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Aduvanın Zaptı Italyanlara Şuna Mal Oldu • • 
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uçuruldu 
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~tansal,ta:;;iltere; l.Bü yük taarruz 
tt ~ansız Başbakanı (Laval) Paris-

ta rış teşebbüslerine başladı. Bir H b 1 b h f t 
ti;,artan ltalyanlar, bir taraftan in· a eş er u a a 
ela •ıter]e görüşerek doğu Afrikasın • 
t harbi durdurmak icin bir barıs 1 
;;ınuıu buJmağa çalışıyor. llakikte~ taarruza geçı·yor ar 
... ~ ansanın durumu rok giir.Jesmistir: 
~'·aı · _. · · aa.. Habe~ işinde hem Musoliniye ·------

.. Ve • 
lttı rnuş bulunuyor. hem de Mil - '-t l b A k l < v • 
İttı~t Cemiyeti misakının tatbikinde 1. ~ a ya mec urı as er ıgı 
ı· 1 tereden ayrılamamak mecburiye· 1"de b 

ııat!;r_k:~u~~fr0~·i tng~ıte.re cı..okarno> 55 yaşa çıkardı f 
\-U .. •le muhtemel hır Alman teca • t'. • 

)!Une k 
tını .. arşı fransanın şark sınırla • 
ttrtt· rn.udafaa etmeği Yaktile taahhüt SON GELEN HABERLER 
dı.ı~tır. Bu taahhüdün hükmü bugün 
c,'<li ~k~dır. Fakat Fransa Mil1etler Londra, ıs (Özel) - Londu 
tede~ etı Paktının tatbikinde lngilte- gazetelerinin haber verdiğin~ gö· 
d ... 1n ayrılacak olursa bu defa bu · 
... et: re, Aduamn zaptı İtalyanlara 40 

Cibuti, ıs (A.A.) - Havasa
jansı bildiriyor: 

. "' 
1 

Ç)ünkü spor hareketleri 

Dün çok güzel bir 
futbol maçı gördük 

t§tanbul - Moskova takımları ikişer 
sayı ile berabeYe kaldılar 

Sovyet sporcu -
1arla teniıte, fut· 
bolda ve eıkrinr 
d ... ikinci kar -
!I!aşmalarımızı 

dün yaptık. Bu 
akıam yapıla 

Uk süret mü· 
ıabakalarmdan 

ıonra p1·ogramın 

lıtanbula ait 
kıımı bitmiş o · 
lacaktır. 

l•tanbul: 2, 
Moıkova: 2 

Futboldan 
baılıyarak dü& 
kü müsabakala . 
rın neticelerini 
ve tafsilatını bil 
diriyoruz. ET • 
velki gün yapı · 
lan ilk maç 2 - 1 
lıtanbulun .kay· 
betmeıiyle bit · 
mİf, bu maçlı\ 

lstanbul takımı 
alabildiğine gev _ ... 

k t tuk b. Esirim müıaba kal arından bır görünüf: iki takı· 
ıe ve u ır 

k t 
mm kaptanları ile Sovyet hakem bir arada 

oyun çı armış ı 

Halbuki dün aşağ. yukarı kadro ·ı kadar ateşli ve canlı bir oyun çı• 
sunu muhafaza eden hu takım o- (Sonu Sa. 5. Sü. 3) 

ıı;t ~lademki sen :Milletler cemiyeti milyon İngiliz lirasına (takriben 
tıca 1"

1 tanımıyor.sun. ltalya ile ay . 250 milyon Türk lirası) mai ol • 
llaktıanla~rak böyle arsıulusal bi • mu!tur 
ktrn ))'lrtıyorsun. Öyle ise ben de (L< . 

o YU ta ..... nımam.,, 
UIYebıı· 

. - -

Habet asker kıtaatı. Franuz 
Somaliıinin ıimalinden Eritr~ye 
giderek Muıaali dağıntn cenu 

(Sonu Sa. 2. Sü. 1.) 

l /' ı"""""11H'"AMlılftllllPll"*"tını111""""""""1"'._•,·:ıaaı •••::xa ıı z~'ll: ' 

HükUmet üç . mali ( ~lik ır. işte J:ı,ransanın .korktuğu 
lece!{ e_buradadır. Fransa bir gün ge· 
tercih Ja Ingiltereyi, yahut ltalyayı 
tır l etmek meclıurh•etinde kalacak
)~İni~hut ltalya i~in° l\filletler cemi .. 
ba~a b:~rarlanna boyun eğmekto11 
••tacaktı 1 te çıkar yol olmadığını a,. . 

r. 

ASIM US 

lfava Turu 
il; . 

" 111c;r-- · E ~.,,, ıgı skışehir ala-
1t b;,. b .. , .. .. .. k d 

~ ,_ o ugu n za" z 
t ıı"'-ra. ıs ( K 
0
e hölükl~ . ' urun) - Tayya-

~"'I\ 1'iirk' rı arasında yapılmı§ 
1bit ed'lıy~ ~ava turu neticeleri 
b., • l nı.1stır 'ı o rın ·ı· . . cı ığı E ,_. h" 

IKı~e ır nlayının hir, 
<Sonu · ~· .. 1 ., ~·1-1 5 ı , . .. :> .. j .... ~ • • ; Rcu 8cgum ile karıaı 

kanun hazırladı c0 i 
1 - Bina tahrir kıymetlerinde güzde l. 

25 tenzil; I 
2- Arazi ve bina vergilerinin husu- ~ 

si idarelere devri,· i 
= 3 - Sayım vergisinde indirme. t 
~ Ankara, ıs, (A.A.) - C. H. partisi kamutay gurupu ida.re hey- ~ 
u = 
§ eti başkanlığından: § 
~ C. H. Partisi kamutay gurupu bugün Dr. Cemal Tunca'nın baş . ~ 
~ kanlığında toplanmıştır. ·:.; 
~ İsmet lnönü, hük(ımetin esas l arını 

\._...._...._. .................. .._. ______ ....._ 



'SON HABERLER 
. ; . 

• - •·· • ııL..._. ~ • • : • . • ·~ •. • 

lngiltere • 
mı, ltalya mı? 

• • Fransa ıçın en kuvvetli dostluk 
Berlin, ı5, (A.A.) - B. Lava-f 

lın beyannamesini mevzuubahae • ı 
den Deutsche Allgemeine Zeitung 
gazetesi diyor ki: 

"B. Lavalin Fransız ulusunu, 
gerek İngiliz, gerek ltalyan dost
]uğunu muhafaza etmeğe çalışan 
bir siyasayı idrakle kar§ılamaya 
Ciavet eden beyannamesi çok acı 
bir mana la§ımaktadli'.,, 

"Bu iki do.tluktan en kuvvetli-} 
. h . "d" ,, sı angısı ır.,, 

Paris, yıllardanberi, lnailtereyi 
Fransız siyuasmı ta.kip ediyor ıör 
meie alıtnııftı. İngiliz erkinliii • 
nin ilk emmareleri timdi hotnud· 
suzlukla karşılanılmaktadır.,, 

Ayni meseleyi mevzuubahıeden 
Boeraen Zeitung gazetesi diyor ki: 

"B. La valin ban, İf i., nden ne 
kudettiği mahlmdur. B. Lavalın 

Fraıuanın hayati menfaatları ve 
güvenliii hakkındaki .özlerini çö
zeleyen yarı reımi Pariı gazetele
ri, bu maksadı izah etmektedir • 
Ier. 
Franıanın ergeıi, ne Afrikada, 

ne Avrupada barı, değil, fakat 
Fransız hegemonyasının yeni bir 
çenberin kuvvetlendirilmesi ve 
iıtikrarı ve Almanyayı çeviren 
tamamlanmasıdır.,, 

Çin - Japon karışıklığın- l Doğuda emniyet lYeni Yunan kabinesinde 
dan korkuluyor yeni bakanlar 

. ~-ong~ong, l5 <A.A.) - SvatoY,da 1 ürkige, lran, Irak ara- Atina, 15 (A.A.) - Attik saylavı B. 
Çin lıler ıle Ja ponlar arasında karı • • Yorgi Rallis Bahriye bak 1 ğı a B 
şıklıklar çıkmasından korkulduğu kin sında ademı fecaoilz K t 1. t bak l ~ BaSntıf n ' . 
, • r · .• •. ~ ar a Lq ş an ıgma, . e anopu. 
'.Am.crıkanm ?ıta_ş '\ ıl kruv~_zoru J_Can • Tahran, 15 <A.A.) - lran gazetele- los basın müsteşarlığına ve B. Bubu • 
ton dan Svatov a gelmek uzercdır. rf, fran, Tlirkfye ve Irak arasında bir Jis adalar gene) valiliğine tayin edil • 
Bulgaristandaki suikast ademi tecavüz paktinin aktini mem - mitlerdir. BunJann yann başbakan 

meselesi eh afında nuniyctle kaydederek bu paktuı şim - General Kondills öntinde tahlif töre. 
Sofya, ıs (A.A.) _ Sü Bakan- diki §Crait içinde haiz olduğu ehem- nf yapılacaktır. 

lığı tü2e dairesi ne§rettiği bir teb- miyete işaret etmektedirler. Prens Pol Parise gı· diyor 
Bir fırtına batı ufkunu kararhr -

liğde, bazı Bulgar ve yabancı ga• ke11, doğu emniyete kavuşmu§ oluyor. 
zetelerin §İmdiki hükUıneti değiı· Pakt, Jranın ulular sosyete.in• sa -

Belgrad, 15 {A.A.) - Naib Prens 
Paul lle PrenSff Olga ve Prens Anen, 
re.smf bir teblifde de bfldirildfji sfbf, 
dün Parla'• hareket etmlflerdir. Se • 
yahatin amacı beJU defildir. Sfyual 
mahafilde, prens Paul'un Londra'ya 

tirerek Damian Velçeli ba§bakan- dakatini isbat etmektedir. 

lığa geçirmeye matuf olan son su• -·-•M•ıa=== ==··-·----
ikaıtin mevcudiyetini gene fÜP · takip eden tahkikatın bu tuiku • 
heli gÖitermek istediklerini kay- tin mevcudiyetini açık surette 
dettikten sonra, tabii mecrasını teıbit ettiğini bildirmektedir. da ridecefi bildirilmektedir. 

Habeşler bu hafta taarruza geçiyor 
(Üsıyanı birincide) 

bunda hanW.t yapmakb. olan ı,h 
İtalyan kolorduıunun hattı rica -
tinf kesmittir. Binlerce ltalyan· 
askeri, bu mıntakada üisülhare -
keleri ile bütün irtibatlannı kay 
betmit bulunmaktadırlar, 

Harara Hücum Yakın! 

Berlin ıs (Özel) - Alman İı· 
tihbarat büroauna Adiaababa • 
dan bildirildiğine göre, Habeıle·· 

cenup cephesinde büyük bir faa· 
liyet ve hazırlık yapmaktadırlar. 
İtalyanların bugün y~rın Harra -
ra hücum edecekleri zannedil 
lnektedir. 

Habe§ler Ônümiizdeki Halta 
Taarruza G~eceltler 

A<Bsababa, 15 (A.A.) - Muhtelif 
cephelerde kayda değer bir ftY yok • 
:tur. Genel sef erberllk bitmlttir. MU • 
him asker kuvvetleri kendilerine gös
terilen mevzileri tutmuşlardır. Bun ~ 

Jar cephelerde mevcut teşekküllerle 

hirleştirilmişlerdir. Jtalyanlara kar • 
§1 mukabil taarruz ,·eya taarruzda 
bulunmak için Jüzumlu olan bütün 
hazırlıklar yapılmıştır. Bu taarruzun 
önümüzdeki hnfta lrıışlarmda yapıla -
eağı zannediliyor. 

Cenup cephesinde ltalyan uçakları 
<ıünkü gibi büyük bir faaliyet göster· 
mektedirleC. Fakat İtalyan kıtaatı hiç 
bir harekette bulunmuyor. 

Şimal cephesinde Ras Guksonun 1-
lalynnlar tarafına geçmesi teyit olun 
maktadır. Guksa, yanında hnluan 200 
kadar muhfıaazile İtalyanlar tarafına • 
geçmiştir. Makale mıntakası hemen 
Ras Seyum'un emri altına konulmuş
tur. 

Bu mıntakadaki kıtaat arasında 

Guksanın bu firarının hiç bir askeri 
ehemiycti yoktyr. Bunun yerine mın · 
taka kumandanlığına kimin tayin edi· 
leceği henüz kararlaştırrlmamıştrr. 50 
bin kadar asker Adisababa ch•annda 
toplanmıştır. Bunlar ikinci bir ihti -
yat kuvnt teşkil etmektedirler. Sil 
bakanı bu hafta içinde cepheye hare · 
ket edecektir. 
ltalyada Mecburi Askerlik Y tl§t 

Roma, 15 (Özel) - Italya hü· 
k\ımeti mecburi aıkerli~i 55 yafa 
çıkarmııtır. 

ltalyaJa RaJ)'Olar Yabancı Mnrı· yapmaktadır. Söylendiiint: röre, 
lelıetleri Dinlemiyecelı orada ltalyan ilerleyiıinin önüne 

Berlin, 15 (ÖzeJ> - ~onı~dan •~•k ~ncekti11 
bildirildiiirıe ıöre ltalya zabıta Mal<atled"en f>Ucli;:ftaiitne g8 • 
ır radyolarla yabancı memleket • re, Ras Seyum ordusundan ileri 
leTini dinlemeli yaıak etmittir. gönderilen askerler, ltalyanlu 

Zabıta memurları açık olarak tarafından Aduamn cen\lbu şar • 
neırolunmıyan bu emri ~vleri do- kisinde Huzien ve Abora arasın • 
laıarak radyo ıahiplerin~ tebHğ daki düz arazide ileri harekatı i-
etmektedir. Bunun haricmde ha çin kullanılan hafif hücum ara 
reket edenlerin hem radyo maki• baları ile zrrhh otomohHlerin ma
neleri ellerinden alınacak. hem nevra çabuklukları kartısında ıa
de kendileri afır S1Jrlte cezö.lan- fırmıtlardır. &J sebepten dolayı 
dırılacaktır. Habeş askerleri her türlü çarpıt 

ınadan tevakki etırıi,lerdir. 
ltalyanın Pl~,Jarı Addis _ Ababada zannedildi · 

Berlin, ıs (Özel) - ltalya si-
ğine ıöre, Habe~lerin her türlü 

yaıal Çttvenleriyle temaslar ya meydan muharebesinden kaçın 
pan Viyanada "Reichspoıt,, ıa~e· ınaları tabiyesine rağmen Ras Se
tesi Roma aytarmın bi1dirdiiine yum ordusu, Makallenin timali 
göre ltalyanın Habetiıtanda1ci garbi ve timali ~rkiıindrki sırt -
hedefi ve pllnları katiyane Tana !ardaki mevkiinde tutunmağa ça• 
gölü ve ne de Adisababanın !tal- l kt 

. . k . d" ıtaca ır. 
ya ıçın ı:metı. ır · HABEŞliTAN SlLAH ISMARLIYOR 

Kezalık Ad11ababanın Cene'Y'" Ltege, ıs (A.A.) _ Habeşistanın 
redeki Kafa arazisi de İtalyayı nl~lar sosyet~i delegesi havarisat 
katiyyen alakada:- etmemektedir. buraya gelmiştir. Bu g~ıinin ~ilah si· 

İtalyanlar sadece Harrar ve parlfi ile ilgill olduğu unnediliyor. 
Ogaden vilayetleriyle C~buti de- Huariat Lameuse cazetesine §u di-

• H b • 1 yevde bulunmuftur: 
mıryolunu ve a etııtan petro "ltal H b . •- t · ı •· h , . • . l , ya a eşısW!nı emamıy e '4.1 

1 
madenlerını ıstemekteymıf er· tiye etmezse iki memleket arasında 
HARP HADiSELERi iNKiŞAF müzakereye imkan yoktur. Sa\·aş 12 

EDiYOR 8ene 15 sene sürebilir. Fakat zaferden 
Ad" ı, b 15 (AA ) _ B • biz eminiz. ltalya tahammül edilmez 

.. ıska. ala, d 'h · h.A d" I u. bir iklim altında kunetlcrini yıprata-
g?n 50 . ya cm a ... a~p .. • ıse erı • cal<trr." 
nın ınkıtaf edeeef'lllJ ıoıte:·en ba. -···-·-·---a1111ımuııı "'"'"'"'ııtw.•nl!111<11umı• 
El İ§P.retler helinniı bulunmakta • Hava Turu 
dır. 

Ogadende Habeıler, cenup ltal
yan ordu;unun sol cenahı yanların 
da önemli mıktarda kuvvet tah -
tit etmektedirler. Bununla ben. • 
her, ltalyan ordusunun ilk kolla • 
n ileri ·yürümeıine devam t:tmek • 
tedir. halyan tayyarelerinin tim • 
diden Adi.ababa • Cibuti demir • 
yolu üzerinde uçmakta bulunması, 
lüzumlu gördü.kleri takdirde ltal· 
yanlann bu demiryolunu bombar • 
donan edeceklerini ve bu turetle 
Adisababanın denizle irtibatını ke 
sebileceklerini iıbat etmektedir • 
ler. 

Şimalde Ru Seyum, Makalla 
ıehri civarmda toplanma hnreketi 

(Üıtyanı birincide) 

bölüiü kazanmııtır. Diğer bölük · 
lerin dördü de ayni dereceyi al -
mıtlardır. Her Eç ala3•a, bölükle -
rinin çahımalarına mükafat ola • 
rak aon model birer radyo ,=erile· 

.cektir. Aynca birinci dereceyi ka
zanan tayyare bölüğüne de bir ba· 
nd ve kupa verilecektir. Bu bö!ük 
tayyareleri, verilen bandı bir se . 
ne müddetle gövdc!erinde ta,ıya. 
caklardır. 

Yarıf, ıel~cek yıl yine ayni ta· 
rihde tekrar olunacaktır. Yarıfı 
iki yıl kazanan bölüğe genel k•u··ı 
may tarafından hazırlo.nacal• bit 
kupa verilecektir. 

/"'ııııı1111ııııınıııııı1111111ıııınııı11ıııınııııın.......,..-.ınllJ1llfflltteıaılffll'llfttttıııt11111ın1t1111tıııııHttHlıtıt1111111ıııtf! ~ 

' Harp durumu 
Son haberler ıimal cepheıinJe muhaıara edümi§ bir uazi· 

yette olan ve Habeıler için mul~addeı tanılan ( Aks:ım) 1elıri 

) 
lıifbir miiıademeıiz ltalyanlara teslim olmuıtur. Bu r.ıre~le 
ltalyanların ilk amacları bulunan Atiitrat - A.duva - A.lrsurn 

= hattı tamami1le tutulmuf oluyor. Bundan sonra ita/yanların 

'

a ikinci hücum hazırlıkları Mahalle üzerine yürümek icin yapıla· 
caktır. 

' Bu ikinci hücum hareketinin bGflanuuı için ltalyadan tlolll 

1 
Afrihaaına ıörulerilen ılt araşal Ptıtlciliyonun EritreyP- varma · 
ıını belılemelı laımJı. Dünkü ratlyo haberlerin• •öre MareıJ. 
Padoğliyo Alrilııaya 1Jarrnıı ve General Bonodan ba1kumantlan· 
lığı kentli eline almlftır . Mc:;regal PaJoğliyonun vazile•i ıimal, 

1 ıark ve cenup ceplaelerinclP..~i ltai)"tln ordularının hareketleri· = J ni birlqtirmek, aralarına bir ahenk ı•ermcktir. Onun için ileri 

~
- hareketine bGflamalı i,in lai~ olmaz•a bir iki gün hazırlık /OJj· 

liydine ihtiyacı olacalıtır. 
General Patloiliyon.un ıelftrelr ltalyan lıuvvetlerinin lıa · 

mandaıtnı kendi eline alması göıterir ki, Mu11olini bugüne ka· 
j darki harp harek~tl~~inin netice.inden ~emnun olma~ııtır. G.
!i! neral Bononun elını ıffen çekmekle bellı baılı meıulıyet bu zat 1 üzerinde görülmelıteJir. Deniltlifine 6Öre General Bono ile ar
f kadtJ§ları harp haTeltetlerine bGflamculan ev1Jel •ünJ~ Jokuz 
~ on kilometre ilerlemek, bu •uretle gelecek müadı lıı.ı yortuıun 
~ da Adiıababaya varmıf bulunmak için Muısoliniye ıöı- vermit· 

l ler imif. Halbuki bupn laatbin on bqlnci gi.inü olmcuına ral
m~n. ancalı ıimJiyc lıaJar Itırlı lrilometrelik bir yer alınabil -
mlftlr. 

ltaly11nl11r bir tCTaltanböyle Dofa AlriluuınJa yeni laarP 
harelıetlerine laaırlanırlı• öbür tt1Taltan lngiltere ile u · 
Yflf'"tllr ve tınloımai ,ar.Zerini arıYor. General Garibaltlinif1 
Lorulraya Pliıi bu malaat ile tJlir olurıuyor. Ayni ~amand~ 
tliin Parutm •«m ttılpallar FrtZMı~ BQfbalıanı (!aval) irı 
birbiri arlıoancır ltal)an oc lnıiliz Nlirlerini lıabul ederek Dofll 
AlrilıtUUUlalti laarW tlrıttlllf'ma/c isi~ bir udaıma lormülü bul· 
malı ipn teltlill.,. yaptıfım biltlirmiıtir. Daha sonra C eneore · 
tle Mill~tı., cerrriyni iyeleri tGTtJuulon ltarar verilen zecri 
tedbirlerin tatbikine •~Um•m•n nuel ltalyaya on gün mühlet 
veriltliji Je .öylenm•lıt«lir. Niluı~ AJUababadan Havaı'ıfl 
altlıfı mallimata ıöre ltlılyan Nliri Koni Vinci'nin buraJa rı· 
~"zaman luılnvuı ilatimalintlm, hGrlf ıörU,melerintl.- balan· 
malı iPn Romoılan Konta talimat oeriliiğinılen balueJümcıt 

1 Je yulıarıki haberleri teyit eder mahiyettedir. 
tf Bununla haab.,. ı•ncl. tlarum o ıekildedir iti, önümiiu~ 
~ ki günler içinde harp hareketinin mi, yoksa barıı tefebliiisler:i 1 

6 nin mi galebe edeceğini tayin elnMk mümkün JeğUJfr. 

~ Şark cepheıinde luuekcuiJilc deıJtım etmektedır. Oaht1 
iğ eıJVel ltalyanların Muaali taralındart ilerliyerek (Harar) o 1 elli küometr• mesa/q• kadar yaklQ§tıklan büdirilnti§ti. c:) t 
"€. haberi bizzat ltalyanltır tekzip ediyorlar. "Bu taraft!J bir .'ıare- ~ I ket ve cephe yoktur, bu türlü Tıaberler Fransızları c:buti tarcı 
= lından lnıılııılantlırmak ve ltalya ile bu Jevleti11 anuını aç 
~ malı istiyenler tmalınJan uyduralmaktaılır,, diyorlar. 
i Cenup cephesine ıelince: lnıüiz kaynakları buratla hcrP 
i. faaliyetinden balııetmelıtedi.r. Bu haberlere göre lngiliz Scr.ıa· 
j liıi boyunca ıiddetli muharebeler olmaktadır. (Harar) a yiiı 
= kilometreden daha )akın olan yerlere ltalyan tayyarelc··fr::-, 
§ bombardıman '°ptıjı ilave olunmaktadır. Bununla bercıber /t!I!· \ 
I yanlar gene (Haror) a tlolru Üerli)lemi;>·orlarm~. Çür:kii b·• I"" 
~ taraflarda ıon pnlerde çolt ıüldetli yağmurlar yağıyormua ~ 
~ lıte buaünlıü ht1rp ve ıullt tiurumu böylece hülaıa cisı) ... 
İ_ nabilir. A. U 
"1111ıııııııı1111ınııuııııııullttiıflllll'"ı''ıttı,." --= ......... r•---.ıur.fll"'~ 
Hükumet üç mali kanun hazırladı .,. 

(Üştyanı birincide) 1 Koyun ve emsali küçük h~f'·~}IJ 
büyük mecliıo takdim etmekte bu. larda yüzde 20 ye ve sığır ve :~eıı 
lunduğu kanun li.yihı.la.n hakkm· büyük h3yvanlarda yüzde ~-·~il. 
da partiye malumat vermittir. yüzde 50 ye kadar indir.ne u, 

ldare teskilatında üçüncü umu • nülmüştür. dı 
mi müfettf§lik ihdasını bildimıi4 Ba,bakar.. Karadeniz kıyısrl1 ~if1 
ve Bitlis, Haki.ri vilayetlerinin ye-: ki mısır mahsulünün ger«:k ~:ır• 
niden ihdası ve ayrıca Çapakçur 

1 
ve gerek veresiye halinde ıht~J1 • 

mıntakaımda ve Denimde birer maruz kalmamuı i~in zir~at eıitte 
vilayet te,kili kararlatmıttır. 1 l:asınca fiyatın kontrcl ed~.t{d··jU -

Mazur vilayeti adım alacak o •
1 

müteallik tedbirler dii!ünu u 
lan Dersim mıntakumda yol, ka- 1 nü söylemİ§tir. d•f 
rakol ve mektep ıibi kültü1, at?.· !undan sonra Başbakan·r.1!''' 
yi~ ve bayındırlık tedbirleriyle iı· 1 hidiseler hakkında kts:ı rnal -et • 
lahat dü9ünülmektedir. J vererek sözü Sükrü Kay~ya.; ;ık· 

hmet lnönü, hükumetin üç ma· mit ve Şiikrü Kava, cenııY:;i) i iti 
li kanun hazırladığını bildirmi•tir. vam kararları hakkın-:l:ı Pl' 
Bunlardan birisi, bine. tahrir kıy. 

1 
berdar etmietir. ___.,.. • 

metlerinde yüzde 25 tenzil kabul rt 
edilmesine, biri11i de arazi ve bina 1 rakya genel ispekft 
verrıi1erinin hı·~u11i idarelere dev - A nkaraqa eidiqor 
rine aittir. Bivbakan bu devir mu· 1 1r•1' • 
ameleıinin mali usul J..aknnırds.n Etlirne, 15. (Kurun) - 1''''.,, 
idarede müh"m bir iılr.h dacaiın· va ~enel jşpekteri Geneı·a.} bıl'1"1' 
da urar etmiştir. • Dirik bölge kurumunu1?' ~ı~·Jdit ' 

Başbakan İnönii. ikHnc=i kanun a;•hk ':ah~ma verimlerı!'ı 1

1c;tiif 
olarak, ıayı ..... ve:·giJinde rl~ inclir· mck ve hi~kumet r.ıerkczmde ,317şfı 
meği byin e·1c11 k"n"n Pvil,~,.··rn meler yar!"'"'r.k i•":er~ ..,.a.nl1d~.Jı' 
l:amıda:va ta'~dirıı ~-)•hnekt:? oBu· Ankaraya doeru hal'ekct e 
iunu haber vermittir. ' tir. 
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Nazilli fabrikası Dil hakl<ında 
1 İi1'kstroy direktörü 
'1ıe1n/eketine gitti .. -lfiiiiiiii 

;:~:~·~:.1!::!~:·~n~::;1.~:::~ Nüfus yazımında 9 bin memurçalışıyort 
. erek, Sumer Bank N;uıllı fab-
tıJcasının kurulması itini goruf . ı 
~~k ?ı~re Ankarada kalan en Dün yeni bir toplantı daha yapıldı; istatistik g·enel 
l>strı eh rektörü Bay Zolataryef direktör vekili iJti konferans verecek 

~e baş rıühendis Bay Ziglin, dün 
F nkara.dan ıehrimize gelerek 
k raıu Merini vapuriyle memle 
etlerine. dönmü§lerdir. 

f b s.rJvyet müteha111alnrı Nazillı 
fa. rıkasının kurulması itinin te 
errüatı göriifüldüğünü ve her 
~~Yin kararlattığım ıöy!emitler 
it, 

\· F a.brikaya konulacak olan ma 
~llele" Sovyet Ruayada hazır 
l'lnta.lttadır. Nazim fabrikasınnı 

lııotıtaiında da, Kayseri fabrika 
~tını tı:ontajında bulunmuı Sov
I et Uat.ı başılarınclan bir çoğu bu 
lltıa.co.ktır. 

~~JUlde ne kadar hayvan 
kesildi? 

3os F.yiUJ ayı içinde mezbahadcl 
~· 31 karaman, 2388 dağlıç, 3 
~il 859 kıvırcık, 2661 k~i, 5612 
ıı:' 45 oğlak, 1702 öküz, 333 i-

' 315 manda, 165 dana, 479 
~lak, 1 boğa kesilmittir. Keçi 
~taiıni çoğalmakta, kuzu kesim! 
~azalmaktadır. Ağustos ayına 
~ ıa.ra.n iki bin kadar noksan 

Yva.n kesilmişti:-. 

Vapurdan çıkarılan 
otomobiller 

Kaymakamlar dün ıabah vila
yette nüfus ıayım merkez bürosu 
azalarının da ittirakiyle bir ~op 
Jantı yapmışlardır. Bu toplantıda 
son h:\zırlıklar etrafında görütül
müttür. Öğleden ıonra da Üni · 
versite lconferanı salo11unda E 
minönü kaymakamlğı mmtaka -
sında çalışacak memurlar topla 
narak kendilerine kaymakam ta· 
rafından izahat verilmiştir. 

Statistik genel direktör vekiH 

Dün sabahki gazetelrden bi· 
ri bugün için lstanbuldcı bir nüfu4 
sayım tecrübesi yapılacağını yaz · 
mışıa da bu haber doğru değil 
dir. 

Yalnız bazı mmtakatarda me-
murlar kendilerine verilerin yeı-· 
leri gözden geçirmektedirler. 
Bundan ba!ka dağıblan beyanna· 
melerin arkasındaki cetvelleri ba
zı kim~elerin doldurduktan d;ı 

görülmüttür. Bu beyanname ve 
Bay Celalin dün Ankaradan gel- ====================== 
mesi bekleniyordu. Bay Celal 
Eskişehirde kaldığı için bugün 
tehrimize gelecektir. Genel di -
rektör vekili burada biri Taksim 
bahçesinde memurlara, diğeri rad
yoda halka olmak üzere iki kon
f eran!' verecek, lıtanbuldaki ha 
zırlıkları gözden geçirdikten son· 
ra Ankaraya dönecektir. 

Yeni Alman 
elçisi geliyor 

~ l'1.:,turlardan çıkardmakta o • 
lbaı_~tomobillerin vinçle indiril . -
b~ olduğundan hazan otomo· HUltUr itleri 

lstanbulda ıayım itinde çalı • 
şacak memurlar dokuz binden 
f azlaclır Bin kadar Ja kontrol 
memuru seçilmiıtir. Bundan baş· ı 
ka hastalık gibi mühim bir maze
ret kartııında gelemiyen memur 
lar olursa bunların yerlerini tut 
mak ü2ere ihtiyat memurla: da 
tayin olunmuştur. 

~1 er zarara uğramakta idi. Bu 

11111'\ıtrı birçok gezginleri de mem• 
;~ "hnediiinden liman inhisarı 
.ı:, .. ~) direktörlüğü Avrupadan o
., ·nohillerin hiç zarar görmeden 
(il.~Urdan çıkanlmalar~ için ıon 
··ellı bazı aletler getirtmiıtir. 

biJı Su 8 letler vaııtasiyle otomo -
\ er oldukları gibi kolaylıkla çı
dc tıla.hilmektedir. Aletlerin ilk 
danennıcai bugün yapılacak, bun
biltt •onra da ilk vapurdan otomo· 

Srka.rılacaktır. 

Avrupa ekspresi 
~kt\t\'elki aktam, gelmesi bir bu
~ •a.a.t kadar geçiken Avrupa, 
)~l r>r-e~inin, ltalyada çıktığı riva 

1 

llltc~dılen hadiseler yüzünden 
'O)J U~ bir tevakkufa uğradığı 

e.ıt!Yordu. 
~tl Öğı endiğimize göre. ekspreı 
~~ Qra.dda Prağ ve Berlin vagon 
8Q ';ı.n gelmesini beklediği için 

11.\tika kadar geçikmi§tir. 

t ~lay köşkünde 
ti l ~;ııönü Halkevi temsil şube 
!ı~~~afı?dan dün gece Alayköt 
l!)ıe ~ hır temsil verilmif, Hanrik 
li J)'l\ın (Babaların güneıhı) iaiın• 
~İl' ıy~~i Yeni dekorlarla ve güzel 

~Cı<'1 ~· 1 de sahneye kö>nulmu~tur 
lt 
l 'Yda yapılan binalar 

l~ı ~lulan bir statistigy e göre. Ey· • ay . 
~a~l ında lstanbulda 'i3 ev, 6 a · 
t\>le~~an, 4 dükkan yapılmıştır. 1 t?lıin·· e~ on yedisi Fatih, on ikisi 
S;ı.~ıy onu, ıekizi Beıiktaf, aekizi 
~J)a.r: · rrtıntakasında yapılm1ttı ı· . 
diı; ıınanlardan üçü Eminönil 
~ ı:.er b' ' 
, cl'oğt ırer tanesi <lf'l Betiktd4. 
~a. y u, Kadıköy mıntakalarnı -
~!\ apdrn t A . 
'~ b· ış ır. ynı ay zarfınch 

tna da t • d'l . . 
~ amır e ı mı~tır. 

~enıer, Gidenıe-;-ll 
, eQ)lltf • ~,J 
, ar 0

"• Peterrnan - Belçi-
1 ı r ~Y nazırlarından Bay Moris 
• t llıan'i b' k 
'11rj11 . n ır aç giine kadar 

ta.~, hııze gelerek bir hafta :.tala• 
a.ber ~lınınıttır, 

Kültür 
direktörlüğünde 
ilk tedrisat proqram
larinin tatbiki f!Örşüldü 
tik tedriıat iapekterleri dün kül

ür direktörlüğünde direktör Bay 
Mehmet Eminin ba!kanlığı altın · 
da bir toplantı yapmışlardır. 
Toplantıda bu yıl kültür bakan 

lığının ilk tedri~at müfredat prog
ramlarında yaptıitı dei{i§melerin 
ilk okullarda nasıl tatbik edilece
ği görüşülmüştür. 

Ankaradaki toplantıya İstanbul 
~ehri namına i§tirak eden ü~ mi!._· 
fettiş yapılan, de~işmeler etra • 
fınt1a balcanl:i.hn fikirlerini. bun .. 
ların nasıl tatbik edileceğini is -
peh-terlere anlatmışlardır. 

BakanlıV,ın müfredat program· 
larrndaki deği~meleı·i bütün okul· 
laTda tatbik etmek icin her ispek· 
ter kendi mmt.akasmda bir toplan· 
tı yaparC\k öğretmenlere i:.:ahat ve 
recekle::dir. Program1:uda yapı· 
lan deği meler bugün ilk oku11ara 
gönderilmiştir. 

ORTA OKUL MÜFREDAT 
PROGRAMLARINDA 

Orta okul müfredat program
larmd"' ~a bakanlık tarafından 
bazı değipneler yapılmı4h, Bu de
ği~me!er matbu olarak her elene 
ait olanı bir l titan haHnde bastı -

Yeni Alman elçiai Bay Von Keller 

Almanyanın Ankara büyük el· 
çiliğin~ tayin edilen Bay V oıı 
Keller ayın yirmi ikisinde fehri 
mize ielecektir. Kendisi 1899 ta· 
rihinde Hariciye mesleğine inli · 
sah etmiştir. 

1901 den 1908 e kadar Kahi · 
re, Kapstat ve Kalkütada muhte
lif memuriyetlerde bulunduktan 

sonra 1912 den 1920 ye ıcadar dıe 
işleri bakanlığında direktör ııfa
tiyle vazife görmüttür. 1914 ten 
1916 yı kadar genel aav44a İ!tİ 

rak etmiş, 1915 - 1916 senesin• 
de Alman umumi karargihmd!\ 
çalışmıştır. 

Muhtelif arsıulusal konferans 
lara iştirak etmiştir: 1920 den 
1924 e kadar Bclgradda 1924 ten 
1928 e kadar Bürükselde, 1928 

den 1932 ye kadar da Buenos -
Ayresde sefir olarak bulunmu1tur. 
1933 senesi Teşrinievveline ka • 
dar Almanyayı uluslar cemiy~tİn· 
de temsil etmi~, daha sonn dış 
i~lcri bakanlığında orta eki ün · 
vanı ile vazife almıştır. 
DüklüücüSb, fo.gzbküü 

rılma'ktadır, Simdiye kadar çıkan ... ---~~ ........................ ..,...,.,......... .. • =• 
kitap!aı· okullara P.önderihd~tir. celen~ek ıı~.ere ~nk~r~ kultur ba. 
Okul öprebnenleri bunları tatbik kan~.ıgına gonderılmıştır. 
etme~e ba.-hyacaklardır. UNlVERSITEYE KAÇ KlŞt 

YABANCI DtL DERSLERİ - YAZILDI - Üniversitede yeni ta. 
OniversitedP. ,.abancı dil dersleri· lebc yazımı dHn sona ermiştir ve 
ne dünden itib:nen bulanmı~tır. ka~itl.er k~panmı~tır. . • 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Unıversıteye hır buçuk ay ıçın-
talebe bu derslere devam etrr.ek de 1500 talebe yazılmıttır. 
zorundadırlar. GIDASIZ TALEBEYE YAR -

üNl 'ERSITEYE PARASIZ DIM - Fakir ve gıdasız ilk okul 
TALEBE - An karada açılan dil, çocuklarına yarclım icin her kızd 
tarih, coğrafya fakiiltesine alına· ay ve fıkaraperver kolları hazır · 
ca.k parasız yatılı talebenin sınav- lığa b:ı!lamı~lardır. Ge:;en yıl 
ları dün saat dokuz bu~ukta Üni· ~ehnmizcie üç bine yakın fakir ':O 
versite konferan salar.unda ynpıl· cuğa öğle yemeği verilmi~ti. Bu 
mıştır. , yıl bu nıikdarın biraz dahl\ arttı -

Sınava iki yüzden fazla t::ılebe ı rılması için maddi imkanlar aran.
1 ittirak etmif, ve ıınav kağıtları in- maktadır. 

cetveller halkın bu busuıtaki ma 
lumatını tamamlamak '\'e a&) ımı 
kolaylaıtırmak ;çindir. Yokss aa
yım günü her memur, n~r evd~ o
turanlara ayrı ayrı on a.Jtı .ua• 
soracak ve elindeki deftere yaza· 
caktsr. 

Sabahleyin sa.at yedi buçukh 
Sirkeciye gelen Avrupa ekspresi· 
nin yolcuları dıtan çıJmuyacak 
sayım bitinceye kadar tl'ende ka· 
lacakl.ırdır. Saat onu yirmi ;eçe 
gelen tren de ıaat sekizde hangi 
istasyonda bulunursa orada .kala· 
caktrr. Haydarpaıadan kalkacak 
olan T oros ekspresinin vazıyeti 

hakkında henüz bir karar veril · 
memiıt:r. Maamafih yolcu olma 
<lığına göre hu tren de ltalk:ımı · 
racalrlu. 

927 de yapılan ıaymı eınum
da Dolapderede bir m~hallenin 
yazılmc1dığı geç vakit arJaıılmı,, 
oraya memur gönderilerek nüfuı 
yazılın;§. bu yüzden diğer mınta· 
kalardaki halk bu sayımı bekliye
rek evlerinden çıkamamıfb. B" 
sefer esaslı tedbirler alındığı için 
sayımın akşam on sekin kada.,. 
her tarafta biteceii tahmin olun 
maktadır. 

Pell• h•lt•rleri -------· iki tramvay 
arasında · 
Çenberii taşla gene 
bir kaza oldu 
Dün saat on üç buçukta Çenber· 

litaı önünde yine feci bir tramvay 
kazası olmlJ1tur: 

Sirkeciden Edirnekapıya ıiden 
821 numaralı vatman mehmedin 
idaresindeki 78 numaralı tramva7 
arabası Çenberlita~ önünden ge · 
çerken karşı istikamette gelen 22 
numaralı vatman Selimin idar~in 
deki tramvay arahuı ile karıılaş. 
mıt, bu ıu·ada her iki tramvayın 
arasında bir adam kalarak yara • 
lnmıştır. Tramvayların ikiıi de clur 
muı, vücudünün muhtelif yerle · 
rinden yaralı bulunan orta boy • 
lu, eımer, üstünde rençber elbi~ 
si olan yaralı Sıhhi imdat otomobi 
li ile hemen Cerrahp~ hastaha
nesine kaldırılmıttır. Kaza yerin · 
de zabıta ve adliye t.arafmdan ke 
şif yapdmı§, yaralının nasıl olup 
da iki tramvay arasında kaldığı a
raştırılmıttır. Cerrahpa,aya kal· 
dmlan yaralı bir müddet sonra öl
mÜ§tür. Zabıta tarafından hüviye
ti tahkik edilmi,, 19 yaşında Arap 
kerli Mehmet oğlu Sıtkı olduğu 
anlaşılmıı1tır. 

Haliçteki mavunalar 
Son günlerde Haliçtt!ki mav 

nalann çoğaldığı yazılm1ıtı. Bı~ 

husuıta yaptığmz inceiemeye gö
re bu mavnalar tüccar tarafından 
kiralanmış mavnalardrr 

Bu mevsim ithalat etyasının 

fazla miktarda gelmesi yüzün 
den m:lvna1ar burada beklemek · 
tcrdirler. Mavnaların başka yere 
kaldırılacağı yalanlanmaktadır. 

Yu~os'av uçakları 
Şehrimize gelerek Ankaraya 

gitmeleri beklenen Yuıoılav tay· 
yarelerinin, bu ayın sonunda ıe -
lcccgleri anlatılmı§tır . 

Do:it memleketin uçakları 

me.nleketimizde bir hafta k~la • 
caktı~·. 

Etimolo1 k ve moıfo'ojik 
bir ank~t 

.. Ulus,, ubdapmı.z dil bakkm
da neşre başladığı etimolojik Te 

morfolojik anketlerin ikincisini 
neşretmiftir. Ankette şu ıorgular 
soruluyor: , 
1-Işık 
2 - Parlak 
3-Sıcak 
4-Ateş 
5-Gök 
6-Su 
7-Yer 
8 - Topl'ak - torpak 
9 - Yıldız 
10 -Yıl 
U Yukardaki kelimelerin ilk ve 

uıl kökleri nelerdir? 
il) Bu keHmeleri tetkil etmek 

icin köke ilive c:!unan ekler n~ler. 
dir -.e eklerin her birinin mana "fe 
farkları bakımından rolleri ne ol • 
muıtur? 

iV) Bu ar~tırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ve 
B . TüTk dili exleri, ve, 
C • Türk sözlerinin tete'kkülü 

hakkında bir kaide cıkarmak 
mümkün müdür? -

Telefon tesisah yüzde 
yetmiş beş ucuzlaycak 

Memleketimizde yeniden kuru
lacak tele.fon idareleri için hazırla. 
nan yeni telefon yakında kamu • 
tayda müzakere edilecelrtir. Bu 
kanunun teırinden ıonra telefon 
mükaleme ve tesisat ücretkr\nin 
kat'i suretee indirilmesine çalışı
lacak, bilhaua tesiıat masrafları 
üzerinde mi•hnn üıdirilmeler va • 
pılAcaktrr. Bu arada olmak itze. 
re, lüanbul tarafında yekdiiierine 
biner metre kadar mesafede hu • 
lunan dağıtma kutulai'J yeni b!r §e 
kilde talulın edilecektir. Atıkara
da yüz metrelik bir tesisat ir:in 25 
liTa verndi~i halde, mesafe fl'!:;::la. 
hğın~a.n dolayı bu mikdar lst,...,, .. 
balda yüz lirayı huJmaktadır. Eıun 
dan baıtka amtlrfo hr mıntalra::m· 
da telefon tesisah bulunııbih-·csj 
için. kablo bulunmayan yer!ere 
'k'blo konacakt·r. 

Bina yapılırken sokak'ar 
kapanm1yacak 

Bazı yapı yerl~rinde malzeme 
koymak idn veı· buhmayan yapı 
sahiplerinin kireç .öndürmek ve 
harç hazırlamak ızihi itleri halkın 
Ş?elip aeçeceği yol üze&icde yao • 

bklar1 p.örülmüıtür. Sobkların her 
hangi bir ıuretle iıgal edilmesi be
lediye nizamlarına uygun olmadi
ğı için, bn hareketlerin 4iddetle Ö· 
nüne ıeçilmesi hakkında alaka .. 
darlara talimat yapılmııtır. 811 
emre aylcrrı hareket eden yapı sa· 
hiplerinden ~nel~ ceza alınacak, 
ikinci bir defa tekrar edene in " 
f&&t yasak edilecektir. 

Ecza pulları 
Yerli ve ecnebi müıtabzaTlarda 

nisbetlerine göre istihlak pulu ya· 
pıJbrılmaıına dair kanun madde • 
si 23 birindtesrinden itibaren tat. 
bik edilmeğe ba1lanacakt1T. He • 
nüz baıılmaıına yeni ba,lanmıı o
lan pul vaziyetinin ortaya çıkar -
dığı durum üzerine eczacılar ku -
rumu sağlık bakanlıima müracaat 
ederek istihlik putlannın daha lcü 
çük mikyasta hasılmasmı ve pul 
tutarmı karıjılayacak daha pratik 
bir usulün bulunmasını istemiştir. 

Atatürk köprüsü 
Aulürk köprüsünün münaka .. 

ıa müJdeti yarm bitiyor. Daimi 
encümen yarın akıam saat bete 
kadar verilecek zarfları kabul •· 
decek, ondan sonra başka bir ıün 
valinin baıkanhiında toplamla • 
rak zarflar açılacak, ya~ılan teıi
li fler tt:tkik edilecektir. Köprü in
,asının kime verileceli yapılacak 
tekliflerden anla!ılacakttt. 

Kastamonu ilbayhğı 
iç Bakanlığı iapekterlerindeıı 

Bay Tevfik Tali.t, Kutaınonu 

ilbayhiına atanmııtır. 
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iskan ~ube direktörleri 
doktorlar arasından seçilecek 

Ağır Cezada reni Bir Karar: 

600 liraya ·üniversite diploması! 
Ankara, 15, (Kurun) - Yeni 

iıkan kanun layihası bakanlar ku-
iskan §ubeleri buraya bağlana -

1
• kı· • 

caktır. gencın suçu sabit oldu, ceza yediler! 
ruluna verilmiştir. Öğrendiğime gö 
re ıağlrk bakanlığına bağlı olmak 
üzere bir iskan genel direktörlüğü 
ihdas edilecek, iç bakanlığa bağlı 

Şube iıyarları arasında bir deği. --------------
1stanbu1, Ağırceza hakyeri, 

dün akşam üzeri dolandırmak ve 
sahtekarhk yapmak noktaların · 
dan açılan bir davada Yerdiği ka · 
rarı bildirmi~tir. 

______ ,_,/_ 

şiklik yapılmayacaktır. Yalnız şu- T•• • 
be direld:örlerinin doktorlar ara - uzenın icra kori

dorundaki hadise! 
Bir top kumaş 

1 
aşırmaktan suçltJ, 

Recep, sorguya çeki/diı 
tevkif edildi 

Sovyet spor kafilesi 
başkanına telgraf 

Ankara, 15, (Kurun) - idman 
cemiyetleri ittifakr genel baıkanı 
Aziz Akyürek ile Sovyet birlikle -
ri yüksek idman şurası başkam 
Maskof arasında telgraflar taati 
edilmiştir. 

Azizin telgrafı şudur: 

"Büyük dost Sovyet birliği spor. 
cularr ve pek muhterem refikamz
la yüksek şahsiyetinizi Türkiye 
sporcuları namına saygrlarrm1a se
lamlar ve hoş geldiniz derim.,, 

Bay Maskef, bu telgrafa ~u ce • 
vabı vermi~tir: 

"Pek lütüfkar telgrafınıza arka. 
aaşlarım ve kendi namıma en sa
mimi teşkkürlerimi arzeder, sizi 
ye dost Türkiye sporcularım can
dan selfi.mlarım.,, 

Ankarada ekmek 
fiyatları yiikseldi 

Ankara, 15, (Kurun) -Anka. 
rada ekmek fiatleri yarından iti
baren 20 para yükselecektir. Bi . 
rinci nevi ekmek 11,5, fırancala 
17,5 kuru~ olacaktır. 

Bugünkü kamutayda 
Ankara, 15, (Kurun) - Kamu

tay yarınki toplantısında. damga 
kanunun 32 inci maddesine bir fık 
ra eklenmesi hakkındaki layihayı 
müzakere edecektir. 

sından seçilmesi muhtemeldir. 

Satın alınacacak 
vapurların projeleri 
Ankara, 15, (Kurun) - Satın 

alınacak vapurlar hakkındaki pro. 
jeler An·karaya gönderilmiştir. Bu 
projelerin tetkiki için deniz müs · 
teşarhğında bir heyet toplanacak
tır. Bu heyete akay ve deniz yolla 
rı direktörleri de dahil olacaklar· 
dır. Toplantılar birkaç gün süre • 
cektir. 

Bina ve erazi vergileri 
Ankara, 15, (Kurun) - Bina 

ve arazi vergilerinin muhasebei 
hususiyeye devri hakkında bir ka 
nun layihası hazırlanmaktadır. Bu 
iki verginin tutarr on milyon lira 
kadardır. Hazırlanan layihaya gö 
re bina ve arazi vergisinde kulla · 
nılan memurlar muhasebei husu · 
siyeye katılacaktır. Bütçe encü -
meninde bulunan yeni maliye teş • 
kilat kanunu da buna göre tadil 
edilecektir. 

Bakanlar toplandı 
Ankara, 15, (Kurun) - Bakan

lar kurulu bugün toplandı. Top . 
lantı geç vakta kadar sürdü. 

lzmit Kağıt fabrikası 
Ankara, 15, (Kurun) - İzmit 

kağıt fabrikası ayın sonundan iti
baren kağıt yapmağa ba!lıyacak • 
tır. 

Bu münasebetle o gün fabrika • 
da. bü.yük bir tören yapılacaktır. 

Kadastro ok11.lu 
Ankara, 15, (Kurun) - latan . 

Genel sayım bul kadastro okulu gelecek ayın 

Artk 15 (.,; ) G l onunda Ankara.ya taşınacaktır. 
ara, , ~urun - ene p k . 

sayımda vazife alan işyarlara va· ostacı/arın mu'1a emesı 
zifelerini anlatmak üzere bugün Ankara, 15, (Kurun) - Posta 
Halkevinde konferanslar verildi. müdürlerinin muhakemeleri ka . 
Bu yüzden ilbaylrk daireleri ka· rar için ayın 17 sine bırakılmış -
palı kaldı. tır. 
........................................................................................... 

Masonlar 
Kırpanına ?Şİ ettafında 

araştırmalar 

Çağrılar 

lstanbul müddeiumumiliğinden : 
Jstanbulda olduğu anlaşılan Yal • 

va~ ı,:orgu hakim vekili Şerifin acele 
memuriyetimize müracaatı. 

.Maıioh localarının nasıl kapan - -------------
<lığı üzeı•inde yaptığımız ara§tır . 
malar, kendilerine müracaat etti· 
ğimiz masonları tarafından dün 
de a)'dmlatılmamrş, birçok memur 
lar da vaziyetten; hiç bir ıuretle 
haberleri olmadığını söylemekte 
·devam efmi!lerdir. 

Bir yazıcımızın yaptığı esaslı a 
raştırmalara göre masonlar loca • 
sının dün de işaret ettiğimiz gibi 
bir emirden daha ziyade kendi 
kendileri tarafından kapatıldığı 

Matbaamııa gelen eserler: 
-----------

Varlık 
Bu değerli sanat ve fikir mecmua • 

smın 1 ilk teşrin tarihli ;;.ı üncü sa -
yısı Yaşar Nabi, Ahmet Muhip, Ab • 
dülhak Şinasi, Nahit Sırrr, Nurullah 
Ata, Cevdet Kudret, Cemil Sena, Re
şat Cemal, Bekir Sıtkınrn ,.e daha 
başka gen~lerin makale, şiir ve hika
yelerile çıkmıştır. 'faysiye ederiz. 

hissini kuvvetlendiriyor. Elli sene --------------
kadarevvel Soviyetler tarafından Naşit - Ertuğrul Sadi 
kurularak taassup ve cehalete kar Şehzadcbaşı TUR.ti:\' r; .. ,,, ... ,...,mrJrı 
sı bir cemile almak isteyen loca • 

ı h d Bu gece ~at 20,t:l t 
lar tti at ve Terakki zamanın a 

Cumartesi - Pazaı da devam etmiş ve masonluğun 
matine 1:) te 

gizli adetlerinden fedakarlık et · 
miyerek yaşamıştı. KAPLICA. DôNUŞ(, 

Masonluk tarihinin eski Mısır . Vodvil :J perde. Her 
lılar zamanında başladığı görülür. tarafa tramrny. 
Fakat asıl teşekkül 1717 senesinde Telefon: 22127 
lskoçyada olmuş ve hu tarihten 
sonra bütün Avrupaya kök sal • 
mıştrr. 

Bugün yüz binlerce masor bub 
nan İngiltere ve Amerika.ela bizzat 
lngiltere imparatoru te~kilaın bi . 
rinci uzvudur. 
Osmanlr imparatorluğunda Ziya 

pa!a ve Namrk Kemal gibi hüri . 
yetperverler zamanında ilk tohu -
mu atılan teşkilat bir aralık ice -
risine sultan Muradı bile almış -bu
lunuyordu. Teşkilatın bizde asıl 
maksadı, istibdat idaresinin tah • 

dit ettiği liberalizme kar§ı hareket 
ederek serbest konutmayı temind.i 

Bu ıerbeıt konuşma locaların -
da ki.fi derecede bir serbeıtile te
min ediliyordu. 

Mason localarının kap:ıtılma · 
sının bizzat masonlardan bir kıs · 
mı tarafından da tabii sayıldığı an 
!aşılıyor ve anlabnı§ bulunuyor: 

- Layik yurdumuzda böyle bir 
te!kilata esaıen lüzum kalmamı~ -
tı. Bunun için kapanması iyi oldu, 
diyebilirim. 

iki çocuk, annelerine İ 
teslim edilirken .. , 

Dün akşam geç vakit Tüze da· 
iresinin icra koridorundan iki ço• 
cuğun çığlık çığlığa hayktrrştrkla· 

rı i§itilmiş, teli.şla o tarda koşu 
şanlar, iki çocuğun ağlaya ağla • 
ya haykırıştıklarını görmüşler 

dir. 
Bunun sebebi araştırılınca, ço· 

cukların babası taraf mdan karıs1 
aleyhine açılan boşanm~ davası • 
nın bir müddet evvel İstanbul al· 
tmcı hukuk hakyerinde karara 
bağlandığı, boşanma ve çocuk · 
lardan birinin altı, biriniıı de yedi 
yaşınd.ı bulunmalarına göre ba · 

balarının yanından alınuak an · 
nelerine teslimi yolunda karar ve· 
rildiği, dün de yedinci h~rad:ı bu 
kararın infaz muamelesinin ya • 
ptldığı anlaşılmı,tır. Poiis vasıta· 
siyle yapılan teslim tebUği üz~ri 
ne, baba, çocuklarnı dün icraya 

getirmi§, orada annelerine teslim 
edilen çocuklar, şimdiyi!' kada" 
yanında. oturdukları ha baların · 
dan ayrılmak istememi,ler, ağla · 
yıp haykırı§mağa başlam1şlardır 

Baba, kırk, anne otuz yaşla · 
rında kadardır. Çocuklarıh teslfr 
ni yolund~ bir müddet ' uğraşı} . 

mı§, nihayet ikisi de ağlayıp hay • 
kırı,mağı kesmi~ler, ırnnele:iyle 
birlikte uslu uslu gitmişlerdir! 

lngiliz zabit teri vazife: eri 
başına dönüyorlar 

Son birkaç gün içind~ şehri · 
mizden bazı İngiliz zabitlerinin 
geçip Irak ve Filistine gıttiği gö
rülmüştür. Anlaşıldığma göre 

bunlar, lngilizlerin Fili5tin ve 1 -
raktaki garnizonlarına mensup 
Londraya izinli olarak g;tmi~ o • 
lan zabjtlerdir. 

Son hadiseler dolayısiyle izin . 
leri k'!sHen zabitler süratlc vazi -
feleri '-,l\şma dönmektedir. T oroıS 
ekspresi yolu kısa olduğu için 
şehrimızden geçip gitmeği tercih 
etmişlerdir. 

lra:-c ve Filistinli İngiliz zabit· 
leri siYil olarak seyahat etm~kte-

dirler. 

Duruşmaları yapılan üç genç• 
ten Leon ve Jirayerin, kendisine 
Ünivers7te dip]oması temin ede · 
ceklerini vadetmek suretiyle Lüi 
ismindtı bir gencin altı yüz lirası· 
nı dolandırdıkları ve sahte Ü ni · 
versite dipİoması bastırdıkları. 
mühür ve imza taklit ettikleri, 
bu suretle sahtekarlık yaptıkları 

sabit görülmüştür. 
Leon ve Jirayer haklarında 

Luiyi dolandırmaktan c"za ka · 
nununun 503 üncü maddesine 
göre üçer ay hapis, ellişer lira pa· 
ra cezası, sahte diploma hazırla• 
maktan da ceza kanununun 347 
inci maddesinin birinci fıkrasına 
göre birer ay hapis kararı veril · 
miştir. İki suçtan dolayı ceza v.e · 
rildiği :çin 69 uncu maddeye uy
ğun olarak ceza müddetleri bir 
le§tirilmek suretiyle, ceza, üçer 
buçuk ay hapis, ellişer !ira para 
cezası şeklini almı~tır. 1400 kuru1 
duruşma m:ısraf mı da, her iki 
suçlu yarıyarıya ödeyeceklerdir. 

Leon ve Jirayer, hapjs müdde· 
tİl}İ mevkuf geçirdiklerinden 
derha! serbest bırakılmışlardır 
Fazla yattıkları müddet, para ce, 
zastmı. malunıp euilecck\-tı. 

~hkortulmuş olmadan · cluru~ 
ması yap1lan Piyer Bedros, işte 
bir guna ilişiği sabit olmadıf• 
kaydiyle. hı:?raet etmiştir 

CumhurJyet bayramı 
Cümhuriyet bayram1 hazırlık· 

ları ön~mle devam ediyor. Yarın 
valinin baı:kanhğmda bu işi~ uğ 
raşan komisyon son bir toplantı 
yaparak programı gözdE:n geçire· 
cektir. Bayram günü her evin 
bayrak takması, resmi ve hususi! 
büyük bina ve müesseselerin bil· 
hassa gece tenviratı vapmaları 
kararlaşmıştır. 

Lüküs kibritler 
Piya!aya yeniden çt~arıl.nak 

istenen lüks kibritler üzerinde ça 
lışmahr devam etmektedir. Bu 
husus~ konuşmak için Ekonomi 
bakanlığında yapılacak toplantı· 
lara iştirak etmek üzere kibrit 
sosyete~i baro direktörü Ankara· 
ya gitmiştir. 

1 · h Küçük kibritlerin tekrar çıka 
Cam fabrikası iş en er rılması Büyükderedeki kibrit fab-

tarafta kullanılacak rikasmın tesisatı buna milsait o!w 

iç l~leri bakanlığından vi!aye- madığı için geri brakılmstır. 
te ve belediyeye gelen bir yayım· . ---
da Pao;abahce cam fabrikasının 1\1.:Jnbul 82l2diqesi T epebaşı 
işleme~e ba;le.dığı cihetle bundan· ~2hir'IYyaİrosu kışlık tiyatrosu 

sonr~ bütün res.ıni dairelerin b11 11111111111111 
f abrıka mamul atını kul!anmala · 

rı icap e.ttiği bildiril~\şi·i~. Eksilt ' I 1 
me işhrınde de resmı claıreler bu 

~:~i~~~i;'amulatını tercih ede · I ıııiiiıııl 
Liman tarif esi 

l~u akşam 

saat 20 de 

ölçüye 
ölçü 

Recep isminde biri, KaraJ11ar 
sel kumaş fabrikasının ıatı! Y~~
rinden bir top kumaş aşırdığı 1

1 
diasiyle, dün akşam üzeri poli~. 
Tüzeye getirilmiş, Genel s•"; 
manyar Şefik, Recebi Sultan'·; 
met birinci sulh ceza hakyerı 
göndermiştir. 

Hakim Reşit, suçluyu sori"J: 
cekmiıt, Recep, bir sa.bık ası ol,, 
~ ~ 
ğundan dolayı her yerd~ kett 

sinden !iiphe edildiğini, fabrİ~1 - .,1 l>4 
nın kumaş satı§ yerine on b1r I, )~ 
§ınclaki çocuğu için elbjseHk ' ttı 
mağa gittiği halde, el ça buklll~ t 
na getirip kumaf aşıraccı.ğı saı11 

( 

dığtnı, halbuki kendisinin bir .. ~1' ~; 
nedir uslandığını söylemi~, ~0' t, 
demiştir: o' lli 

- Fskiden buz fahrikas111 Ilı 
'fi tj çalışıyordum. Bir sabık::ı yüı~ t 

1
, 

den şimdi iJ bulamıyorum. Ner 
'..J • .,or 

ye bas vursam, beni reddeal1 
l\ı 
() 

• ,,,,~ı 
lar. Ben ne yapayım?. Nasıl t ~, '' 

neyim'!. Şaıırdım, kaldtm. (je . ~ 
d · 1 d. A bt~ ~ e suc J!O. eme ım. · mın!'ln, . ~ 

• 7 ~ ' 

tevkif etmeyiniz. Y alvı-nrı~ \ 

~c.' n"~· t 
Haltim Reıit, kanunun

1 
J<el1 ~ l\ 

'c1·~·1• ~ sinin tevkifini icap ettır ıg111 ~ 

cun asayişle alakalı bulunduiıl~ ~ 
• te' kaydetmi§, Recep hakkmdn ,. ~ 

. . D ~et ~ kif kar&rı vermı~tır. avacı h 
bitler ça.ğırılacaktır. 

2 kardeşin dur uşma~1' ~ 
beraetle nclice.'endt ·b ıı 

h' 
Şişlide •'Nis,, bahçe:-i sJ tr \ 

Avadio; Ohanyan tarafodatı l 
'R . • . tı• gt l menice,le • esım,, manuı . ıe · l 

len "N:gar,, gazetesi mubarrır 
1

, 

rinden Sa.hak Muht~r~aı. "V'ek!r 
zetenin imtiyaz sah1b1 oltın ,11iııfo 
deşi Kirkor Muhtaryan ale:)(iı1'' 
açılan bir dava, İstanbul. 1

1 eıı 
ceza hakyerinde dün ı1etıce 
miştir . ,i: 

E · tiııe 
Davacı, rmem camıt.a . l• 

ı . . kırıJ 
olan "T okatliyan,. ote ın; t• 

.k . .-at 
mak istediği sırada, bu ı 1 

" 'ff 
rafındiln aleyhinde neşYıY"'t. ,tr 

r 1t1r 
pıldığınl, bu yüzden ote 1 r•r' 
yamadığını ve külliyetli ıa 
uğradığım ileri sürüyordu· ıı 

• af111' 
Bir seneye yakın btr z ti'e 

danberi yapılan duruşma pe bir 
h. ti11cle ., 

sinde oı·tada suc ma 1ye ~1· 
' ~ .. · ·ırt1t 

hareket ve neşriyat goru "'' 
Sahak ve Kirkor Muhta.rY 311 

de,ler, bera.et etmi~lerd% 

Nöbetçi eczane0 , 
- ·d' 

. \1'.;;arıı' ... ~· 
Samatyada: Teofılos. ı - t ... c 

. .. .. ıtc. ~ı.ıa • ~ Iİ• 
E. Perte\', haragumrun. · "" 'fit.ıı ~ 

. . d N. L'e11e ı·de: ll 
rcmının e: ı azım. r ·de:' 

·•• )icCl ' ~rhzadcbasınd:ı: Asar, ~ıı f r'e 

Yeni liman tarifesinin tatbil;:! 
üzerine liman inhisarı rlire ;;tör 
lüğü tarafından hazırlanmakla ~ 

lan rapor tamamlanmıştır. Gene 

~ • . d . I~~re ·t , 
Hıza. Ankara caddrEın c · , t:ı, l . 

C:r~n~ız ·ı iyatı 05U!ıda .;;cf ZeHekt<.•· Yor"i Beraııt 1.'ô,-dt' 
!.1ı ' 4 • • ': ' ı p rıı \ , , 

Süreyya Opereti mil. Be~iktaşta: .\Jı Hıza. \1'. w'''' 

direktö: Bay Raufi Manyas bu 
günlerde rapor ve bir y1Hık blar.· 
ço ile Anka.raya gidecektir. 

Y~r.i l\ac:ro - ~;azi;ıc, H. l\<'mal Hii"e~·i?ı Tlfü:nii, Tieyoğluıtdıl · ;;:;,, ıi' , 
.... 1 ıı) '" ı (l''llI'..Sl'l' /1"0") such. l~rtuğrul. Yrni ~elıiıd.c:l~,.,1=·ıı1. 1.u a \~:ım :. . \J l :ı :. ,, ~ J ı. , 

• '\ . • rıln", J,· )··,•n, :\, t,:1 r k'ı <ia: l•\•yıı. :••"4;• opc~·<'t :.ı prrck. '\ nzan: ·usur Siiruı ı " • - ... •· 
ı ııalıı:ıo~ B<.'s tt>: l\:trlo Knpocdli. Fiatlar lOO -, r<ı : ;trl:ı: Y<'ni Tman, 

7;, - so - 2::;. Loca .ıco - :;oo. Yc:ni Türkiye._ 
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Yapışık Kardeşler Dünkü· spor • 
erı 

L ENG ve ÇANG = SAG ve SOL Dün güzel ır 
• 

illl!lll!\ll ~111 Yazan: Rudolf Van Wehrt Hlll 

Mes'udum, Çünkü .. 
aç •• o 

Çang, Enge söylüyor: "Seni de 
beraber mezara sürükliyeceğim!,, 

( O~tymır birincide) 

kardı ki sahada büsbütün başka 
bir takım oynıyor duygusuna ka -
pıldığımız dakikalar oldu. Bu ta • 

kım rakibine karşı zaman zaman 
bariz üstünlük göstermiş ve gali -
biyeti hak etmişti. Son dakikala
ra kadar da galipti. F akllt Sovyet· 
lerin son dnkikalarda bt-raberliği 
temin etmeleri İstanbul takımını 
bu gaHbiyetten alıkoydu. 

Sanılmasın ki, Sovyetler dün
kü maçta iyi oynamadılar. Bila -
kis .. Birinci günde çok kapalı oy• 
nıyan Sovyet gençleri dünkü maç 
ta açık paslarla bir maç çıkardık 
ları gil>i bize bir oyunda hızın ne 
demek olduğunu da m~kemme 
len gösterdiler. Sovyet!erin bu o
yunlarından sonradır ki, onların 
Prağ takımiyle nasıl berabere 
kaldıklarının manasını daha iyi 
anlam'--' olduk. 

Engle Çanğın aon reıimleri, elli dokuz ya§ındayken..... :t- ~ 11-

lıte böyle bata, çıka Engin te- [ dün gece .... Lakin şimdi gelmiş ol- Maç saat on beşte ha,Iıyacak-
~deki evine tırmanıp içeriye a • malıdır. Eğer onu evde bulamaz - h. Sovyet oyuncular saliaya vak . 
,..'le bastıkları zaman, Çang, he - aan, bir batkasınr .... hayır, hayrr, d 1 . l k 

1 
d 

ten yatmak isteğinde bulundu.. bir değil, birkas doktor,... şehrin tin e ge mış er, a e öniln e ça -
.... ,,buna da itiraz etti: ı bütün doktorlarını çağır! Nekadar lıtmay"). ba~lamışlarclı. lstanbu? 

( ~ - ş·imdi benim evimdeyiz. Mu doktor varsa! Söyle onlara, kendi- takımı ise bir türlü görülmüyor -

1 ~Velemizin bir maddesi mucibin· lerine ağırlıklarınca altın vere · du. Nihayet üçü çeyrek geçe bh
t '~enim evimde ancak benim İs· ceğim Derhal buraya gelmelidir - Sovyet hakemin idaresinde maça 
tı~•iinı §ey olur. Senin evinde se· ler. Sekreterim nerede? Uşağım ba~lanabildi. İstanbul takımı 

1
1\ istediğin !ey olduğu gibi! Bu- nerede 
~la beraber, senin istirahat ih- Sara Bankers, odadan ditarıya şöyle kurulmu!tu: 
ı.....h.cını yerine getireceğim, din - fırladı. Enğin sekreteri, genç bir Necdet - Ya~ar, Faruk -
~~eni temin edeceğim. Şömi- Çinli, oda kapısında göründü. Mehm<?t Re§at, Lutfi, Eut - Ni• 
o:rıın yanındaki sedire oturalım. Eng, onu önce ellerinden, sonra yazi, Nnci, Rasih, Şeref, Fikret. 
, lda hem dinlenirsin, hem de I· omuzundan yakaladı, ağzını Çinli- Maç çok hızlı başladı. Sovyet
~ttırn. Ben, senin ciddi surette nin kulağına bitiştirdi, fısıldadı: lerin bugün kısa pastan. sıkışık 
~ ta. olduğuna inanmıyorum. Ba- - Git, FiJadelfiyaya telgraf oyundan büsbütün ba,ka bir sis _ 
~ ()yle geliyor, ki, vehme kapılı - çek, methur hekim Vilyem Pan - "" 
.~•un. &iki biraz rahatsızım kosa derhal buraya gelmesini, tenl tutturduklar da derhal beli: 
;"1' hunun sebebi son günlerde kendisine on bin dolar sayacağı . oldu. İlk Sovyet akını ik;nci da • 
b.~t>.e fazlaca. içki içmi! olman! Be- mı bildir! Hm en buraya gelmek kikada kalemizi büyük bir lehli -
~'ttı naıihatlerimi dinliyeydin ! ~arile ! Dur! Filaclelfiyada ba~ka keyle karfılattırdı. Sovyet muha
t t~ ne hal ise, seni zorla buraya bir dokor daha var, Prof essör cimleri 0 kadar lıızlı in it yapmış• 
'bttırdiğim için bana kızma. Ben, Groe. Ona da telgraf cek, bir an lardı ki, ayni hızla dört metrede::ı 
,~eda •enin iyiliğin için ısrar et- evvel yeti~sin buraya! Ona da on 
~·Benim evimde, bilirsin ki, iç- bin dolar vereceğim. ikisine de topu kaleye sokamadılar. Top bi. 
~~!~ulunmaz. Yatayıf intizam da- buraya gelirken mühim, güç bir a- zimkilerin sürüşiyle Sovyet :.aha-

1 
1 rıdedir. Burada iyiletirsin ! meliyat için lazım olan tekmil a - sına geçti. Ayni hızla karşı koyu• 

~~~ki kardeı, ıedirin üstüne otur- letleri getirmelerini telgrafla bil - yorduk. Eıadın güzel b'~ frikiki • 
~U ~r. Şöminedeki odunlar kütür dirmeği unutma sakın! Dur, bek - ni Niyazi, kaleci atlamış, kale bo~ 

jb ll t~r yanarken, alevlerin cehen - le! Şimdi aklıma ~eldi, Geynsbo- kalmı~ken, dıtarıya attı. Oyun 
.~• kıvrılııılarla dillerini çıkan - roda da Profasör Con Neyi bulu · 
~tıl bakarak, bir müddet sustu . nuyoı·. Ona da telgraf çekip on bin bütün hızını muhafaze. ediyor; 

e ~~Sonra, Çang, kardeıi Enge dolar vaadet? Çabuk buraya gel _ top birkaç saniye içinde bir kale 
e le .. f :t!a. göz çevirerek, gayz le diş • sinler, çabuk! Haydi, git! Acele önünden öbür kale önüne gidip 

~t j• gıcırdattı, dudaklarını ısır· git! geliyordu. 
' q~~.•lık ç.alar gibi bir sesle, ıöyle Yamhaşından Çangın iniltisi du 6 ncı dakikada Sovyet sol içi-
t ı: yuldu. Eng, ona doğru iğildi: 
fı' ~~ Bir cihetten çok memnunum. _ Merak etme, kardetim ! Şim- nin kalemiz istikametinde yaptı· 

lld llınun demek de söz mii Mes, eli yatağa gideceğiz. Tabii, tabii! ğı bir sürat yarı~ı muavinleri, mü~ 
(ı ili ~rn. tnes'ut ! Çünkü, ölürken ıe- Dur biraz. gelsinler de bizi yuka - dafileri atlatması ve topu kale -

~i d ~ beraber sürüklüyeceğim. Se rı kata cıl<arsınlar. Senin tekrar i- mize sokmaaiyle neticelendi. Bu • 
,i: )' ~. rneza.ra ve ~onra öteki dünya yilsmen-için. her ıey yapılacak! nu kova lıyan birkaç dakika Sov . 

>,~0tü~eceğim. Benden ayrı yaşı- Eng, U!akları çağırıp, kendile - yellerin sağdan soldan ateş gibi 
' ~tlc •Yacaksın. Ben mezarda ya - rini yukarı kata çıkarmalarını em .. .. 
ti lkillt':n sen ömür süremiyecekıin. retti. Karısı Saranın kumandası akmalarını, şut atmalarını gor -

1 ~~}' ıı; beraber öleceğiz. Yapııık altında, u~ak!ar harekete' geçti . mekle geçirdik. Fakat müdafaa · 
ıı ~I' a~ Yapıfık ölüm .... Anca hera- ler, iki karde!i sırtlarına alıp evin nın iyi oyunu bu tazyikı kesti. Kar· 
t' Ç anca. beraber! Hah. hah! birinci katına çıkardılar. Çangı şı hücumlara geçtik. 22 nci da -

İiatitng, gülmek isterken arkası :ııoydular, sıcak bezlere sardılar. kikada Fikretin soldan iyi bir a· 
dtıd ~tkıldı. lnJiyordu. Mendilini E.ng .. hasta kardeşinin yanına r.i· kışı ve kale önüne göndt-rdiği top 

ıı •i}e :1la~ına götürdü. Tekrar ge - yımlı olarak uzanmı!tı. Karısı da N" . . k f . l S t k l 
e ~İlk dıgı zaman, bembeyaz men- yanına ilişti. Kocasının yüzü ade . ıyazınm a asıy e ovye a e · 
b;ı 1( 1Pkı:zıl kan icindeydi. ta tebeıir Ribi beyazlaşmıştı. Deh- sine girdi. Sürüşte, atı~ta, kafa 
it ~a:tJ°r~udan beti, benzi uçmuş, setli bir heyecan içerisindeydi. vuruşta birkaç saniye içınde açı · 

ı,t'ı ~r• ?üyümüş olan Eng, dudak- Nabzı hızlı hızlı atıyordu. Bir ara- lıp kapanmı~tı. Güzel bir işti . 
t ......., lrıyerek. haykırdı: hk gene kardeıine baktı. Çang, Çok alkışlandı. 

'ıtt 
1 

Sen delisin! Sahiden hasta- gözlerini kapamıştı. Yatakta sa -
•a.tıı1ctı ! Çdğınlık hastaltima uğ . kin bir halde yatıyor uvur gibi gö- 24 üncü dakikada kalecimh: 
dıl'dı~~ ! Çıldırdın sen, Çang, çrl- rünüyordu. O zaman Eng, karısı· yere yatarak bir §Üt ';akaladt. 
•tk f · Olnııvacak, olmaması ge • nın ellerini avucları arasına ala - Sovyet muhacimleri hı:ıları yü • 
"~ b e~a. feyler taıuhyor, ölmek rak, mırıldandı:· zünden topu avuta bile geçiri . 
~~t>.!eF~e birlikte almak istiyor . - Ne olduğumu bilemiyorum. yorlar, E:n umulmaz yerlerden çe· 

~t~' 1•t~llt· at, hen seninle gelmek Garip bir heyecanın tesiri altında. 
~Iİ• tn 1Y0t;ım.İşitiyor muıun Ha? vım. Hissediyorum ki, ... hayır, bi- viriyo:lardı. 
ılı 'l'tık ~f~mdi boyuna haykırıyor, liyorum ki, Cang can verecek. An- Son dakikalara doğru muha ~ 
~t • Ilı~ •ea Razından söz değil, yal . hyormusun dedi~i mi? Onun öle- cimlerimiz yaman bir fırsat kaçır
(t. ~t'l! ! sçı1?~ordu. Çtlğıncaıına hay ceğini biliyorum ben! Sen, bunun •111•ıııımııı•nnıu••ınu111'"''"'"'""""'"°'""""'""'"""""'"'"'""11'""""111•1•1"'' 
dt: ~ı IC~rı eaını sa.de Çang değil, ken- neye delalet ettiğini biliyor mu - kardeşim gibi kimseye fenalık et

ıııı ~~tl'. S 11 Sara ve UJ&kları da i,it- ıun? O öldükten ııonra artık be - medim; fakat, bütün bunlara rağ-
~'~de ~a, kotup geldi. Çang, ıe- nim yafıvamıyacağımı biliyor mu- men, o ölürse, ben de ölmeğe mec. 

~ )'l'ty~ •ır.tüı!ü, aklı bqmdan yarı sun? Sıhhatim yerinde olduğu, burum! Biliyor musun, bana ne de 
.d~: d~. ~ itbnıt bir halde, yatıyor - zinde bulunduğum halde? Ben, di? Bir cihetten ı:ok mes'udum, 
• -...... 1lf, kansına seslendi: vücudümü yıpratmadım .. munta - eğer ölilr!em seni de beraber altp l 

~il"t' t :men Dr. Hollingı Vörtü zam Y"-tadım. iç.ki içmedim, ca - götiireceğim, d~di demin.... ı 
• U\I aece evde yoktu. Yani buk çabuk hiddete kapılmadım, (Arl."ast rnr) 

ddar. Son dakikada da ~ecdet a· 
ni bir knfa vuruşunu tut,uak ·kin 
ci bir sayıya mani oldu 

lKlNCl DEVRE 
Birinci devrede 1 - 1 biten o 

yunun ikinci devrede Türk takı

mı lehine olacağı umuluyordu 
Çünkü takım bu sefer rüzgarı det 
lehine almış bulunuyo""c!ıı. 

Bu ümit fazlasiyle b;, hakikat 
oldu. Derhal hal<im (\ynamaya, 
Sovyet kalesini sıkıştırmaya '.:>aş · 
ladık. Fakat enerjimiz. hız ımız . 

Yukarda: Suatla Midioani. Aşa· 

ğıda: Sedatla Negrebetski 

isteğimiz derecesinde şansımız 
yoktu. Fikret bir fırsat kaçırdı . 

Fakat s~kizinci dakikada Rasihin 
güzel bir frikikini Şeref iyi bi r 
vuruşla birden Sovyet kalesin~ 

soktu. 
Vaziyet 2 - 1 olmuştu. Arka 

arkaya iki korner kazarıdık. ls · 
tifade edemedik. Sovyetler oyun
cu değiştirmeye ba~ladılar. Bu 
bariz tazyik tam 20 dakika sürdü. 
Sonra oyun daha çok ortalara 
geçmeye başladı. Akınlarımız de• 
vam ediyor, Sovyet ınuhacimleri 
nadiren kalemiz önünde görünü· 
yorlardı . Bununla beraber otuz 
beşinci dakikada bir iki müşkül 

vaziye~e girdik. Otu:z veJincı da
kikada sağ açıklarının nefi.; bir 
sürüşünü ve bundan sonra biitün 
açıklarımıza bir model olacak ka 

dar güzel bir geri pasın . gördük 
Sıkı bir şüt ve gol.. İşte bu güzel 
fakat b<:klenmiyen sayı Sovyetle
re beraberlik temin eder. sayı ol
du. Maç bitti. 

UMUMi GÖRÜŞ 

Dünkü maç, denilcb: lir kl. ~o~ 
yıllarda gördüğümüz en güzel, 

en hareketli bir maç clmuştur. 

Sovyetlerin hızı, sürü;ü, topu 
durdutmadan ayaktan ayaıj~ ge· 
çirişi, bızim yapamıyacağımı:ı şe

killerde pas verişleri ı evkalade 

güzeldi. 
Bizim çocuklara gelince; hep· 

si fevkalade çalıştılar. Çahştıkla · 

rı zaman neler yapabi!eceklerinı 
seyirciler gibi kendilerinin de 
görrnÜ§, farketmiş, anlamı~ olma 
!arını temenni ediyoruz ! Bundan 
başka bu güzel oyunda takımın 

(ayni oyuncular) ikinci maçmı 
yapmış olması dolayısiyl~ ..iaha 
çok anlaşmış olmasının v~ bir gün 

evvel S'kı bir maçtan geçmiş ol • 
masnrn da tesiri vardır. 

Ah idareciler, anlaşmı! bir ta
kımın, kendini bulmuş ve hazır • 
lanmış (antrenmanlarla değil, sı· 

kı maclarla) bir takımı.1 ma;tan 
bir saat evvel tert:p edilen takım

lardan daha müessir olduğunu si• 
ze nasıl anlatalım! 

* * "' 
Dünkü takımda Liitfi orta haf· 

da elastikiyeti, boyu ve vücudi.~ 
dolayısiyle Esattan daha iyi iş 
gördü. Naci ile Şerefe gelince, bu 
iki genç birinci maçta da olduğu 
gibi fazla muvaffak olamadılar. 
Eğer Nacinin yerinde Münevver 
olsaydı bir iki sayı dah~ kazani\· 
bilmemiz ihtimali kuvvetl \ydi. 
Fakat cuyduğumuğa göre Mü · 
nevver hasta yattığı için takım3 

alınamamııtır. Şerefin, }akın me
safelerden topu havalamalarr bu 
nu tesadüflere hamledilemiyecek 
bir nisbete çıkarır.ı!tır. Dikkatini 
çekeriz. Niya:z;İye gelincÇ, d.eva~ 
lı surette ortaya kaç.arak yerini 
bombo~ bırakmakta devam eder · 
se en iyi sağ açık olma~ va:sfını 

kaybedecektir. 
:(. 1f. :(. 

Bh:e dün zaman zaman mer -
kezi Avrupanm iki aayı'.ı takımı• 
nı kuvvetle hatırlatacak derecede 
güzel bir maç çıkaran dost Sovyet 
ve Türk çocuklarını tebrik edlyo~. 
ruz. 

A. S. U. 

Teniste Sovyetler 
kazandllar 

Mbafirlcrimizle ikinci teni.5 müsa
bakası diin Taksim kortlarında Singl 
üzerinde iki müsabaka yapıldı. Ol -
dukça giizide bir kalabalık vardı. llk 
Singl mü abakasında Sedatla .ı:Tegre

bctski karşılaştı. Neticede 3-6; 5-7 
Sovyet ka:r..andı. 

lkinci Singl mii. abaka ise Suatle 
l\ldisvania kar ı laştı. ~eticede 4-6; 
4-'> Suat mağlup oldu. 

Ferdi florede birinclllll 
biz kazandık 

So,yet misafirlerimizle ~on e ·krim 
teması gece Maksim .salonunda yapıl
dı. I\nlah:ılık bir halk kütlesi önünde 
yapılan bu müsabakalar ferdi flore 
idi. 

1Ik mü~:ıbaka Sermetle Ekrem ara· 
sıncln yapıldı. Neticede 4-6 Sermct 
galip geldi. 

İkinci oyun: 7.ebregof - Bagdanof 
anı ında oldu. 'eticede seri bir o;> un
la Zebergof ı-.> Jm1.andı. 

l~rüncü oyun: Iledii - Sermet. 
IlNlii. rakibin~ nazara n daha ~e, ik. Fa 
kat Sermet daha usta • .Neticede Ser· 
met 3 --;; galip geldi. 

l)ijrcliincii oyun: Zchregof ile 'Kili· 
mof arasında ynpıldı 0-;; Zcbregof 
g-:llip ~eldi. 

Beşinci oyun: Ekrem - Bedii ara
şır.da oJdu. Neticede l~krem 0--:5 kn • 
zandı. 

Altıncı rı) un: Bagdanof - .Kilim of 
nr:ıo.:;m~a idi. 2-:i J\ilimof kazandı. 

Yedinci mii<::ahaka: Scrnıet - Zc • 

(Dcıuuıı 7 inci 6agıfada) 
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•• 1 DLkEMiZDE 1 -----DOSTLUK lzmirde 
Zecri tedbirlerden once 

Köyle;de Fransa bir barış yolu 
Hemen herkes her gün bir doı

tundan bir yardım istiyebilir. Bir 
adam öteden beri aralannda sıkı 
münuebet bulunan bir dostuna: 
"Çok rica ederim, bana birkaç 
gün için yüz lira ödünç ver.,, , ya
hut "felan adama bir tavsiye mek
tubumu yazıver.,, diyebilir. Fakat 
karısından ayrılmak istiyen, fakat 
hunun için makili bir sebep hula . 
mayan bir adamın bir dostuna: 
"Rica ederim, ben karmıdan ay . 
rılmak istiyorum, mahkemeye mü
racaat edebilmem icin bana bir se. 
hep icat ediver.,, lediği İ!İdilmiş 
§ey değildir. 

işte büyük tüccardan Recai ge
çenlerde bir dostu tarafından böy· 
le bir yardmı dileği ile karşıla§tı, 
o da iyilik olsun diye dostuna bu 
yardımı vadetti. 

Recainin dostu Bay Eşrefin zev 
cesi namuslu bir kadındı. Fakat 
neden ise tabiatleri kocası ile uyu. 
ıamayordu. Daha doğruıu Eıref 
uzun zaman evlilik hayatından 

bdmu,tı. Elinde olsa zevcesinin e
line bir bo~ kağıdı verecek, eski 
bekarlık ha yatma dönecekti. Fa -
kat yeni medeni kanun hükmü bu
na imkan bırakmıyordu. Eşrefin 
mahkemeye gitmesi, karısından 
ayrılması için hakimin kabul ede
bileceği bir sebep söylemesi lazım 
geliyordu. Bir gün Bay E§ref 
dostu Recainin yazıhanesine gele
rek derdini anlattı. Karısından ay. 
rılmak için bir çare aradığını sÖy· 
ledi. 

O vakit Recai dostuna §Öyle de
ai: 

- Azizim, bilirim, senin karın 
gerçekten namuslu ve sevimli bir 
kadındır. Sevimli olmakla bera. 
ber herkesi memnun etmeği de se
ver. Gülmekten, eğlenmekten hoı 
lanır. Bir gün hen kendisini hu -
suaı •yemeğe cağırayım. Sen şahit
lerinle" beraber gelirsin; ikimizi be 
raber tutarsın. Aradığm boşanma 
sebebi de böylece bulunmuş olur.,, 

Recainin bu teklifi ahlak bakı
mından takdir edilecek bir şey de. 
ğildi. Dostça yapılmış nazikane 
bir teklif bile olsa hoşa gitmez. 
!Bununla beraber Bay E§ref evli . 
lik hayatından kurtulmak için bu 
teklifin bota gitmiyecek tarafla -

Etrefe bir iyilik yapmı§ farzedi • b ı ~ ' 
yor~u. Bu i1in.dah~.b~1~ türlü Yeni ilbay sag"'hg"ı koruma U maya ugraşıyor • 
netıceler verebı)ecegını hıç hatrn. 
na getirmiyordu. tedbirleri alıyor LA J •• d t • 

Fakat aradan bir müddet geç . İzmir, (Özel) - llbay Fazlı Gü· ava OD gun en eVVeı tedbır aJınm3 
tikten sonra Recainin karısı [Jre- le.ç, Berğama ve Dikiliden tutarak ) d L d d d ı 
fin boıanma davasında kendisinin kazalarda ve köylerde köy bütçe· ması yo un a on ra an vaa a mıŞ 
oynadığı rolü öğrenmit bulunu . lerine göre yapılacak işleri tetki • 
yordu. ke başlamıttır. 
Bunu öğrenen kadm küplere bin- llbaymnz, bu iki kazada köy 

mitti. En kısa yoldan boıanma da· muhtarlarını topluyarak kendile:i 
vası açmıftı. Bay Recai ancak 0 ile konuımu§tur. Neticede, ltöy me 
vakit dostluk namına arkadatma zarhklarının. içme sularının fola . 
yaptığı yardımın tehlikesini anla- hı ve köy temizliğinin tesisi için 
yabilmi§tİ. sıhhat müdürlüğünce bir talimat· 

name hazırlanması kararla§hrıl · 
Recai karısının hiddetini yab§ · mıştrr. 

tırmağa çalııtı. "Sevgilim, bu iş Köy işleri, daha ziyade, sıra 
ıenin duyduğun gibi değil. Eıref ile yapılacaktır. Köyler ve irada· 
gelecek, meselenin mahiyetini ıa· tmı arttırmak ve köyleri güzelle!· 
na izah edecektir. Etrefin ayrıldı- tirmek için her ferdin bir yemitli 
ğı kadm ile benim aramda gelip ağaç yetiştirmek mecburiyeti ka • 
geçmit hiçbir fey yoktur.,, dedi. bul edilmiştir. Varidat, ~ahisla · 
Eğer gerçekten Eıref gelipte bu rın de~il, köylerin olacaktır. 

itin mahiyetini izah etmit olıaydı Dikili ve Berğama kasaba, bele
hakikaten Bayan Recainin hidde. diye ve köy heyetleri şah&iyeti ma 
ti sükôn bulacaktı; füpheıiz aide- nevivelerinden mürekkep bir tir· 
cek, mahkemede açtığı boıanma ket knrulmaaı da kararlaştırılmış· 
davasını geri alacaktı. tu. Bu şirket, halkın öldürdü~ü 

Halbuki q:-ef Recainin tahmin domuzları itletecek, satacak ve ha 
ettiği gibi gelip zevcesine izahat sılab, köy sandıklanna, belediye 
vermedi: veznelerine devredecek, ayni za. 

manda domuz avını geliştirecek · 
- Aman azizim, benim karım · 

hakimin verdi"i botanma karan· brPamuk elı:imi ve cinsinin islahı 
na itiraz etti. Temyiz mahkemeıİ· için de mütehassıslara tetkikat 
ne gitti. emri verilmiştir. tlbav ikinci parti 

Ben ıeninle 'benim karım ara • olaraJC Menemen ve F oçeye, daha 
sında. gelip geçmit hiçbir fey yok- sonra diğer ka-ıalara ~idecektir. 
tur diyecek olursam bu davayı so- Ber~ama ve Menemende, hayvan 
nunda kaybedebilirim. Çok rica ıürülerinin ekilmiş tarla ve bahçe 
ederim, heni maz\ir gör. Senin bu lere ziyanları, mera ihtiyacı da 
istediğini yapamıyacağmı.,, düzene konmuştur. 

Diye cevau verdi. Reca.inin bU. /zmir beledi11esi beledi-
tün ya.lvarm~ları, yakarmaları hep ~ 
ho,a gitti. Eşref böyle hakikati gel er kon gres ine 
söylememekte iırar edince tabit h 
Recainin zevcesi bütün bütün ıüp- azırlanıyor 
hel~ndi. İzmir, (Özel) - Şaroay aok 

· ltunun için davaımdan vaz geç tor Bay Behçet Salih, ?.5 birinci 
medi. Nihayet arkadqmın karı . teırinde Ankara belediyder kon· 
ımdan aynlmaıma yardnn etmek gresinde lzmiri temsil edecektir. 
neticesi, fakat biraz da ahlaki mü ihtiyaç ve dilekler, kongreye 
balataızlığmın cezaaı olarak Reca· verllmittir. Ayrıca lzmirin bayın
i yine mahkeme kararı ile cok sev 
diği kanımdan ayrılmak mecbu • dırhk vaziyetini tesbit eden bir 
riyetinde kaldı... proje ve rapor da hazır!anılmak 

•• tadır. 

Roma, 15 <A.A.) - Tribuna gaze
tesi, baş betkesinde şunları yarıyor: 

"İtalya, zecri tedbirlere cevag nr· 
meğe şimdiden hazırdır. ltalya 10 ay. 
danberi tam bir ekonomik seferberlik 
halindedir. Mütekabiliyet esnasına İS· 
tinat eden antlaşmalar imza edilmiş· 
tir. Bu itibarla, ltalyadan mal satın 
almıyan, ona mal satannyacaktır. Bu 
suretle kaybedilen İtalyan piyasası, 
dost uluslar tarafından ebediyyen ka
zanıJmış olacaktır. 

Zecri tedbirler etrafında gelen dl· 
ğer haberlerinin hülasalan şunlar • 
dır: 

* Londrada muhafazakar saylav • 
tar başbakana müracaatla harp çı • 
karabilecek hiçbir zecri tedbire iştirak 
etrniyeceğini bildirmek suretiJe halka 
teminat vermesini diliyecek bir heyet 
seçmek üzere toplanmıştır. 

"' Uluslar sosyetesine yardım bir • 
liğinin bir toplantısında Lord Sesil l· 
talya ve doğu Afrika ile her türlü mu. 
vasalanın kemilseni tavsiye etmi§tir. 

* Laval, Pariste, İtalyan elçisiJe u
zun bir görüşme yaptıktan sonra In • 
giltere büyük elçisile konuşmuştur. 

Bu konuşmaların Habeş harbini 
durduracak bir uzlaşma formülü a • .. 
raştmlmaF.ı imkanları ile alakadaı· ol. 
duğu sanılıyor. 

"' İngiliz makamları ne Bay Laval 
ne Bay Mu!U>lini tarafından yapılmış 
herhangi bir banş teklifinden haber
dar değillerdir. Ne bir teklif yapıl • 
mış, ne yapılmak fstenmit§'ir. Herhan· 
gi bir barış teklifinin Uluslar sosye. 
te..'linc yapılması g-erektir. 

• Kabul edilen finansal zecri ted • 
birlerin yanında lngiJiı finans baka
nı taraf rndan doğrudan doğruya ve 
kanui imkanlar dair~inde tatbik e • 
dileceği J.ondrada söylenmektedir. 

* Tokyoda ltalyan elçisi Japof\ ~ 
bakanını 6:Örerek Japonyamn !09Y~ 
kararlan karşısındaki durumunu 0 

renmek istemiştir Japon bakan ırıı 
avini Japonyanm tam bitaraflığı 
muhafaza edeceğini, sosyete kararl11 

ne suretle tatbik edileceğiuden 11•~ 
ri olmadığını söylemiştir. 

• Bir Leh gazetesi bütün sosyete 
zasmın zecı-l tedbirleri tatbike oto 
matik surette mecbur oldukları11ı f 
maktadır. 

* lngiJiz maliye bakanı ÇemberlJ) 
Italya tarafından yapılan sitenııer 
IngiJt.ereyi verdiği sözü yapntB1'tt 
çeviremiyeceğini. Ingilterenin geJet 
nesi11ere kar~t korkak ve namu~ıı~, 
larak çıkmak istemediğini söyJeJll1ı 
tir: 

Jngi/iz gazeteleri 
Londra gazeteleri Cenevrede.ld ~ 

rarlar ve tekliflerden memnundur.: 
Deyli Telgraf, Italyanın mühim ptt 

darda ilk madde tedarik ettl~ınl. ~ 
e..~ir tedbirlerin lngiliz tddifi ti 
ltalya üzerine mümkün o!an eu ]\cıi 
vetli ekonomik tazyik yapıldığı 'fJ 
man bahsedilebilece,iini söylü:,ot• 

1 
Niyuz Kronikl gazetesine gort 

1 
b. ' ta.Jyaya giden malda umumi ır • 

bargo konması Italyaya o kadar ıt1, 
yükler yükliyecektir ki ltalya "~, 
yet sosyeteye karşı koymanın ftJ1 
ım: olduğanu anlıyacaktır. 

• 
Fransız gazeteleri 
Paris gazetelerinin ço~u ıtsl'h~ 

kar§r flk zecri tedl>Jrlerln :ıtmmnıı ~1 
yapılan acelenin bir uzlaşma. ıt~ 
bulunma.sına engel o!uı> olntn11 

ğını soruşturmaktadrrlaı-. d 
O t · ·· ,. elt ne gaze ec;\11U ,OH: '-'ene,·r Ü 

rım görmemezliğe geldi. "Peki!,,---------------· Bay Behçet Salih kongreden 
çok §ey~er beklenildiğini, İzmir 
namına bayındırlık İ'}lerinin ve 

* Danimarka dış bakanı radyoda 
Habeşistandaki kanlı hadiselerin 1918 
de hakiki olarak bitmemik olan um U· 

mt harbin devamına sebep olabileceği 
reddedilemez. Bununla beraber mede· 
niyeti tahrip edebilecek olan böyle bir 
f ela.ketin önü alınabileceği ümidi var· 
dır,. demiştir. 

Jaşan ş.ayialad.!n biri Lavalin ıoı, 
den evvel hiç bir tedbir alın~~11~0 
hakkında Lontl ra·ian \•ait aldıg'. ~it 
Jundadır. J.a-ral Aloiziye ilk tedbtl tıl 
den önce Muso1iııin :.:on şart1:1rırı1 " 
dirmesini istt.•mi~tir. ltalyanl:ıt"JJ1 bİJ 
şartlarmı 21 ilk teşrinden önce dedi. Birkaç gün sonra bu planın 

tatbikma geçildi. Hem de muvaf
fak oldu. Sözün kısası Bay Eşref 
karısı ile eski dostu Bay Recaiyi 
sofrada kartı karşıya gördü. Şa . 
bitlerine gösterdi. Mahkemeye 
titti. Davasmı kazandı. Hakim ho 
pnma kararını verdi. 

Recai kendi kendine arkadatı 

ZAYl 
Konya orta mektebinden almış ol· 

duğum 1930 - 1931 senei devriye • 
8ine alt şahadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacaiundan eskisinin hük • 
mü yoktur. (V. No. 9806) 

l&tımbul ErJkal nwhaıebe memuru 
lbralıim bey yanında lıinail Hakkı 

belediyelerin gelişme ihtiyaçları- •111•ııı••• M11•ıınıı111111•ııı11111uııoı•roı1111 ___ ıo....,, ...... ""~-
nın tez halinde ileri sürüleceğini nin finansal eforumu hase~iyle 
ıimdiki halde lzmirin bataklıklar bun darı fazla iş y ı prlclmadııını, 
ve yukarı mahallelerde kana!i · rivayet edildiği gibi hir i.stikra-ı 
zasyon yokluğu derdi He karş1 akdi dü,ünühnediğini 'öylemiş 
karşı}"a bulunduğunu, belediye tir. 

1 Aradığım Kadın 71 - O halde roman oku!- Çalgı çal •. 
Utun tozlanıp gidiyor. Bir hoca tu • 
tayım da ilerJet ... 

- Onu sevmiyorum artık .. 

- Hanımınızda ... 
Diyor, bir ~yJer söylemek istiyor 

fakat sonunu getiremiyordu. 
- Söyleyiniz madam, açık söyle • 

yin ! .. Dan1mam .• - Pek çabuk usandm? Halbuki ne 
büyük bir he,•esle almıştın? 

., Aşk, Macera ve Hayat Romanı) 
Yazan: Kadircan Kafh 

·Bunlara aldırmadım. Her halde! 
pişman olmamağa, pişmanlığımı gös. 
tetmemeğe karar vermiştim. 

Hiç bir şeyi sakat ve fena görme · 
meğe kendimi abştırıyordum. Çok za· 
man hiç ummadığım bir şeyle ka.r§ı • 
laşsam artık şöyle düşünüyordum: 

- Ne yapalım, hepimiz bu dünya • 
nın birer misafiriyiz. Umduğumuzu 
değil, bulduğumuzu yiyeceğiz. 

Her halde mes'ut olmak için tut • 
tuğum tek yol vardı: Her şeyi iyi gör
mek ve hayatı arzulanma değil, ar ' 
zularnnı hayata uydurmak .• Dervi~ • 
)erin kader felsefesine yaslanmak 
boşlukta sallanmanın verdiği korku • 
yu azaltıyordu. 

• * * 
Böylelikle ömrümü.ı oldukça tatlı 

ve tasasız geçiyordu. Zübeydeye şı • 
aarık bir ~aiw:ı büyük kardeşi, hat. 
il uaesl dbl davranıyordum. 
' - Ferit, bana bir masal anlat! .. 

Diyerek başını göğsüme koyduğu 

zam;ın kafamı zorluyor, anlatacak 
bir şey buluyordum. Onun hatırı için 

Bölem~ 24 - Bayağı bir çalgı ... Ediı'nekapmm 
teneke damlı evlerinde bile çalıyor • 

doktorluk kita.planmın arasına ma · lar .. 
sallar ve romanları da kanştırdım. - Kc:nan alayım. 

- Bana bir limonata yapı.. - Zor •.• ayakta çalmak gerek.. Be· 
- Hizmetçiye söyliyelim de.. ni yorar ... 

H ! - Piyano?. - ayır .. sen .. sen yap •. 
- Fakat bunda ne fark var canım? Birdenbire gözlerini a~tı 'l.'e göz · 
- Ben öyle istiyorum. lerimin içine baktı Büyük bir seYinç. 

Yapıyorum ve hizmetçi kadın tu • le: 
hat tuhaf bakakalıyor. Kim bilir za.. - İsmail paşalarm gelininde gör -
vallmrn aklma ne şüpheler geldi de müştüm. Sahiden güzel.. Gösterişli. 
ve f~ten içe kırıldı.. ~{o~uma gitmişti. Acaba zor mu? 

- Benim canım sıkılıyor, Ferit.. - Konservatuvara profesör olacak 
_ Kendine bir iş bulu,•er.. değilsin ya ... Hem kim bilir, belki bu 
_ Ne yapayım? kadar da öğrenebilirsin. Bakayım par-
- Canım, kadın için evde iş mi bu- maklanna ? •• l~te .. uı:un uzun ve ince •. 

lunrnaz? Tam bir müzi!yen parmakları. 
- Ev işleri hiç hoşuma gitmiyor. - - O halde bana bir piyano alıver 
_ Elişleri yap.. Ferit .• lştc o zaman canım sıkılmıya· 

O l d k I w • cal<. .• 
- nar a cammı sı ıyor. gne ı· 

le kuyu kazar gibi uğraşmaktansa çar Erte.si gün piyano ııeldi rn ı;alo • 
şıdan hazır alırım. Hem bu gibi e1Je nun en güzel yerine kondu. 

yapılınca daha mı ucuza geliyor san. 
ki .. 

Bu !özlu bana tuhaf ıeliyordu. 
Zübeydenin eksik ta.rafları '1:Ünden 

güne meydana çıkıyordu. 

Bir Fransız madamı da her gün ge
liyor ve ders veriyordu. 

Fakat iki ay geçmeden baş ağrı . 
lan, sıkıntılar yeniden başladı. Pi . 
:rano hocası bana: 

Kekeliyerek devam etti: 
- İstidat nr ... Öğrenecek,, Fakat .. 
Epeyce uz.un bir tereddütten Mnra 

sözünü tamamladı: 
- Enerji yok ... l-ııterik bir yaradılı -

§1 var da ... Şimdiye kadar ancak dört 
ders yaptık. Onlar da ilk dersler ... 
Sonra gittikçe azaldı. Daha sonra bir 
kaç defa hasta olduğunu söyledi. Ge
çen derste "Piyanoyu sevmiyorum. İs
terseniz gelmeyin, yorulmayın t,, de • 
di bana •.. Pakat sakın danlmayımz.. 
Onun hakkı var. Sahiden bu işi Her · 
leternez. Çünkü her şeyden önce e • 
ncrji ister ... bu ise .. gene siz daha iyi 
bilirsiniz ya ... 

Madama teşekkür ettim. 

Hesabım gördüm. 
- l\I.ıdemki öyle istiyor, artık ra -

llatsr.z o!maymız ! .. 
Dedim. 

• • * 
Karım gene mrrıldanclr: 

- Canım srluJıyor, Ferit! •• 

Piyano da ut gibi tozlanıp kaldı. 
Ta~rdığım romanlar etajerleri dol • 
durdu ,·c taştı. Hepsinin de başların· 
dan bir ~•aç yapr:tğı :ı~llmrş ve: 

- lyi dc;;il bu ... Ba§knsınt l'etir ! ... 

dirmi§ olacak ltt n sa:11h)'or. ~ 

G<?ne ayni gazeteye göre alırt 11111t radarın en mühimmi bütün 5~11d 
a-ıa.srnın zecri tedbirlerin tatbi~ J(I 
biribirlerine yardıma mecbur 01;11 
rını bildiren karardır. Eier l\İ !liiit 

ni tes1imiyet göstermez.CJe işler }\tif· 
atle tehlikeli bir şcki1 alabil~ 

Denilerek bırakınnış.. "11cı 
Onu okfuyorum, sevtyorun'I' JJIBI 

byorum. Bir çocuk gibi o)·ıı3f ft' 
savaşıyorum. Fakat çekiniyor;or• 
ves yok .• Başka şeyler dUşiJn • 

Sordum: 7 
- Ne var? Ne düşünüyorsun 
- Bilmem... ..~~.eri b 
- Canım, insan düşünduP > 

mez mi? bt1Jt1 
- Bilmiyorum işte .•. Ben de 

yorum ne dUşündiiğümil? Jtı~ı 
- Böyle söyleme Zübeyde •• 

deli derler.. ııt• 
• sen - Ne yapalım derlerse... 1 ...::un··· 

beni avutmasını biJmiY0 •"' bı"d •• Je 
- Çocuk gibirsin, fakat 01ııııcs1' ~ 

cuk ki ne oynuyor, ne de 01 

ğeniyor... vatı• t' 
- Ke~ki çocuk olaydım . 

hat olurdum. 
- ~imdi neyin eksik?·· tJ. 

~; .k fştt·· 
- Ne bileyim ben •• eksi . 

sik olan bir iki şey değil kt·~ 
- Bana bir tanesini ı;öyle·-11....,rıı: 

k •rkT ; 
- Aman.. yeter artı .. 

işte .. sık1hyorunı. uı:Jaf11' 
Kollarımı gev~ttiın· orn ~ ,of 

dan tufanık yüzüne bal<tm' 
<lum: rk~ 61 

•• ]<Ü he 
- Sen hastası11 .. çutı 

na imrendiği halde... ı varl 
- <Arktll 



Gojjamda • 
ıs yan çıktı! 

ltalyan uçakları bir Habeş 
cepaneliğini havaya uçurdular 

lınparator boyun eğmiyecek ! 
4cldiaababa, 15 (A.A.) - Ha- emrini &lmıı olan Habet iıgüderi, zetesi aytarlarının teyid ettikleri

"'- Ajanıı aylarından: hateket gününü ve sınıra varmak ne göre, modern Japon tüfekleri ve 
L ~ont de Vincinin Addiaıaba · için takip edeceği yolu bundan makineli tüfekler tafıyan Degae 
.._ daha uzun mu'"ddet kalma sonra bildirecektir. G k 1500 H b f · ·ı· 

B hakk k 
, . . d . u sanın a eı ne erı sı a 

&ıııtıı k ht 1 ld u ı enC&ısıne veren If ış . 
' Ço mu eme o uğu aöy · leri bakanlığı, ltalyadan serbest· koluna teılım _olmuılardır. Bun • 
d ektedir. Barıt görüımelerin f' çe ve i&tediği gün hareket edebi . dan başka Adıgrat"arkasında tes· 
.:_bulunmak üzere, Romadan ta leceğini işgüdere bildirmiştir. lim olan 500 Habeı te gayrimunta 

t aldığı iddia edilmektedir. HABEŞ ESiRLERİ YOL y API· zam nefer olarak kullanılaca!;:ır. 
liabeı hükUıneti adına ıöı LARINDA KULLANACAK Yabancı ajansların haber ver • 

~~.Yen bir zat, Aduanın düıtü Roma, 15, (A.A.) _Doğu Af. diklerine göre Makale üzerinc!e uç 
h U .ve doğu Tiğre ilindeki bazı Tikadaki ltalyan komutanlığının makta olan Bruno Musaolininin 
~n dütman tarafına geçtik . Raı Guesanın muhariplerile yerli kullandığı uçağa dört kurşun isa
~ t yalanlamamakla beraber muntazam askerlerden mürekkep bet etmiştir. 
~ l •ratonın hiçbir zaman kuvve . bölükler teşkil etmek niyetinde ol- lnternational Newain haber ver 
ı.., "OYUn eğmiyeceği ve imparator dutu, yarı resmi çevcnlerde söy
~ toprakJamıdan ·bir kammı l . lenmektedir. diğine göre, içinde bomba bulun • 
~~ara terketmeği hiçbir su . Sayısı 500 e varan Habeş esir- mıyan bu uçak, ço!c önemli fotoğ-
1..; kabul etmiyeceği noktasında terinin, s:ı.ğlıkça kuvvet bulU'I' bul- raflarla i~uüne dönebilmi~tir. O • 

ftt ebniJtir. maz, yol yapılarında kullanılma- teki taraftan Daily Telgraf gaze. 
~'b~Teheler h&k:kmda, burada ları çok muhtemeldir. tesinin ayları, aletin Makaleyi ter 
-.._L.tri~i tutmayan haberler dola§ Bu esirlerin ele geçtikleri za - kememiş olan mparaor kuvvetle· 
~ır. Birincite!r'inin 10 un . man, açlıktan yan ölü bir halde ol 
~~ri. reami hiçbir haber veril.. dukları hatırlardadır. ri tarafından açılmış olduğunu tah 
~ t J l J f d · d" min etmektedir. ~ 1! ır. Bazı yaymtrlara göre, ta yan ar tara ın an şım ıye 

"" Sebahtin oğlu general Kaua, kadar işgal edilen toprakların me- HASTALANAN iT AL. 
~Utkül bir mevkide bulmı . sahaıı 4,000 kilometre murabba - YANLAR 

t d17• ıdrrN. 
1
. 15 (AA) G bu Port-Said, ıs. (A.A.) - Cep . 

~ _ ... eıı. bu şayialara 0 ÖTe Raı apo ı, , · · - ene h d k · · M 1 d h 1 i~ • • h ft . . . d .. r .. ı e e e ıerısı a arya an asta an 
\61 '. Agama ilinde ve Holulo k~ : ıçerıtın kt onem ı sue ıev • mış olan on bin İtalyanın Süven 
ft.J:'•nde İtalyan kıtalan tara . ıyl~e}'apı aca ıbr. .. G kanalından ıeçtiği bildirilmekte-

.\ n çnrlhniftiT. ıa vapuru ugun ranuso dir. 
...._ !Jıi zamanda Ru Seyyum'un tümenine mensup 80 ıübay ve 1184 
~ .•lttndaki kuvayı uliyenin askerle, Urania adındaki hasta - DO~U AFRIKASI SULARINDA 
~ı Aduanm 120 kilometre gü • hane gemi.si ile Viminale vapuru lT AL YAN GEMiLERi 
~İl' l\de bulunduğu söylenmekte. da yarın 32 ıübay, 884 aıker, bir Kahire, 15, (A.A.) - Bu daki. 

. . rr;--eu GuNKUinl 

i R. A.J?.AM!_Qj 
ISTANBUL - 18: Duu muaiklst. 18,30: 

Şehir bandosu tarafından konaer. Dirlje. Ce 
mil. 19 bayan Hallde konuıuyor. 19,30 Şe • 
hir band<mı konserinin devamı. 20: 20 ilk 
teşrin genel nU!ua sayımı hakkında konte. 
rans, İstanbul belediye.ti tktıaat dlrekUSrU 
Asrm Süreyya. 20,20 son haberler, borsalar. j 
20,30 radyo caz ve lango orkestraları \0e ! 
Gavln kardeşler. 21 Rwı sporculannm ıeh. 
rlınlze gelmeleri mCD~beUle Makllimde ya 
pılacak güre~lerin nakli. 

BüKREŞ - 13 - 1:1 p!Ak ve duyum ser 
vi.sl. 18: Luka orkestrası. Sözler. 19,20 kon 
ıerln sUregi. 20 duyumlar. 20,15 pille, ~z • 
ler. 21,15 koko koruıcrl. 21,40 radyo orkea. 
tra.sı. 22,10 :arlular. 22,30 du)umlar. 22,45 
scntoııllıt konser. 23,16 röle kouer. 23,fli Fr . 
ve almanca duyumlar. 

V ARŞOV A - 18,20 salon kulnteU. 18,50 
19: prkılı solist konseri. 19,30 llÖZler, 19.45 
Tu~berln §&?'kılan. (plAk). 20 eôzler. 21, ıen 
yayım. 21,5~ s6zler. 22, Şopen konseri. 22. 
3:S ıUrler. 23 danı. 2,,06 batı! muatkl. 

MOSKOVA - 19,20 Schbertın eserlerin. 
c!en ltonser. 19,30 Grleg'ln eserlerinden kon 
ser. 21 'llubaınmecUn cenneu., adlı operet 
22 çekçe yayım. 23 fng1Uzce. 2• almanca ya. 
yun. 

BELGRAT - 20 plAk. 20,l:S duyumlar, 
20,30 ulusal yayım. 21 Vlyolouel k0tl9eri 
21,30 konferans. 23 duyumlar. 23,20 dau 
mllr.iği. 

LA YPZ!G - 18 hafit müzik. 19 ıözler. 
19,30 müzikll skeç. 21 duyumlar. Sözler. 21, 
f:S aktüalite. 22 f&rkılı piye& 23 duyuınlar. 
23.30 &'arkılar. 24.10 dana müziği. ve hatlt 
havalar. 
BUDAPEŞTE - 18,30 piyano kon.sen. lt 

İtalyanca ders. 19,30 Macar salon kulntcU. 
20 konferan.s. 20,SO piyano blrUtfie ıarkı • 
lar. 21 piyes. 22,,:S duyumlar. 23,ıo· Opera 
orkestram. 24,30 plAk. 

VlYANA - 18,0:S yenl mtlzik. 18,5:5 GU. 
zel .-ııatıar. 20 du,..unlar. 20,15 reportaJ. 
(müzik atölyuf®en). 21,0:S operet parçalan 
2,30 baltalık icmal. 23. duyumlar. 23,10 pL 
yano (Bach) %8,fO .ezter. Hafi! mllzfk. 1,30 
dana. 

BELGRAT - 18 bati! mllzlk. 19,SO söz. 
ler. 20 hafit müzik. 21 kraa duyumlar. 21,15 
uluaal yayını. 21,,15 ~er. %3 duyumlar. 23 
30 dam. 

BERLtN - ~EGEL - 18 prkılı mildir. 
20 §arkılar. 20,40 aktüalite. 21 duyumlar. 21, 
15 ulusal yayım. 21,•15 eğtenceıt mt1.zik. 

23 duyuml&r. 28,80 dul Ye gece mıı • 
zfğt. if .. ,_.. takım hava hücumlarına karşı mü kada doğu Afrika11 sularında ap. 

~~~met. Ras Goksanm ltal . dafaa müfrezeleri ve motörcüler · ğıdaki İtalyan gemilerinin mevcut -================-
"'~ ta teslim olauğu h"kkmdaki Je Muaavvaya hareket edecekler' • o)dufu biJClirilmektedir: .Aı. 8 O R S A .A 
~,}lerj ne teyit, ne de tekzip et- dir. iki knrvazör, bir tayyare gemi.ti, ..., ~ 

llltdir. Ayın 17 sinde Romolo sihhiye dört torpito, sek~z deniz altı ve 
.\DtSABABADA V AZlYET hi:zmetinden 70 sübay ve 806 as . dört top çeker gemisi. 
.\d kerle Soma1iye, Saturhia vapuru Muavin gemiler tunlardır: 

llS-10-935~ 

\ İıababa, 15, (A."A.)" - Ha · da 227 ıübay ve 3.845 ukerle E - lki deniz altı çekeri, dört ıah • 
;;i•.~aı muhabirinden: ritreye gidecektir. rınçgemisi. iki hastahane gemisi 

tllıalaruıda Jllclıı 1taretU ıılaaJar, iM • 
rinde mııan>ele ıöreoJerdJr. Kakaml.u v. 
J2 kaı-aıt •ht ftyatlarıd:J. 

~ . Runluk muharebeden sonra, Gene ayın 18 inde Sicilya va · ve bir kablo gemisi. 
~l~t)\ ıirnası değipnemittir. Yer . punı, Napoliden 69 ıubay ve mit- Bir seyyar havuz Musavvada 

----nukut 

I • Londra 
• ~eyYOrk 

'j • Parls 
l,'"f' h ld b h ralyöz kıtalarına mensup 1900 ne- demirlemiştir. 
llİI' h eı- zaman ° uiu gi i, iç ferle Somaliye kalkacaktır. Ayni ------------

"''· • Vıvanı 
1'16. - • Mı<jrld 

iM. - * Berlln 
IEO - • Varşovı 

~3. -
!I -
:ı•. -

~h·~Yecan göstermemektedirler. günde Belvedere vapunı sihhiye 
'he ~fleri, kuzey ve gÜney hizmetinden 62 subay ve 1300 aı
' elerıne gitmek üzere, kıtala. keri doğu Afrikaya götürecektir. 
~ b~ında her ıün ıehirden geç Gene ayın 19 unda kalkacak o · 
\~İrler. HallC, evvelden alış lan Umbria vapuru muhtelif sınıf 
"lcı lara mensup 62 subay ve 2.026 as-
~'.il, !İmdi burada devamlı su- ker tafıya:aktır. 
~)\ 1titilen lıarp se.leri ile muzi- Halıhazırda cephane ve harp le. 
\, ıaif bir .&ka göstermekte • vazımı yüklemekte bulunan ay · 

ıt rıca 6 gemi de bugün yarın yola 
l · ~et otom• e1 • ~ • çıkacaklardrr. "t, .

1 
en, munanp . 

'' lJı dağıtmaktadır. ON BES YASINDA BiR ASKER 
.\ ~JJAM'DA: tSY~N: Napoİi, 15,~(A.A.) - Maltadan 

L · d~a ıs ·cA · · · buraya 10 ltalyan gönüllüsü gel -ilth, ' , .A.) - Buradaki 
"'t-""'il h miştir. Bunların yanında Mu1101i-

ler ~.a afiline gelen bazı ha- ninin özel müsaadesi üzerine gö • 
-~'te e ~ore, Gojjam'da isyan haı nülJ.ü kaydedilmit 15 yaşında bir 

1 l"l'rıtttir · 
~':Ya • tranpetçi vardır. 
)den ~ .. ~aa Hailu'nun yerini gas BiR HABES CEPHANELl~t 
\i ~li haİk' ~aa l~'ya kartıdır. iMHA EDiLDi 
h._-das "'•• Haılu'nun Laaozu· 
~hPus'rt~d zencirle bağlı olarak Mogadiscio, 15, (A.A.) - A · 
!';tal\ h 0 ] uğunu zannediyor. l . jansların Harrardan alıp yaydık· 
lt..'• Coj ~t arına iltica eden Habeş ları haberlere göre, İtalyan uçak 
~! ıni~~~ h~lk~ın Raı l~ru'~ filoları Carracher ahalisinin üze -
tı, dırjYorJ lf hır kın beılediklerını rine yüzlerce bomba atmı .. !ar ve 
"t..ÇJ ,,, ar. • :r 

-- •NCt'NtN SIHHATi SO- ~~dın ve çocukları öldürmüşJer • 
t • .\d· RULACAK 

1
Ayni haberlere nöre, bir ltalyan 

~ ı•ahab ,.. 
l aj~ll& a, 15, (A.A.) - Reu~ uçağı dü,ürülmüştür. 

~~ı,,~: h!.1-rınd~n: Bu haberlerin aııl ve esası yok . 
)i ~ F~, u~~ı, ~disaba~a · tur. Çünkü bu ıhücUınlar özel bir 
'lıy,'l'et ..,rz .1!guderm B. Vınci' maksad takib etmekte idi, filha -
~"'at al.-e ııhhati hakkmda ma· kika İtalyan uçakları bir cephane 
l''ıı ··~Ya - • • ~ •ıı h "kU ~emur etmeıını deposunu imha etmiıler ve geçen 
~ "<lnı1ı ui ~etınden iatemittir. lerde ltalyan kıtaları tarafından 
~- B. V~~~ri B. Bodard, ya- itgal edilen Gerlogubive doğru yü 
~ IÖyleııd· 1.Yı görecek ve reı • rümekte olan Degac Nassibu ko . 
~tı ~-il hii~~öre, kendisine lunu karıştırmıtlardrr. 

Suriyede 
Türklerin ahvali 
şahsiye davaları 
Suriye adliye vezareti, ecnebi 

ınüılümanların ahvali ıahsiyeleri 
hakkında cereyan eden birçok 
muhabereden .sonra ali komiser • 
likt~n gelen cevabı mahkemelere 
tebliğ etmiıtir . 

(Vahdt) te gördüğümüz tebliğ 
,udur: 

109 L. R numaralı kararname, 2028 
numara ve 7 temmuz ı923 tarihli karar 
namenin ıs inci maddesi ahkimını lafv 
etmemiştir. Bu ıon kararname mucibin 
ce ecnebi müslümanlann ahvali !ahıiye ı 
leri !erİati kuraniyeye tabi olduğu tak 
dircle s~lihiyettar şeriye mahkemelerin 
de rii'yet edilecektir. 

AnCtlk ıog L. R numaralı kararname, 
2028 numaralı kararnamenin ıs inci mad 
desine bir noktada taaruz etmektedir, 

• Mllloo 
' , Rrüt~e· 

u.-

1 ı Atlna 
8!, - • Bııdıpeş~ 

24. - • BBkre~ 
~18 ·- • Belırad 

~!'I -

t~. -
ft. -· • Cenevre 

ı • Sofya 
1 • Amsıerdı.,. 

• Prıı 

21, - .. ,Yotehamı as. -
84, - • Altta 9•'l. -

j • Stokbo:m 
96. - * Mecidiye S3, -
3~. -· • Rankıoı !34 -

, • Londra 
! • NeYyor~ 

• Paıls 
• Mlllno 

Çekl~r 

616.~Cl * Sto\hlın 
O.l")4 ! • Vlyat 

12.0;- • :\ladtld 
9.775 • P.erll" 

• f!rUhc 4.1~'7 • \"arşon 
• J\tla. E.ll.:'9U • Bdape,tc 

3.(;193 1 
UOS7 
5.8010 
1,97 ı-
4,'l[04 

4,U7:\ 

* Cınnıe J.43% • Blikre' 
* Sofy~ c4,U!- • rJelgraJ 

IOJ,7~H 

;ı47uı. 

• Amsterdın· ı.t;:ııı • Yokohuıı 
• Pmz ı o, 195 • Mo,tovı 
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Slr. Hıyriv~ 
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l'rırrıvav 
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'f.76'1!~ 
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1 
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~::~ 1 

1 
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~ crku Baııtuı ~8.- Kılyı -. - ı ı 
ll. ~ı.orı~ -.oo ~ uk -.. eaı -. - , 
llomonti 6,.50 reıeron -.- 1 

-istikrazlar - bıh viller-' ı 
.. ı933Tür's flor.I !1. 0~ F.lıttrl~ - . - 1 

11 ~4,9; l'rımV1~ 3110 1 
o da: Ahvali ,abıiyeye müteallik davala • • IJI .HO Hı1ııı"' 44 _ 

nn, iki taraf da esselam olsa mücerred l lstltrhıDatılll ı 9' - • Anadolu J ~~ 4~ 
bunlardan birisinin ahvali şahsiyeai me Er~anl istl\.ru.ı ··~ * An"70

1u ıı 111.•!' 
d • k b' ld ~ kd' d mah" ı••!!i A ' ' ııı. 4"nııdnlu ııı ı.~o 

k~~ ~nun~ ta 1 0 ugu kta' ır e •ı j Sıv11-F'rıur11"' o•. ' ' iı ırır•ıt' A .... -;~ 
ımı nızamıyede görülece tar. ;.o;.,_--.- ---iiiiiiiiilliiililiiöiiliiiiiillliiiiiôi;ı;;;;o;lliiiiiôi_.;;;;;ıı;;;; ....... .z 
ı09 numaralı kararnamenin tefsir etti 

:ı------------------------ğ i Teçhile, buradaki mahakimi nizamiye 

1 

','arşa , ha ~ er~embe 
tabirinden maksat, müılim ve ecnehi tı1 Takv;m ,,, ı el ıeşr n ı:- ı t"lıe,rtn 
rafın tabiiyetine göre ya muhtelit veyn •==:::::ıı::z=ı:=~ 18 Hecq> 9 Re~cp 
hut yerli mahkemedir. Mesela, Cez~irli' C:ün co~u~· 
müılümanlann ahvali ,ahıiyeleri mede1 CüQ hus• 

ni kanuna tabi olduğu için hunların da 1 ":ıhah namu 

valQn mahkemei muhtelitede görülür. J ~~~:ti":~:;~;: 

6 ı .ı 

l'.00 
IS.04 
ı;. •o 

6. 1.'\ 
ı:-. o 

, ... , o 
l'.04 
17. (J 

tliOJ 

18 J. TEŞRiN 1935 --.. 

Dünkü spor 
hareketleri 

(5 inci •a11ıladan devam) 

bergot gecenin ilk So,·yet - Türk te. 
ması .• Neticeıle Sumet 3--;> kazan • 
dı. 

Sekizinci müsabaka: Bedii - Bag· 
danof karşılaştılar. Çok seri ve güzel 
oynıyan Kilimof 0-5 kazandı. 

Dokuzuncu müsabaka: Ekremle -
Kilimof karşılaştılar. Ekrem 2-5 ka
zandı. 

Onuncu müsabaka: Bedii - Zeber
gof karşılaştı, neticede Zebergof 3-5 
kazandı. 

On birinci müsabaka: Sermet -
Bagdanof kar§tl&§tı. Her iki rakip de 
yekdiğeri için ehemmiyetli idi. Ayni 
zamanda her iki rakibin de biribiri 
ardınca yaptıkları tuşlar oyuna da · 
ha !azla heyecan .-eriyordu, neticeyi 
Sermet 4-5 kazandı. 

On ikinci müsabaka: Ekrem - Ze
bergof karşılaştı. n Ekrem 2-5 ka· 
zandı. 

On dördüncü müsabaka: Ekrem 
Bagdanof kartılaştı. Neticede Bag • 
danof ~ kazandı. 

On beşinci ml!Mbaka: Sermet ile 
Kilimof arasında yapıldı. En entere • 
an maçtan biri de bu idi. Çünkü Ser
met bu oyunu kazanacak olursa ge • 
cenin şampiyonu olacaktı. Her iki ra· 
kip de çekingen oynıyordu. Neticede 
Sermet 2-5 kar.andı. 

Teknik neticeler: 
1 - Sermet (Be~ mUsabaka yaptı. 

HeJıSinde galip). 
2 - lilimof (Beş miiabakanın ijci· 

nü kazandı. 2 siıai kaybetti). -
a - Baıdanof 
4 - Ekrem, 
5 - Zebergof. 
Müsabakalardan l!lonra gösteriş ma. 

hlyetlnde olmak üzere kalkanla kı · 
hç oyunu oynandı. Eski Türk ceng:i
verliiini hatırlatan bu müsabaka çok 
beienildi ve dakikalarca alkışlandı 

ve tekrarlandı. 
Bundan son dost Sovyet eskrimci

Jerinden Killmof ile Zebrego{ süngü 
mtibarezesi yaptılar. Ve 'mi!!Sfirleıi • 

miz ele dakikalarca alkıt1landı. 

Bu aktamkl gUreş 
Bu ıece ikinci güreş temasımızı ya· 

pacaA-ız. Takımın bu gece Ilü~c~ İi1, 

Ya~ar, Saim, Yu5'uf Arslan, I\uri, 
Mustafa ve Çoban Mehmet gibi ku\'
vetli bir kadro ile So,·yetlerin karşı
sına çıkacağı anlaşılıyor. Bu itibarh 
Sovyetlerin evvelki geceki takım kar
şmndaki 1-6 galibiyetlerini bu gece 
de ayni nisbette kazanmaları pek şüp
helidir. 

Bu geceki süreşledn Maksim sa • 
tonunda yapılmasını temenr.i cdiyo • 
ruz. 

Sovyet mlaafirler t•refine 
ziyafet 

Şehrimizde misafir bulunan So\' • 
yet profet;Ör ''e sporculap şerefine 
halk partL4>i tarafından Tokathyan O· 

telinde, büyük bir samimiyet ha,·ası 
içinde geçen bir şölen verilmiştir. So\· 
:ret yilk8ek elçisi Karahanın da ba • 
lunduiu şölende bir çok tanrnnı1ş 

kimseler, iporcular, Sovyet el~iliği 
erkanı bulunmu~ ve parti başkanı Bay 
Hilmi tarafından Tlırk - So,·yct d~<;;t 

tuğu ile spor kafilelerinin iki mrm • 
leket arasında meydana ~etirdiği 
büyük ka7.ancı i~aret eden bir söy • 
lev verilmiştir. J>cJ, ı-amimi hir h:n a 
içinde geçen ~len, saat altıya 1.:d:lr 
sürmüştür. 

Sovyet gız~teci 
~chrimizde bulunan Sovyet spor · 

cularile birlikte "lncstiya., gaıe:e-l 
muharrirlerinden Bay Kassel c!e gcl
rniştir. 

Buradan gazete.sine makaleler yaz
makt:ıdır. 

Yarımaq 
17 inci sayısı kapakları n içi bq. 

tan başa renkli re imlerle süslü ola· 

nk çrlam~tır. Bu ı-;nyıda Cahit V~uk, 
Pnihan Ömer, .Nasibe Turgay, A!i Rı-

za Seyfi. Salih Münir, Mükerrem Ka-~()~tecektir. tn bir mektubu BRUNE MUSOLINlNlN UCACI-
AtlAI<t NA DöRT KURSUN iSABET 

~ ~e>ıtıa. 
1 

HABEŞ IŞCODERl ETTi 

Türle tabalarma gelince eıhasm huku At$ını umu• 
ku umumi kanunla muayyen olan mem ~ Yatsı namu• 

leketl~rden biri~inin tebaasından olduk ' lm<n 

l'l Ol 
~ .·~ .p ı mil, 1\iyazf Acun'un ynzılarile Cck 

~tti~e!'A~~·A.) - Dün hü -1 Aamara, ıs, (A.A.) - United 
ısababava c!önmek1 Press aian11 ile Dc:.ilv Tcl~raf 2't.· 

lannc!an bunlar yz.lmz Suriyeli hikir:ı \"ılı""· en ır.ı" u 't•~ J"• l..ondondan (Çinli delil mi) i~imli bir 
\" ,ı., l1,l~ n • n 'n• ol -. 

!e:.-dcn rnrteıe:,ıt· rnal'kc~der huı;urun "--'---=---------.......... ...:-... -,..;.:.t. • ...,,..._. _ _.. hlka)"t'S İ ' '<' tele\'İ :~ on. moda. spnr ya-
da muha!t-.:me cdi!c:e!dercliı·. • z;!zrı z.zvkle oktn\mağa değtr. 



ABONE ŞARTLARI: YAZ/ ı'E YONF.TIM YERi: 
fıJlık es aylık IS aylık Ayhk 

Me.mleketıml%de 7li0 420 236 110 
[atanbııl, A.ııkara cat1deat l \'-'Ki ı vurdU ) 

Yabancı yerlere 1350 72~ •00 160 pdare. <lf ll70 

Posta blrllğlne ' 500 
l'eletOD } y IUJ ışler1: 24:\711 

ll\00 ij:>O uo 
gtrmlycn yerlere l reı~"' adrl'Jıl : K lltttı ~ lfllllnMJI 

nlrklyenln ber posta aıerkeı:lnde K UHUNa ebeme yazılır. Poıoııı ırntıı!ll' Nrı 41' 
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Jandarma genel komutanlığı Ankara! __ v_a_p_u .. rc_u_l_u_k.,.1 

satınalma komisyonundan: TORK ANoNıM ştRKETt 
, Adliye Bakanlığından: 
j İnebolu Noter Muavinliği açılmıştır. Jmtihansız gireb!lmek ~ 

1 - Jandarma hastaneleri ihtiyacı için (102) ditçi ve ( 130) çe. lıtanbul Acentalığı 
şit de cerrahi alatı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Liman han, Telefon: 22925 

larını haiz isteklilerin bir ay içinde müracaatları ilan olunur. 

2 - Dişçi alatının tümüne (1350) lira paha biçiJmit ve inancası 
(10125) kuruttur. 

3 - ,.:errahi ilatın topuna da (2900) lira fiyat biçilmi~tir. Hk 
inancası (21750) kuruttuı. 

4 - Her iki çe~it alatm ,a .. tn:\mes; parasız komisyonumuzdarr vr 
lstanbulda Demirkapı Jandarma muayene komisyonundan alınır. 

5 - Di,çi alatınm ı 7-10-935 Per§embe günü saat {10) da, Cel" 
rahi alatımn 18--10-935 Cuma günü saat 10 da açık eksiltn·e~e 
ri Ankarada Jandarma Genel komutanlığı kurağında komisyoilcn 
yapılacaktır. 

6 - istekliler eksiltme !aatinden bir saat önce ilk teminat mak. 
buz veya banka mektupiarını komsiyona vermİf olmaları. (2390) 

(5199) 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Azı Çoğu 

Akliye hastahanesine 500 600 Ton 
Çocuk hastahanesine 200 300 Ton 
Kuduz tedavi müessesesine 55 75 Ton 

Yukardaki sıhhi muesseselcrin kok kömürü 

Muvakkat T. 
1080 Lira 
540 Lira 
135 Lira 

müteahHtleri ka-
num müddet içinde muvakkat ga:- an tilerini kati garanti miktarmn. 
ç.ıkzı.rmamıt ve mukavelelerini _.-aparak Noterliğe tasdik etthmemit ol• 
malarmdan do!ayı ihaleleri feshcdilmit olduğundan yenidt>n ve ol
baptaki şartnamesi veçhHt" ve kapalı zarf usuliyl~ eksiltmeye konut
muıtur. 

1 - Eksiltme 23 - · 10 - 935 Çarıamba günü saat 1~ de Ca • 
(;'?.loğlu:1da Sıhhat müd:ıriüğü bin asındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mt!hammen f(ynt bebe!' tonu 24 liradır. 
3 - Muvakkat garentileri ka rtılarında yazılmıştır. 
~ - :şbu m~esseselerin ayrı ayrı ihtiyaçları için de t~klif ya · . ' . . t,t,"'! , r. 
5 - bt~klHcr ~artnameyi bedelsiz olarak komiıyonaan alabi· 

6 - Eksiltmeye gırf'ceklerin935 Ticaret oda11 vesikuiyle 2490 
ı:nyılı kcr.unda yazılı beigelerıni ve muvakkat garanti makbuz veyll 
ban!:,. mektuplarını ve usulü dairı:-sindeki teklif mektupl.:nını havi 
zal"fl:ırmı yukarda yazılı E'ksiltme saatinden bir saı.t öncey<' kadar 
m~.kbJz mukabilinde kcımisyona vermeleri. (6170) 

As~<eri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
30 Ton Bor yağı 

20 
" 

Yirmi numaralı yağ 
10 

" 
25 numaralı yağ 

20 ,, 35 " " 
6 ., 26 ti " 

10 " 46 .. " 
~a)·tnamesinde tadilat yapılan ve tahmin edil~n bedeli 45840 lira 

C".
1a.• yukarda mıktan ve cinsi yazılı malzeme A$keri Fabrikalar U · 

m t!m ll.füdürl:..!ğü Satınalma Komisyonunca t . ikinci teşrin/935 tari • 
liinde Cuma günü saat 14 de kapalı zarf ile ilıale edilecelttir. Şartna· 
me iki lira 30 kmu§ mukabilinde komisyondan verilir.Taliplerin mu. 
val:O:•at teminat olan 3438 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur 
~Ü;-1de saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de' 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
!aattc komisyona mi.iracaatları. (6270) 

l"'iir Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
Yeni tertip planını görünüz 

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

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
ler:e ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır •• 

Planları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
talilileri arasına giriniz. 

Galata şubesi Tel: 4:l66:l 

Bartın Yotu 
GERZE vapuru 16 birincite§ -

rin ÇARŞAMBA saat 19 da Cid 
deye kad:ır. 

1 rabzon Yolu 
TARI vapuru 17 biri .:rciteşrin 

PERŞEMBE günü saat 20 <le 
HOPA YA kadar. 

(3008) (6432) 

KA·RYOLA 
Bronz· Nikelaj - Masif Nikel. Lake ve çocuk karyolalarıOI 

hem son desenlerini fabrika fi yatma Is tan bul Rıza Pat' 

yokuşunda 66 No. lı ASRl MOBiL v A 
mağaıasında bulabilininiz 

•ama AHMET F E .V Zl Tel.23407 

iz mir Sür' at Yolu Ue~ıe. , emınallarr VP. ıımanıırı ıglelme l'mum ı~nresı Hınıın 
SAKARYA Vapuru ııer i~ 

hafta PERŞEMBE günleri ııa- Muhammen bec!e!i 11500 lira olan hava çekiç ve makkablart ., 
at 16 da İsta.nbuldan IZMIRE boya tabancaları 12. 11. 1935 •ah günü ıaat 15,30 da ltapalı ı•rf 
ve PAZAR aünleri <.'e ız. sulü ile Ankarada İdare hinaıında satın ahnacakdır. . ., 
MİRDEN lstanbuJa kalkar. Bu işe girmek isteyenlerin 862,5 liralık muvakkat teminat 1 l~Jıi' 

nunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 üncü maddesi muel fi 
Mersin .Yolu ce işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyannaıne 

DUMLUPINAR vapuru 18 hi· tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komiıyon Reisliğine ~erı'. 
rincitetrin CUMA ıaat 11 de leri lazımdır. 
MERSiNE kadar. Buna ait ,artnameler parasız olarak Ankarada malzeme dair', 

Agvabk Yolu sinden ve Haydarpatada Tesellüm ve sevk Müdürlüğünden aidl' 
bilir. (6338) 

KEMAL vapuru 16 birinciteş. 1 • 
rin ÇARŞAMBA saat 19 da AY H'J.ydarpaşa - An~ara - Haydarpa~a arasında itlemekde_.-
valığa kadar. lan yolc:.: katarlarına ilavt"ten 22 - 10 - 935 günUnden itib..,. 

•-•••-----m:ıı-mm-• Haydarpafadan Salı ve Ankara dan Çarşamba günleri kalkmak ii 
Dr. ihsan Sami --• birer yolcu katarı daha 1şliyecekth. 

BAKTERİYQLQ Jİ Bu katarlarda birine:, ikinci, üçüncü mevki vagonlarla bit 1' 
LABORATUVARI mekli vagon bulunacaktır. 

Cmuml kın tıhliU.u. frengi no\taı Haydarpaıadan kalkış Salı 
nazanndan (\Vuserman ve l\ahn tea- günü saat 9,40 

Anka.ray~ varı! Çarşamb• 
günü saat 22,35 ., 

mülleri) Kın kiireyvıu sayılm&sı , ti- AnkMadan kalkıı Çarşamba 
fo ve sıtma hastalıldan te,hlsl. idrar, 

Haydarpa.şadan varıı Perşedl 

balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilin günü saat 7,03 
ültra mlkroskopl, rıususr ışılar istibzarı sayın halka ilan olunur. 

günü saat 19,40 
c64 

Kanda üre, $cktr. Klorür kollestcrin 
milıaarlırın ın ta'!'ını. Divanyolu No 

l 1 .~ Tel.: 20981 

Beyoğlu dördüncü 
malı kemesinden: 

sullı lıukuk 

Pangaltıda Afet sokağında (21) 
No. Ju el' İn ikinci katında sakin Ye 

Bcyoğlunda Yenişehir cadde.sinde 9~ 
!'\. lu (Sepon Basmacıyan ve Artin 
Parunakyan) ecza hanesi şürel,asın -
dan iken ~9-93;) tarihinde ölen (',~

zacı Senop Basmacıyanın terekesine 
mahkemece elkonmuştuı·: llan gü -
nünden ba~lama!\ üzere alacaklı Ye 

borçluların ve sair alakası olanların 
lJir ay \'e mira ~rlann ü~ ay içinde 
Beyoğlu dördüncü :sulh hukuk mah -
kemesine baş ,·urmaları ,.c Yaktinde 
alacaklarını kaydettirmiyenler hak -
kında medeni kanunun C:iU) ve (;J69) 

uncu maddeleri hükmü tatbik edile -
ccği ilan olunur. (V. No. 9Sl3) 

. '. 
ilk iki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 Jıt~ j 

lan mikdarları aşağıda yazılı yatak eşyası 26/ 10/ 935 Cumarte~. 
nü saat 10 - da pazarlıkla Ankarada idare binasında satm ahJ1 fi" 
lır. Bu işe girmek isteyenlerin 664,20 liralık muvakkat teminat ~ 
meleri ve k<>r-·nun tayin ettiği vesikaları ve ite girmeye manii ~ 
ni bulunma c1 ıgrna dair beyannameler le aynı gün tayin edileJl it' 
malzeme dairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. sıı j.O' 
ait şartnameler Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde· 
karada malzeme daireıinde görülebilir. ,,,. 

200 tane pamuk §ille, 30 tane seyyar karyola şiltesi, 1600 t ti~ 
yatak ve yorgan çar§afı, 200 tane küçük, 1000 tane büyük. ~~iJı· 
yüzü, 50 tane küçük, 300 tane büyük baş yastığı, 200 tane cıb111

1,, (633 J 

'JJ 
Muhammen l·edet: lS bin lin olan 9 tane baıit maka' tt.k•ill'ıs" 

lkincileşrin 19'3:> Pazar.:es1 günü saat 15,30 da A:ıkarcida rd.ıtre "' 
sında kapalı n.rf t:sulu ı~ ... satm alı nacaktır. . ~"· 

İ§e girmek isteyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ıl~ it' 
nun tayin ettiği veıikalan, kanun un 4 • üncü maddesi mueib•Il~fll' 
girmeğe kanuni manileri bulunma dığma dair beyanname ve tek Jtrİ 
rini aynı gün saat 14,30 - a kadar Komisyon Reisliğine ~er1'1e 

fleyoğlu dördüncü sul/ı hukuk malı lazımdır. •' 
kcmesiden: • ·ncleJI Şartnameler parasız olarak A nkarada malzeme daıresı dır· 

Ileyoğlunda Feridiyc caddesinde Haydarpaşadıı Tesellilm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılınıı.kta 
99 N o. lu hanede sakin \'e ~arşuyu J{e 
birde ka,·aflar sokağmda <48) No. hı (6196) , 

. J'ollf 
dükk:\nda ya7.nıacılık etmekte iken Muh\lmmcn bedeli 40,000 fü"' olan Ankara; Eskifehır, tO ~f 
3-:?-9:Jc> tarihinde ölen Diran Adal· ve Samsun depolar. su tasfiye tesbc:..tları 31 • 10 - 935 günii ıaat 
~anın ter<'kesine mahkeceme elkonul-
mu::; olduğundan ilan güniinden baş _ pazarlık usuliyle Ar.kara idare bhasında ihale edilecektir. ·ıe 1ı1• 
Jamak Ü7.cre alacaklı "' borçluların Bu işe girmek istiyenlerin 3000 liralık muvakkat teınina~ 'ce it' 
Ye :sair alıika..;ı olnnJarın bir ay ve nunun tayin ettiği vesikaları, kan\Jnun 4 üncü maddesi mucih1111<lif1t• 
miras~ılarm iiç ay içinde Beyoğlu dör girmeğe l<anuni manileri bulunma dığma dair beyanname ve ~e ~er· 
düncü sulh hukuk mnhlu~rne.sine mü · rini ayni gün saat 14 de kadar C.?: Dairesi Komisyon Reı.'sliğtll~ 111ı- · 

racaatları ve \'Rktindc alacaklarını ka- b'l de ,,. meleri lazımdır. Bu İfe ait şartnameler 200 kuruf muka 1 ın ( _,,nn) 
),t ettirmiyenJer hakkında medeni im· ~ 
nunun 561 ve ;-69 uncu maddeleri ra ve Haydarpıııa veznelerinde n tılmaktadır. (2982) ~ 
hiikmü tatbik edileceği ilin olunur. ' • •• kaf at 

ev. No. 9804) "- 10 lıra m~ unu sıı"'~ 
Deniz y o 11 ar& 14-10-:1:; pazarte. 1 ~ •• jlt ,, 

Siliııri icrasından: 

Rir borcun tesviyesinden dolayı a -
ranıJan Ali oğlu lsmail evvelce Si · 
livride mukim ise de elyevm nerede 

iŞLETMESi 

A•:cnteleri: Karakö) - l\oprüha;ıı 

Tel. 42:lG2 ·Sirkeci Mühürdıtr 1..llde 

olduğu malum olmadığından tarihi i· MiDi-«•- Han trlrfon: '!?7to --• 
landan itibaren bir ay zarfında Siliv
ri icra rnn mürııcaat etmesi ilı\n o -
lunur. (M. No. 9811) 

Sahibi: ASIM t: · - \'akıt mathan.,ı 

lmroz Yolu 
KOCAELi Vapuru 17 Birin· 

cite~rin PERŞEMBE r,ünü saat 
16 da 1MROZ'l'l ka:fo.r. (6476) 

r--·enhat <lirektürll: Re fik Ahmr.t Sc\·P.ngll l l•m•11B6Zlll5MRl:m:ı::ı::m+!llll•trJ1&11!'11~m••••mi 

saat 9 raddelerinclr ortakOY diişfir : 
, ·d u ıı ill ı· 

şiktaş arasında tramnı: ı.in1stll ti 
düğüm Ye derununda .hı~ r bir dt 1 
sine \'a ı amıvan siyah cıJt .' t•~ 
defte;·i ile b

0

ir <"Ok Onh·er:ilte •. ~·~ 
~ f ,~ıı,. p 

ha,·l kahre renginde b r . dcfttf 
t · iııdc1• 1 ıııı'I !>tnr hulaa ,..a a H' '_..,.ele ır d' 

• 1 ortnı,o. • ... 
evrnkı!<' hera ıcr ' ı.arf•·. . 
,.a,· cadde inclc inziJıat tirı1@" 

• V(' l!C' 
( 11 ~ n) nuınanılı hıııt<'; c1.tif· 

1. ··k· r t ,crııcc de 10 ıra mu a a 


