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. llir Habq onbC1fı•ı makineli 
~ tüfek bQfıncla 

ltıgi.lterede heye
canlı bir miting 

,.,,kdonald :--Biz müdafaa-
~121 hazırlıyoruz, dedi 

baın~dra, 16 (A. A.) - Murton Dur 
de ._da Yapılan heyecanlı bir .miting· 
kt: Söı alan B. Mac Donald, demiştir 
" 

lııt~ Bazı cto.tlarmuz hükumetimizin 
dOö hczzırlandığını aöylüyorlar. Bu 
~~;';,değildir. Biz ancak, müdafaa -
~ rilc tızırlıyor, ve ortaya bir milteccr 
terli tığ, takdirde bu müdafaanın iyi 

ll. p edUnııı olmasını iniyoruz.,. 
'İllh!:6c Donald bundan sonra hem 
>tttsı ı~nınayı, hem de Uluslar Sos -
lttltr ~~namesini çiğneyen dev • 
l~ ; -arşr harbedilmesini istiyen 
ltftıt1 :;tıs_ı tnensuplahnın mantıksız· 
~ nkit etmiştir. 

bir k•..:llgde bulunan maden işçilerinin 
ıL "'ll'll 8Ö l ...,. Pro~ Y e':1 alkışlamış bir kısmı 
~lar 11 to etmıştir. Yükselen bağrış
!tılıttr B ~ac Donald'ın sözünü kes • 
kr1s:18;1U fr •• kısıın halk, ''Kızıl bayrak,. 

Cictdt h~Yleıniştir. 
çbir h4dise olmamıştır. 

~rgani 
•stikrazı 
/Je-~;,, .. . k ,, cı ı ramiye 

çekildi 
C Bw,.,.' ilaci HIJf afia) 

17 B.te9rln <l011neuay)18S5 

• (Y ann 2 inci aayılaJa) 

120 Bin Sünusi ltalyaya 
karşı hazırlandı · 

Habeş kumandanı Ras Kassa 
Aduva Üzerine yürüyor 1 

SON DAKiKA 
Berlin, 17~ (Özel) - Fölkifer Be
obahter a•zeteeinin Elka1ıiredeki 
aytan. Mramn Trabluı IM'J> aınır.-. ı111~ W..,_.~ 
da ve Mubmmet ldr~Uı kuman -
dur altında 120,000 ıünüsi top -
lanmıı ve ltalyaya kar§ı bir cephe 
almqtır. 

Henüz teeyyüt etmeyen bu haber 
ihtiyatla karıılanmaktadır. 

MISIRIN MÜDAFAASI 
Kahire, 16, (A.A.) Havu ayta-

(Sonu Sa. 2, Sü. 2) Pren. Guk.a 

, llllnn1111ırtmnıhıım11ınıı1111nı-P1111ııı 
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it alg adan 

Kimse mal 
almıyacak! 

Habeşistana götürülen 
medeniyet I 

Zecri tedbirlerin tatbiki 
üzerinde uğraşan ko:.. 

miteler çalışıyor . . 
""""" ...... ~ J . Londra, 16 CA. A.) - Cenencden~ 
~ Mld~li~r: j 
İ ltalyaya karşı alınacak zecri ted-~ 
i birlerin tatbiki te!errüatını incele .ğ · J mek için top anan özel komiteler,~ • 
ıs, · yeniden işe başlamışlardır. ~ 
~ . Gazetelerin öğrendiğine göre, tali~ 
i ekonomik komite, altın ve gümüş j 
j müstesna olmak üzere bütün ltal -~ 
~ yan mallannın ithalinin ya.sak edil.ğ 
İ me8inl tasarlıyan bir kararname ü-~ 

- Bir yabancı karikatiirü -

~ zerinde ıörüşmektedir. J 
1
E : 
~ ULUSLAR SOSYETESiNiN i 

!vapolgon 
qibi . .. 

~ VYE DEVLETLERE ~ Musolini de Sent Efen f TEBLICI ~ : = i Cenevre, 16 (A. A.) - Ulular i adasında hahrataiını 
. yazacak! i Sosyetesi ıenel sekreterliği, üye o·J 

j lan devletlere şun lan Mldirmiştir :~ 

~ 1. - 16 ıncı niadde mucibince G• i B;· '.E'rnnsız n~i.,.ah 
J lıneak ·~ N nıu.t.ol W -~ u C ~ u ~ 

)-Akl .... lıifll.,....,,..,.., 
tllfl'lıarr.irin in 
şakası 

nln mDtekobU l/fD"dımltnJ hak.tuıdai 
~ tanzim komlteıinln 14/10 tarihin .ğ 
§ de toplulukla kabul ettiği kararna-~ 
% menin rnetiıl, ~ Franaanın en tanmmıı mizah 
t 2. - Devletler konferansı tara ·% muharrirlerinden G. De La F o~v
~ fından kabul edilen llnanaal ted .g = ,,. l = ğ ır er. ~ 
= = i Sekreterlik, teklifin tasarladığı 6 
g tedbirlerin insani yardım amadyle ~ 
~ kurulmuş olan kurullara şamil ol -~ 
E madığını hatırlatmaktadır. ~ 
: ~ 
~ (Sonu Sa. 9 Sü. 1) § 

~ıınııı1111111ıırııtııırıı"''"'''"'''"""'"''""'""'""""•ır1111ırıuıı{F 

kardere L' oeuvre gaz~aindc 
"Sent Elenden yeni hatıralar,, 

bafbğı altında Sinyör Musaolini -
nin ağzından yazı yazmıştır. Güya 
Muıilini bu yazıyı 1936 seneainin 
mayıaında yazınıı olacakllr. 

( Lütfen sayfauı çerfrirıiz) Berlin, 17, (•Özel, gece yarısından sonra) - Fölldşer Beobah
ter gazetesi.ne Adisababadaki aytarmdan gelen bir habere göre, 

Habeş ku~ndaru Ras Kassa, Büyük kuvvetlerle çoğaltılan or • Fıra n· sız la rı n· 
dusile ltalyanlarm zabtetmiş olduklan Adua üzerine yürümek . & 

1 

tedir. 

aıtınımııınnıı"""'""'ııml1lfllllllll111• = .k . .d kJ Ronıava ttiktiıl 
Güreşte azan ı ,: 

Madde 3 : Harar krallığile Ogaden 
lst·anbul A takımı Sovyet milli 

takımını 2 - 4 yendi 
Gecenin en oarlak neticelerini Yaşarla 

büyük Mustafa kazanmışlardır 

Muatala rakibinin aırtını yere ge tirmeclen birka~ .aniye evvd. 
-YU1817 iad anada-

• 
1 
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~, 
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bölgesi ltalyaqa verilmeli! 
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• 
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ltaiya bir taarruza uğrarsa, Fransa Berner 
geçidini niüdafaa edecek midir? 

ltalya Şüphede! 
Sorgusu · Cevapsız kaldı; · Italyan · · Fransız askeri 
mukave esinin h iç bir kıymeti olmadığı anlaşılıyor 

Pariı, 16, (A.A.) - Deyli Tel -l 
graf p.zetesinin diplomasi ayları, 
P&riı mülakatmm hüldimete bil : 
dirilmesi için lngil~ sefiri Sir Ge
orge Clark'a tebliğ edil.mit olması 

muhtemel bulunduğunu bildirmek 
tedir. 
Zannobmduğuna giire İngiliz 

ıefiri, hükUmetinin Habetistanda
ki İtalyan lataatmm tamamen geri 
çekilmeaini gözetmiyen hiçbir tek 
life muvafakat eclemiyeceği fik -
rinde olduğunu IÖylemi§tİT. Bu ay
t&ra göre, B. Lavalin Jtalyaya yap
mıt olduğu yeni teklifler, iki mü . 
hDn lıldiseyi takip eden günlerde 
yapıhnqtır. Bu iki hadiseden biri 
birkaç gün evvel ltalya, F ranaa hü 

Yunan ordusu 
:Atina, 16 (Kurun) - Yunan ordu -

sa 26 btrincitcşrlnde krala sadakat 
andı i!;ecektir. 

Atinada bir hadise 
Atina, 16 (A.A.) - Atina a -

Jamı bildiriyor: 

kUmetinden bundan evvelki bütün 
teminatlan ile ayları ve endiıe u~ 
yandme;ı bir iıtekte bulumnutdur. 
ltalya hük&neti, bir taarruz ha -
linde Benmer geçidini müdafaa 
edip etmiyeceğine füpheıi olduğu. 
nu beyan etmektedir. Roma hü -
kameti, buraya Franaa. bükü.meti
nin ne mikdar kuvvet göndenneğe 
amade olduğunu açıkca bildirme . 
ıini istemi§tir. 

Franıız muhabiri, bu talep kar
şısında Fransız kabinesinin ciddi 
surette bir ıarımtıya maruz kal -
mıı olduğunu kaydetmektedir. Öy 
le zannediliyor ki, ltalyan . Fran -
ıız askeri mukavelenamesinin hiç 
bir kıymeti yoktur. ltalyanm bu 

müracaatı cevapıız brrakılmııtrr. 

Ve ihtimal daha uzun bir müddet 
cevapsız kalacaktır. 

B. Laval, barııı temin için yeni· 
den çalışmaktadır: Çünkü Cenev

rede zecri tedbirler almak için ya. 

pılan çalıflllalarrn ilerlemeaini is· 
lememektedir. Bazı · esbaptan do -
layı Fransız delegeleri, ekonomik 

zecrt tedbirlere ait incelemelerin 
uzatılmasını ileri sümıütlerdir. B. 
Laval, kendi fikrince bir uzlaşma 

elde etmek için :en ufak ümit mev. 

cut oldukça ltalyaya Jcarşı mües -
ıir zecri tedbirler alınmasını ön -
lemek için elinden geleni yapmak
tadrr. 

Son dakika 

ltalqada lnqilterenin 
harbe karar vermiş 
olduğu sanılıyor 

'""ıın111ıııuınıııın1111ııııııııııı1rıııııııırın111111ıHa11uııuıııı"1111ıııııııııııu1uıuııınıııııı1u11111ıııınııuı111111ıııııııııııuııııııllll '\ 

Harp durumu j 
Süel durumda bir değişiklik yoktur. Gerek §İmal, gerek\ 

cenup harp cephelerinde ıa dece lailaca uçak hareketleri ol • ı 
maktadır. Şimal cepheıinde Mahallenin §İmalinde ltalyatl 
bombardıman uçakları üç yüz 94dırlı bir H abq kampını bof1f' 

bardıman etmiıtir. Cenupta gene bir uçak lilow Bel Mariatn
da bir cephane deposunu ate§lemittir. ltalyan te !:liğine gö,. 
bundan bQfka bir hareket olmamlJtır. Bu aracla Mu11olinirrİI' 
iki oğlundan biri olan (Bruno) nan uçağına dört hur§Un iaO
bet ettiği bildirilmektedir. 

Bununla berab~r muhtelif ltaynaklaTtlan ge1en haberi" 
ita/yanlar tarafından yeni b İr taarruz hazırlığının bitmek iiıe-

i 
re bulunduğunu göıteriyor. Ôbür taralan Habeı kuvvetleri Jı 
ltalyanların yeni taarruzunu beklemek•izin bir mukabil taarrtr 

' 

za aefecek gibi görünüyor. Bu itib:ıv- ile durum bir bekle"11 

devrinde bulunuyor. Mu•aali tarafında Habqlerin mnlerce I · 
_ talyan kuvvetlerini arkadan çevirdikleri biltlirilmi§ti. Dün f
i talyan tebliği bunu yalanlamıftır. 

) Berlin radyoıu dün Mareıal Badoğliyonun Doğu Alriluuıtt• 
~ v:ırarak ltalyan kuvvetlerin in bizzat kumanda•ını kendi elifti 
~ aldığıniı bildirmiıti. Halbuki ıonraJan gelen telyazılan Mar~ • 
J falın ancak tlün (16 /lkteırin) Eritrenin merkezi olan ( Aımara) 
= ya vardığını, oradan da doğruca ( Aduva) ya gicleceğini bildi,. 

) 
miıtir. Onun için bundan •onraki cephe hareketleri BadoğliYO 
taralından verilen yeni emir ue kumandaya göre olacak Jr 

\ mektir. 
~ Habqlerin AkNmun gar binden bir mukabil taarruza btzi'"' 
~ ycu:akları •Öyleniyordu. F akal bu taarruz olmadan (Tana) gölii' 
,ı nün cenabunda (Gojam) da bir iıyan çıktığı, iıyanın •ebebİ 
f Raı lmrunun kuvvetini ıuiiıtimal ederek halkı danltmaıt ol-

1
~ duğu rivayet edildi. Bu rivayet tahakkuk ederıe Habqlerin ıi' 

mal cepheıindeki ıüel vaziyetleri zorluğa uğrayacaktır. 
_ ôbür yandan ltalyanlar eıki imparatorun oğlu Makallı 
= -· 
~ prensi Guk.anın hiyanet ederek kendi taraflarına gefmİf olnıll' 
1 ıtnelan müminin olduğu kacl ar iıtilade etmek idiyorlar. Bu hr 
\ reketi bütün Tiğrenin ltalyaya te.lim olmaıı, ltalyan manda' 
~ nt İ•temesi teklinde telıir eımefe çall§ıyorlar. 
:s • 
i Romadan Pariı gazetelerine biltliriltliğine göre Musıolitfl 
~ iltica etlen PNn (Gukıa) yı Habq imparatoru yapmak iıti • 
f yormuf. Maka/le alındıktan ıonra ( Akıum) tla büyük bir tö,..fl 
\ ile kendi.ine ltalyan himayesi altınclıı imparatorluk taçı giydi~ 
.i rileee/ımit • 

Yenizelist ve liomünistlerden 
mUrekkep bir gurup dün akpm 
... t 19,30 da Meınıtiyet meyda .. 
nmda Cumuriyeti alkıılamıılar 
Ye bir polis me.muriyle dört kişi
yi yaralamışlardır. Polis derhal 
aükunu tesis ve 4 kiıiyi tevkif et
mi§tir. 

Milano 16 -· Gazete del Popo- Kellog misakını imza edenlere ltalyan kaynaklarından gelen •on haberler banı te§ebbii•leritf' 
=ı~ Cephelertle.süel durum bu halele iken bütün Franııs -'I' 

la yazıyor: haber vermek lazımdır. tlen bahıetmeğe bcqladı. Bcqlangıcını tlün büJirdiğimiz btt '' 
lngilterenin ltalyaya kartı Popolo Ditalya, zecri tedbirler ıabbüaleı- bugün daha ziyaJe aydınlanmt§tır. Fransa Btıfbd -

harbetmeğe karar vermiı olduğu için vesile tqkil eden "Britanya l kanı Lavalin harbi durdurmak için yaptığı teklifin eıaıt ıuJo~: 
zannolunuyor. lngiltere, bize kar- imparatorluğunun ltalya tarafın- (Tiğre) ile (Ogaden) i ltalya himayeli altında mü.takil h&f 

Yazı şöyle başlıyor: h dan tahdidi,, suretindeki lngili~ krallıg" a revirmek, ltalyaya cenuptan ayrıca toprak vernı~lıı 
şı arp etmek için her türlü ha • - 7 

"Kazanmak istediğim şan ve şe. iddiasının yerinde olmadığmı ve- Habqistanı ela evvelce lngil teraıin teklif ettiği gibi Zeylo li • 
zırlıklarını yapmıştır. Şimdi hü - e' 

refin en yüce ~hikSma ınş· • tigrim kayi isbat ediyor diye yazdı. ltal- manından denize çıkarmak, Habqiıtanın geri galan kısmı aı 
~ kumetlerin dikkatlerini bu nokta-

gibi hayatta gerçekleştirmek is- ya, Britanya imparatorluğunu leh- rinden de ekonomik bir eğemenlik almak. Bununla beraber bcı 
tediğim her emele kavuştum. Ken- ya çevirmelerinin tam zamanıdır. dit etmiyor, bilakis ltalys, Tsana haberi veren ajanılar Cenevrede bu te§ebbü•ün muvallak ola" 
dime örnek idindiğiın Napolyona lngiltereyi ltalyaya kartı bir ta - gölünde, Mavi Nilde ve ayakla mıyacağtnı, çünkü ltalya böyle bir teklifi kabul etse bile ffabe' 
benzedim. Hatta onu geçtim. arruz hazırlamakta olan bir mil - rında Britanyanın menfaatlerine ti•tanın kati olaTak mağlup olmadıkça buna muvafakat edemi • 

Napolyonun askeri muvjlffaki . let olarak uluslar sosyetesine ve riayet edecektir. yeceğini ilave eJiyarlar. Na•d ki, Habeı imparatorunun /Jd 
yetleri, benimki gibi doğu Afrika- ~ tarzda tartlara ~a yancqmıyacağı~ı gösteren beyamıtlorı Ja 
smda ba§ladı. Yalnız Napolyon 120 bin SÜDUSİ fta)yaya karşı hazırJandı = gazetelerde çıkmaktadır 
l\iısrnn ehramlarından Sent Elen'e = Nihayet dikkat~ d~ğer bir nokta daha var. Bu da frıgilte-
gitmek için 15 yrl geçirdi. (Ü:styanı birincide) 1 alman fkl aslanı, B. Musoliniye gön - 1 renin süel hazırlıkları her gür biraz Jaha artmcıhta olnıtı1ıJıt· 

\ Ben de Napolyon gibi, başka rmdan: derilmek ricasiyle General de Bono· \ lngiltere Ak ve Kızd denizlere harp gemilerini yığdıktan 10
,... 

memleketlerde yetişen büyük a _ lngiliz ve Mısır hüklımetleri, ya teslim etmiştir. f ka Mıııra yetmİ§ bin kadar aıker göntlermiıtir. Mısır - T~"' i 
'damlan ç.ekemeyen bir hainin kur Mısmn müdafaasını tanzim için Habqler Şimalde Toplanıyor buluıgarp sınırlarında büyük müdafaa tertibatı alınmakta '': 
bam oldum. Bu hain ıordulanmm hazırlıklarına devam ediy:~rlar. Adis _ Ababa, 16 (A.A.) _ \ lngiltere ve mııır ara•ında bir ıüel ittifakın ilk alametle;:. 
Habec;; bölgesinde bulunmasından Halla zehirli gazlara karşı koru • Habe§ler, timal cephesinde bü• ~ görünmeğe baglamtftır. Cen evreden gelen telyaz. ılarınd~. J~ 
istifade ederek sarayıma iki mu _ mak için gereken her türlü tedbir- yük tahtidat yapmaktadırlar Bu \ lngilterenin timdiki ekonomilz 2ecri tedbirler on be, gü~_ıç:~il' )il! 
hafız gönderdi. lerin almmaır, özel bir ııh.ıhi komiı kuvvetler, Ras Seyum ve Habeş l netice vermez iıe ltalyaya ha1şı abf.ıka ilanını iıtiyecegıtıı 

Bunları faşis. t usulünce selam _ yona havale edilmiştir. veliahti ordularının arkasında ( dirmekteclir. . tıl' 
Iadnn ve "Kendimi asil bir mille. Şimdiden ahaliye .gaz maskele· kuvvetli bir müzaharet ordusu 

1
s Bu manzara da (Laval) in bugünkü ıartlar ile yaP 

tin muhafazasına tevdi etmekle ri dağıtılmağa baılanmqtır. halinde taazzuv etmektedir. bari§ tqebbüılerinin neticesEz kalacağını gö•terir. A· (J. 
lngiliz vapurları, büyük mıkdar \.. 

bahtiyamn.,' dedım. · d h h l Ogadende Gerlocnıbinin cenu- rllRRlıqa-... 111 •'luı-lfllıqı~""'""*ılllfl' • 
• acep ane, ava top an ve tank- o- """" b. esı 

Muhafızların biri birşeylerho- lar ,bo§altmaktadırlar. bi garbisinde bulunan ve miktar Arnavutlu.k ve zecri ı Arnavutluk ka ın 
d d Acab N 1 kar itibariyle rok önemli olan Hal..- f · mur an 1• a apo yona - Birkaç piyade ve topçu milfreze 3' ~ tedbir ist a ettı .-ıt" 

d bö. l · 1 d ordusunun amacı, cenup ltalyan ..... şı a Y emı yapmış ar 1• ıi batı bölgesine ıevkedilmi~ler - T A ) ~rrı ' 
Napolyonun gardiyanı Hudson dir. or usunun ı er t r ~ :r d 'l leyı·ıı'nı'n o"'nu··ne 1 Tiran, 16, (A.A.) - Arnavut · İrana, 16, (A. · -. . ~ •• 

kf luk matbuat bürosu bildiriyor: luk kabinesi istifa etın•t 1
b.ot b&S" 

Lowe adını taşıyan biri idi. Benim Berbera _ tngilfz Somalisi 16 - A. geçme ır. , b' d k b k nhk 
Y • l" t Bir teblig" de, Arnavutlugu"' n u - sen .ta ıne e i i a a gardiyanmun adı Luit Corçdur. A.) _Harp, buraya refah ve faaliyet arın ımparator, par amen o 

Kendisi eski bir siyasa adamı idi. getirmiştir. ltaJyanlar buradan bU -. sarayı karıııında, bu memleket i- luılar sosyeteaine sadık bir aza ol- lunuyorciu. 
Sonralan hoşa gitmez oldu ve ka. yük miktarda eşya satın aldığı gibi çin çok muazzam bir ıey olan elli duğu ve o suretle kalacağı bildirit. Bükreş elçimiz saJd'f 
pı dışarı edildi. Bu adamın adı, müteaddit kervanlar da eşya ile yük- bin kitilik bir geçit resminde bu. melde ve Arnavutluk hük6meti • Ankara 

16 
(Kurun) -: t•ııt' 

lü olarak Habeşfstana doğru hareket • lunacaktll". Geçecek olan aıker nin, ltalya ile mevcut arla münase- ' ' 5 hı 
Musolininin muhafızı 'diye tarihe etmektedir. sü•arı·, pı'yade ve yardmıcı sınıf _ 1 be 1 . .. il al k C elçimiz Hamdullah up ı. ıid' • ... t erı göz on· ne ara , enev · O .. .. 1stanbu 
geçecek. Fakat o da Napolyonun Italyanlar yiizlerce de.ve satın alı - ]ara me .. •up bulunmaktadır. Ge- k . f d I ver pazar gunu 

I 1 • ..- re yü ıek enıtıtüı.ü tara ın an -
muhafızı gibi ihareket ettiği gibi yorlar . .Marie Pompel talyan gem sı cektir. 

250 deve yüklü oldug"u haJde dün Mu· çitten sonra bu ukerler, muhte- talyaya kartı ittihaz edilen karar-
siniıime dokunuyor. ı·f h ı d " J k j savva'ya hareket etmictfr. ı cep e ere agıtı aca tır. 1 • . k . ld ... 'l" 

-s ara ıttıro. etmemıt o ugu ı ave 
Adanın tepesine çıkıp etrafı te- Büyük bir faaliyetle fakir muha - imparator, yarın, timaf cep -ı edihnektedir. 

maşa ettiğim mman muhafızmım clrler ve kaçıp gelmesi muhtemel mu- hesine gidecek olan kendi muha- =============== 
b&na dafıt: harfpler için yardım evleri ve kamp· fız kuvvetlerinden kırk bin ki•i 

Jar hazırlanmaktadll'. :r 
Aksum, ı (A. A.) _ General Mara- ile de vedalaıacaktır. Bunların 

'ripa, Bas se,,_'un lkametcllmıclan bir kumı Maıdalanın cenubi pr~ 

kisindeki Dessicye, geri kalan 
kıımı da Makalle üzerine yollan-. ı 

Bir fac'a aıe 
) -Nil ,. 

Kahire 16 (A.A· ftJ•I 
, 'b. f ri-bot, b't" 

rin:le işliyen ır er ·11de 1 N'l "zerı o maeli civarında 1 u kadıl1ı ~ 
mıstır. Yiiz yo!cu:lan,.., ıııı'-' 
cuk, erkek elli kiş: boSU 
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r-i-,-.-r-e_t_l_•_r_I_ 1 G e z i D ti 1 er 1 
\'eni bir imparator Sayııiıın önemi 

Bu ayın yirmiıind e evlerimize 

namzedi Sayım konferansı Kazanç verğisi Tur yolu kapanacağız. Sayım var. Kaç ki. 
Tel.U latiJjrr oerdi: d } fiyiz? Ne bir artık, ne bir ek•ik, 

d: "Hah., İmpan;rtoramm dama- Buğün saat 14 te Radyo- ve erece er Yeni yapılan 'yol on güne bunu öğrenmek i•tiyoru% ve öğre-
• ~aki aJamlariyle ltalyan d k f •.ı 1• b . . •t. 1 k d b. k neceğiz. Ba§bakanlık, birinci •a • 

L_L_._... ... ~ t 1. ol a on erans var ır1.a ı11e şu elerının ı ıra- , a ar ıtece '""lııaı..,._,.cıamna u ım muf • , 7 k . . yımdanberi durmadan çalı§mıı 
hır.,, Nüf111 yamnma ti~ ıüıı kaldı. NU • zına avu atların ıtırazı Bilyükadadaki Küçük tur yolunun ve bu i§İn doğru, •ağlam yapılma-

D_ G bu h L • H tus yazım bUroeu geceli ıUndiizlil fa-. Geçende ne"redilen kazanç kanu- ı katranlı olarak yapılmasına devam e- k l k kl n.cıa m•anın are1eetı a ~ k d" n için, gere li o an ayna ara 
ı__ · allyetle çalışmakta olduju gibl kay nunun bir maddesine göre, serbest dilme te ır. 29 birinciteşrin gününe 
-1 Yrntlanda yeni bir .iyaa da- makam ve nahJye müdürleri de mın. kadar bitmesine çalışılmaktadır. bcq vurmaıtur. 
"'1nunun ~culcmnı /aaftrlataca~ takalanndakl ıron hazrrlıklarla u~ra,. meslek mensuplarından maktu ka Uzunluğu altı kilometre olan bu 20 llkt.qrinde ikinci adımı atı-
~Yettedir. Koloni. arayan dev- maktadırlar. zaı;ıç vergisi de alınması lazıınge- yolda 36 bin metre murabbaı kadar yoruz. Bunda iki sebepten ötürü 

'

tffer ifin kullanılacak türlü, tür· Fatih kaymakamı Bay Haldk PePtı· liyor. Avukat, doktor, 'dişçi gibi bir sa.haya katran dökülmüş olacak • birincinin ııenJeleyifi olmıyacak: 
il 111au- .,,.,.J

11
• yi dün saat on dörtte Fenerde, saat on serbest meılek meıuuplannın de· tır. Büyük tur yolundaki şosenin de 

~· v ... cı 1 ·ı li y 1 tahs' • I - GPren denemeden aldıx... yedide de Samatyada yirmi seldzfncl rece)eri, bunların yazılı bulunduk- yapı ması 1 er yor. a nız; ısa. -~ ıs• 
Ba unıllmn bcqı ucunda harp 

lelir. Koloni elde dmek i•tiyen 
fltoletler için harp bir vcuıtadır. 
:crkat ~er ıey değildir. Harpten 
'ttlfka uaııller de tatbik eclüir 
alnı:z banlarm bir kısmı ıu;un 

tcırncına muhtaçtır. Me•eltı mek • 
fep ve kültür vcuıtasiyle bir yur • 

drı koloni olmcuuıı kolayltqtır · 
lttcık, hayır, hcaenat tqkilatlan 
~ela getirerek misyonerler va
~f~iyle yerlqmek, linan• _yoliy· 
• tıtiklôle nihayet vermek .• 

Bütün bunların yanında iptidai 
ftl&kki edüen memleketlere tatbik 
~i~~ bir uml daha. vardır. Ko -
0rtı}'i doğrudan doğruya idare et · 
rtıiyerek koloninin cm yükıek, en 1 

•'-'ahiyetli adamını elde etmek ve 
"'1ernJeketi onun vaııtasiyle ielaTf~ 
'frttek. Bu uml büyük harpten 
forıra bazı mıntakalarda tatbik 
tdilaiği gibi, Japonyanın Çine 
)Qptıfı taarnızda da ayni metocl 
'4tbik edilmiıtir. . 

. " lajon ~avcuına ram olmıyan 
-., .,.,,in, Çini Cümhuriyet~ karıı 
._ ct"çaride bulunan Mançu riilale· 

.... :..,nm-atnrlrr' hakkını vermek. 
1°~ •eneleı'Je tatbilı edilen u • 

"'liin ıahe•erielir. /r1ançuko im· 
~onr e.ki Çini ( M anço) mla· 
'-İlain •on imparatcrmfor. Bu im· 

ltQ,crtor aözcle müstck ·ı bir devlet 
fQlaibiclir. Ordum vardır. Donan · 

' vardır. Fakat !Jahihatte Ja · 
,,d,,>'crnın askeri mÜ§ctviri her 
ffı)i<1• lr. 

f' :~Y GuHanın ita/yaya elehale· 
1 ttıle Selasiyeni.n yerine bıı 
:"•in imparatorluk tacını giy . J 

t 
~Iİrte ıebep olabilir. Zaten ba · 

,,.., el 
~.. cm •onuna ha ar M ançuko 
t~diıe..ine benzi.yen H abq - I · 
• lı'a muelesi bu ıalha11ında da 
lla ben:ziyebilir. 

ilkmektepte nüfus yazım memurlarına lan barolar ve odalar tarafından bittiği lcin Ada kaymakamı uraydan mız der11ler var. Ba kere dolQflh 
l'azifelerl etrafında izahat vermiştJr. bel'rt'lınit ve bağlı bulundukları para ist'.trniştir. Yali Ada Kaymak& • yollara sapmıyacağu. 

Statik Genel Direktör vekili Bay 
1
1

• 
1 

bel . b'ld' ·1m.· t• mmı yol yapılanndakf çabşma.sından 2 - Halk bugünkü devinin 
C lal b hah 1 k t on ma ıye fU erme ı ın ış ı. dolayı takdir etmiştir. Kmalıada ve 
e" u 88 ge ece Te saa ı· bel · b·td· ·ı anlamını kavramııtır. Ondan •ali· 

dörtte radyoda bir konferans vere • Bazı ma ıye §U erı, ı ın en Burgazdaki şoselerln de birçok yer • 
cektlr. Sayım f"yle ilgili olan bu kon- bu derecelerin uyğun olmadığı 1tri tamir edi1miştir. ldnmıyor. 
feransı kaymakamlık ve nahiye bina· kaydile re'ıen itin.z etmitlerdir. Sebeplerin illtt ~nemli ilifil -
lannda toplanacak olan sayım me • Bu itiraza kartı da avukatlar iti • ifraz yoluyla açılan Jir. Ha bClflangı,taki yanılmalar 
murlariyle kontrolörler dinliyecek • raz ileri ıürerek, kanuntm derece- sokaklar liafqlanabilir. Fakat ikinci.i a. • 
Jerdir. J • • ı·h· · · d""'-•d tll-~ ka~ ~-' " k --' SütçUlerin pazar gtlntl saat yedi bu ~ tayın aa a ıyetını "ıs•-: ~n Şehrin imari plim için kararlar mıe ne cıar cııınu.a, ~o .... ,,". 
çoğa kadar süt satmalarma müsaade dogruya baro ve odalara verdığin- alındığı sıralarda bot analar üze. ma:ı;. Eaküleın hükılmete mnact 
edilmiştir. den, maliye ıubelerinin itirazı hak rinden yeni »tikametler tayin e • 6Ö%İyle bakarlardı. Hüküm.et tle • 

kı olmadığından ba:bıetmiılerdir. dilmemetine dair de bir karar ve- nince ~önüllerde halkın nrtınclan 
Cumhuriyet bayramı 

hazırlıkları 
Cumhuriyet Bayramı programını 

hazırlıyan komisyon bugün· Bay Mu· 
bittin üstündağın ba§kanlığında top
lanarak programı bir daha gözden ge 
drecekt.ir. Bu sene evkaf idaresi ca • 
~ileri fevlı:al!de surette tenvir ede • 
cektir. Liman idaresi, Elektrik Sosye
tesi, esnaf t•kkiilleri de hazırlan • 
maktadır. 

Urayın otobüs işleteceği 
asılsız · 

Bir sabah sazetesl ur&Jlll Elektrik 
Sosyetesi nezdinde teşebbüste buluna· 
rak tstanbulda otobüs işleteceğini, 
hn cmrPtl• tramvaylardaki kalabalığı 
aza1tacafnn yazm11tı. Bu haber uray 
tarafından yalanlanmaktackr. Uray 
ne Tramvay Sosyetesi nezdinde böy. 
le bir te~ebbüste bulunmuş, ne de oto· 
büs i~Jetmek istemiştir. Şinldilik ~e • 
hirdc dah3 fazla otobüs işletilmesi 
merıuubahis değildir. 

Belediyenin yeni binası 
Türk . :Yunan muhtelit hakem mah

kemelerinin bulunduğu bina uray ta· 
rafından satın alınmıştı. Dünden iti~ 
haren binanm temellerinde, duvarla • 
rında sondaj yapılmağa başlanmışnr. 
Bunun neticesinde temel n duvarla· 
rın mukavemeti ölçülecek, buna göro 
tamirat yapılacaktır. 

Çikolata iyi ihraç mad

Şimdi itirazlan maliy;e itiraz ko- rilmifti. Fakat bazı arazi eahip- 6~nen, göz yaıiyle nılanmq tar
miıyonu gözden geçiriyor. vergi- terinin tapuda ifraz muamelele - lalardan pay, ölümii göze alarai 
nin tahsili iıi, bu ihtilafın hallin - rinde irtifak hakkı namile bir id- atlanmq g~itlerdm b~ koparan 
den sonra yapılacaktır. dia ileri Merek yol açdmla.n gö- korkunç bir ıxırlık belirirdi. Dağ
Şişlide ~ir kıganın du- rüldüğünden belediye birçok emri Ja etkiya .ayar, köyde :zaptiye, 
ruşmasında ~ahit/er vakilerle kaqılqnuıtır. Bu vazi, mültezim, "farcı aömüriirdii. 
ŞiıH civarında bir çiftlikte bah- yet tehirde plina uymıyacak to • Yli:l~ yıl, köylii oergi k=a-

çivanılık ve çobanlık eden Sotiriyi kaklarm meydana çıkmuma ıe- mna damarlanm niçin bo§Qlttığı· 
öldürmekten suçlu Mehmedin du- bebiyet verdiği için belediye if .. m bilmedi- Tohıımluklan elden gi. 
ruımasma, btanbul ağır ceza hak- raz yolile yeni eokaklar açılma.u- dince, yarda •aran lndık günle .. 
yerinde dün devam edilmiıtir. nın önüne geıçmeğe karar vermit.. rinde kendi açlıfı ile tek bOflna 
. Dünkü dunıımada müdafaa ıa- tir. ltrttı karııya kaldı. Derdini ao • 
bidi olara.k göıterilen bir bekçi Muhtelit mahkeme ewakı Nil, 1aranna mfll"hem VU1'an ol .. 
dinlenilmiı, bekçi, Sotirinin adam- Tilrk • Yunan muhtelit ha.kem mah· matlı. 
larının kendisine yirmi bet lira ve kemesi 1ş1nl bittrmt,tt. Burada kalan Bagiin 1'İ1' köylJ sa b.u•a, e;ı 
üç koyun mukabilinde, Mehmedin memurJar evrak dosyalannı bu ayın ~ b~r baca~ta halk bonalıa,!CI 
'Sotiriyi vurduğunu gördüjüne ıa· sonuna kadar enak hazlne1lne teslim :ılı, ilaç dola ltamyom-::r yt!tifi. 
bitlik etmeıini teklif ettiklerini edeceklerdir. yor. Dağlartla çıt yok. Ovalard'.J. 
iddia emi§; "Fakat ben bu teklifi Türk· FrallSIZ mahkemesfndeld on 

d · · dört davanın müdafaası ne zaman ya· labrika Jrımanlan, İ!çi türküleri kabul etmedim,, emııtır. 
pılacağı henüz be111 değildir. Mahke. yayılıyor. Tarla, dedelertn dediğ1 

Hasan isminde bir ıahit de, 
me reisinin bu hususta tJan beldeni • -!ı.: _ıı!ı....e altın "nen bir •ey ol-

Sotirinin aert huylu bir adam ol • '"'1 B"'•' ~"K)' ., s 

duğunu, kendisini vaktile dövdü . yor. - t • Ja. Aakere gülen tlelikanlılar, da· 
ğünü söylemiştir. Belediye zabıtaıı ha 6iJrba, olıama öfrnuniı, yur · 
Duru~ma, bntka tahitlerin de memurlarına elbise tla bir kat daha bağlanmıf d'Jnü-

çağırılmasma kalmqtD'. Uray şimdiye kadar yalnız Seyris&- 70'· 
K ıqadan suçlu garson fer memurlarına elbise veriyordu. Da- Bu saymakla bitmez yenilik -

B d • • d imi encümen, gelecek seneden itfba • ler, halkı devlete "andırdı. Artık 
e rının aruşması ren, bütün belediye zabıtası memurla- koTkup •cıklCJn!fUYOT. Onun için 

Unkapanı köprüsü civarında nna elbise dağıtılmasına karar ver - b. · • " ·· ı.. 
Lütfi ismind~ bir fabrika i~iıini ayın yirmi ınncı pnu aı,.;gamı 

YY miştir. ka, kip oldafu.mam belki ele hi~ 
öldünnekten suçlu garson Bedri, T ) · d 
l.tanbul ağrr ceza hakyerinde ev- ramvay ame esı yar ım yanlı,.-z öğrenebileceğÜ. 
velce on beş sene ağır hapıe malı- sandığı Devletin ıayun ifine böyle 
idim olm~, yargutay, bu karan Tramray amelesi yardım ve tea • dörtelle •anlqı bOfUna değildir. 
bozmuıtu. viln sandığı idare heyetini seçmeğe Anadolu topraklannda altı oe · 

td,!aı Gusıanın ltalyaya deha!e- Birkaç gün önce Ankarada çukula· 
tltt kkuk eJerıe Habef yurdun tacılann çukulata ihracı için temaslar 

desi olabilir 

1ttı Yeni bir devletin kurulduğu • yaptıkları yazılmıştı. Haber aldığımı· 
el ue bu devlet vcuıtasiyle belki za göre bu iş için Tstanbul Şekerciler 
, .. :,~lflılar soıyete•i t:Jralından Birliği Başkanı Kazım ile Besler fab-

Dün yeniden yapılan dmı.ışma . ba,lamıştır. Seçim sandığı evvelki gün 1 rim dola koca koca yerlerimis 
da on iki yatında Mehmet tahit o- Aksaray ve .Beşiktaş depolarmda dur- var. Ba büyük, kutlu ve uğurlu 

muştu; dün de Şişli deposuna götU · 
larak dinlenilmi!, sokakta tabanca rülmüş buradaki atelyede ~alışanlar topraklann bütün zenginliğini or· 
atıldığını nasıl işittiğini anlatmış • rey vermişlerdir. taya çıkarmak için güçlerimizi 

"" ıl rikası sahibl Bay Sami menut ol • 
ltQJ edilen manda teklifinin maktadırlar. 
~ )'Qy.ı daha mülayim geleceği Söylendiğine göre son yıllar içinde 
t~rt~lıınabilir. /ta/yaya •adık bir Türkiye çukulatacılığı Avrupa çuku
lttt ıılduktan 11onra ltalya bakı · la.talan ayarını çoktan geçmiş bulun

tır. Duruıma, şahit çağırılmau Seçim hükftmet mümessilleri önün· birleıtirmek gerektir. Belki ya · 
için ba§ka güne brrakılmııtır. de yapılmaktadır. Sandık bugün açı· ratlılııtan beri iılenmemiı ma • 

larak netice belli olacaktır. Jenlerimiz, el değmemi.f orman • ii::;:an ulu6 lar •o•yetesi eıaıları maktadır. IstanbuJda yerli fabrika • kftmetlere ihraç edilebilecektir. Bun-
4. .. ı_~de honu§ulmaya elaha ya • !arda her türlü çukulata yapılmak · elan bir miiddet önce l\fL~ıra bir mik- Şehrimizde ltalyanlarClan 

·• oır tadır. Bunlar için lazım olan fabrika t.ir ihract yapılmaktaydı. Son bir yıl Af · k •• •• ıı- • d 1 
f:',d~ zemin hazırlanmıf olur. Ye Uetler de temin edilmiştir. içinde bu da durmuştur. Çukulata ih- 11 aya gonu u gı en et 

fli,., ,;'· ~iitün bunlar düıünceler Çukulatacılar yalnız kakaonun gel- rncr için müsaade edilir n kolaylık Şehrimizden doğu Afrikasına gö • 
l~ 4"1tıkat gerçek olan clöğüıme- memesinden şikayet etmtktedirJer. gösterilirse, Türkiyeden mühim mik - nüllü olarak gidecek İtalyan kafile • 
li ~ anlı Çcırpı,1malardır. Bu kan- Kakao da gelirse, Istanbulda yapıla~ tarda. çukulata ihraç edilebilecek ve lerinden ikincisi yarın gidecektir. Bun 
"'İ ~'P1§m!dar bir taraftan ela ye· çukulatalar birçok yakın komşu hü • memlekete hayli para girecektir. ' Jar altmış bekar ItaJyandır. 
ili,.

1

~Parator namzeJinc karfı lili ===============================================================-
ctrekettir. Fratellini Kardeşler Avustralya Yolunda: No. 59 - 17 1. teşrin 1935 

Sadri Ertem 

lanmı.z, içinde zeka rııfı çakma
mıf haz.ne (hazine) lerimiz var. 
Bütün bunlar adam gücünü bek· 

lemektedir. Geni§ ıınırlanmız ela. 
ancak, milyonluk orduların ailiih 

çatma.aiyle korunabilir. Anadolu· 
daki ıtepleri, toprağın ve · 
rimsizliği, iklimin kısırlığı değil, 
geçmiı devirlerdeki inıan azlığı 
doğurdu. Şimdi artıyorur. En bü· 
yük ırmaklar toprağın altından 
geçer. Yağmur6UZ yerlerde or · 
manların yeıil yeleleri kabarınca 

göz gö~ pınarlar da kaynamağa 
başlar. çJkluğa bu yüzden önem 
veriyor, ıayımlarla doğum ölüm 

Jalgalarımızı yoklıyoruz. Derdi 
görmek, .gizli yaralann kanım 

dindirmek için bundan bQ§ka ~ .. 
kar yol yoktur. 

s. Gezgin 
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Ergani istikrazının beşin-
ci i}(ramiyesi çekildi 

Ankara, 16, (Kmun) - Aria
ni istikrazmm betinci amortiaiz 
ikramiyesi çekildi. Üçyüz numa • 

raya 94 bin lira ikramiye iaabet 
etti. 

176, 784 numaraya, 30 bin, 

190,632 numaraya. 15 bin, 80,559 
67,669, 190,635 numaralara üçer 
bin Te 12,213 , 81,102 , 81,110 , 
69,993 , 23,206 , 13, 169 numarala
ra da 909 lira çrktı. 

Encümen iş kanununun birinci 
maddesini kabul etti 

Ankara, 16, (Kurun) - it ka-ı 
nummu tetkik etmekte olan encü -
men bugün de toplandı. Buaiinkü 
toplantıda ilk madde kabul edil • 
di. 

Yeni tekle göre, kamın, yolun • 
C!a işleyebilmesi için en az 10 işçi 
çalııtrnnayı icap ettirir mahiyette 
olan İf yerlerinde tatbik olunur. 
Yılm herhangi bir devresinde tam 
veya fazla f aa1iyette bulunan, büs 
bütün faaliyetten kalan veyahut 
faaliyeti azaltılan ifler için ancak 
faaliyet devresindeki gönlük mu • 
tad iıçi ta}'llı kanun hükümlerinin 
tatbikine etaıs tutulacaktır. En az 
12 i!çi çalıfbrma esasına uyfun 
n.ziyette bulunup balunmamak 
haline br§ı it TeJ'enin ve işçi.iırin 

Postaneleri her zaman 
açık bulundurmak için 

Ankara, 16, (KurunJ - 936 se
ne.ı ifflaziranmda Maraıa girecek 
yeni posta teıkilatı kanunu neıro-j 
Jununeaya kadar ~rf olmak üu- • 
re balen memu.,. azllfmdaıı dola -
J'I ancak hlli ıaatierde açık bu • 
lundundabüdiği pc>Mahanelerin 
her zaman açık bulun~lannm te
mini makMdile ücretli memurlar 
~llanılman için bir kamın Iayi -
hası hazrrlanml§ ve kamutaya. ve
rilfniştir. 

Vakıflara karşı yapılan 
kanunsuz hareketler 
Ankara, 16, (Kurun) - Baıba

kanlrk tarafmdan gönderilen bir 
tamimde bazı vilayetlerde idare 
i.mir ve belediye reislerinin vakıf
lar, akar hayratma k&J'!ı kanun . 
W% hareket ettikleri, "yrkılmd: ü
zeredir!,, diyerek aailam binaları 
yıkdırdıklan anla§rldı!t kaydedil
mekte bunun ağır mesuliyeti mu . 
cip olacağı bildirilmf!ktedir. 

I opraklarımıza girerken 
gaka/anan adam I 

vuku bulacak itirazlan elionomi 
bakanlığmca incelenecek ve bir 
karar verilecektir. 
Y ukariki tarife uyar vaziyette ol. 

mamakla henber mahiyetleri eko
nomik dunımlan bu kanunun her
hangi bir fa•hnm veya bir bük • 
müntin kendilerine tetmili llzrm 
gelen İfleri, elrcmomi bakanbğmm 
teklifi üzerine nizamname ile tet
kik olÜnac:aktır. 

Çinftçilik ve deniz itl«ile bir 
ailenin ferdleri veya yakin akra -
batı bir araya toplanarak ve ara
larma dqandan bafka iıçiler ka
tılmıya.rak n içinde yapılan İflere 
ba kanunun hükmü ,rmil ohnıya
caktır. 

Dünya buğdaq pi9osaaı 
1]Ükseliqor 

Aıılcara, ıs, {Kurun) - Gelen 
haberlere göre dünya buğday piya
sası yükselmekte devam ediyor. 
Birkaç gün evvel Şikağoda 95 sen· 
ta satılan buğday 110 ıente çıkmıı 
tn-. Bakır ve km-ton piya&asr da 
yübeliyor. Bakırni tonu 30 İngiliz 
lirasından 35 İngiliz lirasına fD'la
mı!tır. 

ltalyanlar bakır ithalı hakkın • 
daki yasağı kaldmmşlardır. 

Posta müteahitlerinden 
teminat alınacak 

Ankan, 16, (KtD'Un) - Arttır
ma, eksiltme lmrnmunun 22 inci 
maddesine, posta nakliyat mütaah 
bitlerinden alınmakta o?an muva.k 
kat ve kat'i teminattan başka na • 
kıil edecekleri kıymetlere kartılrk 
olmak üzere mahalli idare heyetle
rince takdir edilecek mikda.rda 
kefalet ve teminat almması fık . 
rasmm eklenmesi hakkındaki ka
nun layihası kamutaya geldi. 

Bisiklet b;rincilikleri 
Ankara, 16, (Kurun) - Aym 

29 unda Ankarada yapılacak bi. 
siklet birincilikleri müsahakalan
na, Türkiyede mevcut 17 mmtaka· 
dan 14 i ittirak edeceklerini bil • 
dirdiler. 

Fakir çocuklar 
800 Çocuğa elbi&e 

dağıtılacak 
Anneler Blrllit lle Ço(uk Eatraaıe 

Kurumu Cumhaıiyet Bayram mm ya· 
kınlqnuısı dolayı.siyle dün bir top • 
Jantı yapmışlardır. 

lstanbulun ilk okullannda okuyan 
GOO k<Jy okullarmda okuyan 200 ~ • 
cuğa elbise, kaz:ık, entari ayakkabı 
vesaire da.fıtılacakt.Jr. Bundan başka 
Alemdar Çocuk Eldrıeme Kolu da 
kendi mınt.akasmdakl okulJardan 40 
çocuia yardımda bulunmak üzere ha· 
zırlıklara başlamıştır. 

llk okullarda olroyan f &kir gıclasd 
ÇGeuklara yardıın l~ln de Kızılay ku
rumu merkezinde bir toplantı yapıl • 
mıştır. Toplantmm &Onunda %000 ço • 
cuğ& yemek dağrtılmaama kuar ve. • 
rilmi§tir. 

KUltUr itleri 

iktisat okulu 

imtihan şekilleri tema
miyle d~ğiftirildi 

Yiiksek İkti.!at n TICaret ekul11tta 
yeni talebe yazımı dUıı bltmiıtır. Bu 
yıl okula 200 talebe başvurmuş fakat 
yer olmadıfı için talebenin ancak 100 
tanesi kabul edilmiştU. Diğer yüz ta
lebe ftniversiteain cliier fak:illtelerint 
yuılmıtlarchr. 

Bundan bafk.a Ytıkaek Iktı.sat n Ti
caret okalu pr~raınlannda da bazı 
değijmeler yapılmı§tır. Şimdiye ka • 
dar okulun yalnız son SJnıfmda sınaT 
yapılarak talebe menn olmaktaydı. 
Bakanlık bu )"il bu §ekli değiştirmiş 

ve okulun tlç snufm& da 811UlY asulü· 
ntl koyntllşCUr. 

AZUK OKULLARINDA - Yaban
cı ve azlık okul lspe1derlerl dün öfle· 

Mason localan 
Derecesi yüksek bir Ma

son ne diyor? 
Muou loa.lan kacll kendilerine 

b.paadrktall sonra ADbra Te latan • 
buldakt blnalannı devralmak n hU • 
kdmeıe teslim. etmek lç1n bugünlerde 
ubık masoala.rüa müteşekkil bir ko
misyon toplanmak üzeredir. Bu ko • 
raf.iyon binaların loJ'Dletlerini takdir 
etmekle beraber cemiyetin işlerini dt 
taaftye edecek. bu arada Ankarada a · 
lınması heniz bitmemi~ olan JDUOn 
bluam ~tyle d• mqpl: olaeaktJT. 

DUn derecesi yüksek masonlardan 
avukat Bay M. İhsan Y"dney, kendi· 
siyle bu hususta görii~n muharriri • 
mfze şöyle demiştir: 

- Muon ~llJllluımn bükfimet ta.· 
.rafmdaıı menolmuluiu yolundaki ha
beri, ben gazetelerde gördüm. Bence, 
memleketin emelleria4 f~thnaf ft! ik
tmadl iati,,atlarmı umumi aurette te· 
min edebilecek olan Cumur:lye Halk 
Partisi karpncla maaon JDesai.si faz. 
ladır. Hükdmet, bu bapta lttihas etti
ği tedbirle mason cemJyetlerlnde bu· 
lunan eleınanlan, ftiphe yok ki, hariç
te bırakacak değildir. Bunlarm faali
yetladea temm edilecek faydab neti· 
ceyt Parti dahilinde elde etmek ve ay
nı gaye utnncla s:a•ayı mflmkUn 
kıbnak, dotra ve kuvvetli bir fikir o -
la.bilir. Benhn bu husustaki şa.hst ka· 
naatlm, f~te badar r,, 

Türk-Yunan Tecım an
laşmasının tatbiki 

Türk • Yunan m11htelit ofis Yunan 
de1~esl B. Futas Türkofis direktörti 
B. Celal ile, dün, uzun bir konuşma· 
da bulunmu~ yeni Türk • Ywı.aıı te • 
cina anlaşmasının tatbiki işlerini gö -
ı.·~nı u~ıercıır. 

Radyo kanunu 
den soara kültür direktörlüfünde Bayındırlık bakanlıkca. huırlan
direktör Bay Mehmet Emin Erişirgi- makta olduiuı:fu bildirdiğimiz rad 
lin bqkanlı~nda bir toplantı yapmış· y0 kanunu projesi bugünlerde ka
tardır. Top~antıda yabancı ve azlık o- mutayca konuşulmak üzeredir. Ye-
kullarmın ofretmen durumu etrafın· • .. . w 

d ·· .. ··ı " k ,_. ..ğr t m kanuna gore elektrık dalgala • a goruşu mu~ ve açı oıan o e • . . • 
menlikler tespit edilmiştir. Bu ağret- rıle her nevı resım alma ve ver . 
menlfklere lğretmen olm1u mezunları meye, aea yapma ve almaya mah· 
atanacaktır. ıus cihazlarla telsizler hükume -

Diier ~raftan bu okallarda ttirkçe tin inhisarı a!tma alınacaktır. U . 
tarih ve cofraf ya derslerine daha zi. mumiyetle karada verici telsiz te
yade önem verilmesi göriişülmüş ve ıisatı yapmak için p.hsi müeaaese
yeniden tedblrHr alınınJfCır. lere ruhsat verilmiyecektir. Tel • 

DOÇENTLERiN lMTlHANI - U- • l · · ·· kı l 
nin.rsitenia ttirUl fakftlteleriııe abııa· sız a ıcı tesısatı ıse uç sma ~yrı • 
_._ .1 ... ,._tı...ı- ,__ U . mıstır:. Umuma mahsus telsız te-
~ ~...... cn.n 11118.VJAU :rarm Dl· • 
veniıe koaf erau p.loaoada yapıla • le fon nefriyatmı almaya yarayan 
caktır. radyo. ikinci kısmı, abone olanlar 

HALKEVLERlNDE YABANCI için matbuat, borsa gibi haberler 
DERSLER - Geçen Jil olduğu gi· almaya mahıua tesisat., Üçüncü 
bi bu yıl da lstanbul Halkevi yabancı kısım: Umuma mahsus telıiz tele
dil öğrenmek isteyen gençlere dil kurs fon ve fotoğraf nakline ait nqri· 
ları açmağa karar vermiştir. yatı almaya mahsus tesisat. 'Bun • 

Fral181zca k\lr$unda dersi Galatasa- lar için nıhaat hakkı almak mec • 
ray llsesl öğretmenlerinden Bayan buriyeti vardrr. Denizlerde gay· 
Şarlot, almanca kursunda öiretnıen riaafi tonilato mikdan 1600 den 
B. Snsler ders verecektir. yukarı olan gemiler mürettebatile 

Fransuca dersleri salt ve c~ al- 50 kifiden fazla yolc.u taşıyan hu. 
manca. dersleri puartesi ve perşem • 
be gtinlerl ftlilecektir. 

~ra, 16, (Kurun) - Uin 
bir maksatla cenup hududundan 
topraldarımıza girerken yakayı e
le veren bir tahıın yakında Anka· 
rada muhakemesi yapılacağı hak· 
kmdaki haber üzerine tahkikatta 
bulundum. Müracaat ettiğim. mür
ciler bu hususla hiçbir malU:mat • 
lan olmadığını aöylediler. 

Bir kilometrelik sürat yanıı ------------

çiftlik !<>aeainde, 100 kilometrelik - Geçmiş Kurun/ar: ~ 
mukavemet Yartfı da Akköprü ve ıı Tqrine~vel 1920 

Sincap köyü arasında iki defa gi- Seyri3elaüı itlarealnJn Rqit PlllJG 

susi gemi sahipleri bu kanunun 
neıri tarihinden itibaren altı ay 
zarfında aemilerinde telsi% tesisa· 
tı yapmağa mecburdurlar. Kanuna 
uyğun hare.ket etmeyenlerden elli 
lira.dan 1000 liraya kad&J' ceza alı
nacaktır. dip gelme ıuretile yapılacaktır. vapuru, kömilraüzlük yüzünden, 

geM bir ml.İ.fkilltita ıığrtımıftu'. 
Bu ak9am ; BUtUn tehir halkı •••••~ Bundan iki glin euvd Trab•• 

Düaya matbuatının "sinemanın bir şaheseri" diye tavsif ettifl 1 sefere çıkan Re,U Paftı vaprınmwı 
S j Y A H G Ö Z L E R Gireauna kadar .egahatt llUllata • 

zam devam etmlf fakat Gireaurula 
• fflminln ilk iraesi şerefine 

SUMER SiNEMASININ 
Terecefi büyük gala mti.Sameresine l~tirik edecektir. 
Heyeti temsiliyesi başında: 

RARRY BAUR • SlMONE SlMON • JEAN MA.."t ve JEAN PlERRE 
AUl\IONT ve MAXUDlAN gibi en büyük filmlerin artistleri vardır. 
42851 numeroya telef one ederek yerlerinizi evelden aldınnız. Biletinizi 
alırken tenzll!tlı fiyatlardan istifade illlkı\nını veren kuponu isteyiniz. 
Lüks fotöyler 60, Hu.'!1181 balkon 5 O, Bfrlncl mevki 40, ikinci balkon 25 
k.uruftur. 

Bu /Um baflca ~bir B•l/Ollu •inemaamda göıterUmi11ecektir. 

oapurun kömürü bittiği için Zoıa • 
gul.dağa uğrwwzk ve k&niir almak 
meebııriyetl Msıl olllUf.ffıtr. 

VtıpUTwa Uattl/flt k&nilrü bitmek• 
iheTe oltlu~ Onlııdan Zon. 
guldağa kadar olan mesafeyi ka. • 1 
Ulmek için yelken afmak ve vapu· ı• 
run alı§ap kwmlannuı kın/arak t 

1 gaWmmına ilıii!ltır. ı:e lilzum a6 • 
1 

i. rlJlmllftlU. l 

[Nöbetçi eczaneler 1 
Samatyada: RıdTaD, Abarayda: 

'L. Nuri, Karagümrilde: Arif. Fener
de: Emilyadi, Şehsatlebqmtla: Cni • 
nrsite, Bahçekapula: Mehmet Klıım, 
Dmmyolunda: E.sat, Zeyrekte: Ha • 
aaa Huldsi, Kaıabprda: Belkıs, Be· 
fiktaşta: Sileymaa Recep. Galatada 
Okçu Musa caddesinde: lzidor, Be • 
yoflanda Po!ta !Obğında: Garih. 
~fi! sokağrnda: Llmonciy:tn, Kurtu • 
lap: Dimitrl, Kasnnpaşada: Merk~z. 
HaıJdSld•: Halk. 

Çin Elçiliğı müsteşar•. 
matbaamızı zigaret eti' 

Birkaç gündür şehrimizde bul~ 
Çin elçili&i müsteşarı B. Van8' ~ 
Son dün akşam Ankaraya dönl11ot 

w~ ~ 
Kendisiyle görtlşen gaıeted I 

'Nrk • Gfn mOnaaebatını.n norıRal 
dufuna Ye yakında ekonomik :nı• 
~ebetin de inkişafı için tecim ka~; 
malarına ba§lanacağım söyJerrıı) 

Bu hususta tetkikler yapılmaktad1~ 
Geçenlerde bir Avrupa seyaıuıti ,,r 

pıp Ankaraya dönen Çin elçi$f G I 
ral Ho. Ya. Otau'n11ll bu yol~..w 
hakkında aoru1an bir sorcuya ... ~· 

pr daü§Ur ld: -
"- Generalin bu aegahati Juufdl,Jf 

maksat. için değildi. Y alnu mezu 
mllddetinl geçirdi.,, "' 

Çin elçntği mUste~n B. Soıı J' 
~rinmde bulunan elçlUk ha~. 
teri B. Tan ile birlikte diin matt" 
mm slyaret etmiştir. 

l'ella halterleri : 

Garip bir hastalık 
Sinema fiiimlerlni nasıl 

&egred.igor maş , 
Zabıta me,httr gece hırsızlatıJI 

Suphlyl yakalamıttır. On yedi ~ 
da bulunan Saphi ild gece enel ,.J 
tpalımetteki tramvay durak 1rttr., 
klsfeSlndeki tütüncü Kamilin d~ 
nma girmi~ otuz lira para aı111ı~ 

Kim.il, bir gazetenin ya.zdıği ".) 
dOkklna tramvay yolunda nokt3 ~ 
Uyen polis memurunun gözfl ÖP·"' 
rtrınemi§Ur. Pek a~qöz bir hı~, 
lan Suphi dükkbın arkasında f jf 
oaıan sarayının bahçesını geçntı~ 
vardan atlıyarak tütüncü dükka~ 
yanındaki mana• dükk!nrna g ~ • 
buradan Ki.milin dükklnma ı~· 
Ur. ; 

Saphi yaka1aaıaca bu auçvn11~.J • 
raf ettiii gibi Bah~ekapıda M~ 1' 
din dükknına da pencereden ııtf ,r 
on beş lira aldıfını, Fenerde ıt' I 
btnaaının karşısında Sultan s.el!"' JI' 
mil imamı Bay Ahmet Hamdınıll dl 
Utli odUmı açarak qyalan ~J , 
nı., bundan başka Balıkpazarı11clltl; 
bir dükklndan ıene birçok ötebl 
şırdı~ını söylemiştir. f(l' 

Suphi çaldığı paralarla sinetı111 tt' 
mi ahr, pertavsızla bu filmlerf ~ 
dermiş. Hrrsrzlıfı da sırf ba Jile ...u. 
rtdmaek fçtn yaptıimı .öyle111•~: 

Feriha 1 eofiğin resf1l~ 
lstı1dAl caddesinde LeylA apşt ,i 

nında bulunan Rekor f otoğratb~~ 
nfn kaprsmda asılı camekln ~ y 
gUn kmlmı1t camek!nda balo f". 
hir Tiyatrosu artistlerinden V-~ 
Feriha Tevfiğill resmi alınınıı~,~ 
ıırtıya apartımanın kapıcısı 1.4~' 

koşmuş, resmi alanı yakala~lıt Jı". 
ml~ de resmi alan genç Dav\ Jtltf 
şrna bir demirle vurarak yara

1
3

11
111• 

hr. Bu gen~ biraz sonra yakıl ~dJI' 
Usküdarlr cahit isminde biri 0 

anlaJilllllftlr. vı ,1 

BlR üFURüKÇO Y AKA.LJ.: Jll' 
Edinıek.apıda oturan 50 yaşı• d~ i'; 
san iaminde bir adam 60 yaşın -oşr:ı' 
ra isminde bir kadının kol ve ~ 

•• ~ dl 
larındaki sıı.ı ıeçirmek ıçın rill'çllP' 
ünerken yakalanmıştır. ~fil 

1 
tlt• , 

yapan lh..cıan adliyeye verıltı1 ş F' 
KOPEK YÜZÜNDEN - J{~ 1 

şada hamallık eden .Azizin oııJ.,ilJ~ 
daki oğlu Mehmedi sandalet ).ıfl,ı' 
köpeği ısırmr~, bunun üZerfne J{Ö~ 
peji konlamış, ta§lamıştır. 

118 
~ 

sahibi Latfl buna ktzmıı, eli ~ 
diği kancayla Azizi başmda8 

' naışbr. ~ 
MERDiVEN KIRILDI - : ~ 

pay Iıastakanesinde be' bUÇ ~ ~ 
yübekliktekt tavanı macunla çı.tır, 
tahta bir merdlnnle ~il ,.~ t 
Bandrrmab Yahya, ortasrı'aıeri"~ 
lan merdh-enfn lunımasr ~~ 
re dU~mU~ bepıi taşlara 
derbal 81mlll* 
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Suriyede '' Adisababa • 
enı Yapışık Kardeşler 

~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
~öıem: 62 ~~'lffi~ınmı~mınmımınm Yazan: Rudolf Van Wehrt wıııımm 

Çanq, Cançekişiyor .. 

Yabancılar 
Suriyeye nasıl 
girebilirler? 

. Çiçek,, deme tir! 
imparator Menelik başk~ bir yere 
göç edecekti. F.akat yabancı devlet 

elçileri mani oldu 

Suriyeye girecek yabaiıcılar hak
kında Suriye hükUmeti tarafından 
yeni bazı kararlar almmııtrr. Ya-Korkan Eng, operatörleri ayırış 

ameliyatına ikna için uğraşmada .. 
~ l\arıaı hıçkırdı, ağlamağa bat -
• dı, kocasına doğru iğilip kula · 
tına. fıaıldadı: 

bancılarm idari makamlar ile Fran 
•rzkoıuoloaundan vize edilmit ve 
üzerinde "Suriye, Lübnan, Cebeli r 1( 

ti - Söyle, senin için ne yapabili: 
.. ~? Seni kurtarmak için bir çare . 
lt.d ını? Birçok doktora haber yol
t.r~rn. Ne yaptmnak iıtiyonıun on 

!İ l\ocaaı da, kardeşinin bir teY i. 
ı_ ~eıne.si için ağzını karısının ku
'fiO ır1na yanatbnp, usulca şunlan 

Yedi: 
- Ben ondan ayrılma:k istiyo . 
~· Operasyonu denemelidirler. 
~llnd~, ameliyatın muvaffakiyet -
~l ~tıceleneceğine dair bir kah . 
l) ~ku his var benim, Saracığım ! 
.;'ıa Yaııyacak çok , pek çok se· 
tıt'hı \>arkeo önümde, ölmek iste -
) •Yoruın. Eğer bu operasyonu 
ı::ıb~ına_zsak, benim için de her 
•e. ıtınış, demektir. Aynlamaz
.. rn onunla beraber ölüme sürükle 
"ete'"' )lk.l gtın. Yakına gel, Sara, daha ı 
~ il§ hana.... Seni nekadar se • 
tuj0ruın, bilsen! O ölümden ku .... 
~· llt~ıyacak, hastadır. Fakat be · 

•tn ısteğim, ya§anıak ! 

Sara Bankreı, koca.ıı Engi öl
mek üzere olan kardqinden ayır· 

malan i~in, doktorlara 
yalvarıyor ••• 

ı~ E.ng, ince ve uzun parmaklari . 

11 
Saranın saçlarını ok§adı, karı - rıyor, iki elini birden uzatarak bun 

la?lt kolları arasına çekip dudak • lan doktorlarm cebine zorla koy · 
tından öptü: mak istiyor. Bu arada ağlıyor, ya-

\i; Ben &eni ve o, ıenin kız karde- pııık karde§leri derhal ameliyat 
1t 1 töıninenin alevlerine baka ba- . . . . . 
l l düşünmüştük bundan sene • etmelerı, onlan bırıbırınden ayıl"" 
lttce evvel.. .. O 'zaman daha ev . maları, aradaki bağı kesmeleri için 
(f~e~~sti.k. Aile~iz, ya_pıfık12 doktorlara yalvarıyor, and veri • 
ik· e .aızı bıze vermıyordu ve biz, yor. 
tib~ız, şömine kar§ısmda, alevler · Fakat, doktorlar razı olm.uyor -
~ol 1 aşk ve hicranla kıvranırken, l 
kut~!erimiz sizlerin hayalinizi §e ar. Bunlardan biri, ıöyle söyledi: 
da ,e:ndirir, canlandırırdı duvar • Misis Bankers, biz meslekdatı· 
Rir: ~!evlerin odayı ta tavana de· mız Dr. Hollinsvörtle kocanız, ko 
d, a.plıyan kıpkırmızı ve bazan canız ve karde§i hakkında çok de
~İtn tu~ncumsu aydınlığında, bi · fa görüttük. Bu noktadan herhan
lli~· Yucutlerimiz. sizin gölgeleri - gi bir cerrahi müdahele, ikisinin 
"ttı resınederdi. hayalimizde du . 
Sİtıd' sevgilim! Ne zevkli, azap i . de kesenkes ölümünü intaç ede -
ılrtı e ne zevk verici anlermiş 0 cektir. Dr. Hollingıvörtün noktai
ten a!11ar! Ah, yaşamak, sevmek, nazarı, budur. Biz timdi böyle bir 
lr d çlık. ... bugün mazi olan o tat- ameliyata giri§İraek, sonradan ü-

ernler • 1( • çümüzü de pek haklı olarak mes -
tU~ '-rı, koca, kucaklaıtılar, ÖpÜJ· ul ederler. 

Q' ağlaıttlar. Baı bata.... Sara, soluk soluğa yukarıya çt· 
lı.- U •ırada Eng, evin toprak av-... Utıd kıp, Çanga §Öyle bir gözattı, uyur 
t.1... a bir patırdı İ§itti. Kanama ""-1 gibi görünen Çangın yanında uya-

, a ~yle dedi: 
- C"I nık, gövdesi dimdik, topluca yarı 

l'a.! l a. iba geldi doktorlar, Sa . oturmu§ vaziyette ıabıraızhkla 
Sok n a.ıağıya masanın üstüne bir hektiyen kocasına, gene kulağına 
'krıot~ara koy ... biner dolarlık ban- doğru iğilerek, haber verdi: 
h._ ar koy! Eğer gene opeNsyo-
-·1.1 Ya - Yapmak istemiyorlar! 
'a.n Pn:ınk İgtemezlerse, onlara 

a art .. h k l - Kafi derecede para teklif et lat, LY r ıgım te li ·e i vaziyeti an-
~e- l tin mi? On bin yerine otuz, kırk l'rlt u, onu, hem beni ilaç a ha-

rp a l bin dolar ver ! 
laı- t> me iyatı herhalde yapsın -

· ou · · Kadıncağı:ı, tekrar aşağıya ine-
oldu.:ır. 1!1 nasıl yapmaları gerek 

ı .. dısunu biliyorum. Beni iyı' ce din rek, odada oturan doktorlara yü -
~ e b rüdü: 
ı>er~ unu da onlara izah et. O . 
d.tn Yonu kamrmızın tam yanın _ - Eğer ameliyatı yapacak olur-
ler f'Yapaca.klar. Oradan kesecek- sanız otuz bin,... hayır, kırk bin 

' azla k k b dolar alacakımrz ! tnfeJta· an ay etmememiz, 
katı· d1Yon olmaması için çok dik- Uzun sakallı bir adam olan dok 
Se.b~'- a11ranacaklar. Haydi, Sara, torların en yaşlısı, !U mukabelede 
• .ıt a.ıa.. · bulundu: •tte ı N gıya ın, doktorlar geldi 
le.r

1 
'
0 

e Yap yap, bu iti batar, on- - lncilde, bizi fena yola sevk· 
1\. Pera.gyon yapmağa ikna et! etme, 'diye yazılı olduğunu hatır· 

ltel~ını Yürekten seven kadın, laymız. Ben, teklifi reddediyorum! 
M," acele merdivenden indi. Ayaea kalktı, p.pkasmı aldı. 
ltağ~ Eyriden gelen üç doktor, öteki iki meılekd!l§ı da §apkala -
n .. lı aydı. Lakin dördüncüsu·· rma el attılar. Bunun üzerine ka . 

• l'loll · ' tu. O b ıngs11ört, meydanda yok- dm, yalvarı§ tavruyla, parmakla -
dan ' ~lunaınamııtı. Sara, bun· rını biribirine geçirdi: 
lirıg,:~dış~le.ntli. Çünkü Dr. Hol • - Hayır, kalınız, and veriyo -
hYet ~~· ıkı~lerin tetekkülatına nım size! Benimle beraber yukan
torJa kYı 11akıft1. Şimdi üç dok • ya geliniz, hiç olmazsa Çanga yar 
od~srn~nuş~yor, kocasının oturma dmunız, faydanız dokunur belki! 
laflı tel~ hır aşağı bir yukarı te . - Bakın, bunu tecrübe edebili-

Droz ve Aden hükUnıetleri arazi
ne girmesinde mahzur yoktur.,, 
ibaresi yazılmrı olan bir tezkereyi 
hamil olmalan lazrmdır. Memle . 

kette bulunan yabancrlarm ahva -
lini tetkik için komiaerlikte bir ko
misyon çalıımalara başlamıştır. 

Suriyede kaç kişi var ? 
Son günlerde Suriye de genel 

bir nüfus sayımı yapılmıttır. Alı
nan neticelere göre Suriyenin nü
fus yekUnu bir milyon 900 kişidir. 
Bu mikdarın 263 bini Şamda 252 

bini Ha1epte,,500 bini Çöl ve 65 ka 
darı da Cebeli Drozda oturmak -
dada. Adi.ababaJan bir görünüı. 

Suriye, Lübnan, Cebeli Droz ve 
Alevi hükUmetlerinin umum nü • Admı her gün yüzlerce kere oku- çoğaldı. Bundan batka idam mah-
fusu 3 milyon 630 bini geçmekte • duğumuz" Adiıababa,,''Y eni çiçek,, kUmlanmn alenen asılmaları men 
dir. manasına gelir. On dokuzuncu a- olundu. 

-~- sırda burası değil, fakat Gondar Adiaababanm demiryolu istas -
etrafında dütünceli tavurla duru- tehri Habeıin merkezi idi. Adis - yonu, postahane binası telefon teı
yorlardı. Eng, doktorların yüzün· ababayı imparator Menelik tesis kilatı, şehir zabıtası çok munta • 
deki her itmizazı, onlann her ha_ etti. Fakat herkeı ıehre yerleştik- zamdır. 

k 
. I ten ve binalar yaptıkdan ıonra im Bununla beraber Habeşistanm 

re etıni, göz eri panl parıl takip 
ve tetkik ediyordu. Doktorlar, parator Menelik buradan da göç- garp düıüncelerini temsil etmiş 
Çanga derece koyup ateı,ine bak_ mek ve yeni bir §ehir kurmak iıte- değildir. 
tılar, nabzını yoklayıp atıtmı say- di. Çünkü Adiaababa ıon derece Bugünlerde yeni çiçek ~hri son 
dılar, parmaklarınm ucuyla vura- çıplaktı. Fakat yabancı devletlerin derece enditeli günler geçiriyor ve 
rak göğsünü din c:linlediler. Mua- elçile~i itiraz ettiler. Çünkü elçilik tayyare hücumlarından korkuyor. 
yeneyi müteakip bir kenara çeki • binaları yapılmıfb. Bahçeler fÖY· -
lerek, aralarında fiskos ettiler. le böyle düzeltilmiıti. Bütün bu Parlamentolar birligi kon-
Sonra Misis Saraya, teşhislerini zahmetler boşa mı gitmişti. Şehir ğresinde neler konuşuldu? 
bildirdiler: çıplaksa onu ağaçlandırmak ge • • • 

- Hastalık. zatürreedir. Şimdi 
ki halde hastanın yatakta rahatı . 1 
nı teminden \>e kompres yapmak -

tan b&!ka , ıize tavıiye edebile -
ceğimiz bir ıey yok, Miaiı. Doğru

ıunu ıöylemek lazımgelirse, vazi
yeti tehlikelidir. Ama mutlaka ö
lüm tehlikeıi var da denilemez. 

Doktorların en genci, karyola . 
nın etraf mda dolaıtı, öbür taraf -
ta uzana:n Engi de, Çangı muaye-
ne ettikleri gibi muayene ederek, 
onun 11hhatini tamamile yerinde 
buldu. Genç doktor, muayene için 

üzerine iğilirken, Eng, kollarını 

yukanya doğru kaldırdı, onu omuzl 
larmdan kavradı ve yalvarışla çır. 
pındı: 

- Elli bin dolar, doktor! Eğer 
aramızdaki bağı kesip atar~ız, 

elli bin dolar! 
Doktor müteheyyiç adamın kol

ları arasından güçlükle sıynldı: 
- Ne yazık, ki, bu işi yapama

yız. Size dürüst olarak, açıkca söy 
lemeğe mecburum. Üçümüz de bu 
hususta cerrahi bilgiden mahru -
muz. Tıp, daha okadar ilerlemedi. 
Maalesef! 

- Fakat, o ölüne, b~n de öle
ceğim !. 

-1Ju hiç de belli olmaz. Belki 
de yafaramız ! 

- Saçma! Yaşamamın müın -
kün olmadığını pek ala biliyorsu . 
nuz. Ben, onunla beraber ölece -
ğimi biliyorum da, doktor olduğu
nuz halde, siz ... 

tünce, hıçkıra hıçkıra ağladı. 

rekti. Şehri çarçabuk ağaçlandır - Londrada toplanınıı olan par • 
la.mentolar birliği ekonomi kon -

mak da mümkündü. Me ela, ihla
mur ağaçla..rı dikerek şehri çabu -
cak yeşillendirmek itden bile de -
ğildi. 

Elçiler vaziyeti imparator Me -
neliğe anlatmı§ ve Avuatralyadan 
ıhlamur getirtmesi kararlaştınl -
mııtı • . 

Gelen tohumlar halka dağrdıl
mı~. bunlar ekilmi' ve tehir çok 
gesmeden yemy~il olmuş ve Adis 
ababa, ihlamur ağaçları arasında 
doğmuı, büyümüı ve bugünkü ha 
lini almıttır. 

Adiaababada ilk önce yol ya · 
pılmasına yardım eden en büyük 
amil, imparatorun bir otomobil ge 
tirtmesi olmuttur. Bu otomobil A· 
disababanın adeta yeniden kurul -
maaına saik oldu. Bugün Adisa -
babanın az çok ehemmiyeti olan 
her daire ve her müesaesesine oto
mobil ile v&.nnak mümkündür. 

Bununla beraber yağmur mev -
siminin son derece uzun sürmesi 
yapılan yolların bozulma.sına yar. 
dnn ediyor. Haıbeş hükumeti bu
na rağmen 400 kilometre uzunlu· 
ğunda bir yol ile Adisababayı Ci
butiye bağlamı§, bundan başka şi
male ve batıya giden yollar da 
yaptırmıthr. 

Habe§istamn Avrupa ile bağlı -
lığı arttıkça Adisababada ileri a
dmılar atmış, ıehrin öteberisinde 
dükkanlar türemeğe, ve bunlar da 
İngiliz bisküvileri, İtalyan ve F-ı 
ransız ~rapları, teneke kutulu ba-

1 Irklar ve etler satılır olmuıtur. Da 
ha sonra büyük vitrinler içindel 
Paris modalan göze çarpmağa 

başladı 

gruına ittirak ebnİ§ olan delege -
lerimiz Hasan Saka ile Muıtafa 
Şeref; Mihripekta§ Avrupa elu . 
presile dönmüşlerdir. Dünya buh
ranına kartı mühim kararlar alın· 
tnlf olan kongreda baıhca dört 
mesele konuşulmuştur. Bunlardan 
birincisi arsıulusal paraların tesbi
ti mevzuu, ikincisi tecim anlat
malarında en zh:ade müsaadeye 
mazhar memleket meaelesi, üçün
cüsü arsıulusal eşya. mübadelesi 
yerine e•kni gibi alrm ve aatmı u

sulünün ikame edilmesi, dördün -
cüsü de orta ve doğu Avrupa menı 
leketlerinin hububatmm satm alm 
ma11dır. Arsrulusal paraların tes· 
pitinde bir netice elde dilemdiği 

için bu mesele altı kitilik bir ko • 
misyona havale olunmu§'tw. Türk 
delgaayonu kongrada konuşulan 

bütün meseleleri, ana prensipleri
mize uyğun bir §ekilde bulmuı ve 
hemen hepsini kabul ebnittk. 

Yeni tütün mahsulü 
Bu sene memleketin her tarafın 

da yeni yıl tütün mahsulü nefis o
larak yetiımiıtir. Rekolte mikdar 
itibarile fevkalade normal durum
dadır. Trakyada 935 istihaali ge
çen yılın hemen hemen ayni gibi
dir. Son gelen haberlere iÖre on 
altı milyon kiloyu bulan Ege tü -
tünleri piyasası birkaç güne kadar 
açılacaktır. Yerli tüccarlar Muğ
lada piyasayı şimdiye kadar aç -
mışlardır. ikinci sınıf tütünler 
40-70 kuru§ arasında ıatılmakda
dır. 

~1l'ot e.ılı dolaşıyor, bir kasa a- riz. Görelim bir kere! 
'"Yuç doluau banknot ıka - Biraz ıonra ü doktor haatanın 

Çangın böyle bağırıtına kartı, \ 
doktor cevap, bulamadı. Sustu!\ 
Ve Eng Bankeu, ümitsizliğe dü . 

<Arkası var). Eczahaneler yapıld11 ıinemalar. 

Amerikan kumpanyaları bir hll.f 
taya kadar piyasada faaliyete ge
çeceklerdir. 
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~~~~80=-==YO=~ =fe=~ı=U=rlı===t ~ ~~~~~Tu~ayım~ kalkı~.~?Ter~~Ş"!, 
Yemeği henüz bitirmiştik. Kema • 

nfst, bizden biraz ötede duruyor ve 
kontes Bakoni adına bestelediği çar
dqıru yUk.~ek bir san'at heyecanile ~a· 
Jıyordo. 

Kontes bu ahengin dalgaları ara • 
IJm& dalmış gitmiş gibiydi. Yalnız u
zun kirpiklerinin gölgeleri elmacık -
larırun beyazlığı üzerinde titriyordu. 
Göz kapaklan yarı kapanmış bir va -
zlyette idi. Kırmızı kemanın telleri a
rasında süzülüp kendisine kadar 
gelen, kemanistin bakışlanndan kur -
tulmaya çalışıyordu. 

Kansının karşısında oturmuş olan 
kont Bakoni bu duruma hiç aldırmı -
yor görünüyordu. Eski bir içki şişesi
ni sağ avucunda sıkarak ısıtmaya ça
lışıyor, ara sıra sigarasının küllerini 
üflüyordu. 

Kenianist kontese doğru adım adım 
yakla.fıyordu. Ben kontun kıskanç 

tabiatini çok iyi biliyordum. Hatt!, 
bir kaç defa en önemsiz meseleleri 
büyüterek müthiş hiddetlere kapıldı -
tını gözümle görmüştüm. Kemanis -
tin bu akşamki durumuna aldırmayı
p bana hayret veriyordu. 

• Kont ve kontes yüksek Macar a • 
ilelerindendf. Köyün biribirinden u -
7.ak eTlerine hAkim olan bu şatoda 
kan koca sevişerek yaşarlar, çok za· 
manlannı evde geçirirler. Yılın üç a
}'lnı biribirlerini dinlemekle ve köyün 
temiz havasında dinlenmeğe hasre • 
derler. Bir gün birdenbire çekilip git
tfkleri görülür. O zaman ya Buda · 
peştede, ya Viyanada yahut Pariste 
eğlenirler. Sonra yine şatolarına ge -
lirler. 

Kemanis~ çardaşını bitirmişti. Mu
sikinin tesiri ile benim de sinirlerim 
gevşeq'liş bulunuoyrdu. Kont kayıtsız 
bit hareketle portföyünü çıkardı. l -
çinden ytiz pengiielik bir kağıt alarak 
kemaniste uzattı. İşte o zaman kon -
tun bu dakikaya kadar neden ses c;ı-

f karmadığını anlamıştım. Asil bir Ma
"' cnr, hfzmednl para ile ödediği bir a
r · <lamı kl8kanamazdı. Karşısındaki çin

gene kemanist ile kendisi arasında bu 
suretle derin bir uçurum açılmış olu-
yordu. " 

Kontes, koca.8ının kemaniste para 
uza ttıflıu görünce başını çevirdi ve 
büyük bir yükten kurtulmuş gibi ge
~ş bir aef es aldı. Bu hizmetin öden
msi onu, yayın daha tellere ilk do -
konuşta yaptığı garip bir tesirden 
kurtanyordu. 

Kırmızı ceketli kemanist, kontun -
elind~kJ para}'l görünce biraz tered -
dil eder gibi oldu. lnce dudaklarında 
Jmfif bir gillUmseme belirdi. Para 
hll& kontun 1Jlnfrli ellerinde titriyor
du. Bu bir iki saniyelik tereddüt üze· 
:rlne kontun sesi işitildi: 

- Ha~df, al bakalım ı 

Çfftgene ret bildiren bir baş salla -

}ışile cevap verdi: 
- Teşekkür ederim. 
- Ne, ne dedin? 
- Bu akşam para için değil, kendi 

z"·kim için çaldım ... 
Kontun bir an içinde kolu uzan -

dı; kemani~t çene.sine yediği şiddetli 
yumruğun tesirile, masaya çarparak 
bardaklar n tabaklarla birlikte yere 
yuvarlandı. 

Bu vakadan sonra iki ay ge~miş -
ti. Ytiksek Alplerdeki evimde oturu -
yordum. Aldığım acı bir haber, ke • 
manisti hatırlattı. Artık yerimde du • 
ramıyor, işin hakikatini daha i}i an -
lamak' itin Macaristana gitmek isti -
yordum. O günkü gazetelerin birinde 
beynelmilel bir ajansın tebliği vardı: 
''Yiiksek Macar sosyeteleri içinde en 
tanınmış bir kadın, kontes Bakoni, Ra· 
kamaz köyündeki şatosunda, bir av 
sırasında bir kazanın kurbanı olmuş
tur • .,. Bu havadis, kontun kıskançlığı· 
nı gözümün önünde canlandırdı. Bu 
müthiş adam, kim bilir ge~ nasıl bir 
vak'anın bu suretle intikamını alma· 
ya kalkmıştı. 

l\leseleJi yerinden öğrenmek daha 
dojru olacaktı. Rakamaz köyüne gel
diğim zaman rastladığım ilk köylüyü 
ıoıorguya çektim. Kontesin hayatının 
rehlikede olmadığını yalnız yüzUnUn 
tamamile değişmiş, o müstesna gü -
zelliğini kaybetmiş bulunduğunu öğ
rendim. Bence bundan büyük ~ir cina 
yet olamazdı. Kendimi tutamadım: 

- Bunu, hiç şüphesiz kocruıı yap -
mıştır. 

Diye bağırdım. Gayri ihtiyari söy· 
lediğim bu söz, düşünülmeden ifşa e
dilen bir hakikatin ifadesi idi ve ka -
f amda vücütlenerek canlanıyordu. 
Karşımdaki köylü, çok ihtiyatlı bir 
adam olmakla beraber bunu tekzip e
decek bir harekette bulunmadr. Onun 
da benim gibi düşündüğü anlqılıyor
du. 

Şatoya gittim, kont yoktu. Konteııf 
kim olduğumu öğrenince içeriye gir
mekliğim için ısrarda bulundu. Beni 
karanlık denecek kadar loş bir odada. 
kabul etti. Galiba, sarılı olan yüzünü 
bana göstermemek için bütün pence
releri kapatmıştı. llaç kokusu ile dolu 
sıcak bir karanlık içinden sesini işifr 
yordum: 

- Siz misiniz, azizim? Neye geldi· 
niz? 

Hiç tereddüt etmeden cevap nr • 
dim: 

- Jntikamınızı almak için. 
- intikamımı kimden alacak sınız? 

- Rica ederim: beni aldatmaya ça· 
lışmaymız. Kocanızın tabia'tini pek 
iyi biliyorum. Daha geçenlerde, ke • 
manlste yaptıfmı görmedin mi? Bu 
adam kıskançlığından her şe>i yapa
bilir. son m.arif eti de meydan da. 

- Son marifeti mi? 
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- Benim neyime ımreniyormuş? ı nn gelini bana söylemişti. "Kocanı 

gözetle, onun işi çapkınlık için biçil -
miş kaftandır. Kendfıti de yakışıklı.!" 
Demişti. Bir de kadın hastalrklann
dan ihtisas diploması alırsan! ... 

~I yim varmış? .. 
... lmrenilmiyecek neyin yok? Eski 

g'U'nleri düşün bir kere .. Bundan daha 
mı iyi idi? 

- Bana "nankör,, mü demek isti -
yo1'811n? 

- .Sunu da nereden çıkardın? Bi -
rb ağır başlı ol, sinirlenmeden ko • 
nuş.. 

Zübeyde silkindi. Ayağa kalktı: 
"- Sen r.aun hep böylesin.. Allah 

çeMne kuvvet vermiş. Hiç la.tın al -
tında kalmıyorsun amma, ben .. ben •• 
bea-

Topuklarını vura vura yatak oda -
mna çekileli. 

Arkumdan gittim. 
Onu yeniden kollanmm arasına al

dım: 

- Sen beni tı1evmiyorsun artık •. 
D'dl-. 

- Sen seviyor musun sanki? Bütün 
rtln kfm bntr kimlerle dtişUp kalln -
yonun 1 Doktor detll mf1'in, ne yap -
iM sfslt kahr .. Zaten ı-u Paf&Ja-

Perde kalkmıştı. 
Bütün kavgaların kaynağı bir tek 

duygu imiş: Kıskançlık .. 
Kendisinin olan bir şeyi kaptırmak 

korkusu •.. Kafaları işlenmemiş ,.e ge -
ri düşünüşlü insanların, daha doğru
su hayvan lann ilk duygusu ... 

Karımı dizlerime oturttum: 

- Zübeyde, üzülme! .. Seni ne kadar 
sevdiği mi bilmezsin. Sevmesem bile 
mademki bugün evlenmiş bulunuyo- -
ruz, bir tek in.un gibiyiı. Ölünceye 
kadar neye mal olursa olsun, seninle 
yaşıyacağım. Jşin ucunda daha çok pa
ra kazanmak ümidi olma.-m ben bu ih
tisu işene çahŞtr mıydım? Ben ka -
zanacağım da ne olaeak? Gene senin 
lçfn-

Onu oldukça kandırmış gibiydim. 
Arlık nlu uslu dinliyordu. So • 

nanda: 

Hakiki nüfus Myımı işi kendini ge· J Stokholmda son dereceye dUşme8i ve( cuk doğumuna karşı aşırı bir ~;s 
çen ruırın başlangıcında gÖ..<öJtermiştir. lngilterenin bu hususta tam yükün\iı ta düşerek çocuk sevgisinden 11 1"1 
Büyük sanayi ve enensel tedm ha - aldığına kanması dünya pazarlarının ı refah ve para hırl'ına sarılrna~0 • 
rcketleri de bu S"Jralarda uyanmıştır. k<'ndilerine birçok yerlerde daralma· da psikolojik şartı remin eder. f 
Bundan önceki nüfu.<öJ hareketlerine sı n• kapanma.•n ile birlikte olmuştur. günkü büyiik A ' 'rupa şehir1eri11dtbS . 
dair bilgiler, açıklar, yamalarla dolu Burada nüfusu en çok arotanlar en cuk doğumuna karşı görülen en p 
olduğu için ölçülü ve doğru bir mu • zengin demir n~ kömür madenlerine yük engelin refah Ye para hırsı'~ 
kayeseye eh·erişli değildir. Ancak son .sahip olmak yüzünden büyük sana)i· topl:ındığ'ı görülüyor. Fakat ~~ 
130 yılhk, o da Anupanın olmak üze- ini son dereceye vardıran ve bunun sebep olmaktan ziyade bir ~et~ ~ 
re, nüfu.!'l hareketlerini biliyoruz. Ha- neticesinde en geniş deniz tecimint' Çünkü yukarıda da söylediğıın~~,, 
kiki nüfus sa},mı AYrupa nüfu.<ıunun girişenlerdir. Buna karştJık nüfusları • bugünkü Anupa. nüfus yükün11 fi 
birdenbire artmasiyle birlikte haşlar. orta derecede artanlar, Fransa gibi, mamiyle almış olduğu için parf~r· 
1801 de 27,5 milyon nüfusu olan Fran daha çok ~fftçi olan memleketlerdir. refahı nüfustan daha krymetJf I' 
ıııa 1931 de 41 milyon olmuş: yani 130 Fakat hangi şekilde olursa olsun Av· mektedir. _..-
y1l içinde Fransanın nüfusu 100 de rupanın bugünkü hali nüfu.qun kemi. önümüzdeki ikinci nülıu VV"'tİ 
48 artmrştrr. 1800 de lSO milyon ka - yet ,.e keyfiyet itibariyle yübel cumiluriyet rejim.inin Türk f,JI ~ 
dar tahmin edilen Avrupa nüfusu mesiyle baş başa giderekten vücu~ üzerinde yaptığı tesiri ve ı.-erd14',. 
1900 de 401 milyona,1930 da 500 milyo· bulmuştur. Sebep 're netice me.sele.oı1i · mü&pet neticeyi göstereceği içill d~' 
na varmış; yani 130 yılda 100 de 13;; ni bir tarafa bırakarak iddiah fara· 1Uz bizleri değil, bütün dünyaV' ~ 
artmıştır. Bu müddet içinde en çok ziyelere başvurmadan diyebiliriz ki lendirecektir. Öyle aanıyorwn ~I: ~ 
nüfus artkanhğı Ingilterede görüJü - yeni h~r medeniyet, her yükaeliı ve ulıuunun tarihte oynadığı bfig,,.,.,l · 
yor. 1800 yılında, Galles memleketile her bayındırlık, ruhun bir beden is nülu•ça en bereketli ulıulartlOI' 1 
birlikte, 8,893,000 nüfusu olan İngilte· f(>mesi gibi, mutlaka iman rokluğu u- mcuından ue t'!biatiyle yüksek ııt 11'1 
re 1930 da 40 milyonluk bir memleket tiyor. Ettki .zamanın fÖhretli bütün rekll medeniyetler geçirmnintl~,f 
oluyor; yani 100 de 350 arbyor. Buna medeniyetleri dahi nüfua artması ilt gelmJ.ıtir. Geçmi~teki nüfus ı.arv 1' 
bir de dışanya ~ıkardığı göçmenleri birlikte ı-ücut bulmuı, nüfu& düıtükç~ Jerimizi elde etmek mümkün o~ı 
katarsak bu devirde en yüksek nüfus bu medeniyetler de göçmüıtür. Mese · tan'lıimizin iniş ve çıkışlarını ~~ 
artmasının Jngilrerede olduğu anla - lA eski Yunan ve Roma medeniyetle· pet bir surette görebilecektik.~ 
şıhr. Hiç şüphe yok ki Avrupa nüfu - rinin yıkı1ma81 nüfwı çökfintüleriyle 130 yıl önce bütün Avrupa ~ 
sunun artmasiyle birlikte onun acun birlikte olmuştur. Hattl bugtlnkfi AT· 180 milyon iken Türklerin 119~ 
egemenliğine doğru , yürümesi nüfu.ct rupada başltyan nüfus durgunluğu rı herhalde mühim bit yektln tll~ 
hareketleri için de herkesin gözünü aç daha şimdi den tarih ve ek\>nomi bil· du. Birçok yerlerde hükumetslS ttJPI' 
mağa ,·e düşündürmeğc değer bir o - ginlerinf relAşa düşürmektedir. Hiç Türklerin bugünkü nüfuslarıo-~ 
loştur. şüphe yok ki Berlin ve Stokholm nfi· sa dahi gene en kalabalık ulus 

Bu oluşun sebepleri çok karışık fuslarında görülen bugünkü durgan. biri olarak görünür. ~' 
ve düğümlüdür. Tarih~iler, ekonomi luk bütün Avrupaya yayılır ve bu hal Geçmf§İn verdiği bu güzel ., .~ 
bilginleri bunları çözedursunlar. Ben dört beş kuşak giderse Yunan ve Ro· sek örnek gelecek için çok kav"'~ 
bunların üzerinde duracak değilim. ma medeniyetlerinin başlarına gelen umut kaynağıdır. Büyük At.adi~ 
Yalnız kabataslak görünen şu ki Av - felAket Anopa medeniyetine de gele- açtığı yeni Türk rejimi de bu~· 
rupa büyük sana}iinin dünya pazar- bilir. Yalnız hayat kanunlan bu tan tan hız alan yaratıcı bir kal~&d'. 
tarını kendisine açık bulduğu müd - ·da ~ırf aklf ve zec'ri istf dlAllJerden Bundan böyle nereye ve nasıl •:..,,, • 
detçe, kazandığı nüfus bereketine kar. ~ıkan hükümlerle yürüyecek kadar mizl yapacağımız sayımlar gil1P
şılık, gene aynı Avrupada büyük harp yavan olmadığı için bu klhtnlik de cektir. ..AtJ 
tanberi nüfus artmasının hemen her yerinde değildir... Tilrk ulıuunun dirim hareJtlllP~ 
tarafta durması ve bilhassa Berlin ve Fransada eski rejimde TIL<öJatt ola - hiç söz götürmez aayılarla (/Öl~f 

- öyle ya! Avdaki kaza müthiş rak aileler daha kalabalık, daha çok birer belge olan bu aayınılar' ;J' 
değil mi? çocuklu olduğu halde çokcuk bakımı Tllrkiln canla bafla ve tam blf"",Jı" 

- adden öyle. ve genel sağlık işlerinin yolunda bu· rulukla yardım. etmesi kendl ~· 
- K8caatzdt aı.t ttfff dlulüt.kkak ! lanmamam vtizilndm nüfus Jlerleme- nuı izurlnl. aliriin nnlamnAı ~ı ' 
Karantıl<ta görünmeyen kontesin s i p~k hafif oluyordu. Halbuki cum - Bir sürü bile aayınuız idarı ~I 

ah ettiğini işittim. huriyet rejimi ile birlikte sanayiin i - mezken koca bir uluı hiç ldafltı 1°) 
- Hayır, kocam değil! Jerlemesi, çocuk bakımı ve genel sağ· mez. Bu sayımda bütün vartı1' ,.JI ııı' 
Ben ı:ıUkilt ediyor. sonunu bekliyor- lığın önemle korunması nüfusu bir • luklarımız, eksile ve gedikl~ ,ol~ 

dum. Kadın yine titreyen seı;ıiyle ila· denbire artırmış, ~ocuk doğumu eski· Türle bunlara bakaraktan k --1ıı t' 
ve etti: ı:ıinden fazla olmadığı halde bile ço - nu . bilginin verdiği bir emnır-;,. ~ 

_ Biliyorsunuzya, Ben çok güz.el cuk kırımının azalmaı:ıı ve çok yaşa - yin edecektir. Hükumet de"° 'IJSI ı' 
idim. Bütün erkekler beni müstesna )'anların çoğalması bu harekete kuv • işaretlerle hepimize yaraycak 

0 

bir güzellik re görüy~rlardı. Onların , ·et vermiştir. hayırlı işleri görerektlr. ,,.~ • 
takdirli bakışları altında ailemizin sa Nüfusun artıp eksilmesini doğumla Sayım işine hilkılmetlmlıllt Jtlltfl 
adeti yıkılıyordu. Buna mani olmak ölüm arasındaki nisbet gösterir. Do - miyet verTTU'&i Türk uluaunzul~ ~ 
için bir şey lazımdı: Güzelliğimi mah ğum, fiziyolojik, ekonomik ve psiko • ma ve çoğalma çağının gird bl ı'J 
ntmek, onun yerinde başkalarının gö Jojik şartlara bağlıdır. Bunlann ilçfi· terlr. Eğer bu işe Avrupahtar gi 1' ' 
remiyeceği bir güzeHik bulundurmak, nün de elverişli bulunduğu· devirler },J önce başlamış olsaydık -!,d b~ 
kalp güzelliği! Kocamın saadeti, be • nürus artmasına en uygun olan za • jimler Türkün servet ve nüfUS ot ed 
nim ,.e ailemizin ııaadeti buna bağlı manlardır. Fiziyolojik şartlardan derece israf edemezlerdi . .Mal~ 
idi. Yine bir gün ava çıkmıştık. Bir maksat evleneceklerin sıhhatli ve nor- nımızın kıymetini biliyor ııe kil'~ 
ara kocamdan aynlmıştrm. Bu daki· mal olmalandır. Normal aileleri ço- nı istiyoraak bunlann ha:--"'7-
ka benim için bulunmaz bir fırsattı. cuk bereketi karşısında korkutmağa bir aaat gibi gözönünde bul bi ;,;" 
Dolu tüf eğimin namlusunu yüzüme meydan ,·ermiyen geçimler ekonomik .ayım iılerine öz iflerinrlZ gl 
çevirdim ve tetiğine bastım.. şartı teşkil eder. Normal ailelerin ço· lım ve ne mutlu bize digelilf'. 

- iyi amma, benim beş param yok 
ki .. Sen kazandıklarını kendi hesabı
na bankaya yatırıyorsun? 

- Senin hesabına yatırayım . Ben 
bu iklıtl arasında bir fark göremiyo • 
rum. lster misin, hepsi senin olsun! .. 

dft 
Boynuma kollarını doladı ve sarıl-

ATtık eski durgunluğu ge~mişti. 
Sevinçli idi. 
Hele banka def retine para yatır -

dığım zamanlarda o kadar şen olu -
yordu ki .. Gülüyor, boynuma sarıh -
yor, bana sokuluyordu. 

Keşke bunu önceden bilseydim. 
Bir ıaman da böyle avundum. 

Ah, o zaman hiç düiiünmemişim: 
Onda koca.~rna gönülden bağlı bir ka· 
dından ziyade müşterisinin cömertli
ğini zoraki ödemek için çabahyan bir .. 
bir .. in ruhu varmış .. 

Bununla beraber işin bu astar ta. 
rafını o zaman da anlamış olsaydım 
üzüleceğimi ummuyorum. Çünkü ar
tık pratik bir adam olmuştum: 

- Maksat olsun da biraz eksik bi • 
raz fazla ... Ne yiizden olursa ol.sun! .. 

Diyecektim. 

• • • 
Hayatrmr ~ze1Jeştfrmek f ~in a · 

radığım evlilik, yan~ yavaş sahte 
yaldızlan dökUlen bir ~erçe,·eye hen-
7.fyordu. GUn geçtikçe ~ekilmfyen Ye 

cla7andmıyan taraflan meydana çı • 

kıyor, Zübeyde de güzelliğini kayb& 
diyordu. Gözlerinin parlayı§ı sunu -
yor, yüzünün rengi soluyor, dişleri 

sararıyor, vücudüniln çevikliği azalı· 
yordu. Tüyleri dökülen, smkalaşan 
bir kül kedisine benziyordu. 

O sanki bu gayeye varmak için bü
tün gücünü harcamış, vardıktan son
ra ise kendisini koyvermiş bulunu • 
yordu. 

• • • 
Bir gün salonda genç bir arkada -

şımla oturuyorduk. Hastabakıcılarrn 
oda.<öJından ince bira kadın kahkah&Bı 
duyduk. Genç arkadaşım başını otur
duğu koltuğun arkalığına bıraktı, 

gözlerini kapadı n hülya içinde: 

- Ferit. .. ne güzel musiki! •. 
Dedi. 

- Kendisi güzel değil mi? 
- Şüphesi7. o da güzeldir. Sesi böy-

le olursa ... 
Henüz mekt~ten çıkmıştı ve onun 

karakteri de bana benziyordu. 
Bu sırada başdoktor Ahmet Bey 

saçlarını arkaya doğru parmaklarile 
taraynrak içeri girdi. Gençliğinde ev
lenen, çabuk boşanan ve o zamandan
beri dul yaşıyan bir adamdı: 

- Ne konuşuyorsunuz burada? 
Diye sordu. 
J{arşımıdaki kanapeye yarı yarıya 

uzandı. 

Kadın kahkahuı )'eniden duyul • 

du. (;evap verdim: el• il': 
- Demin bu sesi duyınutt111 ! d' 

'-iid ,, 
na '"kadın gülüşü ne •-- ;4 

mlştt. _.,clJ ~ 
Ahmet bey biraz daha ıu 01111 

yerleşti. Sonra oldukça 'IAr 
öksürdü. 

1 
td 1rl> 

Yanımızdaki odada fiınd 
1
, 

tu. l•rıııf 1" 
Bir sigara yaktı. Duına" ' 

ka halka tavana savurdu· . ti" 
- Evet, uzaktan hoş gelir, 

yaklaşmca?.. ı 

- Ne olur? 
1 

bft Jı~ 
- Ne olacak? Dayanıltll~ureuO' 

alıyor. Akordu bozuluyor. 

luyo~ ' 
- • • • • bit 1'1!'. . 
- Kadın, çabuk. ~okan t kÖtU ::,, 

gibidir. Jyi ambalaJlı f~ına cı-~ · 
zırlanmış konserve kutu a fa~* '1"'~ı 
zer. Hepsi de göz aırrt~r·ndell ~~ , 
de doksan dokuzunun ıçı f'iltde 
kokmuş bir yemek çıkar. 41"' 
leri nasıl bulmalı ? Utiill ~· "'"" 

Ahmet Bey her halde bnd•" '7~• 
Jardan de.fil , kendi karı~rdf"• "otl 
diyordu. Adamcağızın ~rs ar•d• ueit' 
inmi~ ki boşandıktan 80 fnaıtıf 1 

· - · h tde bıl • yedi yıl ge~tıg~ a ,~, 
nü ku·be!memış.. d11f1• ç 

• h" nefeS Stgnrnsrndan ır . ~ 

k ·· ·· de' anı ettı: -4. re sozunc .. (jtrktl" pr· 

• 
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Istanbul A takımı Sovyet 
takımını yendi 

milli 
•• 

gureş 

heyecanlı oldu. lstanbul güreşçileri 
2 - 4 kazanmıya muvaffak oldular 

Güreşler çok 
zorlu rakiplerini 

Multala Üe rakibi 

~yet Ruı milli güreı akı · 
tlti)Je dün gece Taksim stadında 
1•~nbul A. takımı kartdaıtı. Bi • 
l'İııci kar9ılaıma ihtiyat İstanbul 
tilltnniyle oldutu için bunu Sov -

)etJer kaunmıılardı. Fakat dün 
geteki gUreılerde lstanbul A ta -
kı:ıır güreıeeeği için halk asıl bu• ı 

• ?l ehemmiyet veriyordu. Bunun 
ıcindir ki, atadın balkon ve tri -
b:· 

<>nleri hıncahınç dolmuttu. 

E'Vvela §Unu derhal yazalım ki, 
1 '1.lt1nıım1z ciddi bir çalıtmadan 
'

0 nra hu mühim karıılaşmayı ka
~'llınaya muvaffak oldu. 

Cüreıı.lerden evvel Halter tec• l"'b ~ 
du ~leri yapıldı. Saat tam dokuz-
' tlk güreıe ba9la]ldı. 

KENAN - DSEKOSNKI 

, 8u güret bir hayli hareketli 
0~~u. Sovyet genci bir hayli atak 

iUre§iyordu. Orta hakemi Sov • 
l't~\ B' · · · b b ·1~ ' · ırıncı partı era ere ı an 
tdiJd· lk' · 'd · h lt 1• ıncı partı e ayn1 are • 
et}~ ll'lanzaTayı gördük. Fakat Ke 

!\an burada bir iki oyun yapmaya 

:'!ebbu_ etmiı ve bunları kısmen 
be.t'bik edebilmiıti. Bununla bera · 

ı;r l(enanın sayı hesa~iyle mai -
I> olduğu bildirildi. 

y AŞAR - BASKALOF 

lor 61 kiloda Sovyet 
0

genci Baska
t 'k Çok Çetin ve sert güretiyordu. 

d:ıc~ Yatar da sağlamdı. tık on 
l'lı' ~ a ~erabere bitti. Orta hake-

' 1 iil"kt" u. 
İkincı' · • 'lk .. d k'k ''nd partının ı uç a 1 a -

Çobanla rakibi 

Bu çok hakim güreı 15,26 aa· 
niyede eserini verdi ve Mustafa 
ten kün~e ile zorlu rakibinin sır
tını yere getirdi. Muıtafanın bu 
güreı ini göremiyenler, duvar!ar -
daki afitlere bakımlar: Ayni 
manzara, ayni atıf. Orta hakemi 
Sovyetti. Mu.tafa fevkalade al -
kqlandı. 

MEHMET - GONCA 

Ağırda Gonca ile Çoban Meh • 
met kuıılattılar. Çoban daha ilk 
saniyelerde hakimiyeti aidı. tik 
dakik1'.1arda Mehmet minder ke
narınds baıhyan bir hareketlt> ra· 
kibini yere alarak 11rtını yere ge
tirdi. Fakat minder kenarında ite 
baıladığı vakit hakem düdük çal
mııtı. Bunun içindir ki. sayılma
dr. Neticede Mehmet hak ettiği 
galibiyeti sayı hesabiyle kazandı. 

İstanbul A takımı Sovyet milli 
takımını 4 - 2 yenmeye muvaf • 
fak olmuıtu. 

halk Sr jmden tu,luk bir galibiyeti 
bekliyordu. Fakat Saim nedense 

birinci devrede atak oynamasına ~-------------..----. 
rağmen ikinci devrede biraz ağır 
davrandı. Orta hakemi Sovyetti. 

An karada 

Güre, bittiği zaman iki gür.er & .a · i ı ı; takı Q1 
çi de aıaiı J\ikan müsavi vaziye- lYlı. :A 
te ıörülebilirlerdi. Bununla bera
ber Saimin büyük §Öhreti kendi • Ankara mubteliti 
sinden daha fazla §eyler bekleti- k 

1 
'-?erin~ oynıyaca yordu. J 

NURl - ZOLOTOF 1 Ankara, 16, (Kurun) - Id . 
man cemiyetleri ittifakı bugün 

72 kilo, Sovyet genci hasta ol- . Ankara muhteliti yerine milli 
duğu için, yapılamadı. Eğer ya • . takm1m Sovyct oyunculariyle 
pılsayt.h bu kiloda önce Yusuf karşılaşmasını kararla§tınnrştır. 
Aslanı göreeekti. Bu siklet atla _I Takım oyunculamım hemen An 
narak 79 kiloya geçildi. Zolot~f- j karaya gelmeleri bildirilm~tir. 
la Nuri karıılaıtılar. Sovyet gu ~ I tzmirden Vehabm getirilmesi 
reıçi bir hayli çetin ve at~k görü- muhtemeldir. Maçın hakemi ls-
nüyordu. ilk devre berabere bitti. , tanbuldan Suphidir. 
ikinci aevrede sıra ile evvela Nu- '----..... ---------il 
ri sonra Sovyet üstte çalıştılar. • 

Neticede Nu~i ittifakla sayı Bır ayı avı hazırlanıyor 
hesabiyle galip geldi. lıtanbul avcılar ve atıcılar birliğin-

i den: 
MUSTAFA - DER S 29 Birinclteşrin 1935 tarihine rast-

87 kiloda Muıtaf a ile Der is gelen Cumhuriyet bayramı için (Ka
kar~ıla~tılar. Gecenin en mühiç tırlı) dağlannda bir ayı ve yabando
ve güzel kartılaıması bu oldu. muzu avı hazırlanmıştır. Bayramın 
Sovyet genci Muıtaf adan daha u- birinci günü sabahı Akay vapuru ile 

n Yalova yoluyle gidilecek ve üçüncü zun, daha iri yapılı idi. Buna rağ-
günü aşkamı da aynı yolla dönülecek 

men Mustafa büyük töhretine ve tir. 
kuvve:ine değer bir güreı yaptı. lştfra.Jc etmek isteyenlerin 26 Blrin-
llk on dakikayı berabere bitirdik· citeşrin 1935 Cumartesi gününe ka · 
ten sonra asıl itini ikinci devrede dar birliğin Bahçekapıda Agopyan 

hanında 6 numaradaki merkezine ha· gördü. Deriı kura ile yere yatmıf-
ber vermeleri ve av tafsilatını öğren-

tı. Mustafa ilk andan itibaren 
mek isteyenlerin de her gün saat 12 • 

aalto ve ıuplea yapmaya çalrıtı.' 14 arasında birlik merkezine uğrama· 
Ağır rakibini saldan soBan ıü - Jan veya aynı saatlerde 20008 numa-
rüklemeye baıladı. raya telefon etmeleri Uzımdrr. 

~1 a So"Yet genci kura iJe yerde 
Şa;1tınaya baıladı. Bu esnada Ya
bit Çok Çalı9tr. Ve 12,35 saniyede 

•alto il k'b' . . derdi ... e ra ı ının sırtını yere 
a· ~ege rnuvaffak oldu. 
ıtınci .. . h lk .. &İt d ıureıın a ı muteeı • 

tın~ en neticesinden sonra Yaıa
''"i ud'tuşluk galibiyeti halkt çok 

n ırdi. 

SA.1M - GEGEROF 

ı 66 lcilo ka l d . . . tri b. r11 atma11 a seyırcı· 
'onuçı •r ~a~li nıütee11ir eden bir 
lıeaaı.:~ı bıttı. Çtinkü Saim sayıl 
~ e Yenilmifti. Halbuki 

Sovyetlerde 
Güreşçilik 

Sovyetlerde güreşçilik bütün hal • 
kın en sevilen sporlarından biri -
dir. En es.ki zamanlardanberi bil· 
hassa kırım, Şimali Afrikaya, Or -
ta Aıya, Batkırıstan, Kırgızistan, 
Tataristan ve Moğolistanda otu • 
ran cenup, cenubi ıark ve f&l"k mil 
letleri arumda milli güreıçilik bü. 
tün ıenliklerde milli rakı atlayıf, 
oyunlar vesairelerde ön safta idi. 

.lbtili.lden ıonra Sovyet Ruı olma· 
yan köylerde kültürel, ıiyaıi ve e
konomi hareketlerindeki inkitafi -
le beraber idman ve sporculuğa 
kartı alaka son derece büyümü§ · 
tür. Hali cumurluklarm miJJiHol 
hoz ve Sovhoz bayramlarında bin 
]erce köy halkı ak ıaçlılarından 
en küçüklere kadar milli güretle -
re filen iıtirak ederler. 

Bununla beraber en ziyade tat
bik edilen ve güretin muntazam 
ıpor teklini arzeden Fransız veya 
Yunan Romalı gürq tarzıdır. Fran 
ıızgÜreti henüz tehirlerde fi'zik 
kültür kurumlarında tatbik edil · 
mekte iıe de tedricen köylere Sor 
hozlara ve Holhozlara da nüfuz 
etmeğe batlamııtrr. 

Fransız güreıi en ziyade Mos · 
·. kovada taammüm. ~tmiıtir. Çün

kU Molki>nela Lulyakof, Baıka ~ 
kov, Barzof, Yagorof, lvanof, Ka· 
tolin, Pilnev gibi yüksek ımrf gü .. 
reıçiler vardır. Leningrat da ke-
za yüksek güreıçiler Rokov, Tara. 
sov, Zolotov, Stapanof, Okranya· 
da Spiridonof, Stolarof, Kari, Gon 
ca ti mali Kafkasyada Şokolof, Seı 
ganski Deriç, Pustinikov, Kafkaa • 
yada Vardiyan, Nazarıyan, Çe -
konaki ve Şigayif gibi yüksek gü
retçiler bulunmaktadır. 

Karel cumuriyetinde Fransız gü 
reşi smır!arı bititik olan Finlindi·· 
ya.dan geçmit ve o kadar rağbet 

kazanmııtrr ki, hemen hemen ora 

ormanlarının her mıntakasmda gü 
ret talimleri için trampilinler var
dır. Karel cumuriyetinde Kakko 
Kaperva ve saire gibi tanmmıJ gü 

retçiler vardı. Gorki, lvanof, Mi· 
nisk, Taıkem Movasbirsk ıehirle 
rinde de Fransız güreıi tatbike -
dilmektedir. Sovyetlerde şehir ve 
mıntaka fampiyonluğu için resmi 
yal'Jllar yapılır. Bundan batka mu
ayyen zamanlarda Kızıl; ordu 

1 r34 yılının Sovyetler pmpiyo • 
nu Moskovah Lulyakof ancak i
kinciliği almıştır. Üçüncü Tvale
viç Leningrad. Yanm sıklet 60 ki-

toya kadar ansızın Sovyetlerin 1933 
ve 1934 yılının daimi fUDpiyonu 
Baskokov mevkısiz kalmıtbr. 

Birinci olarak Taruov ve Na• 
zaryandan evvel Varzof (Moslco • 
va) çıkmıftD'. 

Hafif aıklet 66 kilo bir tek ceza 
puvan almaksızın ve gayet parlak 
teknik göstererek f&mpiyon unva· 
m Yagorof Moakova almqtır. 1 .. 
kinciliği lıtilyarof dan önce Koı • 
tantinof almıttır. Moıkovah lva • 
nof ve Skolof (Rostov) birinciliğe 
ittirak etmediler. Yarı orta ırklet 
72 kiloya kadar birinciliği kat'iyet 
le 1933 ve 1934 yılmm Sovyetler 
ıampiyonu Katolin (Moıkova), l· 
kinciliği Şigayif (Baku) üçüncü .. 
lüğü Nukkeri almışlardır. Orta 
sıklet 79 kiloya kadar pek çetin 
gürqten sonra birinciliği Pilnof, 
ikinciliği Stanof ve üçüncülüğü 

Stalyarof almıtlardır. 

1934 yılının Sovyetler f&mpiyo
nu Zolotof birincilik yarı,larına 

ittirak ebnemittir. Ağır sıklet 87 
kilo kadar, f&mpiyon unvanı De · 
riç, ikinciliği Çıhvace ve üçÜncülü 
ğü 1934 yılının Sovyetler §ampi -
yonu Kazanaki almışlardır . 

Ağır ııklet 87 Hodan yukan ç.. 
tin güreş ve hemen müsavi dene • 
bilecek kuvvette birinciliği Gon -
~a, ikinciliği 1933 ve 1934 yılının 
Sovyetler tampiyonu Pustinikov 
ve üçüncülüğü Zagoriyko almıt • 
lardır. Sovyet güre§Çileri son ıene 
zarfında dxp.rda da gürettiler. 

1834 ağustosunda Türkiye muh
telif takımlarile kar9ılaıtılar; Bu 
senenin §ubat ve mart aylarmcla 
Sovyet güre§Çileri SkandinaTya 
güreşçileriyle karşılaıtılar. 

Oradaki Sovyet güretçilerinin 
hasmı olarak laveç ve Norveç.İn 
en kuvvetli amele güretçileri çık
mışlardı. 

Sovyet güreıçileri orada 15 bf. 
rincilik ve 3 ikinciliği kazanmq • 
lardı .. 

1935 mart ayında Sovyet takım 
larx Finlandiyaya giderek oranm 
muhtelif amele ıpor birliğinin ta

krmlarmı yenmi,lerdi •• 
mesleki birlikler ve sair kurumla- -------------
rın güreş birinciliği için yarışlar 

yapılır .. 1935 de bilhassa Kızıl' or
du meslek birlikleri Dinamo ve 
Spartak Spor birlikleri arasında 
gayet meraklı birindlik müsabaka 
ları yapılmıştır. Bu meyanda Sov 
yeller resmi f&Dlpiyonluk yarış -
larr da yapmışlardır. 1935 yılın 
birinciliği birçok yeni genç güret· 
çiler şampiyon namzetleri olarak 
gösterilmitlerdir .. 

L S. K. kulübünün atle
tizm şenliği 

1. S. K. Baıkanlığından: 
19. 10. 935 Cumartesi günü .u.at 1'..10 

da Fenerbahçe stadında yalnız tiye • 
]erimize mahsus olarak bir atletizm 
şenliği tertip edilmiştir. 

Faal üyelerimizin yazılmak ve gCi • 
rüsmek üzere 17. 10. 935 Perşembe 
gü~U saat 17 de Modada Klübe ,.e Ca· 
martesi günU de tam saat 14 de Fe • 
ner Stadına gelmeleri bildirilir. 

En hafif siklet 53 kilo birinci - - -----------
Çemi, (1934 de Leningradh Ra - Yeni Eser!er 
kov idi. FATMA 

lkinci genç güretçi Spiridonof Fuat Ntbi.l Ertok 

'(Kiyef) üçüncü Varkaniyan (~Iİ· I Küçük hikayeler 
van) 60 kuruş 

Çok hafif sıklet 55 kiloya kadar Mutllika alınız ve okuyunuz 

şampiyon unvanı Çekonski (Tif -1----Sa-tııiış•y•cn.·.·.".' A•KI•" .T ... _ _._ 

lia) almııtır. 
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Gerze belediyesinin 
yaptığı iyi işler 

Gaziantepte ------- Mersin çocuk yuvası 
Halkevinin Koruduğu güzel bir kuruP1 

Hükumet konağı - Lise - d " 1. b. .. " 

Yapılan işler 

Yeni ilbayın incelemeleri - Yollar - Kasabanın anıt - Harita - Uçak ve eger 1 ır ogretmen 
görünüşü Aydınlık - Mezbaha Gizi Ayintep, (Özel aytanmız-

dan) - Sayın aaylavnnrz parti bat 
kanı Bay Ömer Asmı Aksoy, Ku -
run adına dilediğim bulu§mayı 
büyük bir nezaketle kabul ederek 
sorduklarıma fu cevapları verdi: 

HUKÜMET KONAC.I 

Sinop llbayı Süreyya Yurdakul ve genel aytarımız; Ger.zede kar -
ıılıyanlar arcuında. 

Hükumet konağına ait inşaatın 
durması, parasızlık yüzündendir. 
Bu işe sarfolunacak para, özel mu • 
hasebeye teberrü edilmiş olan es
ki yurd ve ocaklık vesikalarının 

tutan ile Kürkçü hanının maliye· 
den ıahn alınarak çrkacak müşte
riye satılmasiyle hasıl olacakdı ki, 
tutarının altını, bin liradan eksik 
olmıyacağını tahmin ediyoruz. Mu 
amele henüz sonuna ermediğin • 
den ilk alman altı bin lira ile te • 

Anadoluda dolaşan genel aytan -
Tnl'Zdan: Yeni Sinop ilbny:ı Süreyya 
Yurdakul, teftiş için Guzeye giderken 
beni de beraber götürdü. İlbay bura -
ya ilk defa geliyordu, hazırlıklar ya
pılmıştı. Kasabanın ağzında ve i~in -
de taklar kurulmuş, bütün binalar 
bayraklarla süslenmişti. Hükumet er
kfinile parti ve teşekkülJer n bir çok 
halk kasabanın dışında muzika ile 
karşılnmağa çıkmışlardı. llbay oto -
mobilinden inerek hepsinin ellerini 
sıktı n yaya olarak onlarla beraber 
halk partisi binasına gitti, orada ve -
rilcn şölende kar ılıklı (diyevler) söy 
lendi. Kadın e~kck bir çok ahali il -
bayı görmek için sokaklara dökülmüş
lerdi. 

YOU.ARDA 
Yeni llbny geçtiği yo1lan da tetkik 

etmek için yanına nafia müdürü öz
amlay:ı almıştı. Sinoptan Gerzeye 
52,5 kilometrelik iyi, kötü bir şose var
drr. Bir çok yerleri düzeltilmeğe muh
taçOr. Yolun (Kabalı) ya kadar olan 
kısmı çok iyidir. Ondan sonrasında 

bit çok yerler bozuktur. Daha ön~e 
bUyük bakımsızlıktan batmışken na -
fia müdürü meydana çıkarmıştır. Bu-
' r.ıhırda mütemadi tamirat devam et-

mcktA? ve çifte silindirler işlemekte -
dir. nu yol üzerinde biri (120), diğeri 
(fl.O) ve öbilril de CGO) metrelik ilç 

Jcöprliye ihtiyaç vardır. llbay yollar -
da durarak tetkiklerini yapmış ve 
ger<*en buyuruklannı vermiştir. 

G<JRONOŞO 

<kn:c.nin G<>rkeni (manzarası) pek 
hoştur. Kasabadan denite ve deniz -
den sahillere doğru öyle bir görünü
şü rnrdır ki şöyle bir bakış en sıkın
tılı gönüllere bir ferahlık verir! Ka -
sabanın en iyi yerleri iskele başile 
köşk parkı, hn.lk parti binasın1n bu • 
lunduğu y<?rlerle yeni mekteplerin 
kuruldu~u sırtlardır. Çarşının bir 
kısmı dnracıktır. 

Sahil kısmına binalar ve dükkan -
lar yapılarak denizin görkenJ kapa -
tılnıa.k gibi bir yanlışlık yapılmıştır. 
O binaları yıkmak ve kasabayı güzel
l~nnek gerektir. 

URAY 

Kasabanın giizel bir uray binası 
vardtr. Bundan üç sene önceki ziyare
tlıhde şarbay bulunan bay Faik çe -
ktKnis ve onun yerine Şükrü Olgun -
soy :geçirilmiştir. Genç şarbay iki yıl 
içinde, kasabanın kanalizasyonları -
ru, reni ve tamir suretile kaldırımla -
nnı başarmış, mezarlığı kaldırmış, 

batı binalan satın alarak yollan ge
nişletmiş, 1200 metre demir su boru -
su aldırmış, 7 tane lüks, ve 65 tane 
de küçük petrol fenerled koydurmuş, 
belediye dairesi tamir olunmuş, iskele 
civarında beton ve kaldırım bir yol 
yapılmıştır. Gazhane binası da ikmal 
edilmek üzeredir. 

Belediye dairesi burnunda bir halk 
bahçesf açmış, eski ve harap hükdmet 
binasnu tm alarak bin lira ile ta • 

mirden sonra belediyeye akar yapıl -
masına karar ,·erf.lmiştlr. Belediyenin 
:>2 lira maaşlı bir ebesi, ve 90 lira üc
retli bir doktoru, yarım Cennt bir 
mezbahası ve bir yangın tulumbası 

\·ardır. 

R. K. Cantürk 

lzmirde -
B kçi 

Sevdiği kızı alamayınca 
kızın babasını vurdu 

• 

, Bekçi Kadri 
lzmir (Özel) - Burada Ka -

ranlık mahallesinde bekçilik eden 
Kadri; nişanlandığı Hüsniye na
mındaki kızın; kendisine veril • 
mesinden vazgeçilmesi üzerine 
kızın babasını evden çıka,.ken ya
ğır aurelte yaralamıştır. Bekçi 
Hüsniyeyi çok seviyormuş, hatta, 

epeyce masraf da yapmış, nişan 

bozulunca, Mehmet, paralar ı ve
receğini söylemif, fakat verme • 

mİ§tir. Kadri buna da kızarak 

kızın babasını evder çıkuken ya
kalamı§, tabanca ile vurmuftur 
Kızın annesi kapıya gelince ona 
da ate1 etmi§, fakat vuramamış · 
tır. Mehmedin yaraları ağırdır. 
Bekçi yakalanmı§tır. 

mel atılmıf ve diğer kısım infaatı 
durdurulmuştur. Bu ve diğer bazı 
iılerin önümüzdeki aylar İçerisin
de bitirileceğini ve yapmaya ilkba
har mevsiminde devam edilece~i-

Merrin Çocuk Yuvcuındaki yavrular oyniyorlar. 

Mersin, (Doğu illerinde dola ğıdır. 10 lirası hademe parasıdıt• 
fan özel aytarımızdan) - Mer · 15 lira,ı ikinci bir hademe ayJığ~ 
sin Hallcevinin değerli yardımir dır. 200 lirası Yuvanın bir yıll'. 
le ve tehrin itlek taraflarında bir kirasıdır. Gerisi hep yuvanın iht•· 
kö§ede ki'~ ~icük bir ana mektebi yaçlarına harcanır. ÖğreW1~ 
kurulmuştur. Mersini gezmeğe Bayan Mürşide yuvayı ziyareti . 
gelen her yurdda~a ben, bu mini• mizden çok sevindi. Minfirleri0' 

ni umuyoruz. mini yuvayı, zarif kurumu gidip alarak Yuvanın her taraf mı geı 
LiSE BiNASI görmesini tavsiye ederim. dirdi . Her işini sÜyledi. Ve bi:t:' 

Altmı§ bin nüfuslu ilimizin en Liman şirketinin müdürü v~ bizim dikkatimizi üstüne çelteıt 
önemli eksiklerinden birisi de lise halkevinin batk.anı Bay M3nsur ve takdirimizi kazanan §eyler şSI' 
binasıdır. Bununla beraber son Bozdoğan, Meninin ıayın sayla - latb ve gösterdi: . 
zamanki vaziyet eskisinden olduk 
ça üstündür. Bahçe dahilinde bü· 
yük bir konf erana salonunu da 
muhtevi olmak üzere kırk yatak 
alabilir geni§liğinde ve yatılı öğ • 
renicilere (talebeye) mahsus bir 
pansiyon kurulmuıtur. Ele geçiril
mek üzere bulun n dört bin küsur 
lira ile bu binanın üzerine bir kat 
daha çıkmak suretile hem yatak a· 
dedini ç.oğaltaca!<, hem de yemek 
yeri, çalışma odaları gibi nolt$8n
ları tamamlayacağız. 

Lisemize rağbet çok fazla oldu· 
ğundan altı yüzü geçen talebe • 
yi ıınıflar a1mıyor. Onun için, i • 
kinci devre liva karargahının tah
liye ett i ği binaya nakıl olunmuı • 
tur. ileride, toplu, noksansız ve bü 
tün bu çevrenin ihtiyacına cevap 
verecek modern bir lise binası kur 
mak, dileklerimiz sırasındadır. 

ŞEHiTLER ABiDESi 

vı Bay Hamdi ile beraber bizi bu - lki senelik bir yuvadır. Si1 
sevimli yuvaya götürüp gezdir burada küçük çocuklar mckteb't 
mek nezaketinde bulundu. Ço - konuımağa ve dü~ünmefe haııt 
cuk ve yurt sevgisini içinde ye lıyoruz. Altıncı yaşın sonll'lrırı' 
kafasında ta~ıyan genç ve f o?ra - doğru onlara biraz h esaptan, 6" • 

ğatli öğretmen Bayar. Mürtide, yıdan öğretiyor ve bazı do)aı1> 
~' rı· bunda.1 iki yıl önce bunya gel~ haçlı sorğularla onların zeka•I.\ 

rek burada husuıi teşebbüslerle nm inkitaf ına çalışıyoru?:. . ~ 
bu küçücük yuvanın ilk kurumu- Kimsesiz çocuklardan parıl 1.\ 

nu lcurmuş, sonra bu kurum hal - mıyoruz. Faknt vakti müsa it ol~": 
kevinin himayesi altına girmiş v~ ların çocuklarından şimdiye "" . 
bugün seksen mevcutlu gerçekten dar ayda 100 - 200 kuruş alıfl~ 
değerli bir yuva olmuştur. Öğret· yordu. Bu yıl ye~i bir takırn te:;; 
men Mür§ide burada kendisindet• sat yaptık. Daha da yapac&g , 
küçük kız kardeşiyle beraber ça· Onun için bu nisbetleri 300 kıı;;. 
lışır ve ~öylediklerine göre hemeı1 şa kadar çıkarmak lazırn!le Jr 

Halkevl- nı·n hı"mayesı" alrnasaY 
bütün hayatını burada ve 4 - 5 • }ctı1'• 
6 yaşındaki çocuklar arasında biz çoktan kapanmış oıaca 
geçirir. Müessesenin bugünkü a • Programımızın başlıca karakte 

· biY,.. 
dı "Özel ana ~kulu - lsıyuva,, ri: Uykudan, idmandan, ter t· 

··ıe 
dır. Yuvanın 1935 - 1936 bütçe· den çocukları (tarassut - go 
sini gösterdiler. leme) usuliyle faydalandırrnıık 

br. e1' 
Size ıunları iftiharla ,öyle~o· 

Bütçenin sekiz aylık gelir ye 
Uray ve özel muhasebeden sağ- kunu 1600 lira tutuyor. Bunun 3S 

lanan yardımlarla yarım kalan bu lirası yardımcı öğretmenin aylı . 
i•in tamamlanması garanti edil • 

2'" ı1twıı ntSJIUIMl tıtltılU1flntnnıt•l ltQIUtllft1ftllllUHlllOHIDUllJWlll lUl•tfttl ltPl1JllQIUffllfttut 

mi§tir. Çalı~ma türüyor. Altr bin olan Ayintep, bu işte hakikaten ge 
ölenimiz için dikdirilen anıtın a- ri kalmış ise de sonradan alman 
çdma resmi cumuriyet bayramın - muhtelif tedbirler dolayıaiyle bu 

. . k' b .. de korıı 
ısterım ı, u mueasese 1,;ı . "a~· ğumuz çocukların annelerı 

vakit ve ıık sık gelerek: 
1 ut'-· 

- Allah sizden razı 0 5 

0 ıoka1't• da yapılacaktır. vaziyet hemen hemen telafi edil - Bizim çocuklarımızı 
Ayrıca , büyük kahraman Bay mi,tir. Uray kurağında bu iş için 

Şahin için, Fransrzlar tarafından toplanan yirmi arkadaşdan mürek 
öldürüldüğü yerde bir aütun dike· kep bir heyet üye yazımına devam 
ceğiz. etmektedir. Elde edilen varidat on 

ŞEHiR HARIT ASI bin liraya yaklaımıttır. 
Uzun yıllar sürüncemede kalan BROŞÜR 

harita, nihayet, lzmire gidip ge -
len §arbay tarafından halledi!mit
tir. Üstenci (mütaahhit) Bay Cev
det ve mühendis haritayı tarbaya 

kurtardınız!., 

Diyorlar.. "d bC' 
M .. şı e 

Öğretmen Bayan ur. rıerel 
müessesede bugün hiç bıbr rııll 

ba şsı 
almadan çalışmakta ve .. irıiJ' 

. ...,. a ve e1 ona temm ettıgı par ..... 
'f .. rk ar

kazanciyle geçinmekte, u ıtıı'-tc 
l . . l... f ... tı· ııi uış1 
elının o gun eraga • :11f• 

d T . ..1 ibi bır ) tt 
ta ır. emız ve gu g .., so1'P 

lzmirdeki yolsuzluklar teslim etmiş olduğundan inşaata 

Ö h 
- bu plan dahilinde devam olunabi-

Halkevince bastırılan broşür öy
le 2nnnediyorum ki. büyük değeri 
haizdir. Altı yüzü geçen sahife]~ 
ri arasmda Aintebe ait tarihsel, e
konomsel, soysal, kültürel ve ulu. 
ıal her çeıit malumat vardır. TlCk 
kelime ile bro§Ür; Ayintep hak -
kında malumat almak isteyenleri 
tam olarak tatmin ediyor. 

kurmuş, her yıl 80 çocuğ\1 r• 

l . · · d ınahnlle " •p toz arı ıçerısın en, çe1'1 
lzmir, ( zel) - Şe rimiz em - Jecektir 

laki milliye idaresinde bir yolsuz· · 
luk olduğunu bildirmiştim. Şekli Haritanın alınması, Ayintepte 
söylenmemekle beraber, benim asri su tesisatı kurulması hakkın -
duyduğuma göre yolauzluk, evvel- daki t~ebbüsleri de kuvvetlen -
ce ve emlak satışlannda olmuştur. dirmiştir; ite b&§lanmak için bir 
Tahkikat evrakr, maliye müfettiş- sosyete ile temasa gelinmektedir. 
lerine verilmittir. Defterdarlık, 1 1 
bir tevzihde, hadisenin pek Jümul- TA yy AREYE y ARDIM ŞLER 
lü aayılamıyacağını bildirdi. Halkın yurdseverliği bilinmit 

Ankarada kamulaya arzedile • 
cek bazı dilek ve· ihtiyaçlarımız 
varaa da hepsinin !!ra ve zamanı 
olduğu rr.ubakkaktır. 

larının kötü tesirlerinden t ' 
bir te 

çıkararak onlara ınodern 
1 ıctadır· 

biye vermeğe ça ışma r• 
h.b. Türk bs ... 

Bu ferağat sa ı ı fştı.-
·b· kuruı11 ı nını övmek, bu gı 1 }J113sıt' 

yurdun her tarafında kuru 

dileme~ lazımdır. /(."~ 
Kadri Kemal 
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Italyanlar tarafına geçen Habeı prensi Bir Fransız gazeteci imparatorla görüştü 

Guksa, babasının1 . va~i-1 Dağlara güvenen Ras 
l/etini qerine ge ırmış 
,, . • imparatorun. sözleri: ''Uluslar kurumu, ltalya ile 
·Aileni, mevkiini kurtarmak istersen çarpışmak iznini bana verdi. iktidarımızdan daha 

ltalyanlara sığın!,, büyük kuvvetle topraklarımızı müdafaa edeceğiz:. 
ltonıadan Entransijan gazetesi

~ Y8.zılıyor: 
1 t.aiyaniar tarafına geçen Makal
e Prensi Guksa bu hareketi ile 
1932 senesinde ölmüş olan baba
~ ~asiyetnamesini yerine ge -
ll'rni§tır. Bu vasiyetnamede baba
sı ·· §ôl'le diyordu: 
ol "Oğlum, sen ltalyanlara teslim 
ll: İtalyan askerleri Mareb nehri
iI~· geçerek ilerilediği vakit onlara 
l" ıca et. Ben sağ olsaydnn böyle 
h apardnn. Bu suretle hem aileni, 
dem tııevkiini kurtanrsın: Hem 
~ idaren altında olan ahaliyi mes 

edersin. li ,, 
1 . abeş imparatoru şimdi Makal-
k~~ Prens Guksa tarafından ter
t e ılrnesi üzerine burasının müda-
~ kalmaması için çalIŞIYor. 
~.~rnat yapıyor. ltalyanlann ta 
f-·~dan evvel bu yeri müda -
~~ .. edebilmek iç.in geriden cebri 
i1~1e asker gönderiyor .. 

la tıtre sınırlarında, Adua civa -
ka l'Inda harp ba.~ladığı zaman Ma
~leye bir ttalyan radiografistki 
laı dr. Bu adam prens Guksa ilet
k Yan kumandam arasında müza
~ ereıere vasita olmuştur. Bu müza 
h~l'eler ile ttalyanlarm Ma~alleye 
llı 'Uçak göndenneleri, gelen bir 
lta etnurıa mukavele imza edilmesi 

rarıaştınlmıştır. Fakat uçak 

yaklaştığı zaman prens Guba be
yaz bayrak ile işaret vermiştir. Bi
raz sonra da kendi bir otomobile 
binerek ltalyan hattına gitmiş ve 
teslim olmuştur. 

lmparator Haile Selasiye prens 
Guksaya daha evvelden haber gön 
dererek asker yollayacağını, ken
disinin müdafaasını kuvvetlenôi. 
receğini bildirmişti. Halbu ki, mak 
sat müdafaa değildi.Komployı da 
ha evvelden öğrenmi5 olduğu için 
prens Guksayı tenkil etmek isti · 
yordu. Onun için prens daha evvel 
davranmıştır. 

Şimdi İtalyanlar: ''Mademki 
Tigre ayaleti kendiliğinden teslim 
oldu. Bu eyaletin mandasını. al -
mak için bu vaziyet bir müzakere 
esası olamaz mı?,, Diyorlar. 
Roma gazetelerinde M. Cospollo

nun da önemli bir makalesi çtlc -
mıştır. Bu makalede: "Fransanm 
hareket saati çaldı!,, denilmekte -
dir. Vakıa ortada henüz barış için 
büyük bir değiŞiklik yoktur. Fa · 
kat birdenbire diplomasi havada 
bir açıklık görünmeğe başlamış -
trr. 

KURUN - Parlste La.val tara -
fmdan yapılan barış teşebbüsleri 
nazandikkate alınırsa bu yazının 
manası daha iyi anlaşılır. 

1taıyadan kimse mal almıyacak 
Harp bqladıktan sonra, Ha • f 

bet lmparatonı Haile Selaıiye ilk 
defa o larak L3jUT gazetesinin ay
tarmı huzuruna kabul etmİ§ ve 

Lo (Vıtyanı = birlnclde) kede değiştirUmlf N iflenmlf olan kendisine aşağıdaki sözleri ıöy -
~o lldl'1l, 16 (A. A.) _ Laval _ Klerk mallar da, - ltalyadan çıktı/dan ta- lemiıtir: 
ttı:~~ınası hakkında Reuter Ajansı rihtenberi bu değiıtlrme v~ iflenme _ Ulcular kurumu yalnız Ha. 

.. barı Yazıyor: üzerine değerleri yilzde 25, yahut da-
OtÜta konuşmanın lngiliz - Fransız ha fazla artmamıı olduğu tak~irde - bqiıtanın varlığını ta•clik etmi -
>'a.ıı;rt üzerinde herhangi bir akis u - ' bu yasağın çerçerJni içinde kalacak • yor, ayni uunarıda ar•ıala•al. clay
!t'1n 11'1llası me\-zuuba.hls değildir.Ba- 1 lardır.,. guları ve banıı konımağtı kabilt-

"1["' lhtıhafazası hususunda her iki AVUSTURYA DA ZECRi TEDBiR - yetli olduğunu Ja kabul ediyor. 
111.e tt arasında tam bir iş birliğinin f,ERI PRENSiP iTiBARiYLE Bu kadar açık ve rumi mrette 
ı:cuı olduğu söylenmektedir. KABUL EDIY AR g.ö.terilen bütün dünya fikirleri -

•'- tlltere B. Laval'in harbin yakın· "" du Camberra, 16 (A. A.) - Zecri ted - nin bir te.iri . olmak llizım gelir. 
llı•'-t l'lnasını istediğini teslim et - kkı d c ~ tdlr. birlere ait teklifler ha n a enev • Uluılat" kurumu harekete geçmek 

iN rede yazılan metni inceleyen A vustral 
ttı GILTERE AKDENIZDEKI ya hükO.metf, tanzim komitesi tarafın- için bir eıcu koyma1tur. Artık 
ı!"E7'LERINI AZALTAıJIAZ MI? dan alınan tedbirleri prensip itibariy· bundan sonra heT ıey bu hareke -

bnct~dra, 16 (A. A.) - Reuter Ajansı le kabul etmiştir. tin ne yolda olacağına bağlıdır. 
lıa Yor: Başbakan B. Lyon!, bf r bakanlar H eT halde te•irli olacakhr sanı • 

\.t bQY'lik Britanya hükO.meti, Pariste- tali komitesinin bu tedbirlerin tatbiki yorum. Çü~kü ltalyanın •uçlu ol -
11. 1--~ elçisinden, pazartesi günü için kullanılacak usulleri incelemekte duğu mera•imle ilan edilmiftir: 
~"·•~~ lle yaptığı görüşmeler hak· olduğunu söylemi,tir. 

h -.q ilk raPoru almıstır Aytar imparatora soruyor·. 
QtiYUJı: :. • INGILIZ KOMVR MERKEZLERi • 
~ t.. elçi ile genel mahiyette olan NIN ENDiŞELERi - ltalya hareketinin duraca - , 
tı~d 0rtlşıne sıra.~ında B. Laval Akde- .. ? tkf l Rom", 16 (A. A.) - Newcastle'den gını sanıyor musunuz. ltlat bi n~iliz kuvv~tlerlni dah.a nor- .. -
).alta r 11\ıktara indırmek suretiyle a· Stefani Ajansına bildiriliyor: - Her fey aluılar kurumunun 
doğa l'ak ltalyan .. Habeş harbinden "fngiliz kömür merkezleri, Cenev - elindedir. lıterıe bu taarruzu 
b!Uttı~ ~nene vaziyetini düzel~e~ redeki lngiliz mümessillerinin zecri durdurabilir. Bugün bu humstahi 
ııul'lttU Un olup olmadığı noktasını ılerı tedbirlerin alınması hususunda gös - ---------------
ltaıet ş. ".e B. Musolininin bir Fransız terdikleri keskinlikten ötUrü, gitgide maı:ıı ile kömUr bölgesinin göreceği 
lill \ıı~lSıyle görUşUrken böyle bir ha artan bir endişe duymaktadırlar. Bir zararı telafi etmek imkanlarını araş
t,n k tıtı takdirinde Bingazideki ltal- çok gazeteler, azalan ltalyan müba - tırnuşır. . 
~Urı 0~\'"\·etıerini de azaltmak müm • yaatımn lngiJiz piyasalarına şimdi • Bakanlar bundan başka seçim me -
l'lılşıır dtıfunu söylediğine işaret et - den verdikleri zararı zikretmektedir • 
ll · ler. Her yıl 1.500.000 ton kömür ithal selesini incelemişlerdir. 

l:ın~.a~~·.at!n tekliflerine Büyük Bri • eden İtalya lngilterenin en iyi müşte· Sanıldığına göre seçim istişaresi. 1 

terııın U~uıneti adma kesin bir cevap rilerinden biriydi. Yalnız bu son ay i- hüktlmetin enelce muYakkaten karar. 
te gör~~~~e de bu meselenin kabine- çinde ~tışlar 413.000 ton azalmıştır. laştırdığı 21 ikin~iteşrin tarihinden ev 

il."_ :.lileceğf sanılmaktadır. ZECRi TEDBiRLERDEN '·el yapılacaktır. ' 

Habq imparatoru Haile Selaıe 
harp bQ§lamaulan bir ay kadar 

evvel. Adi•ababadaki 
•arayıncla 

ar.zunınu gösteTmif gibi görünü-
yor. 

Aytarm, basün ele seçirdili 
yerleri muhafaza etmek p.rtiyle 
İtalyanın teklif edeceği bir barııı 
kabul edip etmiyeceği ıualine im
parator fU cevabı vermittir: 

- ltalya, UlaJaT ku"'"mu, Kel
loğ andında ve 1928 de buimle 
yaptığı muahedelerde olan taah
hütlerini bozarak anlcqmazlığı 

kuvvetle halletmek iatemiıtir. U
lu•lar kuruma kon•eyi onun mü -
tearn.z olduğunu kararlcqhrmq 
ve .zecri tedbirlere hazırlanmıfhr. 
H abqiatan uluslar kurumu çerç~ 
ve•i içinde çalıtaca.ğını bir kere 
daha gÖ•tenrli1tir. Bu haTeketi -
miz, ltalyanın haknz bir surette 
ele geçirdiği yerleribizi kendisi -
ne bırakmak ıuretiyle l>ir konaf -
maya girifmiyeceğimizi gösterir. 

Aytar ıu ıuali sormuttur: 

- Muaaolininin damadı, ltal -
yan Somaliıi ile Eritreyi birleıti
recek bir toprak teridi almak, 
Habeıistanın finansı üzerine kon• 
trol koymak ve bütün memleket 
üzerinde bir siyasal himaye yap -
mak şartiyle harbi durduracağını 
söylemiştir. Bu esaslar üzerinde 
Mussolini ile konutmayı kabul e
decek misiniz? 

)• 1.;it\'3)' 
ır ettiğj h lJ\ birçok ban~ şartları tek· INGILTERENIN UGRAYACAGI POLONl.A ZBCRI TEDBiRLERi maya giri§emiyeceğimizi birkaç 
ıl.nğru d akkında dolaşan ya),ntıJar, Zı1RARLAR TATBiKTEN KAÇINMIYACAK 

- Siyasal iıtik!iilim!zden ve 
memleketimizin bütünlüğünden 

fedakarlık edecek hiçbir anla§ -

~ eğildir. Londra, 16 (A. A.) _ Havs Ajamıı defa söyledik. Bizi bu fikrimizden 
'4lJl:N•tN Varşon, 16 <A. ,\.) - Yan resmi 

çevirecek yeni bir ha~ise olmu§ 

değildit. Şimdi harp başlamıştır. 
BRIT AN YA NA!tl J NA aytarı bildiriyor: t y A çevenler, Polonyanın, ' talyaya kar~ı 

Cen ~PTJCJ TEKLiF lngiliz kabinesi dün öğleden sonra llu t\'re 16 (A ekonomik zecri tedbirlerin tatbikin -
. Yiik :n '. • A.) - B. Eden'ln yaptığı toplantıda tatbik edilecek zec- den kasınmıyacağını söylemektedir. 
lırin ttı trttanya namına yaptığı tek • rt tedbirlerin İngiliz teciml üzerinde 

" e nind b ter. Dunlar, evvelki giin Cenevrede ka , l.Jı.,,1 e eıcUmle deniliyor ki: uyandıracağı akisleri mevzuu ahset· 
.. ~ ar Soı et rar ''erilen finansal ambargonun Po · 

ftıetter Y cıindc üye olan lıü· miştir. 1 
~ıı,.,, .. ' altın ve gümüş külçeleriyle Kabine bilhassa Gal bö~gesi kömür· lonyn - lt.nlya münasebetlerine hi~ 
,,._ .,. ltU!de ı dokunmadığını. zira ltalya ile Polon-
·"tlk ii:z n paralar mmteana ol- terinin Italyaya ihracı meselesini na-
ııal'>'ıilrg:;e, ltalyadan, yahut ltalyan zarı dikkate almıştır. Gal havzasının y'a arasındaki tecimsel alışveriş mik . 

Uluslar kurumu, bütün ailahları -
mın kuvvetiyle çarpr§mak iznini 
verdi. Tabiye sebepleri Habeş or-

dusunun biraz daha gerilemesini 

nC"ticelendirebilir. 

Harp ba.Jlamazdan önce olan 

Uluslar kurumu bunu tasdik ettiği 
için bu hareketimiz doğru de• 
mektir. Şimc/i en mukaddeı vazi
femiz topraklarımızı müdafaa et
me/dir. Bunu iktidarımızdan zi -
yade bir kuvvetle yapacağız. 

ltalyan tebliğlerinde, Habeş 
halkının İtalyan askerlerini bü • 
yük bir sevinç ile ka"şılndıkları 

bildiriliyordu. Aytar Habeı im -
paratorunun bu hususte.ki fikrini 
sorarak fU cevabı aldı: 

- Hava bombardımanı ile 
dehıetler içine ırokulan o yerler -
den, ltalyan tebliğini Joğru gör 
terecek hiçbir haber alamadım. 

Bununla beraber, harp dııında o
lan bu halkı cephedeki karde§le -
rini ve babalarını düşiinmiyerek 

ltalyanları •evinçle kar1Jamıı o· 
lacağını kabul etmek giilünç bir 
ıey olur. Bu da ltalycrn!ar,ın me -
deniyet usulleri olıa gere.~tir ki, 
bu medeniyet btı§ka m1:11tleketler
de yalmz fU tesirleri btrakml§tır: 
Dehıet ve kin.,, 

Ras Seyl}um ne dil}or? 
Öte taraftan, Pari Süvar ga -. 

zetesinin gönderdiği özel bir ay
lar da harp baılamazdan evvel 
birkaç gün önce Aduada Ras Se
yum ile ıörütmüştü. F :ansız ay • 
tarı bu göriltmeyi ve Habet ku -
mendanmdan itittiği sözleri Pari 
Süvarda çıkarmıttır. 

Aytar Aduaya bin müıkülat i
le gittiğini, yollarm ik: bin, iki 
bin bet y(lz metre yilkıeklğinde 

dağların etrafmda krvnla kıvrıla 
gittifini uzun uzun anlattıktan 
aonra Raı Seyum ile konuımasına 

ıeçiyorı 

- Ras Seyum ile fuı azametli 
Te korkunç dağları seyrediyor • 
duk. Baka dedi ki: 

- Dağlarımız! lfte ltalyanla
nn yolunu kuecek olan bunlar • 
dır. Burada gördüğünüz gibi ba 
!iç bir harp hazırlığı yapmıyo • 
raz. Çünkü heT Habqli kendUi-

ğinJen bir cukerJir. Hep•i cuke-; 
olarak Joimuılardır. Benim oa • 
zilem bellidir: Ben ltalyan ordır 
ıunım yürüyüıünü mümkün oldu
ğu kadaT yavcqlataıcağım. Ta iti, 
ordumuz toplanacak rJakit bul -
mn. Harp cml o zama!l bcqlıya • 
caktır. Aduanın · ltalyanlar eline 
geçmsinin bizce hiçbir ehemmi -
yeti yoktur. Çünkü bizim mulia
vemet yerlerlimiz memleketin çok 
içerilerindedir. AımaTada ne 
kadar ltalyan kuvveti olduğuna 

biliyor mu.unuz? 

Ben bu suale cevap vermeyin• 
ce Ras Seyum gülümsedi. Ben de · 
gülümsiyerek: 

- Her halde benden daha iyi 
biliyouunuz, dedim, ve tunu sor
dum: Casusluk vasıtalannız ne • 
lerdir? 

Ras Seyum bir nevi emniyet • 
sizlikle yüzüme bakmakla bera -
ber sırrını gizlemedi: 

ltalyanların Eritredeki 
müıtemleke ordusunun eıki Ha -
bqliler olduğunu unutmıyalım. 

Bu A.skarlerle itti.fak halinde • 
fftt>ıpz ken~inden gelecek bütün mal. krizden bilha.-;ga müteessir olduğu ve tarınrn, ftalynya yapılan ihracat be -
3llk et111 , ... topraklarına ithalini ya - bu havza faaliyetinin yeniden yeniye <!ellerinin iidenme~indcki gü~liikler -

''ltoı:::ı:::..ırler. canlanmağa ba~ladığı maHlmdur. 1 gerilemelcrimiz ltalya:nn müte • ı yiz. Zira aramızda hôlii akraba • 
------· ~""""~..aı:ııaa.--.-"'--'.._-K...,........._Jhu.. ..... .-.ıu:.1MUJun....K&.Da.J~......stııDJl1...l.Juu:ı~a.u::w:.ı.ıu:... _____ -L....!a~ı~· r~ız~o:!..!l c/~u~~L!u~n!!:u!....li~Ö~•t~e;!;rm!.!.!!:e~k~i indi. l arı vcırd ır. 
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ltalyan kuvvetlerini hareket 
üslerinden uzaklaştırmak! 

16-10-935~1 

Adtsababa, 16 (A. A.) - Reuter A ·ı 
jaılSı aytarından : ! 

Ogaden bölgesinde, umumt bir taar
rıu yapılması hakkında Adisababa • 
dan emir verildiğine dair olan haber
ler, resml Habeş çevenlerinde ink!r 
edilmektedir. 

Bu çevenlerde kaydedildiğine gö
re, imparatorun takip ettiği myas, 1-
talyan 1nünpldt yollan ;&ittik~ uza· 
yıp Jllildafaa edilemez bir dereceye 
geldiği ve İtalyan muhart!be kuvvet -
lerl, hareket üslerinden u7.akta bulu -
na.caklan zalD.ana kadar italyan ileri 
hareketine, hi~ir mukavemet göster · 
memek ve ltalyanlarla hiçblr suretle 
çarpışınamnk merkezindedir. 

AKSU!tlDA BUCDAY DEPOSU 
:Aamara, 16 CA. A.) -Stefani Ajan

ıaııd4ıı: 
Halk, Akauma girdikleri zaman l · 

talyan askerlerine iyi kabul ~öster • 
mlftir. 
Habeş hükftmetl, bu şehirde, ahali

'4en tekllifi harbiye euretiyle alarak 
bflyijk bir buğday .deposu tesis etmiş
ti. 

General Bono, bu bufdaylann hal -
ka dağıtılmasını emretm.i§, bu hareket 
ahali tarafından sevinçle karşılanmış. 
tır. 

Enticho n Atluva bölgelerinde, di· 
itr bazı yerli şefler de mutavaat et • 
mişlerdir. Bunlardan bir,oğv Ras Se
yumun emri altında bulunmaktaydı . 
ı.,.r. 

ITALYAN HAVA FiLOSU TOP 
ATEŞiNE TUTULDU 

.Asınnrn1 16 (A. A.) - "Disperata,, 
hava fllosu, Amba Alagi'de bir ke~if 
uçu~u yaptıktan ,.e bir mühimmat de· 
poşunu bombard110an ettikten aonra 
(l~nüşte7 hava toplarınm ateşi.Jle ma
rsı almıştır. 

Filo, bomba atmak, ve düşmanı mit 
ralyöz ate~ine tutmak suretiyle mu . 
kabele etmiı ve başka bir hadise ol • 
madan A.$mar~'ya dönnıü~tür. 

Söylendiğine göre, eski Bat -j 
bakan Bay Nitti, ıimdiki durum 
kartısında ve bir ltalyan yurtta· 
şı sıfatiyle ayni danıımıı duygu • 
siyle mütehassis bulunduğunu, 
Mussoliniye bildirmiıtir. 

iki Habeı Valiıi 
Londra 17 (Kurun) - Neus 

Chronicle gazetesi, iki Habe§ vali
sinin 100 mitralyöz ve 1200 ne • 
ferle ltalyanlara teılim oldukla • 
rına dair verilen havt'.dis1erin 
doğru olamıyacajını yazmakta • 
dır. 

ltolyan Elri.i Kilôrda 
Yakalanmlf 

Berlin, l 7 (Kurun) - Berli· 
ner Tageblatfın Adiıababadaki 
muhabirinin mektubuna ıöre, 
Habet zabıtası ltalyan elçisini el• 
çilik binasının kilirınaa, yakala -
nııttır. 

ltalya elçiıinin, hükimeti 
kendisini ıeri çağırdığı halde h1P 
radan hareket etmemesi Adisa • 
babadaki yabancı elçilerce garip 
bulunmaktadır. 

~ ,_.. •tt"W .uı.ıar, ~ . 

rMlde amıale ~ Kaıc.truJar -
ı:e ilaptllllf utıf flyatlarıd.a 

··----- Nukut 

529 askerle Mesinaya ritmİ§tİr. 
1 

Oradan da 24 aubay •e ISS aaker 
yükleyip Musavvaya gide-cektir. j 

Dün Eaperia vapuru buraya 
Mııırda11 109 ıönüllü ltalyan ıe- j 
tirmiftir. Bunlar Tevere tümenine 
kaydedilmek üzere Saboudiaya 
•ideceklerdir. 

Pari•te 'ıkan (Entranıijan) 
gazeteai Habetiıtanın cenup cep
heıindeki ordulara kumanda e • 
den Vebip p&f& h&kkuıda ma -
IGm.at verditi •ırada Balkan mu • 
harebesi zamanmcJa Arnavut aa • 
kerlerini muhakeme ile vakit kay-

Loaira ""· • YiyU• 3 . .. 
• l\eryor• 126 - • .Mıdrtd n -
• Parls 1611. - • Perftn "4· .. 
• Mll.tnu IEO - • Varşovıı !4, -
• Brüt~e h ( . - • Budape~Tt ,,, -
• Atlea •.- • lJ ükre:- ıs. 

• Ct11nr• •18 •• • Bclgrad . .. -
• Sofyı ~4. - ,. Yolohamıo 35. -

• Aaıattrd• "· - •Altın 1HJ -
• Pra,. 06.- • Mtddtyc ~3 1 

1 • Stokho' m 3t, - · • Rnknoı 233 -

Çeklıer 
! • Loııflrı 016.~ • Sronırıı 

3.14 10 ' 
1 • r\nyor• o.rsı• • • vırar. 4.'lU~ 

• J'a:ls ı Y.Oı· • :\ladr!d s.n-
• '-111tno 9.746:1 • Blrrın ı,9ro-c 

+ Brllhe 4.7~~0 • V&f10.I 4.'ll Q4 
.. At!Dl "Jl9lrO • Budıpcşıe 4-,1 717 

• Cencvıt l.4f - • Rll'kre ) 101,74:\2 
• Sofya U.9945 • llclgrıd :\4.S3ll5 
• AıNterdam ı.ti4) * Yo)ohlma t.765 

• Pru IU27~ • i\loskova 10?0. ·· 

betmemek için aualaiz cevapaız 11 ____ E s H A M ----
idam etmekle töllret aldıfmı, hü- 1 iş Banhl• 9.~ ·ı - framny 9.-

yük harpte Almanlar ile ıeçinme- ·•Anadolu ~s.- • Çtmeııto a 1.50 

dilini, çünkü Almanlann emri al-
1

*Rej1 i ıs G•yoo net. -.-
ek 

~lr. Hayrlyt ıı. - ~ark De?. -.-
tına ıirm iıtemediğini ,.azdık- MerteıBaııhsı ~e.- Balya -.-
tan apnra mütarekeden sonraki u. sıeona -.oo ~art m. ec&• ~-

Romoatı 6.50 Telefon -.-
hayatına s,çi~r Ye tayle diyor: -istikrazlar - tahviller
"Vehip pqa mütarekeden aonra J 

•ıııs3Ttlrk llor.l , :s.~~ Eltktrlk - . - ı 
ltalyaya gitti. Orada tevkif olun• ı• . ıı '~·'° rranrv., 31.70 

du. Casuslukla ittibam edildi. • . • lll 2uo Rıhtım .,. -

J 1 bdkrlııD•kıtı 1 9~ - • Anadolq l 34 ~o 
Şimdi ta yanlara olan kininden trrnı istlkraıı QS, • • Aoadola 11 "'·'" 

dolayı Habet orduaunda burin- 19ta A M ıo. Anadolu ın ı.•o 
kü vaziyetini almıt bulunuyor.,, Sıvu-Enar•• 9~. •\lllmıssıı A 43.-balyan at.efemiliteri, Adiıaba

badan ayrılmak üzere trene gir· 

mif, fakat hareket ııraıında trell"' I=:::::::======:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::== ,--~--... --------9111!! 
den atlıyarak ortadan kaybol· 20 ilk Teırin-Pazar 
mutlur. Zabıta biraz sonra ken • .. 
fiiıini gizlendiği meyhanede bul• Genel nu/us Sa'l}ımı 
mu§ ve ilk trenle muhafaza altın- Doğru cevap verelim 
da hudut haricine çıkar~ıfbr. ' 

Avustaryada Habeı F:/mleri 
Yasak 

Viyana, 17 (Kurun) - Avus· 
turya hükumeti Habe~istana dair ı 
bütün filmlerin gösterilmesini -menetmiştir. 

Sayımın ne sliel, ne fina.n...'11 ve 
ne de özel bir noktası yoktur. Doğ
ru BÖyleyenler bu yüzden ~bir 

zarara tiğramıyacaklarclır. Doğ • 
nı söylemiyenler ancak ilme, dev
le~ çok biiyük kötülük etmiş olur-

Perşembe CUMA 
Takvim ı ı;, cı teşr n 11, cttqrto 

18 Rer.ep ı 9 Rtle"p 

G !la doğusu 

Gfin t>atısı 
Sıbab aamaı. 

oııı oımaıı 
l\lııdi Dl l'lllJı 
A\:şam ııamu• 
Yıtsı nımazt 

fınNl 
\'ıhıı ... "ıinlert 

\'ılı n hlan eı.ofcrl 

6. IJ 
17.'!9 
'.08 
ıuıo 

ı~.04 

17.••9 
19.01 

U4 

t.14 

ıuo 

l!'.Ol 
17, 8 

........ ....,.. ............... --......... ..-1!11 

1 

Ge1J"ve lcra Memıırluğurıdaıı: (1 
tankın Jswycm katar memur• 

man Zekiye ezgayri masraf 90 ~ 
borçlu Geyvede Orhan.iye Mahllıt. 
Sfıuie Şevki otla Malıktlm M°"':-"ctt 
mn işbu borcundan dola), tahtı h!.,. 
alnıan G~ynde eh·an \'akfınd&JI ~ 
kan awddema Ali, elyeV1D ~· 
hanesi, Cenaben sandıkçı oğlu )1 ff 
met böc~khnnesi, Garben lbrahi~ 
Şiıaalell yol ile mahdut '12 aliJll . 
danndaki arsanın nısıf hissei fi~. 
unua se.tll"4Sma Ye paraya çe /j_ 
mesine -re ilk artırmanın 5,11%" 
Per~embe günü saat 10 da başlaf' ~ 
16 da yapılmasına n muhamıne1' 1', 
meti olan 50 Jira itibarile )-üzde. ~.J 
mi' ~ini bulmadığı tekdirde l~ 
artırmanm 19/ 12/93.5 Perşentbi ~ 
Mat ı• de ba§Ja.yarak 16 da itP"'t 
M he.rke& tarafından görülebil112~ 
çin artırma şartnamesinin 2.3/11 ·ıO' 
tarihinde icra dh·anhanesine 1'"şti • 
mesine karar nrflmiştir. lpottklf 'bil 
lacaklılarla diter alakadartarıtt J. 
mahcuz ara hiaMl Uıerindeld dl 
lan ve h•wlfle falı ve masraf• ,(J'
olaa Jddlalannı evrakı müspit~~ 
nihayet 20 gün içinde Icra Daı f' 
bildirmeleri ve aksi halde hakl1ltl '9 
pu sicillerlle sabit olmadıkça sa~ 
delinin pay1a~mMJndan hariç b• . 
lacaklan cihetle taliplerin mo1""1 
nıen kıymetin yttıde yedi buçuıl• ~ 
betinde pey akçeleri vera Mitil ' 
Bankanın saflamlık mektubu ir•esf, 
lemelerf şartile muayyen gün ,·e J 
atte Geyve lcra Dairesine mUr'~) 
lan JUıumu ilin olunur. <V. ~ 

Mufassal notlu 
kananumedeni ~· 

Herhangi bir hadise e~ebebtyJe ~ 
nuna tetkik ve o hadiseye mifte!_. • 
kanun hfikitınlerlnl bulup çdtaf111"'" 
takt mü~tilat malumdur. ,er· 

Eserin sahibi, bu müşkülatı ıi '61 • 
mck içi· (Her maddenin altına: J(• • 
nıuıu l\'n"'ent, Borçlar, Ticaret "-) 
nunltrmda allka Te irtibatı 0 ti_ 
maddeleri hillAsalarlyle bir likle 1' 
mış tetkiki Hn dertce kolayJ.a§tf 

h~ -
Hakimler, a.•ukntlar, talebe, ferııı.I 

kukla iştigal eden zevat aradı)t:ı rJ' 
derhal bulmakta gü~lük ç4:kıt111' 
)erdir. 

11
b,J 

Fiyatı 200 kuruş. Satış yeri tıı~ 
lnkı11p Kitaphantsl. __/ 

.. 
STEFANI AJANSI 

YALANLil'OR 
Cfbuti, 16 (A. A.) - Yabancı ajans-

Alrikaycr Sevlıiyat 
Napoli, 16 ( A.A.) - Oün ak • 

tam İtalya vapuru 56 1Uhay ve 

Jar. 
Btıf"ekdlet 

lstat'8tlk Umum Jllldürlliğü 
Muhtelif Elektrik Malzemesi , 

k~ Ha~§~ta~nnın,FraMızSom~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
llsi sının yanında Erltreye girdikleri· 
n1 ve Habeş topraklannda Mus::uıli 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd~~ 

Fransızların «atı ıUneyindt bulunan kuvvetli bir 
ltıt.lyan lutasınn:ı, ıeri ile irtibatının 
kesildiğini bildirmiflerdir. Bu haber • 

terde, binlerce lta.lyan askerinin ~ö • R J ki 6 • 

Tahmin edilen bedeli 70000 lira olan yukarda miktarı 'le'~ 
yazılı Askeri fabrikalar umum mü dürlüiü ıatınalma komiıyoof ,-1' 
7 - lkincitqrin - 935 tarihinde Perıembe günü saat 15 te "" tıl.7' 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname üç lira 50 kuruı mukabiJiıtdt. it' 
misyondan verilir. Taliplel'İn muvakkat teminat olan 4750 lir~'11 0o' 
vi teklif mekhiplannı mezkOr gün de saat 14 de kadar koııı1'10dr 
verme le :i ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ısı~ 
)erindeki vesaikle mezkUr sün ve saatte komisyona müracar.tl:ır•• 

=-~;::;;;~~:u.::.:::~:.t•m•· o"' aya ı e l f l 
Sıtf ani Ajansı, yabancı ajanslar ta-

rafından verilen bütün bu haberlerin 
YJlan olduğunu kaydetmektedir. 

Adifrat, 16 <A. A.) - Stefani Ajan• 
.. ayta.nPdaD: 
ltabeş Hüktımetl tatafından neşre

dilip yabancı gazetelere nakledilen ha 
berlerde, Habeş uçaklnnnın, Makalla 
Mlgestnde, keşif uçn~an yapblı:lan 
ltlldirllmektedJr. Bu haberler yalan • 
cbr. 

ltalyaa uçakları tarafındaa sıkı bir 
pzet altincla bulundurulan Makalle 
bölgesinde, Habeş uçaklarının görün· 
dOfil asla bildfrilmemfştir. 
HABEŞ ŞEFLERi ÇEKiLiYOR 

llndekf Habeş şefleri, Gorahai dva · 
Roma. l& (A. A.) - Bu sabah gelen 

uberlere göre, ()gade.n sınır bölge . 
nna çekilmektedirler. 

Y abancılann Himayen 
Adis - Ababa, 16 (A.A.) -

Habeı kabinesi, yabancıların hi
mayesi meselesiyle ülke içindeki 
ıeyahatlere ait nizamları ve diğer 
hazr meseleleri göriiJmek üzere 
yar111 sabah İmparatora11 bat • 
kanlığı altında parlamentoda top
lanacaktır. 

lngiliz Kralının Verdiği Madalya 
Roma, 16 (A.A.) - Yüzbaşı 

Artur Mariani, İngiltere kralının 
kendisine 1916 yılında verdiği 

&üel msdalyayr, lngiltere hükii -
metine iade edilmek Ü7.~re, Sü 
bakanlığına göndermiştir. 

" Harar Krallığiyle Ogadan bölgesi (6433)~ 

ltalyaya verilmeli I ,, 
Parü, 16, (A.A.) - Bu sabah. 6.- Bu itl•in teniyeol, uı,... 1111111 rnıın~ıırı le umıırı ısıeııe raıaın Mmı lllDT''. 

ki gazetelerin alakaları Cenevre lar 101yet.eai marifetile olacaktır. HtJ.ydarpafa - Anl.!.ara - H aydarpap. arasında iclenıe~.;;' 
ile zecri tedbirlerden ziyade Pa. Cenevredeki delegelerin çoiu, lan yolc~ katarlarma ilaveten 22 - 10 - 935 ıünündeo ıtl ii",t' 
ris üzerinde mütekasiftir. Echo de 3 ilktetrin hüçumundan sonra, Haydarpa§adan Salı ve Ankarada n Çarf&mM günleri kalkıPak 
Paris !öyle yazıyor: komeye böyle bir teklifin kabul et birer yolcu katarı daha ;şliyecekth. bit f" 

"Bir uzlaıma metodu daha de- tirilmeıi çok ıüç olacaiı fikrinde- Bu katarlarda birinci, ikinci, üçüncil mevki vagonlarla 
nemek maksadile B. Lava.l aekiz, dirler.,, mekli vagon bulunacaktır. b• 
on günlük bir müddet istemiştir. Oeuvre gazetesi, B. Muasolini • Haydarpaşadan kalkıt Sah Ankaraya varıf Çart•OI 
Şayet bir netice elde etmezse, B. nin -bugünlerde, atağıki ıartlarla günü ıaat 9,40 günü saat 22,35 b' 
Edenin ekonomik tedbirler hakkın pazarlığa giriımeye hazır bulun . Ankaradan kalkış ç,uıamba Haydarpqadan yarıf P~ 
daki teklifini kabul eUiği anlaıı . doğunu haber vermekedir. B. Mu· günü ıaat 7,03 günil ıaat l9,40ıed'Y 
lıyor. Buna binaen, B. Laval aeçen solini, Tigre bölgesinin İtalyan hi sayın halka ilan olunur. ~ .. , 
pazartesi giinü İtalya büyük elçi • mayeıi altında bir nevi erkin kral- J k J v A kat 
sine §Unları teklif etmiştir:. lık olmasını ve Ogader. bölgesi . andarma genel omutan ıgı n 

1 .- General Bononun kuvvet- nin de ayni suretle !talyan himn • 1 k • d • 
leri §imdiki mevzilerini muhafaza yesi altına verilmesini istemekte. Satına ma OffiJSYODUD aD • ~,.ti~ 
etmek ,artile ltalya tecavüz hare. dir. Memleketin öhiir kıınnlarm . t - Eldeıd nümunP. ey13f ve boylara uyıun ?ı~a~ .ıucıtl 
ketini durduracaktrr. da lalya ancak bir nevi ekonomik 3000 kaput ve 15,000 ta.İ<lm erat kışlık elbisesinin djk11nı ( Ol ·~ 

2.- Tigre bölgesi crkin hir inhisar tesisi arzusundadrr. ayrı, ayrı eksiltmeye konulmu,tur. t!l ıcopr 
prenslik olacaktır. lngilizlerin herhangi bir pazar-

1 
2 - Her iki İfe aır. ıartname ler Ankara JanJa.rrn~. ııc~rıı•bill': 

3.- Harrar krallığı ile Ogaden lığa girişmezden önce, ltdyan kuv tanhjı kurağındaki komııyondan paruız olarak her gun .tJ tı-fi ~ 
bölgesi ltalyaya verilecektir. vetlerinin Habet topraklarm:.1atı 3 - Eluiltme.ye girecekler şar tna.mede yazılı belıeletl y• ~ 

4.- Habeşistanın kalan kısım· çekilmesini istemeleri muhtemel - lif mektuplarını ve eks;ttmeıi için de teminat m:.kbu~ ~;aı;' 
ları arsruluaal bir rejime tabi tutu· dir. Cenevre bu esaalan imkansız mektuplarını C'ksi\tme ~aatinden !? net komisyon" .-nnı•! (/O 
lacak Ye bunda ltalyarım mevkii görmektedir, zira Habeşfotan bu lardır. ·rı•U 
diğer devletlerinkinden üstün ola- gartları an~alt yenilirse, kabul e . 4 - 3000 kaput in-.llliy! tahmin bedeli 3600 ilk ten'I\ tO:;,, 
caktır. decektir. Delegelerin çoğu ise. Ha lira Ye açık ~;uillmes-i ıı: - lu - 935 Perıembe gü~il ~·:e-li 2 / 

5.- Habeıiatana İngiliz Soma. be~istanın galip ge!ee~i ve l•-1 • 5 - 15.41:>0 ı.akım io.ltlık elbise imaliyesi tabını~ ;ı; _.;. 
eila imanınd an1arı kend" o raklarından ata· ' ilk t~inah t~·)O 'ira ..-., kapah urf us':lliyle eks.ltın~~}. iJ 



2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda 

bulunur. 

"rnt>ı,aj ve komprimelerin .. 

tlıerin~-. halisli~in timsali 

oJan EB markasını arayınız. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANY ASI . 

.:i 12110/ 193.5 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kesaı. 
Lire 

Altın . ıaH ülognm 16.422,3561L23.099.306. 18 
Banknot .....•. --·--·--·--·--·- .. 9.638.594 -
Ufaklık---·· .. 1.010.758.01 33.748658.19 

Dehlldekl Muheblrler: 

Türk lira11 ----- ıL .407.210.32 .407.210.S2 

t'. erlçtekl Mahablrler : 
Albn: Safi kilogram "-401,2156 , 6. 190'746. 43 

ı ~Alnna tahvili kabil Serbest dövizle' 2 827.387. 12 9 018 133 55 

H•zlne T•hvlllerl : 

Serm•ye ----------
ihtiyat ıkçesi----·-------· 

T edewUldekl Banknotl•rı 
Deruhte edilen enalu nakdye L 158.748.563. 

Kanunun 6 n 8 bıd madde· 
!erine te-.flkaa hutne .&ra
fından nld tedlyaı 

Dci'tıhte edlln enakı naktiyt 

10.750.980.-

bakıyesl 147.097.583.-
K arfllı9 tamamen altın otarılr 

Lire 

1 s.000.000.-
1 026.756.67 

Deruhte edJlen eft'lkı naktiyı 
ıc arşılığı L.1:58.74&S63..-

tedaTtlle llbeten nzedJlcn t 10.000.000.- f57.997.S8S.-

Kuıunun . o n 8 incı mad· 
delerine tevfikan Ha%fne rara- ,, ıo.750.980.- 147.997.583.
fındao vaki tedlyaı 

Senedat CUzdanı • 
Hazine boootan ---- L. 1.817.000.-
Tiad ıenetlcr --------· 17.971.091.BO 19.788.091.80 

Esham ve Tahvlltt CUzdanı : 

\ 

Derohtc edllen enak:ı aak 1 
A ıiycnin kll'fllllı eabam ,.

1
; .. 31.808.171.00 

tôTiltt [itlbtrf bJmed• 
B ) Serbest !:ıha• ft TalıTllit .. ~.74Q.81 M.llM..,. 

Albo \'e döm aıerine •••• • ı ·.. 11.171.11 
T ahYlllt llzerlne nanı 1.040.6!8.tl 

Urk Lirası Mevduatl : 
11.I00.1'7. 

Vadesiz ' 
Vadeli ----- "---------• 15.809.147.!6 

Döviz Mewduab : 
Vadem 
Vadeli 

M•hlellt 

la.tiUN.lt 
.878.525.St IS.605.881 63 

66.17&.il ı.ı>a 

r 

;;:;::::::::========:::;:==========:::;-ı Hleeeclarlar--.......... ~==-------
latanbul Evkaf MUdUrlliU lllnlara _ muhteDN 

YellQn · 
1 - Pangaltı, Çimen So. 92/94. No.lı hane ve dükkan. 

•IOOOOO
l37i7tMll 

169.517.060.'9 .517.060..49 

2 - Beyoğlu, Hüıeyinağa, S akızağacı 55/ 53 No.lı hanenin m · 
sıf hi11esi. 

2 Mart ,888 tarlhlllden ltlbaNll: 
lakonto haddi JUzde a 1·2 - Alhn Uzerl•• awane yllzd!I 4 Mt 

S -- Tophane, Kalaycı So. 6 No.lı hanenin 9/ 14 histeai. ı t ı •• ı ,A ı L ı ı 
4 - Takaim, Firuzağa, Sıraselviler 94 No.h dükkln. E 8 .. • s e s Direktörlüğünden· • 
S - Galata, Şahkulu, Caddei kebir 518/ 458 No.h dükkln. • 1 
6 - Befiktq, Dikilitat, cami altmda 4 No.h dükkan. 1 - Orta ve liae lmmılarmm bütiln amıflarmda nehart talebe için ı:or kalm:emqtv. J\ııcek Uk ıa.. -, 
7 -Tophane, Çavuıbaıı, Topçular 396/388 No.h diikkin. mma leyll ve nehart talebe kabul olunabilir. • 
8 - Aksaray, ltnebey, Tramvay cad. 343/ 2 No.h dükkan. l 2 - Diler amıflara yalnn leyli talebe kaydedilebUir. · , :: 
9 - Ka11mpqa, Gazihaıanp ata, Dere boyu 27 No.lı dükkan. d3 - Pazardan batka her gün 9 dan 17 ye kadar mektelie lMlf vurula tillf. H 
lO - KaımıpllJ&, Gazihuanpap., Kıılaboyu 37, 39, 41 No.lı !14- Henüz kaydmı yeniletmeyen eski talebenin yerine yeni talebe aluıml'fbl'. ~E Jl5;.. isteyenlere, kayıt tartlarıru bildiren öğrenekten bir tane paraam olarak pC!erlllr. !i 
l t _ Eyilp, Rami, Cuma mali ~lleıi 42 N:~;:ı:::kkan. a _ Şehu.debat' Poliı karakolu karııamda. Telefon: 22534 -----===::. 
12 - Kuıltoprak, Tuflacı 'Mustafaağa, Cami So. 23 No.lr ~ ·· 

ı · 1 ıatanbul Beledlyeaı llAnları dükkln. letanltul H•ld Aakert 1 
l~ - Kıztltopra)C, ZUhttlpqa, Bafdat caddesi 32 No.h dükkin. Kıtaatı lllnları 
14 - Bal.. ... ..L-pıda 4 ilncii Vakıfhanın asma katında 36 No.h odA ---- 20 llkte•rin 935 Pazar ~'n(i genel nafu .. ..,,..., •apdacag"' ın 
ı ~ Beher metresine bi ·1 ed · ':I' •"' ı·~ 1 

S - Çakmakçılarda Valdeha nı alt katında 28 No.h oda. çı en ku er~ dan o gün sayım neticesine kadar kimsenin Clıtan çıkmasına müsaa-
16 - Çarıamba, Kovacıdede Ma. 141/1~3 No.lı baraka ve arsa. 650 kurut olan 2650 mletre rfl rf~ı de edilmiyeceği ve bu itibarla hal km ihtiyaçlarmı bir ıün evveldeıı 
17 - Hobyar, Yenipoatahane4 No.h Kazasker hanı altında 2 ve kaputluk kuma, kapa.ı za a a. ı- tedarik eylemeleri lazım gelecefi cihetle 19 llktetrin 935 Cumarte-

b nacaktır. Şartnamesinı parasız al ı 6 No.lı maiazalar ile odrum. k . 
1 

- si günü bütün dükkanlar saat 23 çe kadar açık bulunabilecektir. ( ) 
ıs M LA h ı · · k t d 1 4 6 8 9 N 1 d l ınak ve ömeğini görme isteyen. e- · .. .. ',(6530) - ezKUr anm ıncı a ın a , , , , o. ı o a ar. 
19 N 1 rin her g(bı &fleden sonra komıa. - Me2k0r hanm 2 inci ka tmda 10, 11, 12, 13, 14, 16 o. ı 

odalar. yona gelmeleri ve eksiltmeye gire-
2o celderin kanuni 1291 lira 88 kun.. K~!if bedeli 999 lira olan Se l&miÇetme - Maltepe - Kartal -

- Mezldlr hanın 3 üncü ka tmda 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 · -3' y k k Jl l ı ı · retl · k I JC k ·1 • ilk inanç parası ile 2490 sa.yılı ka- a acı yo anna arsıu usa yo ıt a erı onu maaı açı e ıı tmeye 
l . No.lr odalar. nunun 2 ye 3 maddelerinde yazı . konulmuf, ihale gününde isteklisi bulunmadrtmdan e1uiltme 22 -

'""" : l:lkarda yazılı mahaller 936 ıenesi Mayıs bitimine denlG pa- B 935 ·h· · ş · k ·f l" ... ,~ lı belgelerle birlikte teklif mek _ irinciteırin - tarı ıne uzatı. mııtrr. artnameaı ve eıı cetve t "-t lts kiraya verileceğinden 21 - T.evvel - 935 Pazartesi günü tuplarmı 2/ ikincitetrin/935 cu - levazım müdürlüğünde görülür. Eksilbn~ye girmek iatiyenler 2490 
ııı..l ~ denlQ istekliler Evkaf mü düriyetinde Varidat kalemine gel• ,....,eti. '(

6
SOS) marteai günü saat 11 den en az bir No.h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı Tesika ve en az 500 lira-

aaat evvel Ankarada M.M.V. Sa . lık yol iti yaptığına dair Bayındr. lık direktörlüğünden taıdik edil -
C-lflıi Miktarı ilk T. Tahmin edilen Tarih Gün Saat Ekıiltm~ bn.alma komiıyonuna vermele _ mit ehliyet veıikası ve 75 liralık muvakkat teminat mak\;us yeya 

'- fiyat tekil ri. ''347,, "6349,, mektubiyle beraber 22 - Birine\ teırin - 935 Salı günü saat 15 de 
L....--:--- daimi encümende bulunmalıdır. (1) '(6529)' 

~lı 1000 27 .36 4/11/935 Pazar- Açık lıtanbul Aıll.- 4 llnell Hukuk 
1'cl ile~ tesi 15 de .ffalıkemaindtm: Beykoz ağaçlama fidanlığına lizmı olan yaruı büyük yanıı k\P 

oı,l'l Vakıf !maretlerinin 936 sene si Mayıs nihayetine kadar ihtiyacı Beyoğlunda F~riklJyftn~e Kuyulu sük olmak üzere otuz bin tane tak~i açık ekıiltm6eye konulmuş, ihale 
"'~ ~ Yukarda nevi ve miktarı ya zılı bir kalem erzak eksiltme fart- Bat sokatmda « N. Ju evde oturan eününde isteklisi bulunmadığından eksiltme 22 - Birinciteırin -
-....'b.;1~.e göre gösterilmittir. Ne s uretle eksiltmeye konulduğu Ye Ahmed lhsan nami diger Abraham 935 tarihine uzatılmıştır. Şartnam t"Sİ Leva7lm M. görülür. Eksiltme
~bı,t ıu.n 'Ve saatte yapılacağının ve eksiltme ıartnamesindeki ilk tee Viktor aleyhine; Erganyan karıst, ye girm~k istiyenler 2490 No.lı arttırma ve eksiltme kanunda yazıl ı 
~ d ~ıktarı yanında yazılıdır. Eksiltme İstanbul Evkaf müdüri Hosref kızı Madam Ojeni vekili tara· vesika ve 90 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 1:-era· 
~rl llıreainde toplanan idare en~ ümeninde yazıldığı gün ve saatte fmdan 34/1183 N. ne açılan tashihi her 22 - Birincitetrin - 935 Salı günü ıaat 15 de Daimi encümt"ndc 

'~kbr. kayıd davasından ötürü yukarrda ye- bulunmalıdır. (l.) (6531) 
lt..1ıı... tkıiltıneye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı rl yazılı dava cslunan be1lf edilen tah-

•"C\Qlun 2 kikatta gününde· mahkemede hazır 
~'l~rle r inci ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan bel· lhılunnuun fçtn iHinen çafırılmıı;ı ise Keşif bedeli 946 lira 16 ku nıt olan Çatalcaya bağlı lstir.tnca 
'ti · ıt:•rethane namına ite gireceklesin iıbu kanunda yazılı tart• de mahkemeye gelmediğinden gıyabın. ilkmekt~binin tamiri açık eksiltme ye konulmuş ihale gününde isıek
~~.l~~rı:e. Noterlikten alınan vekaletnamelerle eksiltmeye girebilir - da tahkibta denm edilerek bu i.e a- 1isi bulunmadığından eksiltme 22 - Birinc.iteşrin - 935 güniine u 
t"'k.ıf e lıJerin yazılan gün ve ıaa tten bir saat evvel teminatlarının id tapu dosyası tapudan getirttiril - zadılmıştır. Ke~if evrak'k ve şartn1. mesi Levazım müdürlüğünde gö · 
(l~~re teı-nesine .. Yatırmaları ve eksiltme §artlarını almak ve görmek miş ve davacı vekili tarafından da,·a ıülür. Eksiltmeye girmek istiyenler Bayındırlık direktörlüğünden tas 
~levazım idaresine gelmeleri. '(6506) olunana aid bir Nüfus ka~dı tasdikli dik ettirilmi' ehliyet vesikası ve 2 490 No.lı arttırma ve eksiltme ka 

1 olarak mahkemeye verilmış ve dava· kb sta b ı 1 kA Din tahkikatı bitmek li Jd v nununda yazılı Vesika Ve 7) liralık muvakkat teminat rna UZ Vey& 
~ U ikinci hö ge İS an dan tahkikat Savaman;;,:: ;:ç::· mektubiyle beraber 22 - Birinci te§rin - 935 Salı günü sıaat 15 de 

dı•rekto•·rıu·•guv ••nden •. işlerden bahisle muameleli giyab ka. Daimi encümende bulunmalıdır. (l.) (6532) 
rannm dava olunana UAnen bildiril· 

d, 2,~r~a töçınen evleri içinse kS"en adet 7 santimetre uzunluğun• mesine ve kendisine bir. ay müddet ve
~'- rıuırıara · . l kl l k . rilmesfne ve tahkikatın 19 - 11 -l(•iltıne pencere menteıesı pazar ı a satın a ınma üzert: 
'°'-1, -u Ye konulmufhır. Beher ad edinin muhammen bedeli 1, 75 ku- 93:> salı günü saat 14 de tayin edil . """ •akka mesine karar verildiğinden Dava 
tUrıu ı'h J t teminatı 105 lirad il'. Birincite•rinin yirmi ikinci Salı • e d·ı T olunan ilan gününden itibaren bir ay 

Beyoğlu Akşam Kız 
direktörlüğünden : 

Ertik Okulu 

\1 e 1 ecektir. irfnde ı·tı'ra• etmedı'c'H •· 1 ·· d 
... lld\lr~~l:~Ye istekli olanların mezkur gün saat ikide Vilayet lska:ı ~ahkemeye .. kendL<rl e~e:e yazı_•. gun e Öğretime başlanmıştı,.. Bu ha fta içinde- gelmiyenlerin valıut öz-
h •• _ "" fo, • ..J _ /& \'ek ıh gel · ı .. .. b'ld. . 1 • 1 . • •. v • l k 
--.. ~-lg.planan Sa\lnalma Komisyonuna gelmeleri ili~ olu- mediği takdirde giyabında karar ye- runu ı ırmıyen erın yer erme yenı ogrencı a ınaca ·tır. 

- - -- ,(6503) rlleceği ilAn olunur · (16:199) Eski öğrencinin çok çabuk okula ba~vurmaları. (6500) 
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Galata: Hezaran c~ddesl G> Beyoğlu: lsttl,lal caddJ 
An.kara: Bankalar caddesi G> l:imlr: _Gazi Bulvarı I 

$AT ı Enin bütün şubeleri~ 

Istanbul Valiliğinden: 
Bat vekalet Statistık Umum Müdürü Celal Aybar tarafmdan 

llktetrinin 17 ind Perşembe günü saat 14 de (bugün) lıtanbUI rad• 
yosunda sayım hakkında bir konf e ranı verilecek ve bu konfer~n.sı 

bilhassa ıayım memurlariyle kontrol ve yedek memuTları af ağıda ya
zllı yerlerde toplu bir halde dinliye ceklerdir. 

Sayım itini üzerine almıt ola n hükumet, belediye, liususi idare, 
rdmi ve hususi müesseseler, tirk etl'1r ve sairenin bilumum memur
larının bu konf eranıı dinlemesi sayımın çabuk, kolay ve iyi bir su• 

' rette bitmesi ve ayni zamanda hal kın bir an evvel serbest k!.labilme-
si için çok fay dalı görüldüğünden elinde memur olduğuna dair vesi
ka gösterenlere yukarda sayılan d airelerce mütkUlat gösterilmekıi 
zin-'o gün ve o saat için izin verilme sini vilayet bu dairelerin teflerin-
den ister. ' 

Keyfiyet reımi daireler ve nı emurlar tarafından bilinmek üzere 
ilitı olunur. '6526) 

Adalar: 

Büyükadada Yaninin gazin osu 
Heybelide Retadın gazinosu 
Burgazda Ohannisin gazino su 
Kınalıada Ağubun gazinosu 

Bakırköy: 

Bakırköyde Halk Parti binaaı 
Y eşilköyde Halk Parti binası 

Beykoz: 

-

Beykozda Halli Partisi binası 
Anadoluhiıannda Halk Partı ıi bina11. 
Beykozda iskele gazinosu 

Beyoğlu: 

Taksim Stadyomu. ' 

Bqiktaf: 

Betiktat Suat Park Sinamaıı salonu 
Arnavutköyünde Boğaziçi liıesi (Fe)'ziati Lisesi) salonu. 
Eminönü: -

Üniversite konferans salonu 
Bayazıtta eski maliye bina• 

ımda Askeri Tıbbiye mektebi 
Cağaloğlunda Halkevi 

JlBuralardan yalnız askeri ve mülki 
tıbbiye tnlebeleri dinleyeceklerdir. 

• 
Fatih: 

. 
Kocamustaf apa!ada 28 inci tlkmektep binası. 
Kaıagümrükte Büyük Kırath ane 
Şehremininde Halkevi salonu 
Haliç fenerinde · iskele gazi nosu 
Eyüpte Defterdar sineması. 
Kadıköy: 

Kadıköyünde Süreyya sinem ası üst ~alonu. 
Fenerbahçede Belvü ga.zino su. 
Erenköyünde Suad iye gazino su. 
Sarıyer: 

Büyükderede Halk Partisi bi na51 
Y eniköyde Halk Pattiıi bin l 11 

Oı1küdar: 

Doğancılarda Halk Paniısi b; nasr 
Beylerbeyinde Halk Partisi bin sr 
Kuıkhda Nahiye Müdürlüğü binaaı. 

Denizyoııarı 
1 Ş L E T M E ~ I otfll 

Acenteleri: Karaköy - gopr r>d' 
· TeL 42.162. Sirkeci MühUrd•r 

--• Han telf'f on: 2.2740 

lmroz Yolu sitiJI 
KOCAELi Vapuru ~ 1 U ,,.,_ 

citeırin PERŞEMBE guaı(6f 1') 
16 da lMROZ'a kadar. 


