1kan belirsiz 
bir hale gelmi,, bedava bir pansiyona 
donmiistii. 

Kimlerin mii•abakaya girecegi 
belli bile degildi 

Bu ac1 hakikatler, idaresizligin hirer 
~ahe•eridir. Alakadarlar, atletleri ham -
hyacak, onlann miisabaka kabiliyetini 
arhracak, hatta musabaka teknigim og -
retecek yerde onlan tamamen kendi hal
lerine bnakm1slard1. 

Bu idaresizlikler o kadar ileri gitti ki, 
musabakalarda hangi atletin hangi ya -
nsa girecegi yanslardan evvel bilinmiyor, 
kosacak, athyacak atld, bunu mu•aba -
kadan biraz evvel ogreniyordu. 

Art1k bu kadar intizamS!z ve ba,bo -
zuk~a idare edilen bir isten ne hayn u
mulurdu? Gene ~ok memnuniyetle kay
detmek Jaz,mdn ki, atlet takJmtmtzm 
puvan tophyabilmesi, bizim ~ocuklann 
sah•i gayretleri ve gosterdikleri Jiiksek 
feragatle kabil olmu~tur. 

Taktm lefkilinde yaptlan 
biiyiik hatalar 

Mii•abakalara girecek oyuncuhrm 
tertibi isi ise bashbasma bozuk bir ijtir. 
lste bunlan da, biitiin musabakalan " • 
ray a dizerek yaz1yoruz: 

I 00 metro: Elimizdeki en iyi kosu -
cularla yaptldJ. Buna bir~ey denemez. 

200 metro: Raif ikinci oldu, Hilmi 
•e~mede miisabaka harici kald1. Bu me
safeyi evvela Semih, nihayet Mehmed 
Ali kosabilirdi. Eger musabaka pro -
grammda birinci ve ikinci gun I 00 ve 
200 metro iistuste konulmus ol ayd1 I 00 
metroda neye ugrad1"I bilinemiyen Se -
mih muhakkak ki, her Balkan miisaba -
kumda. oldugu gibi bir hafta sonra 200 
metroda mutlaka. bize en az dort !ayi 
kanndnabilirdi. 

5000 metro: Bu yansta Remzinin 
yerine Teoharidis kojlurulecakh. Mev -
sim i~inde Remzi hep I 0 bin ko•arak 
idman etmis T eoharidis ise 5000 met -
roya haznlanmJjll. Ce~en sene Zal!'reb
de ~ok ak1lh bir mii•abaka yapan Teo • 
haridi• bu musabakada bize mutlaka sa
yt kazand~rabilirdi. Zira bu me,afede 
derece ~ok guzel olmamij, bizim ~ocuk
lar ise acemilik neticesi musabahyJ hep 
geriden takib etmislerdir. 

Balkan bayrak yanji: Bu musabaka
da bir gun evvel 800 metro kojmus olan 
bir miisab1km yerine, ertesi gun ayni me
safe i~in elde haznlanm11 olan Be.sim 
kosturulabilir, bu yansta tak1m; Resim, 
Mehmed Ali, Raif, Semih seklinde dor
dunculukten daha iyi bir derece alabi -
lirdi. 

4 X I 00 bayrak: Tiirk takiml birinci, 
ikinci ve ii~iincii atletler arasmda bayrak 
deiii1tirememek yuziinden maglub ol -
mustur. Ciinkii tak1m halinde esa!h ta -
lim yapiiamamij, son dakikaya kadar sii
rat kosuculan tesbit edilemediginden bu 
mu!kulat ~Ikmishr. 

Nitekim hafta i~inde yap1lan idman • 
larda ~ok defa kamp haricinde kalan 
Hilmi; Semih ve Raif haric; diger mu • 
sab1klan yenmi,tir. T abm vaktinde tes
bit edilemediginden nihayet pek acemi 
bir bayrak degistinne yuziinden sahadan 
maglub aynlmisl!r. 

Uzun atlama: Bu miisabaka bajiiba
!Ina bir faciadn. lzmirden geldigi giin -
denberi terakki eden, nihayet Turkiye 
rokorunu knan bir atlet; anlasilmiyan 
bir sebeble son dakikada tak1mdan ~~ -
kanlmis, idmanda uzun atlarken sakat-

Evvelki giin sehrimize gelen Bulgar • 
lann Levi, ki takimi birinci ma~mt diin 
Kad1koy F enerbah~e !tadinda, dost Sov• 
vet sporculanna yaptlacak futbol lema<: 
Ianna hamlanmak i~in bir muddettenben 
kampta bulunan l.tanbu\ futbolculanle 
yapl!. 

Birka~ haftad~r futbol "yretmiY:en 
merakhlar, stadyomda ii~ bin ki1i kaoar 
tutan bir kalabal1k te1kil etmi§ti. Ma~a 
tam saat dortte hakem Sazi T ezcanm 
idaresinde ba1landi. Bizim tak1m !U W 
kildeydi: 

Avni - Lutfi, Y ajar - Ibrahim. 
Hasan, Mehmed Re1ad - Fikret, ;ie· 
ref, Rasih, Muhtejem, Necdet. 

Diin oymyan Leviski takimmin ~ok 
eksik kadro ile geldigini duyduk. Sofya 
likinin ikincisi vaziyetinde bulunan bu 
tabmm dart oyuncu<u aym yinnisinde 
Pragda Ceklere karji oyn1yacak Bulgat 
ulusal tak1m1 i~in aynlarak bu seyaha • 
te ijtirak ettirilmemi,, diger ii~ oyuncu u 
da askeri hizmetlerini yapmad1klanndan 
s1mr d1~ma ~1kmalanna izin verilmemi~, 
bir oyunculan da kujpalazmdan hasta 
yal!yonnus. 

Oyunun birinci devresi ba1tan ba~a 
tatm, zevksiz bir halde cereyan etti. 
Bizim tak1mm hatlan arasmda hi~ bir 
irtibat, anlajma yoktu. Bir hat iizerindt 
oymyan oyuncularda da bir anla1ma g&
riilemivordu. Hatta bu anla1amamazh~ 

· yuziinde~ A vni ikinci devrenin ba1mda 
bizim miidafiler taraf1ndan tekmelene • 
rek sakatlandi ve oyundan ~Ikh. 

Buna mukabil Bulgarlar iyi kotii bit 
,.yler yapmaga ~ahsJyorlar ve bilhas'' 
anla1mak hmusunda bizimkilere tefevvuk 
ediyorlardi. llk devrenin sonlanna dogru 
Hasanla Muhtejem oyundan ~Ikll. H•• 
sanm yerine Liitfi ge~ti. Lutfinin ywnt 
Faruk, Muhtesemin yerine de Naci IY 

yuna girdiler. Bu 1ekilde bizim takull 
son ~eyrek saati biraz dah'a diizgiin ~~ ' 
kardo. Fa kat go) yaparnad1, 

lk.inci devrede Nccdetin yerine Ni 1 

yazi ge~ti. O yun aym tatm hg1 ve zev 
sizligi rnuhafaza etmekle beraber Bul ' 
garlar biri penalt1dan ahlmak sartile: 
3-0 magliib oldular. Birinci go! ikincl 
devrenin ba1mda Rasihi.n ~ektigi bir pt' 
naltile oldu. lkinci golii gene Rasih, Na• 
ciden aldigi bir aralama kafa pasile 0' 

tuzuncu dakikada yaph. O~iincii golii de 
knkmc1 dalcikada Niyazi alii. 

Bugun Bulgarlarla oymyacal< Fenet' 
bah~e takimi, va•attan biraz iistiin bir 0' 

yun ~1karma ma~1 biiyiik say1 farkile 
kazanabilir. 

lanan bir atlet, 1zmirli Hiiseyin .Siikrii' 
niin yerini almi§IIr. Uzun atlamada ya ' 
p1lan bu degisiklik neticesinde bir tel< sa' 
y1 almak nasib olmami~I!r. 

Bu suretle tak1mm tQicilinde bazi mU• 
sabakalarda genclere yer verilirlcen ba ' 
ZIIannda da tecriibesi olanlar nazan iJi• 
bara almmak gibi birbirine z1d harek•t' 
lor yapilmi§hr. 

Bu tertib hatalan yiiziinden Tiir~ 
takuno on bir say1dan fazla kaybet : 
mi1. Tiirlc atletlerinin bu kaybettikle~ 
say1lan hi~ §iiphe yok ki Rumenler toP" 
lamislardu. 

F erah lerah ii!;iincii olurduk 
Eger bu tak1111 te~kili isi akiihca, bil• 

giye istinaden yapilsaydJ, bugiin Tiir~ 
takimi, Romanyahlann Maraton yan1 ' 
lannda ald1klan I I puvam da birk•~ 
puvan ge~erek ferah ferah ii~iinciiliigJ 
kazanm11 olacakll ve isle o vakit t• 6 nc1 

Balkan oyunlanndan, I 933 oyunlann' 
nanran bir teralcki hatvesi daha atara~ 
yiiziimiiziin akile ~Ikmis olacakllk. 

Balkan oyunlanndaki idare!izlikltt• 
israflar ve daha bir~ok hatalar bunlarl• 
bitmi§ degildir. Bunlan masile yazm•Lt• 
devam edecegiz. 

AHMED IHSAN 

• - ...... -
• 

[*) Biru•ci ve ikinci makalelerimiz 
4 ve 5 bin.'lcite§rin tarihli saytlarumz
dachr. 

nun karjiStnda miidafaada kalmak ve ederiz. reyya, oyunlarm sonuna lcadar kampta 
gene cenub grupu da, heniiz ~ok uzak- ABIDIN DAVER kalmi§IIr. Bu, bir misaldir. Bu misalleri Dii!lkii. ma~tan Jiizel hi~ enatantam; 

le zaleD yeterr· '1!1!Tel="' ••••of'• -
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Italy a Ordusu Hili Yerinde Say1yor 
T aarruzun dordiincii giiniinde ~1 C'eiie~~-ecl'e"'"(lii'~'kifi~tima 

....................................................................................................... d .................. . 
Adua hala dii§me i 

ltalyanlar~n Alrilra i~in yaphlrlart lrii~iilr tanlrlar. 

- (Ba• taraft 1 inci .ahilede) 3 - Ogaden cephesldde 
l&rtnt ele ge~irmi~lerdir. <:ok a~agtdan u-
~an tayyarelerle tanldann yardtmlan ne- Adisababa 5 (Ozel) - Ogaden cep
ticesinde ltalyan hiicumian, Habe§leri hesinde Gorahanm 50 mil lmzey dogu • 

1 timdiye kadar tutunduklan mevzilerden sunda, Gerlorubi mevkii etrafmda ~ete 
ka~maya mecbur etmi§tir. muharebeleri yaptldtgt bildirilmektedir. 

Daily T elgraph gazetesine gore, 1 Londra 5 (A.A.) - Adisababadan 
talyan taarruzu iic; koldan yaptlmakta - ahnan bir habere gore, Habe§ler giiney 
dtr. cephesinde 180 zayiat vermi§lerdir. Di-

General Santini ltun1'andasmdaki sol jier bir rivayete gore zayiat, be§ bin ya -
<tnah k1t'alan Adigradt almtJ!tr. Gene • rah ve oliidiir. F akat rivayetlerin hic;bi -
ral Broli kumandasmdaki merkez ktt' a- ri kontrol edilmi§ haberler degildir. 
Ian Adigradm batt kuzeyinde Debra - Ramada soylenildigine gore cuma 
dame me~kiinde bulunmaktadtr. Gene - giinkii hiicum neticesinde 400 ltalyan 
ral Maruvignu kumandasmdaki sag ce • zabit ve neferi olmii1tiir. 
nah ise Aduaya dogru ilerlemektedir. Roma 5 (A.A.) - (Resmi) !tal • 

Parisien verilen haberler yanlar, Habe1iotanm giiney stnmnda Do-
Pari• 5 (Ozel) - Malin gazetesi- loyu i1gal etmi§lerdir. Ogaden ilindeki 

nin ozel aytan Asmaradan §Unlan bil- Goraha §ehri u~aklar taraftndan born -
dirivor: bardtman edilmi§tir. 

Diin oabah hiicuma. ba~h~an ftalyan Adisababa 5 (A.A.) - Gayriresmi 
~Uvvetleri evvelce tesbtt edtlen yerlere bir habere gore, Agame muharebesinde 
ltrmi,Jerdir .• Aduamn _yaktnmda bulu - ltalyanlardan 85 esir almmt§hr. 
nan Lamba Ambesta tie Lamba Bessa- Adisababa 5 _ Giiney cephesinde, 0-
d~ Habe§ler ~ok kuvvetli bir ~ukavemet gaden eyaletinde ltalyanlann genel bir 
8o~termektedirler. B_ugiin 30 Italyan _u- ilerleyi~i gayrlkabildir. <;:iinkii biitiin top· 
:~at Adua oniindekt _ I-:'abe1 l<uvvetlen - raklar, vall;murlardan dolay1 ba§tan a1a· 
•" bombardtman etmt~!tr. gt tslak bir haldedir. 

Habt§ler miitemadiyen tah1idata de- ltalyan reami tebligi 
Varn etmektedirler. Aduamn yann sa -
bah k d 1t 1 1 eline di.i•ecegi Roma 5 (A.A.)- Propaganda Ba-a a ar a yan ann , k I , b .. .. •1 _ . 'k' . 
santl kt d an rgr ugun og e uzen r mer raporunu 

rna a tr. k M h S l' 
H b I · Ad .. d f tm 1r. ~· armr~hr. u asamatrn oma t smr-a e~ erm uayt mu a aa e e . . 

hemiyerek ltalyanlan memleketin i~e _ rmda da ba§ladrgmr brldrren bu rapor 
risine dogru ~ekmek ve orada yollannt ~udur : 
\ . mek arzusunda bulunduklart anla1•l- Diin dort ilkte§rinde krtaaL ileri yiirii-
rnaktad~r. yii§lerine daha biiyiik bir §evk ve heye-

Simdiye kadar Habe, ktsmt kullisi canla devam etmiflerdir. 
ltalyanlarla kar§tla1mam11ttr. Her ta - Birinci ulusal kolordu ve ycrli askerler 
rafta ~ele muharebeleri yapan Habel - kolordusu ileri kollarile Adrigat ve En
ler diijmant yora yora yurdun ic;erisine tiscioya varmr§lar ve halk bunlarr beyaz 
8otiirmek istemektedirler. bayraklarla kar§rlryarak ltalyamn hima-

Adisababada Musolininin durumu yesine girmi§lerdir. 
nun iimidsiz oldugu ve Habe1istana gir- Sag cenahta ikinci ulusal kolordu Da-
lltek icin ~ok fena yollar se~tigi soylen· ro T acle civarmda mevzi almr§ alan dii§· 
lltelttedir. man krtaafrnm mukavemetini u~aklarm 

Bugiin saat 16 da ltalyanlar Vaseta yardrmile krrmr§ ve cenub istikametinde 
jehrini i•gal ederek Adigrala _yakla§mt§· ilerliyerek ak§am iizeri dii§mamn sol 
ard~r. Bu 1ehir daha diismemi§tir. mevzilerini gecmi§tir. 

Bu!lunkii kanlt muharebelerde her iki Dogu yaylasmda A ussa ~olgesinde u-
taraf ta cok agtr zayiat vennistir. ltal - ~aklar Sultan T crunin kuvvetli bir miif
janlardan bir~ok yiiksek riitbeli subay - rezesini dagtfmr§ ve Ras Beruniin krtautr 
'rtn da oliiler arastn~ oldugu bildiril- tarafrndan i~gal edilmekte alan A mba ve 

llttktedir. Habe• askerTerinin ku. vvet· rna- D J b b d t · t' ' ecurfanr a om ar rman e mr§ rr. 
neviyeleri mi.ikemmeldir. General de Bano. krtaatm, uzun yii -

Adua diiftU mii? riiyu§lcrin ve §iddetli srcaklarm ~rkardrgr 
k Adisababa 5 (A.A.) - Adua, ~ok biitiin zorluklarr §cvkle ycndigini bildir • 
r~nt, bir muharebeden sonra dii§mii§ - mcktcdir. 
~r. ltalvanlar bu muharebede biitiin as· Bu sabah saaf be§fe ordu ileri yiiriiyii-
l\ •ilahlannt kullanmr§lardtr. Her iki §une tekrar ba§lamt§ftr. 
t~rafm zayiatt ag~rdtr. Adigrat oniind~- Somali ,tnmnda da krtaafrmrz baitda 
1 

ntuharebeler devam etmektedir. Ka- Doloyu vc !fmr bolgesini i§gal elmi§tir. 
~altklarda mevzi alan Habe<liler, §id • A ltr ~~aklrk bir hava filosu Lorrahaciyi 
:tie mukavemet ediyorlar. Burada za- bombardrman etmi§tir. 

b
Ytat Ia ~ok muhimdir. ltalyanlar, Ha-

e I Adiaababa civarmda d ! erin mukavemet gostermek niyetin -
b • olmadrklan bolgelerde giinde takri • ltalyan tayyareleri 

en Yedi kilometre ilerlemektedirler. Bu Adisababa 5 (A.A.) - 7 ltalyan 
~trait altmda yakmda Aksumun i§gali u~agt buradan 70 mil uzakta alan Hay>· 
•klenebilir. fe~i iizerinden u~mu~lardtr. 
Ct.JMHURIYET- Anadolu ajan- Adua bombardtmamnda olenler 

b''ntn D.N.B. a1·anomdan alarak verdig"i Ad b b 5 (A A) R b'l ~ h isa a a . . - esmen 1 • 
d aber ba•ka hi~bir membadan teyid dirildigine gore Adua bombardtmamnda 

~I ilbtn~mi1tir . • Aotlstz oldugu hiilr.mii ve- olenlerin oaytst 63 tiir. 
• thr 
J:> : Habe,ler ltalyan planlannr 

I•. •rts 5 (A.A.) - Pari Soir gaze -
''In A .. evvelce ogrenmi,ter It I e di,ababadan bildirildigine gore, 
g1:r•n tayyarelerinin Gorahi telsiz tel: Londra 5 (Ozel} - «Taymis» ga
n•ti 1 ~1asyonunu bombardrman etmelen zetesine gore Habe§ erkamharbiyesi I -
~~~ Cest olarak 200 telef vukubulmu~ - talyanm si.iel planlannt gizli servisler va-

st!aoile evvelce ogrenmi§ti. Halla hucu· 
Va~u haber, ltalyan tayyarelerine ha - mun ne giinii ve nerelerden ba~ltyacagt 
~. •. hiicumlar yapmt! alan Amerikalt bile ogrenilmi§ oldugundan 008 gore tcr

Adnc, tayyareci Robenson tarafmdan tibat almmt~ltr. Ayni gazete Habe~lcrin 
1~ababaya getirilmistir. dagltk mmtakalarda kuvvetli bir muka-
~ _ Oanakil cephesinde : vemet hattt haznlad1klanm yazmaktadtr. 

A - ltalyanlar Akdenizde lngiliz ge-
bith disababa 5 - Danakil bolgesindo, milerini aramak iatiyor!ar 
ten °110 Aofali yanlannda biitiin gece sii-
IJtu g•Yet ~etin ve yakmdan bir sava~ ol- Londra 5 (A.A.) - Star gazetesi 

ll:ut-. yaz1yor: Akdenizin Dogu taraflannda 
bii~?dr~. 5 (Ozet} -. Adisababadan seyahat eden bir ~ole lngiliz gemilerinin 
J..tab ldlgtne gore Aanak11 mmtakastnda ltalya harb gemileri tarafmdan hamule -
V•rtt?ler 1300, ftaJyanJar da 7()() o!ii lerini biJdinnege mecbur ediJmeJeri fngi • 
bard 1 lerdir. Bu havalideki tayyare born- liz mehafilint pek ziyade miiteheyytc et-

liJtanlan devam etmektedir. mi§tir. 

ordularin vaziyetini tetkik 
Siiel muharririmizin miitalealan 

(Ba• taraft 1 inci -.xhifed•) 
lar1 sarp ve yolsuz memleketleri • 
nin i<;erisine c;ekerek onlan iissiil • 
harekelerinden uzakla$tlrdtktan ve 
yorduktan sonra ma~Jub etmege 
<;ah$malart kendileri i~in en dogru 
harekettir. 

Evvelki gece gclen bir haberrle 
Ras Seymunun 12.000 kil~ik bir 
kuvvetinin, !talyanlarm sag cenah1 
uzaklartndan Eritre hududuna doj!
ru ve bu hududun gerisinde Mas -
sua demiryolunun miintehast alan 
Agordate istikametinde ileriledi -
i(ini ve hududa vardtgtm yaztyor -
du. Bu hareket hakkmda di.in hi~ 
bir haber ge!memi se de italyan!a
rm sag yan ve gerilerine dogru ya
ptlmak istenilen bir baskm mahi -
yetinde goriinmektedir. 
2 - Danakll msntakassnda: 

Musaali dagmdan ileriliyen !tal
yan $ark kolu da ~etin muharebe -
!ere tutu$mu~tur. Burada Asfali 
yanlarmda biitiin ge.ce siiren bir 
muharebe olmu~tur. Italyanlar 700, 
Habe$1iler 1300 olii verrni$lerdir. 

ltalyan tebligi burada yalmz u
<;ak faaliyetinden bahsetmektedir. 
Tayyareler, bu mmtakanm i!eri
sinde de bazt mevkileri bombala • 
ml$lardtr. 

!talyan tebligi, burada bir ileri 
hareketinden bahsetmedigine ve A
disababadan gelen haberler, ~etin 
muharebeler oldugunu soyledigine 
gore, 1talyanlarm $ark kolu da ile
rilivememektedir. 
3 :_ Somali msntakassnda: 

!talyan resmi tebligi, !talyan 
ktt'alarmm cenubda Doloyu ve hu-

dud mmtakasmt i$gal ettiklerini 
bildiriyor. Orada da u<;ak ve bom
bardtman faaliyeti olmu$lur. 

Bu cephe harekatt hakkmda Ha
be§ membalarmdan gelen haber
ler, Ogaden eyaletinde italyanla -
rm umumt bir ileri hareketi yapa
madtklarmt, topraklarm 1slak ol -
mas• hasebile bunun imkinstz bu
lundugunu bildiriyorlar. Bu iddia 
dogrudur. <;:iinkii ftalyanlarm zap. 
tettikleri Dolo, Habel;, Somali ve 
tngiliz miistemlekesi Kenya hu -
dudlarmm birle§tigi noktada ve 
hududun tam iistiindedir. Burast 
Somalinin Kisimajo limanma do
kUlen Cuba nehri kenanndadtr. ~u 
ha!de burada da 1talyanlar olduk -
Ian yerlerde saytyorlar demektir. 
Tayyare feallyetl: 

!talyanlarm biitiin mmtakalarda, 
miitemad! tayyare hiicumlarile 
Habel;lileri maddeten ve manen ez
mefle ~ah~ttklar1 gijriiliiyor. 

1talyan u<;aklar1, Adisababanm 
70 mil yani takriben 110 kilometro 
mesafeye kadar gelmil;ler ve Adis
ababadaki ecnebileri endi~eye dii- , 
~iirmii~lerdir, 

Harbin 4 unci! giiniindeki vazi -
yeti §oyle hu!O.sa edebiliriz: 

1 - !talyanlar, ii<; cephede de 
Habe~lilerden $iddetli mukavemet 
gormekte ve ileriliyememektedir; 
yahud gayet az ilerilemektedirler. 
Bilhassa Adua cephesinde §iddetli 
muharebeler o!maktad1r. 

2 - 1ta!yan u~aklan her !arab 
bombardtman etmektedirler. I 

italyan1n ingiltereye yapbg1 teklifler 
(Baotaralt birinci oahilcde) 

ltalyan biikumet ba1kam, oon hadise
lerin, !talyan durumunda hi~ir deiiitil.:
lik yapmad1gtnt ve eger her ~eyi kendi 
arzusuna tabi bulunmu~ oloa anla§maz -
ltgm mahalli mahiyette kalarak bir mii•
temleke harbinin gene! bir sava11 dogura
cagmt soylemektedir. Musolininin fikrine 
gore, harbin sebebi ortadan kaldmlabilir 
ve vuru§malar lr.tsalttlabilir. Eger gergio 
durum kalkar ve nihai bir hal sureti bul
mak i~in i~ birligi yaptlmtya ba§lamrsa 
ilgililer, hakikatte mevcud olmtyan bir 
tehlikeye karjt altnmt§ ihtiyat tedbirleri
ni hep birlikte ve derhal kaldtrarak, bu 
yolda i1 birligi yapabilirler. ltalya men· 
faatlerinin korunmast baktmmdan keudi 
mes'uliyetlerini tamamen anlamt§ bulun
maktadtr. F akat diger taraftan, Avrupa
da devamh bir bart~tn en esash l&rtutt 
te§kil eden uluslar i1 birligini de muha
faza elmek istemektedir. Bu baktmdan, 
ltalyantn Cenevrede hakh muamele gor· 

miyeceiii fihinde oldugu halde Cenevre 
konferanolan muhitinden aynlmtyacak -
ltr. ltalya, eger oosyetenin diger iiyeleci
nin alacagt durum dolaytsile mecbur e • 
dilmeue illr. ftnatta ~elr.ilme niyeti giit
mekoizin bu konu~malarda haztr bulu -
nacakhr. Musolininin fikrine gore, AI • 
rikada ba,!tyan sue! tedbirler, F ransa 
ve lngiltere hiikiimetleri ile ban! konu1· 
malan kaptstnl lcapamamt§ltr. 

Londra 5 (A.A.) - Preso Aososi -
ationun yazdtgma gore diin ltalyan sefiri 
ile Dtl 1§leri Bakant M. Samuel Hoare 
ara11nda vuku bulan g(irii1me esnasmda 
lngiliz Balr.am, Akdenizdelr.i ibzari ted
birlerin ayni zamanda ve muvazi olarak 
geri altnmaot suretindeki ltalyan teldifini 
kabul edemiyecegi soylemi,tir. lngiltere
nin miitaleastna gore ihtilaf, U!uslar Sos
yetesinin elinde bulunmaktadtr ve ii~ ta
raf!t miizakerelere tekrar giri1ilmeoi u -
zuya §ayan degildir. !ngiltere, M. Muso
lininin telcliflerine cevab vermiyecektir. 

SO·N DAKiKA 
Londrada ltalyanlar 

aleyhine niimayi§ler 
italyanlar Aduay1 bugiin alacaklarmr umuyorlar, 
Habe~ler cephelere yeni kuvvetler gonder~iler 

ttalyanlarm soyledikleri: 

R?ma 5 (A.A.) - Resmi mehafilde Aduanm halyanlar~n eline 
ge~hkten sonrtr tekrar Habe,ler tarafmdan zaptedildigine dair olan 
haberle_r yalanlanm.aktad!r. Bu d_ak_ikaya kadar f.dua ltalyan aa • 
kerelert araf1ndan lfgal edilmemlfhr. Cumarteai ciinii yap1lan aiiel 
hareketler yalmz Adua iizerine tazyikt arthrmak hedefini takib et
mi,tir. Habetial4n miidafaaal i~in ~ok miihim olan bu mevkiin onii• 
miizdeki giinler zarfmda belki de yarmki pazar giinii ltalyanlar1n 
eline dii,ecegi iddia edilmektedir. ltalyan askerleri araamda firar 
edenler bulunduguna dair olan haberler de yalanlanmaktadtr. Diger 
taraftan ltalyan askerlerinin yerli ahaliyi miimkiin mertebe atya • 
netle iktifa etmiyerek ifcal ettikleri mevkileri tabkim ederken beri
taraftan kalan ahalinin yiyecek ve i~eceklerini temine ~ahtttklarl 
da ilive edilmektedir. 

ltalyan zayiah pek azd1r. Maamafih timdiden bir rakam aoylemek 
imkam yoktur. 

Roma 5 (A.A.)- ltalyan k1t'ahnm Adua etrafmdaki harekih bir 
metod i~inde devam ediyor. Hususi miifrezeler iafeyi temin i~in bir 
taraftan yo! yapmakla me,a-uldiirler. Bu da ilerlemekteki vavathgl 
gostermektedir. 

Londrada ltalya aleyhinde tezahur: -
Londra 5 (A.A.) - 100 kadar kimaeler ltalyan el~iliii onlinde te

zahiiratta bulunarak Habetiatana kart• mubaaamata b8flanmas1m 
protesto etmi,Ier ve zecri tedbirler istemitlerdir. Polis tezahiirat~1• 
!art dagJtmlfSa da yarm i~in diger miihim tezahiirat derpif edil • 
melrtedir. 

. . .-

Habcf mitral yo;z; elradt 
(BtU taralr birinci oahilede) mu Habe,iotanda an' a nevi ~tkilde ve 

evvel ba!lamr§br. halya delegesi Baron aleni surette ilan edilen oeferberlikten 
Aloizi ve Habe1istan delegesi T egle Ha- daha evvel yaptldtgt cihetle, Uluslar Ku
variat maoa etrafmda yer almt§lardtr. rumu paktmm 16 net maddesinin derhal 

Konsey ba1kam 13 ler raporunu he- tatbilcini isterim. Ayni zamanda harbin 
yete tevdi ederken bu raper hakkmda re- hemen durdurulmast i~n konsey tarafm
ye miiracaatin pazartesiden evvel olmt • dan ltalya hiikiimeti nezdinde tt§ebbii
yacagtnl da bildirmi§tir. Ba§kan ayni salta bulunmaomt da taleb ederim.» 
zamanda bu raporun aynca merbutlan Konsey Habel delegesinin bu son ar-
mevcud oldugunu da bildirmi§tir. zusunu kabul ederek, lta!ya nezdinde 

tki taraf delegeleri raporu okumaga e1ebbiisatta bulunmayt vadetmi1 ve pa
vakit bulamadtklartnt soyledikten sonra ,.rtesi giinii toplanmak iizere toplanh • 
Baron Aloizi bu raporun muhteviyatt tnt bitirmi§tir. 
bakkrnda ihtiraz kayidleri ileri siirmu1 ve 13 ler komiteainin raporu 
fakat pazartesi giinii noktai nazanm ay- Cenevre 5 (A.A.) - Royter ajan • 
nca te1rih edecei(ini ilave etmi1tir. Raper stmn ogrendigine gore, 13 ler komitesinin 
haklr.mdalci bugiiniin miizalcereoi bu su - bu oabah tetkik ettigi tavsiyeler raporu 
retle bitmi1tir. tek bir maddeden ibarettir ve ltalya ve 

Bundan sonra, ltalyaya ve Habe§is • Habe§istana derhal muhasemata nihayet 
lana aid en son hadiseler hakkmda ya01l- venneleri hakkmdadtr. 
mtl alan tebligttn miizakeresine ger;ilmi1 Lehistan ve Tiirkiye delegeleri proie
ve 1talyan delege•i ilk olarak soz almt!· yi kabul etmeden evvel hiikumetlerine 
hr. dam~malc isterni§lerdir. 

Baron Aloizi, evvelden yaZilmt§ be- Ogrenildigine gore raper, durumu 
yanatmt okuyarak konsey tarafmdan ih- ftalyan gorii~iine tamamile aykm bir 
tilaft gidennek i~in sarfolunan gayret • §ekilde taovir etmektedir. 
Jeri tasdik etmekle beraber bu mesele Raporda Habe~istantn biitiin taahhud
haklcmda da ihtiraz kayidleri denneya • lerini sadakatle yerine getirmege ~ah§ -
ntna mecbur oldugunu, <;iinkii konoeyin, 'mi§ oldugu ve e'ircilik ve idare hususla
halya taraftndan taleb edildigi gibi Ha-l nnda da Uluslar Sosyetesine girdigin • 
besistan ahvali hakkmda coast. bir let • denberi biiyiilc tslahat yapm11 oldugu mii
kikat yapmaga muvafakat etmedigini i- •1hade edilmektedir. 
l~ri ~iinnii§tiir. Habe1is_tanm d~i~i v~- ' Bu mii§ahadeler geceki toplanttda it
ztyett ve tam harekett !talya t~tn dat- tifakla tasvib edilmistir. 
ml bir tehdid mahiyetindedir. ltalya bu- Zecri tedbirler ve Franaa 
na kar11 tedbirler almak mecburiyetin • ·1 1 'It 
ded. f I H b . f d ' e ngt ere tr., ta yo. a e~IS!an tara m an ta- Lo d 5 (A A ) S b h 

• F k b' h · n ra . . - a a gazete-
~!"'t zat_ugr_amlt!ltr.lc a ~t tectne .' ta n - Jeri, zecri tedbirler hakkmda karatlar a· 
u ne 1cest o ara vaztye enme ~ev • • .. . U 
rilmi• ve ltaly m"t tz mevkiinde hnacagmt umtd etmemekle beraber Ius-, a u earr I S . K . . I 
gooletilmi!tir. !talya hiikiimeti kendi ar osyetest onseyt~tn top anltstm Ea-
mesuliyetlerini miidrik olarak Habe1is- btrst~hk!a beklemektedu. 
tan tarafmdan sebebiyet verilen tedbir • Buyu~ ~azeteler, durum hakkmda ga
leri almt§ltr ki bu tedbirler Uluslar Ku- yet tedbrrh yaz1lar yazmakta ve gene! o
rumu paktrna nazaran muhiktir. larak siiel zecri tedbirlerden herhangi bir 

Baron Aloizi .Oziinii bitirirken, Ce • surette bahoetmekten ka~mmaktadrrlar. 
nevredeki miizakerelerin Habe1istam bu Bununla beraber, gazeteler, lngilterenin 
meydan okuyucu vaziyetinde te§vik etti- Cenevrede gayet enerjik bir durum alaca
gini soylemi1 ve gec;en eylitlde bu mem- gmt da ileri oiinnektedirler. 
leketi Uluslar Kurumundan gayri layik Deyli T elgraf gazetesinin siyasal yazt
bir aza gibi attnak i<;in ltalya tarafm • ctst, Uluslar Sosyetesi aoamblesi oah ve-
dan yamlan tek];fi hattrlatmtjltr. ya <;arsamba giinii toplandtgt zaman 

Habef delegesinin cevabr doii;rudan dogruya hedefe gidilecegini 
Cenevre 5 (0zel) - Baron Aloizi- bildinnektedir. ltalya, oarih surette, 

den sonra ooz alan Habel delegesi T ek- «miitecaviz» olarak ilan edilecektir. 
le Havariat demi1tir ki: Edenin pef!embe ak1amt Franstz Ba,ba-
«- ltalyanlar bugiin yapttlr.lan as • lcamna lngiliz biikumetinin du~iincesme 

keri barekit i~in 6 - 7 aydanberi dogu gore zecri tedbirlerin onemli olmast liizu· 
Afrikastna geceli gundiizlii asker ve mii- . munu bildirdigi muhakhk gibidir. <:un
himmat gondermek suretile hamltk yap- kii kiic;iik tedbirler, mil<tarlan fazla dahi 
mt~lardtr. ltalyanlarm bu hazJThklannt elsa, neticesiz kalacaklardtr. 
gordiigumiiz halde biz gene seferberlik Times gazetesinin Cenevreden ald1gt 
ilan etmedik, hatta hiicum ba,ladrktan bir telgrafa gore 1ngiliz delegeleri konse· 
oonra dahi seferberlige ba~vunnadan ev- ye Rayet geni~ tekliflerde bulunacaklar ve 
vel Uluslar Sosyetesini durumdan ha - bu teklifleri asamble toplanltsmda telr. -
berdar ederek pakt mucibince hiicuma rar edeceklerdir. Almacak onemli v" 
u~nyan yurdumuzun korunmasmt iste • muhtelif tedbirler her yonden ekonomik 
dik. Bu durum karstsmda ltalyan hucu- mahiyette olacakttr. 

Milletler Cemiyeti kan ve Dr, Bakam Parti Kuru
ate,in emrivakii oniinde! lunda izahat verdi 

(Baomalraleden deuam) Ankara 5 (A.A.) - Kamutay Par-
imkanlt olabildigi kadar fazla dikkat i Grupu Ba§kanhgtndan: 
ederek sava~t Habe~istandan dtlauya 5 birincite~rin 1935 cumartesi giinii 
Sl~rattnamaga ~ah1acagt anla§tlmakta- aat 15 30 da Kamutay grupu doktor 
dtr. Avrupa devletlerinden Milletler Ce- :emal T uncantn ba!kanltgmda topland1• 
miyetinde iiye bulunan digerleri arasm- Cenevreden gelen Dt§ hleri Bakam 
da herhangi bir ahenksizlige sebeb ver- <'oktor Tevfik Rii!tii Aras, gene! siya• 
memek dii!iincesi de bu yava~hgm ba§lt- s1l durumla bu durum kar~tsmda Tiirki
ca etkelerin~en biridi_r .. Sava1a tulu!an·/ •enin imza -~ttigi her tiirl~ misak ve mu
lann bu vaztyetten tSitfade ederek §U •hedelerle uzerme ald1g1 taahhiidlere 
giinlerde birbirlerile ~arpt§ma tsme ra- hrlrltklt ve dikkatli sadakat ve Balkan 
hat rahat devam edeceklerine §iiphe yak- muttefiklerile birlikte miisterek emniyet 
tur. Hergiin daha ziyade temkinli dav- prensipine ve Cemiyeti Akvam mioakt
ranan Cemiytt hadiselerden asia miite- na riayet politikaSI hakkmda izahat ver
essir olmtyarak miidahale ic;in en muva- mi1 ve Grup Bakanuntzdan bu izahattm 
ftk zamam bekliyecek demek olur. Mii- 1;,;1;;;,sv;,;i;;;,b_e;;;tm=i;;;st,;,;ir,;,.. ---------
dahalede acele oavastn genellesmesine lasmaot ilerliyor, ve Cemiyet i~inde bu~ 
meydan verebilecek oldugundan diger 1 mmtyan basltca devletlerin nastl hare• 
devletler i1te boyle bir u~uruma siiriik- 1 d kl · 

Ke·t· .• ece en iizerinde de ~ah•t!tyor. lenmekten uzak kalmak istiyorlar. Boyle B · b tl ' 
I . utun u gayr_e erin belliba•lt amaa 

te a1a kaptlmtyan bir temkinle yiiriidiik- Af k ' 

~· Cemiyetin erge~ ban1a hizmet eden ~= ::tunse ~n~ 0:r.s::du;!~\:~~ 
muvaffak bir yolda yiiriimiis olacagma tir. lnsallah muvaffak olunur dileg't·n

1
· 

simdiden ve memnuniyetle hiikmedebili- kl k b 
e erse ugunku siyasal durumun hula· 

nz. sastnt da tamlamt§ oluruz. 
Arayerde Fransamn lngiltere ile an· YUNUS NADI 



• 
Hava tehlikesini 

bilen iiveler 
IJiiCumhuriyetJII 

Ji='U a 0 !):( S U t liJIIi'HJI 

CUMHURtn'r 8 Birincite~rin 1935 

- ikt1sad Yek31eti : i~ Ticaret Umum MUdUriUQUnden: APURCULUK 30 ikincite..-in 1330 tarihli kanun hi.ikiimleri dairesinde teac;il edilmif DenizyoJlari 
TURK ANONIM ~IRKETI olan ecnebi ,irketlerinden (SOSIYETE KOMMERSIY AL BULGAR DO NA

VIGASYON) ,irketi bu kere mu .. acaatle ,irketin Istanbul acentau bulu • 
Soforler sivil u~ak<;ihk ogren- latanbul Acentahg• nan IVAN BAKLACIYE'e verilen vek&letnamenin 20 eylul 935 tarihinden 

Ankara (A.A.) - Hava tehlikesini bi- k • · J Lim an han, Telefon: 2292S 

fSLETMESt 
Acentalan: Karakoy Koprii ba~ 

el. 42362 - Sirkeci Miihiirdarz~de 
Han. Tel 22740 len iiveler listesi: me IShyor ar itibaren cen almd1tm• ve bu acentahia ,irket namma yapacai• i,lerden 

Hiisnii Sunar Aydm Tayvare bilet Eyiibsultan Bahariye .. cadde:inde 
1
39 TRABZON YOLU dogacak davalarda, biitiin mahkemelerde dava eden, edilen ve ii<;unci.i ••· iSKENOERiYE YOLU 

bayii 20, Ahmed ve kard~i Nuri Sakir 1 numar~da oturan ve ~ofor ~ldugu an a- hu 11fatlarile haz•r bulunmak uzere (NAMLOZE VENOTSHAP W. F. 
zade 40. Ali Forbes! makinisti 20. Hac• ~tl~ Ruse~·~ E";.~eden ald1g1m•z mek - GONEYSU vapuru 6 birin • HENRY VAN DER ZEE VE CO) yu tayin ettigini bildirmi, ve laz•m ge- EGE vapuru 8 birincitetrin 
Adah Mustafa 20, San oglu Ali Erbey- tu ~ demhyor " .. citetrin P A Z A R aaat 20 de len kat•dlar• venni,tir. Keyfiyet kanuni hi.ikumlere unun goriilmU, ol • SALI giinii aaat 11 de ISKEN-

Ii~~~n~edK~~~·~~~G~~b~dbbu~~b~ RIZEYEb&~ :m:a~k~la~i:~~n~o~l~u~n:u~~~==~;~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~D~E~R~IT~E~Y~E~k~a~d~a~r~.=~(~6~I~8~6~)= d 20 H F h . D t · 2, ver1yor. unun 1rtn e u onem ms e- . =--------------an , asan e m1 amar zmtr ..,, . . . 
1 

.. 
H Tah . p· 1 karn r br1. bnde S1Vll u~ak~1hk ta yurdda a 1p yu- Qk } K asan s1n tya e rna a a - .. . £ • J d t 
katorii 100 lira bir defahk, Nuri S1tk1 ruvecekbr. .. . . - . rzincan an arma u u omu an- I istanbul Komutanhgl Sabnalma Komisyonu iiAnlarl 
Erboy avukat 20, Kemal Akta~ Hila! Ff_;krl 1me_!,ore bl~d~1lv11 uB~a~~~h~1 1 bb•z 

· 20 E f Sam! 20 R f 1 L n so or ere o,.,etme 1 1r er. u 151 sue If eczanes1 , ~re . e ae eo _d . . b - - t 
lb. · 20 B L R f 1 A t'd· · · o ev l(ibi mec un ve meccam yap 1r -e ISecJ • . eon e ae r 1 1 ~u;ec1 .. . k 

20 0 Ra · K 20 ... 1 r mahd1rlar. Soforler makmeden az ~o 
• sman m1 mac1 . m.1S1rc1 a k kl k d k d'l · · 

B' r- · 50 200 " 1 S'l G anlad1 lar1 i~in u,a 1 ta a en 1 er1n1 1r ll(l vanm , .,.ar 1 oy ve a- b k • t b T 
1 lizi baharat~1 25. Banoki Komer~iyale '" u 1!05

, ere 1 1r er.. • _. 
Bank Direktorii 20, Avram Siilrnan ve Btr eczacmm IStegJ 
oglu Kazmirci 20, Mehrned Susmus Ali !mzas1 bizde sakh eczac1 okurlar1m1z
oglu 20, Yente Adato 30 evvelce kay - dan birinden ald1j(lm1z mektubda de -
dedilmi~. bunu aynca bal!lslam1~br. ts- nilivor ki: 
mini bildirmiyen bir zat 25. Remzi Ku- oHafta tatili kanunundan yurdun bU
tiik ~ekerci 20, Mustafa m1SlrCI 20, Bo - tiin i~~ileri istifade ediyorlar. Bizler, 
hor B. Albagh 20, Mehmed Asian 20, s1rf Eczac1lar cemiyetinin pazar giinleri 
Aziz ve Halil 20 ~er lira vermislerdir. semt E'Czanelerini s1ra ile ac1k b1rakmak 

GONON BULMACASI 

Soldan saj!a: 

hususunda bir karar verememesinden 
ancak on ~ giinde bir tatil yapabili - · 
yoruz. Bu hususta verilecek karar i~in 1 
biraz ~abuk hareket etmesini Eczacllar 
cemivetinden dilerim.• 

Sirketi Hayriyeden bir dilek • 
Cengelko.viinde Tarlab~mda 15 nu -

marada miitekaid binba~1 Hakki imza
sile ald•j(lmiz mektubda denillyor ki: 

oGe<;enlerde Ortakoye ge,mek isle -
dim. !Jk vapur 9,40 ta kalk1vormus. Ben 
gidecegim yere daha evvel varmak i
~in 8,10 vapuruna binerek Besiktasa, 
oradan da baska vapurla Ortakoye git
tim. Fakat benden 13 kurus fazla para 
istediler. 

Bu muamele haks1Zd1r. Sirket komi
serliginin dikkat nazanm ~ekerim. Bo
gazi~i hatlannda aktarmah biletler ih-

1 - Oz tiirk~e o1slahat.. 2 - Etrafl su das edilmelidir.• 
ne ~evrilmis kara par~aS1, bo~azdan ,,_\ c·---,-E-N-:-

1
. _E_S_E_R_L_E_R---.. 

kan ~ev, otle• nln k•sallllm~•· 3 - Ya - _ 
ratmaktan emir, Anatol Francem mes
hur bir eseri. 4 - Kasid. 5 - Arabca oya
flrn•. arabca ·~•)(•. 6 - SabCl. 7 - Sene, 
satranca benziyen oyun. 8 - btmekten 
emir, oturulacak divan. 9 - Eski MISlr -
hlann en biiyiik mabudu, koyu krrmm 
renk, ezmekten emir. 10 - Hakimiyete 
sahib, biiviik~e. 

Yukandan asal!1ya. 

1 - C'lz tiirk~e ·n~riyat>, oz tiirkGe 
obanlivo•. 2 • Tavur, IS1tmaktan emir. 
3 • Simendifer istasyonu, alb diiz bir su 
nakliye vas1tas1, nota. 4 - Oz tiirk,e 
oabide•, estilti zaman YR.$ yerlerde !eke 
b1rakan riizgir. 5 - Faydalanma. 6 - Al
fabede bir harfin okunu~, cahil. 7 -

Arzu, bir deniz iilGiisii. 8 - Ecdad, oz 
tiirk'e •giizel san'at.. 9 - Bir S1fat e -
dati, eski M151rhlann en biiyiik mabu -
du, erkek. 10 - Oz tiirk,e •kat'i., oz 
tiirk~e oseyahat.. 

Euuelki bulmacamn halledilmi, fekli 

ISTANBULDA 

Biiyiik Gazete 
BiiyUk Gazete, diin '1kan 36 nc• ve 

birincite~rin say!Smdan itibaren haf • 
tahk olma~a ba~lad1. Her cuma mun -
tazaman '1kacak olan Biiyiik Gazetenin 
birincitesrin say1smda roman, hikaye, 
tarihi vak'alar ve birGok merakli yaz1-
lar vard1r. Karilerimize tavsiye edenz. 

Yavrulara yardJmCI A B C 
Kanaat kiitiibhanesi tarafmdan ne~

rolunan bu alfabe yavrulara ~ok kolay
hkla harfleri oj!retecek bir ~ekilde ter
tib olunmUJ ve renkli olarak ,ok nefis 
bir surette tabedilm~tir. Tavsiye ederiz 

Hayvanlanm1z 
Gene Kanaat Kiitiibhanesi tarafmdan 

bir,ok renkli tablolarm bir yere topla -
mp bastmlmas1 neticesi viicud& gelen 
bu eser biitun hayvanlan ,ocuklara ta
mtacak ve sevdirecek bir vaS1tadJr. 
Yavrusu olanlann ~ok i§ine yarayacak 
bir kitabd1r. 

!dare 
t~ !~Jeri Bakanhj!mca her av c1karii

makta olan !dare mecmuasmm ~" mc1 
SaYJSI ~1km1~hr. Bu niishada Dahiliye 
memurlanm ilgilendiren resmi kis1m -
dan ba~ka Ali Kemalinin idari ilimler 
hakkmda arsmlusal bir Jugatc;e yapmak 
projesine dair, Macid Biirhanm kirtasi
vecilikle miicadele ve idarenin Islah•, 
1brahim Ali Erdegin idari ve adli oto
ritelerin tefrikine aid prensibin mii • 
eyyidE'Ieri ve Hasan iikrU Adalm ida -
renin kazai murakabesine aid muhtelif 
sistemler isimli yaZJlan mevcuddur. 
Bilha""a idarecilere tavsiye ederiz. 

Bomonti ~i$e Biras1 
MU!terilerinln kazand•klar• mUkAfat : 

:,6534 No. 100 Lira 
69l41 It 60 It 

65J46 It 30 It 

Miikafatlannl almak ilzere numaralar hamillerinin en ge~ 20 evliile 
kadar ~irkete miiracaatleri rica olunur 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttirma 

Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada 
Sanatoryomuna 

,. It 

Haydarpafa Emraz1 

Sariye baataneaine 

Ekmek 

Francala 
Ekmek 

I4,000 - IS,200 

7,SOO- 8,200 
I7,300 - I8,660 

Tab- Muvakkat 

min teminah 
fiati L. K. 
I0,2S 116 8S 

I4,SO 89 I8 
I0,2S I43 46 

Yukar1da yazll1 11hhi miiesaeaelerin ekmek ve francalasma birin· 

ci ·~·k ekailtmede bi~bir iatekli ~•kmad1gmdan ikinci a~1k ekailtme
leri olbabdaki f&rtnameleri ve~bile ve I6 birincite,rin 93S ~ar,amba 
ciinii aaat IS,30 da Cagaloglunda Smhat Miidiirliigii binasmdaki Ko
miayonda yapJiacakhr. 

Miktar ile tahmini fiat ve muvakkat garantileri bizalarmda ya • 
Zllmt,hr. ~artnameler paras1z olarak Komiayondan ahnabilir. 

fateklilerin cireceii ekailtmeye yeter muvakkat caranti makbuz 
veya banka t.-minat mektubile 2490 say1h kanunda yazll1 beige ve 

9'3S Ticaret Oda11 veaikalarile belli ciin ve aaatte Komiayona gel • 
meleri. (62I7) 

Sabnalma Komisyonundan: 
Erzincan Jandarma okulaat eratm 93S y1h idareai i~in kapah zarf 

usulile eksiltmeye konulan US' yiiz bin kilo ekmegi vermeye istekli 
~1kmad1gmdan 2490 aay1h arttJrma, eksiltme ve ibale kanununun k•r
kmcl maddesi mucibince ibalenin bitisi olan 2I/9/93S giinlemecin • 
den itibaren 2I/I0/93S giinlemecine teaadiif eden pazarteai giinii 
saat on bestc Erzincan Belediye aalonunda pazarhkla ibaleai yap1l -
mak iizere. bir ay uzahlmifhr. lateklilerin Jandarma Okula11 Komu· 
tanhgma miiracaatleri ilan olunur. (6210) 

NESTLE 
ETiKETLERi 

Biiyiik miisabakanin ke§idesi 
IS ilktetrin I93S sah giinii saat 9,30 da Tepebatmda Ani 

sinema salonunda icra edilecektir. Ke,ideden evvel dubuliye 
kartm• bamil olup te,rif edecek muhterem haztruna meccani bir 
sinema miisamereai verilecektir. 

Senelerdenberi devam etmekte olan ketidelerimizin gordiigii 
fevkalade ragbet kar,mnda numarah kuponlartm1z1 bamil top
l;.y•c•lanmtzm bepaini istiab edecek vaai bir ainema salonu bu
lunmad•gmdan duhuliye kartlan tevziine mecbur olduk. 

Bu itibarla markalar•m•z• yatatan mubterem miittehlikleri • 
mizden oziirler diler ve ainemaya celmek istiyenlerin Galatada 
TopS'ularda cBebek tramvay• durak maballinde» 68 numarah 
NESTLE magazaa1 yaz1hanelerimizden yedlerindeki IO numa • 
rah kupona mukabil bir duhuliye karh almalanm rica ederiz. 

lstirabati umumiye nazan dikkate almarak duhuliye kartlan 
tahdid edilmi,tir. 

Etiketlerin son kabul gunu 12 ilkte~rin cumartesl gunu oQieye kadar 
NESTLE ~iRKETi 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttnma 

Eksiltme Komisyonundan: 
Az1 c;:ogu T abmini 

Fi. 
Kuru sogan 
Zeytin yag1 

Katar peyniri 
Beyaz pcymr 

Keame teker 
Toz teker 

PirinS'unu 
Nitaata 

1867,SOO 
2SO 

2614,SOO Kilo 3,5 
400 » 37 

27i 
suo 

1087,SOO 
463S 

IOO 
so 

300 
soo » 

1S22,SOO )) 
6489 It 

2SO 
100 

Makarna 382S 637S » 
Tel tebriye 127S - 2SSO ,. 
Arpa tehr;ye I27S 2550 » 
lrmik 500 - IOOO » 

... ~ 
32,S 

28,S 
2S,S 

20 
18 

24 
24 
24 
I7 

Un 8SO - 1190 » I2 

( 

J 
I 

} 
I 

~ 
' 
I 

~ 

Munkkat 
T. 

6,87 Lira 
11,IO It 

23,SO )) 

1S6,73 )) 

S,1 0 » 

~19,30 )) 

10,71 )) 

Ekmek 37SO -430SO » IO,SO ~ 368 
Francala I87S - 262S » 14,SO 

)) 

Kuru kayiSI 2SO 400 » 4S 13,SO » 
Haydarpaf& Niimune bastanesinin yukar1da yaz1h ibtiyaclarma bi· 

rinci a~1k ekailtmede bic;bir iatekli ,..kmadJgmdan ikinci a~1k eksilt
meleri olbabdaki tartnameleri ve~bile ve I6 birincitetrin 93S ~artam
ba giinii saat I4,30 da Cagaloglunda S1bbat Miidiirliigii binasmdaki 
Komiayonda yap1lacakhr. 

Miktarlar ile tahmini fiat ve muvakkat carantileri bizalarmda ya
zthd1r. ~artnameler paraslZ olarak Niimune baatanesinden almabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 93S Ticaret Odast veaikasile 2490 aay1h ka • 
nunda yazll• beige ve girecekleri eksiltmeye yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektublarile belli saatte Komiayona miiraca • 
atleri. (6216) 

Be$ikta$ Diki$ Yurdu 
Tahsili en yiiksek bi~ki mektebidir. Denier en kolay metodla giisterilir. 

Bi~ki, diki~ten ba ka korsac1hk, gomlek~ilik, ,apkac•hk, ~i~ek~ilik ve bo
ya ile tezyinat dersleri de vardJr. Bunl(lr .i~in ayn ii~ret ahnmaz. Musadd_ak 
diploma verilir. Kayidler ba,lam•~hr. lstiyenlere tahmat ve program gon
derilir. Bu •enenin diki~ ve eli~i oergisi 20 eyhllde ·~•laeakbr Akaret-

lerde 64 numara. Telefon : 43687. 

lnhisarwr Umum Miidiirliigiinden 

2IOO 
IOOO 

2SS 
6 
3 

soo 

Kilo 700 X IOOO pembe rozafit kagtdt } 
» » » beyaz ince partomen kaitdl 1 

metro 6S m/m keten bortum I8 telli 
aded lans 
c;ift rekor 
metro keten bortum 24 telli 

\ 

~ 
I 

I7/10/93S 
perfembe 
saat 14 

23/I0/93S 
~artamba 
saat I4 

ldaremiz ibtiyac1 ic;in yukanda cinai ve miktar1 yaz1h malzeme 
bizalarmda yaz1h giin ve saatlerde pazarhkla aatm ahnacakbr. 
Vermek istiyenlerin muayyen giin ve aaatte % 7,S giivenme para • 
larile birlikte Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tubeaindeki Ahm 
Komi$yonuna miiracaatleri. ~6I72) 

Ankara hastanesi ic;in bir a • 
ded derin tedavi makinesi ka • 
pah zarf usulile aahn ahnacak • 
hr. Tabmin edilen bedeli 
1 0026,9S on bin yirmi alt1 lira 
doksan be, kurut olup ibales! 

11 B. T e•rin 93S cum a l:!iinii sa • 
at IS tedir. Sartnamesi Fmd1k • 

hda Satmalma Komiayonunda 

goriilebilir. Ekailtmeve girt>cek • 

lerin 7S3 yedi yiiz elli iic; lirahk 

ilk teminat makbuz veya mek • 

tubu ve 2490 aayth kanunun 2, 

3 iincii madedlerindeki vesika • 

larla birlikte tek\if mektublan • 

rm1 ihale saatinden en az bir sa· 

at evveline kadar Sahnalma 
Komiayonuna vermeleri. (S700) 

* * * 
Ordu a1bbiye ihtiyac1 ic;in I34 

kalem ilac; kapah zarf uaulile 
eksi\tmeye konulmustur. Tahmin 
edilen bedel 49.997 k1rk dokuz 
bin tlokuz viiz dnl.:san yedi lira 
d1r. lhalesi I1 B. Te•rin 935 cu • 
ma giinii aaat 1~ 10 dadtr. Sart • 
namesi lotanbul Komntanh~1 Sa· 
hnalma Komisyonundan 2SO ku
rus mukabili satm altnabilir. 
F.lrailtmeye gir,.c,.klerin 37SO iic; 
bin yedi yiiz elli lirahk ilk temi • 
nat mektubu veya mai.buzu ve 
2490 say•h kanunun 2, 3 iincii 
ml\ddelerindeki vesikalarla bir • 
likte teklif mektublarm• ihPle 
aaat~nden en az bir •aat evveli· 
ne kadar Sahnalma Kominonu
na vermeleri. (S701)' 

*** 

B. C. marka maden yag1, kaatrol 
ve valvalin yaglan a~tk eksilt • 
me ile ahnacakt1r. Tabmin edi· 
len bedel I771 lira 34 kuruf olup 
ibaleai 14/10/93S giinii aaat 1S 
tedir. Sartnamesi Ftndtkhda Sa· 
tmalma Komiayonunda goriile • 
bilir. Ekailtmeye gireceklerin 
133 lirahk ilk teminat makbuz 
ve Ticaret Odaama kayidli ol • 
duklarma dair vesikalarile bir • 
likte vaktinden evvel Komisyon· 
da haz1r bulunmalarJ. (592·1) 

*** 
Istanbul Komutanhg1 birlikleri 

ibt!vact olan 58 ton sadeyaga is· 
tek!i olmad1gmdan tekrar pazar· 
hkla eksiltmeye konulmuttur. 

Beber kilosuna tahmin edilen 
bedel 78 kurua olup ibaleai 12 bi· 
rincitesrin 93S cumartesi giinii 
aaat II dedir. ~artnameai Fm • 
d1khda Sahnalma Komiayonun
da goriilebilir. 

Ekailtmeye gireceklerin 3394 
lirahk ilk teminat mektubu n • 
ya makbuzile birlikte vaktinden 
evvel Sahnalma Komisyonunda 
haz•r bulunmalari. (S968) 

*** 
Had1mkoydeki k1taat ibtiyact 

olan 200 ton mutfak odunu ve 40 
ton bamam kiitiigii a~1k eksilt • 
meye konulmu,tur. 

Beher kilosuna tabmin edilen 
bedel I kuru, 4S santim olup 
ibaleai 2I birincite,rin 93S pa • 
zartesi giinii saat IS tedir. Sart
nameai Fmd1khda Sahnalma Ko
misyonunda goriilebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 26I Ji. 
fatanbul Komutanhihna 'haiih rahk ilk teminat makbuzile vak-

klt'a ve miiessesatm motorlii va· tinden evvel Komiayonda bulun-
••talart. ibtiyacJ olan 9 kalem A. malar1. (el84) 

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

.,.._ Ayda llira ak§am dersleri - .. 
Ana lisanlan ingilizce- Franstzca ve Almanca 
olan degerli ogretmenler tarafmdan verilir. HEMEN KYDOLU
NUZ. Adres: Amerikan Erkek Lisan ve Ticaret dersanell. Alem· 

dar caddesi 23 Tel. 21737 

I Jstanbul B eled~qesi iliinlarz :::J 
Ketif bedeli 440 lira 83 kurut olan c;:ubuklu gaz depolarmdaki 7 

numarah ambarm do,eme ve on tarafma duvar ve kap1 yap•lma&1 
a~•k ekailtmeye konulmuttur. Ketif evrakt ve ••rtnamesi Levaz1m 
Miidiirliigiinde goriiliir. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numarah 
arttJrma ve eksiltme kanununda yazll1 vesika ve 33 lirahk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 15 birincitetrin 93S aah gii
nii aaat IS te Daimi Enciimende bulunmahd1rlar. «B.» (6074) ..... 

Ketif bedeli 20,2I4 lira 70 kurut olan KaraagaS' miiessesatJ mez • 
baba avluaunda yaptmlacak harch parke kald1nm kapah zarfla ek
ailtmeye konulmuttur. Sartname, ketif evrak1 ve projeai I01 kuruf 
bedelle Levaz1m Miidiirliigiinden ahmr. Ekailtme 7/I0/93S pazar • 
tesi giinii aaat 16 da Daimi Enciimende yap1lacakhr. Eksiltmeye gir· 
mek iatiyenler 2490 numarah arttlrma ve ekailtme kanununda yaz1h 
vrJ;ika ve ISI6 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile tek· 
I if mektublarm1 ve Fen ltleri Miidiirliigiinden alacaklarJ ebliyeti fen· 
niye vesikasm1 havi zarflart yukar1da yazth giinde aaat IS e ka • 
dar Daimi Enciimene vermelidirler (S763) ..... 

Tabminen 130 forma ve 600 cild olan 934 aenesi Huausi ldareler 
miitterek biit~eleri baatmlmas1 apk ekailtmeye konulmuttur. Beher 
formaama 2S lira bedel tahmin olunmuttur. Sartnamesi Levaz1m Mii· 
diirliigiinde goriiliir. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numarah art· 
hrma ve eksiltme kanununda yaz1h vesika ve 244 lirahk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 7/I0/93S pazartesi giinii 
aaat IS te Daimi Enciimende bulunmahd1rlar. «B.» (5767). 

Grea yag1 
Hidrolik fren yagt 

Beyaz iistiibii 
Karp it 
Kaol 

..... 
Kilo 

100S 
IOO --1194 
300 
400 

Bir kiloaunun 
mubammen fiati 

2S 
400 

39 
I8 

IOS 

Bezir yag1 ISO 37 

Muvakkat 
teminah 

4I,50 

66,SO 

Neft ISO 43 11,50 
Siiliyen ISO 32 

Jtfaiye temizlik, yollar, s1hbiye, garaj, mezarhklar tubeleri i~in yu· 
yar1da yaz1h 8 kalem malzeme cinaleri itibarile iic; boliime aynlarak 
ayr• ayrt a~1k eksiltmeye konulmuttur. Sartnameai Levaz1m Miidiir· 
liigiinde goriiliir. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numar_!lh arthr· 
rna ve ekailtme kanununda yaz1h vesika ve bizalarmda goaterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 7 birincitetrin 
93S pazartesi giinii aaat 1S te Daimi Enciimende bulunmahd•rlar. 

cB.,. (5804), 



istanbul Gayrimilbadiller Komisyonundan: 
Doaya Semti ve mahalle•l Sokaga Emlak No. Cinai ve hi .. eai Hiaseye 
No. 

2115 Beye~lu Firun~a 

Sili vrikapa 
Hae1piri 

Erenkoy 

Kuzpneuk 
Bak1rkoy 
Yeoimahalle 
Heybe:iada 

Kuz.~runeuk 

Yetilk''y 
Kiiyi~i 

Ye4ilkoy 
Koyi~i 
Biiyiikad1 
Karaofil 
Bllyilkada Nlzam 
Ortakoy 
Erenkoy 
Bostanea 

6971 Tarabya 

AjtA'hamam• ve 
Lira 

Ataekakan 
Mekteb •oka k 
ve Hae1piri ead, 
<;atal~e§me 

Hae1kaymak 
E. Turgut 
Y, Fum 
Kuyub1141 
E. Kuyuba§l 
Y. Ulukbey 
E. Hae1kaymak 
Y. ieadiye ha-
mam ve Takkeei 
E. F1nn ..., Ayaz• 
ma Y. Yetilkiiy 
FIJ'Io ve Camozil 
E. Rumkiliaesi 
Y. Mirasyedi 
E. Karakol 
Y. Kolba,. 
Nizam cad. 
Giireiioglu 
<;atal~elme 

E. Komilreiio§'lu 
Beyotlu Y. $a ea 

E. 68.70-72 
Y. 70-71.-. 
15-11 

E. 3q.41 
Y. 57-59-61 

E. 16 mil, 
harita 28 
E. 28 Y. 35 
E. 135-137 
Y. 27-29 
E. ve Y. 3 
E. ve Y. 7 

E. 110 
mahallen 34 
harita 537 
11-12 13 kay-
den 9·11-12 
maha'len 
22-1-2 

Y. 27 

Y. 33 
E. ve Y. 31 
16 mll. 
harita 46 
E. 14 mll. 
y 12 

Kargir ve a'h•ab iki 
hanenin ve albnda iki 
diikkanm Rukiye hatun 
vakfmdan olan maballinin 
27-156 ve Sara~ Siileyman 
vakfmdan olan mahallin 
12-256 b;ssesi 
9187 metre bostan ve 
iki ab§ab bane 

155 metre arsa 

171 metre ana 
Ahaab kiirgir iki 
hanenin 22-72 his, 
Ahtab hanenin 1 2 his. 
Ahtab bane 

Kargir bane ve 
arsao1n 1-2 his. 

Bah~eli ahtab haoe 

Ah~ab bane 

Bab~eli ahtab hanenin 
1-1 hissesi 
345 metre arsa 
Bahfeli ah,ab hane 
155 metre araa 

Bah ~eli ab~a b bane• 
nin 5-7 hisse•i 

3700 Kaoah 
zarf 

110 

171 • 
950 • 
190 « 

450 ~ 

675 d 

2ro • 

370 .. 
190 " 
210 • 
275 • 
110 • 

1080 Kakalt 
zarf 

Yukar~da ev~ah y&Ziil l!'ayrimeokuller on gllo miiddetle 1ab,a ~lkar•lmljbr, lhaleleri 16 - 10 - 935 tarihine 
feoadiif eden \'&r§amba .. ann aaat on dorttedir. Sat., mllobas~tao gavrimiibadil 

l:;tanbul Direktorliigiinden: 
Siivari tetkilah i!rin SO tane eger tak1mmm ahnmaai a!<Jk eksilt -

llleye konulmuttur, Egerlerin beherinin muhammen kaymeti 60 ve 
llluvakkat teminah 225 lirad1r. lhale 14/10/935 pazarteai gilnii saat 
15 tedir. 

1ateklilerin teraiti anlamak ve nilmuneleri gormek iizere Direktor
liik Heaab Memurluiuna, miinakaaaya ittirak i!rin de ayni giin ve 
•a.a.tte Vilayet Muhaaebecilik Dairesindeki Komiayona miiracaat -
leri. (5927) 

I<aracabey Haras1 Miidiirliigiinden: 

Y eni c;1 kb iiiiiiiiiiiiiii 

EFLATUN 

Dr. 

Haydar Rilahn 
tercUmesl 

35 kurut 

Hafiz Cerna I 
Dahiliye miitehusui 

l'azarden ba,ka gi.inlerde iiileden 
10nra oaat ( 2i tan 6 ya) kadar Iotan
hulda Divanyolunda ( 118) numarah 
husud kahinesinde bast&lartnl kabul 

Istanbul 3 iineii iera memurluiun·l 
dan: 

1 - Oc; yeminli erbah1 Vlikuf tara
fmdan tamam•n• u~ bin yiiz lira kty~ I 
met takdir edilen Oskiidarda Altuni- ' 
zade Osmaniye mahallesinde miite -
vellic;e,meoi ""'kaimda e&ki 5 yeni 
5/1, 5/2 numarall zemini c;imento 
dii,eli ve bayvanatm yatak yerleri ah. 
,ah yemlikleri c;imentolu Belediyenin 
feraiti fenniyesine giire yapLim•• 
(125,5) M 2. kargir abrr, yanmda ••
Ja, ve 1 odast olan aamanhk ve 1 ko· 
ridor iizerinde ii~ oda, bir mutfak, bir 
hala ve bir guai.ilbaneden ibaret muh
taa tamir akaanu mevcud ( 71) M 2. 
bir kat bane. 

2 - Oc; yeminli erbah1 vtikuf tara· 
fmdan 275,5 lira k1ymet takdir edi. 
len ayni mahalde, yeni 5/5 numanlt 
(918) M 2. aahumsla ic;inde muhte • 
!if meyva afaclar• bulunan bahc;e. 

3 - Oc; yeminli erhab1 vUkuf tara
fmdan (550,80) lira k1ymet takdir e. 
dilen ayni mabal ve aokakta eski 5 
ve 4 barita numarah ( 1836) M 2. 
arsa. 

4 - Oc; yeminli erbab1 vUkuf tara
f•ndan (275,4) lira k1ymet takdir e· 
dilmi, olan ayni mahal ve aokakta 
yeni 5/3 No. h (918) M 2. araa. 

5 - Oc; yeminli erbab1 viikuf tara. 
f~ndan ( 459) lira k1ymet takdir e• 
dilen ayni rna hal ve aokakta yeni 1, 
3, 5 numarada (918) M 2. oala, oeak 
mahalli mevcU<I k1r kahveai. 

liarantn 1 tetrinisani 935 taribinden 31 tetrinievvel 936 tarihine 
ka.dar bir senelik manda ve karaa1g1r aiilleri kapah zarf uaulile art • 
ltrlllaya konulmuttur. lateklilerin 18 tetrinievvel 935 tarihine muaa• 
~if cuma giinii ae:at 15 te 600 lira muvakkat teminatlarile birlikte 

hbu gayrimenkullerin tamam1 ac;•k 
arttlrm•ya konulmufiUr. Sah, bedeli 
pefinen Odenir. Artbrm1ya iftirak e • 
deeeklerin gayrimeokuli.in muham • 
men lnymetinin yii:ufe yedi buc;ugu 
(o/o7,5) nisbetinde pey akc;e3i veya 
milli bir bankanm teminat mektu • 
bunu tevdi etmeleri laz•md~r. Mi.ite • 
rakim vergi, tanzifat ve tenvirat re .. 
•imleri ve vaktf icareai ahc1ya aittir. 
Birinci arU1rma iic;iinci.i icra daireain• 
de 11/11/935 tarihine muaadif pa • 
zarteai gi.inii aaat 14 teo 16 ya kadar 
yap1lacakhr. Artbrmada gayrimen -
kuli.in muhammen k•ymetinin o/o 75 j. 

ni bulmad•i• takdirde en aon arthra • 
n•n taahhiidi.i baki kalmak iizere 26/ 
11/935 tarihine muoadif aah gunu 
ayni aaat ve ayni mabAide artt1rma•• 
yap•laeakhr. Artt..-ma bedeli muham. 
men k1ymetin o/o75 ini bulmad•i• tak· 
dirde artllrma 2280 No, h kanun hi.i
kiimlerine gore geri b•rak1hr. ipotek 
aahibi alacakhlarla diger alikadar • 
lann 11ayrimenkul iizerindeki hakla • 
nn1, huauaile faiz ve maaarife dair o

eder. Muay~nebane ve ev telefon: Jan iddialarm1 evraki mi.iabitelerile 
22398, Y azhk telefon1 Kandilli 38, 20 giin i.;inde iera daireaine bildir • 
BeylerbE.yi 48, meleri akoi halde hak!an tapu aicil • 
j~iiiii~iiiiil:oi),~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiii lerile ~ahit olmad•kc;a aatl.t bedelinin 
w o k to r w payla,mu•ndan harie kahrlar. Sart • , ara Mildurluiiine miiracaatleri- (6211) _ 

istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: FEY Z I A H ED nante aat•ttan 15 l'iin evvel icra da • 
ireainde herkeain ROI-ebileceii yere &• 

aliacagmdan fazla mahimat almak io
tiyenlerin tartnameyi tetkik veya 3 iin 
ci.i iera daireainin 935/289 numarah 
doeyat~na miiracaat etmeleri il&n o • 

Cild ve %iihrevt haatahklar miite
haos•••· Ankara caddeai No. 43. 
Pazardan ha,ka hergiin aabahtan 
ak,ama kadar, Tel. 23899 lunur. (15248) 

Beyoglunda latiklal caddeainin en terefli bir yerinde 277 kapi nu· 
lllarah Galataaar~y Polia Karakolu binaaile altmdaki d,iikkanlar. Pa· 
rail nakid ve petin verilmek tartile «91,482» lira bedel iiwrinden 
9/10/935 lf&rtamba giinii aaat on dortte kapah zarf uaulile aahla • 
~a~tJ.r, lateklilerin 6862 lirahk teminat mektublarile teklifname -
er1u1 aozii ge!ren giinde aaat on ii!re kadar eaki Defterdarhk bina • 
~da toplanan Komi1yon Batkanhgtna vermelerj. «M.» (5837) Hariciye Vekaletinden: 

Bi~Ki ve DiKi$ YURDU -~~~~~ 
Tesis MUdUrU ELENI f;ORBACIOGLU 

En 100 metotla ve ~ok kolay bir uaulle iyi diki' bilen• 
!ere 3 ay biraz bilenlere 6 ay ve hi~ bilmiyenlere 
1 •enede iigretmektetir. Frans1z liik1 roetodla tayyor 
tualet, roplar, reklim, beyaz ~am&flr erkek koatiim 
deraleri kadmlara verir. 
Yiikaek Kllltii.r Direktiirliigllnden muaaddak ,abadte • 
name verilir. Yurddan ~1kan talebe atolye ve yurd 
a~abilir. Kayid batlada. 
Adrea - Kumkap1 Kad1rga caddesl No. 93 

Y iiksek Babk Enstitiisiinden: 

Haridye Vekaletine fimdilik 80 lira iicretle miisabaka ile fran
IJzca bir daktilo almacakhr. Miiaabaka Ankarada Hariciye Veki. • 
letinde, lstanbulda Anadolu Ajanaanda 11/10/935 curna gilnii aaat 
3 te yapalacakhr. 

Taliblerin hiianiihal vesikalarile 11hhat raporlarmt, ikametgab 
adreslerini havi dilek yazJlarmJ, 6 X 9 eb'admda ikiter fotografla 
birlikte tetrinievvelin dordiine kadar Ankara Hariciye Vekaleti Zat 
ltleri daireai ~efligine tevdi eylemeleri ilan olunur. «2764» (5962) 

-- - ------- --

BANKO Di ROMA 
ANONlM ~IRKETI 

T amamen tediye edilmi~ sermaye 

Lit. 200.000.000 

Merkezi Umumi ve Miidiriyeti Umumiye: R 0 M A 

TESiS TARIHI : 1880 
BUtUn dUnyada tube ve muharrirleri vard1r. 

TUrkiye 'ubelerl : 

Istanbul • Istanbul Merkezr • Sultanhamam 

I 

, !lehlr bUrosu "A, (Galata) Mahmudlye caddesl 
, , , "B, (Beyo§lu) lstlkh11 caddesl 

lzmir • lzmlr ljUbesl lkincl kordon 

Suri(e ve Filistiole elan muamelabmz•n ifas1m, bu memleketlerde 
hertiir!ll Banka hi%met!erini yapabilmek i~in lanmgelen tertibab 
haiz geni, bir tube ,ebekesine malik olao BANKO Dl ROMA, 
en iyi ,eraitle deruhte eder, 

Galata bUrosunun hususi bir kasa servisl vard1r. 

Bileiimle Turkiye ,ubeleri, hu1usi takas muameleleri i~in bqhea 
Avr upa Bankalarile irt1bab elan buausi bir te§kilata maliktir. 

I - Samaun Elektrik ve Su Fabrikalarmm aekiz ayhk ihtiyacJ olan 
aagari 240, azami 260 ton mazut evaaft ve miinakaaa tartna • 
mesi dairesinde kapah zarf uaulile ekailtmeye konulmuttur. 

2 thale 28/10/935 giinlemedne rashyan pazarteai gilnii oaat on· 
da Belediye Enciimeninde yap1lacaktar. 

3 fatekliler uauliine gore verecekleri teklif mektublar1m muay • 
yen saatten bir aaat evvel Enciimen Reialigine makbuz muka
bilinde vermelidirler. 

4 - F.kailtmeye ittirak edecek ,irketler 2490 numarah kanunun 3 
iincii maddeainin A ve B fJkralarma gore veaikalarmt goater • 
mege mecburdurlar. 

5 l,bu mazutun mubammen bedeli yirmi iki bin yijz liradar. 
Muvakkat teminat 1657 lira elli kuruttur. 

6 - ~artnamenin ornegi bedelaiz olarak istiyenlere verilir. (6111) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanhg1 

istanbul Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Keait bedeli 9735 lira 78 kurut olan Galata ve Istanbul Giim• 

riikleri ter~alarmm tamiri kapah zarfla 14/10/935 pazarteai g_iinii I&• 
at 16 da ekailtmeai yapalacakbr. 

2 - Ketif ve f&rtnameler Komiayondan almabilir. 
3 - Ia'· klilerin en az 6000 lirahk it yaptaklarma dair Naf1a Di· 

rektiirliigiince tudikli ehliyetname aahibi olmalan ve bu itin yiizde 
yedi buc;uk tutag1 olan 731 lirahk vezne makbuzu veya banka mek • 
tublarile birlikte tekliflerini saat on be,te Komiayona vermeleri. 

(5937)' 

FiNLANDiYA 
$UkQfe Nihal 

Dilimizde ~1kan en yeni 
G e z i 

e t U d U 
kUitUr 

y&ZISI 
Kitabe,Jarda araymiZ. 50 kuru• 

Pami.:: Diinkii nusbam•zda ~1kan Handa fiyah oehven 20 ( kuru§ ) 
goal•rilmi,br (50) kuru$ oldugu tavzih olunnr. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilaru 
'Yiikaek Bahk l;:natitiisii ihtiyact i!rin &!rak ekai!tme uaulile ihaleai 

t'lvelce ilan edilmit olan 600 kilo benzine ihale gilnii olan 2/10/935 
~arihinde istekli zuhur etmedigi i!rin ihale 16/10/935 tarihine bJra-
3•Irn,thr. Mubammen bedeli 204 lirad1r. Muvakkat teminah 15 lira 

istanbul Liseler Artbrma 
Eksiltme Kurumundan: 

Kurumumuza bagh dort okulun 14,700 kiloluk aadeyag1 kapah 
zarfla yapJ!acakbr. Bedeli muhammeni 11,466 lira olup ilk teminah 
859 lira 95 kuru,tur. Ekailtme 14/10/935 pazartesi giinii aaat 15 te 
htanbul Kiiltiir Direktorliigiinde toplanan Kurumda yap1lacakhr. 

Edirne llbayligindan: 
0 kuruttur. lateklilerin yukarada yazala tarihe raahyan per,embe 

tiinu aaat 15 te Vilayet Muhaaebeciligi Satmalma Komiayonuna mii· 
~ll.c:aatleri. ~artname Balta Limanmda kain Enstitii ldare Memurlu-
~dan verilir. (6214) 

!stanbul Emniyet Direktorliigiinden: 
Siivarl Polia ihtiyac1 i!rin SO !rift !rizmenin ahnma11 &!rlk ekailtme

)'11 konulmuttur. Bir !rift !rizmenin kaymeti 18 lira olup muvakkat 
;~lllinatt 67 lira 50 kuruttur. lhale 14/10/935 pazarteai giinii aaat 
6 dadn·. 

li lateklilerin niimuneyi gormek ve teraiti anlamak i!rin Direktorliik 
taab Memurluguna ve miinakaaaya ittirak i!rin de ayni giin ve aa· 

ll.lte Vilayet Muhaaehecilik daireaindeki Komiayona miiracaatleri. 
.....___ I (5926) 

tEmtok ve Eytam Bankasz ilanlarz I 
Pazarbkla Satihk Arsa 

~aa No.aa Mevkii ve nev'i 
49 Tetvikiyede Karakol lhlamur aokagmda eaki 

18 miikerrer yeni 154/3 numarah 376,50 
metro murabba1 araa. 
Tetvikiyede ~mar caddeainde eaki 18 mii • 
kerrer yeni 37/1 nurnarah 335,50 metro mu-

Depozito 

302 Lira 

'Y . rabba1 ~raa. • • • .. 4_70 • 
\'e u.~ar1da yerleri yazah araalar 1lk1 pefm olmak uzere aekaz aeneva 

llluaavi takaitle ve pazarhkla aatJiacaktJr. 
lO C.erj hJrak1lan 7 takait i!rin faiz ve kumuayon ahnmaz. lsteklile.rin 

~trhtievvel 1935 pertembe giinu aaat onda tubemize gelmelera. . 
. . . «24b (6218). 

latekliler 2490 aay1h kanuna gore kapah teklif mektublarmr 
belli aaatten bir aaat evveline kadar kuruma vermeleri ve tartnameyi 
aormek ilzere Kurum Sekreterliginden oirenmeleri iliin olunur. 

(5985) 

Tiirk Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 
~imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmittir. 

19 uncu tertib 6 nc1 ketide 11/1 incitetrin 935 tedir. 

Biiyiik ikramive 200,000 lira 
30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 

ikra•:ni·vellerle beheri ( lirahk iki miikafat vardJr, 

Smdarga kasabaama akablacak au i~in muktezi «7» santim kut • 
runda t'14,110» kilo pik dokiim font boru ile «683» kilo s1kletinde 
«21» aded vantoz, tahliye ve tevkif mualuklar1 rabt akaami ve ii!r 
agazh rabt borularJ «1,702» lira bedeli ke,ifle 2 tetrinievvel 935 te 

ba,layap 21 tetrinievvel 935 pazartesi giinii aaat 16 da ibale olun • 
mak iizere 20 giin miiddetle al;ak eksiltmeye konuldu. lstekliler 2490 
aay1h kanunda enva ve makadiri tasrih ve tayin olunan teminat ve 
veaaiki vereceklerdir. Ekailtmenin Smdarga Belediyeainde yapala " 
cag1 ve tartname ve proje orneklerinin Belediyemizden ahnacagt 
·1· 1 (6123) 1 an o unur. · · 

Ekailtmeye konan it: , _ • 
1 - Edirne- Karklareli yolunun 12 + 468 - 29 ":f 457 inci ki

lometrolarJ araamm eaaah fO&e tamiri. 
Eaaah toae tamirinin tulii 6900 metro olup grafiklerde tahilatla 

goaterildigi iizere bunun 5470 metroau blokajaaz 1430 metrosu blo
kajhdar. Ve yalmz ,oseye aid tatlar moloz halinde yo! boyunda mii· 
teahhide tealim edilecek olup blokaj ta,larmm Siileoglu ocaklarm• 
dan l;Ikaralmasa ve naklile yolun tamamlanmaa1 miiteabbide aiddir. 

Yapt1r1lacak tamirabn ketif bedeli 14402 lira 32 kuruttur 
2 - Bu ife aid f&rtname ve evrak tunlard•r: 
A - Ekailtme ,artnameai, 
B - Mukavele projeai, 
C - F enni f&rtname, 
E - Grafikler, metraj cetveli ve ke,if hulaaa cetveli, 
D - Naf1a ialeri teraiti umumiyl"si. 
latiyenler bu tartnameleri ve evrakt Edirne Vilayet Daimi Encii· 

meninden paraaaz alabi!irler. 
3 - Ek1i!tme 14/10/935 tarihinde pazarteai giinii saat 15 te 

Edirne Vilayet Enciimeninde yapJlacaktJr. 
4 - Ek1 iltme kapah zarf uaulile yapalacaktJr. 
5 - Ekailtmeye girebilmek ic;in miiteahhidlerin «1081» lira mu• 

vakkat teminat vermesi bundan batka atagadaki vesaik1 haiz olup 
goatermeai li.zamdar. 

A - Ticaret Odasma kavidli oldu~una dair vesika. 
B _ tstekliler yapmlf olduklar~ i•lere aid vesikalari gostere.rek 

bu i•e girmek i!rin Edirne Nafaa Miidiirliigiinden alacaklara ebhyet 

kigadJ. 
6 _ Teklif mektublar• yukar~da iir;iincii maddede yaz1h aaatten 

bir aaat evveline kadar Edirne Vilayet Enciimen Reisligine ma~buz 
mukabilinde verilecektir. Poata ile gonderilecek mektublarm mha • 

t .. .. ·· ddede yaz1h aaate kadar ge!mi, olmasa ve d1a zarfm ye uc;uncu rna ' k 
"h ·r mumile iyice kapahlrnat olmaaa lazamdJr. Poatada olaca ge-

mu u (5995)1 
cikmeler kabul edilme7 , 


