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Mızraklı hücumlar yaparak ltalyanları hırpalamaya uğraşan Habeş süvariler~ 

An karanın 
Yüzük taşı 

tf Geçen rfin bir arkadaşımla birlik· 
:A1tka'ra :Kale ·mahallesini tezin~, 

*hr·trı en yüksek yerini teşkil eden bu :ta tiıerine çıkarak oradan etrafı 
~k istedik. Gittik" ,.e gördük. Bu 

~ntiden dönU~te her ikimizin içi . 
lıf lıde hem bir memnuniyet, hem de 
" '~m daygU!Ju \'ardı. 

be ~ernnuniyetimiz uzun zamandan • 
ti~ bir fırsat bulup da yerine ge • 
~leırıiyen bir arzunun nihayet ger • 
d leşırıiş olma ından, elemimiz de 
ın'"1et ırıerkezimizin en bariz bir ala· 
)'etti olan bu tarihi şatonun henüz 
ı.:li 'Ve yabancı ziyaretçilere açıla bi· 
'a ek tertibat alınamamış bulunma • 

"4-n ileri geli) ordu. 

tiııı~~karanın bu orijinal şato kalesi 
l\tl .' arkeoloji müzesi olarak kulla • 
ltıe~lor. l\lüzenin dinktörü Bay Hik· 
rtıeı.. '1'11rhan•dır. Yanında yardımcı 
bu t Urlar ,.e hizmetçisi ,·ardır. Fakat 
~it. !1Jltilat daha yeni o14uğu için se· 
llifi ~~ b~ne yakın olan eşyanın tas • 
btı ti' bitmemiştir. Hiş şüphe tok ki 
k, taanır l§i bittikten sonra müze hal-

lçıJatakttr. 
~l !lll\unıa beraber bize öyle geliyor 
h.. tlrtkıranın yUzük taşı demek olan 
'~ı.~iht §ato daha evnl de halka 
latilı lir. Çünlcü bu şatonun yalnız 
lllrııct bakımından değil, turizm bakı • 

•n da a;rrıca 'bir değeri vardır. 

ASIM US 
(Sonu Sa. 2 Sii. 5) 

v 
ltalyanlar Makalede 
taarruza geçtiler ve 
şehr~ . bombaladılar 

Berlin, 14, (Özel) 
- Bir Amerika iı 
tihbarat ·büroıu • 
nun Aduadaki ay. 
tarmın hildird; • 
ğine göre Akıum 
İtalyanlar tara • 
.f ından zaptedil • 
mi§tir. 
Adua, 14, (A.A.)' 

- Buıün Gene • 
ral de Bono hal • 
kın tazimatını ka· 
bul etmittir. Peı· 
kapoı Generale 
mukaddes tehrin 
anahtarlarını tak. 

• 
dim etmittir. Pes• 
kapoı mukaddea 
elbiıelerini ıey • 
mit bulunuyordu 
'ie arkaıında bü • 
tün papaılar geli
y~rdu. 
Adiaababa_, 14, 

(A.A.) - Bugün 
(Sonu Sa. 8 Sü. 1) 

llaoeı harbini idare eden ltalyan komutanlan Mutfl
lim Ue birlikte. 

(Mu90llnlnln arkumda: Trablua kumandanı ceneral Ballto; 01 

tada: Somali ordııla.n kumandanı &'f'.Mral Del Bono, u&'mda: .K& 

fıt okuyan Erttredekl fqlst mlllııle-rln batkam seeıenl Terrusl). 

iki tarafln kuvvetlerlnl göateren mukayeseli bir grafik 

300.000 

TUfelc 

(Kara boyrrlılar Habrşr, l.1rn11.:ı rrnl.'ll olatılnr /tal· 

11anlara aittir). 
·Bu tahlodll yalnız harp alanında bulunan ltalyan asker· 
]erinin \e harp vasıtalarının nisMti gösterilmiştir. hal• 
)·ada bulunanlar hesaba konmamıştır. Ayni nmanda 

300 ltal)"anlarda pek bnl, lla~şleorde pek az olan 
ct-ph:anrıfe k:a~ ıferlılmemi ı- tiı 

200 
~ ' 
Mitralyöz 

100 

lngilizler Musoliniyi 
devirmek istiyorlarmı.ş !· 

Zecri tedbir! 
ır 

-Z,,c~i t:edbirlerin tatbikine bu ayın 
· 31 inde başlanılacak 

~ - ~-~ 
Cenevre, 14 ( A.A.) - Zecri tedbirler komitesi 16 ıncı' 

madde mucibince tatbik olunacak linanıal . zecri icclbirleı-i ı 
rriatldeler itibariyle kabul etmiftir. 18 ler komitesi bu cık§a,m 
toplanarak kati metni tavsip edecektir. 

Diğer taraftan üye devletler saat 18 de genel bir toplantı l 
yaparak §İmdiye haclar elde edilen ar.lcqmaları tasdih edcceh 1 
ve linanıal. tazyik tedbirlerini lili bir hale koyacalrlardır. I 

Cenevre, 14 ( A.A.) - Zecri tedbirler komiıyonunun me· \ 
•ai.İ ıimdiki gibi ilerlemekte devam ederıe halta sonuna k_aclar I 
elıonomilt zecri tedbirlerin her nohtaıında bir prenıip kara"rınm 

elde edilme•i ... muht~eld!r· • . • . . • . . . \ 
•; Sanıldıgına gore lınanıal zecrı tedırlcrın tatıkı tarrh: ola; ,
• ralı bu ayın 31 i tesbit edilecektir. . • · ' 

\.ıP1Rf'AIJM•l#'lllıtıi4-lllıtlM~1~~=;::ı:;.~I~=~ 
iŞ KANUNU 

Patron rekabetindeİı 
zarar görenler kimle~dir 1: 

• <Yamı SeJdzinci ıagfada). 

,., 

l 1 AnkaraJaki yedinci 1 ıp Rllnlltayı ncı iftirak «len Sovy.d prolaörleri 
cliin Uniu.,-.itet/e konleraru verdiler. Y cmrmz 3 üncü aayılaiaJır. 
. Suratla Sovya bilginlerini göriqQrmnu .. .._~~~~~~~~~~~~___,:,~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gtaln ı.t11an: ı - .üdler'JaM. ili •• wa ..,._...o-,. . 
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1111111 klbdt tualf ft teclaYlliae ... ,_,.,. ,. 7fll- ....... 6ani-. 
1r (Prof. Bomu Lmla), S -Talılt w S.. ~.,,.. wllı lıen
-.'f Uldlrtll m191-na W.Ylie •Jill; iltlllıic arfqot. Onıl11 liı 
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8tlalullil). , .. ,.,..._alafaıo111Wf. "G.,.._ 

VaH tekrar Ankaraye 
gidecek 

Bit .......... Anlaanp Iİ
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Kok buhranı J Hak ""9erlndr. r Garip bir hadise 
il 

. . "Senin burnunu ı A la •• b '-- ç gaz~ lcolc ı.tıhsal ' E- zorla girmiş sotırd 
çı n musa a'"' imtiluınında kazananlar etmeyecekmiş kulağını keserim!,, bir kadın dö;muş 

San' at okulları 

A•bra, 14 (Kanua) - Saat 
ok11llarma almacak talebe içba a
çılan müehelıa imtihanma siren• 
lerin üııatiban nraJa iDc:elemaiı 
ft kavvalar te.bit edilmiıtir. 
Banlarm adlanm bildia i)onmu 

mail Abckdlah, Süle,maa, Vahi 
clett.in, .Ahmet Reai, Sadettin 
Sabri Mehmet, Refik Ha.eyin, 
Süleyman, Abdullah Hiki, Sadet 
tin, Ercilment Ekrem, Ali. 

Btıf/ta iller laaalaaıa mtiluına 

Ekonomi~ altı ay evvel Dün .aat 13 d6 Sirkecide Nöbll' 
kok Jd5mlrGJlatlarmı toptan on FaJma kız aleyh.ine baae c.acld 'nd ari bir 1ıidit' 
altı liraya indinnifti. Haber aldı Alinin açt·~ı dava 0 1m ......... ;: ~!_.ı PR l .ı.. ~- .. 1 :abıı lcla ..-, ~~· u cauucae ate IUP9"' 

~W™- pe, ita:" meftlll Fatma isminde bir kır aıe,m.., da bir kadınm kiraırnda buluJllll 
uç :. ~0~!~= = · Ali ismimle biri tarafim:lan ah . e~e reımi elbileli bir rü.umat -

lar
ce 1 ımı .ı-a . . a .O ~lf • me ve t.A.Ut da••ı ~IJIUf. Son- munı ı•lmif, oda batmak ~t~ 

, zarar ettilderuaı 907JUJerek _.J __ &-L.:- _.ı:ı--.:1:::.·-.ı d · .. 1 • · n__ ela · 
lstanlıaldan: Mmtafa: Sami 

Ahmet Hayri, Yqar, I.mail, A ~ 
1'İf, Vecilıi; Fetlai, Ahmet Nedim, 
Bahaettia, lltralüm Sami, H-.ıı 
F"akret, M. Şükrt, Arif Hibwt, 
Hibeyin, Ali Muhi~ Melanet 
Narettin, T alair, Nuret, M. bat, 
Ali fikri. Necati. Kemal ş..,f, 
Cemal, Ali Necdet, F etbi, Mela 
met Orban, Hu.e,in Aftli, K•im, 
Ali lbraJtim. Mtılmaet Teriik. 
M.•met Necmettin. AJ-nel llid 
w.a. Necmettin, Mmtafa Hilmi 
Lttfl, Fahrettin, N"ıbat, AWal : 
lala, ICemal, S.bahattia, Meliwt 
Fahri, Ali SlaYi, M•·et A1L Ja. 

bekanl i .. ·.ı--ı:.. "--- --... WlllUll9...;11111en. • • nısoy tıaliflu . .uu eena evıa 
L& müracaat etmi~· ~. vanm, ;akdmH' plıU takibe bai· cüv.ealeri . temiaJemekl WR.ılld.-·.11 

Nurettin Alunet, Cemil Hasan Diler tar&ftan iiç ıuJıane ken- 1ı olaıı .övme kumı dÜflllÜ!· Şiın- bıaluıaa.. :~ acd»d ıı: 
Omer Safdir, Mehmet Vahi~ ' dileıine lizan olacak derecede ıaz di UYIUlJD yalım tehdit kumı, ciye R~ b an ~. • 

siriP 1uwmıın1.: 

Anlm-a U.,aat uta olaılana Yerecek mikdarda k&niir yaka · imme hakkı-bakımından ~or. ~iai ~ :: = 
lstanbrıllan sirenla v. lraanan- caklar ve ancak bunun kokunu sa DU1'11p11&, lıtanbw birinm ceza çal11makta olduiunu 91 lmndtllll!W 

lar: ::.."'~;."·.~-!erde~· ~.. ıı..a.,..ıa ..... a1aseJ!.m 
CeW Hıfza, Huan Fehmi, ... "&&k ~ :::uqı a ~~~~.2~ • Fatmanm, Ali,i h.çakl&burnu. na fazla aiairlendirmit olacak: 

Ha)'l:eJ.tino çın °" aa etmı~eruır. mı. kulafms keaeeei:ini eö7Jemek &..ran Naciy•in Ozeriae -J"~ 
Baılffı iller laila6ına imtihana Bundan da ba tene piyasada kok saretile tehdit eltili iddia olun~ milt ve mutfap ka a Ba 

mnp L---~-: buhranı olac:atr anJ .. ıJmaktadır. ,..:__md·- L---L ç ~~-1_,..ka• ...... 
0

••• ~... -s- yor. Fatma, öteii iddia gilii bu • _. -.& ·~-muuaa p-
Sahri. Kadri, Ad.an. Ken. • Mama~li antruitin yakın bir nan da uh olmadrı.t .ayltiyor. m telaneli,..ek ..,,,I! ve kadıd 

mettia, C..4'at, Salilaattin, Kifif, saman pıyuaya çıbnmnn bu- D6nldl dUfUllD&da, aenel ava- dlq1e.Je '-lhmJIW 
Münir, Adli, Neıet, ~ Sa na önlii)'eali oöJho•• dtdir. 11W11M Ferhat l)llmek, delil ol - Gıirilltıl a-me.;.,., otm,.,,Jtll 
im. Ahmet Feni, Se7fettiıı O.er, KlltUI" l•lerl madıtnıdan babeederek, Fatma • btıula b.fl•m111ar, yakalana • 
Mehmet Mahffı. nm teladitten beraatini iatemip. calJm anJa.,.n yabancı da, ~ 

KontenJa llatelerl dttında lak• Tel.ton ...,.t.a 
kalan mallar memurıannın ıtcra1n~eel 

4nbra, lC (Kurun) - Yabancı Ankara, 14 (Kurun) - Eekl telefon 
•1et1erle yapdan tkaret an)qmala- sosyetesi memurlanna ikramiye ftrl
zma Wh Uatelv d"81tfa lralu mal- llp ffrllmt,.eefl ıaattmda l1gl1I ma
Jann .. 11nd U.t•Jaa ~den kamlarla ılrflttthn. Yapı1an •tlt ma
a;rrıca iatifa&le edebiJecekleriae dair kaTelell maelblnee B01yetenin lkraml
..Ulede sarih bir kayıt oJmıdıp i- ye ftl'llMfe meebv olmadıtt, yabuz 
PD tatbikatta bazı zorluklarla karş· eMI _,.•t• mtldilrilnUn memurlara 
lqrlıyorda. 811 sorlafua giderilmesi ikramiye ftreceği hakkında tifahl bir 
için, anlqmaya ballı llstelerde yazı. wudl old'llia " ha Taadfll ellld ı• . 
b olnn olmum, aalafma Japılan ye&eee yeriae ptirllecelfnln 11malcl11 • 
memleketler menşeli ..ı1ana ... • fa söyl•iliyer. 
.s u•ıu reJlmlM• ....,. ... -. • 
1',rl bakaaJar he;retlnce llabal olu. latanbu1 MllH Pmllk 
muştur. MUdUrauau 

G«ltjmanlerln lalr., Ankara, 14 (Kwım) - 1.w. 
va aaAtaiJ bul milli emlik müclürü Münir ı... 

lınkara, 14 (Kurun) - Bilk • tanbul talıail bat memurluğuna, 
ret elçimiz Hamdullah Suplai, IRa- yerine latanbul tahıil müdür mu
aün Sallık bakanım ziyaret ede .. avini Şefik tayin edilmiılerdir. 

~ ~~~nleria iakin Te uhhat Cvkafta yapllacak de§ltlklik 
ıtlerı uzennde UZUD. ~ 
yaptı. Ankara, 1' (Kara) - E'f'kaf tef -

t_,_._ • • • . kült" taadll kanaıaada yapıla. 
U&AD itlennm Sallık t;alranh- tak 4etiflkllldere ait l&yihaam Ka-

pa devri hekkmdalri kamm il . mutaydan geri abadıjmı Wldirmll • 
Ji1ı.u Bakanhkça incelen•mde • tim. Otrendllbne ıire, lAyihada ,.. 
clir. LiJiha busüıılenle Kamuta- pılacak değişiklikleı: araamda ı.taa-
7& verilecektir. balda Mr evkaf bat ıaildilrliiiii. Be -

Tllrll • ltalp• tlc•nl ~-:.;~~~~:..birer •ilclilr.llk ......... 
&nll:an, JA (ltua) - AJJa •sin

le 1ıltMlk olu ltal;raa tlluet uı.t
... mbakereler:lne lnlmbdtld ı.ı
ta bqlanma.m bekleaDJ:yor. 

DUyunuumumlıe konda•I 

it Kanunu llylhuı 
Ankara, U (1'unm) - MahWit 

eacüıaea ~ iaplılmıuı .,. it 11a • 
DUDU Jlyfhasmı kODU§lll&f& ...... efı. 

mi§tlr. ToplanıılarJa dala& bir mild • 
det sflreceil ve llıihanm. ikiıad ~ 
lan11 dnreslnde Kamutaya verllecefl 
anlaşılıyor. 

Ankara, 14 (Kurwı) - Bura
da bulunu Düyun11•11mqe kA • 
miwi Ali Riza yann •lqım la 
tabula hareket edecek. oradan Kanuatayda aN tatlH 
Pariae ıidecektir. Ankara, 14 (Kurun) - Kamuta1111 

Çlkollltactiann teldlflerl blriad. tepiDla » liHen uma ara 
Ankara, 14 (Kurun) _ Bkoaomi tatili ~ U&tfmall varclrr. 

Bakanhjı, clıpnya ~olata ihracmı Ücrett.ı11 llllltlf• ~lltneel 
kola~ I~ ~olatacrlann Anbre, H <lt"G1'1Ut) - Ueretlerln 
tetnnerfnl tettlk ıtmektedlr. Kakao muta ~lausl lla1daada llilluHI ha· 
~dtll lthalllaha sbarlk nmnlıı - kanlrğmca hazırlanan kan1U1 Ia,.tı.ur 
clea. mut tat1llmMı malt.temel&. Bqbakaalıla verllmlftlr. 

( Nöbetçi ec.aneler t \ 
SamatJ&da.: BnfllOI, Akaarayda: 

SaI'.1111, Karagtlmrilkte: M. Fa -
at, felaremlnhıde: A. Hamdi, Fenerde; 
BUmmetttn. ~debqmda: anall 
llakla.. Sirkecide: Detir Kemal, C1 • 
balfcle: Necati, Gedlkpapcla: Aaador
Y-. Bef'ldalta: Nail BaHt, Galata -
tla: Blda1et, Beyotluada: Kanzuk 
ve Gtlneş, Panga1tıda: Karaldn Klrk· 
~ Kvtutuııta: Necdet Ekrem, 
Jrumapuadaa Merkdl. Hasklyde: 
Balk. 

Geçmi~ Kuranlar: 
15 Tetrinevvel 19!0 

• Amlferdamdan (1lllen lllfll•• • 
ta göre aabık Alman ıııdlaitfflia 
Bııwronkena ooldt llflSlnnM tpa. 
bl.r na*lbandlı yamak oldafs 1llldtlia 
11,,.r. 

• Sabık l'rınan wllalıtll preM 
Jorj Ue ( gelUll ogda gelecek kral) 
Roirlanga kralı Fmltnandın büyük 
kerlmaf Elizabetfn nazmetllklm 
tekarrllr etınl.ftlr. Gelnl haberler 
Prena Jor}'un Bllkref6 mlltewtti· 

h• "°'" ~''"" 6Utllrif1or. 

Dersler nüf1ıa sayımı a..an SacWdfn, t,. luMB ffü dan fırlayarak kap•fbr. 
üzerine veriliyor kı ve Muaz ••• ••,..11 gazden p Hlcliae polise akMtmiı, bafıdl • 

çirdikt.a ---.. lmnftanm ftlip dan pralanan Bayaaı Naciye .,,_ 
Diinden itibara bütün olaıllar - \ildireceklerdir. ayeneye a&ıderilmiftir. Rumi -

da derler nüfua •'JlllU etn.fmda bbe ile eve .,.ı. giren Ye dayak~ 

veri1mele 'batlanmıfbr. Otret • H . nd ki tan bu adem aranmaktadır. Keıı' 
menler talebeye enell ha;vatta in. acız sırası a aini ,area1. olduiımdan yakal•. 
aanm rolil n it b&Umriinil eeriye • vaka Ve po)ı·s.. m.caiı mahaklcaktır. 
!erine uyğun bir tekı1tle anlattdr • 
tan 10Dr& lrilf1*ID aıwnhri •• 20 Hafta tatili ve kömür 
ilkt•tıind• Jqtdvak aülm -ıı . "iddia edildil.i gibi bir ocaklan amelesi 
mmnı ,elcliRi aalataceldanl•. Ba mka olmadı kil. Feıtiye Jaımelrambiı yakmd.., 
dtNler bir hafta kadar liirecektir. Nari imaihde bit pM. w-ı, k&nür ocaklan .a fabrikalarınd' 

Y eai öj,etmenler lmnbal birinci --. balqeriau ki faaliıetia cmnaı1e1i aünleri ' 
KUlttlwı labnlııtr"8t:lln ttftt . ~ ....... ~ mola.tıeme edt)i "llt oaöçtıan pazartesi aababma ti 

tür direktörlüklerine yolladıiı bir di. dar tatil edilmeli Fetiye kayJDt • 
yayaada o ilia öpetmea dunma • Kendiainin, bir haciz itinde Ckle- kamlıtmca fabrika idaresbııe bil' 
na 90l'ID\FU'. Bakanlık bar il kül vi dolNJ&iJle ham \nalunduia. bu. dirilmit, bama tlzerine de keıfl° 
tür direktfüiüiiinün öiretJDen ih- lll'adL haciz allkaldarmdan iki yetten ekonam.i babnhiJ baı,,f • 
ti)'&Cletrafmda incelemeler yapa- kiti arumda kavp ~ IÖT • dar edilmlftlr. Fabrika ic:lare.i, -
rak birçok illere teni öjTetmenler me auçu iflendiii ve polis ifyan • lektrik iatibaal eden fabrikad~ 
atamJ!br. nm bu auç dunmıu karfıunda ka- çalıpnamn buı itlerini dev; 

Bu arada ıehrimiz ilk okıillan . yitaiz davrandılı, ilıi göstermedi • yapmam. fen baknnmdan hi~ 
na dıı illerdtu .ft ...e diler atret . li ileri sürülüyor. Heklnnda ceza zararlar olecap1, hafta tatil P' 
men okullarmılm ZO kadar yeni kanunun 230 UJlQ1 maddesine gö- leri çalııacak ameleyi hafta ar; 
mezun olan öğretmmı verilmiftir. re muhakeme karan verilmiı. da iflirahat ettbeceiini .öylüJ• -

Bu ea1 •mler &1ık olaa oka! Hakyeri bqkanı Sadeddin, ne rek fabrik""m çabfınaama mili" 
atr" •nHlderine ~CbMlen itila • diyeceğini sordu. Polis iıyan Nu- ade edilme.mi istemiftir. Bu il' 
ren ... _.,_ haflanmqtır. B• öf· ri, kentl&i heeiscle bulundatu ıı - tek ekonomi bakanlıiı m.kuk flJ~ 
retmmler laaırlanan yeni kadro racla w~ bir ....... vakatı ol • tavirlijiııce ve btıbnlıkca tetı# 
AnJrara,a ıkliP tudik edildikten =adılmt, tamı.arla biçllfir. ..,. edilmit, ıardiilderi itlerin mabl • 
IOID'& 'IUifelsine baflıyacaklar • IWmediliai, hötii hichir llÖ:s iti••• yetleri itibarile daimt mrette ç.11' 
clJr. cliiiDi, n.z.ifelinsle ihmal pıer - ~·mecburiyetleri teabit edil .. 

Dit- tMil'-ln iiretmıen n . mectiiW tö,Wi. mit buhman miielwe ve it ~ 
~ta a• düzeltilmittir. Geul a&TPIDDJAZ Ferhad Da,· rinin hafta tatil deneai içind• f" 

OEULLAR G~ nwke, tahitleria çaiJnlmaum ia - ne ealriMn olduğa gibi itçilerıoL 
Şimdiye kadar talebeleri orta tedi. Haberi kurulunu tetkil e · haftuun bqka ~lerinde miill' • 

okuldan mezun olduktan ıoara rea den. Sadettin, lsmail Hakkı. ve ve be ile tatilden iıtifade etti~ 
mt okullara ımaY kabul edilen°" anez ba ıolda karar. verdiler. Du tartile çalqtırabileceklerine ıı- • 
lmllar ıiineti (Şenuülmekltip) °' napa kaldı. rar ven1mİftir. ~ 
lmlumm kültür bakulığı tua • BU karar villyete, beledif''-
fmdu mua.ieleti tudik -m.it • İstanbul Bılldiqni Tepebqı ve diler ilaili yerlere bildiri1ıııit • 
tir.~~-- hu. .ı.ı.. ta. ~lhil'Tı"gıtıoıu latlrk tiyatroıu tir. 

bi .... ,,... olarak diler olnıllan Bu akşam Tramvay sosyetesi dÖl'-IHeleft ele dit- izel olmllar p.. 
1 

bbal edileaktir. 1 aaat 20 de düncü taksltt de verdi 
Tramvay soıyeteai tarafıııd~ 

Cumuriyet gençler ölçüye cumuriyet merkez bank.-.- pr 

mahfelinde çabşma.lar • Ö(ÇU- bet bin lira yahnlmrıtrr· Bu~ 
Cumuri,- .-.ıw mahfeli. n . hal~ fa~la olarak almanJ»~-11 

velki sün BeJoğlmcWd W.-. ... yon yeCli yüz bin liranm d3~ 
da verdiii bir müaamere U. doJaa. takı itidir. Bundan sonra her •f 
auncu yılma.airmlltir. BirçolE da Nafii - E1t+ul Sadl beter bin lira. yatmlacakbr:_,{ 
vetlilerin buhmdaiu miilamerede ŞMıadelıafl TUR'Al'L riUtlfb'Ofunda 1 t 
Dekbayldr itmindeki MalJeria. lair Jltt a;ec. s. 20.39 da: Kna e.-rıer ~ 
komediıi oynammftn'. Mtlhfeıl il o B • gvu,f dlnıldirllill _.ııs:; 
bundan ıonra her hafta: müıame- Pf1ea 3 perie. Ay- kadro harici buakılu tı2 oJll - -
re!er verecektir. H.zll'lan..ı kıt • nca kola.. H'er ta- aJtmlf kadannın uan atika~ 
lık progTuıtda palana, 1-lmum - rafa tramftT· duğa görftlmilt. muiaf&AIU 
aalar, ten ı..m pnonu, yanhf • Telefon : 22127 idaresine dnreitlmfltlr. '-
lıldar ae . • Kal i omı * &iMi~ habn- Te1111Me1t . .,,_ J ?81' &mif ~ 1 ' • ,...,,,...,_"""'MH'"" ..... _,_ ,,, .• · · ..• ..,., . Ti.~ten çekflen otobtisçUlerfn ~ 
zaman bır rtyadu, akrep91z yel • ler T~.drr. Mahfet~e bu ak§am · ı se)Tiiaefer talimat.uınesine te-rf 
man, yalancılar, anlzadelcr, caz, dan m6aren de bet ecnebi fisoın cnalandınlmalarana karar "eri 
on iki bin, ıivil berberi ıibi eaer • lnarau asılmakta.daz t *"! 
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Yapışık Kardeşler Zecri Tedb.irler 
~ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
'Qg__ B61em: 60 ~ lfilllllllll llllllllm Yazan: Audolf Van Wehrt il~ lngilizler Musoliniyi devirmek 

Çınqırak Sesi! . istiyorlarmış 

Çangın fenalaştığını 
kordonu hızla 

gören Eng, 
çekmışti .. 

ltalyan delegesinden, Romada, Musolini'den asgari 
barış şartları temin etmesi r;ca eddm:ş 

---~~~~~-·--~~~~~~ 

Fransız gazetelerine göre, 
tecrübesi beklenmedik tesir 

Cenevrenin 
yapabilecek 

Cenevre, 14 (A.A.) - Uluıl&!l 
ıoıyeteıi genel aekreter!iği, üye 

· devletlerden ambarıo hakkında
ki kanun ve kararnamelerin eı -
babı mucibeıini bildirmelerini ri• 
ca etmittir. 
lnıüter• Birinci Tedbiri Tatbika 

8Qflatlı mı? 

Londra, 14 (A.A.) - Habetis
tana yapılacak ıilab ihracatı üze-

E;,..,,l rindeki ambarıo kaldınlmak ıu---. e Çang, onseh0 z y!l§ındayken Siyamla kıyafeıinde •••• 
retiyle lnıiltere hükUmeti, zecri 

h ~·tıbbi kit:ıbn en m~~im biri yarak, atağıya indi. Engin adam· tedbirlerin birinciıini !imdiden 
l~~ıne dalmr§tr. y a.LT.ak ı§ıne gel !arından birini, doktoru alıp getir· tatbik etmit bulunmaktadır. 

'1e.Jt B b mek .üzere MamtEyriye yolladı. 
"' • u mühim bahsi yarıda ı · F' al T-,ıb. l R 

ta} Giden adam, bir saat aonra ge- ıncuu ccı ı~ er aponı 
tnı:ııı qmı iıtcmi;·o:-du. y zr.t • ri ıeldi. Dr. Hollingvört, evinde Kabul Edildi 

lllak li.fın:lan canı aıkılmıtlı. So· yoktu. Daha evvel bafka bir hu- Cenevre, 14 (A.A.) - 18 ler 
'-'

11
rttu: taya çaiırılmıf, acele Vinston teh- komitesi, tali finanı komitesinin 
-Vakit daha çolt erken. Daha rine gitmitti. Sabrr11:tlıkla doktoru finansal tedbirlere dair bir tav· 

'lttarn, Ben bu saatte yatanam, u· bekliyen Eng, bu cevabı aldı. içi . . h . k b 
1 )'\ı,, burkularak, gözlerini tekrar haı· ııyeyı mu tevı raporunu a u et· 

.1&ınam ki! · · 
,... ta kardeıine çevirdi. Haata, bu 11· mııtır. 
~ang, h:ç cevap \•ermeden aya. rada derin bir uykuya dalmıttı.... lrıibaı Komisyonu Toplanıyor 

la kalktı. Eng, çareıiz ona uyma. Ertesi sabah, Çanı biraz açıl • Cenevre, 14 (A.A.) - irtibat tl, gidip birlikte yatmağa razı o- mı,tı. Öyle görünüyordu. Arada- komisyonu, bu akıam ıaat 18 de 

1. :aktı. Arr.larındalri yedi madde- ki mukavele mucibince, o gün ev toplanacaktır. Finansal tedbirle • 

'1
1~ rnukavelenr.ınenin bir madde . sahibilik ııraıı Engindi. Saat on · k k. 

d E d 1 cekt Ça rin inceden inceye tatbi ini b ıp . de, karc!e~lerden hangisi diğeri- a ngin evine gİ i e i. n • 
~ gm evinde geçirilen üç ıUn tamam etmek Uzere daimi bir tali ko • 
~ evinde miıaf.~rıe, ev tabibi o- lanmıf, En~in evinde geçirilecek miıyonun tetkili D)uhtemeldir 

ııı arzusuna gore hareket ede· üç günün ilk ıünü baılamııtı. Ha- Hollanda ltalya ile Diplomatilı 
~ ~ea•indeydi. O alqam da ev yır, ıaat ondan sonra bqlıyacak- münaıebetlmn Jıailmesini mi 

tbı Çan3dı ! b ı el ti 

d. 8ir u9 k, bir bardak punç tetir· MukaYelenin bir maddeai, 1N L H 
14

s (yorA Jl ) I . h 
ı. ~ 1.. h. b. h·ı h talık a aye -"· - Y• a-Çang pun"'öl bir hamlede içti uau un ıç ır veç ı e, u ve ' . 
~ ·ı · ' · v hatıl olüm TUkuunda bile bozu}. ber ala!'. çevenler, Cenevred~k1 
"lt 

1 .~1 .~..::.~cc~ yabk .o:lanına dog · mıyacağmı tesbit etmitti. Çang, Hollanda delegasyonunun İtalya 
\tı.Yurud~I7·· .. Huıuıı ıckreterle no hazır olduğunu bildirince, araba- ile diplom5tik ilgilerin kesilmesi 

0de, çexıldı!er. ya binmek üzere, evin kapıaı eıi· hakkında ısrarda bulunduğuna 
.: ıece Engin gözlerine uyku V.inden kaldırıma adım attılar. d . 1 h b 1 1 kta 
••t:Jı d' B ·b· .. A •• l . aır o an a er ya an anma • 
a..._ le ı. Çang boyuna ökıürüklc uz tgı :,_esen r~zgak~·ld' YlR'~. erı~ dır 
-"'qt 'Yor yataiın içinde oradan o çarp 1• "r<'-ng, gerı çe 1 1• uzgar, ' 
ta)'1. d·· :. d . d . . 1. delicesine bir ~iddetle esiyor, gök- Felemtmk lttJyaya Silôh Çıkartıl-
d onuyor, erın erın m ıyor. .. .. .. rtk b ı ti k y _ı... E,ı• 
~. t l yuzunu somu an u :ı ar ap • m.anı cuwr cııyor 

hlli t~' uykus~z ka ıyor, hasbırun lıyordu. Gök loı ve bulutlar, ağır Reımen haber verildiğine gö-
tııd· Çınde endı§e uyendırıyor, b~ kımıldanı~lr.... hükUınet ltalyaya ıillh çıka _ 
'-ı 1te gittikçe artıyor<lu. Ya has· - Yolda üıüyeceğim, Eng, Büs· re, h l 
'4' ık " h" 1 . , V h k but·· ·· ·· ... · ·fol t ı ~ b .. rılmasını menetmele azır an · 'b & ım e§ırse. a amel es- un uşuyecegım, .as a ı._, ım us. 
1 ~dit Ye ..... belki de sonunda ö . bütün artacak! Brrak, beni evimde maktadır. • • 
U11ı. ~u d hh t• • d l kalayım. Ben iviletinciye de~in bu Elr•1'erlerln Teklılı Onaylandı 
t ·" an e 11 a 1 yerın e 0 an d k l 1 Bak ğuk ·· C 14 (AA) Z • 
l_ llg de, fıaıta yatan Çang gibi rh~ a r:_. a ~· . ~na, a-of d mut enevre, , . - ecrı 
ıre?ı:iind . ış ..• . nuzgar, evımın etra ın a u- tedbirler komiteıi, dün eksperler 
ı~ı en geçmıt oJsnydı, acaba luyor.... f d kl'f 1 
l! itabı daha mı az olurdu? Bunc Çangm bu yalvanıına kartı tara ın an te 1 0 unan progra • 
_.. !' •uaı olarak ortaya atmak ye . Eng kaşlarını çattı: · mın genel bati.arını onaylamııtır. 
t llde~İr E k d •' · h ta - Olmaz biz bir mukavele im. Zecri Tedbırler Ve Fransız 
1• • ng ar e,.ının aa ye · • 

t tı ~ttıınıd ond dah k zaladık ve ölünciye kadar bunun Gaetelen 
1"lJ>,.e'-· ad zan E a ~ko dız· hül:ürnlerine riayete ahdettik! Pariı, 14 (A.A.) - Bay Lava• \' ~ .:ıyor u. aten ng, a ar D ... .. ·· k. 
C?ı"eaeı· 1 - cgru, ama goruyoraun 1• lin Franıız halkına hitaben nq-

~tl'\ , 
1 o muyan Çang, haıtalı· hastalığın teı;iri. bu hiikme riayete '.... . · 

teııri altinda no"'bet gecı·rere'- f·ı ·, N f 1 k .. ... .. rettıgı bır beyanname ıle, CeneY· l'lı_ ~ ?S ı en manı . e es a ır en gogaum • • • 
el tken, ölümü hi~ düfünemiyor- acıyor, göğsüme bi~aklar saplanı· rede karar verılmıt ol~n zecrı 
;· lialbuki öteki? Eng, ıı~ahatte, yor. E~er §İmdi senin evine gide . tedbirler hakkında lngıltereye 
-~ •nı)c \'e ölümü tasavvur etmekle ~ek olur!am. hastah~ımm artaca- karıı yapılacak muahezelerde 
a~ içind k h ld d. gı muhakkak.... temkinli davranılmasını iıternesi. ,... e ıvranrr a ey ı..... E ··fk ı d" b ... d 

. ~~ , . . ... . . n~. 0 e en l, aRır, 1: , • ıiyasal mehafiJde İngiliz büyük 
•1t idi Yarısı, bır çıngırak sesı ı· Mı~kavele, mukaveledır. lkımız . . . . .. .. v 
li,I .. E:nge, ka:-de"inin evine ge· de Lu mukavele hükümlerinden elçısının Cumarteıı gunu yaphgı 

. t'lttııd f 'l • 'i bb'• . b' t' . 1 k ~tıdı e re a'l<at eden uşak. u • Hıçbirisinin her ne sebeple oluna tete usün ır ne ıcesı o ara 
)ııtt1i Eng Bangersin ufağının olsun r!e~i!miyeceğine kesenkeı tefsir edilmektedir. 
tı ~İ)~ "~a~aki çıngırak aallam · ahdettik. Bunu o vakit düşünmeli Bununla beraber bu teıebbüs .. 
>0tdu, tiıttı, ki, çıngırağın kordo· idin! Benim evime gideceğiz. Hem ten ancak geç vakit haber alındı 
~·· "bir d 4hak, Yataktan f JTJa.dı. Ya derhal! v . • b I .. t d 
llı,.1 a a "ekitd· B f d h Eng· d d•v• ld y la d·· .. 1 gı ıçın, azı gazete er zecrı e -1 <;e' .1 : ı. u ıe er a a m e un o u. o uzu . . . , I . . 
dfl.h , u ınış o!n::ak ki, r.ıngırak diHer. Bir caddeden ~eçerken, a. bırler hakkındaki tefs•r erını de-
kk a,?1~detlj akialer bıraktı. U . rabanm tekerlekleri buz tutm:.ı~ ~ittirememitlerdir. Buna binaen 
, .. ,' 'Yinıne" · d b 1• ak h · · 1 1 f d \ir ~tle k eı yarı a ırar.ar , bir satı Ü7erınde kızak yaptı. A- ngiltere bu gazete er tara ın an 

l::n1 ~ ~rıy~ .çıktı. raba ıaraıldı ve bir çukura diistü, hali muharrik kuvvet olarak gös· 
~Ut ;az~ agın ıc.ınde Ya:1 cloğrul l yan üstü ~evrildi. ikizler, devrili, terilmektedir. 
ll dokt Yetteydı. Uşagma der- ıanmtısı ıle &e'lM kapıdan dıtarı. J t • • C d k' 

~~;ili ernoru~ biTini gönder • ya f rladılar. Fakat yaralanmadı. ou~ ~aze eıının . enevre ! 1 

~ru J rettı. Kendi huıuıi dok· !c.r. Kar kinde rırpman Çang. aijla muharrırı, zecri tedbırler on be~ 
l)llarrı~:~ Hollingsvörtün çağırıJ. i maya ba~lnth. Arabacı ve Ufaklar, gün zarfında Rayri klfi olduğn 
~eçilbı~:Yord:'. D~ktorun vakit ikisini de k'.>lkk altlarmdan tutup anlaşılırsa lngilterenin "blukn is 
tı eri -irr ha~·ıneaı gerekti. Km·· avağl\ kaldırdılar. > rabanın dingi temeye karar vermit gö"ündü~U • 
r•' &tbıışt1 ~dı. Birdenbire fe. li kırılmıtl'. Mıwnt Eyri iıtikame • .. ın ..... _,_,,..,,_,...,.._,,..__ •• _ ..,.,... " •• ' · •• 

~'ile teti~ k .. ın uşaqı, emri ye- tinde b;r müddet vay" vürüdiller. yüf sırasında sendeliyor, Eng, dü~-, 
etdiveıııe~ J~~ere odadan çıkıp, Nihayet yoJc1a haıı.ka bir arabaya memeıi İçin onu tutuyordu. 

order dörder atlı • rutladılar. Bindiler. Çana, yürü . ( A.rlca.n 11ar) 

nü bildiriyor. Fransız heyeti mu·r 
rahhaıaıının böyle bir ablukaya 
ıiddetle muhalif olduiu bildirili. 
yor. 

ÖVr gazetesi, ıon h,ftayı Ce • 
nevrenin timdiye kadn gördüğü 
en mühim haf ta olara~ lasvi:- et· 
mektcdir. Gazete, lngW7lerin ha· 
kiki maksatlarını ıoruy:>r ve di · 
yor ki: 

"HttY halde lngilizl~r, kendile
ri için daha •empatik bir hüku • 
meıin iqekkülü için Muısoliniyi 

Jevirmek i•tiyorlar. Bıın.unla be · 
raber, bundan baıka ltalya lilom· 
na sayı/latmak isteyip istemedik 
leri de diifiinülmeyecektir.,, 

lngili~ Gaetelerine Göre 
Londra, 14 (A.A.) - Dün ve 

bugün Habetistanda, halyan aiır 
uçak filosu faaliyetinden batka 
ıüel hareketlerin keıilmit olma • 
ıı ve darumun niıbeten ıakin bu
lunma.ı sebebiyle, Londra gaze • 
te)eri daha ziyade itin ıfiplomatik 
cephesi ile uiraımnktadırlar. 

Franıanın durumu hiiyük dik
katle takip olunmaktadır. Fran -
ıız ıazetelerinin bir kıımı tara -
fından lngiltere aleyhine yapılan 
hücumlann biYd'enBlte keailmeıi, 
bazı ıaf cenah gazet~Jerindeki 
tiddetli yazıların bir aluıülameli 
olarak telakki edilmekt:edir. 

Bugünlerde Cenevre-de bulu 
nan Daily Telegraph g~zetesinin 
diplomatik muharriri ise gazete • 
sine §unları yazmaktadır: 

"Ba.v Even, tabiativle, Cenev · 
rede bir harelwt planı hazırla • 
makta olan Jele6elerir. barına 
geçmiı bulunmaktadır. Diğer ta • 
raftan linwu komite•i üyelerinin 
bir çoğu, Polonyanın aldığı du -
rumdan hayal inin.arı Juymuı • 
larJır. Günkü Bay Bec . bütün 
ga)'1'etini bilhaaa yapılan mulıte
lil tedbirler hakkında mühlet ve· 
rilmaine •arletmif tir. 

Aynca Cenevrede Miylendiii .. 
ne gör~, Bay Lava), Bay Aloisinin 
Roma ya hareketinden evvel ken • 
disindcn Romada büt:;n nüfuzu· 
nu aarfederek Bay M?J.ssoliniden 
asgari barıı ,artlarını temin el . 
meıi için ricada bulunmuştur. B\\ 
husu~ta lngiliz ve Frans•7. elçile • 
rının yaptığı bütün rayrt-tler, 
malUnı olduğu üzere, boıa çık · 
mııtı. Fakat bugün c~nevredeki 
delegelerin ltalyanın tPC:avüzüne 
nihaye~ vermek için he· türlü ted· 
birleri almağa hazır bulunm:ı.Jarı 
İtalyan del:;geler:nin üzerinde 
hüyük tesir yapmıı bu~unmakta • 
dır. · 
Zecri Tedbirler Ekonomih C erp • 
yanlarda Vah;m KarH!Hıklar mı 

Doğuracak? 

Paris, 14 (A.A.) - Eksp~rle 
rin ekonomik ve fimrnsal 7!Cri 

tedbir!er üzerindeki çalışm "' ları 
hakkır.da gazeteler, y<tpmış ol · 
dukları İncelemeler ncticıinde ön
cc':i k"\Jı~;ı.f erhi t·y t~ t·diy .. rh. 
ki, o r:l l ıucfor: 

"Be. ~ecri tedbirler ı:dtldleti 

ve sertlı'kleriyle tehlık.:ıı •urette 
gergin •İyCQal bir clur:.ım yarat • 
makla kalmayıp genel buhran yü· 
zünden esasen sekteye :ufray:ın 
ekonomik cereyanlarda vahim ka· 
rıııklık;ar husule getir~cektir. 

Ekıelsiyor, bu bakımda diyor 
ki: 

"Barl§ ve yahut ki, ~arp, dev 
letlerin, uluslar sosyeteci tarafın • 
dan ellerine verüen ekor.omik ıi· 
liihı naııl kullanacahlarırıa l,ağ · 

lıdır. Kredilerle alıı veriıin t 2hd;. 
di, i,lerin durgunluğunu arttırma· 
makla neticeleneceği g!bi, ıedbfr 
leri tatbik edecek yahut ki. bımfo· 
ra maruz kalacak bütün iilke!erde 
İfsİzleri ~oğaltacaktır. Fme"tlç:lrr 
kütlesinin ilaha 1:-üyiik bir s~r ;!e
te düımeıi ihtimalinin )0alıı:r. ar • 
•ıulu.alcılar tarafından değ!.l, f .ı · 
kat ayni :zamanda, ekonomih v ~ 
linan•al gü~lüklzrin m:>tlern de·ı· 
leılerJek: •osyal harel~eEler ;;z,, · 
rine sdı sık müeuir oldvğu""tu bi
ltm hükümetler miimen"ller ~ t:ı , 
rafından da bu -lerece ı:;(;·..:.'l.~:ı , , 
lılıkla göz önüne ge:irilmgsİ o! -
dukça gariptir. 

Bu ı:uretle, bir takımla ır:uı . 
zarar•ız. olacağını ta•avı·ur ett:h. 
leri ekonomik ve linarın' tedbir 
ferin bu devletlerin iç ıiy~s1 l··rı 
üzerinde, zannoluncluğ·ırndan ela 
ha önemli bir tcs:r yarma." ·hti • 
maileri vardır . 

Cenevrecle, giriıUe:-1 tcc-""ib~. 
Avrupa sosyetelerinin ma-lcli VP. 

manevi muvazenesi iizer:nde. 
beklemedik te•irler y.ıpabileceh 
bir örnek yaratmaktado-. lngilte -
renin, mekanizmasını tttı7 etmek
te bulunduğu zecri tedb:rler, /tal· 
ya için, bu devlet tasarrufa, Jisip· 
line ve kanaatkarlığa ne katlar 
alııkın olur• ol.un, çok ağı:- ge
lecek gibi görünüyor.,, 

Petit Parisiyen diyor ki: 
"Dün kurulan linan•al zecri 

tedbirler sistami, ltalyanın Jer • 
hal ve lıesin bir li.narual abluka 
altına alınmasına muadilJir. 

Bu, kesin olaralı tatbilı edildi 
ği takdirde, ltalyan ekonomisini 
çok mü§lriil bir Jurııma sokacak 
olan çok ıert, çok ıitltletli bir sİ• 
temdir. Bundan anlıqdıyor ki, 
uzmanlar, 16 ıncı maJdeyi riyazi 
bir keıinlikle oe göründüğüne 
göre, mevcut diplomtui ıartlara 

uygun olup olmadığını hiç dÜfün
mekıizin tel•ir etmekteclirler.,. 

lsveç Gazetelerine Göre 
Stokholm, 14 (A.A.) - Da -

ıenı Nyhter ıazeteai, "Uluı)ar 
ıosyetesi makaninnaaının ağırlık

la hareket edip güvenliii aağlı • 
yamadığım,, yazmaktadır. 

Hük\ımet parti.sini kifayetıiz 
bir süel programa sahip olmakla 
ittiham eden bu gazete "Uluslar 
kurumu kollektif barıtı ıafla .. 
maktan acizdir,, demekte ve tun· 
ları ilihe etmektedir: 

Bugi;nhü hadieeler, barıı da · 
va~ı-ı ı.fc~al miidala!l =1~ tc!il et· 
m.ek h·ı:wsrmda oldukça ağtr bir 
ihtar tqlıU etme/dedir.,, 
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, ·urdu. l'adişah arabın sada.sını taklit 1 
ederek bir hastanın ah ve eninleri Ue 
karışık bir sesle ce,·ap verdi. O \'akit 
kadın·arap söyledi zannederek sevin· 
cinden ne yapacağını şaşırdı. Ondan 
sonra padişah yine arabın sesini tak
lit ederek: 

( Ba, tarabı 11, 12, 13, U Birin
ci teırin sayılanmızdadır.) 

Kendisine türlü yemek
ler cötürii}'()rdu. Arap yediği kılıç • 
tan ölmemişti. Fakat aldığı yara ile 
damarlan kesilmiş ve artık hayatta f. 
.. yarar hali kalmamıştı. Ancak ye -
Jip lçebllfyordu. Karım onu böylece 
tedaviye çalışıyordu. Aradan bir yıl 
daha böyle geçti. Bir gün konağıma 
aemizce girmiştim. Gördilm ki mel'un 
kadm yüzünü yerlere sürerek n mer 
myeler okuyarak eski zevk ve safa 
rflnlerinl yadedip duruyor. Hüznün • 
den inliyor. O vakit kendimden geç -
Um. Kılıcımı çekerek: "Behey kahi
re. bu ne haldir? Böyle aile muhab -
bett mi olur?,, diyerek üzerine hü -
cum ettim. Mel'un kadın o zaman a· 
rabın bu hale gelmesini ''e evlerinin 
perişan olmasını benden bilerek kar
orma dikildi ve sihirbazlık ederek be
ni bu hale koydu. Şehrimizi de yine 
lihtrle dört dağ şekline getirdi. A • 
ha11sfnf de balık :raptr. işte o dağlar 
benfm idarem altında olan şehirdir. 
O g61dekl balıklar benim idarem al
tmda nlan insanlardır: Müslilman, 

,ahudl, hiristiyan ' 'e mecus dininde 
lnanlardır. Onun için balıklar dört 
tarlüdür. Dört renktedir. Bu kadın 
her giln benim yanıma gelir, elinde 
kayıştan yapılmış bir kamçı ile ar -
kamdan kan çıkıncaya kadar vurur. 
Sonra kıldan yapılmış bir gömlek ~iy 
dlrir. Bu suretle bana azap verir. Son
ra da o myah arabın yanına gider. İş
te benim sergilzeştim budur.,, 

Padişah bu garip halden çok müte
essir oldu. "Benim derdim birken şim
di iki oldu, oğlum, sen artık keder 
etme. Yakın zamanda seni her halde 
bu beladan kurtaracağım.,, dedi. Son· 
ra mel'un kadının nerede olduğunu 

sordu. Genç: 

- 0, şimdi arabın yanındadır, an
' Cik lana işkence etmek için buraya 
gelir. Sonra }ine gider.,, 

Diye cevap nrdi. 

Padişah akşama kadar bekledi. 
Gece oluncaya kadar bir köşeye çe -
ktllp gizlendi. Gece yarısı lalıcını al
dı. Siyah arabın bulunduğu kubbeli 
yere gitti ve içerisine girdi. Arabın 
yanında gümüş bir şamdan ile bal -
mumlu yanıyordu. Od ''e anber ko -

kulan her tarafını tutmuştu. Derhal 
kılıcını çekti. Arabın başını kesti. Bir 
kuyuya attı. Arabın elbiselerini ken -
dt giydi ve döşeğine yattı. Öyle bir 
halde ki padişahı bu halde gören a • 
r,pptan f arkedemezdi. Mel'un kadın 
ldeti veçhlle zevcine işkence etmek i . 
çln gitmlıtf. lokencesinl bildiği gibi 
yaptıktan aonra geldi. "Ah, bir kere 
glizel ~eı:ıini7.i işitsem ne olur!,. di -

- Ey benim sevgilim, benim bu 
hallere gelmem hep senin yüzünden
dir. Zevcin biçaresıine yaptıklannın 

cezasını çekiyorum. O azap çektikçe 
ben bu dertten kurtulamam.,, dedi. 

Bunun üzerine kadın şöyle dedi: 
- ~nim ona yaptıklarım hep se • 

nin içindir. Mademki onun kurtulma· 
sını istiyorsun, şimdi gider, icabını 
yapanm.,, 

1\adın bu sözleri söyledikten sonra 
kalktı, gitti, eline bir tas su aldr. Su 
kaynayıncaya kadar üzerine serpince 
ze,·ci ~ifa buldu. Ayağa kalktı. Bun • 
dan sonra kadın dönüp arap zannet
tiği şahın yanına geldi: 

- işte sizin güzel hatırınız için zev· 
cimi kurtardım. Hele gel, bir kere yü
zünü göreyim. Ve biraz ze,·k ' 'e safa 
süreyim.,, 

Dedi. Padişah arabın sesini taklit 
ederek bu defa şu cevabı verdi-: 

- Ent, zevcini kurtardın. Fakat 
şehir ahalisi kaldı. Onlar daima ba • 
na beddua ediyorlar. Onlar kurtul • 
madık~a gönlüm rahat edemez.,, 

Mıel'un kadın bu defa yine bir mik 
dar su aldı. üzerine okudu, üfledi. 
Sonra balıklara ve dağlara serpti.Hep 
si de sihirden kurtuldu. Dağlar ev -
''elki gibi şehirler oldu. Göldeki ba • 
hklar evelki gibi insanlar oldu.,, 

Ondan sonra sihirci kadın arabın 
yanına geldi. "Bir kere )"ÜZünU gö
reyim,, dediği zaman padişah ''ah ve 
enin ederek yanıma gel, elimi vere -
}im.,, dedi. Kadın yaklaştı. O vakit 
padişah kılıcını çekerek kahirenin 
göğsünden vurdu. Başını bedeninden 
ayırdı. Sonra gencin yanma glttL Ha
Ulsını telfrik etti. Ona alarak tllke .. 
sine gitmek icttedi. Meğer padişahın 
ülkesi bir senelik uzaklarda kalmış • 
mış. Kendisinin bir gece içinde bura
lara kadar gelişi ancak bir sihir e • 
!ileri imiş. 

Ondan sonra her ikisi yol hazır -
hkları yaptılar. Bir yıl seyahatten 
sonra padişahın ülkesine gelebildiler. 
Olup biten macerayı balıkçıya anlat
tılar Yedi gün yedi gece şenlikler 

yaptılar. 

(SON) 

----~·~----~--------------~ 
ZAYi 

Feride adlı mühürümü kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi muteber 
değildir. (V. No. 9796) 

Feriköy: Rum kilise ön sokak 36. 
Feride 

1 Aradığım Kadın?- il 
., Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 

Yazan: Kadircan Kafh 

_ H&11J', hasta imiş. Ferit Bey iyil 
eeilltt ona ..e evlenecekler .. 

- Oaa belki .de acıdı ve bunun için .. 
( loa lld lflten Zübeyde birdenbire 

• tıarafa d&ndO ve baktı. Yüzünde bir 
arta. ftl'dı. Nefesleri Stklaştı. Ko -
'- clrdl. Beni yiirUtmek için sanki 
191'htrordu: 

- Otdellm .. Buradan gidelim! .. 
- GtdaHm ... 
Arabuua girdik ve eve geldik. 
Za• d111dufumuz son sözler ba

tta ela dolnmmqtu. 
tpcte. kınlan bir fağfur kbenin 

tn l.,tfl .. r sflıılydl. 
rabt o sesi çabuk boğdum. Kendi 

teadlmeı 

- Artık oldu olacak... Herkes ne 
dene deeıln ı .. Kalbimi bile dinlemiye· 
.,.__ Sa bfr 't"fcdan borcudur .. Ça· 
\tlı ..S-melt,.tz. 

o.&bn. 

••• -.,d.,i teyzesinin iki odalı kil· 
flk ..ta• bqmda gelin taCT, boy
ntnHta lndler, pannaklarmda elmas • 

Bölem~ 23 

lı yüzükler ve baştan ayağa kadar i · 
pekler, sırmalar içinde yu\'amıza ge
wdim. 

Çok mes'uttu. Herkesin ona im -
renmesi de bu saadeti büsbütün art • 
tırıyordu. 

• • • 
- Pek yorgunum, bugün beni rahat 

bırak .. 
- Peki canım.. Rahatsız olma! .. 

Haydi gecen hayırlı olsun! .. 
ırtesi gün hizmetçiyi pek genç gör

dü. ,·e: 
- Daha yaşlı bir kadın bulaak .. Ne 

kadar olsa görgülü olur. 

Dedi. • 1 
Hizmetçi işi, e\'İn kapısından içeri-

ye aitti ve buna hiç şüphesiz o ka -
rışırdı. 

- Sen bilirsin Zübeyde .. Nasıl i~ · 
tersen ı .. 

Akşam geç \'akte kadar oturduk. 
Yarına ait düşiincelerden, geçmi~ gün 
terin hatıralanndan knnu~tuk. O, biri 
tUrlU sözUnü bitirmiyor. o günkU ka
dın ziyaretçilerden, ıelen tanıdıklar· 

900 göçmen 
1 ekirdağınaan ~[ur atlı 

ve Lüleburgaza 
gönderildi 

Tekirdağ, (Özel) - .K.östence
den geleıt "Buna,, vapuru Ro • 
manyanın Pazarcık ve Balçık 
köylerinden (900) göçmenle Te . 
kirdağ iıkeleıine yanatb. 

lıkelc boyundaki göçmen ka 
mun evinde birkaç ıaat dinlendi· 
rilen göçmenler derhal vagonlar
la Muratlı ve Lüleburga7a yollan
dılar. Bu göçmenler araı•nda Bel· 
çika köylerinden bir köylü dayı 

(400) koyuniyle ıelmittir. iyi 
beygir ve sağlam arabalariylc de 
gelenler vardır. 

"Buna,, vapuru göçmenlerin 
eşya ve arabalarını iskeleye indir
dikten ıonra hiç durmadan fekrar 
Köıtence yolunu tutu. Ardından 

Borçkada yapılan köp 
Doğu ellerimizin ekonomsal 
şında önemli bir ilerleme 

yaşa 

olacak 

da "Nazım,, vapuru ge!ecekir. Bor~katla Çoruh üatüntle yapılan köprü 
Tutrakan ve Siliıtre kazaların· Borçka, (Özel) _ Borçka de· 

dan da üç binden ziyade göçmen mir köprüsünün kabul muamele11 
bugünlerde gelmek üzere Kösten• bitirilmııtir. Daha önee dötemesi 
ceye gelmitler. Bunların arasında üzerine bqta.n, bata kum aeril . 
esnaf ve manifatura tecimerlerı mek suretiyle sağlamlık deneme-
vaJ1Dıf. Eı ya ve mallarmı vapur - si yapılmıı, çok iyi sonuçlar alın-
lara yüklemekte olan bu göçmen dığı ititilmittir. •. · 
kardeılerimiz de Tekirdağa rele-· ·Kamyonların Çoruh nehrin . 
ceklermİf. Böylelikle T ekirdl\ğı • den kayıkla geçirilmeıi için en l!-Z 
mız daha bir iki Türk manifatu· iki saatlik bir zaman yetiriliyor 
racıya kavupcaktır. du. Demekki Hopa Kara caddet 

Bugüne kadar Tekirdağımıza 10 kilometre kısaldığı gibi tah 
gelen Romanyalı kunduracı ve mil, tahliye ve kayık ~aıraf 1 ka 
bakkal göçmenler "Vali,, cadde zanılmıt oluyor . . 
sinde ikiter katlı evler yaphrmaf<. Köprüyü görmek için yalm ka· 
tadırlar. Kereatelerini beraberle· zalardo.n (bay, bayan) birçok se
rinde s.tiren bu ıiçmenler ken- )1rciler vapur _.sintaei 7apan ı.;. 
titnlzin deniz ve parka: doğru gi " kısım yolcular bile köprüyü gör -
den en güzel caddesini bir kat ========::::::::::===ı=· ======= 
daha ıüzellettirmiı oluyorlar. 

HJ.im Odemir 

Bir çocuk 

Yanarak öldü 

varmamıı çocuk da bu atqle har 
man ~eıinde saman yığ:nlarını tu
tuıturmuıtur. Samanlar ve •apla~ 
rı çok geçmeden alev almıf, za · 
valh çecuk da bu büyük alevler 
arasında korku ve can acııiyle 
ağlame.ğa, bağırmağa, çırpınma -

meğe geliyorlar. Zaten: Bö1l• 
yolcunun yalnız kpprüyil ~~ 
ıoıe güzergahındaki tabii ~ ~ 
tikleri görmeden dönmesi b~ 
doğru bir ıey olmaz. 

Karı yolu ve Hopa i 
günden, güne ekonomik bir 
almaktadır. 

Şose üzerine ııralanmıt 
Hopa, Borçka ve Art-Vin 
Tı 1C,atanımızın en zengin rtJ' 
.~larını ihtiva eder. 1 
Artvin ve Borcka kazalarıod' 
İnektuf maden~ vardır. Ho~ 
nahiyelerinde de baku ve 
manganez bulunmaktadır'J.ıt 

DoJ'\ka koprusu butun J". jl 
bavaliıine ve bugünkü Ço~ 
bayhğının doğu ilçebaylıkl 
güvenli adımlarla ilerledi 
yardım edecektir. Bu ana 
B'orçka - Artvin kısmı da . 
nldığı takdirde Kara ıoıef" 
havaJinin ticaret hayatında 
1i bir rol oyniyacaktır. Sel~ 

Balıkeıirde Kepıüt köylerinde 
bir ~ocuk ateı içerisinde diri diri 
yanmıftır. 

ğa bqlamııtır. Sovyetler üzüm aıo 
Alevler elbiselerine sardığı lzmir, (Özel) - Bir b• 

Bu acıklı vaka töyle ulmu9tur: 
Kepsüdün Karaçaltı köyünden 
Raıim oğlu altı Y•tlarınd~ki Mu
rat harman yerinde kendi kendi -
ne oynarken eline nuılaa bir ate' 
geçirmittir. Bunun kimse farkına 

dan uzun uzun bahsediyordu. 
Saate baktım ve: 

- Artık yatalım!, 

Dedim. 
Durgunlaştı Yüzünü bir korku sar· 

dr. 
- Şey ... sahi .. çok yorulmuşum da 

haberim yokmuş.. Hemen uyumak is -
tiyorum. O kadar yorgunum ki .. DUn· 
den daha çok •• Bir yığın misafiri a -
İırlamak kolay mı ya? .. İçlerinde öy
le gevezeleri de nrdı ki .. 

Anladım. 

- Peki Zübeyde.. Hemen uyu! Hay
di, .ırıeni hiç rahatsız etmem. Ben za -
ten biraz kitap okuyacağım.. Bugün 
bir hasta gelmişti de.. Pek çapraşık 
buldum. Demin'denberi sana söyleme· 
yi unutmuşum!.. 

- Sen bilirsin Ferit!• . . 
Kafalarımız, ruhlarımız hiç şüp -

hesiz onunla anlaşamazdı. 0, benim 
hayalimdeki kadın olmaktan uzaktı. 

Fakat vücutlerimizin anlaşabilecek -
terini ve böylelikle diier eksik taraf
ları bol bol dolduracağımızı sanmış -ı 
hm. Fakat ne gezer? ... Bu zavıtlh ka·ı 
dın, bir kadın bile delildi. Bana kaçj 
defa: 

- Canım, insan bunun kin mi t>v-
lenir?.. 1 

Diye çok ciddi bir yüz ve bakışla ı 
10rdu. 

bir sırada etraftan çocuğun çığ - gör~ Sc>vyet Ruıya, lzmircJel' 
lıklarım duyanlar yetişmitlerae günlerde üzüm ıalın almai• 
de geç kalındığı için zavallıyı lıyacaktır. Mevsim başlaııl 
kurtarmak mümkün olmamıf, vü• . dan 9 ISirinciteırin akıamıJll 
cudünün birçok yerleri ağır ıuret-ı dar borsamızda 272416 çu.,l 
te yanmıttır. Bu yanıkların tesiri züm, 145614 çuval incir ,-ıı 
ile çocuk çok geçmeden ölmüıtür. bulunmaktadır. 

Buna karşı sustum. Fakat birer 
sorgu işareti gibi çengelleşen kaşla· 
rımda, baka kalan gözlerimde ceva • 
hını okuyabilirdi. 

Halbuki sonradan anladım ki ruh 
anlaşması, fikir anlaşması denilen 
şeyin evliliği yaşatmakta hiç bir ro • 
lü yoktur. Bir çiftin iyi bir çift ol -
ma.<;ı için .:;adece vücutlerin anlaşma
sı gerektir; isterlerse onlardan biri 
denizi mavi, diğeri yeşil görsün ... Bu 
görüş ayrılıkları, ''l<'iziyolojik anlaş -
ma,, nın yarattığı güzel ve tatlı hava 
i~inde, kızgın demir üstüne düşen su 
damlaları gibi uçar ... 

Mes'ut olmanın bu biricik anahta
rını ele geçirmek için her şeyi göze al
dım. Biraz geç olmakla beraber ka· 
rımı incitecek kadar ileri \·ardrm. Ba
na danldı. 

Gözleri büyüyerek bir cana\•ardan 
ka~ar gibi benden kaçh. ' ' 

- insafsız ... insan bunun için mi j 
e,·lenir? .. 

niribirinden oldukça uzak olan iki 
çiçek bile !\endi yapraklarının ara~ı -
na ~ömiiliip kalmar.. Elbet böyle ola
caktı. 

Ru hir kadın, hir di~i değil, bir 
manken ... Papağan gitıi ~ö.ylenen. hir 
terzinin mııcfoli r,ibi ~iyfnfp ~fy!nip 

h"y :?Mtersin ! ... 
J\a«" geceler ) :ıtaihmclan fırlaclrm 

n kendimi dıprı attım. Bqrımı M.ar· 

maradan esen serin rüzgara "' 1 Başımı balkonun demir parırı~ # 
dayadım ve bu evden, bu kacll 
zunttLc;u zavallı mahlfıktan.)t 
arzusile doldum n tıkandnll ... 

... .y. • 

Önceden günlerce düşündiil11~
Acaba bu anlaşmamazlık bt 

zamana kadar.bir papaz gibi '11 

olduğum için mi?.. , 
Fakat bu düı;;üncemi bir do1'tf 

:ıı 

kadaşım ~abucak önledi: 

- lki cinsin ~iribirini ara,.; 
renekten değildir. Bu bir ilı ili 
Yemekten ve sudan hiç aşai• 1' 
yan bir ihtiyaç •. insan yiyecel' 
cek bulamazsa bir kös~eyi, l'

11 

çiğner nya bir ağaç kabuğıııtd 
rl~ ~ 

Ka,·u~mak ihtiyacını doY11 

ğı zama~ da kendi kendini )·ef"' 

'Ben de kendimi yiyordu~·.,_ 

EYliliğin ilk günh~rindel'1 ,..1. 
gunluğumu gören tanıdıklar• d-' 
sından biri ise, heninı arkalll 
başka birisine şunu söyJeını~: ,~ 

- Evlilik, hayatta herk'eSit' 
dı~ı bir piyestir. Kitabını dl
pro,·nJarında bulunmalı ve o~tt 
rn Qahrcye cıl,malı. YokAA 1 

şa~ırıı· kalırız. 

' .... 



Bulgaristan mektupları 

Bulgaristanda vaz.iyet 
Geçen sene Sof yada 
Yugoslafl,, mefkuresi 

kutlanan "Büyük 
artık kapandı mı? 

Soldan: Sofycı garnizon komutanı General Blatanoi, Harbiye nazırı 
. General Sc:nel, Harbiye Nezareti müstqarı General Ripçel 

Sof ya aytanınız yazıyor: j nunuesasinin yerine, yeni bir kanu 
Yugoslav Kralı Aleksadr ile nuesasi hazırlatmak ve 17 inci 

8ulgar Kralı Borisin Belgrad kar.I maddeyi tadil ettirerek, (Sobran· 
tılaımasile ve Yugoslav Kralının ya) millet meclisine sormadan giz 
ICral Borisi Yamadaki Edxıonog· li muahedeler akdetmek hak ve sa 
.,_t sarayındaki ziyaretinden son- lahiyet~ ile diğer bazı hak ve sali
l't, il. 't memleket arasında .(Make- hiyetlerj kendi üzerine tamam ile 
donya meseleai)nden dolayı sene- almağa karar vermi~ bulunuyor. 
lerdenberi uzayıp giden ~erginlik 21 nisan 935 hc:1·nnamesi ile 
ı..il olmağa, Sofya ile Belgratta Bulgar milletine Kral Boris, kanu
l'tvaş, yava§ dostluk havası es . nuesasi, intihaplar kanunu ve me-
1'leğe başlamıfb.. buslara ait kanunlar da yapılması 

Kral Aleksandr Marsilyada bir tasavvur olunan tadilatın, milletin 
~akedonyalı Bulgar tarafından reyi alındıktan sonra yapılacağını 
ÖJdürülmemit obaydı, (Büyük vadetti. Altı ay oluyor ki, hu tadi
'<ugoılav) mcfk\ircsi bugün tabak lat bir türlü yapılamamaktadır. 3 
ltuk yolunda çok daha ilerlemis ilk t~§rin günü, kralın tahtta çıkı· 
huJunacaktr. . şr ve Bulgaristan istiklalinin yıl 

rt Her nckadar Bulgaristanda 19 dönümü, münasebetile, bakanlar 
b il llıayıı 934 devrimini yapanlar, meclisinin hazırlamıf olduğu ta -
r~ ~akedonya komitesi.;i fesh ile, dilat taslağı ilan olunacak diye 

liuJgaristanın (Makedonya dava - söylenilmekte iken suikast mese . 
•ı) ile bir alakası kalmadığını Yu· leti ortaya çıkınca, nümayişler ya-
toılavlara anlatmak istedilerse de, pılmadı ve taslak meselesi de ta -
hu devrimi yapanlar kuvvetli ıah- hakkuk etmedi .• ,. 
1Yetler olmayıp, Bulgaristanın T oıef hükumeti zamanında bi -
l'rıukadderatını ellerine iğreti alan, rer tarafa çekilip sinmis, bazıları 
}'thut zorla alan, ikinci ve üçüncü da Damyan Vel~ef gibi hudud ha. 
~erecede bir takmı siyasiler oldu- ricine çıkmış, yahut çıkarılmış o . 
ku için, tuttukları yolun yarısında lan (Büyük Yugoslav) taraftarı 

alarak, amaçlarında muvaffak cumuriyetçiler, kendileri için en 
ble.rnadan çekilip gitmeğe JPCc - büyük tehlikeyi kanunuesasi tadi . 
u; oldular.. latında görmektedirler. Bunlar 

k" Geçen ıene Kimon Görgiyef hü. belki de bunun içindir ki, suikast 
."rneti, daha doğrusu bu hükume- gününü 3 teırinievvel intihap et-

tlikt"d k"" 1 • -ı ar mev nne zor a getırmış mişler ve belki de kanunuesasi ta-
ol,n b ·· k"" ·k · k" d"l l ( ugun u ıuı astcı, o va ıt ı at tas ağının ilanına bu suretle 
l!utgar askeri birlik) batkanı mi- mani olmak istemişlerdir. 

~alay Damyan Velçef Kral Borisi Her ne suretle olursa olsun, cu· 
s'rıltınamıt olsaydı, Yugoslav - muriyetçiler, (Büyük Yugoslav) 
h·"'!ar ~o~tl~ğu onun yüzünden kurmağa çalıtırken Bulgaristana 
k?Yuk hır ıstınatgah bulacak; bel- yaptıkları en büyük fenalık şu ol
~·1 de Kral Boris, öldürülen Kral muttur:. 
ekıandrdan ıonra (Büyük Yu • Bulgar ordusunu cumuriyetçi, 

~0•1avya) yolunda Kral Alek • Kraliyetçi namlariyle ikiye ayır . 
~llll'drın oynadığı rolü oynryacak- mak.. 
~takat .• Yugosla; dostluğu için Diğer taraftan, Yugoslav mat . 
~ 1ıan Bulgarlar, ış başına geçer buab, bilhassa (Politika) ve (Prav· 
~~lllez kendilerine en büyük en- da) gazeteleri, Yugoslav dostu o
h I olarak Kral Borisi gördüler ve lan bütün mevkufları hakir cıkar . 
Gl.l g • -
lem· ar~standa. (Şurayı Devlet) s~s mak için, müdafaaya uğraşıp dur 
~k 1 ;ır m~l!ı kur~rak _Kral~ aıt makdalar ise de, bugünkü vazi . 
b e salahıyetlerın bır çogunu yette Kral Boriı her şeye hakim 
ta." bteclise vermek ~e Kralı iıkar· bulunurken, ve takye diişüp kel a-

Qhnek istediler.. çıldıktan, yani, Adriyatik denizin-
b ugün hapiste olan Miralay den Karadenize kadar büyük bir 
l\~l'tıyan Velçef, eski Batbakan Yugaslav birliği meydana getiri . 
çir~?'" Görgiyef ve (Plidneci) lirse, her şeyden önce bunun KTal 

""zıler c · t ·1·kı · · B · · h t, ' umurıye çı ı erım or - orısm ta t ve tacına dokunaca . 
ı,~a ~~.arak K"al Borise karşı o - ğı tamamile ve açık, açık an•aşıl
it.. . urmetsizlikleriride o derece dıkdan sonra. Gecen sene Sofya 
çrı . ~ 

\ah gıtınemi! olsalardı, kendi sokaklarında öpüfe, kokuşa kut -
ı t 'Ve taC!n k k · · d tttl 1 oruma ıztırarın a lanmış olan (Büyük Yugoslav) 
ıw:-~~ Kral Boris en nihayet bu mefkuresine bugün irin hatta ya-
•"rtıtü t db" ] . • ' :r , 
)'tind ~ 

1 
ır erı almak mecburi · rın için, suya düşmii.~ nazarile bak 

"" c a mıyacaktı. mak iyi olur 
~ral Bo · · · t~ur· r~': Da~yan Velçeflerin M. "ecmeddln 

ıyetç.ılıklerıne ka.rtı, eıki ka 

~ekspir 
Vf. 

iNGil TEREDE 
-
Film Sahasında 
Rönesans Devri 

Açılıyor! 
İngiltere film endüstrisinin pek 

yakında bir rönesans devresi orta
ya koyacağından kuvvetle lıa.hsedi 
liyor. Heri sürüldüğüne göre, ln · . 
giltere film endüstrisi, fimdi bu ye 
ni devrenin tam ba,langıç safha. 
sın da bulunuyor! 

Bu yeni devrede, dahi Vilyam 
Şekspirirı şaheserlerinden kom~k 
Çarli Çaplinin malum senaryola • 
nna varıncıya kadar, her şey göz 
den geçirilecek ve bunlar çevrile
cek filimlere aksettirilecektir. Bu 
suretle de ortava çeıit çeşit mev • 
zulu, türlü türlü tarzda filimler 
çıkacaktır. 

Şekspirin eserlerinden "Bir yaz 
gecesinin ruyası,, ' daha evvel fili- ' 
me alınmı~tı. Rejisörlüğünü Maks 
Raynhardın yaptığı bu mevzüda -
ki filim, yakında Nevyorkta gös -
terilecek ve filmin ilk gösterilişin· 
den sonra, Raynhard, Nevyorktan • 
Holivuda gidecektir . .. J!'U filimin 
Nevyork ve Londraôa nyni zaman
da gösterilmesi kararla,tırılmnş • 
tır. 

7 - 1\lll?l ' N 1:-i T. TEŞRlX lS';S .....__ 

Almanyanın ctuip yıldızlarından Dori.t Kray:r.ler Şekspirin filime alınacak eser • 
lerindenb~id~ ''Onikincigec~, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dir. Bu eser, bir mütldet evvel İs· yetlidir. Oynayı§ itibarile de, ken fatile alakaları olacaktır. 
tanbul §ehir ti,ya.trosunda. temsil clisine uygu:ı rolleri benimseyİ§Iİ. Nihayet Çarlı Çapline gelelim. 
edilmişti. , Filimde Viyola rolün;j Avrupa ve Amerikada çıkan bir KomikÇarli , yahut da Şarlo di. 
Meriyon Deyvis yapacaktır. Bu çok tenkit ya'l!ısında, o, böyle an- y;elim, önümüzdeki iki ıene içeri • 
filimin, hem Amerikada, hem ln- )atılıyor. sinde altı filim çevirecekmiı. Bun 
gilterede ayrı ayrı iki filim olarak İ§te, sıraya konularak Şekspi - ]ardan birisini lngilterede çevir -
çevrilmesi düşünülmektedir. ln . Tin hemen bütün eserlerinden fi · mek arzusundaymıf. Tam altı fi. 
giliz filim endüstricilerinden Ba . limde istifade edildikten başka, lim ve iki senede! Halbuki ,Şarlo, 
zil Din, bundan başka Şekspirin çevrilecek olan muhtelif mevzu . seyrek ve az filim çevirenlerden 
"Fırtına,, isimli eserinden de filim daki filimler arasında Marlen Dit biriydi. Böyle sık ve çok çeviriı 
de istifade edileceğini söylüyor. rihin ve Nevyork Metropoliten o- tasavvuru, son zamanlarda eski -
Bahsettiğimiz bu filimlerin renk· pera11 tenorlarından Nino Marti • sinden fazla para kazanmak hırıt
Ji olarak ç~vrilmesi muhtemeldir. ninin rol alacağı iki filim vardır. na kapıldığı ~klinde tefsir edili -

Diğer taraftan Şekspirin "Ro - Rejisör Aleksandr Korda, kendi - yor! lngilterede çevireceği fili • 
meo ve Jüliyet,, isimli eserinin de sinin idare edeceği bir filimde rol min epi zamandır tasarladığı "Na
filime alınmasına karar verilmiş· almak üzere Marlen Ditrihi anga- polyon Bonapart,, filimi olacatı 
tir. Ancak bu filimi çevirmekte je etmiş, ona lngilterede filim çe- söyleniyor! 
Amerikalıların İngilizlerden da • vimıek üzere mukavele imzalata- Hülasa, lngilteredeki yeni filim 
ha evvel davranacakları sanılıyor. rak, Nevyorktan Londraya dön • faaliyeti devresinde, Şekspirin 
Amerikalılar, bu filimde Romeo müştür. Bu filimin renkli olarak mevzularından Şarlonunkiler~ ka. 
rolünü Robert Donata teklif et _ gelecek mayısta Denhamda çevril dar, türlü çeşnide mevzular fili
mişler, fakat bu artist, bu rolü nıesi, hususunda mutabık kalınmış me çekilecektir. Şekspirden Şar • 
yapmağa razı olmamıttır. Şeks. tır. Nino Martininin rol alacağı loya kadar! Arada hayli meıafe 
pirin burada şehirtiyatrosunda müzikal filimde Meri Pikfordla or var, değil mi? Evet, hem ...utar 
vaktile oynanan "Hamlet,, isimli tağı Jessi Laskinin de, idareci SI· kadar makbk ! 

eserini de Aleksandr Korda çevir
mek istiyor. Korda, bu filimi re -
jisör Dreyerin "Jan Dark,, filimi
ni çeviriş tarzma uygun olarak, 
yani muayyen şahıslar arasında 
geçen sahneleri pek yakından ala
rak çevirmek niyetindedir. Bu a
rada ismini esere veren Prens ro· 
lünü yapan artistin, tek başına kal 
dığı sahnelerde l i yikile muvaffak 
olabilmesi için, bu ba~arılması 
hayli güç olan rolü iyice etüd et
mesi gözetilecektir. 

Sonra Şekspirin "Otello,, su da 
filimde yeı- tutacak ve bu sefer e
serdeki zenci rolünü bir zenci per· 
deye aksettirecektir. Bü rolü ya -
pacak olan ze~ci muganni ve fi -
lim artisti Pol Robson, bu hafta 
Londradan Holivuda var:mıttır. 

Şimdi orada birkaç sene önce sük
se yapan "Tiyatro gemisi,, isimli 
operetin filime ~evrilişinde rol a

lacaktır. 

Bu adam. ı:.ok tipik ve yakı!ıK· 
lı bir zencidir. Sesi de çok hu.uai· 

fngilterede bir film çevireceh olan komik Çarli Çaplin diler tMlı 
ile Şarlo, üçüncü karııı Polet C o:/ arla birlikte huıruıf yatıntla.. 
Re8imclc kendisi bahriyeli kıyaf etinıle:lir. Polct Godar, yanmtl« 
otura1t kadındır. Yatı, "Saldıran" manôsına ~elen "lnvel_JiY.", 

adını lClf.lY.or l 
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Mukaddes şehir Aks umun anahtarı verildi 
(Üsıyanı birincidfl) namında-ki ltalya vapurunun li - anla§lıyor. Zaten harbin başladığı KANALDAN GEÇEN iT AL y AN \ 

affeden ıonra gel•n haberlere gÖ· mana girmezden evvel bir ltal . ailndenberi timal cephesinde atıl bir KUVVETLERi 
re, İtalyan hava kuvvetleri Maka. yan harp gemisi tarafından geri vazitette ddrmasr da bunu gösteri - iş Kanunu 
le istikametinde yeniden taarruz. çevrildiğini bildiriyor. yordu. Portıait, 14, "(A.A.) - Son üç 

larda bulunmuılardır. Bir İtalyan Bn• eli.enler ITALYAN TAYYARESl DtYE gün içinde 6500 İtalyan askeri E. Dafron rek b f ·n Jen 
... • l ritre için kanaldan aeçmit ve 617 .r 1 a e l uı 

hava filosu Hanıien 'açık tehrini Adua, 14 (A.A.) _ Adua ile AKBABA ARI VURMUŞLAR! J .. l 
bombardıman etmiılerdir. Ne ka - talyan askeri de haıtalık veya ya ZQTQT goren er 

Akıumdaki Kıptı Ortodolu pa Addiı • Aababa, 14 (A.A.) - 1 l k d 1 · I it 1 ·ı 
dar ölü olduğu belli değildir. ra ı o ma o ayıııy e a yaya ıı k • J d • ? 

pazlariyle lılinı cemaati, birinci Dagabur'dan gelen haberlere gö- mittir. lm er lT 
or:!•ri);!!e~~~·loıun~~:r:!!~e d;~~ ordu kararıi.bına gelip ltalyan re, lngiliz somalisi hududu bo Asmara, 14, (A.A.) - Bu haf. Lükı çorap fabrika11nda bir ~ 
pılan yollardan geçerek bir otomobll ıüel makamlarına bat ~idiklerinı yunca İtalyalı kuvvetlP.riyle bit ta içinde ltalyadan buraya 600 ıü ıönderdiii mektupta tunları yaı" 
kafilesi şehre girmiştir. bildir'miılerdir. Habet kabilesi arasında kanlı bir bay ve 12000 aıker ile 6-7 ıemilik yor: 

Asmnra, 14 (A.A.) - Italyan genel YENi SEVKIYAT muharebe baılamııtır. lngilb: so.. harp levazımı gelecektir. Yine bu Fabrikada 12 saat "alrtı.rttO~ 
.kurmay başkanı 1\fareşal Badoglfo bu M ı 1~ (A.A ) unf t ı· · k b h f d b h ':t •y•.J 

ı d es na, 'A • - 4 emon e,, ma ısı ma amalının ütün gay a ta için e uraya bir &1tane Buna karşılık eıı ~ok aldığımız hSJ 
akpm talya an buraya gelmiştir. ve "Toscana,, remlleri, Sila fırkası • 1 . .. l ·ı· ı· . 1 k 

Cebelüttank, 14 (A.A.) - Londra- na mensup kıtalan alarak halkın cot- ret erıne ragmen ngı ı:ı soma ı • gemısi ge ece tir. talık dört liradır. Bir işçi dC. t lir' 
ya gitmekte olan Mısır Yellahti müs· kun gösterileri arasında dola Afri • ıinden bir Habeı kabilesi harbe !TAL YAN ELÇiSi ile aile geçindirebilir mi?. sonr' 
talı.kem mevkii ve 'Uçak parkını gez • kasına hareket etmlflerdlr. tutuımuı olan Habeş kabilesine lal'' 
m•sttr. ı·ltı·hak etmı'•tı·r. Adiaababa, 14, (A.A.) - hal· fabrikatörler işçileri genç kız 
~ İMAM YAHYA SAHiLLERi TAK· '!f d · ar' 
Asmara, 14 CA.A.) - Gukso ile bir- VlYE ETrl yan elriıi Kont Vinci ca_ rır..anba gü an scçıyorlar ve onlara :ız P"' Royter ajansının Harrar mu - ,. r 1 

Jllde İtalyan t.arafına geçen lsveçli nü Hadamaya sevk olunacaktır. ile çok iş yaptırmak yolunu bU r 
mühend: .. Dı'try be'-•anatında hoanut • Londra, 14 (A.A.) - .Aden'den Dal· habirinin bildirdiğine göre, Har • I ! I yo 

"" J w 1 d Magalodaki talyan konsoloıu ile yorlar. ş hep ayakta yapı ı suzluk dolayısıyle bir çok kabile baş • ly Telegraph'a bildir 1 itine göre, 'rarın 150 • 200 kilometre cenu 
kanlannın Gukso gibi hareket edecek- Yemen imamı, Ytmen sahl11erini ko- bunda bulunan Daaabur Sara . ~onsolosluk memurlarının da çar· Saatlerce ayahi.a baygın bir h8 
le.rint söylemiştir. rumakta ola,ı müdafaa noktalarını n h H d 1 §anba günü Hadamaya ge]mesi gelen işçi bir saniye oturuı~a ) 

S K h H hane , ara igit mıntaka arında. 
~marn, 14 (A.A.) _ Antian mınt.a. hele Şeb ait, o amuha ve Udey • bekleniyor. Bunlar hep bir arada nara ceza alıyorlar. !ş kantınutl 

'S"' d yi t.ak-' t ektedl 1 b bazı ltslyan bombardımanları ol- 1' 
kasının diğer kabile başkanları da 1- e vıye e m r. mam, u denıiryolu ile Cibutiye ıevkoluna· dan bekledii!imiz şudur : Ge 
talyan hatlarına gelerek teslim ol • karan, yarala ve hasta İtalyan asker- muttur. Harrarda tayyarelere kar• caklardır. ~ .ti 

maktadırlar. lerfnln nekahat umanlannı Yemen • fi müdafaa tedbirleri kuvvetlen • yaşta çocuklar çalıştırılmamalı,,. 

I de reçlrmelerl için latenilen mflsaa • dirilmit ve sag"'ınak yapılma işi BiR INGILIZ LiMANI OZERIN. lışma saatleri sekiz saat olmalı 
Bir tcılyan T ayyare•İ Oüıürültlü deyi vermedlkten Mnra almı•tır. DE lTALYAN UÇA-"'·ı _,. 

ır süratle ilerletilmekte bulunmuı - u ücret yapılan işin kar~ıhg .. ı ollllBI' 
Cibuti, 14 (Özel) - United RAS GUKSA KiMDiR? -

Pre11 bildiriyor: BUyUk blr mab'etlle beraber blr • tur. Kuduı, 14, (A.A.) - Amman- drr.,, 
Cibuti - Adiı • Ababa demir . den bire İtalyanlara ~erek Tip'e vı.. Royter ajansının Harrardaki dan gelen haberlere röre bir ltal· D . h 'k l k .. Ja-

yofu civarında bir ftalyan tayya _ layetfnl de arkumdan sUrUklemek is- muhabiri yaptıfı tahkikat netice- yan uçağının lngilizlerin manev . a1ma a SlZ l gor 
• H b 1 · · .. . tlyen Ras Guksa 1928 yılında bugün- ıinde İtalyanların Ogadende ze • rayı Erden limanı üzerin·de uçmu2 Kemal Demir imzalı bir itÇİ I 

retı a et erın ate§ı uzerıne ata· kU Habe 1 •- H il Seıts· . _,,_ı 
:.. • d. ·ı · · T · · ' ş mparaıwru a • ıye hirli gazlar kullandıklarına dair tuT. gönderdiği mektubunda fUP"' •a ın ırı mııtır. ayyarenın ıçın• . nin öldUrttQU Ru Guklanın oğlu. ı--------------
de bulunanlar Habeıler tarafın • dur. hiçbir delil elde edememi,tir. 

dan derhal öldürülmiiftiir. Vaka'nm ulmı 18?'2 yılma kadar 

Selerberlif e iıtirak etmiyen 
Kabileler 

götUreblllrlz. O zaman Tlıre prensi 
olan Kassa Ddnd Johan namı altın • 
da imparator il.An olunmut, fakat Su-

Aımara, 14 (A.A.) - ltaiyan· dana karşı yaptığı bir ileri hareketi 
Lrra teslim olan Habeş muharip • esnasında 1889 yılında maktul düş • 
leri, Ogaden kabilelerinden bir • müştü. Yerine Menelik reçti. 1928 YI· 
çoğunun Addis • Ababıının ıefer lında ise Menelikten sonra imparato
berlik emrine itaat etmediklerini riçe olan Zodito, bugünkü kral tara-

Gene Royter ajanıının Harra r 
muhabiri bildiriyor ki, Hh.bet kuv .. 
vetleri iki Akbabayı ltalyan tay • 
yareai zannederek üzerine tiddet
li alet açarak yere düıürmüşler 

ve halk bir hava hücumu kar§ısın6 

da bulunduğunu zannederek kor
ku içinde kalmııtır. 

fından iskat edilerek Habeş taoıu 
söylüyorlar. ltalyaya ıevgi besle· doft'ttdan dofiuya kentlisi gtydl. lm· ŞiDDETLi ~ A:QMURbAR 

mekle ittihanı edilen birt~kım pafitoriçenin koWi olan Ras GUksa Asmara, 14, (A.A.) _ Buraya 
yerliler kurıuna dizilmişlerdir. bu harekete isyan ettiği için Haile gelen haberlere göre ltalyan kuv-

Addi• • Abtıbaialıl ltalyanlar Selaslye tarafından öldürüldü. Bu - I k 1 gün İtalyanlara geçen Ras Guksa, vet erinin cenuptan yapma ta o . 

Almanya: Kuvvetli ve 
birleşmiş ülke 

Berlin, 14 (A.A.) - Sax'da 
Veisse.nfels §ehrinde yapılan bir 
ıtadyomun açılma töreninde söz 

• 
alan Bay Goering, 3 yıldanberi 

Almanyada vukubulan harikuli 
de değiıiklikleri iıaret etmit ve 
demi)tar kh 

"Birkaç yıt evvel dünya ıiya · 
sarı Almanya11z yürür, hatıa Al -
manyaya karıı cephe alırdı. Hcıl · 
bulıi bugün Almanya, mevcudiye-Cibuti, 14 (A.A.) - Addis • maktul Raa Guksanın ofludur. Ha • duğu ileri hareketi çok tiddetli 

Ababadaki İtalyan erkanı bura - beşlere karşı yaptığı büyük ihanetten yaimurlar batladığından durdur-' ti göz önüncle tutulmcuı gerelten 
ya gelmi§tir. Avrupalılarm, Hint- babasının intikamını almak istediği muftur. · kuvvetli ve birleımit bir ülkedir. 
lilerin ve Arapların Habeıistan 
.ı . e:t k d' rııu1111tııtı1111111ııı1111111Jlllll1J11111tllll1J1t111Jlıtl1111111ın11t1111l11lllltınıu1n111111111nnıı111111llllltı1111Ulhll1ın111ını1111111Plll1111111ıııt1t11111Jllllll11111Unıt111111lllllllıt1nıtlllll1J11UIMll11111111nı111111111ıtıt111111111111111ı. 

cretı oevam etme te ır. i • d ' 
lıalyan Harp Erkanı 'Atluaya ~ Habeşıs~an a ( 

Naaıl Gireli? \ • --- - -- - _ _,. I 
Roma, 14 <~:A.) - Popolo di i ltalyanın Eritre ve Somali cephesinde çalışan kuman- ~ 

Roma gazetesının Adua ayları. 5 d I k• J d• • d• k d •b• •f l d f 
General de Bono'nun bu tehre f an arı im er lrJ ŞIM ıye B ar ne gı 1 vazı e er e ~ 
yerle§me tör~nini yazmaktadır. J bulunmuşlar• haııoi işleri deruhte etmişlerdir? ( 

Cumartesı alqamı Aımaradan ~ ' a g 

liareket eden de Bono, aeceyi A - ğ Habeşistan harbinde lt.alyan or- ve kaymakam olmuştu. Umumi Bu subay 1929 da ltalya hlikA • ~ 
dingride geçirmit ve Pllzar günü \ dusunu idare eden ve Musolininin harpte bir topçu kuvvetini idare et- mett tarafından bu havalide yapı - f 
erkenden Aduaya vannııtır. f çok güvendiği generallere dair kı· miş, atete atııganlrğile adı çıkmış; lan yeni bir yerle§me hareketinde ~ 

Yerliler 160 kilometrelik bir ~ sa bir malQmat vermeğl faydalı bir de nltan almıştır. Bir şarapnel mukavemet gösteren yerli reisleri ~ 
me;afe üzerine uzanan yolun ke- ~ buluyor11z. Generaller uzun zaman He yaralandığı halde yine kuman- katletmek yahut ezmek suretile ~ 

E ya Trablus, yahut Somallde bulun- dayı elden bırakmamıştı. Her aün Somaliyi temizlemişti. İşini bitir • = 
narlarına birikmi§lerdi. = • ~ 

i muı oraların iklimini iyice anla • yarasını tedavj ettirmek için sıh - dikten sonra kılıcını bir zaman için -
Kral Theodore'un Aduadaki ı mış subaylardan seçilmiştir. lc;le • biye dairesine gidiyor; dönüşte de kınına koymuş ve kilçilk bir n f 

tal"oıu ltalyan bayraklariyle do· f rinde en mühimmi ve en )'&flısı "-azifeslne devam ediyordu. Yarası yaptırarak bahçesini ekmeğe baş • ~ 
natılmıt ve ıatonun taraçasına İ olarak general Emllyo dl Bono iyi olduktan sonra 1917 de Piyav lamrştr. Bununla, harpten sonra e- f 
makine1i tüfekler yerleıtirilmit • i g&ltertleblllr. Bütün Afrika ordu- ve lzonzo hücumlarında bulunmu~ kin işinde çalı§mak lüzumunu I · j 
ti. Topçu kıtal~rı~m muzikaıı1 İ Jan komutanı bulunan bu ıubay tur. talyanlara göstermiş oluyordu. ~ 

kral martı ve "Gıovınezza,, hava- ) altmış dokuz yaşında, kUçilk boy • General Blroll General Teruzzi j 
lu, ak sakallı, çelik giSzlU, şiddet • 

ıını çalarak Generalin gelitin~ 11 ve atılgan bir adam olarak ta • General Alessandro BiroJi eskf General Attiliyo Teruzzi :\tilin- ~ 
ıelimlamııtır. Aduayı alan Gene- ) rif ediliyor. Musollnl ukerken sömürge mektebinden yetişmiş et. da doğmuştu. Bugün elli iki ya~ın- f 
ral Maraviana, meydanda topla • { kendiaile tanışmıftı. tikin onun 1i yaşında bfr subaydır. Eritrede ve da bulunmaktadır. Musolini harbi ~ 
nan ,ehir etrafı huzurunda Gene- ı müpviri olmuş ve 1920 de Roma Somali kıyılanndaki yerli askerle- makinesinin bir manivelası da bu· ~ 
ral de Bonoyu karıılamııtır. 

5 
tlzerine beraber yUrflmUşlerdl. Son- rln komutanı bulunuyor. Çok şfd - dur. Harbi umumide piyade yilzba· J 

De Bono bun4an ıonra kın g ra polis hqkanlıfr, milisler komu· detli fakat dürüst ve sebatlıdır. 1- şıst olarak çalııtmrş ve nişan almış· i 
bi I • k ) t.anlrfı, Trablus nlflltlnl yapmış, talyada herkesten çok Afrikalı in· tır. Barıştan pek az sonra Trablu- E 
• r ıöy. e~ vermıt ve ıtaları tef• 1929 da da RBmOrgeler bakanlığı· sanlan tanıyan budur. sa dönmüş. 1919 da .Faşizm hare· ! 

tıı etmııtır. \ na tavin edilmişti. ketlerincle ralısmak için Italyaya i 
B • d G 1 General Graziyani ~ ~ _ 

u törenın ıonun a enera , 111 Trablus hareketlerinde, 11mumt gelmiş, ve ordudan istifa etmişti. l! 
Aduada ölenler için dikilen anıtı ( harpte şan kazanmış olan bu ge • General Rodolfo Grarlyanl ltal. l\fusollnlnln, dö Bono'nun, Dino J 
açmıttır. neral demir gibi bir inzibat yap .. yan Bomallsinln valisi ''e Somali Grnndi'ııin ve ltolo Bnlbo•nun ya- ı 

/ngilizler Atliı • 'A.babaclan makta adı çıkmıştır. askerlerinin komut.anıdır. Elli üç nrnda birdenbire yU~eldl. 19~1 de f 
·-' 1 G~neral Gablu yaşında bulunmaktadır. ltalyan faşist partisi yarsekreteri oldu: = 

aJ'ıuıyor • I sömürge askerlerine karşı muka • 1934 de iç bakanlrlı yarsekreter - g 
Londra, 1

1
4 (Kurun) - Adıı 1 Altmış bir ya§Inda olan general Temet eden yerlilere gösterdiği j liğine geçti, daha sonra Ilingazi ~ 

A'--""b d k. 1 ·ı· ı ·ı·ğ· b'•t•• i Mel~lkade Gablu Afrfkadaki ftal • merhametsiz ve siddetli hareket • ı = oa a a ı ngı ız e çı , ı u un :: - · rnliliğine tayin ohındu.l\luflolininin l 
ı b 1 h k = yan ku·ntleri erkanıharbiyesinin terinden dolayt Müslüman Arap - 1 = 
ngiliz ta a arının §e ri ter et • §_- gözünde, deylet adaml•~;., ile asker· =_~ 

başkanıdır. 1897 de ik1nd yarsubay Tarla hlristtyan Aiyahlnr tarafın - ...,.. 
mesini e.mretmİ§tir. § iken 1911 de Erltreıtekl askerlerin dan kendisine ''Trablus belbr., adı lift f deal bir · surette blrle~tiren ~ 

Malta, 14 (Özel)' Entreı ( kurmaylığı başkanlığına yUk!!el~lş ,·eritmiştir. 1 hlr aclam olarak tanmmrfŞhr. } 

Jan gazetesin~n muhabiri Malta· 6ı1111ıe11ıııtıııııu11ııııuı111111 ınını1111ııııııı11nıııımıı 111ıınııııuııııııııııırııııJnlııı"•"uııııımımıııırııııılıııııuıııımıııınıııııııı111111ıııııı11111ııııııı11"11"""nı_..ıtııtıııııı11111uıuuınııı111ııııuııu1ııı111111ııııunııı~ 
ya gelmekte bulunan "Garibaldi,, 

yazmııtır: 

"On bir yaşmdanbeıi maratl 
gozluk yapıyorum. Şimdi 20 yg,,d 

dayım~ Çalıştığım müddet içiJl 
dört yılını çıraklık ile be°Ş yıl 
da kalfalıkla geçirdim. Bu mild 
det içinde daima patronun htı1' 
sızlğmı gördüm. Tamir istedilİ 
yerden koY.llldıını. P.at1•onkr ıJr 
pirleri ile rekabet etme'k i~in i~i ~ 
cru:latıyorlar ve bunun cezasını 
biz çekiyoruz. Kış gUnleri kı~~ 
diye g~ce yarılarma lmdar çal 

nlr.Yonız. Dileğim; iş ~3.2.tinin i~ 
dirilmesi ve i~çiye hakkının vcrı 

mesinin teminidir.,, 

Slireyya paşa fabrikasında , 
httıiını yazan a.dı bizde eaklı 
iıçi aönderdiği mektupta diyar~ 

"tı kanunundan bir itÇi aıf• 
dileklerim tunlardır: 

1 - İşçiye altı saat çah~ma .. 
2 . Hastalığında ona baktıcl 

parasız· hastahaneler temini 
3 . !~çiye parası patron tara~ 

dan ödenmek şart.ile k~za siğO 

sı temin edilmesi ve siğorta P 
sr işr,:inin gündeliğinden kesilı!lt 
melidir. 

4 . Çocuk ve kadın işçilerinitt 
ce c:alt~mamaları. 

5 • GUndeliltlerin hakiki bir ıo1 
dara çtkarılması. 

6 . İşçinin hakkını müdafaJ t 
der kuııımlarm te~kili.,, 

Dokunıacı M. Cavit imz•' 
aldığımız bir mektuplan: 

"Birçok fabrikalar hala c~ 
tesi tatili J•apım~or ve i~çiyi Ç 

tmyo··lar. İşçi kanununun ken.~ 
ne verdiği bu hakkı isteını.r . 
Çünldi korkuyoı-. Şikayet ed 
duyulursa işinden çıkanlır. oo 
için iş kanunun bize temin ed 
faydalardan istifade edebilf11~ 
biraz güçtür. Bu ancak karı 

tatbik edilip edilmediğini dil, 
mürakaba ile olur. Bu yaı;:, 
işçilerin yüzü güler. ÇünkU. dl' 
mm bize şimdiye kadar istJfl t1' 
demediğimiz birçok haklar ~.J 
ccğine inanıyoruz. Bu hald~I 
zı kontrol edecek teşekkiill'' 
bulumu"Sa mesele kalmaz.,, 

• 



• jl} 

..._ ................................ ıt1B .... mal!l!İm! .... ._ .. ._191!11 ... !!!!!!!!!!!1!!!'1!!!~!!!!!!m!!!!!1!!!!!!11!!1!!1!1!!!!!!!!!!!!!!'""!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!11!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!11!!~!!!!!!!9 9--KURUN 151.TEŞRiN 1935~ 

N .. f Yeni eserler Sovyet güreşçi e 
U US Tuna-

Sayımlarının ehemmiyeti dan ~ ı ilk karşılaşın 
e 

Ancak bir urrdan berldfr k! ntlfu ·r 
~llll VUlyeti n teşekkül tarzı hak -

"nda elde edilecek kat't bilgilerin 
~~k kıymeti idrnk edilerek haki -

(modem) manada nüfus sayım • 
lan yapıJmaya baş1anmrştır. O za
mana kadar anca meY%il sayımlarla 
~; daha fazla tahminlerle takribi fi-
tler edinmekle iktifa ediliyordu. Bu 

ı hl sayımlara bazı fahiş hataların 
~n~ası bedihi Jdl. Eski nüfus is • 

1 
tlstıklerinin mükemmeliyetini ha • 

eldar eden başlıca iki Amil vardı: Ev 
te~ sahih nüfus sayımlarının ihti· 
l'a - ·-etliği iktısadi, içtimaf, harsl ve is· 
~t kıymetlerin bihakkin takdir e -
ılınenıesi,; saniyen, halkın bir dere -
~Ye kadnr haiz olma.'ll icap eden bil
ki &evgisile istatistik usulleri ve teş. 

lltı gibi objektif şartlarm henüz 
lltevcut olmaması. 

Büy\ik müşkülfttla karşılaşmasına 
:hıen, genç Türkiye cumuriyetl 92'1 

nesinde birinci defa olarak asri u -
:nere göre ihatalı bir nUfus sayımı 

J>nuştr. Her ne kadar bu sayrının ne· 

~~lert bazı noktalarda tamamile 
trnlnka.r olmamış ~ de eserin ktil· 

!iyer 1 takdire şayandır. Bu birinci sa-
hının temin ettiği tecrübeler saye • 
gfnd b 
1 

e eş gUn sonra yapılacak o-
.:a_n ~a),mın daha mükemmel olacağı-

şuphe edilemez. 

ıh Acaba niçin tekrar nüfus sayımı 

0~lUınlu görüldü? diye belki soranlar 
tii~r. Evet, yeni sayımın lüzumlu gÖ· 
'ta ınesıne bir çok ve mühim se~pler 
d tdır. Diğer Avrupa memleketlerin· 

tı.: ekseriya her beş veya on senede 
tı~fus sayımları tekrar ediHr. Zira bir 
tı fus kütlesinin tabii hareketleri ik • 
d ~dt ve içtimai sahalarda tabi ol • 
c 'Q~u tahan·lil YC şeldlleri ilah ... , an-
a Yapılan bir çok nüfus sayımla -

tı 
<I neticelerinin mukay~esi sayesin • 
lie tesbit edilebilir. Bu temayülün bi
{ı tırnesı ise, içtimaf - srhhf; içtimai -
"tısad· · ta ı; sıyasi - askeri noktai na • 

tdan b"· ··k eh • • • ı·u k" uyu emmıyetı haızdir. 
~ t ıyede şimdiye kadar devamlı do· t: \'e ölüm istatistiklerinin inkişaf 
~tt en:ıış olması, bu gibi istatistiklere 

l\ad ' 'atal en yapılmış olan sayımın de . 
rıı 1 suretle itmam ve ikmal edil • 

tı~~esı hasebile, nüfus sayımlarının 
~tiı eten daha sık tekrar edilmesini 

zalt\ eder. 
11· 

ltti.k~r memlekette yapyan lertlerin 
l>ıiıh .0rı~ı salıih olarak bUmek çok 
,_hhlltıdir. Fakat nüfıuun tarzı terek
"'4 !Jllllil 
hinıct· tcsbit etmek ondan da/ıa mü· 
?ti t ır: Bir nüfus kütlesinin bünyesi
~u ie§rıhte istinat edilecek bir çok hu-
hırnr~ler vardır. Bunlardan en mü· 
tir. el'i aŞağıda kısaca tetkik edilmiş· 

l'ln~"'°ela, tabii taazzuv hususiyetle • 
''Yd nazarı itibare alalım. Burada her 
ltiba:~ evn!l nüfusun yaş ve cinsiyet 
lltandıle sureti inki amı ,.e ayni za • 
diır a bunların terkibinden doğan 

.. er nokt . tir. lkt aı nazarlar mevzuu bahis • 
elan ısadr, içtimai ve askeri bakım-

erk k tabiri e mikdarının ne olduğunu \'e 
'ut 

01 
nharıa kadın fazlasının meY -

dtı.ğu Up olmadığını ,.e ne nisbette ol· 
lttese~ud.tesbit ve mühim ve esaslı bir 
'- e ır y i . . . 'tihu · aş tıbarıle tarzı terek· 

n b"r lıtrad· 1 ınmesi de son derece mü · 
kek kır.dnu bilhassa, nüfusun - er -
~ ' a ın ~•lt] 1ır 1 - yaş sınıflarına nasıl da-

., nı ·· . tıUr.... gosterır. Bu ı-uretle mesela 
~un ne "kd 

'"da oldu• mı arının çalışma ya -
~l)cuk1 gunu ve ne kadarının da 
t~kkepar~an ~ '·eya ihtiyarlardan mü -
kı.cıını t 

0 ~uguna göre <gayri faal) 
()1 e kıl ett·~· · lir. Ayn· ıgını öğrenmek kabil 
tiJe a k 1 zamanda mektep cocukla-

ert · ~ 
lllikdarı d mükellefiyetleri olanların 
laşıJrr. a Yaş istatistiklerinden an-

\·aş itiba 
tıUru u rile nüfusun terekkübü 

n ltlüstak ' il-al\ d bel hareketi bakımın-
h a ~ok U ::\teketı ha m himdir. Zira bu nüfus 
l'ap... ~lıca, evlenme ve ,.ocuk ... , Çaftn ~ 

a gelen nüfus ımnfmın 

Yazan: Dr. Profesör F. Nöymark Batıya 
latan/Jul UnlrH!Tıiteai 

Prof nllrlerfnden 

hareketine tAbfdir. Bu cihetten, ya~ 

itibarile terekküp ile doğum ~kluğu 
arasında karşılıklı bir münasebet var 
demektir. Ya~dığımız asrın bidaye • 
tinden beri bir ~ok Avrupa memle • 
ketlerile cemahiri müttefikada müşa-
hede edildiği gibi, (Fransada nüfus 
tenakusu takriben bir asırdanberi de· 
'mm etmektedir) sürekli nüfus tena
kusu "yaş ehramı,, nın kaidesini da -
ralbyor; ve evlenme n binnetice do
ğuma kabiliyetli olan nüfus sınıfının 
küçülmesini ve binaenaleyh diğer şe· 
rait sabit kalınca doğumlann şiddet· 
le azalmasını intaç ediyor. Eğer son 
senelerde Avrupa ve .Amerikada ol • 
duğu gibi, doğuın ve ölUm nisbetinln 
tenakusu ayni zamana tesadüf eder -
8e, nüfus yekdftunda ihtiyarların nis· 
beti artar. Ve ''nUfmun ihtlyarlama
sı,, tesmiye edllen vaziyet husule ge -
lir; neticede durgunluk ve hatta mut
lak tenakusu ha' gfulterir. 

Bir de tabii taazzuv ,hususiyetleri· 
ne milvad olan içtimai terekküp hu • 
susiyetleri vardır. l\tesell evlenen, be
kar kalan yahut boşanan erkek ve ka

dınların adedini; ailelerin terekküp 
tarzını ve bir memlekette oturanlann 
tabiiyet vaziyetlerini bilmek çok e • 
hemmiyet1idir. Irk ve milliyet noktaJ 
ıtazanndan omojen olmıyan memle • 
ketler için, lisan ve din itibarile nil • 
fuslarının tarzı terekkübünü tesbit 

etmek bilhassa mühimdir. Sonra ana 
dilden başka dil konuşan veya milli 
dinden başka bir dine mensup olan 
nüfus zümrelerinin temerküz ettikleri 
mmtakalan sahih olarak tesbit et • 
mek dnlet ve kUltür siyaseti bakı • 
mından son derece büyük ehemmiye
ti haizdir. Her ne kadar Türkiye için 

umumi harpten sonra akalliyet me -
selesi, bilha~ Yunanlaılarla müba -
deleden sonra, ehemmiyetini gaybet -
mişse de Ermenilerin, Rumların ilah ... 
hakiki ,.e nisbi mlkdarlarile yaşadık-
ları mıntakalan bilmek büyük men -
faatler temin eder. Em.c:ıalsiz bir silr-
atJe Avrupa medeniyet n iktLcındt ol· 
gunluğunu mal edinen Türkiye gibi 
bir memleketin nüfusunun kültür iti
barile de tarzı terekkübünü takip et-
mek çok faidelidir. Meseli okuma 
yazma bilmiyenlerln mikdarını tes -
bit etmek ~ok mühimdir. 1927 senesin· 
de TUrkiye nüfusunun % 90 nı oku -
ma yazma bilmiyordu. Son senelerde 
terakki yolunda gösterilen büyük 
gayretler, bilhas~a yeni harflerin ka
bulü, ilk mekteplerin tezyidi, kadın -
Jarın açılması ilah •.• sayesinde, yapr 
lacak sayım netice~inde, yukanda 
gösterilen ni~betin geniş mikyasta 
küçülmüş olarak görüneceği beklenf • 
le bilir. 

Nihayet nüfus tarzı terekkübünün 
lktL<ıaclt hususiyetlerini zikretmek la -
zımdır; bunlar nüfusun, iktıc;adi ha
yatta işgal ettiği i~timat mevki ile 
meslek vaziyeti bakımından nasıl te· 
rekküp ettiğini gösterir. Bu yadide, 
bilhassa Türkiye gibi sanayiJe~mek Ü· 

zere bulunan n iktısndi hayatını ye-
nileştiren, iktısadi siyasetini hükti • 
metin büyük mikyasta i~tirakile plan
lı surette geniş sahalara tatbik eden 
bir memleket i~in müsbet rak:ımlara 

malik olmak el1.emdir. Halbuki mes -

Jsmail Ha
bib'in 

güzel bir 
kitabı B. /ımail Habip 

İsmail Habip, yalnız kendin -
den batkalarının yazdıklarını 
tenkit eden bir münekkid, yalnız 
kendinden batkalarının yazdıkla 
rmı örnek veren bir edebiyat öğ
retmeni değildir. Türk edebiya · 
tının yenilik tarihini } azan bu 
kalem sahibinin değeri kendisi -
nin de bir üslup sahibi oluıunda• 

dır. 

Bir üılup sahibi olmak den;~k, 
özel bir duyğu ve dütimce ilemı 
açmıı bulunmak demrktir. l•te 
(doğudan batıya) bu özel duygu 
ve düıünce alemini en iyi zapte
den ıayıfalardan toplanıyor. De
ğerli edip geçen yıl bir gezi yap 
mıttı. Bu gezinin intibalarını bu 
eıerle edebiyatımıza mal ediyor. 

Kütüphanelerimize çoktandır 
bu çefit eser almamıttır Kitabın 
çıktığını okurlarımıza haber ver -
meyi bir ödev, eseri kendi diliyle 
anlatan bir parça almayı da bir 
zevk sayıyoruz. 

İsmail Habip, kitabın batında 
diyor ki: 

''Avrupa yolunda notlar,, adiyle ha
zan haftada bir iki tane, hazan daha 
seyrek, gçen yazdan bu yaz başına ka-
dar hemen bir yıl uzayarak çıkan bu 
yazıların yarıya yakını yollarda iken, 
yandan çoğu da geldikten ıonra ya
zıldı. Bir yazlık gezi, bir yıllık ya -
zı; bu uzun sürü~ orada iken gezi~ • 
ten, burada. iken işten baş alamadı • 
ğım için o1acnk. Bu dıştan gelen se-
bep yanında bir de içten gelen bir se· 
hep var: Acele yazmamak. Yazan 
fazla vakit kazanmağa kalkarsa oku
yanlara vakit kaybettirir. 

Yazının içine biraz öz koymak; bu, 
yazı}, uçup giden bir duman hafif -
Jiğinden kurtarır. Yazmm dışına bi· 
raz hafiflik vermek; bu, yazıyı, taş 
gibi toprağa saplamaktan esirger. Ne 
toprakta, ne bulutta, bunu yapabil • 
diğlml bilsem umduğuna eren bir 
kimse gibi sevineceğim. 

Bu çeşit gezginlik yazılannda iki 
yol tutulu; ya, sadece görüleni gös -
termek: Fakat in.qn gözü fotoğraf 
gözgüsil değildir; ya, yalnız içini yaz
mak: İyi amma masanın başında ya
zılabilecek şeyler için kıt'alar gez -
mek niye gerek? Yaptığım iş ikisini 
birleştirişte değil, kalemi kendi hali
ne bırakıştır. Bu belki sistemcilik ba
kımından aksaklık olur. Ne yapalım, 
yazanın huyu: Olduğu gibi görünmek, 
bodurluk da olsa peki; göreni yanıl -
tarak görünmek, yÜkseklik de olsa 
hayır; aldanmı~ımdır, ~üphe yok, fa
kat aldatmadım. 

Bazıları bu yazılllrda kimi örnek 
tuttuğumu araştırmak tasasına düş -
müşler. Bir imaj yap~n Haşimi, bir 
tezat yakalasan Hamldi, bir cümleye 
şaklabanlık ettirsen Cenabı, bir fikiri 
komprimeleştirsen bilmem kimi ha • 
tırlıyorlar. Bu yazıda bu kadar kala
balık ,·arsa o yazıda yalnız yazan Yar· 
dır galiba!,, 

lek sahiplerinin iktısadt faaliyet şu - =~=======-======= 
beterine, iştelmek şekillerine ve bü • 
yük1üklerine dağılışı ite müteş!?bbis • 
terin, memur ve ücretli memurlar ve 
amelelerin nisbi vaziyetleri hakkında 
kat'i istatistik rakamlan olmadıkça 

plbh ekonomi siya~eti olamaz. Ma • 
amafih büttin bu meseleler alelade bir 
nüfus sa},ml ne halledilemez; başlı 
başına meslek n işletme istati.:;tikle -

ciddiyetlerine bağlıdır. Elde edilen 
neticeler hükumetin iktısadi, içtimai, 
harsi ,.e ~iya~i ~halarda Yereceği ka· 
rarlara esas teşkil edeceğine göre, b
t.ati.«tik umum müdürlüğü ile mesai 
arkadaşlarına başladığı çok güç ~e 
ayni 1..amanda son derece mühim ,.e 
herkesin menfaatine olan bu işte yar· 
dım etmek, ~n yüksek bir borçtur. Ya· 
kında yapılacak sayımda doğru mallı-

tinin yapılması Uzımdır. 
Tetkikimizi kapatmak üzere tekit mat Yerm~k büyük Türk cumuriyeti 

edelim kf, yapılacak !'ayım neticeleri- huclutlarr dahilinde yaşı:ran her fcr
nfn kıymeti, 1'ftytm lfstelerlnf ~oldn • l din milli vazife!'.-f dir. 

ran ve doldurtanların hüsnü niyet T"e. Dr. l'rof. F. Nö1111ı.ark 

Yeni güreşçilerden mürekkep 
takımımız 1-6 mağlup oldu 

Sovyet gü:rq takımı: 

Dün akşamki gürqlerden fiizd bir erutantane: Mersinli Ahmet 
rakibini aaltoya getirmeğe ~alqıyor. 

Dün gece Taksim ıahaıında 
Türk - Sovyet güref takımları 
kartılatmıtlar, neticede Sovyet 
güref rakımı Türk takımını 6 - 1 
yenmek suretiyle galip gelmittir. 

Sovyetlerle çarpı§an takımı • 
mız ekseriyetle yeni güretçıler -
den mürekkepti. Ve Sovyetler 
be§ müsabakayı pk az sayı fark
lariyle kazanabilmişlerdir. Birini 
tutla kazanmıılar, ve birinde de 
mağlup olmutlardır. 

Müsabakaların teknik netice

leri !Öyledir: 
Sovyet Dekovski, Ömere Sov· 

yet Boskakof Abbasa sayı hesa -
hiyle galip, Sokolof Sadığa 6 da• 
kika 25 ıaniyede tu~la galip. Ka· 
tolin Şabana sayı hesabiyle galip, 
Ahmet, Pilnova sayı hesabiyle 
galip, Beriç Adnana ve Konca 
Necmiye sayı hesabiyle galip. 

3 - Yarın akşam havalar mü_,.ı : t 

olduğu t».kdlrde 'faksim stad ım!n ' e 
hava kapalt olduğu takdirde 1\I:ı l\~İl;ı 

salonunda Sovyet - Türkiye giir" ~ 
teması yapılacalctır. 

lzmir sporcuları 
hazırlanıyor 

lzmir, 15, (Özel)' - Kampta 
~e antrenör nezaretinde bulunan 
lzmir muhteliti çalışmalarına de . 
vam ebnektedir. P&zar günü Ma -
niıa muhteliti ile yaptığı maçı a:ı
ca.k O -1 kazanabilmi§tir. Bu ne
ticeye bakarak, Sovyetler karıı -
ımda elde edilecek neticenin f~na 
olacağı söyleniyor. Bu pazar da 
Balrkesir muhteliti ile kat'§ıl&fa -
caktır. 

Manisa ile yapılan maçın bilhaa 
aa ikinci devresinde takmuma 
hiç anlaıamamıştır. 

İzmir takmımm eski varlrltm • 
dan birçok §eyler kaybettiği gÖJ'Ü.I 
lüyor. . ., -

Bugün de Taksim stadında 
futbol maçı ve yarın aktam hava 
iyi olduğu takdirde gene Taksim 
stadında güreş müsabakaları ya . Bir dUzeltme 
pılacaktır. "Bizde atletizm işleri,, başlıfI al • 

Sovyet)erin dünkü müsabaka• tında dünkü sayımızda çıkan yazıda 
lan böyle kolaylıkla kazanmala _ "yiğit~e çalışmış olan,, cümlesi "bit .. 

gince çalışmış olan,, şeklinde çıkmı!f .. 
rına sebep karşılaştıkları takımın tır. Düzeltilir. 
nisbeten yeni güreşçilerden mü - --------------

Elektrik ücretleri reltkep oluşudur. Dünkü müsaba• 
katara bakarak Çarşamba günkii 
müsabakaları kazanabileceğimize 
hüküm verebiliriz. 

Bvgiin programın ikinci 
kısmı başlrqor 

Sovyct - Türk spor karşılaşmala
rı komitesinden: 

l - ~o\'yet Ye Türk sporcularının 

Istanbulda yapncaklan maçların bi -
rinci denesi bitmiştir. Yarın Ye bu · 
giin ayni sporlar iizerine ikinci kar -
trla:.-malar yapılara!;; tstanbııl prog -
ramı lJitmi · olacaktır. 

2 - Bugün ikind karşıla:-;malardnn 
ı:;ahahle) in on ikiı.lc T::ıJ;sim (;\ine~ 
k tl r1 

• •• ~ . - 1 or arın a tenı~. l•gıeuı.:n ~uııı tt ~ • 

at t.'l de Takı;;im staclında futbol H 

nk anu :!O :m ria M:" 1-\"inırl(' e I;; rir1 ( t1. I 
krm mü:-;ahakalan \C! sün~ii mÜbarc-1 
ıe göateriıleıi). 1 

Elektrik tarife komisyonu son 
toplnntııında üç aylık elektrik fi
atını on dört kuruş otuz parada 
ibka etmiştir. Bu tarife tasdik ~ -
dilmek üzere bakanlığa gönderil .. 

miştir. 

Matbaamıza gelen e•erlat 

Küçük Adam 
Dördüncü sayısı ~Jktı. Bu sayıda 

Yere batan sarayını gezerken fslmll 
~ok güzel bir y:ızı ile mor ynkut ma .. 
salı, Jlarold IJOid'in giilünçlü sergii• 
zc., tleı·i, bir çok ince ,.e meraklı ya • 

:ı:ıiu r f.!rıgin Jı~d:yell rııilsabakalar 
,·ardır. Glttikre giizellc~cn ve çocuk .. 
Jann ~n İ) i hir :ı rkada!-lı olan bu mec
muayı (Ocuktara nı çocul. babalnrr .. 
na ta.vsi)'e edcriı. 
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1 latan bul Evkaf MUdUrlUill 
s 

lllnları 

Cimi 

34 - 36 No.lı çocuk terliği 
37 ila 39 kadm terliği 
fl3 ili 46 Erkek terliği 

Miktan 
çift 

50 
50 

400 

500 

llk teminat 

3/ 19 
3/ 57 

37 50 

44 26 

Tahmin edilen 
Fiyat 

80 - 85 
90 - 95 

120 - 125 

Vakıf Guraba hastahanesinin 935 ıenesi ihtiyacr olan ve yukar 
da nevi ve miktan yazılı 500 çift terliğe istekli çıkmadığından ek . 
ıiltme 10 gün uzatılmıtt1T. lhaieıi 21 - 10 - 935 Pazartesi günü aa .. 
at 15 tedir. Tahmin bedeli ve ilk teminatları yanlannda yazılıdır. Ek
ıiltme lstanbul Evkaf Müdüriyeti dairesinde toplanan idare ençüme• 
Dinde yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret odaıı ve 
2490 ıaıılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bu
lunan belgelerle Ticarethane namı na ite gireceklerin it~ kanunda 
yazılı !artlar içindto Noterlikten alı nan vekaletnamelerle eksiltmeye 
ıirebilirler. lıteklilerin yazılan aü n ve saate kadar teminatlarını Ev~ 
kaf Yezneaine yatırmalan ve ekıilt me ıartlarrnr almak ve görmek ü• 
zere Levazım idareıine ıelmeleri. (6419) 

Karamürsel sağlık suyunu . içmek 
isti yenlere müjde: 

Karamürsel Belediye Başkanlığından : 
r- Karamürael Fındıklı Sailık ıuy:u ıatıcııı latanbul Çemberlitaş 
olvanıda ve tramvay yolunda 30 No.h dükkanda kırk kiloluk aandık1~ 
Y• üzeri mühürlü ve tite ile mantar iizerinde etiket yapııtırılmıt ala • 
illeti mahauaalara dikkat edilmek lbmıdı". Beher damacana için yÜ'ı: 
btua yedi kurut fiyatla sattmlmaktadır. Damacana rehini damacana 
ladeainde satıcı ıeri verir. Bu ıuyun raporları ayrıca n~redilecektir. 
Suyumuzun miktarı a% olduğundan lstanbula ancak yev.miye otuz 
damacana ıu gönderilmektedir. (6430) 

Takvim 
SALI Ç111&mba, 

t!- lcl teşrn 16 ı d •qrln 
17 Recep 18 Reup 

GD• do~u 6.11 6.fŞ 

Gla batuı 17.31 17,'9 
Sabah umu ~.o. ~.00 
Oğle aımuı 12.00 l't..00 
ltlndl nımu• IS.0$ t~.0-1 

Atşım ııımu 17.31 17,119 
Yatsı oımaz.• 19.0l 19.0l 
lmsı'k 4.33 4.!\4 
Yılın ~~ en eDıılcrl 18~ !87 

yılı'\ talan eı.qlerl llO 79 

--- Gizli Harpler 
ANTOlNE ZlSCHl\A 

B. Varoğlu 
DUn ve Ya.rm Tercüme KMUyatmm 

ü llDcU Sayımdır. 

2t8 Sablfe, 17 fteı11m.. ve Harlta. 7~ K~. 

SaU, 1.lerkez:l: VAKIT Matbaı:ı.sı 

-ı ·-o--.----· enızyolları 

Yeni Eserler 
FATMA 

ruat N e1Jil Brto'k 

Küçük hikiyeler 
60 kurut 

Mutlüa alınız ve o~uz 
Satış yeri "V AKIT" 

-Dün ve Yarın
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Retit 
32 Arİa'.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 1 skendcı- Haydar Rifat 
34 K...dm ve Sa~ Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rif • · 
36 Dinler Tarihi Hilmi Omer 
37 Filozofi ve aan•at Suud Kemal 
39 Heraklit Haydar Rifat 
38 Etika Afaoğlu 

40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Tarım Bakanlığından: --·~ ~- ... :. İl :~.· .. ·~ ..• - .. ,, 

ı.R·.. ·A: BU.· .·~UDNKU~ .. ' .. ":·~ .:~; :. 
• • • f • ... • • ' "-" ~ i' 

1. .. ' : '?RöGR.AMl . . ··i .. . 
Memurin kanununLln 4 üncü Vt1 S inci maddeleı indeki. vasıflsfl 

ha!~ olmak §art:yle Bakanlığımız yayın direktörlüğünde kullaıtd-
lSTANBUL - lS: Rus eporculan- ınal: üzere İn1H11.ce ve Fraıuızcsyı Türkçeye ve Türkçeyi ı:.u diJlerJ 

nın şehrimize gelmeleri münasebetile .;e,•hmei':e mukted:r olan ve ileride a'"tttrılmak ü ~ere şimdilik şyd• 
Taksim stadında yapılacak fatbol ma ( 1~5 - yüz yirmi be.~) Jira ücret VPrİlmesi takarrur eden ;,..ir ıniitet'" 
çının nakli. 18: Dans musikisi. 19: cime lüzum hHd olduğu cvve!ce ilıin f:'dilmiıtir. Miisabak\\ ~ünü 23' 
Karmen operuı. Ü!;UncU '-e dördün· 10 935 Çarıamba güniine kadar uz~tılmrıtrr. An~arada bulunan il' 
cii perde. 19,30: Ege caz. 20: lst.ın • teklilerin o günü &kar.h~Jmız y.ayın direktörlüğ~nc ve ıstan'buld• 
bul konaervatuavan nefesli sazlar ı...t 

' >'. . . : .;.._.; ···. .: ... _~·:~~· !·~.~' 

bulunan istekliJerin ise v iliyet Zi raa~ direktö'rlüg" .ine ayni o ünde 11"' 
profesörleri kon.seri. L. Thille. Su- 0 

tett.20,30 radyo orkestrası.21:.Radyo, \-Urmaları ilan olunur. (6199) ~ 
caz ve tango orkestraları. 21,35 Son A k 
haberler. Borsalar. 21~: Hafif mu • D ara emniyet işleri genel 
siki ve sigan havalan. (Plik). 

BOKRES - 13,0S Siblcianu orkes· direktörlüğünden: 
trası. Duyumlar. 13,55 konserin sü • 1 Zab j 35 J. - ıta memur arının 9 senesi elbiseleri !çin hı:- mettet'" 
reği, duyumlar. 14,30 konserin süre • nin bedeli muhammen 42f kuruıtan azı 13000, ~oğu 13500metre1<0' 
fi, 18 plak. Sözler, plak, s<szler. 21,35 f 
Allessandre.sko·nun idaresinde se:ıfo. yu kurıunt renkie elbiselik kucıaı 20 giln müddetle ve kapı.ıı zar O" 

nik konser. Duy:umlar. 22,<tS ahnanca suliyle eksiltmeye konuhncıtur. 
ve Fr. duyumlar. 2 - lhalcısi 25 - 10 - 935 günü aaat 15 da Emniyet iıleri t1· 
VARŞOVA -18,15 Şubertin prkı- mum müdürlüğün'1e teı~kk~I f'den Komiıyon hu.ıurunda yapıla~ 

larmdan, sözler, 19 piyano konseri, tır · 
sözler, plak, sözl~r. 21.10 orkestra 3 - Şaıtaameıi Komiıyonda n alınır. . 
konseri. 21,30 pl:lk. 21,45 konferans, 22 4- Ekıiltmeye gi:-ecekler 50625 lirahk muv:ıkkat teminat~ 
"Otelde macera,, aaır operet. 23,30 tup veya makbuz)~ 2490 eayılı kanunun 2. 3 üncu maddeJeıinde 1'' 
slSzler. 23,45 dans pJ!klan. . .ı lızı belgelerle bnhkte teklif mektuplarını ihale saatinden bir t,.... 

MOSKOVA- 17,30 Parti yayımı 21 
Vagnerin p15.k1armdan. 23,05 fraMız- evvel komisyona vermeieri. (2918) (6272) 
ca. 24,05 sözler. 

DELGRAT - 20 plAk. duyumlar. 
20,30 ulusal yayım. 21,30 Senfonik 
plik. konseri. 23,15 duyumlar. 23,30 
radyo orkestrası. 

LA YlPZlG - 18 hafif müzik, şun
dan bundan, 21 duyumlar. 21,10 eğ • 
lenceli müzik. 22,40: Haıuburgdan 23: 
Duyumlar. 23,30 AJman ıarkılan. 24 
operetlerden melodiler. 

DUDAPEŞTE - 1~0 Rus korosu. 
19,15 konferans. 19,45 caz. 20,55 Gitar 
konseri. 21.20 sözler, 22,05 duyumlar. 
2?.25 Çingene mu~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare heyetinden: 

1 - Açık eksiltme ile Mecliı ve müttemilitı kalöriferleri ~ 
(iki yüz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüfünden bedelsiz alına1't 
lir. 

3 - Muvakkat teminat tutarı (450) d6rt yüz elli liradır. "T-" 
nat banka mektubu,, olacaktır. 

4 - Aç.ık eksiltme 7 - 11 - 935 Pertembe günii ıaat on beıt' 
Büyük Millet Meclisi idare heyeti odasında icra kılınacaktrr. Jl 

5 - Eksiltmeye sirmek iıtiye nler 935 HDesi Ticaret oda11 tıl"" 
cüzdanını beraber getireceklerdir. (2990) (6403) vtY ANA - 1~25 koDMr, ders, söz· 

kr. 19.45dUY1lJDlar.19,55 R. Vagner'in 

~cıa:..ıa:).:.rsora:~tr~:;:e:1~ Jandarma Genel Komutanlığı Ankatı' 
-;ESLAU - 18 hatif müzik, 19,30 Satınalma komisyonundan : 
sözler, 21 kısa duyuınlar. 21,10 ''De • 1 - (10) bin kilo vazelin ya ğr 1 - 11 - 935 Cuma günü~ 
niz halkr,. adlı sk~. 23 duyamlar. 23, 10 da kapalı zuf usuliyle alınacaktır. Kiloıuna (55) kurut paha bi 
30 Teknik sizler. 2.1,40 dans. çilmittir. lıtekliler 412 lira 50 kuruıluk ilk inanç sandık balıtı ~ef' 

BERLlN - TEGEL - 18 hafif mü- banka bjtiği ile ekıilbne ıaatinden bir ıaat CSnceye kadar kanuni t' 
zile. 19,30 Reportaj. 20 Deniz sporu. kilde hazırladıkları teklif bitiklerı ni vermeleri. d 
20,30 Çocuk şarkıları. 20,40 Aktilali • 2 - 100: 150 ton kok kömürü 31 - 10 - 935 Per•embe ~ 
te. 21. duyumlar. 21,10 "Ha.ns Sachs" 
adlı radyo operası. 23: Duyumlar. 23, 
30 a-üzel san'atlar. 24 Geee müzlfL 

:r ri1' 
saat 10 da açık eksiltme ile a:ınac aktır. Tonuna 30 lira d'!ğer .,e , , 
mittir. ilk inanç parası 337 lira 50 kuruıtur. Eksiltme aün ve sa&~ 
de sandık makbuzu veya banka mektubu ile gelmeleri. 

3 - Gali görüldüğünden kapalı zarf ekıiltmesinden pa,.rl;. 
B O R S A • ğa çevrilen 1900 metre kaputluk kumat 31 - 10 - 935 Per~eJI' tttf 

günü ıaat 14 de pazarl:kla alınat: akt1T. Bir metresi için 275 k1l , • • 4 - 1 o - 9 3l5 ~ değer verilmi9tir. lıtekUler pazar hk gün ve saatinde 391 lira ss lcd 
~ ı n&Jluk ilk inanç makbuzu veya b~nka mektubu ile gelmeleri. 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy - KöprDb&§ı 
Tel. 'Zl62 • Sirked Mühürdar nd~ 

1•-- Han tt!lefon: 22740 --•JI 
1rabzon yolu 

GOLCEMAL Vapuru 15 s·
rincite§rin SALI günü ıaat 20 
deRIZEYE kadar. (6372) 

Müracaat yeri - Yakıt müeaaesui 
lıtanbul - Ankara caddesi 

8.lzalar ıı • yıldm tpreW olaalar, Dw • 
, rtade muaıur.J!;! ,ariınlerdJ.r. R•k•••u ... t 4 - İsteklilerden :stenilecek belgeleri göatermeleri. _ _.,o 

11 kapıt.lUI •tıf nyat.landlı. 5 - Eksiltmeye konulan vazelin, kömür ve kaputluk ~ 
----- nukut ıartnameleri parasızdır. Iatiyenler he?' ıün komisyondan alabilitlet'• -

or w 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

K6prübaşı: Eminönü han telefon 21915 
mıınamıınu ____ _._ .... 1111111111ıı 

Dr. Hafız Cemal 
Dahlllge miitehasıuı 

Pazardan ba§ka günlerde ıa· 

at (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul 

Djvanyolundaki (118) numaralı 

huıusi kabinesinde hastalannı 
kabul eder. 

' Muayenehane ve ev telefonu 

Z AY l 1 
2168 numaralı bisiklet pllltasını 

zayi eUiru. Hükmü olmadriı ilin olu. 
nur. CV. N o. 9771) 

M. I. 

ŞARK DEMlRYOLLARI 
lLAN 

D. O. 8 ve 9 No. h trenler yolcula • 
r1D1n Edirne Karaağaç - Edirneşehir 
ve Edirnesehir - Edirne Karaağaç 
arasında aşağıda gösterildiği gibi nak
ledflecekledni sayın elgüne bildiririz: 1 
ERIRNE KARAAGAÇ- EDiRNE. 

ŞEHiR yöneti 
Edime Karaağaç kalkış 7,'° 
Edirneşehir \•arıı 7.50. 

EDlRNEŞEHlR - EDiRNE KARA· 
AGAÇ yöneti 

D. O. 9 trenlle seyahat edecek yol· 
cular, kendilerini almak üzere gelecek 
olan özel trene binmek üzere en geç 
saat 22 de Edirne~hir istasyonunda 
bulunacaklardır. 

/stanbul, 12/X /1935 
Direktörlük 

: ~~:~~ ~!~: : ~~~; ;;·: ' 6 - Bunların eksiltme ve pP.zarlığa Jandarma genel konıutr1) 
• Parls 165. - * ftırHı ~ - lıiı kuraiındaki Satmalma komisyonunda yapılacağı.(2999) (64 
• .Mllho 180, - • Vı~n 24. - ..--/ 
* Urükıel 8!. - • Budıpeşte 2!\ -

* Atlnı '14, - • BUkreş t:I, -
• Ceaene 818 ·- • Bdgrad !4, -
• Sotya '•· - • Yoteumı 85, -

: • Amnuda111 84. - * Altııı 941, - 1 

1 
• Pu: 06. - * Mecl4171 53. - , 

· • Stotho1111 3~. •• • B•nkDot ~34 _ 
1 
----Çekl~r 

• Loudu 617,75 * Sto\:hlııı 3. ll'93 
• ~eyyor~ 0.194 ' • Vlyar. 4.2087 . 
'* Pa•ls 12.0\- • !\tadtld s.soao 
• Mlla110 9.!05tı • Aerlln t.97 l"' 
• Erllhı 4.11110 • Var~on 4,!:1"4 
• Atla• ~:\;'910 • Budıpcştt 4.1 7~ 
• (cncvr. ,,4399 • Riit:re• tOJ."84~ 

• Sof)'• OJ.9 ı- • Oelgra:f ·'" :r ı~~ 
~ Amırerdını ı.tiı9 • Yotohı·na '2.76~~ 

• Pru 19.'610 • :\foskon 1090~0 

---ESHAM---· 
1 iş nanlr.u• il,'·) - rruıny 9, -

ı 
Anadolu '. J. - <, lmcnto u 8.'tti 
ıı cıı 1 t~ Cuyoo ne:. -. -· i 
~ı,. Hayriye 1.\ - ' arlı: ile• -.- 1 

•McrkezBıahu ~8.- Aılyı - -
U. Sigorta -.00 ~ut m .. cczı -. -

Basın genel direktörlüğünden: . 
Basın Genel Direktörlüiii. bir çok çeı1t fotofraf gereçinİ s~ 

eksiltme ile alacaktır. Bu gereçler için umulan para 2000, yatırıl~~:ı. 
iğreti inandırıcı para yüz elli lira dır. Bu itle ilgili olanlar ~rt 1'0' 
öğrenmek üzere genel direktörlüğün vilayetler evindeki ekıiltıı_':e ..,ı 
misyon:ına b&J vurmaları. Oste h•rakma 26 llkteırin 1935 gün\1) 
16 dadtT. (3012) (6427 ..,/ 

Oeulel rımımnnrı ue liEIDlırı i~et111e nıım i~ıreıi nınıırı 
'-----------~--------------.;. ..................... __ .... .-.-;:-o' Htydarpafa - Ankara - H aydarpaıa arasında i~lemekde ,o 
lan yolc~ katarlarına ilaveten 22 - 10 - 935 sününden itib•f.,a4 
Haydarpa~adan Sah ve Ankarada n Çarıamba günleri kaJkıııak aı 
birer yolcu katarı daha itliyecekth·. 1" 

Bu katarlarda birinci, ikinci, üçüncü mevki vagonlarla bir · 
mekli vagon bulunacaktır. 

Haydarpaıadan kalkıı Sah Ankaraya varı! Ça.rta 111ı,. 
günü saat 9,40 ' günü iP.at 22,35 b' ·-----------!il•-- T i F Q B j L •-111! Ankaradan kalkıt Çartamba Haydarpr.tadan varıt PertelO 

Go 
.. Z Hekı·mı· -tı ı9şaTıırt Bor.I .s.- Elenrfk -.- I .. .. l -, 03 .. .. t 19 40 ıunu ı&& , ıunu ıaa , ) 

Bomontı 6.!rı [tldftO -.-

,-hstlkraz!ar - tahviHer-

Dr. IHSAN SAMI • • ıı ~•.9-. rraınvn 31 ro 1,9 
Dr. Şükrü Ertan Tifo ve paratifo bastalıklanna tutul ı • . -111 22.50 Rıhıı"' ••... ıayın halka ilan olunur. (64 ı..tl 

t 'çi ğızda l .1 h lstlkrAuDıhıtı ı 9~ - Anadolu 1 :H QO I - • lellle .. • 
Babı1li, Ankara caddesi No. 60 mama 1 n 1 n 1 ının tı 0 ap- \ Er~ul ısıııcraıı <ı~. Anado•u ıı 3ıı.?1 

1 
Haydarpe.~a - Ade.,p!u:arı -· Haydarpata araımcia ıı 16d" 

Telefon: 22566 landır. Hiç rabıtsızlı\C vermez. Her ıcııs ~ " ın. ı.oıdllıo ıı ı 40 ı l · k l l l d a er · o an gezınti atar ariy o Haydarpa ıa - çme - Hay ~ş ··i~' 
Sah ıünJeri meccanendir.. kes alabilir. Kuıuo;u 5 5 l\r I Sıvas-Frıuram o•, = nmc,, ı ' c~. o d 0 ı~ •••••••••••••mi •·------------• :;;.~__,.,...;;;;;;;:;.-=;;;;m;_;i;;;,;;;;.;ıı;;;;;;;;;_.._..;;;;;;;;,;;..;.t da işlemekte olan lçme ke.tarlarmı n 20 - 1 O - 935 ı:ünün e l 

1 ren itlemiyecekleri aa71n halka illıt olwıur. .{8401 



--------------------------••••••--------- u-1nJ1tmr u ı.ftlltbf 1111 -ll'umr l:lasan Şevki 
PUDRA •• YAG iZ KRBMi 

l>ün1acta em•lıi.sdlr.. H• 1erde .,.,...... 

P.n.. 7'1S11ı elihtlere ""• altllllllftlqllU. 

• 

• 

JUYDMI R/FAT 

EFLAlUN 

Satıf merkezi: 
V AKIT Mathası Ankara Cad,ıeel 

r .... ILq• .. 
Wh Aiiim- ftlaa J 'hn

1 

. ....,.. ..... t~~·· .. 

r AZI VI YONITlll Ylltlı 
..... Aa11Ua9ı•a. t VAUI ,...., ,....... .... ,...,ha....... ... 

., -- ..... aUllUN ....... 

,_ -- ... .. 

d • • 

•• 

.... ,~: ..... ~iiitıiıl)ltilti~·fali!~··· 

............................. ., •• •· Haclcll 11,US tlrlWIP talCcllrd., 
1 - U - 931 C.ı sini aaat lt ele ihale ~llecektlr. llaale Hdeli 
derW. "'8 tecllr• tclllecekdr. lı tıeklller ihale ,Un va ftktincle Pell't 
dh HWlr• •alnllatle .at .. elc idi daimi_.. ... n fasla lsaha 
btlıeeler IMr llD ..... '1• Rewııı: M .ar .. at edeltU..klerl itan • 
..... (&141) 

kuk müdürlüğünde~ 
Sokaiı Kapı Noı d.t ,..... .... 

\ 

' ıfi ..... • - D 

• Ar-. 00 ti 
43 .. - o 

l mm. .. o 
33 Ham • o 
14 Ha. ı• • ...... il • • ıo .. .,.,. . .. , .• .. - • • .. .. • t. il 

ffaM 
Ma . 



Cenup hattındaki Ogaden cephesine gitmek üzere hazırlan
llftf );qıbozuk Habet askerleri. Bu askerler General Habuta kuman
daaı altında bulunuyorlar. - ~ .. · 

Bir ltalyan batmyaı 
afef halinde · I 

Acli• • Ababacla ordu evinde bir 1 
•Üah talimi ~öıteri.i 

H cıbqiıtanın zengin orman
larından biri 

Hmarlı muhariple ~ocuia ce· 
nup cephuinde dÔğüfmek üze

re ıehri terketliyorlar 

Ogaden cephesinde nakliyat. Otomobilin ark' 
tekerliği kumlara $aplanm1şt1r 

Aduva c.ephesinde iık çarınşma hareketlerinden . YerLi Jtalgat' 
akerleri siperlerde ateı ediyorlar .. 


