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Yapışık kardeşler 
nasıl . öldüler? 

Son saf lıa başladı •• 
( Bcıinci sayfada okugunu•} 

ı; aka 
var 

meçbur olıpuştur. Çolunun Afrlkaya ıltme~te olan 
askerJerin anaları , .e akrabaları teşkil eden kaJabll· 
hktan yaratanlar ve öl~nler vardır. 

Berlin, 14 (Uzel, gece yansından 80nra) - Alman 
a.tibbarat bürosunun bildirdiğıne göre, Habe§ harbi 1-
taln.nın her tarafında hoşnutsuzluklar ve a)·aklan • 
lbalar dojurmuştur. ltaJyanrn bir çok tehirlerinde ge-
ıtft ölçUde tedôfler yapılmıştır. Bugün ı N~lide bir Paris. 14 (Uzel) - Bütün ltalyan §ehfrlerinde lie-

Ya Yeni asker götürmekte olan vapurv hareketten de, Habeş harbinden doğan hoşnutsuzluk halkı kıya-
hldtse •tmuş, halk büyük bir heyecan içinde, Afrika-. yecan görülüyor. Bologna, Lombardie gibi v:!llyetler- ( 

tlltn'e kaJk,şmıştrr. Bunun ü~erine, .sel·kiycıtı idar'; e- ma sevkediyor. Zabıta kuvntlerile Ayaklanan halk a· • 
elen askeri müfrezeler halkın üzerfen ateş acma\ia rasında, küyük telefatla biten çarpı§m~lar olmaktadır •. ~ 
•• ı "'"*ı '"•ıaeı•rn11ıte111ıınnırııı111111~ııınıını1;1111111ıııııın"ııını~mııtıu111ffiMlıtllltln11111111111ıınmıııı11111rııııınııın1nııınııınıııııııHJ!IJlınının1w•...., !nuı ırı ' 

imanı Yahya da HabeŞ 
enırinde ç~lışıyor· ! 

ita~ ..... -...~ 
Harara pek 
yakınlaştılar 

2000 
Yerli /talyan askeri 
başlarındaki şefle 

beraber Habeş 
tarafına geçti 

~!rlin, 13 (Özel) - Alıurı \,.. 
tı1'.,arat bürosunun l;ildird.i°!.,.Q• 
~Öre Yemen imamı imam Yahy~ 

ahe!lerin tarafına girmİ!tir. 
İmam, Hüdeyde limanını Ja -

:
0 nl'lr ve sair hükumetler tara -

hından Habe!lere gönderilecek 
arp ınühimmatı için merkez ta• 

)İıt ed'J · · ı mt!br. 

liarrar, 13 (A.A.) - Habet 
:-h&fm, Somali !eflerinden Sam 
IUct.rrinin 2.000 taraftariyle bir . 

le Hab~Iilere ıeçtiiini bildiri-

yorlar. Keza, birçok Soma!ininl 
ıı_-~>:•n saflarından· kaçtııi:ıarı bil~ 1 AQS"-" 
dırılıyor. IVI. ~ .,.. • 

Ha'bet cenup ıenel kararıabı • 1 • 
olan Ha.~rarın hava ~arruz~arına cem111etıerı 
kartı mudaf aası yenıden bır ç«>k ..,.. 

Yukanda: Moıkova nwhtelitl, ortada: lıtanbul muht•lllf. ıah•llfl pkıgorJcli. 
toplarla takviye edilmittir. Bu Enelki gön ~nkar&~f.tt Jelen bir Altta: latanbul kalesine penaltıdt.ırt ..,.San oql. 

haber, Türkiyqekf .muon cemiyetle • ~ 
<Sonu Sa. 6 Sü d.) 

rinin kapatd•cetıqı yakut kapatıldı- Sovyet Ruslarla · 
ğını bildiriyordu. 

Okurlarunız biU{l~r ki C. H. P•r· ._., •• b k · 
tayında kabul olena11 procramı ce • ..., 
tisinin geçen mJıyj'J14aki bUyifk ku111l- yaptıgı mız musa· a ~ a 
•etJer üzerinde d~ bazı yeni hij • Dün latanbul güzel, heyecanlı bir spor ıünü yataıh• Doet ...nlt!Ptitt f•t 

Jer koymuştur; u arada. "arsıu-, leri ıaat on birde cumuriyet anıtına töre nlt .çelenk lco7tla~n '°"'a ~th""ihat 
'lllMl uge!ef ~gay~le.r) 1e cemıyet ya- ıeçtiler. On ikiden on dörde kadar ilk teısja karııla.ma11, ötleden •«>nra illı '1atl 
fllbtıyac.agı gıbl kokü yurt dı~rnda o- boJ maçı, ıece de ilk etkrim müıabakaıı y~ıldr. 
lan cemıyetler kurmak u yasak o · Bu ak,am da ilk ıüreı müıabaka11nı ıö~ei~ ' ,. , 

Jaraktır.,, demitşir. Dünkü müsabakaların ' la_f$flltını 
<Sonu: Sa. 

2
• Sü. S.) son sayıf amızda okuglUfUZ ~- ~ 

Atletizm federas
yonunun cevabı 

etrafınd&;: 
• 1 

(B~şinci ~ttyfam11.da) 

Y unanistaıida 
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ömür bağıştıyan 
adam 

liarp karşısında 
-yirci dünya Kadıköy açığinda Alrilıaılllii o.phel,,n, •mi• 

:_ tlöfiten1.,.. 6artılr~un. 'ün"' Buraaz vapurundan bir 
"'*elerini cıpnlf Alrileıı a1 .. ,. • i ..,,ocli70r. Göriiniift• 1ıanı1 . adam denize düıtü 

P.acii;ah anasının bir kahyası 
v:ır. Ölclüruldüğil za:nan eı. ıe . 

ilk mamulat sahıa çıktı , Bugün Unıvetsılede b~r çen klirtlar arasmda bir hüocet 

t 1 t 1 çıkıyor. Kan.f zade M~hme~ E:nin 
Yeni iılemeie bqhyan Ka1ıe· . op an 1 yapı ıyor efoııdiııin mührü ,.e imz:ııile bir 

Kayseri fabrikası Sayıma 5 ~n var 

.._ ~mz AlrUetımn blr lıBt• Dtin sahalı KadılcByden 9,5 
"'-'•, luı,ret bitin tlinyanın af- postasını yapan Burıaz vapuru 
~._ G~e• ıadar: Alrihtlcıki Ankara trenindeki yolcuları al ·I 

l'Glma ICICltfen •acıt• Wtıı' . dıktaa ıoıara HaydarPaf&dan ha• 
'!"•ela 7Cni lıortıı'lta, oeplteler· reket •ttiii 11ralarcla, kıç taraftan 

ri pamuklu kump:ınyaıının ilk çı· Sayım gününe bet ıün kaldı{:• h~cet bu Mehıcet Emin efendi 
kardıiı aıqsulit lıt•abbla ıel · için sayım merkea bürosunda ve de Galata mevlevi,.ı;ade vaktin i 
mit •• alakalı tüccarlar araımdl\ dairelerde büyük bir faaliyet ıö - yice dedikoduauna utrayan bu 
fe.kalide beienilmittir. Mamu • zükmektedir. Dün bütün kayma hilcc•t ıunu ıöyie:vordu: 

• ~ uai,.-tl ıB l»ir adamın denize düttiiiü ıörül-
litın ıerek leıbit edilen fiyat ve kamhklarda ıayım memurlarına Galataya batlı Be]iktaf nahl1111l 

Paşa mahallesinde valde ıultaaan 
dokunuf itibariyle, ıerekıe de • ıayım defterleri ve mıntakal.ırı t kAhyası merhum bmatlln ofla Ya • 

11r. er ortaya' mır· müftUr. l~eriıincle SOY)'et doktoı· 
•itin ı/ünytll/a bir lnmıld5n. miaafirlerle vali ve polis müdürü· 

...., ltorp ribfhının cıA.ı var Bu nün de bulunduiu Burıaz vapu • 
~ fıplıı bir rliq&nn demde.,.. ru derhal ıeri7e dönmiiftür. :!':•• batalılılwı, pbrelikıe, ~i O civardan ıeçmekte olan Dir 
L '!-Jaseimnıle bır:ıldıjı fafr• motörün de yardımiyle kuaze • 
...,._10,. deyi dqarıya çıkarmııtır Vapu"· 

ıenlerin halk· zevkine uyjun ol • çindeki bina cetvellerini ıöıtt•ren auf aiaıfln yalıaında toplanıldı, Ah· 
muı itibari1le ecnebi pamuklul• huauıl zarflar daiıblmııtır. Sa · medfn oilu Ha~ Sadullah bu Yuaf 
riyle rekabet edebileceiine mu · yım ıünü IÜDet dotar dolma t atanın önünde kendi leteğile dedi ki: 
hakkak olarak bakılmaktadır. sokakta hiçkimae bulunmıyac•lr Ben ömriimiin tam yedi 11lmı bu 

Diier taraftan Kayaeri pamu!t· ve hiçbir nakli vuıta11 da itlem:· Yusuf ataya batııl:ıdım. O da Ste1 • 
k·ı pmber Ad .. la i•rilndea ba katla -luJarınm aatmak i,.in kurulmut o· yecektir. Aneak sayım tef ' itı 

~ rım penamber Mqit'• bmiıtlaclı. O.· 
lan lecimerler ırupu faaliyet~ emrinde tiulunan veıail . haıtala lar da kabul ettiler. Ba hail telbit i-

Herw,. ti~• 6ir .anJiilı da bulunan bir poliı doktoru ta · t"• ım.indelti aJıWerlni ıBy . rafından ilk teaa'riıi yapılan hu 
ıeçmif ve çalrtaıalarına batla . rın nakli için ayrılan otomob:Uf"r pn ba kAlrı yasılclı. Tarih: 
mı§lır. Bu grupun fabrikaya ver• ve itfaiye arabaları aerbeatçe da· 11•"""-"'*1111 

ril• lftiine getire6ifiris: adam evvelce dardüncü icrad.a 
V· çabp!t Omer otlu Sadık olduiu· 

dili ilk ıiparitin bir milyon ik; laıabileeektir. Buıiin Oniveraile Hasır balauaalar: 
yüz bin liralık olduju ıöylenmek· konferanı salonunda safllll me .. lrfu ••• Arif eftnclf, Uhyum •7Clna ... 

1
_ Vi1cına ıliıec:elır.ni.; luırp ıa nu ıöylemittir. Oıtüb&fl perifaıı 
~rtda.n ço/ı uzaktır. Ne miincue bir halde lnılunan IMı adamın sar· 

tedir. murlarına ıa71m hakkında l»lr kapı ~alladan O.er ala, MOaldp Ba· 
konferanı verileJ'fk . yapacakları mn •fa " 11lre-

• Ho6q harbi yüzüJ.,. hr. botluk yüzllnden denize düttüiit S h ) 
,. IJfiaarlcara lıotlar inen, alıcı.,. anlaıılniıt. "hastahaneye lcal eyya vapur arı 
~ ilzerinde ltammalı lairf•, dırdmıtlır. 
.. ...,.,. r11qa,1

4
, QUinl BiR KiŞi DAHA - Evvelki Dün gelen vapurdan ancak 

Vi1Cna11e1 Horiei7« nacıretin akşam Beykoz vapur iıkeleıind• dört sayyah çıktı 
.ı.,. H 6i ._.J 8 vapura binınek için kopn Bey • M .1 d L-Jk N 1. .... ' .. ye nemretina•n rtc• koz Kavakckre çadd .. inde 88 •• . p· anı wyayar.naklW ıpd apoı ta' ve 
~~ _rifas'n, Vyancı ~llİl'fllotında . ıreye usra ora an ı n · 
~ yel lt-'lrwle doltlfrMYO yılı evde oturan. Bay.an :•rJını bu~a ıeyyah kafileleri de ıetiten 
~Cllf ı. A·-~a .Ja Lı, 1aar9') ,... vapura atlamak 11te11nı. f at va• F t "T t 1 L- .,. .. ,..._, a , en r ,,. .. .... 1. L...'l • el ..J ranıız poı a vapuru "!O ı . 
!'lq' ı....tl L ol .J• llL puıaıı ..,,.. u.. \181.ll yerın •• ae· .. • .. . . Ve~ ı~ ursa aıye g ~tq . d.. .. t•· Goyte,, dun ıekız gun ıeçıkme ıle 

LJJIJ!_ 6• b zıne UflDUt ur. h . . I • . mununel ır eyanname çı · •- V J" 1 f-ad .. . ıc nnm~e ;c m!tlır. 
ak, yi,acelt liyatlannın yiilı · gayan er ın n -•ı ı uzer.- I 

ne oracl• hulunan çimaçı Ahmet Vapurun talyan limanı olan 
ıebe,_q oltlafana i · N li >:... k I k d · efrntttit. •dmcla biri deniae atlayarak bo apo ye us.ayara ı en erıyc 

plmak iiaerı olaa V erjini:ri kur- 1olundan dolatmak ıuretiyle ıe1· 
lfevyorlt... b di~ lSLenilmektedir. lil tarmıt r. 11• a• 
~ iyo,.ııımu:, Amerllıa Cüm • ....., _ _ ._. __ ...,...,.__ Bir müddettenheri Akdenizin 

eİaj Ameribanın laCTp etlen r Acente er topJanf lfl durumunda aeaiJeıı İnce~k, Va • 

-~1..ıellala .ahfı yap"!ıyacq. ~ft\tt Anup~ aeyahat a · p~.arlarm ı.tiı sidit istikametle • 
>t• l. f .... JJ.. llkt~nnla 'N,.u . ~larJJllD yap~ıiı .toplaAt•ya rinde bir deiitiklik huaule ıetir 
ırt! iif• ~lanan .,.,._ ~ · ........... ••tta,, ••tMı di .altr'•IM. .._ .. _.. • • ,. ... ..., ... 
~arı ıhraetdfllcr hlabirnl~ re1rtlrti Ba,. ZI~ Fehmi ıide .. ziler yapan ıenahlann ela MJlll 

~tıttdrl'2r. Şuna lıarar ver~iler: cektf. na tnir etmiıtir. 
- Rru:uclı,.. J.,.e larn I · Bay Fehmi dün ak~:ıınki ehı • llıili çevenlerden öirend~i\ 

~-1." 7fllJC_eClfı .tparifler ke · presle B\ikrffe harel\et etınift;r, miza ıöre, bu mevıimde küçü!( 
... -'ilecektir. lımarlqıwı,ı ıeyl .. , .... , , ••• ı ı .,. • • """"~__..... ktt.fileler halinde gelmeleri mQtt.t 
~ ._,_ pe,iıtflV. Bens ••tal' eai, A.,,.._.,. Ptu•lımı hrfl olan aeyyahlann adacli epi ual -
' --.,.,., ne diifüniyorn tlii • harp ,..,,... 6ir ,,.,,,_ncak wfbi 

illin Neoyorltan lıara bonClll esiyor. 
~Clllır. Harp riizgôn Nevy«k Toltyo ••• 
~Wrmntla tlfla ıeldirule Jol.. Şap denbi kenarfanntlan v.a 

:,-. iftftlft lıanına bcuaru uca•tcr, -!I"' 

~.... n "4ıl~i 'lnHıilar Uılimirte lalilı • 
... ~'·.harbin bu,.,. diWM~ rııinü liCD'p ri.,bı mMG110CI la • 
-~ pon ~ , .... ı.nnden. 
~~eniJc, Alri~alla kartı tlürqa. r.t....ıerine. 4-*a, damla 
~ ı.ı'" liri emperyalizfn alıcJıor: 
~re.uadq MMUUı ıeri *°" il•· lapoıeYflllUI, allUlar I08)'tlai • 
L ~ olma:. lluu -.,. en ye · ,..,. ,..,-.,,,.. ~ retl, laltaf. 

mııtır. 

Her 111 hu mevıimde Akdeniz 
memleketlerini dqlaıarak ıehri • 
mise ıelen ••nahlar, baftad• 
30 - 40 aileye kadar varmaktay · 
ken hu miktar bu HADİD 111evai · 
minde ekailmit halunuyor. 

Dün ıelen "Teofil Gotye,. va· 
puqandan dört tane ae17ab ç1k · 
nuıtır. Ayni poata ile en ataiı 20 · 
30 aenah ıelmeai mutat ·icli. 

~~ 1erylir~ l"'1yrı,. ,_, lilrll ,_.,,••eri U.. 
•11ır IJllıtmelf 1 lllıt.,,incl• ...,.nı ymd etleeefi ı.htin 'wıılil· Habeı iıgüderinin geıisi 

w"1"'1'"'~-- ,. .,.,.,. lirtiılr-.,,,,.,, 1 meltt•tlir. Mabet lmpsratorUDdan alcbiı 
~ lii-mil10n Türk rır ... - ı..,.,_, h '•••tılan öıüra emir üzerine Balkan memleketi• 
"'> ._,ıenae9İ latul allftfl7Q h ufra)'tlbileeefi ztır(Jrfan, ltal1G • rindelıi ai,...al Ye ekonomik mü· 
.,._~i. .,....... /,.atar.ye nen ...,.,.. .ı.rai .....ı ,.ı,. p naıebetleri tetkik etmek üzere 
~ eılileaMıir. M""111 dolta ai,.,le ..,.,,.,,,._, Yunaniatana, oradan da Roman· 

4\ ll.,6in ahi bil• AlriWan mreei1'e telali eJebllec•fi ama - yaya ıttmiı ·olu Habetistanın 
~ pcara ıömleriyor. Kahi· llaniaır. Ankara it pderi Bay Markoaurı, 
61,~:• la'arp ..az.an bir bono. lıt• ceph. ı.n.iNI• W1111 Belırad ve Sofyaya ujrayarak ı,._, 

iti umumi ıureUe bir kere daluı Tarih •ifor ki: Bu SaduUah ata 
'-!) ek .__ l iyi bir maelJdtinu•L G&sel te11i 

ıösden ıeçireuı ec •• a.rfl a idi. AlaUr idi. (Peape Hara) tar • 
pcakları her llansi bir milfküllt lan 1'ammdu. la iti \iru ,.... 
hakkında aoracaklan auallel"! koparmak "in J'llıPlllll olactakbr. 
aon olarak blr kere daha cnap1 .......... - ................. ... 
verilecektir. Konferanıa hinden 
fazla sayım memuru ittirak ede • 
cektir. 

Katil Burhan 
yakalandi mı? 

Dün aabahld ıazetelerin Dlrin
de lzmir aaylaYI Bay Haıan Ali • 
nin Ankaradaki mne meçhul bir 
adam ıelerek Huan Aliııin fır.ak, 
amoliin " diler elbiselerini ke'D• 
diline ıatürmek üzere iateditiai 
V4' Buraada yakalanan bu dol-.n • 
dırıcının on bet IÜP kadar enel 
lstaabahla .atre1mm.J.ü..ltri 
rala)'&D Burhan adınd-'d ıenç el
duju yazılmakta idi. 

Poliı clirektörlüiünde yapblı
mız araıtırmalara ıöre bu dolan· 
dırıcnn katil Burhan oldulu "• • 
nÜI teıhit edilmemiıtir. Yal~lz 
dir.kt8rlük Bur1& poliıine mÜR -
cu.l ederek Burha01n lıtanbula 

Gelenl•, Gldenler 

• Aılbraa ...... 8"7•t .... 
., Karalwl ... •bahld eDpl'l9 .. 
fllu'lmlM ı•lialf " lılr ara Perapalaa 
oteUade SoT19t 8POmalarilt Jıatlöal 
•tmlfUr· 

8o'78& ilet koMOhn bay HaJtda 
Moibftdaa ....._ plmfftir. 

• Sfpa kralnma Amapadakl ıl~
Jertal topJIJ'Ultık Klbllde ,-aptıfı bir 
koafer&111& ...,_et.it olan Bfp .. 
nlltaBlll Anbra elslll Ba7 Amanul
lala din fe)art.be dinerek Ankara,a 
sitmlftlr. 

• J' .... Jay patedledaün 891 
Zv1ro llaraa~ ti• flbrlm.lze ,e
let* Tebtb;Jaa otelbNt lamlftir. 

lf•llkdqqtrs 'bir ~ sin ,ehrl • 
mtüe kalaealdrr. 

• Blr mtlddettir Belsr&Ua bahuaan 
Yanan lltJ atqeel ı.1 Kostantia 
Bkoaoma dinkti ebpreele telırlmtıe 
dlamtlftlr. 

• Bir Wtadan fula Mr zaaanclaa 
!teri şehrhalsde bası tetldk •• ıeau. 
Jarda 1Kdan•111 olan pnel apekter 

Taksim meydanuıda ı.a,. Ablclha ÖAMll db Brpalr• sn-
yapılacak bina· ~--rada tıp koqnelaı ltUrak 

Takaim Cumuriyet anıtnıın etmlf laa 8o97et cloktorlan, cllalpe 
kartı ta,af nada bot cluran &rlA1• ufradıklan Yalcnadu, tlla ı.tuhl• 
Emlik tirketiace iki katlı Mı l,ı • rebnJtlercllr. ,.., 
na yapılması için belediye mUıu.• SoTJret doktorlan fUefcme 11ac1J 

1 d 'CnlTealttdt lllr ta1 f11ea1 ....U" 
c!e etmlttir. Şehrin kati P inm a b11 tllende ttltrl•lm Mlıtn tama • 
meydanın ıenitleıneıl llum ıttl - ınıı tıp profealrlerl de hlaaeü • 
dili takdirde ıirket bu bina71 J1k · tır. 
ma1t razı olmuttv. 

Numan Rifat tedavi 
edilecek 

Kadıköy kanaliaaıyonu 

l . ~ sihi aiyor. ıliin,.,.ua 6ir fini. a7 ıoquna doiru 19hrimize ıel 
~·· •drl llftent m .. i beklenmektedir. yor. 

~ llilar IOqetaİ 6araıla topl• ====================================::;:::= 

Dıt Bakanlılı ıenel aekreterj 
Bay Num&D Rifat tedavi edilmek 
üaere "hrimis Cerrahpqa batta· 
ban•ine yabrılımttır. Bay Nu • 
man Rifata ameliyat yapılmak Ü· 

zere müpbede altında bulwıu • 

latanlNI Şelair 1HClltİ taT& • 

lm•an ıecen dnrede Kah · 
k6ydeki Kurkbderenin te • 
mlaleua•İM karar •erilclil'a • 
den belecllre Kurı.bdere il• Ka.
dıkly kanaliw:ro..-u ,..ak 
i~ia Tophw .,. Cihaqlr lama • 
lisuyonlarınm netİcellal bek'• • 
mektedir. liri aya bur Beroıtu 
taraf ındakl kanali&uyonl_, biti • 
rilecek T• derhal Kadti7 tara • 
fmda it• hqlauacakbr. KacbkiJ 
kanaliw:roaum pl111k ilkha • 
hara kadar bitmetl içla plrpla -
caktır. 

~ z' '91iitacırlz baratla taril ffll · 
~teri tetl6lrlerin ne olacafc 

t. ......... ,u. 
-~ liliniıu iti, 1""9- ,,,,,. 
~ Al,....70 •-""• lıir h • 
~· S.. c.e.. ,.,.. ile ltal1e. 
~ IOqetaint/e C1ZC1 olaa)Wft 
.... l'W-. Wrp• ,.,,., alabi . 

"~ ııt.c., Al- M(ıcı. 
~· ~ .~ Clfte1, ne IClhcl ..,,,,. 
"'';;:!" ........ --- ...... 

Fratellini Kardeşler Avustralya Yo'unda: No. 57 -13 1. teşr in 1935 

""'~ ........ ...,,., . ~ llr )tel 11 
F'TfJllla can6azhanelerbu:t çalıfall<Fratellüd kardefler) Avustralyado bu •;ı:ıo'lt bir cambaıl•an• dlrc•lı:tilrll tara · 
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1 1 
• Ekonomi bakanlığınca yeni Jluır .. 

laaan ebperler nizamaam..ıae lire 
ınUıterlıdnl aldatnn 'e yaabf mali • 
mat "eren eksperlerin 'ftlikalan ell• 
rlnden almacaktır. 

* Birinci kinundan itfbarea hitla 
sütçUJer aynf elhite ,rlyecek n •an • 
ilıralarda tulaat vtltade retlncekler
'1r. 
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Sovyetlerin teklifi IR-BU GUNKU--,1 
i R A .. P.AMY ~ 

An karadan 
Ankara dükkinlatl Zecri Tedbirler 1STANBUL - ıs Bayanlara jim - Kapanma saatleri 

Muhalif kalanlarla beraber 
memleketlere de 

sosyeteye üye 
tatbik edilmeli! 

olmıyan 
nastik. Bayan Azade Tarcan. 18,20 tespit· edildi 
Karmen operası birinci n ikinci per- Ankara, 13, (Kurun) _ 
de. 19,2:> Spor kon.uımaları. Sait Çe . ra belediyesi 15 tetrinievYelck' 
lehi. 19,4~ Rom.en halk musiküıi. Ma-

. t E t k d ı tibaren mert olmak üzere d··. ,.j , 

yıs ro s ega~o "' ar a aşlan. 20,101 ların kapanma saatini tffhit • 

Cenevre, 13, "(.Ai:.A.) - Sovyet 
delegesi Bay potekmkin ekonomik 
zecri tedbirler komitesinde söz a
larak, 16 mcı maddenin tatbiki i -
~in yapılan mütterek harekete il
tihak etmeyen ülkelere finansal 
ve ekonomik tahdiclata ait tedbir
lerin tatbiki fikrini hükumeti adı
na telkin etmiıtir. 

Sovyet teklifi bu itde muhale • 
fetleri bilinen yalnız Avusturya, 
Macariıtan ve Arnavutluğu değil, 
fakat uluslar sosyetesi üyesi ol • 
mamak itibarile, uluslar sosyete . 
•İ ü7elerinin bugün yükendikleri 
mül(ellefiyetler)e kendilerini mu -
lMyyed teliJCki etmiyen memle • 
keti erine istihdaf etmektedir. 
ZECRi TEDBiRLER GOÇLOK 

ÇIKARABiLiR MI? 
Berlin, 13, (A.A.) -Naeht Auı 

ıabe gazeteıi, ekonomik zecri tet
birlerin Lüyük güçlüklerle kartı . 
lqacağı ve ittirak eden ülkeler 
için aiır fedakarlıklar icap etti . 
rece;i sonucunu veren bir etüd 

. -yaymaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 
''Ekonomik ablukanın ne de -

.inE!k olduğunu biliyoruz. Fakat va 
şamak için döğüşen bir ulusun ne 
f edak~rlrklara, ne mahrumiyetle
re katlanrnağa muktedir oJduğu . 
nu da biliyoruz. Zaten bu abluka. 
nın bir çok yarılmış noktalan ola
caktır. Macaristan İtalyanın en 
~lı~ ta~ ve hayvan yetiştiri
cısıdır. Isvıçre de ?.ecri tedbirler 
halkasnu kırmaktadır. Ote yan . 
dan Yugoslavyanm ltalyaya yap. 
ttğ9r ihracat bütün ihracatmm vüz-
ae yirmisini bulmaktadır. • 
~ TiDBJ&LER NE ŞEKtLDE 
"' ,YAPILACAK 

Cenevre, 13, (A.A.) - Ekono. 
mile zecri tedbirler komitesinin 
toplantısında üç hususiyet ıöze 
çarpmaktadır. 

Eveli,en kna bir umanda, bir 
takDn müessir ekonomik tedbirler 
almayı istemek hususunda komi -
tenin hemen hemen birlqik oldu
iu kanaati, 

Saniyen, bu iti sonuçlamak ça -
resi hakkında, Fransız ve İngiliz 
delegasyonları, ne de komitenin 
öbür üyeleri arasında geçecek bir 
ihtilif bulunmadığı ve eaasen gö
riitülmekte olan noktaların metod 
m~selesine taalluk ettiği. 

Salisen: Tasarlanan tedbirlere 
elden geldiii kadar, kızdırmayıcı 

. bir ıekil ve~ Fransa, lsviçre ve 
· Yugoslarya mümessillerinin dile. 
'ğini ~erine gtirmek arzusu. 

· PARIS GAZETELERi ŞiDDET
TEN BAHSEDiYOR 

Pariı, 13, (A.A.) - Tanzim 
komitesinin çahfDlalarından uzun 
uzadıya bahseden gazeteler, tesirli 
olmaları prtile ekonomik ve fi • 

· nanaal tedbir alınmasını israrla 
· istemekte, fakat tehlikeli bir siya

sal durum ihdas edilmemesi isin 
bu tedbirlerin hiddet uyandmcı 
bir malıiyet tqımamaları gerek -
tiiini yazmaktadırlar. Be.zı gaze . 
teler, iyi incelenmemit yahut du • 
nım ile telif kabil olmayan zecri 

· tedltirlerden alıs verit faaliyetini 
~evirmek, yahi°Jd karıtttnnakla 
Avrupa ekonomisinde uyandıra -
caklan karJ!ıldıltlardan ötürü en
dife duymaktadırlar. 

Matin tuııları yazıyÔr: 
"Zecri tedbir mekanizmesı hay. 

rete de~er bir cabuklukla kurul -
maktadır. Tedbirlerin tetkikinin 
fazla gecikmiyeceği tahmin edile
bilir. 

Genel tesire göre tasarlanan 
zecıi tedoirlerin derhiıl ve tesirli 
bir şekilde tatbik edilmeleri ge . 
rektir. İhtilaflı olan nokta tatbik 
şekilleri üzerindedir.,, 

Jurnal gazetesi diyor ıki: 
''E~er derhal bir sonuca vanl . 

mak isteniyorsa, basit ve mutedil 
bazı tedbirler almakla iktüa edil-

melidir. Fakat ltalyaya karşı, ge • j 
nel bir tecim boykotajı yapmak 
isteniliyorsa, çok büyük kanşık -
lıklara doğru gidiliyor-demektir. 

Ouvre gazeteıinde madam Ta
bouis ıunları yazıyor: 

,.,. eabirler çok gen it olarak tat
bik edilmez • ki, bundan korkmak 
grektir .. Ve önemli bir sonuç ver
mezlerse, İngilizler üç hafta sonra 
ablokaya batlayacaklardır. Barı§· 
çıl bile olsa abloka bazı tehlike ta
fıyabilir. Ve Londra ile Paris ara· 
sında bazı anlqmazlaıkların doğ
masından da korkulabilir.,, 

Echo de Paris'nin Cenevreden 
alıp son dakika sütununda verdiği 
bir habere l'Öre Hitlerci çevenler 
bir bilClirik daiıtını§lardır. Bunda 
Almanyanın silah ambarıosuna 
ittirake çağırılmıt olduğu hakkın
daki haberin asılıızlığı bildiril -
mekte ve bunun hiç olmazaa vak
tinden evvel verilmit bir haber ola 
rak telakki edilmesi gerektiği 
söylenmektedir. Almanya muhasa 
maya müdahale etmek ve bu hu -
susta herhangi bir durum takın -
mak için lıiç bir sebep görmemek
tedir. 

EDENiN ARZUSU 
Cenevre, 13, (A.A.) - Ekono. 

mik zecri tedbirler komitesinde, 
Bay Eden, kendi hükUınetinin 1 • 
talyan ihracatının tatil edilmesini 
tercih eylediğini zira bu tedbirin 
müessir olacagmı aöylemiıtir. 

Fransız deleısi, harp endüstri • 
aine yarayan iptidai maddeler ü
zerine ltonacak ambargonun, du • 
ruma daha uysun düıeceiini, fa • 
kat çok karııık birı t.IJı. •uale · 
ler ortaya cıkaracailmı -1..eyan et . 

ı • t.-L • .. ı .~a ı /:'_ 4'> • 

mı, ır. 

Bilumum İtalyan ihracatının dur. 
durulması kevfiyet;ne srelince, bu 
tedbir ancak bütün devletler tara· 
fıncfan el birliği He tatbik edile • 
cek olursa müeuir olabilir. 

Franaız delegesi: Teklif edilen 
tedbirlerden hiçbirini esas iti . 
barile red etmiyorum ıu prtla ki 
her tedbir gerçekten müeuir ol . 
malıdır. "demi,tir.,, Asamblenin 
davayı barıtsal bir tekilde kurtar
mak arzusuna binaen, durumu a
ğırlathrma vacak tedbirler almak
la iktifa edilmek 1rerektir. Bu, iyi
ce incelenmeden kararlaımaması 
gereken bir vicdan meselesidir.,, 

Bundan sonra Bay Titulesko ta
vizat meselesini ortaya atmıf, 
Sovyet mümessili ise evvelce ha • 

ber verilen ve henüz bir karara bağ 
lanmıyan teklifi yapmıttır. 
SÜEL TEDBiRLER DE ALINA. 

CAK MI? 
Clermont Ferrand,, 13, (A.A.) 

- Bav Laval. Cenevrede tezahür 
eden Fransız-lngiliz el birliği ıi -
yasasının. barıtın menfaati iç~n 
devam edeceğini, bugünkü nazik 
dununda Fransız kamoyuna temin 
iatediğini havas ajanaına söylemit 
tir. Bundan aonra Bav Lava) in -
giliz-F ransız görütmelerinde ıüel 
tedbirlerin kativen mevzuubahs 
olmadığını kaydederek tunlan i -
live etmittir: 

"F:a~~ız !<amoyunda görülecek 
her turlu suıtefehhüm barış dava
sına zarar verebilir. İki ülkenin ta
kib ettiği hareket avni olduğu gi. 
bi, konsey önünde Fransız ve 
İngiliz deleg:asyonları tarafından 
yaprlan divevler tamamen bir bi. 
rinin a}11idir ... 
BULGARIST AN VF. ZECRi TED 

BiRLER -
Sofya, 13, (A.A.) - Zecr\ ted

birler meselesini inceleyen Sbv". 
gazetesi ekonomik tedbirlerin mü· 
essir olmalarını muhtemel görme
mekte ve Almanya ile Japrnvanın 
fırsattan istifade ederek ltalyaya 
olan satıtlarınr arttırmak i11teye • 
ceklerini ııanmaktadır. Gazete 
tunları ilive ediyor: 

20 ilk teşripde yapılacak ıenel nüfını · · V -- _..J 
"But-arı·stanın durumu nazı·k mııtır. erilen karara göre...-.~,-•• • sayımı münasebetile üniversite pro - !LA 

t . ç·· k'" ltal h 1 5 6 ·ı gozlar dog~ramacılarla fabr..:~ ır. un u ya er yı - mı • fesörlerinden (Noy. Mark) tarafın • 
yonluk Bulgar malı satın almak . telyeleri saat 18 , hırdav• t 

d dan konferans. 20,2;; ~on haberler. aktarlar, kırtasiyeciler, inpll, 
ta ır.,, borsalar. 20,!lO Radyo caz ve tango or ı k ·k b f ..._.,.., 
HABEŞ HARBi KARŞISINDA kestraları n bayan Bedriye Tüzün. e trı otomo il, fotoğra 1f: 

AMERiKA DURUMU mesi satanlar, kuyumcular J 
Nevyork, 13, (.li..A.) - Kredi 21 Rus ııJporcularının şehrimize gel - bakkallar, helvacılar, kasap~ 

enfliayonu tehHkeai, Amerikanın meleri mUnasebetile l\faksimde yapı - zeci dükkinları, oduncular, -
bu haftaki ekonomik durumunun lacak güreş müsabakalarının nakli. mek satanlar 21; gazino, kah!~ 
en önemli ~millerinden biri ol - lokantalarla hamamlar saat °"' 
muttur. Nevyork borsası baıkanı r- K U R U N kapanacaklardır. 
Bay Gaks geçen çarıamba günü ı Ankra, 13, (Kurun) - ~ 

h••kA d .. d · Gazetemize gönderilen yazılar, gazete· ·k· . . ld da1 
fayet u umet zamanın a mu a - ye gfrmek için iae, zartmm köeeafn• ıca· ı ı tqrınıevve en itibaren ~~ 
hale edipte önüne geçmiyecek o · zete) kelimesi yazılmalıdır. darpa9adan An.karaya çat_r,'pt 
lursa tehlikeli bir buhran olabile- l sünleri Toros katan tarifetİ!11__..ıı 
ceğini aöylemittir. ' Karıııık ııuyeu okurlar. mektupıarma bik etmek üzere birer yol~Jlll!'"~ 

K b. . k . tO ku~luk pul koymalıdırlar. kaldml kt 
am ıyo emnıyet omııyonu _ aca ır. Hayda ;J . 

baıkanı Bey Landis bu komisyo - Huılmıyan yazdan ıen Slllldermekten, 9,40 da Ankaradan 7,30 da P'_.ı 
nun elinde böyle bir müda!:ale ıuyınetafz yollanmlf mektuplarm leln• kacak olan bu katarlarda bet,. 
kudreti olmadıg"' mı ve hükumetin konulan paraıarm kaybotmumdan, l1lD yolcu va~nu bulunacaktır. 

olarak çıkan yudardu dolayı. dfreJrter • 

bhalendb.e~ olanlardan batka hiç ıUJc. u.tune eoru eorıu aımu. K ... u : . 
ir te ır ü9ünmediğini ifade et- Günü 

6
_...n. aaydar 5 L--.J.- • -= · ..6' 

mittir. -2'·--, -.-... au.- • Hükfunet yeni ihdas ~ 
·Bu diyevler, valuta fiyatlarının A.dre.:tnı deflıttren aboneler 26 kurut düşündüğü vilayetlere ait J' 

yükselm~ine yardım etmek ıuret:. Oderlet'. layihası iç bakanlık ta.rafındlJl~ 
le müeuir oJmUflur. Buna binaen zırJanmıştır. Yeniden ibda! ~ 
hük6met bitaraflık yasası muci • GuetAmılzcle cdı:a ,......._ ra1m1eıta cek vilayetler Bitlis, Ha.kiri, 
hince ambargoya tabi tutulıın em- ber hakkı .ıt kendisi ldncllr. vin ve Murad vilayetleridir. !· 
taa listeıine iptidai maddeleri aok • Şehrin dış inzibatını te~, 
mamağa karar vermittir. Operatör - Urolof çin Ak'köprü yakrninde yÜZ ~ 
Bu maddelerin piyasası 6/1/930 D M h AJ lik bir atlı jandanna böJÜğii P .. 

danberi görülmedik b,ir hadde irit r. e met i muştur. ._.litf 
mittir. Muamelatın ıenel surette •İzmir panayırı m~ 
iyi olutu bu yükae1ite yardım et. BetJliye mütehassısı ~nzilatlr halk biletleri ala!l ~ 
mittir. Bundan bafka halk, Habeı Köprübaşı: Eminönil ban telefon 21915 yolcu!ardan dönüş~ tekral" !;,. ı 
harbinin yerinde maksur kalacağı alınması şikayetlere sebep o~ 
nı, Amerikaya önemli karar sai • Bu delikanlılar orada pilot ıı • tu. Devl~t demiryollan yol~ 
lıyacağmı zannetmeye mütema • f atile Habeı kuvvetlerine kaydo • hakh bulduğu için ikinci defS 
yildir. lacaklardır. na 1ar . d dil • ....: .. n para ıa e e ecea~ 

Genel surette ekonomik durum Lizbon, 13, (A.A.) - Etki la· -
ajultoe ortalarındaki gibi olup panya kralı on üçüncü Alfdbt "Di Dün ve y ann 
yalnız ajır endüetride bir durıın"' a • d N t" • _._ · .. R .:ı 
hık-ıörii~r . ·-~ .::,,:_ ~.!:;ıJ~~llllf oma Tmüme külliyatının ~v 
LONDRA· HABEŞ ELÇILl~IN- "Her ,eyin düzeleceiini anı , • . • .serisi tamamlandı 

DE BiR GOSTERI yorum. Avrupada ihtilitlar oJma. .... ., 
Londra,. 13, (A.A.) - Çelsido yacaktır. ltalya, hak iddia eltili 10 kitap 520 kurut 

açıkta tertip dilen bir toplantıdan bölgeleri itaal eder etmez, ıörüt- Birinci taksit 220 diğerıeıl 
dönme~ olan 2,000 kiti alayla, meler batlayacaktır. Dün duçe ile ayda 100 t-..-... 
Habet "elçilik binasının önüne gir Aı.u U9 _.JJ. 
mitlerdir. beraberdim. IÇendiıini çok sakin 31 Rasin Ahıbiat..,.. 

buldum. Dünyayı aaran kara bu- 32 "'....: .... _ - ..... ıc:-!L H!:t-l. tJI'. 
Ellerinde üzerinde: "Harbi dur ~ - .... ı.ua ..-..:....a 

durun. Kahrolsun fatizm.,, ibare- lutlarm nisbeten çabuk daiılacak- 33 tilcmcler Hay~~ 
leri yazılı bayraklar tafıyan halk lan ümidindeyim.,, 34 Ldm n So~ _ ~. 
orada bir hitabe okuyup,. bunun HABEŞIST ANA SiLAH SEVKE- z.m;;· 
bir ıuretin~ elÇi -doktor Marten' e DiLiYOR 35 Demolait Haydar~ 
vermekle beraber bu gösteriyi ter· lngiltere ve Fransa hükUmetle· 36 Dinler Tarihi Hilmi~~ 
tip ede11 ve imzaları altm'da bulu • ri, uluslar kurumunun 51 millet ta 37 Filozafi .,.. aan'at Suud ~ 
nan sol cenah emekÇ1 ve fikir rafından kabul edilen zecri teclbir- 39 Henldit Haydar_ ~."1' 
adamlarının doatlug"' unu ve müza. le d • k d hal • 31 Etika ~ re aır ararını er yenne ıe- ..,,. R-L~ ---..!--ı_. ---Jt ~ 
heretini kendisine teyid etmitler· tirmek üzere harekete ıeçmiıler. "'iV UIU ID- ~ 

dirE. I k tak dir. Parilten ıelen haberlere söre Müracaat yeri_ Valat .,.~ 
çi ısaca bir ım sözlerle Oç Fransız vapuru silib, cephane, Jıbmlnal • Ankara ca...,ı 

kartıbk vermi• ve ıerek İmparator ve harp malzemesi yüklü olarak ~ 
ve gerek kendi namma tefekkür C b h k J ~-
ederek demittir ki: i utiye are et ettii için nsiliz ~ _.t 

"Bu tetekkürlerimiz sade size le~ de Habetiıtana derhal cepan-; 20 iJkteşrİD - P81' 
değil memleketim hakkmda çok ıondermek hazD"lıldarma batla - _ja 

ıayretler ıösteren Jngiliz hüka .. mıtlardır • , - Genel nüfus aayıat•.,.,...-
metine de racidir.,, Jt 1 •ı ~ 8 ya ) e Sayımın ~buk bitmNI 19Ji' ;;..! 

iT AL YADA HARP AKA· memurlarının sua11erine he~'~1r.. ~ 
DEMISI Diplomatik münaşabetle- veriniz. Memurları söze ta~ 6'' 

Roma, 13, (A.A.) - HükUmet • k ·ı • d.. ii .:ıtii dilerine yiye~k n fçeeek ~ 
yüksek 'hir deniz harp - akademisi rın esı mesı uı nu yor mek yuaktır. 
kurulmasına dair bir kararname Cenevre, 13 <A.A.) - Havu: Bay 

1 

sap""6l ,aıl 
neıretmittif. Eden'in zecri tedbirlerin tatbiki l~in , fietıdlaUk u-~ 
A VUSTURY ANIN BiR Y ASA"CJ sosyete azası devletler arasındaki kon ~ 

Viyana, 13, (A.A.) - Avutttur feransın kararları hakkında hük6me-
ya hi;kumeti Habeıistana dair 0 • tine mahlmat ''ermek i~n hafta or - Geçmiş Kurun/ar :an 
lan filimlerin gösterilmesini ya • tasında Londraya gideceii bildiri) - 1 J!P• 

beb ı 4 Tetrinevve. .J.JI sak etmiıtir. Bunun ıe i, bura - metkedir. ~ 
da ııöıterilmiı olan bazı Alman fi Konferansın, ltalyava cridecek si . • Yunan kralı dün ıaat f,. 

- • ~ e mühim bir ihtil..C .. -rinnlflİ'• . ~ 
limlerinin Habe!lerin lehinM .bu- lah ve mühimmat üzerine konulan ~ ,,,-,. IJ(lllr 
1 d vatı takdidindı- kral naibi _,.1a•• 
unması ır. amba"l'oya kredi, sermaye .,.. ithalit ~ ,,_.,"' 

914 SINIFI tayin için rMlıuh mecliai 1 ..; 
ambargosunun da ilavesi için icap e- aJ,f., r 

R 13 (AA) R • ıanı tplı11acak ya kralın h •"'·-:_ .. ~ 
oqıa, , . . - eımı ga· den bütün tedltirleri en fazla üç gün hut da mU.takU idare ıekll ~ 

zete, hava hücur:ılarına kartı ko • içinde ittihaz edeceği ümit edilmek • 
yacak ıüel teıkilita mensup kü . tedir. laccktır. bir 1#' 
çük ıübay ve neferlerin eeferber • Yunani.ıtanda açılacak ~ı fJlf 
edilmelerini e-mir ve 1914 !ınıfı . ı Konferansın, lngiliz heyeti murah- rlhi tabii nıiizeıi için ~ah::;;,v. 
nın terhiain,i; tehir eden bir buyrul hasasr ile diplomatik münueba~ kes- yüz bin drahmi teberrü et ~ 
du netretmitlir. meyi dütünmelerine rajmea, daluı • Fran31z nazırlarlle ~:~ 
LONDRA HABrc: ELÇlSININ geniı tedbirlere bat Yurmaıı ihtimali rı dün Eliza ıara.guula ~~ 

~ pek azdır. Bo""yle bir tedbir kabul e· i ti ,,,.,,,,.,, _.,__:ı O~ULLARI Milranın rigaıet n ~ ~ ~-__, 
L d 13 (AA H dildiği takdirde bazı hükômetlel'İn hayat -"alılığına nilıa11et ;•· ...1 on ra, , . . - abeJis - ,,...,. 1 eP":~ tanın Londra elcisi doktor Marte· hur:a muhalefet etmesi r.liih~emeldir. ii:ere daha mebzul ve ucu el,,Jf 

nin biri 22 ötE>ki 23 vaıııında bulu . Zira bu hükumetler anlaşmazlığın j frtlariki çarf'lerini müzakere 
nan iki oilu da Adiaababaya ıit· nlU~lihane ı-urette ~alli i~in mür.ake - ı.:l.:er~tl~fr~·-~~------~r'"' 
mitlerdir. re ümitlırini kumemektedirlu. · 
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Yapışık Kardeşler 
__ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 

Yazan: Rudolf Van Wehrt ~rı, ul!OOi 

Çang, Hastalandı .• 
Nüzülü atlattı; fakat şimdi de 

soğuk aldı, ·öksürüyor .• 

Bizde atletizm işleri 

Sırtüstü düşüp ha yıl
süreyya operetı adım maktan kurtıılmuşuz! 
adım yükseliyor 

OPERET 

Hu yıl tema~ hayatı geçen yıl - d d• ~ 
ıara göre daha genil>. daha ınanaır. Atletizm federasyonunun gün er ığı 
daha derli toplu bir manzara göste · d ki 
riyor. Şrhir tiyatrosu operet krsmı - cevap etrafında düşün Ü erimiz 

Yapışık kardeşlerin son Avru ·J 
Pa turnesinde ilk temsil verdikle · 
ri Yer Berlin, son temsil verdikleri 1 
Yer .de Londra idi. Almanyanrn l 

Pa.yıtahtında başlıyan temsilleı j 
İngilterenin payitahtında sonunu 
~ulınuştu. Londra ! Siyamlı ikiz . l 
er, daha son sekiz yaşındayken 1 

aostonda kendilerini istismar e -1 :en ka!)tan Koffini Ei1kip atmı~ • ı 
kar, hu menfaatpereut adamla ala. 
alarmı keşip , ba~lıbaım:\ kazan. 

~alt için Avrupa turn~!İne çıkmı~ ı 
ar ve ilk hırre me~hehsi, ilk tem-

ıi! Verdikleri t ehir, Avrup:ı ktl'a-. 
~ının bu §ehri olmuıtu. Londra ! O i 

halinin geçici bir arızaya uğradı
ğı, tamami!e tehlikeyi atlatmı§ 

olduğu mülahazasında bulunu • 

yordu. Herhalde Eng kadar üzün
liiye kapılm1yoı·, iç.ini üzüntü kur
du kemirmiyordu. 

Şimali Karolinada 1874 sene • 
sinin kanunusani ayında hava pek 
berbat gidiyordu. Soğuk, karlı ve 
yağmurlu bir hava .... umumiyetle 
böyle olmakla beraber deği§iklik 

de göstermiyor, arada bir yumuşu
yor, aldatıyor ve birdenbire şid • 
detle bozuyordu.Kolayca soğuk al. 
mağa sebep olan karar11zlık ! 

nın dram kısmile ayni çah altına a -
Jmması yüzünden ortaya !;•kan boş • 
luk Süreyya opereti tarafından dol
durulmuş n>ya doldurulacak görünü· 
yor. Sahnenin çalışkan bir uz,·u olan 
Ertuğrul ~ad<'ttin de Naşitle hir -
!eşerek Şehzadcba ında yeni men;i • 
mi açmış bulunuyor. ~aşit - Ertuğ

rul ~adettin grupunda en sevinile -
cek taraf bu grupun tulUat~rlığ1 br -
rakm1ş olmasıdır. Bunun çok faydalı 
sonu~lar 'ereceğine ı;;üphemiz yok -
tur. 

Süreyya operetine gelince: maddi 
imkansızlıklar ,.e belki de yersizlik 
vüzünden zaman zaman ~ahşan bu Ö· 

perct son ay içinde ' JJül'eyin Kemalle 
Şaziyenin iltihakile kunetlenmi~ bu
lunuyor. 

En·elki akııam ":Emir Seviyor., ad- 1 

lr operetle Jhansız tiyatrosunda ça -

Balkan oyunlarının bizim için [ 
verdiği acıklı netice hemen bütün 
gazeteleri harekete gtirmi~. müsa· 
baka günlerinde görülen ~e duyu 
!anların müsabakalardan sonra 
yazılmasına baflanmıştı. Böyle ol
ması da biraz zaruri idi. 

Atletizm federasyonuna gelince; 
evvelki günkü sayımızda düşünce· 
mizi sonra yazmak kaydile, av · 
nen koyduğumuz bir hayli gecik • 
mif. bir tebliğle bu tenkitlere ce · 
vap verdi, yahut vermek istedi. 

Vermek istedi, demeyi daha ter
cih ediyorum. Çünkü belki fede• 
rasyon "bütün nefriyat yanlış ve 
a11lsızdır.,, demekle bütün neşri • 
yata cevap vermiş olduğunu. sana
bilir ama bence bunu tam bir ce .. 
vap telakki etmeye imkan yoktur. 

Niçin yoktur, anlatalım: 
A . Ten kitlerin ruhu ve esa11, o

dar kimlerden mürekkep olacağı. 
nın belli edilmemiş binnetice ha
zırlanılmamı! bulunulduğu doğru 
mudur? Stafet alıp vermekteki a· 
cemilikler neyle izah olunuyor? 

IIIV • Bastırılan rozetler kaç la· 
ne baıtınlm1ştır, kimlere ve niçin 
dağılm rşhr? 

t 

Federasyon diyor ki: ._ 
B • Romenleri geçememekliği • 

miz onların, Atin:.ıda yapılan ve 
bizim kotucumuz olmadığından gi 
remediğimiz, maraton yarııların. 
da kazandıkları 11 puvan netice -
ıidir. Diğer Balkan devletlerinin 

atlet mevcutları pek f azladn ve bu 
adedlere nisbet edilince Türk ta -
kımımn aldığı sonuçların 1aşıla " 
cak kadar iyi olduğu kahul etme· 
mek kabil değildir. . 'Plan Koffinin gözünde tütün, 

!~hir, memleketinin en büyük §eh. 
tı ! 

lı:-mnya ha~lıran bu trupun ilk tem
silinde bulunduk. Üzerimizde bırak -
tığı te~ir umumiyetle iyi bir te-.ir ol • 

Kardetler, Çangın evindeler. Bi 
ribirlerinin evlerinde nöbetleşe o 
turut mukavelesi hükmünce, bu • 

gün ve bu gece Eng Çangın miaa .. 
Çang Bankera, Londradan Nev firi. Ak,am ohıyor. Ortalık karar.. du. Del\Or bu yeni operet i~in müm -

Yo k d dı. y almz deg- ilJer. yanlarında kün olduğu kadar iyi idi. Temsil de h r a önüt seyahatinde yolda~ en büyük değer iyi başarmak isteği 
a.atalanmı§tı. Vapurda önce de "d Çangın Londradan getirdiği yaş ' 

1 
k k d" . 

1 11
• d' d t 

n· ıı . • • o ara · ·rn ını 1e ı e ıyor u. rma 12 tutması sanmıtlar,• fakat çok hca hır adamla Mavnt Eyrıden Toto Aı::uman rolünde her nkit oldu· 

kuduğum yazıların siklet merke . Ali ... Fakat atlet mevcudünun 
zi işin iyi idare edilmediğinde, ta.. çokluğunun iyi derece alınmaıın3 
kımın iyi tertip olunmadığında, hü muhakkak büyük bir sebep oldu .. 
kumetin bu işe ayırdı~ı büyük pa· ğunu ileri sürmek de hemen ka • 
ranın çok geniş bir §ekilde kulJa . bul edilecek bir fey olmua gerek· 
mldığında. birleıiyordu. tir. Nasıl ki, atlet mevcudü 10 bin 

t~meden hafif bir nüzii.I alameti çağırttığı bir noter var. Yaşlıca a· ğu gibi .ı;esi ,.e hareketlerile sahne)i dol 
fatketmi§lerc\i. Bu tehlik,.Ji rahat dam, Çangın qususi sekreter seç - duruyordu. Emir rolünde Hüc:e);n Ke 

•ıılanr§, tabii Çangı enditeye dü- tiği bir İngiliz. Çang, huhusi ıek- malin tek kusuru Yardı: 
!hiirrnüştü. Fakat Eng Bankers, da- reteri ve noter, Çangın serveti ge· Taklit ettiği heyi iyi ba~rama -

B . Federasyonun cevabındaki olduğu bildirilen Yugoslavlar at 
tabirlerle "bitkince calıl'mış olan, let mcvcudü 20 bin olduğu gene 
Türk takımı hakkında liyik olma~ federasyonun tebliğinde öğrendiği 
yan ithamlar yoktu. Bilakis.. miz Romenleri geçmİ§ bulunuyo1"' 

a fazla telaılanmıfh. Çünkü, kar liri hakk!nda mali birtakım müza· mak. Übeyt rolünde Mehmet İbrahim 
d · l h bir hayli beğenildi. Bununla beraher 

Şimdi cevaba gelelim. F ederas· 
yon şövle dü~ünüyor: e;ı öldüğü takdirde kendui de Ö· kereler yapıyor, hararet i araret· 

1 ) üzünü hOyndıktan sonra elle,rini be· A . Takım en iyi şartlar altın · 
da f'n isabetli şekilde kurulmus · 
tur. lsbatı dil bugüne kadar hiçbir 
takımın ''ermediği randmanı ver .. 
mis o0lmasıdır. 

etekti. O, bunu biliyordu. Dok · li konufuyorlar. Şömineye boyu • yaz bırakma ı bir hayli garipti. 
lorlar, bunu muhtelif tarihlerde na odun atıyor. Çang souk almış · Enis rolünde Lutfullah mm·~ffak 
•Öylernitlerdi. Bilhassa Berlindeki ,tır. Öksürüp duruyor ve arada bir olanlnrın ha'!j ında geliyordu. 
lt!ınasta, ölüm NUkuunda~ iki' tuaf gôğıünü tutuyor, elini bağrına bas tık defa görôügühtüz1 bRyon Hic -
•- • """ ıJ Bu -satırlar, iıim sayarak, mad. '«in hanlrisi ölilrse ölsün, diğer ta· -.tırar&.k, acı duyduğunu söylüyor r na gefin~:,...,. 4'~lllsini ir operet de isaret ederek düşünmelerini an. 
!'tf İçin de ya hemen yahut da çok Güçlükle nefeı alıyor, bu sırada s.'lhne.si için lüzumu kadar hareketli lahnlara kandırıcı bir cevap olma· 
itçıneden ayni akibetin mukad • ıztırap çekiyor. bulamadık. ihtimal henüz sahneye ye- ta ~erektir. 
de ld ' s·· . k k t Ç ni çıkmasının bunda büyük iesiri \"ar. Bugu"'ne kadar göru .. lmemiş bir r o uğunu doktorlar ittifakla _om meye pe ya ın o uran an d 

1 
.. 

f' l Bundan baf,;'ka ses nokta ından a U· rand1111an verdi dive ortaya cıkan cıy erni§lerdi. Batla Patolojik A. gm yiiziinü alevlerin kızıl aksi ya· 
tı zumu kadar kunetli değil. Halbuki bir takımın muhakkak en isabetli r-a.tonıi üstadı Professör Rudolf lıyor. Tabii yanı ba!ında oturan k 
l' güzel lıir "esi var. Yalnız i.sti~·ere · n şekildr kurulmuş olması. en kuv ~ 
l 

1
rtov olmak üzere bütün doktor- Engin yüzünü de. Engin elinde bir bütün ~esile söylüyor hissini bırak - vetli olması lazım~elmez. Fede · 

ı'r .. Ve ayırma operasyonu yapı· kitap var. Odadaki müzakerenin mıyor. Rayan Hicran bu iki noktaya rasyonu, bu sözlerile, daha iyi ku. 
lrtııyacağını, ikisinden biri ölün • dinleyici ve seyircisi olmaktan zi.. dikkat ederse :;ahne için iyi bir uzuv rulmus ytt hut uzuvları daha yerin· 
~ Cağ kalam ayırma yolundaki yade, P.linde tuttuğu tıbbi kitabın olacak. de kullamlmıs bir takımın daha 
te- h k ı fazla randım~n vermiveceg ... ini id-ı "a i müdahalenin de bo§una O· o uyucuıu. Bale heyeti de· dikkati çekecek de-
t d . ff k Jd dia eder !libi görünen bir mevkiye ,_ tağını, sağ kalanın aradaki bağ Çang, büyii.k bir mali iş çevir • rece e mum a o u. 

1
.. .. .. k . t · 

1 ~e ·ı l ~·· . . . r usmuş p,orme. 1s emıvorum. 
t •ı bıekle kurtulamıyacag ... ını, mek istiyor. Pamuk a ıp satacak. Bence ~ureyya operctı ışe buaz da--F b l d b' .. b ' d" 
Q • - ~ ut o a sporun ır su esı 1r. 
'!ta en usta operatör Fon Lan . Sonra, bir yığın Wtün satın almak ha emek .. ".~rır re kar:;ıhgındad rag - Arada bir nice B. takımları görü 

gt'lb k bet de gorurı-;e operet sahasın a şe - .. k' A t k l d d h f e olmak üzere, gene birçok kararında. Tütünü yapralç halinde ruz ı, a ım arın an a a az· 
~l>l!l-e.tör kesenkes bildirmişlerdi. ve tarlada iken, daha hasad yapı} . hir tiyatrosunun operet. ~ı:;mı~da~ la sayı t:ıkarıvorl...r. Fakat hiçbiri· 
• t ("!_ l daha fazla murnffak olabılır. Çunku mizin aklma hu B. takımlarını da· ,.:l ~. ng bu nüzül isabetinin tesi· madan parasını sayıp toptan e e t b kl d·~· · fla s·· 
. , "opere .. ten e · e ıgımız '·ac;ı r u ha fazla gol çıkardı dive A takım· 

e 0lüverirse? Eng, pek haklı, geçirmek fikrinde. Hem ucuza e- reyya operetinde daha fazla bir ara· ları yerine koymak gelir mi? 
:ek Yerinde olarak kıvranıyor, a- le geçirmesi tart! Ne kadar ucuz ya gelmiş, biribirini bulmuş. yolunu Federasyon, mesela asıl sorulan 
ttıe~ gözlerini kardeşinden ayır . satın alırsa, o kadar. iyi. Zira kir çizmiştir. ıu suatlere cevap vererek soranla· 
d 1Y'cn-, göz kırpmadan uzun uza . ona göre yüksek yekunda olacak. A. s. u. rı da, onnıyanlaTı da aydınlat -
ttıia .. o?a bakıyordu. Ve her iki Paraları Londrada, Pariste, Ams· malıydı: 
1 •naaıJe .• Hem hastanın hareket· terdamda, Nevyorkta, muhtelif 1 - Atletlerden b1r kısmı dinlen 
trı:n· 1 Romatizmaya me ai.\nlerjni nerde geçirmişler . <J· ·-'· •tetkik, hem onu elinden gel, yerlerde muh~,..Jif bankalarda. Kıt dir? 

·.ı 
1

iı kadar tedavi ediyordu. Kar- men sağlam faiz üzerine uzun il 
'leı k d . d _ . ı Kam" içinde mi. dışında mı? 
ll ~r e~ın ne um ugunu 11ter, müddet için bankalara yatırılmış, 1 il . Takım teşkilinin, atletleri · 
li~ de •. 0~.d~ğünü, derler! Hele bir- . kısmen de derhal bankadan çe -

1 
mizi henüz tama.mile tanıdığı id • 

Ji e olu§un muhakkak olu§u ha- kebilmek imkanına m~.lik. Husu . dia edilemiyecek kadar eski sayıla 
"ll~e! O söz belki doğru, böyle ıııi sekreter, rakkamları cemediyor, iiııı••••• a:ımz bilecek yabancı antrenöre bırakıl -
.. ~~! 1Yette i•e hiç •üphesiz en dog~ . l l ·1· ı · F f dığı ve takımın bu antrenör tara-
.... .. - ~ no er, n~t ız nası, ransız ran · Naşi! - Ertuğrul Sadi fınrlan kuruldu2u doğru mudur? 

gı ve Dolar farklarını bunlar ara· Şclızadcbaşı TUR,4N Tiualrosunda 111 . Ulusal takıma dahil atletle· '&.~ a.~urda iken hafif bir nüzül i
~ etıne uğrayan Çang, bir müd · 
'4tt b• h ıtap, dalğın yattı. Enge nis 

~:l~ hareketaizle§mitti. Daha a• 

11t ımıldanabiliyordu. Bu hal, de 
.ı ı Yolculug"unun dörtte ücü müd '4cr ~ 

ı'-! tnte böyle sürdü. Karaya yak . 
Q &.taklarına yakın geçer gibi ol · 

k,ı.ı. liaata, gene ayaklandı ve Eng, 
t' d 

\)d er.eceye kadar rahat nefes 
~i 1

• Bır dereceye ](adar, çünkü ,ze 
&.ld"e okumuş Eng, bu iyileımenin 
ltk a.tıcı olabileceğini, haıtahğın 
. rar nüksedebileceg"ini dü•üne -'l' :; 
ı 'Yordu. Çanga gelince, o faz· 
1cu!kuda değildi. Bilakis, ııh • 

aındaki kıymet farkını. o günün · h · k · t' k b · Bu gece s. 20,30 da rın eost amna ış ıra mec urı· 
borsa cedveline bakarak hesaplı· yetinde bırakılmı•mıdırla.r? 

ııj: BESTE (;F.LJ<;N ' ":t 

yor, mukayese ediyor. Bı1 hesap, iV - Kampta yemek listesinin 
Yodvil 3 perdr. Her 

mukayese falan sırasında, Çang yaban-: ı Pntrenör tarafından ter 
öksüre öksüre elindeki uzun bir tarafa . tram\·ay. 'J'e· tip edjlcliği, atletlP.rin la7lm geldi. 

lefon: :?2127 ği şekilde "'ıda alamadıkları doğ · kurıun kalemle, kalemi parmak · ru mudur? 

tarı arasında çevire, c_evire, dizle- l V. Semı'h Necdet 200 metrede Matbaamıza ge en e•erler: 
rine konulan bir kağıt bloku üs - _. kosturulmamıttır? 
tüne bir ıeyler yazıyor, notalıyor. yeni Adam iV - Rekoru cok daha iyi olan 

A .. 1 k h' · k ve ta lzmirden ;icalarla getirtilen nsızın yorgun u ıssettı, ar- 93 üncü sayn ~rktr. !~indekiler: 
deıi Enge döndü: lsmail Hakkı, Cami, Vahdet Gülte . atlett H;iseyin takıma niçin alınma 

mn ır .. 
kin, Seniiha Uzunha..,an, Sıtkının ya • IIV • 1933 de 4Xl 00 B:ı}l.,an ~am - iyi değilim, Eng. Kendimi 

y~rğun. rahatsız hissediyorum. Yat 
malıyım. 

'(Arkan t'ar) 

zıla~·ı n~-. Bu ~ayıda. Kerim Sadi~in pİvonluğunu y<'lrıslardan evvel ya. 
An~ı-Ant~mark._ızm kıtabı~rn _ten.kıt · ı P.ılan uzı:n hazırl :a nmalar nct:ce
krı v~ bir zrka sa) fası. Zahır :Sıtkı- ıunde k1'7.andık. Bıt sefor takım1 
nın karikatiirleri \ardır. · kuracak dört atletin ta ıon güne ka 

lar! 
Balkan oyunlarında üçüncülü 

ğü kazandığımız yıl atlet meT . 
cudumuz daha mı fazlaydı? 

Bundan ba§ka güreı de sporun 
bir tubesidir. Bu §ube de kazan 
dıklarımız . ve vardığımız ~refli 
sonuçlar da böyle rakkamlardan 
mı kuvvet.alıyor? Bunu da öğren· 
mek isterdim. 

Bütün bunları bir tarafa bıraka· 
lım. Öyle hatırlıyoruz ki, müsaba· 
kalardan birkaç gün evvel atlc · 
tizm federasyonumuzun bu mü • 
sabakalar için dü~ündüğü amacın 
üçüncülük olduğu yazılıp çizilmi§ 
ti. Üçüncülük almanın ne demek 
olduğu federasyonun bittabi etraf 
lıca hesap etmiş olması gerekti. 
Romenlerin 11 puvan avantajla
rının da bu arada hesaba kablmıt 
hulunması tabiiydi. 

Evdeki hesap çarfıya uymadı. 
Üçüncülük değil dördüncülük (tu 
nu C\dile yadedelim ! ) sonunculuk 
da karar kıldık. Vaziyet böyle i· 
ken federasyonun taikunmuzm el· 
de ettiği sonuçların "şa,ıılacak de
recede iyi olduğunu kabul ,etme • 
mek kabil değildir.,, cümlesinin 
kar§ısında ben kabil olduğu kadar 
§aşmaktan baıka bir ~,. bulama • 
dım! 

Üçüncülük beklerken dördünc.ü 
lüğü temin eden netice lkart11m • 
da şaşmamak kabil değilse ya f e· 
derasyonun gösterdiği amaç yani 
üçüncülük tahakkuk etseydi JMt 

yapmamız lizımgelecekti? Sırt 
üstü düşüp bayılmamız mı ! 

4 

Balkan müsabakalarmm sonun· 
cu gününe ait yazımı yazarken Ta
ziyeti kısaca itaret etmif, bu acı 
mevzua tekrar dönmekten ka.çm. 
mıştım. Federasyonun cevabm. 
da " bütün bu neıriyat .• ,, ta • 
birini pek geni§ bulduğum için yu 
kariki satırları yazmaya, bir acı 
bahse iıter istemez dönmeye mec
bur oldum. 

lıterlerse daha fazla da konu • 
§&biliriz. 

Yugoslav tayyareciler 
Şehrimize gelip Ankaraya si

decek olan Yugoslav tayyareleri 
bu ay içinde gelecekse de, henüz 
gelme tarihleri tesbit edilmit de
iildir. ' - ...._ 
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BALIKÇI 
J imam Yahya da 

I 

Habeş emrinde ••• 
. , - Binbirgece 7na3allanndan -

(Başta tarafı 11, 12, 13 Birinci 
teşrin sayılarımızdadır.) 

(Ost}'tını birinci ele) 
toplar, tepelerdeki gizli yerlere 
konmuştur. Bunlarla. alçaktan u
çak İtalyan uçaklarına ateş edi -ı 
lebileceği ümit edilmektedir. 1 

İtalyan pişdarlarının Harrara 1 

al!ı\lış mil mesafede olduklar: ya• 
lanlanıyor. 

mişlerdir. Tigre copheainde Ha -
beş şefleri birçok kab1~elerle bir· 
likte İtalyanlar tarafına geçmek· 
te devam ediyorlar. A~ıiğrat' al -
mış olan General Santini'nin kuv
vetleri Tigrenin doğu lıölgesin 

de ileri yürüyü~lerine rkvam edi. 
yorlar. 

Bu kafir kadın her 
gün efendimize vereceği şarabı punç
Ja karıştırıyor da öyle içiriyor. Efen
di de sabaha kadar başını uykudan 
kaldıramıyor. Efendi uyurken bu kt\
fir kadın biçimli elbiseler giyiyor. Çı
kıp gidiyor. Sabaha kadar giıli yer
lerde eğleniyor. Sonra sabah olunca 
geliyor. Efendimizin burnun bir ne
vi buhur ile tütsü veriyor. Uyandın -
yor.,. diyordu. 

adama muhabbetin vardır." Dedi. Bu 
defa mePun kadın ağlamağa başla -
dı. Arabın üzerine atıldı. "B~nim sen
den başka sevgilim yoktur. Sen beni 
kabul etmiyecek olursan ben nerelere 
gideyim. Ve kimlere halimi anlata • 
yım.,. dedi. O vakit Araba biraz sü • 
kunet geldi. Kadın elbiselerini çı • 
kardı. Araptan yemek istedi. O da: 
•'Bir tencere içinde pişmiş fare ile bir 
kase boza vardır. Fareyi ye. bozayı 
iç.,. dedi. 

HABEŞ KADINLARI DA CEP- HABEŞ SEFERBERLIGl BlTTl 

Ben sözleri hep dinliyordum· Fa -
kat duyduğumu hiç hissettirmiyor • 
dum. Bu sözler bana o kadar dokun • 
du ki adeta. aklımı oynattım. Sabır -
sızlıkla zevmecin gelmesini bekledim. 
Nihayet geldi. Ben yine bir şey his -
settirmedim. Zevcemi her vakit oldu
ğu gibi neş'eli bir yüz ile karşıladım. 
Bütün gün bir şey sezdirmedim. Ak
şam oldu. !yş ve işret sofrası kurul
(lu. Zevcem bana bir kadeh şarap ge
tirdi. EJile verdi. Ben aldım. !çer gibi 
yaptım, fakat içmedim ve gizlice bir 
kenara döktüm. Her vakit adetim ol
Cf uğu veçhile yine uyur gibi yaptım. 
O vakit zevcem kalktı. Yüzüme bak • 
tr. Bana "Behey veledizina. senin elin
den ne vakit kurtulacağım. İnşallah 
bir daha uykudan uyanmazsın • ., de -
Cli. Sonra güzel elbiselerini giydi. Çı· 
kıp gitti· Ben de hemen arkasmdan 
kalktım. Kılıcımı alıp peşine düştüm. 
'l'A şehrin kale kapısma kadar var • 
·dık. Zevcem kapının .kilidini açtı. Dı
pnya çıktı. Ben de arkasından yil • 
rüdüm. Şehrin dışında dağlar gibi 

Hemen alc:,.ık kadın yerinden kalk
tı. Bunları yedi ve içti. Sonra Arabın 
yanına geldi. Koynuna girdi. Ben bu 
faciayı görünce aklım başımdan git • 
ti. Kulubenin içerisine daldım. Ve kı
lıcımı çekerek ara.hın boynuna çal • 
drm. Artık arabı öldürdüm diyerek 
kalkıp konağıma geldim. Yatağıma 

yatıp uyudum. Meğer bu aralık zev
cem yanıma gelip yatmış. Benimle 
Mraber sabaha kadar uyumuş. Sa -
hah olunca saçlarını kesmiş. Siyah el
biseler giymiş. Bana: "Akrabamdan 
biri ölmüş. Bugün haber ~ldım.,, de
di. Ben tecahül ederek geceki mace· 
ra hakkında hiç bir şey söylemedim. 
Aradan böylece bir yıl geçti. Karım 
her vakit ağlıyordu. Sonra gôya öl
müş olan kimse içinde defnolunmuş 
gibi konağın bir köşesinde bir türbe 
ve üzerine bir kubbe yapılmasını ben· 
den ric.a etti. İstediğini yaptım. Tür
be tamam olunca o siyah arabı bu • 
raya nakletti. Hu zaman varıp ziya
ret ediyordu. 

(Arkası t'(lr} 

)'Jğılmış çörçöp ve pislik vardı. Bura- l===========;;;;;;:=:;:-
da en aşağı tabakadan olan işçi ma-
kulesi siyah araplar otururlardı. Zev
cem burada çamurdan yapılmış bir 
kulubeye girdi· Ben de kulubenin dı -
şından bir delik bularak içerisini gör
mek istedim. Ne göreyim, bu hain 
kadın kulübenini i~erisine girdikten 
sonra çirkin !urath, dudaktan sar -
kık, kamı~ sapları üzerine yatmış bir 
siyah ~rabm ellerini öpüp ayak ucun-

DON ve YARIN 
Tercümr ld'!iiyatı 
... Sayı; 43 

HAYDAR RfFAT 

EFLA ~ UN 

HEYE GiDiYOR 

Jijiga, 13 (A.A.) - Buradan 
Ogaden cephesine doğru her gün 
binlerce Habeş askeri geçmekte
dir. Bu askerler çok keyiflidir. 
Aralarında birçok kadın vardır. 

Harar civarında seferberlik 
hemen hemen tamamlanmıştır. 

Ogaden cephesinde yalnız 

müsademeler olmakta ve fakat 
heran büyük bir ltalyan taarru -
zuna intizar edilmektedir. 

ADDlS. ABABA- ClBUTl 
DEMlRYOLU 

Addis • Ahbaba, 13 (A.A.) -
Havas Ajansı bildiriyor: 

ltalya hükumeti. Habeı hüku· 
meti Addis - Ababa - Cibuti 
hattından mühimmat nakletme -
diği takdirde ltalyamn bu hath 
bombardıman etmiyeceğini Ha .. 
be' hükfunetine bildirmiştir. 

Habeş hükumeti müsbet cevap 
vermemiıtir. 

lTAL YAN ELÇiSi 
Addiı •Ahbaba, 13 (A.A.) -

İtalya ·elçisi Vinci ile Kalderiniyr 
hududa kadar götürmek üzere is~ 
tenilen hususi trenin gönderilme· 
mesi tebliğ edilmiştir. Vin.-:i ve 
Kalderini hala Ras Destanın ;ka .. 
metgahındadırlar. Kimsenin z.i. .. 
yaretine müsaade edilmemekte . 
dir. 

KIRK DAKiKA ... 
BOMBARDIMAN 

Cibuti, 13 (A.A~ - İtalyan 
çevenleri Assabdan hareket eden 
ltalyan ordusunun Harara 80 kil0r 
metre kadar yaklaştığını söyle -
mektedirler. Harar Ras Naseibu'~ 

da divan durmasın mı? Zenci hiddet
le: "Behey fettan herkes sevdikleri 
ile bu saatte iyş ve işret etti ve uyu • 
ıru1ğa. gitti. Benim bu zamana. kadar 
gözlerim yollarda kaldı.,, dedi. Zev • 
cem olacak mel'un kadın ona: "Ey 
benim se,·gilim. bilirsiniz ki cariyeniz 

ı nun kabileleri tarafından müda · 
faa edilmektedir. 

amcamm oğlu ile evlendim. Ondan 
memnun değilim. Size keder gelmesin 
diye bu vakte kadar şu ~hrin harap 
ol'mamasma çalr!}tım • .,. diye cevap 
nrdi· 

Arabın hiddetini teskin etmek is -
tedi. Fakat arap yine itimat etme • 
di. "'Sen yalan söylüyorsun. Eğer bir .~Bl~iiılii~iilBlllmllliill 
Ciaha böyle geç kahrsan seni bi\: da -
ha koynuma almam. Bu kadar zamırn 
geç kahşından bellidir ki zevcin olan 

Satııt rnerkeıi: 
VAKIT Matbaa.ıu Ankara Caddesi 

Fiatı 35 Kuruıtur. 

Roma, 13 (A.A.) - lteJyan 
gazeteJeri, İtalyan ordusunun do
ğu Afrikadaki bütün cepheıer -
de faaliyete devam ett:ğini kay -
detmektedirler. 

Somalide ltalyan uçak lart 40 
dakika müddetle Dııg.uris istih -
kamı ve Veble - Şeb-eH ırmağı 
üzerinde tahkim edilmİ$ olan de
galanko köyünü bomb\\rdıman et• 

Addis - Ababa, 13 (A.A.) - · 
imparator. kuvvetlerinir önemli 
bir kısmını tefti~ etmiçtir. 40.000 
den fazla asker, harp tarluları 
söyliyerek sarayın önünde bir ge"' 
çit resmi yapmıı. bundan sonra 
şehir sokaklarından geçmişler -
d. • 

ır. 

Dün seferberliğin son günü İ· 

di. Erkekler cepheye gittiklerin .. 
den Aclis - Ababa g\.iııden güne 
boşalmaktadır. 

Şehirde kalan halk İta!yan 
diplomatik heyetinin hareketin -
de Co§kun gösteriler yapmıılar • 
dır. 

SEVKlY AT DEVAM EDlYOR 

Napoli. 13 (A.A.) - 20 sııbay 
ve 300 asker yüklü olarak hare -
ket eden Toscano vapuru, Mesi • 

nada silo fırkasına mensup iki 
bin asker yüklenecektir. Menisa
dan haber verildiğine göre Pie 4 

monte vapuru, Afrikaya giden i 
ki hin asker ve em subayı yükle -
mittir. 

iT AL YANLARA TESLİM O 
LAN RAS'IN MAZISt 

Roma, 13 (A.A.) - Giornal 
d'ltalia gazetesi Dedgaz Haile 
Sellasiye Guksanm ltalyaya de -
haletini tefsir ederken İtalya kra 
hnın 1932 de Eritreye yaptığı se
yahat sırasında Tiğer ,eflerim 
ve bu arada Ras Guksa•yı buzu • 
runa kabul ettiğini hatırlatmak 
tadrr. 

Ras Guksa daha o zaman ltal• 
yaya iltihakına müsaade edilme · 
sini istemitti. 

F AŞlZME ALEYHTAR Blll 1 . 
TAL YAN PROFEESÖRÜ HlZ -

METE HA.ZIR OLDUGUNU 
ElLDlR:YOR 

Roma, 13 (A.A.) - F aşi.ımin 
ilanmdanberi Brüksele iltica et -
miş olan meşhur tarihçi ve Nt.ı.poH 
Üniver:sitesi eski profesörlerin • 
den Bay (Arthur la Briola) Brük
seldeki İtalyan büyük elç.isine fU 
mektubu göndermİ!tir: 

"Ülkemin önemli, giiç fakat ft" 
relli bir ha;•ekete giriştiği fU ıır~ 
c!a bütün ıiyaaal. clüşüncelerinıt11 

üstimcle aayJğım ülkeme olafl 
bağlılık hislerimi ekselansınıııd 
temin e.:lerim. Y Q§ım, ve gözferinı 

'mücadelede Faal bir eleman ol • 
mama müsaade etmiyorlarıa Ja, 
me11cut kuvvetlerimin ülkem hii • 
kumetinin emrine hazcr olclıığa114 

ıizi temin edebilirim.,, 
Eski ayrı§ partisi üyelerindeıl 

ola.n La Briola 1924 denberi Iı-1' 
ya dı,ında yaııyoı·. 

lT AL YANLARIN GlRME51 
YASAK! 

Tokyo, 12 (Özel) - Burad' 
"Aethopien Caf e,, namında bit 

kahve açılmııtır. Kahvenin kaPf' 
sın'.l asılan bir levhada ltalyaıı ' 
lar için yasaktır,, cümlesi vardfl' 

iT AL YANLAR ARKASINI>~ 
KIYAM 

Londra, (Özel) - Meoı ChtO' 
nichJe gazetesinin Adis - Abab•' 
ba aylarının gazetesine bildirdi' 

ğine göre timal cephesinde 1ts1 : 
yan ordusunun arkasındaki yerlı 
ahali kıyam etmittir. 

HABEŞLER LEHiNDE tNGtı' 
TERE MÜSTEMLEKELERIN' 

DE NOMA YlŞLER 

Berlin, 12 (V olk. Beobacti' 

ter) - lngiltere müıtemlekele. 
rinde Habeıliler lehinde nüın• · 
yiıler ciddileıiyor. Bomba)'dJ 
halk ltalyan konsoloshanesi 6' 
nünde nümayiıler yaptı. Bu ııiİ: 
mayİf lerin önüne büyük bir Jııl1' 
li:z poliı müfrezesi geçti. Hindi•' 

tan müılümanları da bu nümatil' 

lere İ§tirak ettiler. 
Mısır Müılömanları Habeıi•' 

··11d~gu tanın galibiyeti için gece 
camilerde dua ediyorlar. 

Kezalik lngilterenin Afri~' 
müıtemlekelerindeki niyahlar d• . , 
Ha~şler için bir muhabbet ga• 

·~ . ~· termektedirler. Londranın sırı 
·ıı~ malarında Habeıistan harbt 

dair gösterilen bir filmde Mut•0 ~ 
!ininin ve çocuklarının resİJ11)et 
gösterilirken halk "Kahrob\lıs': 
diye bağırmıf, Habef impar•to 

. .. ·ı· lk••1'' runun resmı goıterı ınco a 
mıtlardır. _,, .......... .-................. __. ........ _.. ........... _...,., ................ __________________ .... ___________________________________________ ._. ......... ~-------------·---.... ---öl' 

Böyle söyledim. tarclığım \e mes'ut ettiğim için içim • semle her halir<!le ilglJi olduğuıtU ı 1 Aradığım Badln~1 l Aşk, Macera ve Hayat Ro.manı I• 
Yazan : Kadlrcan Katlı Bölem· 22 

O günden sonra genç kıza karşı de bir yaranın kaşınmasına benziyen teriyordu. .. ettJ;.ı 
tam ve candan bir aşık rolünü yap • bir tat vardı. Pembe ipek maşlahına büruıt ii~l 
tım. 11- 11- 11- beyaz yaşmağrnın üstünden frl 1 bl' 

J.i?<zamanlarda inanmak istemiyor-_ · gözlerini süzüyor, etrafa gurur~a bÜ • 
du. H!l~ bir şüphe vardı. Fakat ak - Bu, hayab~da s~yl~diğ~m biricik kıyordu. Koluma asılarak saJtki 
törlüğüm o kadar iyi idi ki çok geç- yalan ve yaptrgım bıricık rıyadır. :Ba- tün dünyaya: 
meden bunlar da geçti. na pek pahalıya mal oldu. - lşte bu. benimdir. 

- Zatt!n onu ancak siz iyi edebilir .f kendinizi feda ediyorsunuz. Ben böy- Ona şunları bile ıı;öyledim: ~ :t- ~ Diye haykırmak istiyordu.. !ı'ıı' 
siniZ !. Onu siz yaşa.tabilirsiniz ı.. le anlıyorum. - Gözlerin benim için aşkın cenne- Büsbütün inkar etmemeli. Nişan . Sonra mendilini düşUrUyor, 

11- lf- :(. Onun dedikleri doğruydu. Ne de tine açılan iki sarmaşıklı pencere gi- lılık zamanımız oldukça güzel geç • emrediyoı·du~ 
Oldukça iyi olmuştu. olsa budala bir kıı değildi. Bunları bidir. Ben oradan bütün bir mes•ut ti. Issız yollarda, çamhklarda, 0 za • - Ferit, şunu allr mısın!. ytfil' 
Artık bahçeye inebiliyordu. Yeşil bildiği için de hala bir yosunlu göl hayatı görüyorum. man pek meşhur olan Çamlıca tepe • Bunu ilk defa yaptığı zanı3ıı 

ağa~1arın gölgesinde, fiskiyeli bir ha. gibi durgundu. Göğsümde sıktım, hatta dudakla • Ierinde aşk akşamlan yaşadrk. Mar • ne garip bir surette bakmışıın• 
vuz başında oturabiliyordu. Ona: rrndan öptüm. marada güneşin eşsiz renk oyunları O, şaşırmıştı. . t~' 

O kadar acımı§tım ki elden geleni - El'et. bu böyledir. Böyle yapmak Ondan sonra şaşıJacalt bir hızla i· yaparak bntışmı seyrettik. Kapalı bir Kızardı, dudakları titredt. 11tti~ 
yapmaktan çekinmedim. Zaten bu için insan pek insafsız olmalıdır. Hem yileşti. Toplandı, kızardı. olgunlaş - arabanın ic;inde a~k kitabının 0 meş- ben onun sözünü dinledim. nıe 
hastaya flA.çtan önce yiyecek, iyi yi • ne çıkar, dilediğin otuyor ya •.• Bu iş tr. bur "Ön söz,. ünü tekrar tekrar oku· aldım ve verdim. ifil~ 
yeceklerden önce de umut ve teselli belki beni de hiç ummadığım kadar Hastanaden çıkarken Ahmet Bey duk. Yava~ yavaş aradığımı sanki u-' Onu alırken birdenbire doittl fıı' 
gerekti. mes•ut edebilir... benim onunla sevi~tiğimi b<?ğenmiş 1 nutmuştura. Hutta onun hasretini gene eski gururu takınarnk eır-

Ona. nişan1anacağınuzı söylemiş - Diyecektim. olmalı ki: Irnlbimin bir köşesinde uyutmuş gi - bakınmıştı. ~· 
tim. Hastaneden çıkar çıkmaz yüzük· Fakat benim bu sözlerim hiç şUp • - Tebrik ederim dostum. :Bu. sahi • biydim. Tozlu yollardan, Brik, tAn;o._ -
]eri takacaktık. hesiz Zübeyde için bir ölüm haberini den yaradıhşın bir şaheseridir. Onu - lnsnn isterse her kadınla mes'ut pa veya fayt-Onla geçen bir ço 

'mr akşam bana bUtiin umut ve ar- doğrulamak kadar yaman olacaktı. yeniden hayata getirdin. Allah r-ar.a. olabilir. Hepsi de kadın .. Hepsinin de dın.ve erkek bize bakıyorlardı:_.; 
zu1arından vaz geçmiş bir insan hali. Hem bu kadar f edakarlrk ettikten son bağn:ılasın r •.• Mes'ut olunuz r.. kanr, c:ım ,.e her şeyi biri birine ben- _ Doktor Ferit Bey ... Ne git 
le dedi kt : rn bir de yalan söylersem: Dedi. zcrniyor mu? Ueak farkı o ltadar üze- 'şanlısı var! .. Esmer güzeli... ~ 

- Ferit bey, siz bana acıdınız ,.e - Hayır Zübeyde.. Yanılıyorsun.. Ben de görüyordum. Her],e:; de bay rinC:c durulrnağa cle~mcz ..• !'\!?:len ~üp _ Fakat erkek de kumral ı:,, 
bunuh için nipnlanıyorsunuz, değil Seni candan seviyorum. Seni e.c;;kiden. le söylüyordu. Vaktile de söylemiş- he e~r.1c i:' fü:nc:i ranclctir:l!:::i r.c!ı; ıl ~ _Hiç biribirine uymuyor1af· 
mi? beri o kadar seviyorum ki.. Şimdi-..·e 1erdi. la k2n~ir.1iz yaratabiliriz.. t . .ıt 

.:1 Jer taban tabana zı - .,.. 
- Pakat bunu nereden çıkardın? kadar eğer cesaret edip de bu duygu. Fakat ne yapalım ki h<>r güzel şey f>ö:rlc <lü,ür.r.ı~ğe bile ccsar~t edi- biri114' 

·.·oı·:l•ım. • - Kızrağrz görmemitin - Medineden gelirken vapurda boş larımr söylemedimse sebebi bir kor • bi, her güzel kadın da iyi bir arka • ' • 1 ter? ziyor. Hastanede sevişm f .. 
hulya~a kapıldım ve hoş bir rilya ya. ı kudandır. Seni dilediğim kadar mes- daş olamıyor ve ne olursa olsun :r:t· Zi.ibc··clc ile biribirimize gittikçe _ Has'nba.kıcı 

1111 
imiş? .• 

şadnu. latanbulda geçirdiğim sarsın-! ut edememek korkusu... zık ki bu benim aradığrm e§ değil.. da!!a y.ı' ;:::ı olGnr·t:r.r:.·za hir::.::e:liycr · 14 
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YAZI VE YONETIM YERi: J11111 .fie11inıllır1 ıe li111ı11 iiıtıı Hııı iinli illıtır1 ABONE ŞARTLAR/: 
l'ıllık e aylık o aylık Aylık 

l ilk iıii eksiltmesi feshedilen ve muhammea bedeli 8856 lira o . 
ııemıekeUmtzde 760 f20 2~ 110 
Yabancı yenen ısao T~ 400 ırıo 

POlt& blrllttne J 1800 ll~U ~ 111() gtrmlyen yerlere 

\ ldKrt: 
ııı ıron /YUJ ışıert: 

l'elıraı aftrHt ı K UH f1N 

ııırklyenln ber Po•ta merkeZ111de KUHUNa abone yuılrr. Potta ırutu.u No u 

~n ınikdarları atağıda yazılı yatak 91yuı 26/10/935 Cumartesi aü
nu saat 10 - da pazarlıkla Ankarada idare binasmda aatm alriıacak. 
lır, Bu ite girmek isteyenlerin 664,20 liralik muvakkat teminat ver
lbelerj ve kanunun tayin ettiği veıikaları ve ite ıirmeye manii kanu· -----------------------------------------
111 bulunmadığına dair beyanname1erıe aynı ıün tayin edilen saatte lstanbul Posta T. T. 
~alzeme dairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu ite d J d 
~ fartnameler Haydarpatada Tesellüm ve Sevk Müdürlüiünde, An- Başmü Ür üğün en: 

rada malzeme dairesinde ıörülebilir. Sayın halkımıza bir kolaylık olmak üzere ıehrimizin en kala . 
20o tane pamuk ıilte, 30 tane seyyar karyola tiltesi, 1600 tane balık ve itlek yerlerinden sayılan Galatada Köprübıı.tında Cenyo ıa-

y~~k ve yorgan çarıafı, 200 tane küçük, 1000 tane büyük yastık zinosunun evvelce iıgal ettiği bine muntazam b:r posta ve telgraf şu-
Yuzü, 50 tane küçük, 300 tane büyük bat yastığı, 200 tane cibinlik. besi haline konmuştur. Günün her saatinde açık tutulacak olan bu 

(6337) şubede şimdilik dahili ve haric' telgraf ve adi ve teahhütlü mektup 
b Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve makkablar~ ile kabul olunur. Havale, koli, abone ve Postrcatant iılcri eskisi gibi ar · 
oya tabancaları 12. 11. 1935 ıalt gijnü ıaat 15,30 da kapalı zarf u· ka aokaktaki mahalli posta ve te.graf müdürlüğü binasında yapılır. 

•ulu ile Ankarada idare binasında satın ahnacakdır. Sayın halkımıza gene ayni kolaylıkları arzedilmeK üzere, Pnngaltı. 
Bu İ§e girmek isteyenlerin 862,5 liralık muvakkat teminat ile ka Beşiktaı, Fatih ve Bayazit gibi muhim mevakilerdeki merkezlerimi~-

llunun tayin ettiği vesikalan, keza kanunun 4 üncü maddeıi mucibin de tramvay .caddeleri üzerinde er elverişli binalara nakledilmi~ti:-. 
te İ§e girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve Bunlardan Pangaltı merkezi gUnii.n her saatinde, diğer üçü ise l1er 
~lcliflerini aynı ıün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine verme· gün saat sekizden gece yarıaına ka. dar açık tutulacaktır. M&lumalen 
eti lazımdır. ilan olunur. (€289) 
, Buna ait !arlnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire

~'.11.den ve Haydarpafada Tesellüm ve sevk Müdürlüiünden alına -
ılır. (6338) 

~ _Muhammen L·edeli 18 bin lira olan 9 tar.e basit makaı tr.kımı 25 
ncıte!rin 1935 Pazar~esi günü saat 15,30 da Ankarada ıdare binv 

•rııda kapalı zarf usulü ılf! •atm a] ı nacaktır. 
İte girmek isteyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ile kanu
~ tayin ettiği vesikaları, kanun un 4 - üncü maddesi mucibince ite 
titrneğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklifle
?İltl i •Ynr gün saat 14,30 • a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lznndrr. 

J.f Şartnameler parasız olarak A nkarada malzeme daireainden ve 
1Ydarpaıada TeseUüm ve Sevk MüdürJüiünden dağıtılmaktadır. 

(6196) 

ol Haydarpaıa - Adapazarı - Haydarpaıa arasında i9lemekt e 
d '? gezinti katarlariyle Haydarpa ta - lç.me - Haydarpaıa arasın-
1' 

1fleınekte olan İçme katarlarının 20 - 1 O - 935 gününden itiba-
en itlemiyecekler.i sayın halka ilaıı olunur. (6401) 

~ Muhammen bedeli 40,000 lirtı. olan Ankara; Eski9ehir, Konya 
'fı' Samsun depoları su tasfiye teshr..tları 31 • 10 - 935 günü saat 10 d"' 
lzarhk usuliyle Ankara idare binasında ihale edilecektir. 

"- Bu ite girmek istiyenlerin 3000 liralık muvPtkkat teminat ile ka• 
t' ll1.1n tayin ettiii""Veaikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince i,,. 
~lt?1eğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliftf' 

rıı tlYfti gün saat 14 de kadar Cu Dairesi Komisyon Reisliğine vf'r · 
~eleı; Ji.zımdrr. Bu ite ait tarlnameler 200 kuru~ mukabilinde Anka · 
\ ·: Hayd:ırpafa veznelerinde satılmaktadır. (2982) (6400) ı 

\' Muhammen bedelleri ile miktarları, eksiltme tarihi, günü, ı;aalı 1 
~ ~uvakkat teminat mi'ktarlan at ağıda yazılı mah:eme ~apah ... art 
'b lü. ile Ankara da idare binasın da satın alınac-lktn. Bu işlere gir 
ti t1t ıatiyenlerin hizalarında y:izılı olan muvakkat teminatı vt'rmele · 
Jıa l'e kanunun tayin ettiğ 1 veıikala r ve işe girmeye manii k•nuni bu 
'"1ııadığına. dair beyann1ıme ve tekliflerle eksiltme günü taat t 4.30 
ltl lrtdar Komisyon Reiıliğine vermeleri lazımdır. Bu itlere ~h ıattna· 
~ler liaydarpa9ada tesettüm ve sevk müdürlüğünde, Ankarad" 

lıezne dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (6195) 
ismi Muhammen Eksiltme tarihi Muvakka~ 

)'1 Bedeli günü ve saati teminat 
kalem elektrik telleri 15260 Lira 8/ 11/ 935 Cuma 114-1,50 

10 
~e kabloları. 15,30 da Lira 

ıc-ıenı muhtelif Kriko 7803,96 Lir& 11/ 11,'935 Pa:ia.r. 585,30 
"--..."e veren tui 15,30 da til'a 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

"'~ Heybeliada Sanatcryumu ic.,:ir. lüzumu olan bet kaleın Öluklav 
ti lttuhtclif sıcak ve ıoğu~ su ve h3 v& iıterlizasyon cıhazları ol bapta 

kttnaıne ve reaimler1 veçhile aj ·lc eksiltmeye konmuıtur. 
ıs 1 - Ekıiltme 23 - isirincileirin - 935 Ça.·ıamba ;(Ünü •aa! 
,._·

30 
da Cağaloilunda ~thhat Mü di.!rlüğü binaımdaki komisyond-:. 

P:lacaktır. . 

2 - Tahm•ni fiyat: 1880 liudn. 
3 - Muvakkat ıar•ııti 141 ı~ ıPdır. 
4 - Şartnameler paraıız o!&r"k Sanatoryumdan ahn•bilir. 

(~. s _Eksiltmeye ıiırKekl~rin 935 Ticaret odası v:sika11 il.~ 
~~ taydı kanunda yaı.ılı belı~ v~ hu ite yeter muvakkal raranH 
•!!Iıaı 

1
1 ~•Ya bsnka mektuplariyle belli ıün ve ıaatte 1'omiıyon~ 

~·· (6215) 

Beyoğlu tahsil ~üdürlliğünden: 
' Ta.hakkui< ve Tah•il müdürlükleri için 550 çeki (13750) kilo 
'1 .... ~ıe oduna beher 250 kiloıu 250 kurutlan 15 ıüu müddetle 
~"" ın·· ttıl\Q uzayedeyc konmuııur. Yevmi ihale 17 - ıo - 93~ Pertembe 

,,.... •aat 14 tedir. Yüzd~ 7,5 teminat akçeıi 104 lnadır. f aliplt>rin 
.,naırıe ....... 

Y! ogrcn"nek ü:r.ere Müdüriyetimize müraca'ltları. \6083) 

llalilblı A8IM t18 - ''akıt matbaası Netrtyat dtrekt8rü: Retık Ahmet Sevenıu 

Denizyolları 
IŞLETMESi 

Ac:ımteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 4z:l62 ·Sirkeci Mühürdar zade 

--• Han t .. t .. fon: 22740 --•I 
1 rabzon qolu 

GOLCEMAL Vapuru 15 B'. 
rinciteırin SALI günü saat 20 
deRIZEYE kadar. (6372) 

lskenderiye yolu 
IZMlR Vapuru 15 Brinci

teırin SALI günü saat 11 de 
lSKENDERIYEYE kadar. 

(6371) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

Ömek ve evsafına tamamiyle uygun olmak gereıile 25,000 
tane harp paketi 4/ 11/935 pazartesi günü ıaat 11 de jandarma 
genel komutanlığı kuragında kapalı zarf uıuliyle satın alına • 
caktır. Harp paketinin bir tanesi için 30 kurut paha hiçilaniş • 
tir. istekliler eksilt~e gün ve saatinden bir ıaat önceye kade.r 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle 562 
lira 50 kuruıluk ilkteminat paraıını havi ıandık makbuzu veya 
banka mektubunu muhtevi tekliflerini komiıyona vermeleri ve 
örneği her gün komisyonumuzda ıörüleceği gibi ıartnamesinin 
de paraaız olduğu . cc2547' "5525" 

Sinir ve akd hastalıkları 
Mütehassısı Pr. Etem Vassaf 

Cağaloğlu Hilaliahmer cnddesi Keçlgörcn apartımanı kat No. (1) Tel: 2~033 
Eıı : Kadıköy Bahariye ileri sokak numara 3. Telefon: 60i91 

lstanbul HaricT Askeri 
Kıtaata U&ntarı 

..,,.__..._ ..... -"'""""""~~ ... ----1 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

30 Ton Bor yağı 

ıha lesi feshedilen 150 ton ağır 20 ,, Yirm İ numaralı yaf 
benzin kapalı zarfla eksiltmeye 10 ,, 25 numaralı yal 
konmuıtur. ihalesi 25/ 10/ 935 20 ,, 35 ,, ,, 
cuma günü saat 11 dedir. Hep - 6 ,, 26 ,, ., 
sinin biçilen ederi 48750 lira ilk 10 46 ,, ,, ,, 
inanç parası 3656 liradır. lha!e · Şartnamesinde tadilat yapılan ve tahmin edilen bedeli 45840 lira 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanu - ulan yukarda mıktan ve cinıi yazılı malzeme Aıkeri Fabrikalar U . 
nun 2,3 ünçü maddelerinde isten i· mum Müdürliiğü Satınalma Komisyonunca 1/ lkind teırin /935 lari • 
len belgelsrlc teminat ve teklif hinde Cuma aünü'!aat 14 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna
mektuplarım iha!e saatinden bir

1 
me iki lira 30 kurut mukabilinde komisyondan verilir.Taliplerin mu· 

saat evvel An karada M.M.V. sa-
1 vak~{at teminat olan 3438 lirayt havi teklif mektuplarını mezkur 

vermeleri. günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 lınalma komisyonuna 
"333" "6245,, 

• 
Bin b'a§ dağ top kotumu katr · 

}arına pazarlık günü gene taFo 
çıkmamıtbr. B':l defa pazarltqı 

21 - 10 - 935 Pazartesi ~ün=i 

saat 14 dedir. Beher hayvanı"\ 
tahmin bedeli 330 liradır. Muval..
kat teminatı 17750 liradır. Ev .. 
saf ve prtnamesini almak ve 
ıörmek üzere 16 lira 50 kuru, 
mukabilinde M. M. V. Satmal . 
ma komiıyonundan alınacaktır. 

Pazarlığa ittirak edeceklel'İn 
2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminat mektubu ile 
birlikte belli gün ve saatte Auka
rada M. M. V. Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (346) (6348) 

Mufassal notlu 
kanunumedeni 

Herhangi bir hadise esebebiyle ka . 
nunu tetkik n o hadiseye mütderri 
kanun hükümlerini bulup çıkarmak -

numal'alı kanunun 2 ve 3 madclel erindeki vesaik le mezkUr gün ve 
saatte komiıyona müracaatları. ( 6270) 

'. . . ~ . . - "' .. - .. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
Yeni tertip planını görünüz 

1. ci keşide 11 2. ci 1 eşrin 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

Ayraca. 15 000, 12.000, 10.000 lirahk ikram ye
ler e ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır •• 

P. anları okuyunuz. Ve bu zengin Pıyangonun 
taliliJeri arasına ~iriniz. 

taki milşkülı\t malumdur. p t 1~ T L M •• d •• } •• "" •• d 
Eserin sahibi, bu müşklilatı gider. OS a • • evazJm U Ur UgUO en 

mek içi· (Her maddenin altına: Ka · Posta T. T. Fabrikaıu için lüzum ıcrülen 4250 lira rnuhsm -
nunu Mr-tent, Borçlar, ;ı'i~aret l{a · men kıymetli bır tane Gravur ve Pantoıraf mak1nesi 6 lıunci tet · 
nunlarında alaka n ırtıbatı olan) . . . . ·ı k 

d'd ı ı hUl" 1 · 1 b' J'kt rın/935 tarıhan.Je ıaat 15 le iiÇlk ekııltme ı e salın atmaca tır. ma e er ava nrıy c ır ı e yaz· 
mı~ tetkiki son derece kolnyln~tırmı~. isteklilerin me7.kiir lariht: raathyn n Çar§amba ıunü muayyen ıaatte 
tır. 319 liradan ibaret muvakkat lemi nathırını idare \·eıne.ine yatırarak 
Hı\kimler, avukatlar, talebe, ·e hu· alacakları makt.ıu:dnr '"' tnamede istenilen vesikalarla birlikte P ~ata 

kukla iştigal eden zevat nrndıklarmı T. T. Umura Mi.id ·;r:: : : ci:-ı~ ~:::da ki satın a!ma kotni <tyonundl!!. bulun
der~aı bulmakta güçlük c-c'mtİj CCC!~- mali.rı lazımdır. B:.ı ;.,- ~··ı'•i c- r::rn.::n~ A:ı1.;.,.rad?t L~va~2m mfü:•irJü-
lcrdır. -·· d l · ""nbuld .. L... · >M A"niyat Subc .. "nd" l l t.· rr :.in pa1·a31~ o Flyntı 200 kuruo::. ~:ıt~ş yeri İstanbul gun en 7'~" ... - "':ı. • " '='- " ~• ' • u • 

ln!ulap Kitaphanesi laralt verılır. (2631) (5992) 



FrıtbolJan bir görüniif - Türk veSovyet teni.çilen bir arada - Sovyet teni.cin Şayer bir uııruıta. 

Dünkü Futbol Maçı ... 

Moskova muhteliti: 2 - lstanbul muhteliti: 1 
Dünkü maç lstanbul futbolunun son bir iki ayda 

umulduğundan fazla düştüğünü gösterdı 
Sovyet sporcularile teniste, fut -( Bizimkilere gelince, daha ilk daki-J leri bir frikik kale direğimizin üstü-

bolde ve eskrimde ilk karşılaşma la - katarda i3; bir oyuna gitmediğimizi ne çarparak geri döndü. Arkasından i 
~ızı dün yaptık. 1-2 Sovyet fut - gösterecd< ömeltler vermeye başladı· ta Son·et kalesi önünden iki uzun 1 
bolcülerinin kazanmasile biten fut - Jar. Vuruşlar iyi değildi. Haf hattı pasla top tekrar kalemize dayandı. ı 
bolden başlıyarak yazıyoruz. hafif olduğu hissini ,·eriyordu. Esat Fakat attıkları şütü tutturamadılar.l 

Maçın iki buçukta başlıyacağı i · ı fomıunda görünmüyor, buna rağmen 1 Birinci dene bu suretle (2-1) bitti. j 
JAn edildiii için Fener stadı saat bir- kendinden laakal bir kaç 4efa daha Sovyetler sahadan teker teker değil 
den başbyarak gelenlere kapılarını I kuvvetli ,.e enerjik oyuncular karşı - muntazam bir sıra halinde dizilerek 
açmıştı. Saat iki butukta da stadın sında çakm yapmaya kalkışıyordu. çıktılar. 

her tarafı dolmuştu. Hava güzeldi. Jlk tehlikeyi Sovyd sol açığı bizim 
Saha oyun heveslerini arttıracak ka- ' kaleye atlattı. Bununla beraber iki 
dar iyi görünüyordu. Yalnız biraz taraf da durgundu. Seyircilerden he
rtizgar Tardı. Büyük tribünler Sov - nüz ses çıkmıyordu. Bir aralık Rasi • 
yet ve Türk bayraklarile süslenmişti. hin kaleye inişi ilk heyecanı uyan •

1 
Saat iki buçuktan sonra hoparlör • dırdı. So,•yetler bunu kornerle kapat

ler Sovyet ve Türk takımlarının kad· tılar. Arka arkaya biri soldan, biri 
rolarını bildirdi. Sovyet takımı Mos- sağdan iki güzel korner atışı yaptık. , 
kovanın Spartak ve Dinamo takımla- Netic~iz kaldı. Haflarımız arasında 

rı oyuncularından kurulmuştu. Or • görerek ve takım için oynıyan yalnız 
ta haf Sivirnof üzerine seyirdlerin Feyzi idi. Kale önünde güzel bir kur
dikkati çekiliyordu. tarış yaptı. Sağdan başhyan bir akı-

Türk takımına gelince, şöyle ku • nr Naci hanlandırarak kaybetti. 
rulmuştu: 22 inci dakikada Sovyet santrCo -

Avni - Yaşar, L8tfi- Reşat (Gü· runun hızlı bir sürüşü ve miidafii at
neşli), Esat, Feyzi - Niyazi, Naci, latışı Sovyet takımına blrind sa), • 
Rasih, Şeref, FikHt. l l!llftl mandırdr. A1kışlaftan bö so1 • 

2,:3;ı de SoYyetler önde, bizim takım den sonra karşı bir akın yaptık. Ni· 
arkada muntazam bir sıra halinde yazinin sıkışık bir nziyette yarattr-
alana çıktılar. Ve saha orta - ğT bir pası Rasih dört metreden ha • 
~unda iki yarım daire halinde nhyarak kaybetti. Nacinin tek ba • 
durdular . Sovyetler kırmızı forma , şına bir sürüşü so,·yet müdafiler ta
beya.z don, bizimkiler beyaz gömlek, 1 rafından makaslama kesildi. 

lKlNCI DEVRE 

ikinci devrenin ba~ı '.rürk takımı 
lehine açıldı. Rüzgardan istifade e • 
diyorduk. Biraz hızlanmış \"e canlan -
mıştrk. Oçüncq dakikada Naci of -
saytten bir gol çıkardı. Fakat tabii 
sayılmadı. Sovyetler orta haflarını 

geri çekmişler üç müdafile oynıyor -
tardı. Bununla beraber, tazyikimiz u
zun sürmedi. Dokuzuncu dakikada 
Avni güzel bir şüt tuttu. Arkasından 
Niyazinln pasını Naci kale önünde 
tanzim ederken topu ayağından al -
dılar. Anlaşmadan eser olmadığı için 
boşuna akan bir nehir gibi faydasız 
yere te~ilÜf dYıf1Q'9fdQ.,.S9v1.e~ o -
yuncuların btraz ı;ert OYJluyor görün· 

1 enis ve eskrim 
karşıliı.şmaları 

akfalnlP o,-unlar filon idi. M~ 
lar ferdi olacaiınclan evvela Süa~ ~ 
met brpiqb neticede 5-1 ffjlllll"""_ 
kazandı. ikinci olarak Ştuberle ~ 
nova karfılaıtı. Stuher 5-1 le~ 

Dün Sovyet misafirlerimizle ilk te 
maaı tenis de yaptık. Sporun bu tube 
lerinde her aene biraz terakki eden mi 
aafirlerimiz teniste de kıymetli eleman 
lara sahip olduklannı dün ıösterdiler. 
Kort vaktından evvel dolmuıta. Kala 
balığın araaında dost Rusyamn Türlô 
ye elçisi Karahan da bulunanqta idi. 

Günün ilk temaaı Şayer ile Şirinyan 
arasında yapıldı. Onlü misafirlerimizin 
en kıymetli elemanlan olcluiu siyle 
nen bu atletin oyunun" hey~la bek 
liyorduk. Oyuna baJlandıktan birkaç 
( Geyim) sonra bu atlet hakikaten aöy 
lenene layik bir uzuv olduiunu ıöater 
di. 

ilk aeti 6--3 Şirinyan idareli bir o 
yunla kazandı ama ikinci aeti 6-1 ü 
çüncü. ıeti ~1 kazanan Ş:syer salip 
geldi. 

ikinci karplaıma çift erkekler ara 
smda yapıldı. Doatlannuziıi takınn Mi 
divani Necrebetaki bizim de Suat, Se 
dat. 

Günün en heyecanb maçı bu ~ı 

du. ilk geyimde bizim ekip canb ve 
sert oynadı. Fakat çok atletik vücude 
malik olan rakiplerimize hirinci aeti 
6-3 kazandrrtınam.ıa muvaffak ola 
....... lkiaei-.- . ........ tnsasp ..... 
Bu şuretle dünkü iki.,oyunda CM ımiM 
f irlerimiz ıalip ıeldiler. 

Es'krim 
Saat sekizde Maksiın ~u dolmuı 

tu. Saat 8,30 da önde miiafirl..müzin 
takrmr arkada bizimkiler salonun orta 
ımda tek kolda yürüyüıten sonra nıaıf 
daire üzerinde dizildiler. Mütat tören 
den sonra müsabakalara batlandı. EYVe 
la sösteriı mahiyetinde kalkanla labç 
oyunu \ynandı. 

Bundan sonra oyunlara batlandı. Diin 

Oçüncü mü1abaka Suatle Stubll ~ 
aıncla yapıldı. Her iki rakip de f". 
attaklar yapıyordu. Neticede 'iti/ 
5-1 ıalip ıelcli. .~ 

Dördüncü oyun Haletle er--;, 
anımda yapıldı. Halit yerinde .. ~ 
metli hücumlarla oyunu S..-1 ~ 

Betinci müsabaka Türk ıaJihi ~ 
le Rus ıalibi Stuber ..... mda 1"I 
Çok P.nteresan ve heyecanlı bir roaf;J 
redildi. Neticede Leningratlı !t'fl" 
5--3 kazandı. 

Altıncı mü1abaka - Suatla ':'" J 
va arasmda oldu. Neticede Suat~ 
matlup oldu. Bayanlar arasında yır 
mü1ahakalann teknik neticesiz 

Ştuber - 1 
Halet:... 2 
Gram.nova -. 3 

Suat - 4 ' 
Banclan sonra erkekler aralf'ldt 

löre baılaclı. Ve teknik netice ~ 
tiu: 

Enver - 1 
~-2 
~:-r 
Klimol- 4 
MOrdoYüi-ı · I 
Müüalcalaria salı alrpmı tekrl' 

Tam edilec:ektir. 
~------4---~~--~-__/ 

Bisiklet g(!rışları~ IAcivert don giymişlerdi. Evvela tören 
yapıldı. Federasyon başkanı B. Ham-
1li Emin kıaa bir söylevle Sovyet fut
bolcüleri selamladı ve hu temasların 1 

"yeni bir hatıra, yeni bir dostluk mü
eyyidesi,, olacağını söyledi. Buna Rusl 
katile başkanı cerap verdi. Sovyet ve 
arkasmdan Türk mlllt marşları ~a .1 
Jmdr. Sovyet takımına bayrak ve çi· I 
çek hediye edildi. Sovyet dostlarımız 1 
halk tarafından büyük bir sevgi n 
heyecanla alkışlanıyorlardı. Hele sa
haya çıkışta başhyan alkış bir daki

Bizim takım düzeleceğine bozulu -
yordu. Hatlar arasında anlaşmadan 
eser yoktu. Otuzuncu dakikada Lfıt -
fi kendini geçen So,·yet açığını çelme 
ile diişiirdü. Hakem bunu penaltı ile 

1 

cezalandırdı. Sovyetler ikinci golleri- : 
ni de kazandılar. Bundan sonra beş 
dakika kadar bizim takım kale önle- 1 

rncleri bizimkileri büsbütün hesapsız
landmyordu. Maçın bitmesine yarım 
saat kala Feyzi çıktı yerine İbrahim 
alındı. Biraz sonra Muhteşem Naci -
nin yerine, Naci Şerefin yerine geç -
tiler. Şeref takımdan çıktı. Lutfi -
nin yerine de Faruk alındı. 37 inci da
kikada Avni bir şüt daha tuttu. 40 
ıncı dakikada Rasih kaleyi tutan ilk 
şütünü atabildi. Kalecileri tuttu. O -
\'Un da bu suretle 2- 1 Sovyetlerin ga
libiyetile bitti. ...................................... ......_. .... ı .............. _ _ _ 

93:> htanbul bisiklet birind 
dün Beşiktasta Şeref stadında . "":.J 
mıştır. Uzun zaft'landanberf hazrtsr:: 
makta olan bbdklet pisti bitiril ... 
güzel bir şekil almıştı .• 1000 ın 
sür'at yantrna Fenerabah(e. S~'!.,ı 
maniye, Feneryılmaz ve ~ 
klüplerinden 12 yarışçı ·iştirak 1 
Hakemler: Başkan Hikmet. Talt~ 
ışık, eski şampiyonlardan fail ~ 
Klrkordu. MUubaka muntaulll 

kaya 19km stinnilşttir. 
BIRINCl DEVRE 

Maç tam saat tiçte Şui Tezcanın 
idMesinde başladı. Bizimkiler rüz . 
g!ra, Sovyetler güneşe karşı düşmüş
lerdi. Top bir iki dakika ortada dö -
nifıt dolaştı. Hareketler afır ve dti -
ıünceliydl. Bundan sonra Sovyet o • 
yunculann Jferden krsa ve uzun pas -
lafla oynamayı tercih ettikleri, topa 
daha bfi7iik bir emniyetle -.·urduklara 
ıörillmeye başladı. 

., 

rinde adam akıllı bocalama nziyeti
ne girdi. Top ayaktan ayağa dolaşı • 
yor, bir türlü uzaklaştırılamıyordu. 
O kadar ki fevkalade lizülen seyirci
lerden birisi dayanamadı, Ruslara 
hitap ederek: 

- Atın üçüncü golü de kurtulalım 
yahu .• Demekten kendini alamadı. 

C'yunun seyrini çok beliğ ifade e -
den şu cümleyi aynen yazmaktan 
kendimi alamadım. 

3.'l ind dakikada So,·yetler kaleye 
girmek üzere bulunan Rasihi kolun
dan çekerek durduttular: Penaltı 

ve gol \'aziyet 2-1 olmuştu. Sovyet -
ler iyi oyunlanna devam ediyorlardı. 
40 ıncı dakikada 30 metreden çektik -

FaıtlJol maçında .e;yircilr.rJen bir grup. (OrladG Soo
yet El~in Bay Karahan) 

NASIL OYNADILAR? 

Sovyet takımını dünkü şeklinde 
pek fazla derecede kunetli bulma -
dık. Bununla beraber fert ve takım 
kuvveti itibarile bizimkilerden çok 
üstünler. Top alış ve verişleri, pıuı • 
Jaşmalan, ve ,·uruşları güzeldi. Yal· 
nız bi,raz fazla sert görünüyorlardı. 
Bununla beraber futbolün Avrupada 
gün geçtikçe sert oyun haline geldiği
ni de kabul etmek gerektir. 

Sovyetlerde en eksik taraf sistem
sizlik ve taktikti. Merkezi Avrupa o
yununun tesiri altında kalmış görü -

nüyOTlar, kısa pıuıları terdh ediyor -
lardı. Halbuki hızları ve enerjileri 
bizimkilerden üstün oldutu için yeri -
ne göre taktik yapsalar, uzun hava
dan pıuılarla n açıklarla açık ' oyun 
oynasalardı dün bizim kaleye Mr kaç 
gol daha fazla atabilirlerdi. 

Bizimkilere gelince; Yapr, Feyzi 
ve Güneşli Reşattan bafka canla bq· 
la çalışan oyuncu görmedik. En um
duklarımız bile derin bir anla§maz • 
lık n acemilik içinde bocalayıp dur • 
dolar. Kimisi lfttf en oynıyor gibi dav
randı, kimi.si topu ayafmda, çlinedi 
durdu. 

Futbolümüzün son aylarda bir hay
li düştliğtine acı bir misal teşkil eHn 
dünkti maçtan bizim takım için ya • 
zılacak bundan bqka bir teY yolttur. . " 

Sou;yct Jo.tlarım~ Cumar~n 

du. iyi kontrol edildi. 

Netice şudur: 8üleymanlyt ~ 
bündt'n Abdullah rakibi Agoblf" 
metre takarak birinci geldi. al.. 

lkin~i Süleymaniyeden AgoP~ 
cü, SUleymaniyeden Ihsan dCJrd , 
Feneryılmazdan Abdullahın ; 
lunun sakat olmasına rağ111ell; 
rlnd olması takdire değer bit I 
vaffakıyettir. Yarıştan sonra ıttll 
omuzlarda taşındı •• 

Hız, mukavemet birincileri >~ 
da TDrkiye birlnctleklerine lştf~b" 
mek üzere Ankaraya gideceklt 


