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iş kanunu ·SON HABERLER izciler 
Nasıl giyinecek? 

•• •• •• • • Madenlerde iıçiler 
günde alb -saat 

çalı,malı 
1ıp konfresinde uç uncu qun (O.ıranı birincide) 1 

3 - Pantolon: Koya lôci11.rlf 
yiinlii hmaıtcın, Jia leapağı ÜI • 

tünde lınilt, ,anlarında ve arlıtı • 
Ja ilıif•r cep. ( Ktlot, •o!! u• otll' 
pantal on 6İyilmiyecelttİT.) 

Be.kırköyünden doku imnb hir Ankara, 9, (A.A..) -- Altmcıl terbiyesi, bisi, ıafra taflan, böb-
mektup aldık. Dokm İtÇİ İ! kanu- ulmal Türk tıb kurultaymm üçün· rek tqlan gibi, mevzular teklif 
nundan dileklerini f8yle anlatmak cü gün ç.all§Dlası &ileden evvel ve ediliyordu. Müzakere cereyan etti. 
tadırlar: ötleden sonra olmak üzere devam 1 Takrir sahipleri ıüjelerini miida · 1 

''Bir fmn işçisinin gece işi yan etmiıtir. Öğleden enel Cndet ve faa ettiler. Doktor Almı ıüjelerin 1 
~mrünü alıyor. Geoe i§i o kadar öl 1 Riza Remzi romatizmada fiziko- &JJ'lht tarzı, Niyazi lamet grip, la
(lüriicü bir "iştir ki, biz geL~ işine terapi, Osman ıerafeddin Tüıki . met rontken, Ali f.tref böbrek laf· 
mukabil gündüz on i~ saat ç~ış • yede prülen buruzuella entani, lan, Riza Remzi fiaikoterapi, Fah 
~ağa razıyız. Yeter ki gece -~ • profeeeör Liç.an Haaeki butaha • reddin Kerim ırk hıfzı111hbası, 
Cien kurtula._!on. ... 'Sonra .gece ışının nesinde tedavi ettiği Püerperal a~ Aımı tıbbi muaıeret süjeleri hak
bu kadar ~I.ı~ .ra.gmen aldı- teı tedavisine, doktor ismet ront- kmda söz .CSylediler. Reye konul
ğnruz para bızı hıçbır surette do - kenkimografni, Soyyet profeeörle du. Çocuklar gelecek kunıltay i· 
yunnuyor.,, . . • . rinden Luria cümlei asabiyenin ha çin ırk hıfzrsııhhaıı ve grip ıüje· 
.~nıu}~tan bır maden ıtçısı zım yolu üzerindeki tesirleri, Bur· olarak kabul edildi. Cumuriyet 

l'onderdıgı mektubunda tunları denko beyin cerrahisi hakkında, Türkiyesinde doğan ve ilerliyen 
7azıyor: profesör Kadri Raıit radikülit ro· trb kurultaylarının devrim verim • 

1 - Çahşına saatlannm 6 saat ıol. matizmal, prof etör Behçet sabit lerini yakından görmek frnatıru 
ması . . . . tek böbrekte anuri, Nuri Fehmi verdiği için ıelecek kurultayın An 

2 - laşe ve 1st1rahaımızm temını T·· k" d tr h Al" Ş""k karada toplanması ye yükeek ida· 
A l . h kkm .. d f ur ıye e a um savqı, ı u h . 1 k __ 1 3 . me enm a ı mu a aa .. t k .k . h il • d .. Al" ı;o._ resi ve müza eretıy e o~., .... a • 

d k b. b. l'"'· te . . ru o ıı ıı a erı te avııı, ı ~ rın b•aarnnlı r•lıı-·•ını temı"n -e ece ır ır ıgın sısı. f b .. b ek 1 N • S . -T- .- --- ...--

4 - lştihkaknnızm azami ayni - re ~ r ta! a!'1, .acı aıt meme den sağlık ve sosyal bakanı Dr. Re 
hayetinde verilmesi. çocugunun ter~ıye.ı, .tarık ~ude · fik Saydamın yedinci konıraya 

Ocaklarda binbir tehlikeye kar- num. ~uayenesı, Raıı.m Alı ~ bqkan aeçilmeai ıiirekli alkıtlv· 
fi bir çok muzir gazlerle mahlftt t~ı:_kıbı, Haydar lbra~n~ ~unm ıh- la ve ittifakla kabul edildi. Yedin 
bir hana içerisinde, rutubetli te -1 tılatlan hakkında bıldırikte bu • ci kurultay idare heyetinin yine 
miz hava ve güneşten mahrum bir lundular. . • . batarımb çalqması dolayııiyle 
maden amel~ 6 saatt.an fazla ça- Saat 18.30 da tebhiler bittı. Ye Türkiye tıb encümeni idare bey. 
lışamaz. Ve ekser amele b~na.~!1 · dinci bb k<>ntruı hakkmda m~: eti ta.rafmdan teıkil edilmesi tek. 
tak bir av tahammül edebıldıgın- zakereler hatlamadan evvel ıki lif edild~i İttifakla ve alkıılarla 
<!en aJ nikayeti hiç olmazsa 2 ay kurultay arumda vefat eden mff- kabul edildi. Çalıımamıza itti • 
lstirahat edebilmek için köyüne lektaılarm batU'Umı yad için bir rali eden dost ve komtu profeaCSr· 
ıavdet etmektedir. dakika amı teklif eden takrir o • )erinin yurtlarına döndükleri za • 

Ocaklarda on iki saat çalışıl - kundu ayağa kalkılarak anıldılar. man Sovyet meslekdaılarma ku • 
maktadır. Kışın çalışan bir amele Bilihere altmcı bb kurultayı liije- rul!aynı selam ve aevgilerini götür 
Ründüz ve aydınlık nedir bHme . lerinin miizakereaine ıeçildi. Irk melerini teklif eden takrir de itti
!en çalışır, sabah karanlıkta girer hıfzı11ıhha, diyabet, rontken fa& • fakla ve IÜl'ekli alkıtlarla kabul 
ve akşam yine karanlıkta çıkar. 12 lan zararlan, fizikotera.pi, heden edildi. 
saat çalıştıktan maada hazan da 

Gelecek kurultayda I"ürk kim
yaıerlerinin de çahım.,ya iıtirak 
etmeleri hakkındaki dilf'kleri 

memnuniyetle kaııılandı ve ka • 
bul edildi. Takrirler bittikten 
sonra ikinci batkan pr.>fesiir Te'"" 
fik Sağlam kurultayın mvteklmil 
ve verimli çahımasına ıpret et .1 
mit 12 raportör larafmctan hızır
lnnan raporlarta 52 Sovyet bildi · 
riğin değerinden bahastmit ve bu 
kongreye müateana bir husuıiyet 
veren meılekt'Af 1arımızın iıtirak • 
lerinin doğurduğu sevinci ve fa~ 
dalı bildiriğlermden iıtifade ~dil· 
diğini söylemit Ye alkr,larla kar · 
ıılanmıttır. 

Profesör Tevfik Saflam ıözü • 
ne devamla kurultayın muvaff a -
kiyetini temin eden Saf Jık baka· 
nmm yüksek himmetini tük • 
ranla onursal Bqbak~n lımet 
lnanünün yiikaek ilıi ve teveccü • 
hünU minnetle yadetmit Ye yeni 
Türkiyenin 1arabcı önderi ulu 
batmnz Atatil\"ke 'kurultayın ıon· 
suz ıaygılarm1 anetmenin ilk ve 
son sözümüz olduğunu ıöylemit 
ve sürekli alkrılarla ıözünü bitir 
mittir. 

Kurultay Ç'lıımuını hitinnit -
tir. 

hariçteki yapılacak nakliytta bir o d } K J 
kaç sefer yük taşıtılmaktadır. Bu r U ar a 0 J 
öa ayda 3 - 4 defa yapılil'. Tam 
sihhatli ve her zaman çalIŞir bir 

Bir Harbe Tutuştular 
Vıaziyette olmamız için ocak ame- (Ostyanı biriıicüle) tenler BU1fik Brltanya'nın gütttlfU 
lesi çift sa.at yazılmak şartiyle da- Berlin, 9 (Ozel) - içlerinde 2000 siyasanın katı bir müeyyidesidir. Bu 
hi olsa 6 sa.attan fazla çalıştınl • yaralı bulunan llk ltalyaa haatahaııe slyua ltalyayı bUttln haklarma rat. 
mama ıdİr. vapurları Süveyo kanalmdan Akde • men hattketitlde aa~~ ~ bt1 -

Maden ocaldaıı rdaima şehirden nize gesmişlerdir. Bu vapurlar ltal • tün soravı ona y:fiklemeyi .Wtihdaf et. 
uzak dağ başlannda oldukların - >ıuı yaralılarını - Yemen hilkômeti mektedir. Altılar Komitesi ltalyayı 
dr,n maden sahipleri bizlere adam bunlann kabulünü reddettiği için - miltearnz olarak tayin edeb:Imek için 
Oa.<-.:rıa 4 metre mikabı hana isabet on iki adaya ıötürmektedir. İtalyan • Habeş münasebetlerinin 
edecek fenn1 kulübeler temin et- Süveyt kanalının önünde, Kı:ulde - ,...ınrz ltalyan ordusunun Parer ır • 
melidir. Zira arzu etsek dahi cı- nizde 20 İngiliz harp gemisi dolaşmak mağını geçerek Aduva•yı işgal etti'>'f 
varda kira.lıyacak mesken bulamı- tadır. üç ıilnlük tarihini ele almış ve bu ha· 
ıQruz pal~ ocakl~ ~ize ver- ITALYANLARA GôRE: CEPHE. re~eti .ica._p ettiren kı~k .senelik geç: 1 
'.diklen kulubeler deg:ıl ıstırahat e- LERDE SUKONET ! mışlen hıç gözetmemıştır. Medeni hıç 
aebilmek. yağmur ve soğuktan bi- Roma, 9 (A. A.) - Resmi te!>Jii: Ko bir memlekette, hiçbir hakyerinde ve 
le koruyamamaktadır. Halbuki lordu tarafından işgal edilen hat ilze· hiçbir cinayette böyle mbasız bir u • 
madenciler kulübe ile ve çocuk • rinde küçük devriye faaliyetleri müs· sen takip olunamaz. o kadar ki, it • 
lanmızla oturabilmemiz için birer tesna olmak üzere dün cephede sükO. hamları Roma'nın tetkik etmesi ve 
;odalı evler yapabilirler. net cari olmuştur. Uçaklar, hisb:r dil~ bunlara cevap Yermesi için istenilen 

Yiyeceğimizin temini hususun - nun tahşidntı görmemişlerdir. Aduva birk:ıç saatlik mühlet bile reddolun -
& fazla müşkülata maruz kalıyo- alınmadan bir gün önce 23 yerli tabu- muştur.,, 
ruz. Ocak civarında küçük bir dük ru tarafından Ambassebad'a yapılan Adisababa, 9 (Kurun) - Ja -
kan yapan muhtekirler bir iki se- hücumda Habeş zayiatı, içlerinde şef. pon gençleri ogranizaıyonu, Adi~ 
ne ıiçinde ameleyi tam manasiyle ler de olduğu halde, çok ağırdır. lqe ababa ~okaklarında afiıier dafıt· 
90yarak hatta ceb~n elinden pa - teŞkilatı devam etmektecHr. 
nLcnnı alarak zengin olmaktadır - KOVULAN ELÇi maktadır. 
En insafhsı yüzde yüz ticaretle öte ı Adisababa, 9 <Kurun) - Buradan Bu afiılerde İtalyanla~ beyaz 
beri satmaktadır. Hattfı. birçoltla- tardedildiği halde henüz phri terket.. kurt ve HabeıHler de ıiyah ;:uzu 
tartı hile kullanmaya lüzum gör - miyen Jtalyan Elçisine Habeş toprak- sibi göıttrilmektel1ir. 

nn da renkli ırka menmp oldu · 
iunu ifade et111ektedirh~r. 

A$amble toplandı 
Cenene, 9 (A.A.) - ltalyan • 

Habeı anlaımazhiında 1~rl ted 
birler meselesini tetkik etmek il 
zere tekrar çağrılan uluslar ıoı • 
yeteai Asarnbleıi buıün saat 16 
dan biraz sonra toplanmııbr. 

Avrupa devletlerinin ekıeriıini· 
dıt bakan~uı ıemıil ediyordu. 
Halkın ve baıının jlsiıi ıeçen 

toplııntılardan çok daha fula idi 
Aıamble batkanı Çekoslovak 

ya dıt bakanı Bay Benea, Asamb· 
lenin çağrılm&ıını icap •·~tiren ha• 
diıeleri bildirc?n hir diy~le celse 
yi açmıf, ltaly•n hareket:nin uluı· 
lar ıoıyeteıi ~lrtmı mul.il oldu • 
ğu hakkınclaki konseyin Paaarte 
ıi günkü karannı okumut ve ~el · 
ıede takip olunacak mulG miiza • 
kere hakkında tekliflerde bulun· 
muıtur. 

4 - Bel lcamcri: Y cınian itti' 
Wı del ltemm. 

S - Çorap: Diia siyah r•,,,_ 
/talın ylbulen ıpor ,orcabı. (C-' 
rapltırJa slyalttan btqlro ili~ 
renk görülmiyecektir. Çorap baf • 
lan ,orap ltıurımının alhnJa ıı.' 
ltıealıtır ). 

6 - lıhrpin: Kova lttıArll' 
r.,..i yalmt nyala, altı hlın ol•. 
ealı. .. ... 

1 - Şaplıa: Geniı lıntarlı, "' 
iri reni l..ı ftıplıuı• (Şoplıtı _. 
rine ,__1ı, ti7 laig6ir lcolıarl _. 
lnlmıyacalıtır.) 

B - Dow: Sopa, '""'"' ~ 
ip, ,...,...,., ilrlJlrnlif ilti bati ., ... 
,., ........ llgilt balla. Jiil,.,,. 
,.,...,, for6cıan, .lelıtrilı cep l•tı' 

n, '"'°""'· isinin lulıtmda, Uizumlu o~ 
auyan. ıüı kabilinden en kilÇ 

hir deliı ildik yapılamaJ. ve .,
üniforma bUtUn olarak sıeylit• 

Şapkayı ıırtta taıımak: d·ı.r • 
da bat açık dolafJDak vuaktır · 

d -••' Takım ko111utanı VPl ,.,,._ 

oymak beyi muavinleTı ve bil~ 
, · • krb manıa komutan.arı 1ZCt erı -" 

iındadJT. Yalnız takım kom·Jt; 
haki, yakalı açık ceket, Ryni re •• 

• 1....:1 ·vebı te ıomlek, Kı >t panlaı"ıı gı bt 
lecek, gömlek renıinde boyu.ıı 
iı hağbyacaktır. t. 

Getr ve7a çizme gi ~mek, 1'0 
• 

don, tabanca, dürbin, ul\ı.lon ti 
ırmak yasaktır. 

laci ael&naı oelci•i Kiu:.!h~ 

Ne bir eksik, 
Ne bir artık 

( Ba§mal.:alcden dcııcrr.'1 . .ı· 
Niçin böyle ne bir eksik, ne btr ' 

tık diyoruz? Memleket nüfusunu• i'J. 
Ylhrken doğru olmasına niçiıı b~.,,, 
dar önem veriyoruz? ÇünltU ma~ -' 
varabilmek içi~ nühs ~yınu11•;; 
bir eksik, ne hır artık denılccek ~-
cede dotru, yanlışsız olmasiylc, ~.v 
ktin olacatını biliyoruz. Ma!.Ci'-• 1~ kati anlamaktır. Yoksa ne ı.cn~ı. 
ne ele bqkalannı aldatmak de' ~ 

mE'zler. Janndan mümkün olduğu kadar sü • Japon ıençlili bu af·,lerle in· 
l\ mele birliği namı altında bir ratle ç.llcması kafi olarak blldirilmiş-

biı·l"k olduğunu a~ nihayetlerincle tir. aaniyet ve medeniyetin deri renJo. 
kesilen paradan anlıyoruz. Şimdi- l\lalta, g (A. A.) - Ekserisi ltalyan lerine bailı olmadığını, Japonla -
ye ·kad3r bizlere bir faidesi olma.. olmak Uzere blr~ok klmııe bugün ca • !!91~11!!!!"!!!1!!!!!1111!m!!!!!!!!m!!!!l~!!!'!!!!!~~~
~Iğt halde muntazaman yüzde 2 sustuk suçuyla sorguya çekilmişler - 7 elefon Soıgetesıne 
almaktadır. Bizim birliğimiz ça - dir. 
lışhihroız yerleri ia.cıe şeraitimizi Cebelüttarık, 9 (A. A.) - Dört de • ödenecek taksitler 

Yarım saatten fula ıGren hu 
izahattan sonra Aaambl"" bu me • 
aelenin ruznameye almmuını v~ 
derhal müzakere edilmnini ka • 
bul etmiıtir. 

Demek olu1or ki bu ayna yir~ il • 
rtnU memlekette ıtatistik geP~ ~ 
rektirlllitinlin emri altında 0 .,ı.r 
alTil bir aeferberlik olacak. BU 't.'-. 
berlikte befiktekl çocuklara f' , 
herk•ln bir nzlfesi buluna~ 
vazifenin dııında tek bir Cı~.t 111t ,. 
yacak. Bu kadar geniş ~~r ~uın 1tfl', 
lan vazlf enin tam bir dısıplın .. •1' -' 
dofru olarak rapılmasiyle Tu~a-1" 
leti ayni zamanda medeniyet g&ft/11' 
sına karp da yeni bir varlık 
mlş buluueaktır. fof' 

Onun için bu def aki genel ntl , 0.,-

~thOımız yerleri ı:rrk sık kontrol nlzaltı gemisi bugün lngiltereden bu· Ankara, 9 (Kurun) - latan -
et~"li iı::tpn C'rkanlan veya ceza ra7a selmi§tlr. Yanlarında bir de de. J,u) telefon ao1yetesinin taksitle -
gören isçi ile- yakından alakadar nlzaltı yardıma remlal nrdır. rini teabit etmek üzen Merkez 
olmalıdır. Yani tam manasile bi - ITALY AN GAZETELERi 

Bunun ilsenne bqkan Ba1 
Bene• önceden bazıriaıunıt bir 
takım direktifler vermıttir: 

ygnınm ne bir eksik, ne bir ar~ 'ti 
rak yapıl11uuuna yardım etın "~ 
Türk için en btiyttk bir vatan 

eldir. AS~ 
zim birliğimiz olmalı, bize yaban- ATES PlJSKVRVYOR bankası, Oımanb bankMa ve ı>oy· 
er kalmamalıdır. Roma, 9 (A. A.) - Stefanl AjallSI ~e Bankın tayin edecekleri eki • 

Bazı ocaklar bilhassa madenci- bildiriyor: perlerden mü::-ekkep bir heyet &· 

1 - KonHJ bu meaeıe ile met· 
iul olmakta devam ed~ektir. 

2 - On beıinci maddeyi, yani 
hakem uıulünil ele alm"'~ Asamb 
lenin iti deaildir. 

Sanat okullarıtıO 
alınacak talebe ~;.ı lere ait ocaklar i8tihkaklammzı Italyan hasmı Cenewe kararlanna b6raün çabımaia bqlıyacak ve 

çok geç ( 4-5 ay sonra) vermekte karp ateı pUskUrmektedlr. aekiz gün içinde hükmi: nü vere • 
ve bazen de hiç vermemektedir. Lavaro Faslsta diyor kh cekti 

Hiçbir amele yokturki bu tekil • "ltalya Afrikada ~rpıprkea 0•• ar B~ hükümlerin ıeçil~esi hak-ae ocaklarda alacaklan kalmamq t\ndan nnnak istiyorlar. Ba Antle 
olsun. Ulular Sosyetesinin sfyual IOr&T • kında Bayın:lırhk bakanlığınca 

G .. 11Dlrjmı " Blb1lk BrltanJ&lllll .. •. JUkarda bildiıdiiim üç bankaya 
oçmen ışteı l peryaltst pkarlıfma kllelflhal tefldr J'&nn tehliiat yapılacaktır. 

Ankara, 9 (Kurun) - iç itleı- etmlt oluyorlar. Ekonomik Heri ted- r:e -1 le k • 
ri Bakanı Şükrü Kaya •e Sıhhat birleri ~k ficldetlendlrmtk latf7en • r rnuı ongresı 
Bakanı Refik Saydam, Bükret el- ler, secrl tedbirlerin Alrlbda PJ'Plf" Ankara, 9 (Kurun) - Fındık 
simia Hamdullah Suphi Tanna • makta olan ord111m111 arkadan nrd11. kongreıi yann atleden evvel E -

• fun11 pren ttaıra11111 tek bir ada" konomi Bakanımn aöyi~Yiyle a • 
•erin de iftlraklyle yarın Batber gtbl ayafa kalk11U18mdan kendilerini ,.ılacakbr. Konırede bilhasta f ın-
kanm batkanlığında toı>lanacak- akmsmlar- • 
lar, 1açnıen itleri Uurincle ko - Gtornale cl'ltalta ela fly1e yasıyor: dık lstandarizaıyonu ~trafında 
DutaC•kJezdır. •eeaenecı. .. ...-.. obtP. 1ıl • kararlar alma~r. 

3 - KoDHJİD kaHrı hakkın " 
da üyeler durumlannı b ldirmeli· 
dirler. ihtiraz ka.yıtla .. ında b~lu· 
nacaklarla kararın ta 1ilini iıti -
yeceklere .az verilecek ve iıtin • 
kif tuvib maniyetinde telakki o· 
lunacaktır. 

Ankara, 9 (Kurun) -._.,,-" 
okulluına ıirmek için .çı 1ırf' 
sabüalara 54 viliyette111.,,-' 
70SO talebeye aıt imtiha11 ,oiitl ' 
kının tetkiki, mkanl~i. ~ ; 
ıekk~' komisyoDC"a bıtl &o ,JJ 
aanar: ların adları yana' 
lecelc tir. ... ald"' 

4 - Zecrt terlbirle1 mesele • kulrı ..... · _ ... k ' 
81: yıl ı~n'at o /~ olaP"'" 

ıinde bazı devletlerin huıuıi ·Ju ~ cak ta lebenın ıayııı 
rumları ayrıca letkil oluı1acak bir br ~ 
komiteye havaie olunacaktır. ~ ... :. .,... ·---;:;i-w>' :il' 

Asamble m>i-ıakereyı yarın sa· < larak lta)yan del 
balı aaat 10,30 a bırMm•ıtır. llk 1ı116& •1acaku~ 
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10 J. TEŞRiN 1935 ~ 

Feci bir kaza 
60 yaşında bir ihtiyara 
lranıvay çarparak öldürdü 
r Dün aabah ölümle neticelenen 
eti bir tramvay kazuı olmUfbn'. 

Ak denizdeki 
durum İürbeden Beyazıt& giderken 

Muharreme çarpan 102 numaralı Mısırlı seyyahlar kara 
~&nıvay arabasmm vatmanı Şe . J •1 d 
rır, POiisçe yakalanmıı. Fatihte o- yo u 1 e gi iyorlar 
llırduğu ve altmıı yqmda olduğ&ı Siyasal durumun biiba11a Ak .. 
llılqılan yaralı Muharrem, oto • denizde kara!aız bir tekil göıter· 
lllobille Cerrahpqa butahanesi .. mesi üzerine yaz tatilin~ İstanbul· 
ile ffÖtürülmiit, orada 5lmüttür. da ıeçirmit olan Mısır:ı aileler &· 

Polisçe alqam üzeri Tüzeye lelace'ke memleitdlerine oönmek • 
lttL!J 3 5 1 tedirler. •nen 1 numara ı vatman 
Şerif, ıenel aavamanyar Şefik ta• Bunlardan bir kısmı kara yo · 
rafından Sultanahmet birinci sulh lunu tercih eder~k Toros ekı • 
~ hakyerine gönder\lmiı, hl• presiyle dönmektedir. 
d" Reıit, dosyayı ıöz~en ıeçir • "İzmir,, vapuru da bu haftaki 
ıkten ıonra, vatmanı sorguy3 seferinde İsker.deriyef"" birçok 

Çeknıittir. Mıaırh seyyahlar götürmilttür. 
kalkandelenli, Cemaile Huri • Diğer taraflan öğre~diğimize 

~lıdan dolma, evli, bir çocuklu göre, İngiliz ve Ameriiralı ıibi 
0 

dutunu, orta derecede uhsiJ seyyahlardan bh kısmı, balyaya 
:ordüğünil ve üç senedir vatmanr gidecekken, ıon kararsızlıklar 
: ettiiini aöyliyen Şerif, vakayı dolayısiyle yo:unu deiittirip tehıo 

Yle anlatmıthr: rimize gelmit~erJir. Bur!\dan ka • 
~-Türbe i.ıatyonundan kalk. ra yoliyle Avmpaya dönecekler· 
) , Beyazıt& geliyordum. Be • dir. 
~ııt noktuma varmadan, Maç • Bundan batka, ıon ı.amanlaP 

Palaı hattına itliyen 142 nu • da yakın tarkla ltalya arasmda 
~alı arabanm arkasmdan bir · itliyen İtalyan vapurlE.!'mın yol · 
,:~~ire bir a:lo.m çıktı. Koıaralc cularının sezilecek derecede "zal

dı, benim tramvaynnm eol ya.• dığı anlqılmaktadır. 
11111, 
d' Çarptı. Su sırada tutamak Buna sebep o~arak, balyan var 
l?eiinj tubnak istedi, ama tuta · puı larına kartı &bnacak her han
~1· Çarpma teairiyle yere düt · gi bir tedbirden çekinmekte ol • 
~'Ben, hemen fren yaptım. Fa• duklan ileri sürülüyor. 
ili aene bir metre kadar ritme 4 ltalyan mehafili iıe, buna kaP 
ll 

11 
Önünü alamadım. Yaralana • tıbk olan İtalyanın lmıiin yalnrz 

l tıı •Yaklan seksen aantim kadar Habef i.tanla harbetmelrte oİdu -
r,tn\'a l .. . 

t· Yın a tına, ray uzenne 1u, Habeıistanm da donanmaıı 
t:•~Ia1111§. Baıı dıt taraftaydı. Dıf olmadıiı için Akdenizdeki ltal • 
cı:"'a.fta aoldaydı. Ben çiineme " yan vapurlanntn hiç bir te-hlikeye 
l~. 

' m~ bulumııc1Jıklarmı ·anlat .. 
- ~lıOMat kimde fU balde 7 maktadır. 

•i '"'"- Doğrudan doğruya kendi 

1.?~! Ko!masaydı, tmmvayı gö-
\lalenıeseydi ! 
'-Kaçla sürüyordun arabayı? 
.._Dokuzla! 
.._ 'Yani aon süratle? 

8u - Evet, tam hızla gidiyordum. 
ha~nla beraber, çarpıfta kaba• 

bende değil! · 
h~ lilkiın Reıit, ıimdiki halde a -
~l tıulınayı icap ettirir bir sebep 
Ş~~llıııadıiı kaydiyle, vatman 
tı~ etırbest bnaktı. !>osya ge . 
ıı~ '-~aınanlıkça istintak daires;,. 
lir·ı~lerek, arqtmna derinieı · 

l t!JeeL• 
~ '11tır. 

in altını üatüne mi 

Bursa iplik fabrikasının 
temeli atılıyor 

Bet yıllık endüıtri plirumızı 
tamamlamak. üzue Bunada ku · 
nılacaiını evvt-lce yazdığımu 

Kamı an iplik f ahrikasının temel 
atma töreni bu aym dokuzund~ 
yapılacaktır. Yalnız fabrikadan i 
yi randman alın:ıbilmeai ve fabt 
rikaıun mütehassıs Türk İfçileriy
le çalıımuı için, Sümer Bank ta
rafından Avrupaya uıta gönderil~ 
meıine karar verilmiıtir. Gönde • 
rilecek uıtalar genç elemanlar -
dan seçilecek, bu suretle enerjik 
kabiliyetlerinin yıpranmamıı bu -
lunmasına dikkat edilece-ketir. ~ ~etirmiş? 

~el llhretnininde Mecidiye aem • Ustalann en az orta mektep 

Konservatuvarda 
Bu sene de halka parasız 

kon ser verilecek 
Konservatuvarda yeni sene 

tedriaatma ba2lamnııtır. Girmek 
için bat vuran 150 kiti imtihan • 
dan geçirilmiı, bunlardan ancak 
altmıtı alınmııtrr. En çok p~ pi· 
yano ve kemana rağbet göıteril · 
mittir. Mevcut jki f&Jl rauallimi • 
ne ilaveten Bay Nurullah Ş!?vket 
te pn muallimliğine ta.yin edil -
mittir. 

Konıervatuvar hoca.tan geçen 
aene olduiu gibi bu ıe.w. de heı 
ay komeTler verc..-ceği gibi talebe
ler de halka parasız koıuerler Vef" 

receklerdir. 

At pazarı 
T opkapı dışına 
çıkarılacak 

Fatihteki At pazarının T opkapı 
dıtmda münuip bir yere götütü\
meti için tetkikata giritilmiftir. 

Günden güne ,enlenen bir mu
hitte burumm havumı bozan a· 
hD'larm bulunması aağbk nokta • 
ımdan doğnı görülmemektedir. 

Pazarın etrafına evvelçe kapa· 
tılmrı olan bidc:9Ç ahır da açılmıt
tır. Atpazarmm etrafmda bupn 
on dokuz ahır vardır. Pazar kal· 
dınlmca ahırlar da kapanacak • 
br. 

Porselen fabrikası 
Tetkikat için bir Alman 

prof esğrü geldi 
SümerJ.nkm çA.iırması lberi· 

ne K61n Oniveniteai profea&rle • 
rinden Bay Kratze dün sabah 
ıehrimize gelmiıtir. Profeaör, a • 
çılması düt ünülen porselen f ah -
rikuı hakkmda iki haita kadar 
Eıkiıehirde telkiklerde buluna • 
caktır. 

Kendiai, bundan öne~ de Tür• 
ki yeye gelmit ve çimP-nto f abri -
kası tesiai etrafında değerli tet • 
kikler yapmııtr. 

tcUltUr ı,ıeri 

Kumkapı okulu açıldı 
Kumkapıda yeni açılan orh 

okulda dün tedrisata baılan..-nıı • 
tır. Ortaköydeki yeni -.,kulda ta . 

"\ 

mirat henüz !Jitınemittir. Burası 

da birkaç gün sonra açılacaktır. 
DONKO TOPLANTI - ilk ~il~ 0 turan Nefiaenin mne Ce. tahsilini bitirmiı olmalilrı prttır. 

~~111ıinde biri ıelmiı, kapıyı Sümer Bank hu gençleri kamgan tedrisat müfe~tişleri dün kültür 
~ lf, kadma damadı Eyübün aanayiinin en Eaz?a ile1 lediii Al • direktörü Bay Eminin batkanh -
Eiı.: olup olmadıfını aormuı. Ne. manyaya gönderecektir. tında toplanmı~lar, ilk mekteı:>r 
li ot-~de 1ok, d~mif. Fakat, içki· lerde açılacak tubeler, taleba 
dı,:1' Ceınu, ille evi arayacaiım. Ba\kan haftaları kaydı durumu etrafında aörUı · 
h.ı_ tıı..,,._ l · · · Yıllık "Baiit..aıı haflaın,, tertibi müılerdir. :"'l .-'"111"'' zor a ıçerıye ııre-
~tfi;:n altını i:ıtüne ıetirmit. itleriyle uira,an komite gelecek . yıl Balkan haftaıma: Balk"i"n 

Cumuriyet 
Bayramı 

Bayram üç gün 
sürecektir 

24 ilktetrin cuınuriyet bayramı 
için belediye, viliyet, maarif, par· 
ti, kolordu komutanlığı ayrı ayn 
programlar hazırlamaktadırlar. 

Yarın urayda bu daireler mümes· 
aillerinin ittirakile bir toplantı ya 
pılarak genel program hazırlana. 
caktır. Bu sene cumuriyet bayra
mı üç gün sürecektir. Bilhassa ge-

ce tenviratma çok önem verilecek 
tir. 

l'•ll• ha~erlerl: 

Mezarları &oguqorlarmış 
F eriköyünde oturan ditçi Bay 

İbrahim zabıt.ya bat vurmuf, F e · 

rikö1 mezarbfmda mezarcı Rifat 
ile topal Huanm mezarlarda• 
tuğla ve tahta çalarak evlerin~ 

götürdüklerini ihbar etmiıtir. 
Suçlular yakalanmıttır. 

KUMAR OYNARLARKEN -
Zeyrek caddesinde Fahrinin kabı
vesinde llyu, Sami, Kemal, Muı 
taf a iaminde dört kiti kumar oy • 

narlarken yakalanmıtlardır. 

DOŞTO - KuımP&§&da üç 
numaralı havuzda çalııan Muhar· 
rem on metre yüks~klikten düt • 
milf, muhtelif yerlerinden yara • 
lanmııtır. 

ZEHiRLENDiLER - Tozko , 
paranda Demir apartımanmda 
çahpn manifaturacı B!lruh ve a • 
ilesi efradı ,.ec:lilderi yemekten 
zehirlenmiıler, tedavi altına al~ 
mışlardır. 

YARALANAN KIZ - 1798 
numaralı otomobil dün ıabah Ak-
saraydan geçerken 10 yaımda Sa· 
mabat isminde bir kıza çarpmıı, 
batından yaralamııtır, Samahat 
hastahaneye kaldırı)mııtır. 

iNERKEN DÜŞMÜŞ - Şoföf 
Necminin idaresindeki 3313 nu • 
maralı otobüs 5ipahiocağt öniln -
de durmuı, müıterilerden Süley • 
man inerken düımüı, yaralan • 
mıtbr. 

Üsküdar meydanı 
Üsküdar iskele meydanmm ba

yındırlık bakanlığınca açılmasına 

ve tanzimine karar verilmittir. Bu
radaki bazı binalar bu kıt istimlik 
edilecektir. 

Meydandaki tatlar evvelce U· 
ray tarafından icaldırılmııtı. İıtimr 
lak aonuna kadar meydanda inşa· 
at yapılmamaıına karar verildi
ğinden taılar yeniden yerine kon
maktadır. )ttiı • Çıilıiı basmıı, etraftan yılm teıkilltını hazırlamağa ıiritr memleketlerinin yalnız !arkıcr vel 

~d' Qııtler, Cemili yakalamıtlar. mittir. danacılan değil, tiyatTo truplanj Meydanda asfalt olarak yapıla· 
ı.h ,.. • Ö" d' 1 Ce • ore, ni.Jiae böy?e olmut ! gren ıi~r •. ;ze ıör~ ıe ecek da ittirak edecektir. caktır. 

~ l'uQıU, dün akıam üı:e-rine doğ· ================================================================== 
)iAtl ıeye ıe1iri1miıtir. Tahkikat 

l)or. 

~Q,.ısını öldürün bir 
Gr.rf[• s 'Yanın tluruşma&ı 
'l'J\t~ette Firuzaia camii 
)e)i, ~ "1? evinde kanar Hümi· 
~ ~ ~Plı1t üzerine tasarla • 
"-J)i1-=J~e öldürmekten tuçlu 
~daıı li n~ıa. •hık ıardiyanla -
""1>111 a &aıbin d11Urfmuma, Is • 
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~ .. -- o1ulın:ea. hakyerinde dün 

'tlf .. ibl~~ üd f Fran.a canbazhanelerinle çalııan <Fratelllni kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane dirt•ktörü tara · 
' ıtJalUnak üzer ~ ~ tından çajınlmııtır. V9 kardef yola ça kıyarlar. Aıağıdaki resimlerle dünyanın bu en mrşhur komil.:lcrinin .'fcyalıa 

8"- beak ... ~+nllllllelıı, Re -... tini takl.p edeceblnu. Bu macerauı ig iee takip edebilmek için bu reıimleri keserek toplamak ı1c bir lw!lel.si1Jon .......... . ...... , ....... 

1Gezintiler1 

Tank ve yürek 
benzini 
H abq sava§ı atq ve kanla ba

l ener ek büyüyor. Bundan •onra 
artık kollar değil, gövdeler çarpı· 
§aaak. Tel yazıları yakında yüz 

' binlerin kaT'§ıia§acağın• aöyliyor. 
Ben, bu •ahrları ne bir ıuker bil· 
gi•i, ne bir •iya6a adamının ıörü· 
fiyle yazıyorum. Y alnu: dÜ§Ünen 
bir bQf için de fU boiiazlcıfma . 
dan ~ıkanlacak az ıey yok. 

· ll.Rin tutaaklan kurfUna dizi • 
len, kaJın ve rocalılcrı Ü•IÜntı 
gülle, Jnnıun, bomba doluları dö· 
külen bu ulumn acaba mçu ne, 
diye insan kendi kendin~ aoruyor. 
Keneli nnalan içinde YIJf"Yan. 
bafkalarının iıine ket vıırmıyan, 
yabancı topralJ47a el. azatmıyan 
bu zaoallılm, ne yaptılcr. ki, ölüm 
mabalanmn ardında clemir gü . 
rültüleriyle yürü)en ordular, yurt• 
lannı 'iğniyor? Gelen duyumlara 
l>akdıraa, Habqliler, ülkelerinde 
YClflYClft Avrupalılma, ba kculcn 
kanlı bir •aldınıtan •onra ela el 
kaldırmamrılmdır. Ba yangını kö· 
rükliym ltalyan el~ilerinin bil• 
kılıçtan g~rilmediğini görüyo • 
na. Gegen yıllar i~inc/e "Çin,, in 
de böyle bı,alJanJıfını İ§İfmİ§ • 
tik. Akıp giden gilnler, bize ln.c 
CiCi ~eğin laangi laaklta cl~yan • 
dıfım bildirmedi. Zaten artık va· 
ranlar, akin gibi, .a. irin olmn, 
1'ir sebep balmafa katlanmıyor • 
im. Bllf/an ilftlint:le «1planna lıa
dtll' Jrana IHıtmat lrıplrırmaı pala~ 
lann -1layara}r: 

- V alıtllcıi metlenileıtiriyo • 
nal 

Demdten 'tle ~Jllnmiyorlar. 
Şrı laulm medeniyetin binler

e• tabattıa .Wen "" yaman bir re· 
ylsi Otll!ll .. Roma, ald ar•nleri gi .. 
1ii lıomartlanarak, gönderdiği brı 
'eyizle öfilnliyor. Fakat hepsi bu 
katlar değil. Y aldulı, larlara clıı 
görüniifünün Y.anıntla G/ttan alta 
akarak gittikç:? durulan bir bcqka 
oarlık claha var ki, karrnnJa bu· 
gün derin derin düfi1niiyorıa ı>e 

yann belki Je §Dfıp kalacağg. 
Bu alttan alta yüriİ)•en fe)', fU• 

dur: SaoQfta uçak, tanlr, zehirli 
gaz banf günlerindeki kadar kor
kunç cleğil. Şurcuı en büyük ger· 
çeklerdenclir ki, döğüıte pek Je • 
ferli saydan aletleri el bullanıyor. 
Sınırlara sürü.lc11 ölüm arabaları· 
nın motörleri de yürek benziniyle 
itler. Ma•al ejderhaların• andıran 
tankların çıplak adamlara tulim 
olduğunu gördükten sonra, baıka 
türlü Jii§ünülebilir mi? .. 

Adua kapılarında günlerce sü· 
ren döğüfiin anlamı nec!ir? Gök -
ler uçakla dolu, yerl.n demirle 
kaplı iken ve kartıcla bir yığın 
çıplaktan baıka kim•e~klcr J•ok· 
ken bu günler niçin geçti? •• Son· 
ra ltalyan lmrmaylmı. netler.: 
"Arhk biraz duracağız!:, diynek 
çabuk bir utka bekliyenlerin a -
mutlarını mya Jüfürtliiler? Ya 
"Eritre,, ye sarkan Habeı akınla
rına ne buyrulur.' ..• 

Yukarda el:.. dedim .va, fU bo • 
ğazlcqma, örnek ve iftret dolu. 
Dikkatle bak, bE.ğendiğinı al. Son 
döğüı, tanklarla uçak:arın da 
takma yelelerini trCJ§ etti gitti. 

s. Gezgin 

1 Gelenler, Gidenler 1 
JAPON ELÇiSi - Bir vakib 

tir Avrupada t>ir tetkik gezisi yap. 
makta olan J apo~ıyan· n Ankar3 
elçisi Bay To6 .xgava di.1.n lstanbu· 
la dönmüıtür. 
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Habeşistan Haberleri 
Sansür Ediyor 
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Dün Kamutayda konuşulanlar 

Zirai satış kooperatif 
ve birlikleri 

Kanun layihasının müzakeresinde bazı 
saylav/ar arasında münakaşalar oldu 

Aduanın kimin elinde olduğu belli değil 

Viyanada şimdiden ihtikar başlamış! 
Ankara, 9, (Kurun} - Kamu - 1 

lay bugün Fikret Seylanm ba§kan 
hğmda toplandı. Bugünkü toplan
tıda zirai kredi kooperatifleri la -
y}ha.aının müzakeresi bitirildi. Ka
bul edilen bu kanunla yakından a
li.kalı görülen zirai satış koopera
tifleri ve birlikleri te§kili hakkın
daki kanun liyihasmm müzakere
sine geçildi. Kanunun birinci mad 
desi etrafında bazı münakaşalar 
yapıldı. ve fikirler yürütüldü. Bu 1 
madde tu §ekildeydi: 

"Bu kanunda vazıh hükiimler
aen faydalanmak üzere €n az on 
çiftçi aralarında değişir ortaklı ve 
uçlu soravlr tanın kooperatifleri 
kurabilir; çiftçi olmayan veya ko
operatifin çalrşhğI üriinler üzerin
de tecim veya komisyonculuk ya-l 
panlar bu kooperatife giremez -
ler. Tarim satış kooperatifleri bir
liklerinin kurulabileceği bölgeler
de ekonomi bakanlığının kaBuli -
le kurulur. ~yni ürünün satışı için 
bir yerde birden çok satış koope -
ra'.ifi bulunamaz.,, 

Bu madde etrafında söz söyle -
yen saylavlardan Halil (lzmir), 
sabf kooperatiflerinin istihlak it -
lerile de uğra§masını, istihlak ko
operatiflerinin satıı kooperatifli -
ği çerçevesi içine alınmasını istedi 
Kamil '(lzmir), bir börgede yalnız 
bir değil, ekonomi bakanlığının 
lüzum göreceği mikdarda koo:pe -
ratif açılmasının muvafık olacağİ 
reyinde bulundu. Yalnız bir. bir -
lild~ hu itin batarılmasmın kolay 
olamayacağxnı anlattı. 

iktisat encümeni matbaa mu -
!ı..wrriri fsmail sabuncu (Gireson), 
s&:h§ kooperatiflerinin vazifesini ' 
k~ndi sahası içinde bırakmak icap 
etti~ini anlattı. 

Nazmi topçu oğlu (Aydın), sa
tış kooperatifleri hududunmı kre
di kooperatifleri hududile mukay
yid olduğunu, bu maddenin ayni 
bölkede ba§ka bir mahıul üzerine 
s&hf kooperatifi yapılmaeına ma· 
ni olmadığını söyledi. 1 

Halil, (lzmir), istihlak İ§lerinin 
d& kooperatiflere verilmesinde is- l 
rar etti. Maksa.dm ürüniin maliyet 

fiatmı dolayısiyle çiftçinin yü • 
ikünü indirmek olduğunu söyle -
di. 

Nazmi topçu oğlu, çiftçinin ih
tiyaçlarını anlattı. Bu ihtiyaçları 
mesleki ve zaruri diye ikiye ayır
dı. Sindikalarm daha ziyade çift-t 
çinin mesleki ihtiyacını temine ya 1 
radığınr, istihlak işinin satı§ koo
peratiflerine yüklenmesile koope· 
ratiflerin itlerinin ağırlaıacağmı 
söyledi. 

Ekonomi bakanı Celal Bayar,• 
satış kooperatiflerine çok ağır va
zifeler verildiğini, kooperatiflerin 
yalnız ortaklarmm mesleği ihti -
yaçlarını karşılamak gayesini is • 
t~hdaf ettiiini ve zamanı gelince 
avrıca istihlak kooperatifleri teı
it<ll1nin düşünüleceğini bildirdi. 

Kamil (hmir), ihracat malla -
rımızın köylünün menf aatına el -
veritli bir ıekilde satılmasını te -
min iı;in bir bölgede müteaddit bir 
liklerin te~kili lazımgele.ce~inde 
israr etti. Mamullerin satışını in
tizam dahilinde temin için · buna 
lüzum olduğunu, bugün bu gibi 
mahsullerin ihracatını temin için 
20 den fazla müessesen;n r..ah~tı
ğını söyledi. 

Celal Bayar, meselenin yanlı~ 
anl&Jıldığını, meıela lzmirde te • 
ıekkül edecek aatı§ kooperatifleri I 
birliiinin hariçte ve mülhakatta 
.ıubeleri ol•Ç!P. iah ~ 

Nazmi topçu otlıı. bir bölgede 
müteaddit kooperatif birliklerine 
lüzum dmadığinı. 1911 de l::zmir
de tetkil edilen Fiks Baker ıirke • 
tinin 1914 senesine kadar yalnız 
bir mü.dürle incir ihracatını temin 
ettiğini ve ayni şirketin 1912 se -
nesinde üzüm ihracatını da üzeri
ne aldığını ve lzmir incir üzüm pi 
yasasında senel0 rce h~kim röl oy
nadığmı ~övle~i. 

Bu madde ~trafında daha bazı 
münakaıalar yapıldı. Neticede Ki 
mil (lzmir )İn bir bölgede ayni ü
rünün satıf ı için muhtelif Koopera
tifler yapılma11 hakkmdaki tak -
riri reye kondu, reddolundu ve 
madde aynen kabul oiundu. 

Saraylardaki eşya tasfiyeye 
tabi tutulacak 
---~---~.---~---~ 

~' 9 (Kurun) - Milli müzelere ayrdması lizım gelen 
s~ylarla Yalova kö~k\indeki eş'" eşya olup olmad1ğını başkanlık "' 
ya hakkırıdıı Kamutay he• tan sormuıtur. 
aap encümeni tarafından hazır . 

Anlaııldığına göre 111raylarda
lanan mazbab kamutay haıkan -
lığına verilmittir. Encümen, Ka .. ki e§ya bir tasfiyeye tabi tutula -
mutaya arzedilmek üzert! saray _ cak, bir kıamı satılacak. bir kısmı 
larda, kullanıhnakta olan, depo - müzelere verilecek, bir kısmı sa.• 
larda bulunan, satılabilecek olan, raylarda kala..:aktır. 

BU AKŞAJJ.I 

Di K KAT! 
s •• um er Sineması 

Mtıdtlrtyetl, muhterem ve devamlı müıterilerine büyük bir 
ıürpriz 'hazırlamaktadır. 

Dün ltalya -· Habe~ harbine 
dair iık§am yirmiye kaaar yeni 
sayılabilecek bir haber gelmemi§· 
ti. Aduanın kimin elinde olduğu 

1 
belli değildi. Romadan gelen bir 
telgraf Aduanın Habqler tarafın
dan tekrar İ§galinin doğru oima
Clığım bildiriyordu. Bununla be -
raber bu telgraf resmi çevenlere 
atfen yazılmadığı için ihtiyatlrı 
karıılanabilir. 

Tahmin edildiğine göre E • 
ritre cephesinde ya ı'ddetli bir 
mücadele bQ§lamı§ ve henüz. kati. 
netice.ini vermemiıtir. Yahut ev · 
velki gün Romadan geier. telgraf· 
l~ın anlattığı gibi ltalyan ordu· 
m ikinci bir yüriiyüıe hazırlan -
mak üz.ere bu?Üne katlaı tuttuğu 
yerlerae kcilmıftn. 
· Bundan baıha Sonıa!t tarafın· 

Ja Gerbogubi1den ileri doğru yo
la çıkan ve çöle dalan bfr ltalyan 
ordumnun kavbolduğuna dair ve· 
rilen haber etrafında ela yeni ma· 
lumat gelmemi§tir. 

Haber gelmemesinin bir :.sebe
bini de Habeııiler taraftı.dan ko
nulduğu •Öyl1men sanıüre at;eı -
mek le mümkündür. A§ağıdaki 
tJ.giallarcla görü;eceğ: üzere cep· 
heye" ait haberlerin aanaürüitii 

AJisabaliatla bulunan Belçika 
:nibayları deruhte etmi.:Jlerdir. 

Addis • Ababa, 9 ( A..A.) -
Havas aylarından: 

Ke§if uçufu yapmakta olan iki 
ltatyan uçağı, !>eriye'nin 80 l;::llo -
metre kadar yakınların'.l sokul -
muşlardır. 

Maksatlarının Desiyeden ku • 
zey cephesine g\den yolları taras · 
sut etmek old•ağu anlaşıhyor. 

ITAL YADAKi HABEŞ IŞGO -
DERi M'f:MLEKET!NE 

DÖNÜYOR 

Roma, 9 (A.A.) - Habeı ı, • 
güderi Bay Gheire Jerus, İtalyayı 
terketinek üzere hükul'ıetinden e
mir almıştır. 

llk vapurl-l Hahe§istana glde-· 
cektir. ltalyan hükUıneti iıgüde • 
re pasaportlarını vermiJtir. 

HABEŞIST AN ASKERi HA -
BERLERI KONTROL EDECEK 

Addiı • Ababa, 9 (A.A.) -
Reuter Ajansı ayları bildiriyor: 

Haberleri t1tansür etmek vazi -
fesi Belçikalı ııübaylara verilmİ§ • 
tir. Her türlü «,Üel ha1'erier gön · 
derilmesi yaıak edilecektir. 

ADUA ITAL YANLARIN 
ELiNDE MI? 

Roma, 9 ( A..A.) - İyi haber 
alan çevenler, Aduanın Habeşler 
tarafından tekrar işgali haberini 
yalanlamakta ·:hr. 

ERITRELI ASı<ERLER HA6EŞ
LERE KAÇIYOLAR 

Addis • Ababa, 9 lA.A.) -
Resmi bir bildiri ğe göıe Eritre!i 1 

askerler kaçmakta ve baz:lar: 
Habetistana geçmektedir. 

Önemli bir kabile ba~kanınm 
kumandası altında 50 askeri~ top .. 

1 lar ve mitralyazlerle M'li!l'llle böl-1 
geıine gelmi§lerdir. Agame böl · 
ıeaindo 200 E.ı itreli ıılahlariylcı 

beraber Habeş makamlarına ces • 
lim olmu§lardll'. 
lTALYANLAR HALA ASKER 

GÖNDERİYORLAR 
Napoli, 9 ( A..A.) - Dün cğle

den sonra Mu.ıavvaya gıbnek iize
re 5 vapur daaa: yola çıkırıştır. Bu 
vapurlar, 138 ıübay ve yaraübay, 
1961 asker ve harp gereçile yiye
cek götürmek~edirler. 

Ganj vapuru da, 50 sübay ve 
600 askerle Mesinadan Musavva -
ya yola çıkmqtır. 
1T AL YAN ELÇiSiN~ PASA

PORT VERiLME ZAMANI 
GELDi MI 

Addis • Ahaba, 9 'A.A.) -
Hükumet, Cenevredekj delegas • 
yonuna bir telgraf çekerek, Ad -
diı - Ababad'3.ki İtalyan elçisi B 
Vinciye pasaport verilmui zama.
nının gelip geimf'diğini )okhma· 
sım bildirmiştir. 

l/o l/o ,,. 

Addis. Abatla, 9 (A.A.) -
hay Vinci, 'buı;lin öğleden sonra 
pasaportunu cııacaktır. Magsio' -
dan gelecek olan İtalyan konsolo
sunu beklemek üzere k~ndisine 

verilmesi muhtemel 

Cibuti, 9 (A.A.) - 43 su bav 
ile 1.000 Fran~ız asker; dün bura
ya varmışlardır. 

DEM1RYOLUNU Ml;HAFAZA 
lÇlN 

Paris. 9 (A.A.) - Demiryolu
nun muhafazası için C1b,ıtiye )Ol• 
lı-.n-an askerlerder:ı ba§ka, yeniden 
gönderilen makineli tü[enklerle 
mücehhez 200 kişilik İ>ahriye ti -
rendazı, Diredauaya v<lrnuıtır. 

HARP VE ARJANTiN 
Rio de Jen·:?İro, 9 (A.A.) -

Saylavlar kurulu. harbin ulusal 
siyasa için bir aıet olarak kulla • 
nılmasını red.:leden bir karar sur 
retini 45 oya kar§ı 139 oy ile ka ~ 
bul etmİ§tir. 

HIRlSTIY ANLIK ALEMiNE 
BiR BZYANNAME 

ÇIKARILACAK 
Londra, 9 (AA.) - Kanten • 

huri baş peskoposu bürün Angli • 
kan kiliseleri o:>a~kanlarını Cuma 
günü bir tophnbya çağırmııtır. 

Bu konf era,ıstan mııkr.at arsıu
lusal münaseb2tler haklr:mda bü -
tün Hıristiyaniık alemin~ bi:- b~ 
yanname neşr~tmektir. 
HABEŞlSTANDA BiR HOL -

LANDA HASTA~ESI 
KURULACAK 

Amsterdam, 9 ( A.A ) - Pren
ses JuHyana Holanda kızılhaç 

başkanı sıfatiyle Hd~~istaııda 

bir Holanda hllstahanesi teıkil e • 
dilmesi için ı.aoo Flora "ermi~tir. 
VIY ANADA YiYECEK PIY A· 

SASINt)A IHTH~ l\R 

Viyana, 9 (AA.) - Habeşis 

tanda harbin başlaması üztrine 
yiyecek piyascı!mda ıl.tika,. ha~ 

gödermi~tir. Zaruri h:ı.,ayiç fiyl\t· 
brı hissolunur dereceı:.~ yüksel • 
miştir. Eunun &ehehi. müstehlik 
lcrin, A vrupaJ.,, bir h~rp sıkmak 

ihtimali üzerine 1 azla mıb.wd•; 
lıı, veriş etmeleridir. B:.r takJJll,fr 
cimenler de bu durumdan itld,ı 
deye kalkıftlidarından fiyt 
daha artmaktadır. 

HükUmet bır bildirik netred~ 
k b f . t .. k l . . baı re , u ıya vu se mesının 

1
• 

büt.ün sebepsiz olduğunu ilin e 
mittir. 

AMERiKA - lNGILtı 
GÖRÜŞMELERi 

o· 
Londra, 9 (A.A.) - Sir ~~e~ 

el Hoare, dün Amerika bü1'1\~ı 
çisi Bay Robert Bingham'ı ~ ~~ 
etmiıtir. Sanıldıiima göı-e, b"'Cı 
elçi, Amerikanın talyau - }il 0 
anlaJmazlığı C;trafmdalrl du~ 
hakkında Ruı:velt tarafındaJJ. d~ ~ 
rilen diyevlerin anlamı üz~~ı 
İngiliz dıJitleri bakanma 1 ~jı 
vermiıtir. Bu görü§mede d tıf• 
meselesi mevzuu bahıobnaJSS•f 

lNGILlZ KJLISELERU~I,. 
DURUMU o I 

Londra, 9 (A.A.) - Jtalf'fıı. 
Habet anl&§mazlığma kart• ", 
giliz kiliselerinin durumu sıJJI' 
mut' da görü§ülmiittür. e1, 

'Kiliseler kongresinde gaııt of 
huri haf peskoposu dok\~t ": I 
k•ı• 1 • ı il 0 1 ••L A:=....tııJf ı ıse crın ng ız ıua~-ı: 

kasında olduğunu ve ·ulusl~ dİ' 
yetesi paktmm müdafaası iç•~ "1 

ğer devletlerle h1rle§melr ~etili ~ 
tamamiyle tasvip eyıed ~ Ilı 
söylemi§ ve büyük bir >: 

1 
devletinin uluslar sosyete•10 di 

•• tef 
Kellog misakına kartı 8~}1 ,d 
bu dereee saygın1lığı takb1 

"icabında ltalyaya kar!• 
rek dem ittir ki: ~~' 

vet te kullanılabilir. Fakat ~dif 
gine ve müeastr bir çaTe de 

1 
/ 

ltalyanın genitleme ihtiy•cJfJV1 İ 
zetmek lazımJır. Ekonooılı .,tı~ 
nakların bunlardan mah~if1 
memlekette adaletle tevzJJ r 
aıulusal bir konferans toP 
zamanı gelmivtir. ~ 

Diğer taraftan Çiçiıter pe' 
posu da dem it tir ki: 

1 
Bütün zorlu:darın ka:fO•I tP 

ıız barıt muanedeleri •e bıJ il;fı 
hedelerin değiftirilmesi ~~; ,t! 
11zlanma hakkındaki ~1~9 ~ 
yelesi paktı maddelerııı111• 
getirilmemesidir. Harpler'l~tf' 
feini müstemlekelerin ad• b 
taksim edilmi§ olmasını ~ t1ııi' 
muahedeleri tetkik et.ille 
tiyanlığm vaz•fesidir. yf,., 
ADAM BAŞINA iT ~~ 

GiRECEK LIRE1 ,,t 
s·r 1'• 

Roma, 9 (A.A.) - ~Ji 
name ile adam batına ?,. 

1
;ftl' 

ten fazlasının halyaY• • d 
yasak edilmittir. ltal~:t 16" 
bankalar va11tasiyle h I 
rilebilecektir. . liret oJ: ·· 

İhracatçıların. belli jıt' ,..! 
rak ödenmek üzere t&ılı ..d 1"' 

k•.J•" 
cekleri faturalarda f'1 t 

nacaktır: . ~e ee;, 
"Fatura bedelterı 11,11 ~· 

kambiyosu ile yahut fts. •r.iJ1 :, 
Ik )er ,,. ·Jr

kasmda yabancı u e çel'' 
1. h .. ~jne m•j ıret esatn l·ze 

seklerlo ltalyacla 
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Akıl 
~·-- • b. -.uoramus, ıgnora ımus. 

kendine mahsus sırları 
Uzviyetin 

' var.,, 
""".· , bu miilibaza:zya iftirak lerdir. lınoramua, iporabimuı. 

-....li: . EYet , Litincede denildiği gibi. 
- Bu decliiiniz feY, bana pek bilemiyoruz ye bilemiyeceğiz. Ca-

• inanılmak prek bir teY ıibi ıö- hiliz ve cahil kalacağız. 1 
!lnGJor! Bu kabil teıekküller de, Fi11ov, muarızını gene iknaa ça 
la&,ıe birletik büyüYütler, bildiii· lıttı: j 
... ~e, akat olarak dün~ya 1 - Sevgili Ray,ert, pek ili ma· 1 

~~ler. Çocuiun tefekkül ecliti, 1 lümunuzdur, ki, hayvanlar arasın- ~ 
~•in' birtakım nlıatsızlık ·J daki bütün çift tetekküller, böyle 
Jarm, encellerin tesirine tabi olur· I Engle Çanı gibi yapııık vücude 
~ar herhalde ma161 doiar ıelenler, daima a~i cinatendir.1 r· Halbuki Encle Çapl, tamami- Hatırlıyonunuz ya? Sizi bilmem, ı 
: normal teteJdriil etmiflerdir. ilkin ben, böyle yapqık vücutlü 
1 elanil umvlan mükemmel deni il bir çift ferdin iki ayn cinıten ol -' 
:i*i ıerek derecede muntazam • duldan yolunda hiçbir vakıa ile kar 1 

L~· Hiçbir yerleriiıde, annelerinin tılatmadım. Böyle bir ,eyin vuku-
1 

~ela iken herhanai bir rahat unu, ~larmdan da iıitmiı de
~ık arDalD'a Ujradıklarma, da iilim. Bu da intikakla husule ge
lıJc doinıaClan böyle bir nhataız - len tek yumurtalı ikizler iddiaıma 
1tir !eçinlilderine delalet edecek b&,kaca bir delildir. Çünkü, eğer 

ıze rastlamadım. Dediiiniz ayn ayn olut ve birlikte büyüyilf 
~ birleıik büyüJil1le bir aui - eaaaı dojru olsaydı, iki ayn cim - l 
ı.__- -• lün dünyaya ıekliiine ben ten bir çift ambryonun yapqık ot. il 
~ı olamam l dufıinun görülmeıi icap ederdi. 

kölliker, f6yle eöyledi: Böyle yapqık bir doiutun sizin id 
1.... ~ O halde ortada bir ihtim&l dianıza uygun olmuile beraber i- ! 
~or. O da riifeymin infikak et- ki ayn cinsten ferdlerin birletik 
~ olmuı ! Benim fikrim de za - büyümiif ol&tak doğmamuını, ,a-
-a ~ ! tıl&cak bir raqeliı veya gelmeyit 

FD'fOv. tudik etti: saymak icap eder. Bu. asla ıizin 
- Ben buna ke.enkea kaniim! iddianızı iabata yaramaz. Bilakis 
Raytert, kıpkırmızı oldıı. Hele- bizimkini teyide yarayıcıdır ! . 1 

'-ıla batırdı: Şimdiye kadar köıeaine yaslan 
L .- Aman, rica ederim, nurl O· mq, kollarım kaYUttumnq olarak 
._.,bu? Böyle bir tefi nasıl tuav- kulak kabartan Te hiç ağız açmı- ı 
~edebiliyor, b1ınu naaıl müm - yan Lanaenbekin ıeıi ititildi: 
'"il sayıyonunuz? Böyle bir ıey - Sena bakılırıa, artık bu nokta 
~~~ ol~ • Bu, imkan yı bırakabiliriz. Firt<>vun, Kölli -
~~nde bır teJdarl kerin :ve dostumuz 'ü Buvanın da 
~~, omttrbtd11 .,ıa, fU mu· yandildan eaular, birleıtiklet"i fiitr 

Mev v est Fransız gazetelerinde okuduklarımız 

1ehlike atlattı/ Adisababa' da 
"Hiç bir galeyan yok. Acaba 

bu duygusuzluktan mı yoksa ... ,, 

Çok çetin çarpışmalar 

uelede bulundu: ri kabUl ettirmele yetici mahiyet-1 
-. Ne ya~ymı ki vaziyet buJ tedir. 84n meseleyi halledilmit aa·ı Holivud, 8, (A.A.) .:_ Sinema 

lberkezde, dostum! Eğer rüteym yıyorum. Fakat. benim merakımı artisti Mey Vest'i, yüzilıı.e kezzap 
~ile intikak ederse, tek yu -j mucip olan bıqka bir cihet kaldı. , serperek güzelliğini tahrib etmek
~lı ikizler ricuObulUt. Fa -. Acaba yapıfık kardeıler timdiye le tehdit eylemek suretile 1,000 do ~ i · :ı.-L ••- 1 " kad h' k nd"le • · l ı 1 d 1 d BirJtal~ nakfiyeciai (Kahnn baıma Mnlan 181 .. cağa lraTfldu) ~ e er 'lDf&fY'a ~ o m,azıa, ar ıç e ı rının am ma arı ar o an ırmağa teyebbüs eden 7 
~tel bu Siyamlılar aibi y~pqık i ·m nı dütlinmüıler midiT? kişi yakalanmıştır. Pari Suvar gazeteainın· Ad''--L-L-. 
"'il !"' ~ ! 1 Firtovun cevap vermesine va - Anadola Ajanamm •ercliii ,..Jcanla. NKıuuvu 
ı..,.Fı~~vvn cür'etle on.ya attığı kit kalmadan, Dü Buva,bu huıua· ki kısa telsnf haberi, Wrtalam .,,_,, • dald özel aylan 6 Ukte1rlnde 11azete-

• ~Lfikir, tiddetli ve hararetli bir ta ne dütündüğünü açığa vurdu: dutların bu et•iz yıldadan para ko • •iM fU haberleri veriyor: 

~ 
;:.~akacta kapuı açtı. Hazır bulu· - Eskiden böyle bir it yaptır- parmak için bat vuracak çare o...-, "Adisababa Adovadan sekiz yüz ki. 
~ı ilmi mümk•p anaforuna mala kalkıımaları, kendi hesap . onun bütün dünpea bilinen iiizıel1i • lometre uzaktadır. Gayet iyi giden bir 

• I" ~"'di. Kölliker, Firt0vun fik· larma pek budalaca bir it olurdu! iini aiclennek yolunda bir tehdit aa. katır kervanı oraya üç haftada vara
-~· ıabetli buluyOTdu. Firtov, ye- y apıfık olutları sayesinde en bü • •urmaiı balduldanm sösteritor. Fa • bilir. Fakat harp yerinden bize bir in 

11 ~?eni iatinat ~~ile~ sürü- yük menfaatler~ ~ide ettiler •. Ya - kat, bu bat•iı hareketi ı.flll1Ullallllt • önce havadis getirmek için gelen a • 
.,~ ._:~_fakat bunlar ıddıumı isbata, pqık olmadan ıkız oler&k dünya- lar, :redi kifilik çete, ~ itli:remeıl :~ı~n bu hesabın dıpnda görmeli · 
~zlanm ilama yetmiyordu.ı ya ıelmit olsaydılar, kim dönüp ele l'eçmİf. Ba huauatald· tafsilat,: 

111 'd.J'tert, bu fikre mUhelefette inad de yüzlerine bakardı! Yapıtık ol· cak hiclieeyi belirten rant• ha ·HilkQmetin daha hızlı haber almak 
~r, kendi fikrinin iaabetli oldiı muayddar, bugün Siyamda iki fa selinee alınUilecektir ...,. için kolaylıktan oldufu ıtiphesizdlr. 
)o...ı a iararla, töyle homurdanı - kir, m~hul balıkçı olarak çile dol- Yüksek ... Jdız M-·Veat, Ba-- -. Adon ile Makale arasında ilk radyo 

• "u: duracaklardı. Halbuki, timdi bü • "'· -., 1.un - PoStuı vardır. Jyi bir kotaea aradaki 
- S · d · d · · · t ·· dü da h • aaretile de tanmmııbr. Ne ~tajlan, aeben kilometreyi on mtte ıf debi -
~ ız ne er.enız ayınız, neye un nya met ur ve aynı za • ne de yukanda yazıh tekilde bir teh • 
~ ... _ırıanız inanııunz. ·Ben kendi manda çok zengin kimseler! Ta. dide aldın• eder. M- Veat, ha a!I..! lir. Şimalde müdafaa durumunda o
~~bıma tabii bir izaha iaıiııat et nmmıt;ıervet sahibi olmalarını :r -., mı lan Bas Seyam ile imparator arasın . 

• 1ı ,~en her fikri reddederim. Ta.k- yapıııklıklarına bo~lu oldukları· hi~i7leri hep dudak bilkfltle sllüm.. da her~ saatte bir mah&bere o· 
il"' ~ L ııazariy_e~z dojru İ'!, tu bal- nı kolay .kolay unuturlar mı? O • •eJlf e kartılart laror. Bum büroısana gelen haberler ; "*' Qerhangı bır e1rareqız kune- .,_..,.onla aynlmaiı döpimnez • . hem u, hem de harp dolaymlyle gecik 

._ :ruım yumurta" bütün ıumur- ler, sanırım. Böyle bir ıeyi akıl • lzmir telefon •o•gete•ile mit 0111Yor. . 
"iı)'apabildi~ini de ke.bul ebne - lanndan geçirmeleri bile abes! k Burada •nlan resmi haber, Ado-
~ laz!mgehr. lt.te, ~ı~ız, f~ ~- Kaldı, ki ••••• ha, ~yet, ~ıl mes'elel Onaşma/ar Taya yakın bir yerde kQçtlk bir çar. 
) clekı elman biçakla ıkıye bölu-

1 
burada! farzedelım, kı, bugün ay·ı Ankara, 9 (Kurun) - BaJın· pışma o1duğunu. bir ltalyan ytizbaşı-

~b: ~er iki yansı tıpkı tıpkı -
1 
nlmak iıtediler. Ayrrlf opeTasyonu dırlık babnbiı lzmir tl!ıle:fon 10.,. sının ö1dOr61dUfiinU ve iki mitralyöz 

ta~ ... ırıbirine benziyor Ye buna. yapılabilir mi Buna cesaret edile- . .. .11 • • A'-'- ahndığını bildiriyor. Şüphesiz ba az 
--~!'her ilôsi de bütün elmaya bilir nai? Sual ve mea' ele bu! Meı· yeteıı mume 111 erını baııaaraya bir~ydir. Çünldi bizim bildiğimize gÖ-
~·--'Yldirler. Affedeniniz, ama ele budur! çalmnııtır. Sosyeteyle . kanlık re lta1yan1ar bUyflk bir çevirme hare. 
"~' bu husustaki izahatmız Firtov, anlattı: araıındaki pürüzlü meseleler kett yapıyorlar. Belki de Avnıpada 
~~ nıiatik! · - Gallba daha ziyade aile ha- kati olarak halledilecektir. Abam ile Adovanı!' lta1yanlar e1lne 

kikatte esir sibldir. Konatından p • 
karken on uker ve bir~ ahtı polf8. 
ler kendi.sini takip ediyorlar. KenclJsil
ne gelen mektup1an dofnıdan doğru. 
ya abyoraa da pnderecell mektuplar 
sanstirde.n geçf::ror. Radyo ka11anmala 
izin verilllJfyor.,, 

Parl Suoar ~ iM _,... 
6 blrlncltqrlnU ~ ,,.. • 
... 61141rigor: 

"Bu sahih, daha taa,wt aianrba 
bir piyade takımı AdoT&,a gfdm ,ot 
Uzerlnde llerllyorda. Şehirdeki !tal • 
yan Kouolaelata 'bmılar tarafla "' 
dan ifl'&1 edi1dL Binada ldmıwJw ol
madıfl gibi hiçbir hrtfg.1Wmhk meıl 
bile söriilmUyord11. lta)Jan lıa1ftlı 
hlll yerlndeydL Bmmıla _.._ 
komıoloe De kltfbl w clokturiaıu ... 
rede olthllana Alatr IJlr ...., abm • 
madı. · ~ 

..., : 
1ta ötede tierlcle m......_et et • • 

meğe ~lışan gruplar .,.,..... Ba mm
da şehri saran kmkacm arunula 7edl 
bin Danka11 eenkp.I balunayonl11. 
Çok tetin çarpıpnalfl'claD llOm'& İtaL 
yan1ar Mayeta, Eqaela ft Baftl'18.Ü 
aldılar. Şehri saran ild ııupaa an. 
ketleri devam edl::rordu.,, 

"'U Buva, töyle dedi: yatındaki anlqmamazhklar dola- __ z s: geçtiği duyulmuştur. Orada, sekiz yüz 
'~ ~ Raneıt, inkir edepaez- yıaile, biribirlerinden operasyonla bu noktadan ameliyatı üç defa kilometre makta olan bu harp bura· --;L;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;lı
~ t·k~, yerle ıök .~a, he-ı ayrılmak istiyorlar. Şimdi 59 ya- tecrübe ettim .. Ne yazık ki, üçünde daktleri pek de a1akadar etmiyor gibi Nöbetçi eczaneler 
~ •zım mektep bılıımızın kav- tında bulunuyorlar. 44 yqmda i- I de netice haatanm ölmesi oldü. görünüyor. Şehirde hiçbir galeyan - • 
~ be.lledemediii birçok ıeyl ken de bu arzu ortaya atılmıı. Hat Haıtalan bir enjeksiyona kartı koo yok. Acaba bu duygusuz1uktan mı, Samatyada: Teofiloe, Abaraycld 
~ .~!t-· Öyle fe)'ler var ki, da- ti bakyerine de diifmüıler. Ken • ı rumak çaresizliği, kurtant imkinı harbın sonuna o1an inançlanndan mı, Şeref, KaragiimrUkte: A. Kemal, Şela-

J& '~erdiremiyoruz. Bilai deni-1 dilerile buna dair de konuttum. nı ortadan kaldırıyor. Taaffün yoksa harbm dehşetlerini anlatmağa remininde: Nazım, Fenerde: Arif, 
'.; ~ley, IO~ merha~e delin üt •

1 
Amerikalı ve lnciliz doktorlar, bat gösterdi mi, netice, 100 de 99 muktedir olamadıklanndan mı ileri reminlnde: Nazım, Fenerde: '.Arll, 

I"~ ~ı. Ben, F~la Kaili- böyle bir operasyonda ölüm tehli- menfidir. O zunan acıklı bir ne. geliyor? Şehzadebaşmda: lsmail Hakkı, Balı" 
"'- • hak vermeie bir hayli müte- keai bulundu~u söyliyerek, on • tice ihtimali, bu kadar kuvvetli. Bugiln .ötle~en sonra lta1yan Elçisi çekapıda: Mehmet Khmı, Caialol • 
~ ~· ~z•i1etin kendine mah- lan ciddi ıurette ikaz etmiıler. Ben yapıfık kardeıleri ayınt mak Kont dö Yfnçi'yl görmeğe gittim. Bir Junda: Ubeyt, Küçtikpazarcla: BU.. 
\ -uJUlllan olduiu aibi aralan Langenbek, mırıldandı: ıadile neıtere el ıürmem. izah et- asker takımı kapıyı muhafaza ediyor. yin Hüsnü, LA1e1ide: Sıtkı, Beşiktq. 
~ '?clır· Yoksa aiz kimya ve fi -~ - Eevet, ben Anglo-Sakıon meı· tiiim gibi. bu operaıyon tehlikeli do. Elçi maiyetini konımak için çok ta: Ali Rıza, Gala tada Okçu Mma 
SJ.:1'11aüllerile beyin içerisinde lekdqlarımla ayni fikirdeyim doğ dir. Ya i~isi birden, yahut da iki· şiddetli emirler verilmiştir. t'addesin<le: lzidor, Beyoğlunda Pos • 
' nasıl hasıl olduiunu, bili· 111111! Tamamile ayni fikirde! Fir- ıinden biri ölebilir. Hatta. ölür, lqalya resmi bir şekilde harp Uan ta sokağında: Garih, Mis sokağında: 

"""•us?! '8nl• biz bilsin fOftD bize anlattıklarına g3re, 1 demek daha yerinde. Bu ihtimal, etmiş değildir. Elçi, halA Adisababa- Limon riyan, Kurtuluşta: Dimitıi, Ka 
'"' .......... bl 1 •ili. jg " ı. b:lı:~mı· ..... •:--t . ' ka ,. _)_ k dı d d t b b' 

de..tali tecattmiz..,.' IUm~ir. ~. tıyetecc.tya m,~~"-ıwarJ. 4 ,:..;.:~k;~r~...1~='\;=,m~! ~~P;~~~:::iT~• .. ljf~-



Fertll babasına, annesine yeminle 
saz verdi. Onların Bursada reçtrecek. 
lcri iki ay içinde Jstanbulda kalacak, 
derslerine bütün dddiyetiyle çalqıa -
cak ve fakilltenin eyJQl lmtihanlann
da m uvaffa k olacak. Söz mil, söz! Ken 
t:isinden bir sınıf yukanda olan Nuri 
de onn her gün iki saat ders verecek. 
Bu da oldu. Artık bu defa muvaffa . 
lıi) et yüzde yilzdU. Annesini, baba -

~~".:i:d.:;:.m~~.::::::ı.ı:. Sovyet sporcular Cumartesi geliyorlar 
Jıştığt derslerin yer tutmasına engel • • • • 

oluyordu. Yemefe anıcunuıı. evine Buyuk komşumuzun degv erli gençlerile 
gittikçe, ihtfyann bir eilrU nasıhatlerl 

kulağından anlaşılmaz eözler halinde yapacag"' ımız müsabakalar 
giriyor, bu 11ZUn konferansm bir da. 

-ıı selAmetledL SözUnU tuttu, ders -
;erıne çalışmağa başladı. Vakit gelin. 
ce kitnı>larmı, not def terlerini koltu
:?-unun aJhna 81kıştırarak apartıman
d.:ın çıkıyor, Nurfnin evine gidiyor, ye 
r..c ~ inJ, kendi apartımanlarına yakın 
olan nmcasmın evinde yiyor. Tatff yit. 
zil gömruyor. Böyle rtderse hakika -
~en muvaffak olacağına §Üphe edile • 
mez. 
Ağustos fçlnde bir geccydL FerdlnJn 

kitaba gömillmUş olan başı doğruldu. 
:Artık kafası hiçbir şey almıyordu. 
Yorgun yorgun esnemefe ba§J~dı. Bi. 
nrz nefes almak için pencerenin 3nU
ne ~eldi. Sokakta ses sada yoktu. Ev
lerin pencerelerindeki koyu neftt ıs . 
torlar indirilmiş, hiçbir ışık görünmU-
7ordu. Ötede beride, bazı evlerden tek 
\tık ışık geliyorsa da bu sıkıntılı ge • 
ceye hiçbir tesir yapmıyordu. 

Ferdi böyle her tarafı gözden geçi. 
rlyordu. O sırada tam karşısına dü • 
ten bir pencerenin pancorlan açıldı. 
.lşık içinden çıkıp pencere kenanna 
dayanan bir dişi gölge göriindü. 
Giilge hiç kımıldamıyordu. Beyaz, gtt. 
zel kollarını yakarıya ur.atmq, elleri 
birleşerek, ince ve biJIQr gibi bir çene. 
nln dayanacafı yumuşak bir yutık 
haline gelmişti. Galiba bu gölgenin de 
eanı sıkılmış olacak! Bir eliyle ya -
vaşça ağmıı kapadı. O da mı esniyor
du? 

Ferdinin o sırada öksilreceff geldi. 
GOlge başını çevirdi. Güzel çehresi ta. 
mamiylc göründü. Ferdi bir daha ök· 
sUrdfi. Bir Uçüncü ve §iddetll ibU • 
r likten kendini alamadı. Jtarp J9UCe
redekJ de gecenin serinliğinden mUte
CJSir olmuş olacak ki o da hafifçe ök
sUrdü. 

Ferdi yerinden kalktı, ppkasmı ba
şma geçirdi, merdivenlerden, bir hır. 
sı2: gf bJ, sessiz sadasız indi. Kendini 
sokakta buldu. 
:Karşı evde yan yana oturmuş konu

ıb:Yorlardı, bayan diyordu ki: 
.a. Ah sormayın, yalnızlıktan o ka • 

C!ltr sıkılıyorum ki gözüme uyku gir -
nıfyor. Kocam iş için Adnnaya gitti. 
Blr ay knlacak. lşte gördüğünüz gibi 
burada yapayalnızım. Ne fena, değil 
nıl'T 

'Fcrdiıün yufka gibi bir kalbi var
dı. Güzel kadına pek acıdı ve akşam. 
lafı onu yalnız bırakmamağa söz Ter
di. :8ununla beraber her gün Nurinin 
e'\ine gidiyor, deralerine ~h§!Yordu. 

kika önce bitmesini sab1T81zlıkla bek
liyordu. Çih1kU ötede bayan Nazike 
yalnızlıktan fena dakikalar geçiriyor
du. A111casmın yanmdan ~ıkar çıkmaz 
ırolofu bu güzel kadmm yanında a . 
lıyordu. 

Uç hafta böyle geçti. Bir gece gene 
haşhaşa pencerede oturuyorlardı. Ar
tık Ferdi odasmda çalışmıyor, dersle
ri daha mUsaft bir zamana bırakmış 
bulunuyordu. O akpm Nazike, karşı 
pencereyi göstererek, dedi ki: 

- Baksana, odan ne kadar karan • 
bk! içeride kimee bulunmadıflnı her
kes anlıyabilir. 

- Tabltl Şimdi orada defllim kL 
- Peki gf ttiğfn zaman elektriği yak 

mıyor mMun? 
- Ne diye yakayım? 
Genç kadın biraz dUştindO. Anlap

lan pratik bir bayanmış. Dedi ki: 
- Bent dinle! Annen geldltf zaman 

pek az elektrik yaktığını anlayınca bu 
non sebebini sormıyacak mı? 

Ferdinin o zaman aklı başına reldf. 

801'-,,.I - 'l'llrlc ıpor karf'lOf11UDı 
~: 

1 - 12 tepinievvel cumart.l a
bahı selecek olan misafir Sovyetlerin 
futbol, eekrlm, süreı, tenis takımları 
latanbul, Ankara, lımJrde muhtelif 
milaabakalar yapacaklardır. 

2 - lstanbul, Ankara ve bmlrde 
yapılacak futbol maçları için tenzillt
lı toplu biletler hazırlanmıştır. 

3 - Jstanbulda 13 teşrinievvel pa. 
zar saat 14,30 da Fener stadında ve 
15 ıe.rtnlevvel ulı giinU saat 15 de 
Taksim stadında yapılacak müsaba
kalar için tenzillth topla futbol bilet. 
)erinin fiatlan tribün 150 duhuliye 
75 kuru~tur. · 

4 - Toplu futbol biletleri Takalm 
atadı rifeSlnde Te latanbul Dördttncil 
vakıf hanı birinci kat 13 numarada 
Federuyonlar merkezinde ve Kadı
köy iskele caddesinde Milyon tayyare 
plyanıo gi§Minde bugün uat 12 den 
itibaren satılmala baelanacakttr. 
Ş - 14 Te 16 teşrlnfenel tarihlerin

de saat 20,30 da Maksfmde yapılacak 
~Ureşler ile 13 n 15 tarihlerinde aa. 
at 20,38 da Mablmde yapılacak es
krim ve 13-15 tarihlerinde uat 12 de 
Kadıköy Te Tablm kortlannda ya. 
pılacak tenfa 111açlannm da biletle -
rl ayııl rlfelerde satılmaktadır. 

6 - Güreş biletleri birer lira ve te
nis, eakrlm biletleri yfrml beter ku. 
l'Uftur. 

Hakikaten annesi böyle ,eylere pek 
dikkatliydi. HattA ay bap gelince e. 
lektrik saatına bakar, hesabı bir yere 
kaydeder, tahsildua ona göre parn 
verirdi. Şf mdl Bursa dan geldiği za -
man az elektrik yakıldıinu sörllnc:ıe 
soracak: Program 

- Bu ne demektir? Sen geceleri ~- Milaabakalann progranu flldar: 
hşmadm mı? Bize s&z •ermemiş mly. 12 ilkteırin 935, cumartesi latan. 
din? Saat kaçta geliyordun? S3yle bol'a 10 da muvasalat, 13 ilktqrfn 
bakalım? 935 pazar lstanbulda .Undiiz futbol, 

Diyecek. Ferdi bunlan dtı,Unerek gece eskrim. 14 ilktepin pazarertesi 
ha )ini k d lstanbulda gece l'iil'eft 15 Uktefl'ln 

yan e omuzuna oy u. uh lstanbulda gündfls futbol, gece 
- O kadar dftşilnme, canım. Beqe- eskrim, 18 ilktefrln çaqamba lstan

yfn kolayı nr. Yann akpm, aparlı • balda rece ,.Uref, 17 Ukteırln perşem
manda ne kadar ampul nrsa hepslril ıbe tstanbaldan Ankaraya hareket 
yak. Bir Dd pce b8yle oluna heaap (1"80 Baydarpataclaıa), 18 ilktqrin 
tlhelm eama Ankaıaya maTUalat.,(~t .,ıo), 

Ert "ı ak rt d bf 19 11.kte~rln cumartesi gftndUz futbol, 
es şam, apa ıman a r sa • ·~-1111m11111N111ımı•••-11mı-

"are var zannediliyordu. Biltiln elek· Aşkolsun! Bize böyle mi söz vermiş -
trikler yanmııtı. Bu, bir hafta sUrdU. tın? 

Ferdi sabaha kal'§I gelince, elektrik • Ferdi bitkin bir haldeydi. Ne cevap 
!eri söndUrUyordu. nrecefinl blJemlyordu. Kekelemefe 

Gene bir gün sabaha karşı, apartr • ba~ladı. Tam o SJrada oClanın kapısı 
mana geldi; fakat buz gibi dondu. An- şiddetle açıldı. Apartıman kapıcım so 
nesi, babası seyahat elbiseleriyle ora- Juyarak içeriye girdi. Etrafa bir g8z 
da duruyor, kendisini bekliyorlardı. gezdirerek geni§ bir nefes aldıktan 
Ferdi, annesinin bu şiddetli sözleriy. sonra dedi ki: 
le karşılaştı: - Oooh, ~k şOkUt? Buraya l'fnne. 

- Bu ne demek_ oluyor? Nereden mitler. 
geliyorsun? Söyle bakayım • ..\mcan, -Ne dlyonun? Kim girmemltT 
her gece sabahlara kadar burada eğ· - Hırsızlar! Gece apartnnanın her 
lenceler yapıldığını, elektriklerin ala- katını soyup solana çevirmişler. Be • 
bildifine yandığını bize yazdı da vak. reket Tenin. ofhınus korkusundan 
tından önce geldik. Söylesene! Çene· bUtün elektrikleri yakıyordu da içerl
Jerin mi tutuldu? Burada derslerine de ~ok adam nr anarak buraya 
çalışacak yerde eğlenceler, balolar... girmete ceearet edememftler. 

~ .... .-........ ıııı-................................... .--..................................................................... ... 

J Aradlil•• Kadla7 I diyordu: 
- Ben anneme beuementlflm. An

nem burada ölmek korkusile rtlnde 
yilz defa ölüyor. 

. f Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 
Bu eözler bir eter kokusu Cibl beni 

uyandırmıştı sanki- O korku bana 
da mı reçmlşti? Ben de bir gUn bura
da, bu çöl ortasrnda, kumlara sızan 

Yazan : ieadircan Kafh 

~ .Dizanterl- f 
11asta3'1 i)·ice gozuen geç.ırdfm. O, 
~ çölanak üzere olan bir çatıya 
b.efttiyordu. 

MecU.aemn posıa ve telgraf mildi. 
ii fmJ§. 

Beni çalmDıak için ı:eç kalmışlar
dı. Sebebini sordum. Kadıncağız ezile 
L""ziilc : 

- Dir cahillik ettik. Böyle olaca -
i .nı ummadık. Bir kaç defa daha ayni 
hnstalıia uğramıştı da çayla, lapa ile, 
•"ak tuğlaya oturtmak suretil~ iyi 

c~ ... ~tik. 
Dedi. 

Gilzcl bir İstanbul tlitkt:csile konu
puyordu. 

Kocasile lstanbulda tanışmış, u -
zun yıllar bir Ç<>k memleketleri bera
ber oolqmışlar. Adamcağız son gün
lcrlıd kendi memleketi olan Medine
dc geçirmek istemiş burada yerleşmi'ş. 
Jer. 

Bu sıraôn S! n~ t'r I;:ız kahve ge -
tfrdL 
Ba§ıu incecu. blr bnşörtüsü almış

tı. 

861em· 19 

ince bir boy, azacık esmer bir ten, bir 111dam n Pbl erimek korkulle 
blru pembe yanaklar, kapkara sözler titredim. 
.,.. k1lzpnl uçlar- Bu korku her gtln her saat btiyildil. 

Tam bir melez 111zell.. Bir tı811ler Qeftemdetl aymz ve yıldlZSJZ gecenin 
gilzell.. • branbtı btltiln altrlıflle içime yıft. 

Fakat onda benim aradıjun renk • lıyorda. 
lerln hiç biri yoktu. Gurbet yolcla§J renç kızla anneainl 

Bu eve bir hafta kadar her gUıa rtt. bir daha görmedim ve aradan Uç ay 
tim. Çabucak dost olduk. Baba daha geçti. 
rahattJ, fakat iylleşecefe hiç benze • Hocalanma mektuplar yazdım: 
miyordu. Zaten kalbinden de rahat - - Dönmek istiyorum. 
sızdı. Çok içki içermif, hazan aabah • Dedim. 
lara kadar- - Jztn al da gel, bir daha d8nmez. 

Post.a müdürü öldtı. sin!-
Karısile kızına: Dediler. 

- Basınız sağ olsun ı.. GUçUlkle Od ay fzfn aldım. . 
Dedim. içimde bir eevinç vardı. bıtanbalda 
Sonra birdenbire kendime sordum: • hasret çektltfm renklere, belki de a-

- Bunlar şimdi ne yapacaklar? radıftma kaTUpcaktım. 
Bu sorguyu onlara da açtım. Genç • • • 

kız bana §11 eeva.bl verdi: (Yenbu) da vapuru sordum. Ancak 
- lst.anbulu o kadar özledik~ .. O- on tkf giln sonra rellrmif. 

raya bir defa kavu§S&m- Ondan son- K88abanm genç doktoru mektep 
ra ölsem de razıyım.. arkadaşımdı. Bir kızı sevmi~, alama -

Yaşlı gözlerini pencerenin ardın • mi§ ve kendll!lnl buraya sUrgUn etmiş. 
da görllnen sokafa n sokafın BOnun- tt. 
daki hurmalıklara çevtrlyor, devam • Bfr aralık t 

gece eskrim; 20 ilkte§rin pazar An • 
karada gece gtireş, 21 Uktqrin paar
tesi gündüz futbol gece eskrim, 22 ilk· 
teşrin sah Ankaradan lzmire hare . 
ket (19,45 de). ~ ilkteşrln ç.arpmba 
lzmire muvasalat (saat 20.10 da). 24 
ilkteırin perşembe lımirde: 25 ilkteş
rin cuma futbol, 26 Hkte§rin cumarte
si gece güreş. 27 ilkteşrin pazar fut . 
bol. 28 flkteşrin pazartesi lzmirden 
hareket (7 de). 29 ilkteşrin salı Anka
raya muvasalat 8.10 da. Ankaradan 
hareket 19.'5 de. 30 ilktqrin Ç&l'f&m
ba Haydarpafaya muvasalat 12.30. 
J\kşam Rusyaya hareket. 

Atletizm federa8gonıı 
izahat veriyor 

Dün akp.m geç vakit Atletizm Fe. 
derasyonundan Balkan oyunları neti
celerine ve gazetelerde yapılan ten -
kitlere dair bir yazı aldık. Bu ya1111, 
Uzerinde dU§Undtlltlmtlzil yazma)'l 
başka ırUne blrakarak. ayııen yazıyo. 
ruz: 

Türle Atletizm Federcuyonundaa: 
VI. Balkan oyunlanna giren Ttlrk 

millt takımınm bu oyunlarda aldıfl 
sonuçlar hakkında g8ze batan bir ıs
rarla yapılan aykın neşriyatı düzelt
mek için aşağıdaki izahatın Mfrlne 
lüzum görUJdü. 

VI. Balkan oyunlanna giren TUrk 
ulwıa1 takımı en fyf şartlar a1tmda ve 
en isabetli şekilde t@!kll edilmlf n 
bugUne kadar hiçbir takımm muvaf • 
fak olamadığı derecede yüksek nn -
dıman vermiştir. 

Bunun en l;uvvetll delllleri: 
Takım: 14 temmuzda 5 Ttlrldye rl. 

koru, 29 ve 30 ağustosta 5 Tilrldye rti. 
kora, Balkan oyunlan ıınrasmda da 
10 Türkiye r8kora kırarak Ud buçuk 
aylık ıaman r.arfında 20 Türkiye rl
koru lmmıştır. 

Bu muvaffakiyet tlmdlye kadar hiç
bir ulusal takıma nasip olmamıştır. 

Bu mtinhakalara girmiş olan at • 
iletlerden rUkor lnrmamıf olanlaı\ .. 
'kendi fyf d('recelerini yapmışlardır. 

Bundan başka beş evvelki Balkan 
oyunlannda takımlanmızın almıı ol· 
duğu evnlkl sonuçlara naıaran bu •• 

· neki nettceler kıyas edllemlyecek ka • 
dar iyidir. 

ı:l'akrm lanmız 930 da yapılan birinci 
Balkan oyunlannda 22 sayı. 931 de ya 
pılan ikinci Balkan oyunlannda 21 
sayı, 932 de yapılan UçUncU Balkan o. 
yunlannda 18 sayı, 933 de yapılan 
d8rdUncü Balkan oyunlarmda 61, 934 
de yapılan "*'inci Balkan oyunlana • 
da 33 sayı, 935 de yapılan altıncı Bal
kan oyunlarında 75 sayı aldıklanna 
g8re bu yılın sayuu hepsinden ~k ve 
geçen senenin iki miqlfnden fazladır. 
Bu seneki takım 1 b~.ncillk, t Odncl. 
li1c, 3 üçüncülük, 5 dörclilncUUik. 4 be
şincilik, 4 altıncılık almıt ve bayra.fı • 
mm 10 defa oeref diretin• cektlrml1-
tlr. 

Romenlerin ft8ttlne (tkamayışınuz 

" - Taliln Tannlf. lıtanbullu blr a -
na ile kıı da npur bekliyorlar. Kızı 
bir gUnen, o kadar güzel ld-

Dedt. 
- Şimdi de ona mı 'f'111'1lldun1 
- Benim yaram henUz kapanm:ıdı 

ve kapanmaz da- Yalnız, zanlb ka
dın atrr hasta. •. Yola çıkacap benze. 
miyor ... Belki bliebtltUn bmda kala • 
cak-

Bana hastadan ve Jusmdan 11na u-
zun bahHtmete bqladı • . 

O anlattıkça tanıdık yilzler rtttikçe 
belirdi. 

Bunlar benim Metli nede tanıdıftm 
zavallılardı. 

- Zübeyde ile annem demrk burada 
ha!... Bun1an gtinnek l8terlm. 

Dedim. 
Beraberce gittik. Kadıncaftz birkaç 

günde bir deri bir kemik olmuıtu.Genç 
kız ellerlnl göğsünde kenetlemiş, boy· 
nunu bUkmUş, bu karanlık han oda. 
Sinda, bir ramide Allaha yaJvanr ıfbl 
bizden şifa dileniyordu. 
Kadıncağız bir hafta ~onra, tıpkı 

annem gibi lstanbuldan esen serin 
rtizgAra göğsflnU açarak: 

- Hava ... Biraz hava! ... 
Diye inledi ve öldll. 
Zübeyde şa~km bir halde hıçkırı • 

yor, gözyaşlannı anne.sfnfn mumlaış • 
mış yiizUne damlatarak inliyordu: 

- Ben ne noanm aimdlT BeJl ne 
Japanm? ... 

da Atinada yapılmıt olan Maraton ki' 
9uunda bizim kotacumus olmadığrll" 
dan Romenler birinci ve ii(inci gel• • 
rek bizden 11 sayı fazla almış olm~~ 
nndan Uerl gelmi~tlr. Bu arada ~ 
mnnızın bu oyunlarda elde ettlit -!'~ 
nuç1ann deferini daha lyi göster~ 
için diğer Balkan milletlerinin a~ 
mevcudu Te atletizme b&flayıf tar ... 
lerly1e bizimkini mukayese etmek !f 
dalı olacaktır. (Bu maJGmat beyn • 
milel A tletlzm Federuyonu utns-' 
sinden alınmıtbr.) 

Yullall: Federuyonun teşekkül~ 
rlhl 1897, atlet mevcudu 50.000. 

1
9' 

Yugoslav: Federasyonun tqekkU 
rlhl 1921. atlet mevcuda 10.000. •· 

Romen: Federasyonun teşekkUI 
rihl 1912, atlet mevcudu 20.000. 

Bulrar: Federasyonun te~ekktll • 
rihl 1923. atlet mevcudu 15.000. ıt 

Tftrk: Federasyonun teşekkOl ts 
hl 1923, atlet mevcudu. 1500. 

Ttirk atletlerinin adedi olarak.~ 
terilen bu 1500 rakkamı mektepllıca .. 
kullplere denmı yuak edildikı:. 
10nra nyıya lnmit ve 10n sene f 
atlet olarak ancak 250 kişi lisarıs al • 
auıtır. Bu adetlerle nfabet edili•~ 
Tllrk takımınm aldıft sonu~lann ~· 
ttlacak kadar iyi oldutunu kabul 
memek kabil değildir. 

Bu izahat haricindeki ntfrlyatı.ıa: 
alesef hakikatle münasebeti yok ; 
BOtOn çah.§ma ayları zarfında, k~ 
esnaıanda n seçme tecrtibeleriade 
bir rav.etecf geltp işi yakmdan g6~ 
miş ve 80nradan öğrendiklerini pı • 

ledikleri maHmatı da Federas1of1• 
muza müracaatla kontrol e~nı f 
lerclJr. _., 

Bu sebeple bftttin bu nqriyat ~ 
Iıı ve olcluğu gibi uılsndır. ~ 
muhterem matbuat mtimeaillerf ~ 
dddanm daha enel a1Akadar1ar ~ 
elinde incelemeie Umun ııönıel l1l 
bu kadar ;yamlmış olmıyacaklar 'fi 1ıl' 
bf tmft bir lff kiStUlemeden başk!- ti. 
şeye yaramıyan bir serf nqrtyatı- /1 ~ ~lıfDllf olan Ttlrk takımı ~:... 
:yanlan tel'Up edenler hakkm# w: 
olmıyan ithamlarda bulonmıya~ 
1arm. , 

Tart Atletizm Fede~ 
B. li'n~k 

learıılama töreni 
'l'. 1. C. I. l•tanbul B6lgMribl'_1

,, 

Do1t Sovyet sporculan 12 - ıo 
11

, 
1935 cumartesi rttntt llhrfmlze ıe 
eeklerdlr. DetırU konuldannust ~ 
p1amak l~n yapılae&k törende ıtJ 111' 
tik kalUpJerlmlifn en az flçer d• ..,. 
ile saat 9. da Tophane nhtr111111b fi 
zır bulunmalarnu Bnemle btlclfrft.,. 
kultlplırfmlsln bu tirene daha fO" 
lep llı lttlrlk ıbMlerlnl dllerflo 11 • 

Kulüp delerılerl nhtnndald 1~ ,, 
rlnl bilge bqkanlyle temu •• 
laeak1ardl1'. ~ 

osı•PI Sonra annesinin açık kalan ı 
ince parmaklariyle kapıyor: ..,ı-

- tatanbala gl?Mlerdf, b81l• 
mudı bun1art-

Dl1• na .. ecllyorda. °" ,,.. 
Kaclmcalm mezanna lnclfrd 

ttlk ve aynldık. 

Ankad&fDll&& Jll' 
- Ba ~oeata 1&11ma al. Jlld 

11n11ıturar. 

Dedim. ~ 
-O 1atanba1a rltmek fadlJOf· P. 

her 18t8r. Orada teysesf 'Y&J'll'lfo 
1d yolda anlqmanız da- deli,; 

- Ben bir f rnat dUptlnll dJf• 
Hem de benim aradıjım ~JI 'fi 

- Fakat herhalde ta§ YYA;-.. ._ 
yalnız kendini dü~Unen bir • .,ıJlt' 
defllsin. Acımanm ne oJdaf•:: 1",,
llin. Glttlr onu- Bu, Jıayatal ~ 
bllecettn en bllyUk bilik ol• 

• • • il"' 
Vapur uındutumazdan ctah• ~~ 

re1aı. IS ,.,-
Kırmızı bir çöl gUnefl a1tıll 

bile kızannııtı. ,.,...,,, 
Gittikçe koyulap.n bir~ ~ 

dotru alır atır Umandan~ r., 
Zübeyde sealıdf. Vakit J10f' ~ 

nln parmaklıklarma clat8~ ~ 
malden relen bol rt1zrU- ,.,..,-, 
azun duruyor, nnra ıerf1t Jr1' tol 
arkamızda kalan kırçıl. k•,-

raklara ~· 
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Zecri tedbirler 
İıtaanbul yedinci İcra memurluğwı -

dan: 
Birinci derecede İpotek borcundan 

dolayı paraya çevrilmesine karar veri • 

len ve üç ehli vukuf tarahndan tama • 
mma (5325) lira kıymet takdir edilen 

Italyanlara göre Fransa lngiltere
den ziyade ateşle oynuyor ! 

!STANBUL - 18 Bayanlar fçtn :Jlmııaa • Beyoflunda Hüıeyin aia mahalleain • 
tfk dera1. B&7an Azade Tarce.ıı tara!mda.n. de Nane sokağında eski 6 yeni 10 Noı 
18,20 Dana muaik11l (pll.k). 19,20 Piyano lu karıir hanenin tamamı açık arthl' • 
ııolo. Prof..Or Verdi Şt&tler. 20 Kontenm. 
20,SO StQdyo orkNtra.sı. 21 Radyo ca.z ve ~ya vazedilmiıtir. 
tango orkestraıan. 21,3:5 Son haberler. Bor. Arttırma ıartnameai 22.10.936 tarl • 
...ıar. 21,CSO Bayan Klzmı (Keman eolo). hine müaaclif salı sünü dairede mahal· 

Bir lngiliz sayfavı: Habeş işi evrensel bir harbi doğur
ınaması lazım gelen mahalli bir trajedidir! diyor 

22,0G Plt.k neonyatJ. li mahsusuna talik edilecektir. 
BÜKREŞ - ıs _ ııı PWl ve duyumlar 

aervist. 18 Radyo salon orkeatrur. 19 Söz • Artmna peıindir. Artırmaya iftirak 
ıer. 19,20 Koıuıertn süreği. 20 Duyumlar. edeceklerin muhammen kıymeti yüzde 
20,1:ı P!Ak. 20,M S&Ier. 21,UI Sen.tonik kon. yedi buçuk niıbetinde pey akçası veya 
mer. 23 Pllk. 23,4:5 Yabancı dillerle duyum. milli bir bankanm teminat mektubunu 
lar. hamil olmalan icapeder. Müterakim ~ 9 CA. A.) - lngiUz l'&Zete- YQ'OSlaYJ'&, ihra~ ettıfl maddele • 

ta Kinde Ulula.r Sosyetesi a • rin yilzde yfnnJslnf ltalyaya gönder· 
.._bllllntn toplantım ile mefC1ıl ol • mektedlr. 
~Ye alınacak zecri tedbirler hak· Bu kayıplara kartı ne l'ibi tavizat 
Datı tefsirler ytlrütmektedlrler. temin edilebilir? Sonradan ltalyan • 
" 7 .Mail diyor ki: lara satılmak bere, Romen petroUI • 

lo 'l:"Oeld kredl keallmeaiM, ondan nün Almanlar tarafından satın alrn • 
lı rrra anıbargo1U1n ltal11a lçln bırakı. muının öntine nuıl geçilebUir? 

11 llabe§'8tan için kalchnlmaaına ve Bu takdirde, ortada hiçbir şey de • 
~ilet ltalgaya her türlü ıilel mal- tfşmiş olmıyacak, ayni zamanda Al • 
.;::: OÖnderUmainln yaıak «Illm. - maıılar, Romanya ekonomisi Uzerlnde 
lfllı karar verilecektir. Muhakkak o. daha bilyilk bir otorite sağlamağa 
1;

11 
bir~ey varsa, o da hiçbir •oavete muvaffak olacaklardır. 

.,;,;,ı, bir Acrupa · harbı doğuracak lngilizler, İtalyan ekonomi teıkilA· 
ftt 1Yette blr zeert tedbir alınmasını tının zaafından ötürü, herşeye raf • 
ı,;llliueceğidlr. lngiliz hükumeti, U • men, hntti Almanlar kollektif hare-
6iıd't'"· Soıyetesi üyelerine gaptığı bir kete katılmasalar dahi, ablokadan kA.
tQ tıktc, herhangi bir lıarekete, Fran fi bir sonuç alınacağını ummaktadır. 
~~a tam surette müzaheret etmek lar .,, 
"n IJle, iftirak edeceğini blldlrmiftir. 'ŞILI iÇiN ELEMLi BiR 

lla_, • Eden ile yaptığı bir görilşme e.s- KEYFiYET 
le rrıda n. ı ... ı.nl, muhakkak surette 
dec~ tedbirlere bu tedbirleri alacak 
ra:t etlerin ekonomik ve finansal men. 
iht·ılertni mlimkün olduğu kadar az 
2!u a edecek bir mahiyet verilmesi lil· 
ita ıtıundan bahSetmlş ve her halde bir 
ll;ı~I> do:j.uracak her türlli şeylerden 

r'.nntak icap ettiğini söylemiştir.,. 
da 1;:e.s gazetesinin Cenevre aytarı 
1)1 vaı • Eden konuşmasının çok 
fı'ra SOıtqçJar verdiğini ve İngiltere ile 
\~r nsa arasındaki görüş birllfini bir 
dit,' daha teyit ettiğini bildirmekte. 

ban 
te Y Telegraph gazetesinin Cenev-
r,.,.,a1Ytarı gazetesine şu haberi ver • 

" edir· ::a . 
. Lavaı doğrudan doğruy~ Romn 

htu ~ ~ bir ı!Öril~nu! neffeesfn(le B. 
lktır. lınt'nin son muvaffaklyetlerle 
tir. ~ etıniye:eğine kanaat getirmiş . 
ilin r~ asen Cene,·re Jngiliz çevenleri· 

1 •kri de aynıdır. 
r~LYAN GAZETELERiNiN 

(' TA JIRI l 'E CENEVRE 
~iı aet~t"tre, 9 (A. A.) - Havas Ajnnsı 

lJl Yor: 
ttı11 ':lar Sosyetesi mehaf ili, Fransa· 
~akı' 01'omlk zecri tedbirlere i§tiraki 
dıın '~da ltalyan matbuatınrn takın. 
bı.. '"1r ve hareketi pyrl mUsalt 
ı;:11tette tefsir etmektedirler. 

t a. l'l! ltteham, B. Laval'in uzla~tırma 
le1 i~ dtlet'inl daha bi takdir etmeme

zec''O. dolayı hayrettedir. 
Gti'RI TEDBiRLERi FRANSIZ 

ZETELERI ENDiŞE iLE 
l''-'h KARŞILIYOR 

ltcrt ~ 9 (A. A.) - İtalyaya karşı 
tU~lu'ltı dh1rler tatbikinde görülecek 
tl'Yle k er, gazeteler tarafından endi
ti ıı ltt ~rşılanıyor. Basın, bu tedbirle. 
)-t't ._' anfzmasını incelemekte ve şa
t1:J\c ~ UlkeJer boykot hareketine uy
hi ~'ıir nr olur] arsa, bu tedbirlerden 
\tdır. ayda cıl<mıyaca~m söylemek. 

. Gazeıcı . 
tin, 0•• er, bır kısım memleketler l-

rı.e-1· 
'tb,. '" 1 olan ltah·an si'-·ıkcuı..oııından 

""&t~rn k · " 8a.l:a k e iınkanı olmadığını da he-
l>eut~ınaktadrrlar. 
"lngnt artsıen diyor ki: 

lli~·n:ıs ~re, 16 ncı maddenin meka _ 
ile llygının, andlaşm:ının prensipleri 
~İle~in;" olarak işlemesi hakkındaki 
lllc edn:· ısrar etmektedir. Zira, taz • d'"' ığf takdirde, Italyanın harbe 
,..._n.:denıiyeceğinl ummaktadır. 

tgre, tö ' kabinenin son kararlanna 
~ taı,41~ınek lmklnlan hasıl oldu
Q" de 1 e, 0Ynıncatı uzlaıtmcı ro 

..,.'91L cap ettlrdlğf gib1 yalnız -1-0 
ıı· " •e f · ., ıca -1lld~ lllaJcsınanaal tedbirler çerçeve • 
~tıll 1lr kalacaktır.,, 

di>'or; ıtlzetesı de §U başlrft neşre-
~~dbf 

'11~.,, rlere dikkat, inft tehlikeli _ 

llıııı...~depa· 
· ~ ?i8 gazetesi tun lan yazı-

"Sa eıt ~lerle n -
tı 'tt Det? .a\.Omanya bufdayı mı-
~nı~ ~ak suretiyle İtalya 
·~ ·- .mltbadele Japmak. 

Santiago (Şili), 9 (A. A.) - Dıı Ba· 
kam, gazetelere verdiği bildirikte şöy 
le diyor: 

"Cenevre andlaşmasmın talya tara
fından çiğnendiğini teslime mecbur 
olmak, Şili için elemli bir keyfiyettir. 
Zira, İtalya, Şilinin minnettarlığına 
layıktır. Ancak, Uluslar Sosyetesinin 
nizamlan sarihtir ve Şiliye nasıl bir 
hareket hattı takip edeceğini açıkça 
göstermektedir.,, 

ZECRi TEDBiRLERDE OYBIRLIGI 
LAZIM 

Londra, 9 CA. A.) - Röyter Ajansı. 
nm Cenevreden bildirdiğine göre U • 
luslar Sosyetesi hukukçu çevenlerl a· 
hnacak zecri tedbklerin bütün üyeler 
lçfn tatbfkf icap eden bir mahiyet ala. 
bilmesi için oyblrliii vücuda getiril • 
mesi laıımgeleceflnl söylemektedir • 
Jer. 

Bu sebepten dolayı bazı memleket • 
terin alacakları ı·aziyet çok merak e • 
dilmektedir. Bilhassa Polonya Dıı 11-
leri Balmnı B. Beck'in diyevi ile Avu. 
turya, Macaristan ve İsviçre delege • 
terinin diyevleri çok endişeyle beklen 
melctedir. 

ITALYANLAR FRANSANIN 
VAZiYETiNDEN KORKUYORLAR 

Roma, 9 (A. A.) - Matbuat, Fran • 
aanın lnılliz taviılerine kapılarak 
zecri tedbirler yoluna IUzumundan 
faıla ginnetıinden korkuyor. Gazet. • 
ler, n. I,ayal'in zecrl tedbirlerden bir 
anlnşmnzlık çıkmaması l~in herteyi 
yapmak hususundaki kararını mem
nuniyetle kaydediyorlar, fakat ileri 
sürdüs;ü ihtirazi kayrtlarm tesirini 
şüpheyle karşılıyorlar. 

Popolo d'ltaUa gazetesi: ''Kuzu ile 
otu yanyana koymak gayretine sadık 
olan Fransanın, tngiltereden daha 
fazla ateşte oynadıft zannolunur.,, 
dedikten sonra, Frnnsaya, İngiliz si • 
yasasının pişd:ırhğını yapmamayı tek 
lif ~tmektedlr. 

AFRIKADAKI HARP MARAI,LI 
BiR TRAJEDiDiR 

Londra, 9 (A. A.) - Muhafa1.akA.r 
saylaYlardan B. Amery, Birnıingham. 
da verdiği önemli bir söylevde lnriliz 
hüktlmetinin İtalya - Habe§ anlaş -
mazbj'ı karflSJndakl durumu ile zecri 
tedbirlerin tatbiki aleyhinde vaziyet 
almış ve demişt~~ ki: 
"- Habeş işi, evrensel bir harbi do. 

ğurmamMı lbımgelen maha111 bir 
trajedidir. Amerika birleşik devletle
ri, Almanya ve Japonya iştirak etme
dikçe, ltalyaya kartı yapılacak eko • 
nomik boykotaj müessir olamıyacak· 
tır.,, 

Diğer taraftan D. Amery'nin politi
ka dostu olan B. Winston Churchill, 
:Euei: eyaletinde Chingf ord'da nrdi. 
ğl bir söylevde, tam aksine bir durum 
alarak lngillz reneloyunun büyük bir 
çofunlukla İngiltere hükOmetinin t -
talyan - Jabe~ anlaşmazlığında tuttu. 
tu politikayı tenle etmekte olduiunu 
~. 

lTALYA EKONOMiK 
MUCADELEYE HAZIR 

Nevyork, 9 (A. A.) - Vqiqtondaki 
ltalya.n Büyük Elçilifi tecim ataşesi 
B. Romolo Angolono, gazetecilere şun 
lan aöylemfştir: 

"'- ltalya, kend~ine kar11 yapıla -
cak bir ekonomik milcadeleye karşı 
koymak hu&uaunda her zamandan zl. 
yade hazırdır.,, 

B. Anglone, lnailiz kömür tedmer
lerfy)e İtalya arasında yapılan son an 
laşma, zecrl tedbirlerden ötürü hU • 
kUmriı sa}'tldıfı takdirde, ltalyan • 
Ameril-.,., tecim f aalf yetlnin ve bil -
hassa pamuk, bakır, kömür, petrol ve 
manifatura maddeleri üzerindeki ltal 
yan mübayaatının artacağını tahmin 
ettiğini söylemektedir.,, 

ITALY A iSTEDiKLERiN/ 
ALMANY ADAN ALABiLiR 

Londra, 9 (A. A.) - Eski Müstem. 
leke Bakam B. Emery Cmuhafazaklr) 
Birmingham'da verdiği bir söylevde 
İngiltereyi bir harbe sUrlikliyecek o • 
lan herhangi bir siyasanın aleyhinde 
bulunmuı ve demlıtlr ld: 
''- Ekonomik zecri tedbirler mti• 

slr olabilmek için bUtOn dünya tara • 
fından tatbik edilmelidir. Halbuki Ja-

VARŞOV.A - 18,18 Plt.k - Sösler. l9 Pi. yergi, tanzifat, tenviriye ve icarei vak· . 
yano • Vlyolomel kcmııer1. 19,80 ~er. 21 
Orkestra. 21,43 Duyumlar. r.ı Skeç. 22,s:ı fiye borçlan borÇJaya alddir. 
Leh p.rkılar:ı. 23 Piyano - keman kowıert. 12.11.938 taribme ma .. clif talı gilntl 
23,30: Dana plAklan. saat 14. ten 16. ,.. kadllr dairede ,.. .. 
BUD.AP.B:ŞTJı: - ıa.ao Piyano btrlltile 1&r pılac:alr ltlrlnd artnma netle.inde artır

kılar. _ Konferan.t. 19,80 Kacar salon ku1n.. ma bedeli ınuJuumnen laymetln yilzde 
teri. 20,40 Kon!era.na. 21,10 Macar prlalan • • 
(Çingene orkestrufle). 22.so Dıı llfyasa, Yetmif betı balduiu takdirde Oıtte ima 
22,s:ı Poetacııar orkestrası. 23,10 Sa%lcr. 24 lalırAbf taclirde en IOG artumanm tuh 
Caz b&ndoıru. bGdü baki blnwk Gnn aı bum on bet 

M'.OSKOV.A - 19,20 Jlıuı mtı.:llL 20,80 sfln mllddetı. temdit eidi1enlr %7.11.935 
Llszt ve Şuman'm wrtertnden komıer. 21 tarihine mlaadif pr .... -6n6 saat 
Jıılllz1kll radyo pt)'Ul. 22 .Almanca ya.yım. 14. la 18 - bdar 1 d ıiJ --~lwl. 
23 ırran.mca. 24 İapanyalca. J- 48 ,....,.._.._ 

LA YPZNG - 19,SO Haftt mtlzlk. 20;20 lldnd wbı.www netice ...... • fula la • 
Skeç. 20,M AktG&Ube. 21 Duyumlar. 21.10 libi olan Gstbde bınloJacaktno. 
B11y1lk eğlencelf kem.ter. 28 Duyumlar. 23,80 2004 DOhl ı.. n Hila bn11naa 1J8 
C.C. mu.zıtt. mcr ımdaemlln •indi filıwsa tftft. 

Perşembe 

Takvim 10 1 d teşr n 
1~ Recep 

Gb dofaşo 6.05 
Gtlo batılı J7.89 
Sabab Hmuı ~.O!I 

Öfle aam1Z1 it.Ol 
ttlndl ııamuı 15. it 
Akşam aamuı 17.39 
Yatsı namazı 19.10 
imsak 4.ta 
Yıluı ... ea rtaıert Hl 

fılıa talan ~blllerl 115 

CUMA 
ti 1 d ~rln 

13 Rec.ep 

6.07 
17.:17 
5.04 
il.Ol 
u.10 
17.87 
19.0, 
4.'19 
H:l 
84 

ba ba pyTI mmbl ...... lpohili 
alacaklılar İl• allkacl...trumm ft lrdfaık 
hakla aahipl.ml:n bw laakJ.n hublıii 
ile faiz ve muarife dair olan fddiaJan
nm illn tmhlndm ita.en 20 sGa 1 • 
Pilde eTrala nilbpltelat,le bDcBrmel• 
ri alral .... haklan tapa aldlleriy-

ponya, Almanya ve Amerika Uluslar,._ _____________ _ 

Je aablt oJımcbkta Ulbf Weroıln paylaı 
ımnnden barit hlaoklmı cihetle alacak 

hlann lfhamaddenfa mezkGr fıkraıma 
sön hareket etmdıeri ve daha fazla 
ınaltlmat almak içİn 93371854 No: lu 
-.,._,.. mlneaatlan flln olunur. 

(V. No. 9801) Sosyetesi dı§ındadırlar. Ve Italya ken 
dlsine elzem olan maddeleri b1111lar -
dan tedarik ederek fütuhatına devam 
edebilir.,, 
CENUP AFRIKASI BIRLIOl ITAL. 

YAYA ET VERMiYOR 
Londra, 9 (A. A.) - Cenup Afrfkası 

ıBirliii F4nans Bakanı B. Kavınga, 
Uluslar Soeye~ zefrt tedbirler ka -
rannı verir vermes bfrlliin ltaı,.n as 
kerlerlne vermekte olduğu et konser. 
vesi sevklyatını keseceğini bildinnlt 
tir. Bakanın bahsettiği et sevklyatı ÜS 
ay içinde verUmek üzere konturatı 

imza edJlmfş olan beş bin ton konser. 
ve siparişine aittir. 

JAPONYA, ITALYAYA HARP 
LEVAZll'rll VER.lllYECEK 

TOKYO, 9 (A.A.) - Japonyanın, U· 
luslar Sosyetesinin hareketine iştira
ki ret, fakat ltalyaya her türlü hnrp 
~ereçi ihracını yasak edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Japonya. bu durumdan ötürU lJğra. 
yabileceği zararlan, ltnlyanın zaran
na olarak umu!lli piyasalarını daha zl 
yade genişletmek suretiyle tela.ti ede· 
bileceği umudundadır. 

YUNANiSTAN ITALJ"AYA KATIR 
l' E EŞEK GONDERMIYECEK 

Atina, 9 (A. A.) - SU Bakanı, ttal. 
yaya katır ve eşek ihracını yasak et • 
mi~tir. 

AMERiKAN BANKASI TiCARET 
KREDiSi VERMiYOR 

Vaşington, 9 (A. A.) - Bildirildi · 
ğine göre , "ihracat ve lthal!t Dan • 
kası,, ltalyaya {karet kredisi verilme
si aleyhinde bir karar almıştır. Ban· 
ka direktörlilğü, bu kararın ambargo 
ile hiçbir ilgbi olmadığını, çünkü ka. 
rarın afustos a)'lnda yani İtalya daha 
Haheşlqtandaki süel hareketlerine ha
zırlanmak üzereyken alınmış bulnn • 
duğunu bildirmi;ı ,·e eğer Habeşl.~tan 
hükumeti de sipari~ kredi ile isterse 
ona da aynı muamele yapılacağını i . 
llve etmiştir. 

Adligege imtihanla 
gazgan alınacak 
htanbalda adliye daire ve malike • 

melerlnde açık bulunan Biner kuruş 
aylıklı yazğanlıklara memurin kanu • 
nunun 4 üncü maddesinde yazılı şart-

lan taşıyanlar arasında 15 Ukteşrln 
935 sali g6nU saat 13/30 da imtihan 
yapıJaeatmdan, isteklilerin o sfln4en 
enel belğelerfle birlikte Adli Enctl -

men l>aşkanhğına müracaatları Jaten. 
mektedir. 

-----------------------------
Makinist aranıyor 

Fatih askerlik Ş. baf!canlığuıdan: 
Ordudn ücretle hizmete talip ve Aa. 

Jikle allkası bulunmayan ah•illerden 

makinist sanatına aşina dileklerinin 
olbaptaki emri mucibince evraklan 
mevkii muameleye konulmak Uzere el 

lerf nde mevcut ehliyet veslkalan ve 
buna ait kağıtlarının da birlikte şübe
ye mıntaka Uibarile mUraeaatlarmın 
temini ilb olunur. 

Mufassal notlu 
kanunumedeni 

Herhangi bir hadise esebebiyJe ka • 
nunu tetkik ve o hadl8eye mü tef errl 
kanun hüktimlerinl bulup çıkarmak • 
takf mUşkiilat ma1Qmdur. 

Eserin sahibi, bu müşkülatı gider • 
mek için (Her maddenin altına: Ka • 
nunu Medeni, Borçlar, Ticaret Ka • 
nunlarında alaka ve irtibatı olan) 
maddeleri hülıisalariyle birlikte yaı· 
mış tetkiki son derece kolaylaştırmıı
tır. 

Haldmler, avukatlar, talebe, n hu
kukla i ştigal eden zevat aradıklarını 
derhal bulmakta gUçlilk çekmiyecek
lerdir. 

Fiyatı 200 kuruş. ~atış yeri İstanbul 
lnkıl:ip Kitaphanesi. 

AM E RI KALI T ACJ Rl,,E R s I p ARI ş --ımnMtmıın .. 1111Nnıuıııw-•H•ın ... ııuıı111H1ınnıı111111111ıı-........ .., 
KABUL EDECEKT,,ERMIŞ den faz!:ı : ~rli, Ulu3iar Sosyc~c i t -

Nevyork, 9 <A. A.) - Nevyork ihra- talyan taarruzuna kar.; ı r.:ıü essir ted
catçılar kulübünde toplanan birçok birler almndıi;'l takdirde, Habeşlerin 
ihracat kumpanyalan direktörleri ahfadından olmak sıfatiyle Habeş or. 
Ruzvelt tarafından iliin edilen hita - dtısunn girmek üzere hükumetten mü
raflığa rağmen ltalya ye Habeşistanın saade istemeğe karar ,·ermişlerdir. 

EtMW~ cad&..inde 140 No. 
da meMm U... lıalen nereye gittiği bi • 
huni,.. Ylih+Jya 

İltanbal ildllcl icra memurluğundan : 

KaMp ~.._ Omere olan ( 122) lira 
(60) kunq bcm:umuzdan dolayı haciz 
edBen Mr Uet et kıyma mnkinesnin 
11/1/931 ..... • müaadif ıah günü 
IUt JS cı. ıtihann Beyoğlunda kol -
70DCa lmhk topçu)ar sokak 1. No. lu 
d&kkinda açık arttmna suretile 11atı • 
lacalma dair labf ilim ikametgahını • 
mı meçhaliyetine binaen tebliğ olunur. 
mn Jnıe5.h11liretine bin ... ilanı tebliğ o
JanUI\ . 

(V. No. 9596) 

İstanbul 2 inci icra memurluğundan: 
Bir borçdan dolayı mahcuz olup pa

raya çevrilmesine karar verilen (150) 
lira laymetimabddereli (A.E.C) mar
kalı elektrikle mütehanik bir aehpa ü
urine teabit edil mit 'ft üatü çatlak 
mes mer bulunan ve üzerinde tahta lca .. 
paldı ve pirizli müstamel lüks et ma .. 
kinesi 15/1/ 35 tarihine raslayan ulı 
sünü saat 13 den it.ibaren Beyoğlunda 
kolyoncu kolluk topçular sokak 1. No. 
lu dükkanda açık arttırma ıuretile ta• 

blacakm. Artbnna birincidir. Talip o
lanlann muayyen gfın ve saatle mahal
linde hazır bulunmaları lan olunur. 

(V. No. 9596) 

lstanbul ikinci icra Mcm!lrlufjun _ 
dan: 

Mahcuz olup paraya ~evrilme..<ıir. e 

karar verilen n 4250 lira kıymeti r.::ı
hammeneli ince,, orta, büyük b=ı! rl. a
ğı dokuma fabrikalarının bulundu! 11. 
rr mahal olan YedikuJe<!c 1nm:hnr n ~ 
halle.sinde kuyulu sokakta 22 No. hı 
fahrikada 22 - 10 - 935 tarihine r: t 
]ayan Salı günü saat 10 dan 12 )C I n
dar aç.ık arttırma surctile satıla c.~ ıt -
tır. Arttırma birincidir. istekli ol:ın • 
Jarın muayyen gün n saatte r.1::.>lml -
llnde hazır bulur.mnJarı Ye dah3 f 11z!a 
malumat almak isteyenlerin daireye 
müracaatla 934/ 2417 No. lu dog)ayı 
gözden ge~irmelerf ilan olunur. 

(1:>333) 

Amerikaya yapacakları siparişlerin 

kabul edileceğini söylemişlerdir. Si • 
parfşlerfn parası peşin verilecektir. 
SOSYETE MÜESSiR TEDBiRLER 

Beyoğlu tahs!l müdürlüğünden: 
ALMAZSA 

Londrıt, 9 (A.A.) - Kap'da Port -
Elisabeth iJinden Reuter'e bildirili -
yor: 

New • Brlghton'da toplanan 2.000 

Tahakku~ ve Tnh'l:t müdiirlükleri için SSO çeki (13750) kilo 
kuru me~e odun'i beher 250 kilosu 250 kuruştnn 15 gün müddetle 
aleni müzayedeye konmu§lur. Yevmi ihale 17 - iO - 935 Perşembe 
ıünü aaat 14 t~dir. Yiizd" 7,S teminat akçesi 10t'} In adır. faliplerin 
ıartmuney.! öğı·~r.·nc!t ü.r.erc Müdüriyet:mize müracaatları. \6083) 



ABONE ŞARTLARI: 
1'ıllıJr e aylık IQbk AJlık 

11.imAkdt1m!zde '160 '20 236 110 
Yabancı yerlere ıho '7215 '°° 160 

P09ta blrUttne l 
ıtrtD119D J911ere 1800 960 l500 1Ml 

l'Dr'.klyen!D ber poeta merkeztnde KURUN• abone yazılır 
1 
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YAZI VE YONETIM YERi: 

btantıul, Aııkara caddeat, ( VAKH yurda) 

ııcıare: 34870 
l'elefoa lYazı lflertı Ma'11 1 

l!r'- Telgraf adreet: KURUN IJJtanbQJ 

Po.ta lrUtUIU Na. 4tl 

Yüksek mühendis mektebi arttırma -~--P_ek_y_a_k_ı_n_d_a_p_iy-.a_s_a_y_a_..;:.ç_ık_a_n_l_a __ c_a_k_br_. ______ / 

ve eksiltme komisyonundan: T ü r k i y e C ü m h u r i y e t 
Elektro - Makanık Laboratuvarı için 100 beygir kuvvetinde M E R K E z B ·A N K A s 1 

bir adet Turbo - Elektrik kapalı zarf ile alınacaktır. Tahmini fiat • · 
9600 lira ve pey akçesi 720 liudır. Zarflar 7 - 11 - 935 saat 15 de 
açılacağından isteklilerin saat 14 de kadar arttırma ve eksiltme ka
nununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ile belli gün ve 
saate kadar Komisyon reisliğine ve ıartname5İni görmek için de 
her gün Gümüııuyunda mektep dahilindeki komiıyona müracaatları. 

(5838) 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

Heybelmda Sanatoryumu i~ir. lüzumu olan bet kalem Ölukliv 
Ye muhtelif sıcak ve soğuk su ve hav& isterlizasyon cihazları olbapta 

ki twtname ve reıimleri veçhile a~:k eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Eksiltme 23 - Birinciteırin - 935 <;arpmba ıcünü saat 
ıS,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü bjnuındaki komiıyond~ 

yap:lacaktır. 

2 - Tahmini fiyat: 1880 liradır. 
3 - Muvakkat garıLDti 141 liıadır. ,,1 .. 
4 - Şartnameler paraıız olar~k Sanatoryumdan alı1ULbilir. 
S - Eksiltm~ye gİrt'Ceklerin 935 Ticaret odaıı v ~ıikaıı ifo 

(24S'~) sayılı kanunda yaııh belge ve bu ite yeter muvakkat garanti 
Makb~z veya bsnka mektuplariyle belli gün ve ıaatte lromisyons 
gelmeleri. (6215) 

Ankara emniyet işleri genel 
direktörlüğünden: 

1 - Za-b:~ memurıuınm 93 5 senesi elbisell!ri !çin bı:- metresi
nin !»edeli muhammen 42~ kuru§tan azı 13000, çoğu 13500 metre k<>"' 
yu ku.rtudi renki.e elbiselik kumaf 20 gün müddetle ve kap1ı1 h zarf u
ıuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - ihalesi 25 - 10 - 935 günü saat 15 de "Emniyet itleri U· 
mum müdürlüğünde tefek.kül ~den Komisyon huzurunda yapılacak• 
tır. 

3 - Şartnamesi Komisyondan alınır. , 
4 - Eksiltmeye gfrecekler 50 625 liralık muvakkat teminat mek

tup veya makbuzla 2490 sayılı kanunun 2. 3 ünciı maddelerinde ya
lızi belgelerle bırhkte teklif mektuplarını ihale ıaatindew;ı bir saat 
evv~l komisyona vermeieri. (2918) (6272) 

. Denizyolları 
iŞLETMESi 

httnteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar ıade I•-- ilan telefon: 22740 __ .. 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 11 Bi

rinciteırin CUMA günü saat 
11 de Menine kadar. "6268,, 

Fatih Sulh 3 üncü hukuk hakimliğin
den: 

N uriyenia kocan Samatya sancak -
tartHayrettin mahallesi pamukentatyoı 
ı. 32 No: da oturan ve balen ikametkA· 
hı meçhul olan Halil aleyhine açtıiı 

ıulh teıebbüıü danamın muhakemeain 
de Halile ilanen tebliiat icraıma karar 
vttildiiinden muhakeme günü olan 
4. 11. 935 ... t 10 da gelmediii taktir
de gıyelmacla lmnr vwileceii ilin ola • 

Hiçbir müeueae 

K 
mağazaları ,kadar ucuz v 
her keıeye elveritli fiyatları 

en iyi lnıiliz marka 

uşa ha 
e 

lftf C - C Hl' 
larm zengin ç.eıitlerini takdim 

edemez. Fiyatlar hakkında 

bir fikir edinmek için vitrin· 
lerimize IUtf en bir ıöz 

ıezc:liriniz 

Beyotlu l~iklil C4Cldesi 

~/1011935 vaziyeti 
AKTiF PASIP 

Ka ... Lira 

~~~~:.~~-.. ~:.).~~~--~-~.~-~-~-~ 1 ~ ~~~~~:~~~ ~ 
Ufaklık ·······-----·····-----···- ,. 612.569. !13 35 266 385.75 

Serma~• 
Ibti:at akçesi-----------

T edawUldekl B•nknotları 
Dahlldekl Muhabirler : 

fürk lirası -·········-:---- ~ L .!574.702 60 .574.70260 

Deruhte edilen evrakı nakdye L. 158.748.S63. 

Kanunun 6 Ye 8 inci madde· 
leriııe tevfikan hazine tara-

Hariçteki Muhablrler: fından nki tediyat 10.750.980.-

Altın : Safi kilogram 4.401,266 , 6.190.746 43 
.\lnna tahvili kabil Serbest dövizle 2 028 856. 38 8.219 60281 

0erubte edilen enakı naktiye 
bakıyesl J-47.997.583.-

K lrfılığJ tamamen aJbn olarak ; Hazine Tahvlllerl: 
tedavüle flheten nzedilen f.. 10.000.000.- t'J7.tJIJ'f Jtlı Deruhte edilen evra.kı nıktiye 1 

arşılığı L.1!58.748.563.-
Kanunun o ve 8 inci mad· TUrk Llraaı Mevduatl : 
delerine tevfikan Hazine tara-~ 
frndan vaki tediyat il ~ 10.7!50.980.- ı 47.997.583.- Vadesiz 1 15.697.It'l. ,, 

Vadeli ----- ~-----• ıs.697.l Senedat CUzdanı : 
Hazine booolan ·----·····-··-ı L. t .815.000.
ficarf senetler --·-··--··.. .. J 7.66 l.l 94 92 ı 9 476.l 94.92 

DBvlz Mevduab : 
Vadesiz 
Vadeli bham ve Tahvilat. CUzdanı : 

Muhteın 
1 Deruhte edilen evrakı nak-i 

ı\ l ti yenin karşılığı cslam TC •• 3 ı .806.J 52 90 
tahYillt !itibari kıymetle 1 

B) Serbest Esham ve Tahvillt , - 4.550.003 35 36.856. 156.25 

Altın ~e döviz üzerine ınns 1 33.095.12 
T ah\•ilAt üzerine avans ~ ~ 3.968.270 89 

Hlasedarlar--····-····--··-··----·-··--
muhte~lf 

400186601 

4500000-
ıs 142 71S 56 

269.534.704.90 Yeldin ~ 
2 Mart 19SS tarihinden itibaren~ 1-' 

haddi yUzde & 1·2 - Altın Uzerlne av•n• yUzd• ~ 

YekOn 

~ rskonto 

inhisarlar Umum · Müdürlüğünden: 
15000 Kilo No. 60 

5000 ,, " 50 
150000 " ,, 70 

25000 ,, ,. 70 
35000 ,, ,, 90 

"' 10000 

15000 

3000 

25000 

6000 

4000 

,, 570X820 
,, 700X1000 

,, 700X l000 

,, 70X 70 

,, 700X 1000 
,, 700X 1000 

1500 ,, 700X 1000 
700X l000 20000 ,, 

500 ,, 
- 1000 Adet 

Düz beyaz kmton 
Düz beyaz karton 
Düz beyaz karton 
Dubleks karton ' · 
l"ripleks karton 

Birinci hamur klgıd 
Birinci hamur klgıd 

Cilalı beyaz kntıd ~ 

İkinci hamur beyaz klfid 

İkinci hamur beyaz lrAird 
İkinci liamur beyaz kijıd 

Pembe kağıd 
Beyaz fite umbalij ktitdı 
Pamuk kağıdı 
İnce zamklı bobin. 

' l 
J 

} 

l 
} 

. t4; 
14LXL935 Pd.zartesi saat ( 

15/.'.X/.935 Salı saat (14) 

'(1.,: 
18lX/935 Caraamba saat 

(S4iı 
17.LXL935 Perıembe .-at· 

5000 Kilo No. 60 Kahverengi köaele muliavva } 714)' 

10000 
t8/ X7935 Cuma saat \ 

,, 82 X 114 Kahverengi ambalaj kağıd!.. _.J 

ıd . ·ı . . . .. 1 . h"I k d ' ' .k l 111-1~._ aremız , ıtıyacı ıçın §artname ve numune erı çev ~. e yu ar a ıaıım ve mı tar arı yaz1J1 ılı 1....-_ 

pazarlıkla satın 11hnacaktır. Vermek istiyenlerin paı.arlığa ittirak etmek üzere hizaicumda. ;aS. "jJll' 
ve saatlerde yüzde 7,5 gıjvenme paralariyle birlikte Kabatatta Levazım ve Mübayaat Şubeıuıdeki 
Komisyonuna müracaatlart. .(5898) ./ 

ZAYl 

1931-1932 yılmda Gizi Osmanpaşa 

orta mektebinden aldığım ıahadetna • 
meyi kaybettim yenisini alacağımdan 

eıkiıinin hükmü yoktur. 

H Sayılı 78 

Carnt 

8ahlbt: ASDI US - Vakrt matbaası 

N9flb'al dlr~rtı: Jkalıı Alamet a.na,.U 

Siyasal bilgiler okulu , 
direktörlüğünd~ 

OkulumuzJ:ı yapııf'c~k aeçm e sinavı günle:i aıa~ıd• al~ 
mittir. Namzet yn.ıılmış u:~nlarm bu günlerde ıabahle~ ~_,,. 
bu~ukta Y ıldı.!da okuidf". bulunmaları. ..l 

14 - 10 - 93E Pazar.ui: tUyaziye, tabiiye., .,d 
15 - 10- ~35 Salı~ fdehiyat,lisan. ' ~ 
16 - 10 - 936 Qarı.,.ba; Folıafe, iiüm&lıatı _lal'Uia ' 


