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SAYIFA 

Yapışık kardeşler 
ve kekimler! 

FAlarhı yeni •fhur ba§lattı. 5 
,aıci .p.da ~I 
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Italyan ordusu Aduadan geri 
çekilemiyecek surette kuşatıldı 

Italyanlar Esir Habeş 
çetelerini idam ediyorlar ! 
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Son vaziyeti gösteren harita: 
'------ Siyah oklor ltaiyan kuvvetlerini, difer okiar Hab~ kııvvetlerini i§aret ecli;yor. ·r----------- Berlin, 8, (Gece yarısından son lar, mutavaat itareti olarak hedi -

afi m ra, özel) - Adiaababadan bildi . yeler getirmektedirler. 

kooperatı.fJerı· rildiiine aöre 150 bin kiıilik bü - HABEŞLER UMUT UYAN-
yük Habeı orduau halyanlarm E- DiRiYOR 

ll knugiinlerde Kamutayda iki önem • ritre müstemlekesine hücum et • Londra. 7, (A.A.) - Deyli tel· 
dan a~u~ mii7.akt're ediliyor. Bunlar- miıtir. Bu hücum ltalyanların A • ıraf gazetesinin ıüel yazan liva 
ka lrı tarım kredi kooperatirteri duadan geri çekilmeleri imkamnı kumandanı Temperley, Aduanın 

lltınudur .. ._.. .. k k J 1 
l'atirı.. . ; o.,uru tarım ~ahş OOP<'· a dırmıı, talyan ordusunu teh • 

..:rı k (Sonu Sa. 2 Sü. 2) 
~ anunu. Fakat bu iki kanun likeli bir mevkie sokmu,tur. 
bt: ;ue hl.~ maksat isin yapılmış .. 
~t"' Urk koylüsünü, çiftçileri ve ü. HABEŞ ESiRLERi iDAM 
•e S:~lert soyucu mürabahacılardan EDiLiYOR 
darı ]( 1 ftlertndeki zararlı aracılar • A 
tlttçt

1 
Urtarmaktır. Türk köylüsünün, ımara, 7, (A.A.) - Umumi 

.S.r lk.~rin, Uretmenlerin bugüne ka • kararıahtan bildirildijine göre, 
dq. ÇQ Yakaları bir araya gelmiyor • ltalyan kıtaatı baıta mızıka ola . 
"rıctan "~~·bir yandan kredi ihtiya . rak dün aaat 10,30 da Aduayı iş • 
!'t tuıak 8 ıfnde t>derek bu ıavalhla- gal etmi,lerdir. Lamba Angner da 
eı~r larına düşüren mürabaha . 
e1Jerı:;'·aı1ı1ann bütün kazançlarını ğının alınması çok çetin olmuştur. 
dikıeti en alıyordu. Şayet yetiştir . General Pesentinin kumandasında 
~cıı lllahsulün bir parçasını müra. ki yerli bir kılanın . esir alınan çe 
Slh"ak a~~an kurtarnbilirlerRe bu da teleri idam ettiği bildirilmekte . 
"n.a rir:~"1.~lıcılar ile kendi arala • dir. Hudud mmtakasındaki hali: 

u~carlnr:l, krımi~yonc:ula· 

Son harp 
durumu 

ita/yan muvaf fa
kı yet/eri durdu 
AnkaraJa buluna!! bQ§mu· 

harririmizin ıon harp vaziyeti 
etrafındaki Jii§ünüı ve gÖrüf· 
ferine dair telefonu 2 inci ıa· 

~s•~ us 
(So1U1 :3a. :!. Sü. l.) 

evvela itimata1zlık göstermi~se eh: 
yıfom,:1a<lır. 

sonra ltaJyan k1taatını İyi knrşr • 
lamıtbr. Köy reisleri ve papaz · ı -

13 ler komitesinin 
raporu kabul edildi 
ita/ya, sosyete statüsiiniin 12 nci 

maddesine göre giriştiği taalılıüt/e.,,, 
hilafına, mulıasamatı açmıştır / 

Cenevre, 7, (A.A.) - 13 )er komiteRııin raporu kabul e.Jil. 
mittir. ltalya menfi rey vermİftİr. 

\\ Kon.ey, altılar komitesinin raporunu ittifakla kabul etmi9tir. 

I 
B. Aloiti, kabul edilen uıul hakkmda kaydi ihtirazi derme • :f 
yan etmif ve: \ 

- "Rapom kabul eb:ne'diğimi ve lüzumunda M.,ka bir toplantı • 1 
da mülahazatmn bildirmek hakkımı muhafaza eylediğimi be - ~ 
yan ederim,,. demiıtir. (Sonu Sa. 9 Sü. I) ) 

o ""'*'""'ln11111f11""''111111ın11ıımııtııın 

iŞ KANUNU 

işçilerin Ücreti paı·a 
olarak verilmeli 

Kanun işçileri çürük zeytin ve kurilu 
peynir bahasına çalışmaktan kurtarma_lı 

(Yamı 4 üncü •a11faauula.> 

Uyuşturucu maddeler 
tahribinden korkuyoruz! 
Altıncı ulusal tıp kurultayı Başbakanın 

önemli bir söglevile açıldı - .. "' • 
··----- - ..-: , .. 

j ... -

Kurultaya iıtirak eJecek Sovyet 
karaya 

Ankara, 7 (A.A.) - Cuınur Baş -
kanı Atatürk'ün yüksek himayelerin. 
de ve Başbakan general ismet Inönü' 
nün onursal başkanlığında Ye sağlık 
\'e soysal yardım Bakanı Doktor Re
fik Saydam'rn başkanlığındaki ''al • 
trncı ulusal 'fürk tıp kurultayı,, bu -
gün saat 11 de halke,;nde ismet l • 
nönünün bir söyJevile açılmıştır. 

A~rlma töreninde Kamutay baş -
kanı Abdülhalik Renda ile bakanlar, 
saylavlar, genelkurmay ikinci başka • 
nı H' bakanlıklar ileri gelenleri de 
hu I un uyorla rd ı. 

lsmet Inönü söylevini müteakip 

prolaörleri Jiin geldiler. ve An
gittiler 
başkanlık yerine geçmiştir. 

Sağlık ve sosyal yardım bakanı Dr. 
Refik Saydam söyle,;ni vermiştir. 

Bundan sonra Cumur Başkanı Ata· . 
türk'e, Kamutay başkanlrğma kurul . 
tayın tazim ve saygılannı bildirmek 
teklifini ve kunİltayın onu~l n ü • 
yeliklerine teklif edilen seçilecek zat. 
lar oy birliğile \'e alkışlarla kabul e
dildikten sonra ilk celseye son veril. 
miştir. 

Kurultay öğleden sonra sut 14 clc 
doktor profesör general Tevfik Sağ. 
lam'ın bqkanbğtnda toplanmı~ n:r.

(Sonu Sa. 4 Stt. l) 
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Tarım 
Kooperatifleri 

(Baştaralı birincide) 
ra gidir<JIS.du. Beş, nltı yıl evvel Zi • 
raat Bankasmm ynı·dıını :ile ttrım 
kr .. di kooperatifleri kurulmağa IJaş . 
lanmıştı. Bu teşebbüslerin maksadı 
köylüyü bu felfıketten kurtarmaktı. 

Vakıa kredi koopcratirterinin hiç 
faydası olmamış değildir. Bugün 
memleketin bir ~ok yerlerinde bu tür. 
1ü kooperatifler kurulmuştur; Birço1 

çiftçiler bunlardan faydnlanmnktadrr. 
Fakat beş, altı yıllık tecrübe şunu 
göstermiştir ki kredi koo:>erntlflcrl 
yalnız başına tam istenilen netice)i 
veremiyor. Bunların yanında köylü . 1 

nün yetiştirdiği mahsulleri değeri ba
hasına satabilecek satış lrnoperatiflc. 
ri bulunmak lazım geliyor. Böyle ol
m&zsa köylülerin bir çok emekleri yi
ne hoşa gidiyor. 

lşte bu defa Kamutayda müzakere 
edilmekte olan kanunlar bunlardır. 

Beş, altı yıllık tecrübeden sonra ta -
nm kredi kooperatiflerinin mekanir.:. 
malarında dahi bir Ul.kım eksiklikler 
bulunduğu anlaşılmıştır. Yeni kanun
lar bu ek iklil.Icri de yoluna koya -
caktır. 

Bu kanunlar hükümlerine göre 
kredi ve satı kooperatifleri kuran 
köylüler ve ürctm nlcr ihtiy ~\arı d~ 
recesinde kredi bulabileceklerdir. Şim 
dfye kadar b zı kredi kooperatiflerin. 
de olduğu gibi bu müesseseden kredi 
almak yalnız onun b:ışmda \e idare -
sinde bulunnnlnrn münhasır kalmı -
yacaktır. Ziraat Bankası bu türlü ko
operatiflerde her yıl ne kadar kredi 
dağıtılabilt?ceğini kararlaştıracak, bu 
karara göre kooper:ıtif e girmiş olan 
her köylü, her çiftçi, her üretmen o 
milı:darda kredi olabilecektir. Paknt 
kredi bulmakta böyle kolaylık gören. 
lerin de borçlarını zamanında ver -
mekten başka bir vazifesi daha ola -
caktır: O da yetistirdikleri mahsulle -
ri ~tış kooperatifleri \'asıtasile sat . 
maktır. Daha doğrusu kredi koope -
ratiflerlne girmiş olanlar ayni zaman
da satı;;. kooperatiflerine girmeğe mec
bur tutulacı:ıktır. 

Ekonomi Bakam CeHU ;JJl\yar ir 
?t:ın jıldanbcri kredi kooperatiflerini 
..... ~ı '3 kooperatifleri ile tamamhyarak 
i:r2tmcn \'at:ındnşlara k41kınrna yo -
k"da yardım etmek f çin çalışıyordu. 
~imi kanunlarımızın li:nmutaydan çı
k_mk tatbikine geçilmesi ne bu ha -
) ırlı maksat gerçekleşmiş olacaktır. 

ASIM US 

redi 
ratifleri 

~amutay kanunu 
onayladı • 
Ankara, 7, (A.A.) - Nuri Con

kt!rin başkanlığında bugün yapı • 
lan kamutay toplantısında, tarım 
kredi kooperatifleri kurulmaaı 
hakkındaki kanunun göriişülme • 
sine devam edilmiı ve encümene 
vetilen bir maddesi müstesna ol -
nmk üzere bütün diğer maddeleri 
kabul edilmiftir. 

Yine bu toplanbda bütçe endl
nıtminin talebi üzerine kamutay 
gündeminde bulunan finans ha .. 
kanlığı te~kilat ve vazifelerine ait 
kanun layihası geri verilmiftir. 

Kamutay çar§anba günü topla
, nacaktır. 

fsparta'da deprem 
fsparta, 7, "(A.A.) - Bu aa.bab 

7,35 de ~ehrimizde oldukça kuv -
vetli yer deprenmesi olmuı ve iki 
saniye aiirmüftür. Depr:mne ku .. 
zey batıdan rehııi~tir. 

Ne bir eksik, ne bir 
fazla •• 

Devlet ve ulus yurtda§lamı sa
yı:sım bilmek istiyor .... 

20 ilkteşrin pazar 
Genel nüfus sayımı 

llJ'tatistik Unwm Müdürlüğü 
Başvekôld 

---- - --

Atina, 7, (Kurun) - Kralcı ., 
lardo.n yüz ki§ilik bir gurup dün 
öğle ycıJ-tı Bay Papanasm yonun 
i~çi ve çiftçi parlisi bürosı;m1 ba
saralc eşyasını kırmı~lar o sırad 
parti bürcsunda bulunan cumuri
yetçi gençleri döğmüşlerdir. 

Kralcılar, bcnclan ıonra Veni -
zelist partisi gazetesi idarehane • 

sine giderek tabelasını ve c~mla -
rım kınnı!lardır. 

B. Papan st yo, bu tecavüzle
ri başba!;a:ı n~dir.de şiddetle pro 
tesb etmi§, bu tecavüzler yüzün -
den krallık rejiminin halkın daha 
ziyade mcnfur..ı olduğunu bildir -
rniştir. 

Bayoakan. bu tecavüzleri takbih
1 

elli&ini, geneloy y pıhrken hehe-l 
mehal sükun ve aaayİ§i muhafaza 

etmek azminde bulunduğunu ga • 
zetecilere !Öylemi tir. 

Atina barosu siyasi suçlar yü • 
zünden takibata 'Uğrayacak olan . 
hırı para.uz mUdnf aa etmeği karar 
laşhrmı§tır. 

' 

öyü - Alaca 
medeniyetleri 

Ankara, 7, (Kurun) - Kültür ba{ 
kanı Bay Saffet Ankan, öğretmen 1 

Bayan Afet ve Türk tarih kurulu 
üyelerinden mürekkep bir heyetin 
yeni bir tetkik gezisine çıktığını 

bildirmiştim. Höyük-Alacada bir 
buçuk aydır yapılan kuılar, araı· 
tırmalar aırumda bugüne kadar 
Anadolu hafriyatı tarihinde raat • 
lanmamıı ketifler yapılmıştır. 
Höyüğün, niıbeten, en alçak ye· 

rinde ve daha önceki araştmnal:ır 
da bulunan ıfenkali kapıların he· ı1 

men mihverinde seçilen deneme 
hafriyat yeri, daha üç metreye var 
madan eti eserleri vermeye, beş 
metreye varmadan Turova 1, 2, A .. 
Ii!ar 1 ile Y a§ıt eserlerin bolluğu 

. . .. 
ıç:n ı 

asaydı 
at e mek. lazım gelirdi! 

• as 

Atin:ı, 7, (I(urun) - Bu cece' 
1 h ı 1 1 b' . . J • ·· ' 8!'0 oa a. :~r~ı tr... ıtıncı orJ mu 

zcai yapılım Mon:rcal oteline ko . 1 
münistlcr i:ç bomba atmııl rclır. ı 
M i; him bir zarnr yoktur. 

1 
Bu h:lrcket geneloy dolayısib 

komiinistlerin J:.ir tethis hareketi 
telakki ecfüiyor. • ı 

Atina, 7. (A.A.) Atina ajan:ıı 
b·ı.r . 1 ı . .. ırayo::: 

B<ı.1lıalrnn muavini ve sü baka
nı Gcner l I' cnd:ııs verdiği söy • 
levcle, 1924 de cumuriyet ilan o · ı 

lundu ._ u vakit kendisinin yine ıü 
bakanı bulunduöunu ehemmiyet . 
le kaydettikten sonra demiştir ki: 

"İmanlı bir cumuriyetçi ve vak
tiyle curnuriyetin müdafii ohm, 
hanedan ile hiçbir ilgisi bulunma · ı 
dıktan başka onun en amansrz bir 
düşmanlığım yapmış olan ben, nel 
için bugün kralcıhğm yeniden ku.1 
rulmasmr istiyorum? Çünkü cu -
muriyet başka yerlerde anlaşıldı
ğı gibi Yunnnigtanda hic bir za • . -

man kunılamnnır'.i'hr. Diktati.irlükj 
is2 Yunnn ulusu tabiatına uygun 
değildir. Ortada başka bir rejim 
y ktur v~ çir demokrasiye dön -
mek mecburiyetinde~·iz. Çünkü bu 
rejimi tccl'übe etmi!3 bulunuyoruz. 
Eğer taçlı demo asi meYcut ol -
m:Jsa.:·dı bunu Yunanistan için 1 • 
cat etmek li'~zm1 ~elirdi. Kralh • 
ğm yeniden kurulması her derde 
şifa olmaktan rok uzaktn·. Anrak 
ikinci Jorjun gö~~rıniş olduğu de 
moli:rat de,·]et haşkanr vaşrfları 

normal si~·~~l hayatın geri gel . 
mesiııe ve vatana hizmet etmekten 
b~lm bir arzusu olmı~·an müsel -
!ah kuvvetlerin münhasıran silel iş 
lerle uğraşmalarına ~1Rrdnn ede -
cek ve hiikum tlerin nomal olarak 
devletin başına geçebilmesi için 
siy:ısal alanda bir uyuşulrna temin 
eyliyeccktir. Eğer ba.ymdrr hir 
Yunanistan gönnek istiyorsanız 

kral Jorju hemen tahta: davet e • 
diniz,, 

• 
ıze ~er bulundu 

az arında 
akımından 

Anadolunun ilk 
önemli izerler 

ile dikkati çekmeye baılamışltr. f 
Höyüğü"n yatını ve kültür taba .. ! 

kal ar mı beJli etmeye çevrilen bu! 

ilk araştırmalar bölgece hemen İ·ı' 
limsel sonucunu vermiıtir. 

Halbuki 6 metre ile 6 metre 25 
Mıntim arasında meydana çıkan .. 
lan ve tanrılaıtırılmıı bir lıükUm 
dara ait olma.sına inanılan iske .. 
letli mezarda ele geçen hazine, A
nadoluda Eti, ve Proto - Eetilerc 
ait olarak hi9bir yerde ele geçme· 
mi§ bir zenginliktedir. Bunun ır • 
krmızın tarihi ve Anadolunun ilk 
medeniyetleri bakımından önemi 
son derece büyUktür. 

Bundan bet altı bin yıl öncek; 
çağa kadar derin bir tarih izi a •I 

çan bu efıiz, çok güzet ve çok Ö• 

nemli hazineyi t3kdir v~ ıevinçh 
gözden geçiren kurum üyeleri, 
hafriyat heyetini cand1n kutlula
mış ve değerli belgeleri Atatürke 
arzetmek ve müzede teşhiri temin 
eylemek üzere Ankarada. Çanka • 
yaya getirmittir. Orada bu eser -
ler birer birer Atatürk v~ Ba~ba • 
kan İnönü tarafından tetkik ·~? 
takdir olunmuştuı. 

Kültür Bakam, .. Türk tarih ku.• 
rumu ve hafriyatı , idare eden 
Türk Arkeolog Vf' üy~leri tebrik 
edilmişlerdir. 

Kazı mevsiminin aonuna ka • 
dar araıtırrnalara devam edile -
cektir. 

ltalyan Ordusu Kuşatıldı 
Habeşler, fil avlar gibi tank avhyor 1 

'(Oııyanı birincide) 
ltalyanlar tarafından İfgalı hak • 
kında fU satrrlan yazıyor: 

ltaıJanlarm, iaıe güçlükleri kar 
tısmda bu kadar mühim kuvvet • 
leıiyle ileri hareketlerine devam 
edebilmeleri çok az muhtemeldir. 
Habeşler, eğer kuvveimaneviye. 
leri bozulmazsa, bundan sonra bil 
ha.asa Aduamn 80 kilometre cenu 
bunda kuvvetli bir §ehir olan Ma • 
kallein şimalinde çok daha kuv • 
vetli mevzilerde tutunacaklardır. 
Şimdiye kadar olan temaılarm 
ıevkülceyf bakımından hiçbir e -
hemmiyeti yoktur. 

ITALYAN TOPLARI 
Berlin, 7, (Kunm) - İngiliz 

gazetelerinin ltalyan brdusunda 
'bulunan muhabirlerinin yazdıkla
rma göre ltalya ordusu harp mey • 
'danında 7,5 pus sahra toplarm -
'dan pek ziyade istifade etmekte • 
<lir. . 

Müstemleke muharol>elerinde 

birçok defalar büyük muvaff aki • İmparatorun yakinleri, haklı gör • 
yetlerle kullanılmış olan bu top - memekle beraber, imparatorun 
lar gayet kolay nakil edilebildik - timdiye kadar mutat olmıyan bir 
leri gibi pek çabuk da kurula bili_! derecede keyifli olduğunu bildiri
larmıt 1 yorlar. Bununla beraber durum-

Londra, 7 (A.A.) - İtalyanlar ye. da bu nikbinliği haklı gösterecek 
ni bir taarruza girişmek için şimal hiç bir değişiklik yoldur. 
cephesine takviye kıtaatı topluyorlar. 
İtalyan uçaklarının, zannedildiğine Habe~l~r, fil avlamak için kul 
göre, ileri harekete hazırlık olmak ü. !andıkları usulü tanklara karşı da 
zere bir çok halyan müfrezeleri A • kuUnnıyorlar. Derin hendekler a
dua mıntakasında istikşaf hareketin- çarak bunları dallarla ve kumla 
de bulunuyorlar. Bunların amacı kü. örtüyorlar. Şimdiye kadar dört 1-
çii.~ ttn.lya~ postalarını hırpa_hyan talyan tankının bu suretle dütürül-
munf ent bır ~ok Habeş çetel<'rınden d .• v •• • • d k'l · ··ıd·· v •• b"I 
kurtulmaktır. ugu ve ıçın e ı erın o ugu ı . 

Bir ltalyan membarndan alınan ha dirilmektedir. 
. bere göre, bugün Tigre cephesinin do- -------------

.ava facvası ğu kısmındaki tepeler üzerinde şid -
detli muharebeler olmuştur. 

Adigratm cenubu ıarkisinde ltal 
yan ordusu çetin bir mukaverne1c 
maruz kalmış ve fakat Habeşlere 
:ığır zayiat verdirmişlerdir. 

Reuter ajansının J\di~ababa -
dan aldıuı bir telgraft~, dahe r:k 
bin bir hava c:;ti~i bilC:h·iliyor. 

Cheynne-Wyoiming•, 1, (A.A.) 1 
-Unitetl air hattının bir uçağı bul 
E:.\bah §ehre 20 k'lomclre mesafe
de dü mü§, iki pilot, dokuz yolcu 
ölr.ıi;,~·fr. 1 

:ç~·:: ~ ··;· · ~·<-.:la~:i O!dand' dan 

!.J.:bm U~al; r::v)'.Cdia i_iaİ1.0tdu.1 

Son harp 
durum 

/la l}an muvaf fakı-
getleri durdu 

Ankara, 7 (Başmuharrirlmfzdellı 
telcfoı1la) - Son harp vaziyeti 'rJJ 
kaç günclcnbui dcram eden ıuıı)'t' 
mu,•affnkıyetlcrinin durduğunu g~ 
terlyor, Bir kere ltnlyanlar Adtı.a ff 
girdiler. Bunun üzerine Homad• 
bütün İtalya da adeta şenlikler )"t>I' 
tılar. Bugün ise Adua'nın ne 1ta1Y.,. 
J~rda ne de Habeşlerde olduğ~ bi_l~ 
rıldl. Demek ki ltn1yanlar bır 1' 
Adua'ya girdikleri halde burada d_'! 
maksızın tekrar geri çekildi. ).r,p

ltalyanlar arkadan çok km vetli ~ 
heş aı;ıkeri geldiğini, bunlara kısır 
tutunnmıyacaklarını anladıkları l!! 
mi hum ınr boşalttılar? Yine buı; ... 
Berlinden \"erilen bil" telsiz, AdUB~ 
Habeşler tarafından geri alındıı;" 
biJdirmi tir. Du haberler yanyanıı ~ 
11nce ltalyanlann harp rnziyetl '
biraz sarcıcılmrş olduğuna hükmettO 
lazımdır. , 

Şimal oephesinde böyle olduğu tJI 
Cenupta aa yine ltalyanlar içiıt ; 
gerileme vardır. Çünkü Aclisababl, 
dan gelen bir haher beş altı ayd30

11 
berl tt.nlayanlnrın elinde huJunaıt-' 
hiç şüphesiz tahkim edilmiş ~ 
Ual.Ual mnkiinin Ilabc..5l!!re geç , 
ni göstermektedir. H:!!buld ltalf~ 
ların bütün menfaatleri ,.e p1anl s' 
6Ür•atJe hareket ederek YC henfıı ~ 
ferbtrliğini bitirmemi olan ıı:ı:~ı 
ordusunun kendini toplam~smn ıt''· 
dan l"enniyerek ilerlem~k ve ic~~ı , 
den meYkileri almaktr. Yakıa İtli' 
yanların tankları Ye uçokları ,11raıt: 
Tanklar ilerliyen nskerin öniinÜ :ı~ 
mağ:ı yardım ettiği gibi uçaklar,. 
havadan hunları himaye etmekt.t ~ 1 
Fakat bunn karşı Haocşi..,tanın .~ • 
mi ,.e harp bölgelerinin boğucu ~ 
cakları hiç şüphesiz ltalyan ask-* 
rine büyük z:orhıkl~r vermelttedi(·,, 

Habet-ltr için ise bu zorluklar) l't 
tur. Her halde Adua'nın l:rı~-ııtl 11'
tarafrndan alındıktan sonra te:trB~ 
rakıldığı teeyyüt eder~2 bu it~ U, 
yalnız İtalyan ordusunun de~il t r 
tün İtalyanın mane\'İya!nu altÜ.-!ıı~ 
decektlr. Habeşlerin h.-ırp l.u·"·t d~ 
ise o nisbette artacal tır. Ru tt! t 
harbin bundan sonraki inkişaflıır1 .IJ 
zerine tesir edece1<tir. Hal: :ı.nl~,, 
taarruz planlan yeni haberlerle _,•, 
ha i)'l anlaşılmıŞtır. Hu olan. ı\d d~ 
nı~ ga~bindcki 1:akkaz ne!-:r.in~ .. ~~ 
Entre ıle Somalı ara~·r.:i::.n I ... d~• 
tan topraklarını i~ı;al etme!ı: . oııı:;tff 
sonra Habeşistana yeniden müı!l ıı· 
teklifi yapmaktır. İtalyanlar bu .. P ~ 
nın tatbikini yirmi. :.;rmi hcş gıı",. 
~inde bitirebileceklerini tal~ınitt c 
mektedir. 1.,ı lt..-ı]yanlar böyle bir taarruz P et' 
takip etmekle Jngiltereyi mc1t1ttllr .. 
mek istiyorlar. Çünkü lngnterer.~ 
sıl önem verdiği Tana gölü hll ıd f; 
Takkaz nehrinin garbinde kahr ~ 
talyanlar buralara geçmiyeccld~O ~ 
rö.steriyorlar. Şimdiki halde en '" 
yük Habeş kuvvetlerinin Ank0~1"; 
toplandığı anlaşılıyor. Habeş sb ,ti• 
kanı da vüz bin kicoıilik bir kU''~ ı ı . • r r 
burada bulunmakfadrr. AnkobC 'ro.V 
disababanın §:ırkında ve )ilZ I<il0 ~ 
re kadar uzaklığındadır. BurS..:ı i' 
yet sarp dağlık olup, yüksekliğ•h1<,
metredfr. Böyle tabii bir mUc;t~ t 1 ~ 
mevkfe toplanarnlc olan kuV"'et 1~ tnlyanların uçak hombard1ına11 

-lf ı 
·ıi ıs~. 

kolayca gizlenebilecekleri gı 1'ud•,_ 
larına kar~ı da kendilerini ~ btf /.' 
edebilirler. Daha ~onra, .Ank0 Jı.ıf 
dt~:ıbaba ile Sima, şark, cenuP dt of' 
ccphelerl ara!;ında orta btr ye~'tlf~ 
doğundan her tarafa buradan ~ 
kuvvetleri gönderilebilir. tıf 

AS~ 
~-~--~~~~--

8 ay Tahsin özet 
Kars'ta . rt ct-

Kars, 7, (A.A.) Doğu ıl.le 6, 
çüncü genel ispekter Tah•111 t"11' 
bugün yanındaki danı§J!l~r:,~; 
birlikte lğdır, Tt 7Jı.ı:a k,;SJ""ef# 
·ı 1 . . . ' '·ı t soıır3 i ı ::e.er:nı 1m::e etn ~ en 

nıize relmlttir •. 

kı 
f .. 



Yalan ifade 
iki kişi bu suçle 
yakalandı 

KUltiJr i,leri 

Öz türkçe sözler 
Kitaplarda kılavuzdaki 
keli me'er kullanılacak 
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Vali üstÜ'ndağ 
Atatürk köprüsü trÜn iha

Jesi için Ankara)"a gitti 
Vali ve belediye reisi Bay Mu

hiddin Üstündağ dün öğle trenile 
Ankaraya gitmiıtir. Bay ~bıhid -
din Ostündağla terkos direlrtörü 
B-ay Ziya ve levazım direk\örü 
Bay Mahmut ta Ankaraya git;mi9 

ti~ 1 
Atatürk köprüsünün ihale müd/ 

deti yaklaıtığı için bu hususta ba
kanlıkla ve imar bürilsüyle görii
tülecektir. Bundan batka uraym 
diğer itleri de takip edilecektir. 

1 Gezintiler ! 

Biı uçuruma 
sarktım! 
Terılihlerden "Tezattan,, o -

yumlar (ahenkler ) çıkc;ran bü • 
yük adamlar var. "Heraklit,, bun
lardan biridir. Gece ile gündüzü, 
tepe ile çukuru bır tutan . hüçliklc 
büyükte ayrılık görmi.ven bu ley· 
lezof ''Lükreı, in dediği gibi de· 
limi icli bilmem, fakat dün, bir 
ıaniye onun g(bi dü§ÜnE-mediği • 
me çok üzüldüm. Kqke bu geni§· 
lik bende de olıaydı, diye içimi 
çektim durdum. Gönlümde bu ,öz

lemi (ha.areti) niçin duydum? 
"Heraklit,, in ıcııkın dü ... enli çığı· 
nnda (mezhebinde) avunmak iı· 
teyifim neden?. Size bunu anlat . 
mak için, kendimden hiçbir ıey 
katmadan, diln göriip dinleJik1e -
rinıi yazactiğım. Sonunda birlqe
~...:~ ... --v5 ........... aca --n-~-rum. 

( Lutfcn sayfa), çeviriniz) 
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Uyuşturucu maddeler 1 ŞEHiRDE f 
Bükreş e)ç miz Bay Ham
duHah Suphi An kar ada 

iŞ KA 

işçiler·n 
olarak ve 

u 

tahribinden korkuyoruz! 
iki gündenberi tehrimizde bu • 

lunan Bükreı elçimiz Bay Suphi 
Tanrı över dün aktam Aiıkaraya 
gitmiıtir. 

c ara 
Altıncı alusal tıp kurultayı Başbakanın 

Romanyadan gelecek olan göç· K • •} • •• •• k • k tlU 
dir. Ancak bunun bizim memlekette. menler i~i üzerinde hükumetle le· 3DU0 JŞÇJ eri ÇUfU zeyt,O Ve Uf 

önemli bir söylevile açıldı 
(Üstyanı birincide) ı 

namenin bugüne ait kısımlan üzerin
de görlişühneye devam edilmi~tir. 

Kurultaya beş yüze yakın murah . 
has iştirak etmektedir. Yarın saat 17 
de sağlık ve sosyal yardım bakanlığı 
tarafından halken salontında kurul
tay üyel<ı.rine bir çay verilece1c ve !ku
rultay çarşamba günü saat 1'1 de ka
panacaktır. 

lsmet lnönünün söylevi 
General ismet lnönünün altıncı u. 

lusal Tıp küroltauını açarken verlll.
ğl söylev §udur: 

''- Altıncı ulusal Türk Tıp kon -
gresi ;ıçılmışhr. Bu yüksek toplantıya 
~eref ,·eren üyeleri, sayın arkadaşla
rı selfımlamak bonim 'için bahtiyar • 
lıktır. 

Arkada~lar, yurdun iher tarafından 
derin tecl'übelerinizi biribiriniıe an • 
Jatmak ve bunlardan bütün mcınleke. 
ti faydalandırmak iç'in toplandınız. 
Burndn çahşmalannızı bütün bir 
memleketin yakm bir ilgi ~;e sa}'gl ne 
,.c çok dikkatle takip ettiğine güve .. 
ncbilirsiniz. 

Sıyasal hayatınızda sağhlt sa,·aş . 
lr.\'1, ha!talık mücadclcleri bizim öte
aenberl ço!c önem verdiğimiz bir is • 
tiknmettir. Memleket bu savaşlardan 
büyük f&yda gi>rdü. Her zaman yur-1 
dun her ta.rdmda takip ettiğimiz sa· 
'-:. ian geni5letm~k ,.e bu savaşlan 
c:1=1:ı bulunmıyan mevzulanı da teş -
l'.'il etmek i~in talepler karşısında kn. 
l mı. Bliti.in bu sav:ışlann aileler için 
'~ cer.1İyet için sok fa.yda ,-erici bır 
1"\rette yürütillmcSt mzlerin himme -
tinizc bağlıdır. Himmetiniz ynl:nrz va
.,ife başında ve yurdun dört köşe -
-;i;ıtle yaptı~tnı7" fedakarlıklar Te ç.'\. 
hşmalarla dezil, bilhn~a tecrlibe1cri
ı iıi biribirine takıp Uerletmd< '\"e yii!<-
eltmek için hu toplantılarda göste -

~ eceğiniz gayretlerle 6JçUlttektir. 
ATkada,lar, bunian ~neeki yüksek 

toplantılannmla da ınemleketln bir 
bü~ ihtiY.,'8CI&ıa t.emas etmiı,' demi"· 
tim ki: Hekimlerimiz ulusal Te sos • 
yal hayatımızın )'iiksek mevkHerJni 
bizzat kendileri hiç tilr zaman göz • 
Jerlnden ut.ak tutm&malıdırlar. M~· 
Ielı:etiınbin Uerleınesinde va medeni 
hayatmm geli mesinde hekiwleıimi . 
:tin yalnız baştna t.'lrlht btr rolü Yar
dır. 

Sizin sosyal hayatımızda, fazilete, 
b11119, eıhhate dolru ınüumaai bil • 
ıtıerinl& ınemlebt i in taydaJr n lı'i· 
zrnı bir unsvrdur. Çok çalışroan, 

h-~rke!in ra11tıimda1;1 çok dah:ı fazla 
uğraşmaya me.c,bunız. 

Arkac1aş1anm .. bu sözlerimdeki e. 
henuniyetf kemalile. tak-dir edt.rler. 
Çok ç.alı mat için, sıhhat. nC§l'. ken· 
<li hal1ltında ve ceo:ıiyct hayatındş da· 
im;ı. ber e~i. iyi görür bir tabiat esaş 
şttttır. Bunları hekimlerimiz ictimai 
hayatımızda çok ı:üzel inkişaf ~ etti
rebOirler. Çok ~,ır;Jam '\'C temelli tut. 
turabiJirler. 

Arkadaşlar, bu mc,·zua temas e • 
dbll!I si~in çal~ ma pı:ogratnınızda bu. 
luftı_n tsaslı mcs.clelen: :ralm\ bir a. 
laka hissettiğimizdendir. 

Bilhassa toksikormınilc. uğraşacak. 
smı:ı. Bu me\'ZU, biıim sosyal haya • 
tımızdl. s[zin ook elıemrniyctle uğra · 
pcat"lmz e. büt n memleketin dikka
tini üzerine tophraca -. bir şeydir. 
TOKSlKO!tfA lLE MüCADf;L}~ 

Arkadaşlar, bizim '1\Cmfoket to\i . 
slkornaniden en ilerde muıtarjp ol..ı.n 

memleketler kadar y1pranmı!'.I değil • 

böJ1le el eğil canım! 

ki tahribatinı nz görmek veya ilerisi • 1 d b 1 ak • b h } k b 
ni emin görmek gibi biraz ktsa görür· mas_ ar. a ~ unac ve alacağı peyn1r a asına ça ışma tan kurtarına 
lüğe kendimizt kaptırmamalıyız. Tok- yenı dırektıflerle Romanyaya dö-
sikomani<lcn korkuyoruz. Bununla ne~ek fomanya hüldlmeti ile mü· Aydm Gazi bulvannda 20 nu,- ya tuz iiğütüciilühlerden biri•'~ 
mücadele için memlekette geniş mik za ere ere baılıyacaktır. marada Hilmi Tükel gonde,.~11'gw"t b"l k · ı· · t .. a:' · F ;ı pa ı ece , soz ge l§' orı• -A 

yasta esaslı olarak müeaaeıe tertip. ransanın Suriye kuvvet mektupta diyor ki: tı" d 1 "eP" 
lcr• almak lazımdır.- Fakat bu terti • • • .. yap gım zaman san acıya bl 
,.e tedbirlerin .hepslııi zihinlerde ih ~ len komutanı şehnm1zdc, 1 - Tekaüt demek ııücuclün - üğütüciiye iş çıkacaktır. 1(-eıa 6' 
tiya~ ol~ak blr

0 

lüzu?'. olarak olgun Fra'ıiıanm Suriye lamretleri ko den iatifade edi/emiyecek dam nun aksi tuz üğütücü kalır ,JP 
bale getire'.ek "'."l~ıı. mutanı ~c;neraı HiıtzisT şehrimi- ılemek İN bunlann r .. mı veya sandalcı ve tornacıya, .. ~"."~_., 

Duradakı tetkiklerınız , .e memleket ze gelmıttır. gayri resmi müe11eaelerde ba§ka kalırsam tornacı ve tul: uğıtl&JP 
hay~tınd:"'i tesirlerini~ bu to~il<•. - General Paristen SuriyeJoe dön· bU f)az.İf• almamaları... ye ig çıkacaktır ve gene öyle ı;"' manı belasının muhtelıf teıahürlerı · •mektedir. Şeh · • d kald ğ b • 2 - Etleri İ§yar veya evının yorum ki bugün bu .. çünü bıtli 
ne karşı cemiyette ciddi bir al'i:sülamel • • .. • • rımız e 1 1 ır . ' .. u Jetli' uyandırmalıdır. Bunun i~in memle ~ ı~ı gun ıçmde müzeleri ve camile· itlaraini ~ıkaracak bir i! sahibi lı~crek ~ıkardıgım parayı,.,. bit 
ketin bütün münevverleri site yardım rı dolaşacaktır. bulanan kadınların ve mümkün • ğım §ckilde olunca seçecegtf11 t~ 
etmeye borçludurlar. . Te ı efo n sos)" elesin e •• ilk okulu bitir mi yen çocuf<la . ig/ e. çıkaracağı~ . ve i~i _Y·~" 

Arlmdaglar, tol<Sil·omonıden hah • ·ı k t k . I rın çalıfltnlmamalan. ıla •E bulmug, 1§..U• ı5'ı:dilı 
ettetk'en bunun u.ru~turucu maddele- verı ece a slt er 3 _ Sanatkar olanlara eni:Iüs· kurtulmus olacaktır. ~ 

re taalluk eden kısmını bilhMsa an • 1ıtanbul telefon sosyetesinin sa B h ~ b ·· k _,,,,,/~ 
' 

B la l
"-""' 

1
• b1 _, • • d trieiliğimizin i?erlemeai ıçin ru . u esa a gore Oll'·!f- ;:~ 

ına ıyım. un rı sa ö.llıyct ı r he- tınıuma ışın e aen'!lik b.lssitinin d b • • k r.. )tw'_ 
kim gibi ~eğil, yurdun sıyasal -çe sos. nesıl ödeneceği bir kant.ı"a bağlan mi 1Jeya gayri r~mi münıeseler. ~ ~-rer '! yapm~ met...,.,ıırı .. ,, J# 
yal ı lerıle uğraşan Ye mes'ul olan h"' .. - de İf verilmemeli. bu uyede can. du;ıtuklerı takdırde onla. ı ı; 
bir adam gibi söyliyorum. mamıf :_e ~kUmet tarafından fi. atkar olmıyanlar resmi veya gay· bıraktıkları i~le l;Cl{ka yıırtl~'. Uyu:ı.turucu mnddeler tahribatın . nans musteşarı Faikle soşyetenin ri resmi miiuıesele~de .;~ bul::bil· fıkarabilccek b:ıço~ ki§;Jer i~ 
dan her :\fotltn fada 'korkuyoruz. 'Bu- eski.direktörü Hendenon bu meı' • l likten kurtulacr.ıf:..lardır .• V t k' 

h l h il 
ıın er... ,; 

nu uzununuzdn memlekete kar~' e eyı a ~hnek için hakem seçil • z _1;, l b. l ı :...et· .. 
1 

_ı. b . • . . • 4 Hi""b. · · · zanç arı norm~ rr re ~e g" 
soy eml!l{ cnım ıçm bır borçtur. Genç mı§lerdi. Fakat yine bir netice el· - :ı- ır l§yara Vtya l§Çıye 
bir unsuru, onun ailesini '-e bu gibi de edilemeaı·ğ· . . C ~ ikinci bir yerden İ§ veya maaş tir.,, ·ı 

1 
d " . . . ı ı~ın, umurıyet n . . 

/1 

ate er en toa>ıanan bır cemıyetı fena Merke Ba k • 
1 

d' . • verilmemeli ki, i.lıinci b-.rinin ek . raf 1011 1şç1qe paf"' 
~urette nl~ltan, tahrip eden, der • z n asıy. e ığer ıki ya · meği.ni almq olmasın... • mansız bir hale getirefl tokSikomani baneı banlcnnm ~lT hakem seçme-, ve1 meiz ~ 
,.e uyuşturucu mad~ler listi}A.sından feri kararlaıhnlmı§trr. Hakemin 5 - ~urltcı ~all§an İ§yar. Merzifonda Alı cf:l•J ~ dıl · 
c.emiyctlcri ve milletleri kurtarma\i: ü. vereceği karar her iki ta'rafca c.in müıtahdem ve i,.§çj gür:deJ.iMcri çuk d1yor ki: _,,. 
zere elden rrelcni yapınak. fçn adam • kabul edı"lece,-'S.ı"r. her türlü kcsilmelerJen ıonra. ır- "E' · , . b r.14ıır ı:? ıu ~.:scrı3-c: e ıı 'rr;t er.-· · ..f 
lan ,.e şıyasa adarnltı.rı için en esaslı T .h... •t"'hl gQtlann kuiln1cler dalı"[ bir lira· k • · J ttfY 
b

• öd d. arı 1 Si a ar tıetmc tçz.1 emir y.:>!!arı ·ıJ~ ır ev ır. dc:n aıağı dü11merneleri... · ,-Ar'kaaa,ıar, b-UUin bu korkuları - Topkapı ıa.rayı müzesinde Utr· " tına g!dc;ı i{çilcr!:: t;ıhJc'i •• :mıın söylemenin, siya&ll 1ttes~1~t - lardanberi muhafaza edilen tarihi 6 - Günde 8 ıaat artık kör lıcmen /ı:mcn ay ti:,'=' :l" 5/11• 
terimizi -çe kuvvetlerimizi bu iştika • ·ı h ı değneğini !beller bir ılurutt"'..dur. "OT. Caktnız. n~sıl? ,, 

u a larm sayılmasına başlanmı• • E " .,, 
metlerde hir. düı::ünmeden bütün azim x saaen 8 •aatten /ar.la.~~ ~ıkıl mı· .r. ı- · · L 1 ı • " hr. Eu ıil~hlar arasında, mühim ı:..vve a ı. çı~·e ::1·r c::v F~r ıı • 
Ye iro,desb le kulJanncağımızı ifade et. ycrca~tnı huık ·m~:ı görürüm, fa:lc 

1 
· l ~ • .,, 

m
"ni bu tn k' 

1 
aava!lara 'kuınanda et!ftıt ..,.u··rk mıyor c.:r. i a!.>.i ı;-;i me. bet • ,•"' 

" n rzı, sanıyorum ı, ayn za. 1 İf fıkarmah istiyen vey:- m::cbu · • · h • '?- , ··l" 
manda bütün -memlekette toksikoma· oengi.verJerinin kullandıkları l>ir l ~ ı Yor şır.<~!ın mıı k.:ır .. aR.;~'. tJI o an · fabrıkati:>rler iki veya üç • 1 • k ı ıı 
ni !:\TilftnJ idare yolunda nasıl kuv . çok hançer, kalkan Ye kilrnç bu . cmu;cn veretııy? çür'" ıef· il#' 
Yetli b\r azimle mucehhez oldqihımu- lunmaktadrr. Silahlar ait olduk • Brup İ§çi çalıttırmaldırıar.,, hurtlu p:!yniri b.ri:~r; TT' a~i r: ~-· 
zu da söylemek demektir: lan devirlere ve ıuat değerlerine fferf,e.s ayrı agrı şıncı a!mcr.fja. h~i h~:,'Ü t •' ,'ô.,~",. Arkadaşlar, afyon, memleketimizin I !ol h ği zamun bir h · S"P .}'a1Jruy::1fı tL:r 
ekonomik iirünletlnden biridir. Bu g"re müte auıı bir h,yet tara • iş l)apma:lı · "" fmda 1 akt d T "f • · r.i kalan bir.i:ıç lnm!..Ş ;dı. l.' .. .1 

yUıden m inlekçt ~en'et lmıamyor 'fC n aayı m a 11'. asnı 1ş1 Ayllın Gazi Bulvarı unc\tlnT ,.. i'V' 

b
• k 

3 
1 · · B bit b'tm t h. d"l -'-) d kaç metre Jai:on beı.i r:c;t · 

ır ço · Yata(lonş ar gcçmı:ror. qnun· :er 1 ez ':I ır e 1 ecen; er ir. sokak S numa:ada Ahoıet te şun .. • 
Ja beraber biz uyuşturucu maddeler Bedtosun bcraeH lan yazıyor: Almazsa o da J-cl • . i( 
tok ikornoni inden muıtarlp olmadı - iş kanun::.:ııun b:r mac!J ,. f 
ğımı:u görerek aı tQk miitl'S"Jfİ QIU • Taksim nüfus işyarhğma nüfus "Ben "Ü~ sa.tat de i~h.ğal e:liyo· çil eri çüı-flk :-ev:i'1 ve kın tltı P'",t 
yoruz. lht l\fotin ars·ulu-al ahndtı U· kağıdını almak üzere y~tt~l mü· rum, birincisi santlölcrlık, ikir.ei· nir pahar.ma çah• m~ktar f:tJ.-ıtJ 
luslara Ye insanlara zaraı· yennenıc· racaat sırasında, İ§yarlarla kav • si demir ve ag"' ar tornaeıla;<;ı, ür~n· ? ~ Jf " ~ maz mı. · 
si için dikkat ediyoruz. 1928 <len beri ga ederek 

1 
onlara karıı yakrşık l eiiıü de tu.ı üğiitiiciiliiğiitlür . Ke - p · · · ·· _.;y

4 
· 

bir ~ok kanunlar ye nizamlarla hu sa. l 1 aronu •r.ç;r.rn y:Wı•• Ji'. a mıyatal{ sözler söylediii iddia za bit komf:f.,m var, o 1lt1 ;u- (!t gö· -'-t d" L e'ff1 ' ,·aşı devam ettiriyoruz. Fakat bu ted- l ~- -:r ':S' n:::« en tc ıycy~ rnGcnı.ıı ' •f(' 
birler kafi g~lmedi. Arsıulusal bir iş· olunan Ba)' Bedrosun iluruşmau, rüyor. Hem tilaçı, hem ba'klta! Eğer böyle kıı·ia.rda. çalııcfl 'ı 
tirald mesai ile uyuşturucu madde • lıtanbul UçüncU ceza hakyerinde hem ıncmau. Yani meyvaedır. Rir için bakkc<Uye b:ılunc!urı1'~ıı 
lM müci\delesini takibe karar verdik. dün bilmitlir. Suç sabit otmamrı,! komıum ilaha '1ar, hem mıscr t~c· gerek ise irçi!2 r kendi nıetl~a ,, 
Onun için bütün arşrnhısal muahe • Ba • lhdroı beJ<aat etmi•tir. car-c, hem ı. ... LL-1, ı._ tuLoJ·.·~i. • b" • "h' · I ·/ r" Y ~ ,....... n J..... rıne ır ıstı a"' ıooperatı ' 

deler~ h\b,mışızdır ve bu mu:ııhede • Ek k k k · ltem tuz üiütiidİcltiğü yg_par... l 
)ere dikkatle. sadakatle, riayet ıa • me nar 1 aldı m:ı ı. . JO' nmııdır. Fakat hu kadat değil. Biz U k k · d Dü§Unceme göre herkoı:n bir Hayatı pah sına a/ı'I tert. -•"' 

ray nJr omıaycmu ün t()p • -' "'19' 
hunlara kendi l'lr.amn; 'ıe ihtiyarımız- 1 km ifla i~ıigcrli igt.it:liğe - OQTSQ - kerek h~k ettiği yövmi)'e "'' Jc' anmış, e ~k ve francala fiatını ı,,ıtı> 
la knblmışızdır. Düny:lda hiç hir kim. ibka etmi§tİr. Eski nark on be~ layJaaı yönüRaen ;g:crelttir s::m • almr.uyarah cebinde bırak• Jıl 
t. hu ınücııdeleyl yapmaroış tllsa biı • rım. lı yasası bunu yaparsa me • dır ki, köyi1nn clö;ıdüak;;,,Je. 

1 
,.. • 1 1. .. d 1 • n gün c:laha muteber olacakt,r. 

0 

il • en"' ın.·mCJmı~ a ,..u muca (' eJ, e seli ben Y"" -ndalcılık (orna. ... rlr '~ l""t"" ola11 ,ı.orrlannı ··-eb ,ıı•' 
, , ı_. l ıauıınnmrihDrnımımlftllPlıftlın1111U111ınnıruuıntinfırufnmu11 •1111tmuwnn•uınu'"~ .., crw -... l' ~ " (,1 ;r .,. ~' 

er• b1r sınette yıne yapma~ •ararın· ve :alı~malnrınrtdarı her :r.aınan oldu-
<layı~ 7...ihniyetiroiıin iç yüzfüıün htt ğ11 gihi ilim i~in, yurdun sa~l~ Te ı. 
tarzcla bUinmesi. ikti~agi veru. diğer lerisi tçin r.sa~lı fa_ydaJaı· çıkarağma 
faydalar karşısmda hu ıttilc.adelcde P.minlm. 
herhangi hir tereddüde dü eceğimiz Size muYaffatkıyetler temenni eilt· 
ihtiron1leıittt ortail:\n kı\milen l\aldır· rif.ll ••• <Şidd~tli alktşlnr}. 
m~k içlu ıa~undır. On•tn için söyli -~-on,m, arkadaştar. Kongrede bulunacak 

l p1~turucu maddeler mücadelesi . Sovyet doktorlar 
.Ankarada toplanmıya başlıyan tıp 

kongre.::.ine tşıtrak edecek tanınmıı;; :; 

Kıaa Haberler t Y ,µgoslav uçakları ı;' 
• •·• 1 ı Bu ay içinde gelmesi ~lele ti 
* Tarifeler miitrhussıı:;ı Royteı· tet- ıf\ 

kildedin ı:;cnucıınu yalıında h.ı,knnlı -ı dc~t memleh--et YugoslııvY"" JoJ' 
ti blldir~lektir. MUtehassıs bu~iinkU tayyare filosu şehrimizcleJ1 
tuifeleri pahalı bulmamaktadır. 1 ruca Ankaraya gidecektir. ,:-

* Akay idarel'!ince yaptırılacak o· . . 111 ıı.•' 
lan yeni gemilerde bllhassa bnlkm i.:. Tflyya.r~1lerın karşılan 
tirahati nokta uıdan biı: çok l enilil• - bir program ha:ıırlana~ır· 
Jer yapılmasına. karar verilmiştir. Ye ·--"-..... ~ ni gemilerde nw,·ki bölmeleri birilıir· • 
terine temas dmcdcrı girip çrlrnbilc - Geçmiş Kuranlo~~ııO 
ceklerdir. 8 Teşrine\\'el 1 

--- IillAl.I 1'1A "YMUN ısJl?~r ~o-

Diyor, av.u,m::ığa ;alışıyor -
Jum. Bu kü~ücük dekor çin:le ge
~en acık (lacca), bilmem sizin 
göz.ünüz önün.de de canlanıyor' 
mu? Çocuğu lıöyle uoy$U.ıca dü ·I 
fiindürcn, bu. dr.i~iinii;ü böyle sıy· 
~ (hayanzca) s.öyleten iç boz. 
pmı kar~ıs:ı:tda ben, uçunıma 
•arkanlann baş dönmeıini duy • 
elam,. Hcraklite sığın~ım Ja gali • 
ba bundan. 

ni bir şuur me elesl, inannta m c-eJe. 
s1 olnralt takip ediyoruz. Ul uştu_rucu 
madd ler kaçakçılarının «miyet için. 
insanlar için en aşağı, en tehlikeli in· 
sanlar olarak ta!dp ediyoruz. Bqgün
kU kanunları hunlar haltkında tatbik 
etmelı için göıiimüıü hiç lıir şeydP.11 
larpnııyacağız. Bu lmnuttlar n~ ni • 
zamlar yetmezse teda,; edecek, ce -
1.nl:mc!ıramk, müessir olacak tedblr -
lcr nelerse lmnunla.r nç kadar sert 61-

1
1 

mal lazım gelirse hunları tamnrnen 
''Ücude getirmek için Bliylik lillct 1 
l\lccli.,ine müracaat etmekte asi~ t • , 
retldüt etmiyeceğiı. (Alla.Şiar). 

Arkadaşlar, ~alışacat'..'lntZ "~ qğ(a· 
şacağlnız me,~uların yükse~ ehem -
miyetini biz kavradıfhr.uz gibi bil -
tün memleket emnn umumtyesl d~ 
kmTıynr:ıl .. t~ltip ctrnc!:tdir. Size ça. 
hşrnanızda :r.ıuvaffakiyetlcr dilcıim 1 

SQ,·yct prof cşör cloktorlan d\ht 8er • 
lin yolilc şehrimize gelmişler ,.e i~ -
tasyonda Guraba hasttnesl başhekimi 
Bay Ömer Vt\tfi, diğer doktorlar 'e 
Sovyct konsofosu bay Oreşinkof ta . 
rafındap karşılanmışlardır. Sovyet 
doktorları prof asörlerden Bay Ro • 
m:ın Luryo, Danisevski ,.e Bt:rdenko. 
dur. UUkQmetimh:in rnW.firi alarak 
doğruca ~rapalas oteline götürül • 
mü~ler ve orada öğleye. kadar din -
l ~n.Gtişlerdir. 

$ov.ret (\oktorlar dün öğleden s<>n· 
ı-a saat on dört buçukta kaJkan muh. 
telit trenle Ankaraya gitml~er'1ir. 

Kongre bittikten sonra yine lsan· 
bula clönecel•l"r ,.e ~ehrimiz hastan~
lçrini, tıp mÜCSSC'elerini gezecel\lcr -
dır. 

l Nöbetçi eczaneler ,. 1 Alckscuıdr yanında ufak bOhf&' 
pek bulunduğu halde scıra!I ııırıd"' 

-Samatyada: Rıdvan. Aksarnyaa: ı sinde d.olaştrken baht;cde .b\öptl' 
F;. Pt-t'tev, .Karagümrükt~: F:uat, Şeh·' rulan maymı..mlardan b!:'. ,.ıarrt"' 
rtmiEtinde: Nöım, Fenerde: Vitali. r saldırrıu§tır. Kral l:öpegı J;ıJ11ıırıd(llf 
Şehıadcba~antla: Hamdi, • irkecide: ğa. koş11mş frrfmt 1uıymurı ııırıdtJll 
Beşir Kemal_. Ankara caddeıslnde: Eş. 1 hiddetlenerek l•ralı sol k

0 
prf· 

ref N~t. Zeyr~tc: Yorgi, .Bnyaııt- {'!' sol bacağından ısırı~ış!~rff~. 
ta: Cemil, Be. ikta§ta: Süleyr.1:ın Re·' lnl dat:'t't edilen prof('BL}r Jo' ~· ,.ı 

G I tad ff d t B ·ı d oa ile prol~nr Anast~Sllpll 6f1" 
cep, a a,.. a: ı aJe • eyog un a: 1 im yaralcrmr ,;cırmışLardıT· , .. t<· 
Kanzuk, uüncc:, PatGaltır':ı: füJ.xnkin I •O 
KUrkçUynn, Kurtuluşta: tT ecel t Ek· il:l iiç oün yatakta kaf rı-"~ 
rem, Kasımp.ışa<la: Yeni ,.&'uran, ifa. \ b::ır olmu<ıtur. 
JıcıoJiunda: \" c:.ıi Tiiı·kiı.e. 1 

s. Gezgin 



KADIN • 

Zaten Meslekdaşız I 
Gerek Firşov, gerek Engle Çang 

meşhur olduklarına göre ... 
llhn!er &kad.nlsinln de•attıh 1 onlart eıaslr sutette t~tktke glri' • 

""•tte ıebet•rlitiıd y•pan DUbu tim. Bu enteresan ettıebllerin ge
:~ • Raymon, hemen daima tan rek h.clent gem nıhf vaıiyetleri· 

•ntrsı duyan, sabırıı:dık •e hot ni ıtıtımatiık ıurelt~ lnced~n ince
:auzhık pateren bir adamdı. 1 ye araıtırdlftı. 
4ı ada111, medise en aon gelen l Bu ikiıler, blldiilnit gibi, "llip
t\JricDert Kölliker masa batına otu• ho • Sternopag,,dırlar. Yani çift hir 
tt .~· elini onun onuruna koydu tqekkUldürler. Böğürlerlnden 

tö)le dedi: kdcırdakımıı bir balla bltlblrleri• 
'-1-:-- Her Habelle saatlerce ıeve• ile )'ap19ıktıtlar. Onları bltittiren 
""-ds ederek ne yitip i~ece§inlzi bu bat. ıibek hlt•••nd•n kalb ci• 
~tlunı1a baılamadan, Firto • betine doiru htt- ikl&init& göYde .. 
~ anlatacaklannı dinley:ni2. O, •inde kökleni1or. Atadaki bei, 

.. 
tu acalp yapıtık kardetlftrİ •tait 1\lkan bir lcol kaltnltftftd• .. 

ll..~- 19Çirebilmi1. Nihayeti Bu dır. Batm bilhuta Uıt tarafı kı • \; 
~ burada Fir§ovun anlata • kml.U...tdlt. BltUrlerln her İ• 
~lanbı dinlemek üzere toplan • ki pnlann her \ld yan ltemlkleti• 1 M 
.._ ı nin ıeaiıleıa .. ıye blt-ibltln• yaı 
Lı_~tof•ı.at flf!o•, pannaklannı landrklar, eU• yoklaJınta hiaıedi• 
;"birine reçirdi, kemik ~ıtlattı liyor. Bu 1aalanı,, tin• dofrb bir• 

o· 
' tllla.tmala baf ladı t leıik olarak bir 7'11Dru, elle doku· 

'-' "- Bir doktor için, bu lıattalat • D\lllCa karkab oldufıa anlatılan 
t. hakikaten mühim, ıarip ol~u bir JUlbn& teteldıriilU olarak Mriz· 
lf dtrececle mUhinı bir vakıadır. lqiyor, Arka tarafta tla tutamam D 
)\ tr ne hal ise, lilcırdffJ uıatmı • bir mat .. ı kemili Yüı\aaile biri • 
lil '•hı. Si1amlr, daha dotnnu Çin birlıeriae t.ititiktirler. Bal, alt Jn • 
~lftit Siyamlı iki:aleri ziyaret et 11111da bnetli adaleler teklinde 

A 
'- • Çinlileımit tabirini, kanları- vücut bulu)'or. Bu adalelnin ora. Lotıdra 
~~in kanı kanımıı olmaanuian Jlfl; ikizlerib her hareketi .... • 1 

~ kullan•yonıın. ihtimal ela • amda irice takip olaaabilifOt. Yal sotıba/ıar için 
~ Jerinde olarall batka bir tabir ~ orta 7erd~i- ~in•b .•iri un ıık modeller 
d~~abilir. Makıacbm. 1t1elez ol· t1111etre 1enl1hgındek1 ıerıt. 8yle J.. d 

. larını anlatmalttır. Evet! Ne ıörilnüyor ki, tirfilli taramda~ır. otfaga 1'01J il 
~ordwı.? Ha! Tamam! Onları Bura11 tirlil Y• yatdaa ihan&tlr. Jı.areli Jesenler 
).. ' ... ıenıtruedeki otellerinde zi- Saim .,a, eeltliatie tertla •• au r,.a 1.. - ..... ,,0 ... 
""le L- d UV\'ft O)Aft aJt lrebarmcla, tam Or srl'# n Dflii16 M ~ ettiiim vakit, ueni H İr üı· '-l J 
ftr. i e oturur vaziyette kabul etti· ta yercit bir tek stibek deltii Y&r · fen 1C. er' mOaQ 
~ • F'akat, funu da söyJiyeyim, ki iaununla be,.ber, elle dolnal\UMa $Q/ıQ$JnJa 

11 e, ikten "çeriye ad m ata at hlawliliror ki. bb ıAek delilin · .. •• 
' I I r • den ;,_•lwe d.-JW.. !Ll h••t ıtclwor. gen• huk. um tıı • ikiıi de hemen ayaja kalk· ..- " .,... • ıa • •7 ~ 
"'~' Pek nazik mahluklar doiru· ikizler, omu16nmn •ri tu.- •Hoı· ." 
"-~iikemmel bir İncilixeyle hal, 
) l 

1~ &ordular ve bu arada Çanı, 
aa:• aoldaki ikiz, eıaıen üçümü · 
)İıı llleslekdaı olduğumuzu ıöyle· 
~, hen tatırdım. Nasıl ıaıır • 
~'?Ben ve onlar, üç meslek . 
~r ı:ek acaip, .değil mi! Gerç~ 
~ lrıma bu hır tevecciıb eıerı 
~l ıerekti, ama ••••• ne de ol•a 
hetinıi aaklıyamadım. 
~il t•taladığımm farkına var 
~b d~. Eoa· yani aajdaki ikia, 
... etta. Ben bütün düraca tanın· 
~., ı,· 

'llJh ·~ •cl&ınmf!ım. Onlar da hiç 
ofd 'k•ııa büfün dilnyaca taıururnş 

fmdan blrlLirlerirıe dky&ftftll1 ••· - -

kendilerine dah• tthat ıeliyor. lntter. ... - y lld 
•i,.ti tea-clh •cllyotlat. Bu Tt.ziy@t, 11&'i9ifı~aa· \-8r-':· .. · ~ re · ı 

1 .M ~> . \ aor-
Gerçi yana ve kıtMen de •rka1a i4tJ& konulan modelleri gösteri -
doina d&atblHtorlana da, bBJ · yo't. Bu üç mddelden yukardaki i-\ 
le dönmUt vaMIYettt! hiç mi h~ ra-
hat edemirorlar. Her clefaaında kiıi, ~ık havada ıe:.inti riyini, •

1 lerine aittir. Ataiul•ki ele, bir su· 
bir an ••v•l alq'lan oldulan ~er ftrt ılylnl~irıl belirtiyor. 
den •mua omua dayalllnıt t'&Iİ· 
yete gelmek için mtltaadt ricMın-

• da buluduJar. ŞtaM da ilzüme' 
kata11111 ki, ... yaaa •• atokaya 
dönüt vui1etinde, Mjın arka yU 
zündelı i maf aal kemi ti ıayıt lııa· 
ri• olarak seçiliyor. 

Y ukardaki iki model de, ıene 
kareli tletenlet ıase çarpıyor. Ve 
ıene tlJt.h • beyaıs deeettler ! Bu 
'f91dlde "renklerde deteft1er, bit 
kaç ienedenberi kumatlar üzerin
de devamlt sutette yer tutuyor. 

. 1 1 Her Eng ve Her Çanıa arada . Moda olan ıey, 'UDIUD11Jet e geçi·j 
ki bağlılık kemendi ile oynamak, ci olan ftydir. Muht•lif ıniıallerı 

ıö•önürnle tutulana. bU weçiıin 
pek çabuk olduğunu pek yerinde 

olarak MSylemek mümkündür. Fa
kat, desenlerin kareleniti ve ıiyah 
• beyu renklerin birleıiti, oka ·' 
dar mun müddet s\irdii, ki, her 
sahada kaidenin bir iıtiınaıı bu • -hmduğu sözünün doiruluiuna bu 
noktadan da hükmedilir Te bu u -
tun ıürüfü, moda kaidesinin bir 
iati.naıı ıayalnliria ! 

Soldaki model, lskoç giyini~in· 

den millhenıtlir. Şapka da dahil ol 
mak üzere lıkoç giyini,inden mül-· 
hem olan bu elbisenin sade ve şık t,b~· ll rttta göre, bu rtoktadan pek 

t%~:'(!?1arak meslekcla~ ıayılırmı • 
~" • .:>tz ne dersiniz? Doğrusu ben 
~l'bı ın-ıttık oyununu, zekl eseri say 
"''h Bu ii&tüh bir zeki, iistUn hir 
tt 

1 
•lte-e •e ami ıamanda nilk 

rörülüyor ki, ıstırap veri1or. Ben !tll!I! M!!!l!?Mli!l!IP'l!!!2 ll!IP!!ll!IM' i!!!!!!fJ~~~-..~~!"""'!!~!!""-'!""'-~~--!!"""."'"· ..... ""'!!""
bu bağa el dokundurup nıuayene ll kısa hlr mesafe dahilinde biriblr-\ Çangda karaciğer, Engde. kalp 
İ!ini yaptıiım ırrada, ~arını a· ı letHe blrleıik, yapıtık bulutunala· mutat olan yerlerden bir de"ece · 
cıttıitmı keaenket anladraı. Bu ye n imk~.n haricinde olmamakla be· ye katlar kaymııtı. Bu yer değiı· 
re fazla el ıürdUrmek ittemiyor, raber ! Yalnız bu dhet hakkında tiriıin gayritabiiliği, pek tabii ola· 

~"--'Pırıak kabiliyetinin delilidir 
·~e! 

au .. '1.n •oze cevap bulmak ıüçtü . 
,~nla. beraber, övünmek gibi 
lirdi ııa, ama ben de teYap yetiş.1 
'*'a.t.._ 111· li~di, ıö?.ümUn ayni kı- 1 
d~ h• oldu11unu iddia etmlyeyim j 
tı.;d:~ defllıe onların sözünün al· ı 
it, d :~lrna.dım, diyeyim. Pek i.
~ e ;m, timdi it nud olacak?! 
~İıa ftıı •İzi muayene edebildiğim 
'İ:&ra Yerecet im, yokıa siz mi 

1 

dj,. . tarafımdan muayene edil_! .. '" '"•ı: . . . 
"1'11111>· ! •çın pa.:-a \reret:ekıiniz? 

lli 1rıı1z h · • ı Cntu .. a!'l ,..nnızc ve nekadar? ! 

ben el ıtlrdilkçe mütemadiyen kı· kat'i l>ir fikir edinemedim. rak muayene edeni tatırtıcı ve mu 
mıldanıyorlar, kıvraıuyorlardı. Dahiliyeci Ererihs, ıordu: ayene itini güçleıtiricidir. Bu iki 
B~n, onlann aralarmdaki baiı Ya- - Diler uzuYları da muayene uzw bir tarafa bırakırsak, diğer 
ki temastan bedeni acı duydukları edebildiniz mi, muhterem meslek· bütün uzuvlar arızasızdır. Tama 
nı sannetmiyorum. B•na blırsa tq Firtov? mile ıailamdır. Normal olut ıı-
böyle evirip çevirme irrasmda - Şüpheair ! Diler bi!tün uzuv mrlarımn içerisindedir. 
herhanri bir Bne!enme yahut sa· la.rı da muayeneden ıeçiTdim. Par y apıtık kardetlerden Engin bo
katlanma vukua aelmeainden en· maiımla vurdum, kulaimıla dinle yu ı ,56 metredir. Çangın boyu, 
di!e ediyor, korkuyorlar. Mama . dim, hüliaa icabı veçhile muaye· karde,inin boyundan tahminen 
fih, ben bu bağla lüzumundan faz.

1 
nemi yaptım. Ve karaciğer hudut- 2 t / 2 santimetre kısadır. ar~daki 

la oynamadım. Çünkü yapbjım lanıu tayine çalıftım. Bu İf, bir bu boy farkını ıidermek ifin Çanı 
muayenede, herhanri bir büyüqe 1 parça IÜÇ oldu. Zira aai tarafta • ayakkabılarına niıbet dahilinde 
ui!Yun bu balın içine ı~ip, uza -! ki Engin ıol ve sol taraftaki Çan· l>ir parça ökçe ilive ettiriyor. Bu 
nıp da bağ dahilinde bir ilti&ak 1 gın ıal tarafları, ikisinin de içer -
vlkude getirmediklerini teıbit et- den omuz omuza dayanık Taziyet· çare, ikisini de bir boyda göster • 

.4 1 :"' ~ .. : ! I' • -:: • ' • --

nıçimi, lCaClmı )lizellettirinele f8Z 
dnn etmekle kalmaz, hareket ıer • 
beatliii ele verir ve dolayuile ı.aJ- ~ 

ftlt kD& aezintilerde delil, -
ıeyaliatlerde de tertibe d~. 
Mevsim icabı havanm çok aerin ,. 
olduiu 'ünlerde kırcla n ilenis 
u.tünde vüaıclü utüd.tmetı ~. 
Çüıdcü kumat yUndenClir. YfJ M .. 
çim, bu kumaıı ricude hemen lie
men ımısıkı yapıftmr t 

Soldaki kottüm ıilti ıiyab .... 
yaz renkleri üzerinde bir ua,a ae 
tiren sağdaki mantonun kariltfL 
ıördtiiünüa ıibi, öteki modeUe
kinden farklıdır. Bol •e ra1iat • 
lık verici bir manto! Yaka biim • 
na, eakiden erkeklerin pardllü ya 
kalanna koyduldm tana, hir 
parça siyah kadife, süt olmak ü

zere eklenmittir. Bu yünlü lmmat
tan bir manto, soldaki kostüme 
çok U'JIUD gider. Aradaki yalan· 
lık itibarile, kartdıklr bir uygun
luk ! 

Gelelim suvare elbiıeıine. Şark 
lı giyinitini andıran bu elbiıe, ef· 
litun renktedir. Bol, genit keaimli 
ve uzun etekli ! Bu Şarklı giyiniti· 
ni kendine yakııhran, saçları ü
tüne ayni kumqtan bir t.törtil • 
sünü §Öyle hafif tettip alıveriyor • 

Bat örtü çıplak omuaları okt111or. 
kolda ıümüı bilezikler, eldeci • ~<! Ştuk. Aramızda havadan 

l\ .. hhk=- .. . 'I '-)"hu ... ~ ~07 ~crt·. ~cn .·a ben 
Cl4~Q;;ı uir ;:;~ C.ıtla.n:;ıcı iJe, 

meğe yan yor. Aradaki boy farJa tiii111 kan:\atindcyim. ! unun dedi· te duru,u devamlı surette tercih 
iim ıioi olc'usunu t~min edebili- etmeleri claJayıaile, bir parça iğ • his beUi olmuyor! gara .... , ve Hindiıtan kadmlarma 
ri:n, ıc.nıycr.:m. Y.araciJerlerinı !iJmitti. Buaun neticeıi olarak,_/' f.A.rkaıı var) • ..... ._ et bir P.OZl 

......... 
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imparator Napoleon Bonapart 1809 
yılı son teşrininin on dördünde Fon. 
tenbfo'dan Tüileriye gidiyordu. Ora • 
da renan konfederasyonunun prens • 
lerini, Bavyera n Yürtemberg kral • 
Jarını huzuruna kabul edecel\ti. Bu 
büyük adamlann Pariste bulunduk • 
lan müddetçe iyi intibalar edinmele
rini pek istiyen imparator, şerefleri • 
ne bir av tertip etti. Yagram prensi 
Bertiye'yi çağırarak dedi ki: 

- Onları Grosbuada sizin karşı -
lamanızı istiyorunı. Öğleden sonra a
,.a gideceklerdir. iyi bir akşam ye -
meğinden sonra kendilerine güzel bir 
milzik ve komedi tertip edeceksiniz. 
Şatoyu onlann o gece rahat edebi -
Jecekleri bir şekilde hazırlayınız. Sa
bah Dürok'un emrinize \"ereceği ara· 
balarla Parise getirirsiniz. 

Vagram prensi imparatorun ken • 
d~ine gösterdiği bu yüksek itimattan 
çok memnun olmuştu. Hele bu bü -
yük adamların kendi şatosunda misa. 
f'ir klamalan onu pek se\·indiriyor -
du. Hazırhğa başladı. Oynanacak ko. 
medi için de rnryctc tiyatrosunun mij ' 
dürü ile görüştü. Müdür kendlsinl' 
Kade .. Ruseri teklif etti. Pren~, bu • 
nun bir vod,·il olduğunu ve impara • 
torun çok hoşuna gideceğini düşüne • 
rek uygun buldu. Kendisi pe de ti . 
yatro işlerinden anlamadığı için uzun 
mUnaka~aya girmek istemiyordu. Hat 
tA piyesi gözden bile geçirmedi. 

1(. 1(. 1(. 

Bu hazırlıklar yapılmazdan bir 
kaç gün önce Napoleon Şönbrün•de 

bulunuyordu. Polis nazrn Fuşe im -
paratoriçe Jozefini ziyaret etmiş ,.e 
~apoleon ile aralarındaki nikaht boz. 
mak icin .Jozefintn ilk teşebbüste bu. 
lı..-ı~masrnı telkin ediyor ,.e diyordu ki: 1 

- Zatr haşmetiniz, imparatorun bir 
, .. ~>ıil temin etmek istediğini pek Ala 
lıiliyor..:unuı. Eğer erkek bir ~ocuğu 
olma7.S3 eski kral ailesi yeniden iş ba- 1 
ma gckcek ,.e imparatorun ~ektiği 

irnnca l'mekkr boşa gitmi~ olacak r 

'ır. nımunl:ı beraht'r imparatorun si
·t> karı:;ı pek hiiyiik lıir aşkı \'ardır. 

r.unun için doğrudan ... doğruya. size 
h11yle hir teklifte bulunamaz. Sizi bu 1 

kadar ~e,·en ancak yarın tahtına ge. 
rece-k hir o,Z1u olmasını isteme.kten 
haşka hir şey düşünmiyen haşmetlü 
ze,·cinizc karşı hu fedakilrlrğı gös . 
tt'rmelisin İ7..? 

!ozefin bu sfü:1eri dinlemiş hıçkı . 
nklarla ağlamıştı. Otrant Düka.ı:;mrn 
teklifini k:lbul edecekti. J.'nkat o sı :. 
rada km Ortens iı;t>riye girdi. Bu de. 1

1 fa. kendisine an lntılan ~özle-ri bü,·ük 
bir süktlnetle dinledikten sonra he · ı 
!ilen bir karar verilmemesi Ye hadise· 
]ere intizar edilmesi daha doğru ola
eağını i1eriye .RÜrerek dedi ki: 

- Anne Otrant Dükü. ileride ola . 
bilecek bi~ .ay~hk hakkında fikrinizi I 
anlamak 1çın ımparator tarafından 

· buraya gönderilmiş olabilir. Bununla! 
beraber, . Fu~e'nin kaybetmekte oldu-

bir sahne 
- Franaızcadan -

ğu tenccühü yeniden kazanmak 'fe 
artık bağlantısını pek zayıf gördüğü 
meYkiinde daha kun·etli bulunmak j. 

çin kendiliğinden böyle bir teşebbü -
se atıldığına da inanabiliriz. Eğer 
siz bu teklifleri kabul et.. .. eydiniz, o 
imparatora kendi meYkiinden bahset. 
mek hakkını kazanacaktı. imparator 
da, bir takım larınrn siyasa diyecek -
leri. bu cür'etinden dolayı ona minnet. 
dar olacaktı. 

Bu sözlerle biraz sükunet bulmu~ 
~ 

olan Jozefin, pofüı nazırı n Otrant 
düknsr Fuşe'J e red cenbını nrdi. 

••• 
Napoleon'un keyfi yerinde idi. 

- Bu akşam eğlenilmesini istiyo • 
rum. Bertiye•nin tertip ettiği aydan 
sonra eğlence lazım. Tüileri sarayın. 
da değiliz. Bunun için mt>rn.sime ih • 
tiyaç yoktur. 

Diyordu. Nöşatel pren,.lerinin a~çı 
başısı Dino o akşam, yemekleri ha -
zırlarken bütün ustalığım gösterı
ti. Yemekten sonra bir tiyatro :-· 
nu haline getirilmiş olnn büyü!• :: . 
Jona ge!:ildi. 

Cihanbeglide 

·Bir kadın 
Kocasını döven 
adamı yaraladı 
Cihanbeyliıe bağlı Yeniceob:ı. 

kamununun Umranlı köyünde biri 
delikanlı, nişanlııını kaçırmı!, f e. .. 
kat bu İf, bu köyde iki arkadat a.. 
rasında bir kavgaya aebebiyet 

\'ermif, İbrahim oğlu Hüseyin, 
öksüz Muıtafaya ıaldırmııtır. 

Bunlar birbirleriyle dövüşür • 
Jerken kocaıınm yeraifdiğini vr 

dayak yediğini gören Mustaf annı 
ka.rısı Fatma, ~vine koıup bir ka
ma kapmıı, koca kama)1 Hüseyi
nin ıağ böğrüne sokmuttur. 

Yaralanan Hüseyin al kanlaı 
içinde yerlere serilmiş Vf"! baraakr 

lan dııarıya fırlamııtır. 
Hüıeyinin yarası ağırdır. Kı • 

yan kadın yakalenmıt ve C. Ge • 
nel savamanlığma teslim ediimit• 

Sarayda imparatora yakın olanlar, 
Napoleon'un, artık anne olamıyaca -
ğrnı anladığı Jozefinden ayrılmayı 

kurduğunu biliyorlardr. Piyesin daha 
ilklerinde hayretle biribirlerinin yi1 • tir. • 
züne baktılar. Ph·este Kade-Rusel ka- ............... - ....... - ............ -·----
rısrnın kendi.~ine ·bir erkek çocuk ver- göz yaşlarını_ tutmağa lüzum görme. 
mediğinden acı acı ~kavet edivor ve di. Bol bol aghyordu. 

~ . . 
''onu boşayıp bir başka kadınla ev -
lenmekten başka t:are bulamıyorum.,, 
diyordu. Piyesin ötesinde berisinde 
daima bu bahlo;ler vardı. 

Oyunu seyredenlerin canr sıktlmrş
tı; dudaklarını ısınp duruyorlardı. 

Jozefin de orada idi. Bütiln bunları 
seyrederken bir imparatoriçeye ya • 
kışacak metanet gösteriyor, ~ülüm -
süyor, fakat içinde kıyametler kopu -
yordu. Napoleon'un yüziine bakmağa 
kimsenin cesareti yoktu. Neredeyse 
müthiş bir fırtınanın kopacatına hük· 
mediyorlardı. 1..3.kin o da htsmyatına 
hakim olmuştu. Rir düziye gülüyor • 
du. Yalnız Bertiye eğleniyor, impa -
ratonın memnun olduğuna inanıyor
du. 

Oyun biter bitmez Napoleon şid -
detle yerinden kalktı. Büyük mare • 
şali yanına çağrrarak kolundan tut -
ıu ve kulağına fısıldadı: 

- Sizden çok me.mnunum. Karım • 
dan ayrılmak hakkındaki fikrimi ve 
bunu bir sır olarak sakladığımı bili -
yordunuz. Bu st'rri kimseye açmamak 
hustLcıunda gösterdiğiniz itinayı tak. 
dir ederim. Eğt>r hu fikrim meyda -
na <;ıkm1ş olsaydı, hiç kim~e böyle 
lJir alçaklığı hoş görmiyecekti. 

imparatoriçenin bu piyetııi seyre · 
derken ne kadar ıztırap <;ektiğini tah· 
min eden Yagram muzafferi onu te • 
selli etmek lüıumunu duydu ve he -
men oda.sına gitti. Jozefin ku,·aföz • 
nün koluna da~·anmıştı. Yanında ma
d:\m Remüza ile oğlu vardı. Artık -

imparator odaya girer girmu, Jo
zefin ayağa kalktı. Mendilile gözleri
ni kuruladr. Polis nazın Fuşe'nin söz 
lerini düşünerek şunları söyledi: 

- Bonapart, böyle bir şeye müsa -
ade etmiyecektin. Eğer beni istemi • 
yorsan, sana karşı olan aşkım, hiç bir 
şikayet etmeden sekilip gitmek cesa -
retini bana nnnez mi sanıyorsun1 

Fazla söyliyemedi. Sıkıpn bofazı 
böyle sözlere meydan vermek istemi
yordu. Bu kadar ıztırap n bu aslllnc 
sözlt-r karşısında hayrete düşmü§ o
lan imparator, Jojeffnf n elinden tut. 
tu: 

- Benim İ)i JozefinJm. Seni çok~
viyordum. Hala da çok seYiyorum. 
~u kadar ızbrap ~kmene razı deif • 
lim. 

Dedi ve şu sözleri ilbe etti: 
- Sen benimle kalacakBın. 

Sonra koJlarrnı açtr. Jo:ıeffn ken • 
dini bu kollar arasına atarak impa • 
ratorun göğsiine başını dayadı. 

• • • 
Bertiye hiç bir jf.fİR farkmcJa de • 

fildi. O, hala imparatorun memnun 
olduğunu düşünerek aklına böyle bir 
şey geldiğinden dolay1 kendisini teb • 
rik ediyordu. Büyük mareşal Durok• 
un !iiÖylediği sözlerden de bir şey an
lamadı. Fakat öteden beriden işitti . 
ii t>1Özlerle Napoleon'u ve Jozefini 
çok müşkül mevkie koyduğunu anla • 
yınca başına gelecek felaketi düşüne
rek yemel<ten içmekten kaldı. 

1 Araditım Kadın 'I 1 
dumanlar ,.e alevler yükseliyordu. 

Dizanteri her yanı kasıp kavuru • 
yordu. 

Vapurlardan çıkan her kafile bura. 
da kaldığı bir iki gün içinde bir çok 
ölü bırakıyor Ye Mekke yoluna dökil· 
lüyordu. Yolda deYelerin sırtlarından 
kızgın kumlara yurnrlanarak can ,.e. 
renlerin sayısı bilinmiyordu. 

1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı ı• 
· Yazan : Kadircan Kafh 

Onun ölümile bir .anneden ziyadej 
bir .sevgiliyi kaybetmiş gibiydim. Gün. 
lerce ağladım. 

A rtrk hep scı;ısizlik ,-e ıssnlrğa gi • 
diyordum. Oralarda, gözlerimi yumu· 
yor, anneciğimin göğsüne başımı ko . 
yarak dinlediğim , .e uyuduğum gün -
teri hatırlıyordum. 

Hatıralar, bizden uzaklaştıkça ~ii· 
zlllikleri artan, rt'nk ve tatları engin. 
lcşen şeyJerdir. 

• • • 
Birincilikle doktor diplomasını al · 

clım. Bütün arkadaşlarım lstan.bulda 
yahut ana yurdun büyük şehirlerinde 
kaldılar. Fakat ben (Yemen) e gide
cektim. 

Hocalarım: 

- Fakültede asistan olarak kal •••. 
!ltc+'il'1'rsf1t. Btt hnke ten çok senin 
hll1dı:mdır. Oralarda paslanıp ıider -
sin. 

Bölem· 18 

Dediler. 
Ben dinlemedint. 
8e,•giliyi kaybetmiş olmanın ağrı

ları hiç dinmiyordu. Kendimi ses.qizlik 
n ıssızhğrn en koyu yerlerine atmak. 
tan, Mazohizme benziyen bir haz du
yuyordum. 

Yemene kad:ır gitmek na~ip olma
dı. Vapurda beraber olan Hicaz vali
si Abdullah l'asa heni ('iddede ahkoy. 
du. Oranın doktoru bir hafta öne~ di
zanteriden ölmüş. 

Hac zamanı idi. Havada korkunç 
bir ölüm ağırhğı Yardı. • 

Yüzlerce ,.e binlerce hacı. kale du
,·arlannın diplerindt'. kemerlerin a 1 • 
trnda, medrese ,.e cami köşelerinde Ye 
çadırlarda, sahipsiz koyun ı;ürüsü gi. 
hl ı;ıerilmişlerdi. Grup grup toplanr -
) orlnr, ba~ka ha ı:ka ditlf'ı-le konu~u -
yorlardı. · 

Çaylar, kahYelt!r k~ymyor, yf'r yer 

Burada iki aydan çok kaldım. iyi 
talışhm. Act Ye tııtlr hatıralar, a~k kn 
gın hğı, ıs.<:ızlık ve sessiılik arzusu 11 • 

nutulmuştu. 

Abdullah Paşa daha yük.c;ek bir ma. 
n~la beni )fedine'ye aldırdı. 

• • • 
Orada iş a7., rnkit ~oktu. Yeniden 

eski karanlık f el.st>f<>yt>, mehlııkoliye 

dönect'ğimi ~::.anıyordum. Halbuki iki 
ay süren sıkı ~alışma beni ne kadar ! 
dt'ğiştirmiş? .. 

Şimdi kaybolan ıo:evgilinin ya ını 
tutan bir zaYalh değildim. Onu ye • 
niden bulacağımı samyorclum. 

- O nert>de? .. l\eredt'dir o? .. 
Dire kendi kt>ndime srınıyorrlum. 
J\t'ndimdt> hir eksik li1.: hulıı:·or • 

ch•m. f:c;l\i kit:!pl:ırcl:t hir m:ı<:.:ıl ol;ıı • 
mm~tum: 

Dir yiğit ,·armı,; onun kesih!n par-

Haymanada . BalıkesirJ.e 
Halk, dileklerini Bır domuı 
saylavlara anlattı 

Haymana, (Ozel) - Ankara· Bir kişiyi ağırca 
~1m ıayın u:rJavlarır.dan B'.Y ) d 
Muhtar, Şefik, Aka Gündüz, Ah· yara 3 1 
met Ulus ve Taptasın kazamızı Bahkesirde ovaya inen bir; 

ziyaretleri hab~ri kaza halkını se· muz bir ki~iyi ağ•r ıuret'ce Y~~ 
vindirınittir. mıf, birçok kimselerin ıo 

Bugün kazanın pazarı olmak korkutınuıtur. 
itibariyle köylülerimiz de kaza - Yaka fÖyle olmuıtur; ~ 
mız merkezine gelmit bulunuyor- Çaypınar köyünden bir ço 
du. Saylavların kazaya taklaıtık- kırda kar~ılaıtıiı bir do111uJll ~ 
larını duyan köylü, kenti; ha!k ve ralamııtır. Vurulan donıuı ~..,. 
hükumet memurları kasabanın acııiyle yolunu ıapıtmıı ve ~ 
kenarına kadar loplanaııılardı. üç çeyrek kadar yakın ol•~ rl 

Saylavların otobüıü halkın tarlalarına kadar güpegündu• /J 
yanına yaklaıınca, halk tarafın _ ku1muıtur. O civar tarlalafltl 1 

dan ıaylavlar tiddetli ve devamlı çalıtanlar bu domuzun böyle~' 
bir al kıt tuf aniyle ka11dandı. B~ kınlar da dolaımasına hayr~t. '~ 
lediyeye inip bin.z istin.hat ettik- mitler, ıonra da birkaç kıt11 

•• , 

ten sonra hükUıneti ziyaret eden dürmek üzere arkasına dütllliit i 
saylavlar, oradan kaplıcalara ıit· lerdir. J6' 
tiler. Belediye bqkanmın gayrer Zaten canı yanmakta 0 

, 

tiyle asri bir hale getiril~n Kaplı • hayvan takip edildijini ve h~ 
calan çok beiendiler. ma uğradığını görünce 1 ~ 

Diıpanseri, Bayan Hikmet dönmü,, ardından gelen M~• " 
panıiyonunu, kasabanın diğer ba- adlı bir gencin üzerine l üyu1' tJ 
zı yerlerini de lfJt.erek ıördükleri azgınlıkla saldırnıı~tır. Mu:., 
temizlikten memnun kaldılar. bu saldırııtan kendini kurla~ ,1' 

Kazanın ıenç ve çah,kan ilçer mıt ve azgın hayvanın di9lerı 
bayı Bay Nasuhi tarafından 'e • ıma dütmüıtüt. _.JJ 
reflerine ziyafet verildi. Köylü ve Domuz zavallı ıenci e,-r ı 
rençperlerden 40 - 50 ktilik bir hırpalamıt, ıağ bacağmm k•~ 
kütle belediyede toplanarak ıay· aını ditleriyle delik de,Ht ett~ 
lavlarla temasa geldi, saatlerce sopra ayni azgınlıkla YakU. 1 
goruıup konu!tular. Saylavlar tarafına doğru çekilip gitmitti';, 

köylünün dertlerini, dileklerini, Etraftan, baygın bir hatde ot' 
ihtiyaçlarını can kulağı ile dinle- lunan Mustafanın imdııchn• ~ ı...f' 
diler, köylünün Ankara - Hay - mu9lar, kendiai hemen me.-1' 1 
mana yoliınun biran evvel yap - hastahanesine kaldırılmı•tır· , 

~ ... ,,,, f 
tırılmasr, kuraklıktan müteessir Diğer taraftan domuz Y~tflt 
olan köylüye tohumluk zahire teıo köyün yanında, yaraumn aS . , 
mini ve zirai kooperatifler ala - iı yüzünden daha fazla gideJI~, 
caklarının da imkan dairesinde y.-rek yere yıkıl-:':'lışhr. Bunu ~I' 
tecili gibi dileklerini tesbit ettiler. :t"n Yakupköyfüler domuııl 4' 
Halk, kendi ayaklanna kadar gel- dürmek istemişlerse de eUerİ~--
mit olan aaylavlarla temasların "' k k&J" bir silah olmad1ğı için or .ı.a' 
dan memnun olmuı, kaz• uayiıi.- ı d Nı....-yanına ıokulamamıt ar rı. · t1 
nin yolunda olduiunu, hükUmete · et" 

yet Y akupköy korucusu yetıt . .:1, 
bu huauıtan tuzun ve !ekerin u • 1 ,.v 

l d 
mavzerle hayvan' öldü\'t-bİ ıO >~ 

cuz amasın an ve diğer itlerden ··rtıır 
dolayı minnettar kaldıklarını se • Domuz baytar direkto 
vine sevine anlatmıılardır. tarafından imha. edilm:~t:r. ,'. 

Muıtafanın yarası o1r1u1'Ç' ... ı 
Alqama doğru ayni kalabalık .. d K d' . 1 , t h•'' .. 

h Jk kütl · lk ı d p ıır ır. en ısı mem etce • 

1 
al h eııka tfd ar araım a o. hanesinde tedavi edilme-kted~~ 

at ıya are et e en sayın konuk- """"*"= , --.. -·--·= ·--""'-;lclı' 
ları uğurladılar. rını vadederek kazadl'ln ayt 

Saylavlar halkın ve köylünün lar. 
bu dilekleri üzerinde çalıtacakla • r ~ı Siit"" c..fru / 

i tf' 
çalan hemen ve yeniden birleşirmio- Kırgınlıklar, yığıla yığıla içl~11.<' 
Bu yüzden, onu öldürmek mümkün ol- kadı. Yeniden 8İnirli. dalgın ye "'lif' 
mazmış... tu köşelere kaçan bir adanı 01 

Ren de yarıRı b~ilen ve kim billr tum. Bir gün ihtiyar bir d09t: 1 

nt"reye atılan bir in.~n giL.,.rdim. o. - Evlenmelisin!.. ıııf' 
nu arıyordum. O, benim (Ar~dığım Dedi. Sonra elimi tuttu. A"11ç 
Kadın) dı. nın içine aldı n ilave etti: ~' 

O günlerde biri!'i bana: Yalnızlığa kaçı~ın, gözlerill1"1 ddt' 
- O sngiliyi bize anlat! ... Görür . resindt>ki morluk, haktşlannd•" ~ 

~ek ı;ıana haber ,·erelim... gunluk ,.e dalgın Irk hf'p bun~•"~ ~,1' 
Dese) di ancak şu cevabı Hrehilc • mek ihtiyacı öyle hlr 7.ehirdır ,.-rıfS 

cektim: doyururken deı;n bir hAz dU lf ,.~ 
- Nasıl olduğunu ben de bilmiyo • fakat içimizde birikir~e bizi r-• 

rum. Fakat görür ı:örmt"z tamyaca • nş öldürllr. 
ğım. 

En doğru bulduğum ,-e en ~ok be. 
~endiğim ~öz şu idi: 

- Tek iseniz hirsiniz. Çift olursa -
nız. dünyayı yeniden kurabilirsiniz .. 

Fakat eşim nerede .. 

. . . ,,., 
Katran kadar kara bir ıttt 
Bir hastaya çağmldnn. 
Gittim. ~ 
Burası hük1lmet konağıll• ~ 

bir eYdi. Fakirlik insanın 1;:,t "~ 
hemen dimdik c:ıkı,·ordu, fa ' Arıyordum. Durmadan arıyordum. - .J 

Bir siyah c:arş:ıfın, hir pec:enin, he- murtkan değil, şirindi. ))it'' 
yaz hir harmaninin altında hep onunl F.lli )'aşlarrnda kara kuru 1-r-' 
bulunahilect'~'İni umuvordum. Jlalhu- dam kö~edeki yatağa uzanını~t1· 
ki h~r c:t>fasında ~i>zlerim de, gönHim olduit~ h~s~JJiy~i. ~ 
ele ho~ kalıyordu. - l"\4.';nnız var· teotiı 1 

\rt•'< h11r<'liınd~ bir ı·ü7. belirivor.ı T\ırk ya~larında heyaı ve k t' 
d · 1 k 1 - ti · · orrusturarll n. O. a"ııı <ı:ıı·ı~ı ~"lr kiimt>lf'rİnf', ma ı :H ınr:' O'P e erını ... , 
'i hi r denİ7.İıı C:a l;;a !arına bürünmÜ§· 1 ,·ap ,·erdi: 
tü. 
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Namuslu bir haydut! 

Paris hakyerlerince gıyaben idama 
nıahkôm edilen bir katilin macerası 
BirFrwısStl8tllliParia_. 

ke1aeleri taraf'1ldan llJ&Ma id1' • 
- malakGm olm'1t bir aclamm er. 
JGbek taMİJ'etlerle olan .-üna -
lebetiai f&y)e aalabJor: 
'-· Saıuen admda bir aclam Vil • 
aeı katilleri çeteal uumdaildır. 

.......,.lr isin çok fa7da11 olduju 
ı&1lhatltt&r. Dalıalann vercliii 
ur,alrlık odUDUD içini Te dqmı 
Wnl• b.traprak ptl•maıma 
meyllan ......... ;, .,. pek çaltuk 
kmamalarma yaramqtır 

Çocak/annı öltliiren ana Cet. J'8kalanırkm Saruen orta • a.. bJholmat •• ppha ida • Fran•nm Pabe Jakm kala
- ••hktaw edilmifti. Sem a . bumda Eatel iaimli bir çam•tırcı 
........... Alwibda W..dala kaclm temi edilmittir. 
~ılmq, oradan ıetiitilmiftir. Kırk 1edi y&flDda bulunan bu 
_...._ Franaadan bçtıfı za . kaclm J'•İ dolan çocvklannı öl • 
._. ilkin Mısırda, Sonm SariJ'e • dlrmelde ~ bahmmaktadır • 
.. bir mUcldet dolatarak cenaW Ka•t.da ..... llreiamit olanlar 
4-ribda Gmtmala hlklmeti M1Jiik bir helec.ınla jandarmaya 
~ CİbDİf. Oraa alb bUclirmlflerdir. 
Jllltk bir Y&f&Jll ile .c•diainin Jandarmalar kadını merkeze 
ÇoJc Jiibek bir adam oldalanu ıitilrerek aiti aaat ıüren bir 10r • 
atet.r.rek Gaabnala Yatandatlı • P ,..PllUfı.r, bam 1927 Jdmcla 
liaa b1Md edilmek üzere iken hl- bala doimut bir im çocuiuna 
IEG.aet, im idam mahkGmu oldu • .... ......... ft babanın mezar · 
.._ anlaJJDC& bu 1caran1- ...... htıntla ••ı .. ., ..... bir Jm. 
~iftir. ~ slmdQIDG Dav etmiftir. 

Saruen 1928 de Paume:ra p. öte1El ~oalklarma ıellnce biriDia 
di1or. Tatrit .. ,_emm adan ala .. ile;~ ftldtais doidutmmı::;:=========== 
rak kendlaini Rhe Blante dı,. -'11.mlttlr· il Sinema haberleri 1 
a..ıttırııor Ye bir ~ lr.oblar K...- meuıbimcla anlatbf; :.:...:==========" 
tadiatriai aç11or. Ba itte 118,uk '1• aplarü •dlii çoculan 
....._,faldJetl• elcle ecJerek lııalderl liiala ••at ft bbhi adi.. Hollivudun en bUyük çocuk yıl. 
1832 de huna tirllet hali'ne aoku • 1• Yeribidttir. Ba kemikler çıktı- dızlarmdan Şirley Tampl bir iki 
Yor. lı saman kadm da orada 1'alun • aya kadar Londra ve Pariee gide-

Panama Camnrlqd batkanı clandmat. fakat kendlıinin aza • cektir. Londradan bildirildiP gö
~o ı. Jsa•• ~ı..na ft ak oi.m m-....ir olmadıit P re oradaki "çocaklar birlifi,, ve di 
~ olaa Pn-'• ta•ıp •• "'•ittir· fer ~ lturmnlan bu kilçlik 
~. Ona lwaiıw .-..ı ecli • Qoca1darm1, h• doiafta ildil-
ftt. Arada had ohm ..mbiüyet na ba ~aftr teYlrif eclilmittir. sinema kraliçesi için pek hararetli 

........ • 1 l u••• ~--· na~~~-ı. ~--·n pir istik~ hazırlaiJl,~d«lar. 
113* de ...... '~"'Prama ~..,...., ~, • • • 

P .. ,.,11 ai,...ı ..U,.. PA 1111 • ......,.;/# Am.a.da, Fftlllls aitillllriDr 
tGlı adır1an llımdiıinl bı.at et- Portekis .. MltGn Anapa hal- den Şarl Boyer 'bık b.llJ,, i1min 1llikle..., d lar lam dolaDdıraıı papaz iayafetin • 

H.._ ..::.: ... Hen acla- de iki Hneri eie ıeçmittir. Yaka de bir yeni filim çmrmifth-. Fran 
1llaı -:..:'L -..a-. ıız pzeteleri bu filimi çok meth 
.az.:._~ ••iıw " ona hlimet e • ,.......-: 
~•. Jtte hu mada Sea hakyeri Nikola ft :sn .. aduula iki a • ediyorlar. Menu plur: 
'-l ~ ad•m• aradıiı haydut dam kentlllemae Katolik ~ Fram RolMnti bir orkeatra te
~ anbJarak Pmma hü • llail nrerek Allrt malaacirleri 1- fldir. Bir sün bocumm talebele . 
--ıQl119 1-t ftnlfor. H~rkeate çfa iane toplamak Teailetriyle bG- rinden ıüzel bir kısla tanıtıyor. 

ı.., laaJNt. lıde &ir J&Aİ••lık ola- tiin Amii*Jı dolatmıtlar; lniç • S a:t_._ d Ko "-- ol 
~I ... re, Belçika, ineç, ı-·elemenlc anauanıı • 1 Dilan t11111 an 

Pllnemadaki aYUkatı laemen Frama .,. Ailaerikaian keffiyetli ba im aruında pek aıkı hlr HTSi 
lllr ......_ 1auır1--. Blantnin miktaida para toplain .. Jardır. batlantw oturor. Bu H'f'li ile ~ 
~.._ Wr ...... ~lama, ha7. iki~ ,ahm delillerdi. zm 111111ild Hhamlan inldtaf edi -
~ übat için .. pıo ~ ~ ~ı da ftl' • yor. Her iki 1&11&tlr&r da laaya • 

............ ,...,_. Etki Oamarlalc dı. Merkisleri &le Manilfada bu- tın zevkleri içinde yqayorlar. 

.. .. • lmJOt'Cfa. Manilya politi ha iki 

...:.:;,alarmdan Belil• Ponaı Fram Robertinin karana tabi . 
Şiari; aıa..ı emtitil e-ek. Mneritlea lmfkulanmıt- arkala • 

..__ a. L_ı.-... --ı. f-'-- ·ı atı bir müddet tama Didi Smit • · ....,. ....... - Framu komite nnı u.~.,, mt ıenen er 

.~I' •ı Emll7o Dtltori; Tıb&i çok lmnU ft ~ oldukları dında !tir lr:Wa teYitmesine aebep 
:....,. tli.ldwa; Doktor Poldl Pm· iÇin yabiamulannı halllı ıa.te- oluyor. Konatanaın kalbi kml · 
...L_ ~ aftkatlaı-, mebaalaT r9cei hiçlrir ip UR :Yennemltl•r • llllf, ıençliii üzerine &&,61c dar · 
·--.... di. ba indirilmiftir. Banclan mtitea· 

I.'.: itte ha•..1.-& ba Lı-....n.ı. ad•mla- Gittikleri yerıerde kendilerinin "' .,U1R uu7- - - --- ıir olarak çoculduk arkacfatı ol~ 
• ıı.ı..tte bahma•ora-. JCalda ft Aam piakopoalan tara 

1 
-.. f d L- • • _.1•1.1·•-• - • • bir gencin telclifferini reddedemi -

~?""' '-clili PariM ıetirilmit, m an uu ıte ta71n waı 0JIU9nn1 
...._ ...... n•iil• bkrlmqtır. w.t tlcleeek ... ıblarls ulualaT Yor. Onunla eTleııaiJor. 
~i lmtaiDanan tetekJdlr mektuplan ~ Fakat Franz bGtlin hayatının 

vereminde qeni m ~anlı. Bir iki yerde Konetanam ıev,iıine batlı oldu · 
6ir tetlaoi ~ ptphe edilerek yaka· iunu er ıeç anlıyor; onsuz bütün 

...., .... Saiatlmn ile -•ctm. laamıtlana da &aidattan ıelen '-•.ı_ 1 - debumı, bütün müTazeneaini ve 
..._owıld• ima elektrik dal· ft TUifelenatn ıerçek oldutunu "'-a "- uı qkmm ilham ettiii ıüzellik zevk ....__ ... ailtemadiyen ulraf • 1n tliNn telpaflar üurine ıene 
~ .,.._ edqorlar. lnraJabmtlaNı. lerini kaybediyor. Anupa7a ıidi· 
... ~ dıalerıle profellrler ba Eaa11!l ......n&er önce rapbk • yor. Duranuyor. Tekrar Amerika-
_........ kemik Te1'9111İ •• lan auçlarclaa dola11 '1'&111Dakta ya dönüyor. Arbk tamamile ıu . 
~ "-rlude ola tellrlerhai arat- idiler. Fakat adlarını deliıtirdik- kut etmiftir. Şöhreti, ıa,mi mah· 
"iti ._ •6abet neticeler elde etlt leri için balunam.,..larch. Liz • volmutur. Nihayet bir sün yine 

•&tir. JODcla h'ribt m.,dana çıkınca Kwtamla birletiJor ve qkla~ 
~~kemik •eremi olan on ~ır. yeniden doiufor. 
~ ~ bir im Cbeilild• on Manl)J&da bunlar hakkında ' • • • 
' le1da tecrilbe 1••ılmıw; ıenit tahlribta hqlanci1. F ele • Jorj Berr ile Lui Vernöy tara • 
~ IOlaaada lmıa tamaml7le menk hliktmeti ,ıe batb mçlar • fınclan Paramontta çok pzel bir •- il....... elan dola11 teaUmiai iıtemektedir. filim çeYribniflir. Filmin adı ''ha. 
~bcak ~ enclilltri Dlsme papu2ar ıimdi her mem - na atlıdan bahsediniz,, dir. Fr.n 
~ e de tat1sJ"Jd.-i ,.pr1ma1ı. lebtia aorsaauna ceY&D Yermek

1 
sızca sözlü olan bu filim hem bir 

· .. dalcalann .-.ıarı ini· pc:Mirinthtde lndanuTOl'lar. vodvil hem de bir ~eclidir. 

11. Tqa!N 1915 

cl.d ilıl .., ,..,.,__ 

Sinema liiin7auun ilıi ...nmli 
,.ltlısı: Untı llıırlıe il• Ro6ert 

llonı Gomeri 

Greta Garbo 
Epiz Jlldız yeni bir 
harika daha yar attı 
Gnta Gano J.G filmini bitir

di. 8a wwwede, timdb:e kadat •• 
ta....., ......_ 111dıdarmm MI• 

ıis ----·-& tecrübe et· 
lideri aaı~ Aw Karenin fil • 
mini bir kete ele 11lchslann ea ca• 
zibeliıi Greta Garba 0111amıt ba-
l~ . ' 
Am&"~h'a~'c.ıana 

dan Toll-~uq wWit. Bütia 
R• romalaıma hükmeden alır 
hava bu eaerde de ayni tekilde ,. 

Greıa Garbo An,.. ICıırwtbtlle. 
~ 
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Çevirmek istiyorlar? • 
mı 

-~~~~~~~----------------~~~~~-

Habeş kuvvetleri Eritreyi istila etmek 
üzere . harekete geçmişler 

Aduva bir kaç kere eldenele geçmiş - Habeşler bugüne 
kadar ancak hudut kuvvetlerinin çarpıştığını söylüyorlar 

Musolininin bugünlerde uçakla Aduvaya 8 itmesi bekleniyor 
Dün AJi. · Ababadan R<;yter 

Ajamının ıJerdiji "Bu Jakikaıla 
AJuanın ne ita/yan, ne Je Habq
lenn elinde ol.matlığı burada ifa· 
Je edilmektedir,, yolundaki bir 
telıral Adaanın akıbeti üz.erinde 
biribirini tatmaz haberlerin yayıl· 
mcuına •ebep oltrmf~ Ja •onra -
dan 6elen haberler Acluanın ltal • 
1anlar tGTalınJan alınmlf bulun· 
'dağunu ~a anlatm11tır. Röy • 
ter Ajana ikinci bir telgralla I · 
talyanlan11 ~velce boıalhltnı§ bu. 
lanan Adaayı makaoemet ıö• • 
termeden aldıklanmn Adi. • A • 
lial>aJa resmen kabal edildiiini 
bilJirmqtir. 

Sanlan ifarett.n «mra aifel 
vaziyetin gittİ4çd enlere.an · 6ir 
•alhaya girdiğini gÖ•teı·en Ajar.ı 
haf;erlerini aynen YCU110J'UZ: 

HABEŞLiLER ERITREYI İSTi • 
LA EDECKELER 

Londra, 7 ( A.A.) - (Daily 
Orronicle gazete.inin Addiı - A • 
babadan öğrendiiine göre, Raı 
Seydum'un kuvvetlerinin bir kı~ 
mı Aduanın batı kuzeyindeki Mar 
rebden talyan hatlanm geçerek 
eritreyi iıtill için ilerlemele bat
lamışbr. 150 bin kitilik bir yar -
dım kuvveti Adua bölge.ine ait• 
mektedir. 
ADUA NASii: İŞGAi,; EDiLDİ? 

Addis - Aba.ha, 7 (A.A.) - A
duanın ltalya.nlar tarafından it • 
gali hakkında 111 tafsili\: veril • 
mektedir: 

olduğuna dair yabancı kaynak -
lardan verilen haberlerın ıeçik • 
mit olduiu ve diın için d~iru, bu
gün için iıe, yalan olal" bir du • 
ruma ait bulunduğu anlqıhyor. 

Hakikatte ÖJle göninüyor ki. 
İtalyanlar Aduaya girdikten ıon.e 
ra, Habeıler mukahit taarruza 
geçtiklerinden yeni ~rpıımalar 

olmuıtur. 
HABEŞLiLER ADUA Y 1 NASIL 

BIRAKTILAR! 
Cenevre, 7 (A.A.) - Ul:ıılar 

ıoıyeteaine gönderdiği hir nota -
da, Haheı hük(iıneti diyor ki: 

"20 uçakla kuvvet1endirami' 
olan İtalyan kuvvetleri dGn Adig
rat'ı ıonra Aduaya ıirmiıle?dir. 

Bu tehrin dıımda bulunan kuv • 
vetlerimiz, mevzilerini muhafaza 
etmektedirler. Şimdiye kadar VU· 

kubulan çarpıımalara ancak ıınır 
muhafızlarımız ve müııierit kü • 
çük kıtalanmrz ittirak f'tmiıler • 
dir. Aıl kuvvetierimiz daha hare· 
kete geçmemittir. 

İtalyan tecavüzü bu ıuretle sı· 
nmn keıin4larak tahd;t edilmiş 

olduiu bir bölgede vukubulmak .. 
tadır. 

OGADEN TARAFLARINDA 
FAALiYET 

'.Addiı - Ababa, 7 (A.A.) -
Ogadenin güneyinde İtalyanlar 
uçakların yardrmiyle Dolo ile Yet 
arumda büyük bir faaliyet gös -
termektedirler. 

Gamala ırmağının ıoiu boyun· 
ca ve civar tepelerde Habeıler 
kuvvetli mevziler tutmuılardır. 
ITALYANLAR YENi HAREKF.r 

TE HAZIRLANIYOR 

Habetler, ltalyanlann tanklar
dan mürekkep kolbaşları ıehre 
girdikten ıonra yan ve geriden 
saldırmıılardrr. Bundan sonra §et" 

bir birkaç defa elden ele geçmit· Londra, 7 (A.A.) - Haber 
tir. Ancak dün aktam ltalyanlar verildiğine göre, İtalyanlar yeni 
tehri kati olarak İfgal edebilmit . bir ileri hareketi hazırla.mak ü ~ 
)erdir. Bu ıab;ıh harp tekrar ba~ zere Haheıiıtamn kuzeyine tak -
lamıttır. Netice henüz İ>elli değiI,. viye kuvvetleri yrğmaktadırlar. 
.dir. Her iki tarafm da zayiatı a· -ADUANIN ALINMASI iT A~ 
Jırdır. Adigrat Lölgeiinde Ital • YANLARI SEVIDIRDI 
yanlar birçok hücumlarda bulun· Roma, 7 (A.A.) - Pa.zar gün· 
muılaraa da henüz kati bir netice leri akpm gazeteleri çıkmadığın
alamamı§lardır. dan Aduanın zaptı halka ancak 

ltalyanlar bu tehirden iki ki · saat 20 de radyo ile bild=rilmittir. 
loliietre ilerideki mevzilerde tu • Haber büyük bir ıüratle yayıl• 
tunmu§lardır. mıt v~ gece Romada Venedik 
ÇARPIŞMALA~I YAP AN ASIL meydanında ve ayni zifmanda 1 -

KUVVEilER DECILDIR talyan ıehirlerinin ekıeriıinde 
Addiı • Ababa, 7 (A.A.) - büyük gösteriler yapdmıttır. 

Reımi çevenl~rde kaydedildiğine • 
göre, şimdiye kadar ltalyan ve Roma, 7 (A.A.) - Dün akıam 
Habe~ler arasındc yapıian çarpı§· Aduanın alındığı duyulur duyul -
malnr yalnız öncüler arasında ol- maz, bütün İtalyan ,eh\rleri tarif 
muştur. edilmez bir cotkunluğa kapılmı,-

Ogadcn bölgeıinde de çete lardır. Her taraf donanmıf, her 
harbi devam etmektedir İtalyan yerde alaylar tertip edilmit, bay
l'~J.lıları ketif uçutları yapmakta raklar asılmıf, kral, Dü~~ ve or .. 
' :: bombalar atmaktatln·. Habeş- du alkıtlanmııtır. 
hr i:ıe İtalyan öncüler.'m pusular· Süel muzikalar, me;{danlarda 
eh bekliyorlar. Gerlognbi'nin 1 • vatani havalar çalıyorlar. 
t:ılyJ.nlar eline dü~tüğü ıöyıen - MUSSOLINI ANIT DiKMEK 
mektedir. iÇiN ADUAYA GELiYOR -

ADUA 1TALYANY..ARIN l.ondra, 7 (.A.A.) - D:iily 
ELiNDE Mirror gazetesinin Erit.rede bu • 

Roma, 7 (A.A.) - Havas ay· lunan özel aytan, Bay Mussolini· 
tarı:ıdan: nin yakında fevkalade seri bir u-

halpalar, dün girmiı olduk • çakla Aduaya gelip 1896 da ölen 
lan Aduayı muhafaza etmekte ' İtalyanlar için dikilecek anıdın 
clirler. açılıt törenine başkanlık edeceği• 

Şehrin tasarr.ıfu münaziünfih ni yazıyor. 

. 
Bu anıt dün Aduaya ıetiril · 

mittir. 
ADIS - ABABANIN 80MBAR· 

DIMAN EDILMEMEC\I iÇiN 
DiLEKLER 

Londra, 7 (A.A.) - Addiı -
Ababadaki yabancı devletler mü• 
me11illerinin bir toplanıı yaptık • 
ları ve bu toplantıda açık ~irer 
tehir olan Addiı - Ahaba ile Di • 
reduanın, bu ıeh;rlerde külHyetli 
yabancı halk bulunmasından ötü. 
rü bombardıman edilmemeıi için 
ltalyadan teminat ahnmtt.ıını hü· 
kUınetlerinden iıtemeğe karar 
verdikleri haberi teyit ~c!ilmekte
dir. 

Addiı - Abahadaki lngiliJ: el • 
çiıinin bu huaustaki t.-i:.liği, bu
&ün öğleden sonra Lonciraya a-el
miıtir. 

HABEŞIST ANDA BiR GAZE
TECi ÖLDÜ 

Addiı - Ababa, 7 (A A.) -
Daly Herald ve Chcago Tribüne 
gazetelerinin özel aylan Ameri .. 
kalı gazeteci Bay Wlfred Ba•·ber 
dün ısıtmadan öimüttüı. 

ODLANDO s~USSOLINIDEN 
HiZMET iSTİYOR 

Roma, 7 (A.A.) - Eski ltal. 
yan baıbakam Bay Orlaııdo Mus
ıoliniye bir m~ktup yazarak hiz • 
met teklifinde bulunmuıtur. 
MEKSIKADA lT ALYA AL€.Y -

HiNDE GÖSTERiLER 
Meksiko, 7 (A.A.) - lıçi, ta -

lehe ve öğretmenlerden, 5,000 ki• 
şi, beraberlerinde kongre: solyar. 
üyelerinden de bir taklm) olduğu 
halde, İtalyan - Habe, harbini 
protesto ederek, alay halinde >(eç
miflerdir. 

Polis, İtalya elçiliği ile- konsOf' 
loıluk konağını ve lta1yan tecim 
evleriyle kulüolerini gözetmekte· 
dir. 

Dün gece, halyan - Habeı har
bi üzerine çıkın bir miinakaıa so
nucunda sanı belli olmıyan biriı 
kartıımdaki Adamı öldürmüıtür. 

ltalya elçiliğjnden bHdirildi • 
ğine göre, münakalat bakanı M 
Mojikanın, bir söylev .nrasında ı. 
talya hükumetine kartı kullu"!mı~ 
olduğu saygıuzca sözlerden ötü . 
rü Meksika dış bakanı elçiden ~ 
zür dilemİ;!tİr. 
HINDISTANDA iT i\L YA A· 

LEYHINE GOSTERlLER 
Bombay, 7 (A.A.) - Poliı, 

Habe§istanın :stiiası aleyhinde bu 
aktam ltalyan konsolosluğu ö -
nüııde protestoda buluıımak niye
tinde olan i§Çiler alayını yasak et· 
mittir. 
iMAM YAHYA ITAL 'l ANLRI 

iSTEMiYOR 
Londra, 7 (A.A.) - Daily Te

legraph'ın inanılır kaynaklardan 
aldığı bir habere göre ltalyanlar 
imam Y ahyadan hasta askerleri.e 
ni yatırmak için Perim adasının 

karıısında bulunan Şeyh Sait 
şehrine çıkmak müıaadeaini iste · 
miılerse de imam kendi toprak -
larına İtalyan kıtalarının çıkma • 
sını kati olara'k r~t etmi~tir. 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter A· 

&& 1 &! EZ 

Kulübelere karşı kaza
nılmış bir zafer mi? 

Fransız gazeteleri Adua zaferini ko
nuşmalara başlamak için yeter buluyor ı •• 

Musolininin yaptığı jest 
Parls, 7 <A.A.) - Gazeteler kalın( nunla beraber zamanı geçın.iş deli~ 

bq1ıklarla Aduanm r.aptını bildir - dtr. Bu ~şebbU.s, Mueolininln ıelaft_. 
mektedirler. Mutedil partta.re men • kaydedilecek bir harekettir. l""; 
sup olup zecri tedbirler aleyhinde ve doatlarımı~ bunun değerini takdif"' 
genel olarak ttalyadan yana eğılıı derlerse, kendileri için şerefli bk'cltf, ti 
bulunan gazeteler, bu haberi 1869 Je· reket olacaktır. Ki~eye kar~ı 111" h 
kesini temizliyen bir hAdiae gibi te • man1ık göstermiyerek, ı-izli filclr ~ ~ 
lakkl ettikelri halde sol parti gaze • Jemiyerek eandan gayret g&tennif • 
teleri, Aduanın zaptını kulubelere kar lanlar, bu anlqmazlıfnt uınn111I~ 
şı kazanılmış bir zafer şek1lnde gös. mrabıe mani ohaata ve ondan lll_.,._ Iİ 
termektedirler. IOft11flar tide etnMk için elden r· 4e 

Bazı Paris gazeteleri, ltalyanın A- her teri yapnıa,ia ~ll§nıalıdırl&!'Y.,. ~ 
duayı ıaptetmekle uluaat izzeti nef • ~Y ~U501ial, Londraya karf Jflf 'e 
sini tatmin ettiiini ileri ailrerdt. du- tığı Jestı neden aynen Cenevreye t' 
roman uzla§mayı kolaylaştıracak bir fi göstermesin? Yahut icap edersttyd' 
merhaleye g~ldiğini kaydetmektedir • jesti, onun yerine neden başikd ~ 
Jer. mum Ad11UJn zaptedfldifi ıl11 6' 

F . ~--l di kl erteelade böyh bir hareket e~el 
ıgaro gaze._,, yor : ~-L- k la dır 

"d bd f UAa&Of • 'tf A uanın zaptı, un an sonra a- UJ 1 4--f k ~ taf8f1' 
'd 1· .. ü l lrl il • .. us ar 808Ye- onse,,. ·"' 
ı e ı gor şme ere g § mesane muta· 1 de b 1 b"l ax.ı "bl p ris ".,... 
ade ed~ttr. Mademki, ltalya eakt er u una 1 ec~· gı 8 en 1ı'f' 
Adua mağhlbiyettnfn öcünü almış ve feransmdakt çahşmalara yenldde ,, . 

k ti . .. t 1 ü Art k akıl lamak tiRre yeni 'bir komite une nı gee enn ı r. ı n bili 
mantık kanunlannın emrettiği f tda • çe U!~lar sosyetesinin ba itte o~' 
kAr1ık1ara katlanmak lazımdır. dıiı rolün belirtilmesi jstenJyo~; 

Uluslar .S08yetesi konseyi bupnden Jer konferansı yerine konsey ~-" 
itibaren muharebeJi durdurmak 1 • nın \"eya asamble bqkanmrn ye °'j 
zere iki tarafa baş vurmalıdır. Ha • ha~atarının uıla'~mak 'hu.susund~ 
~stanın bu mtiracaata .,ereceği ce- MrHğf yapabile~elderi bir 5 ]ef' ,t 
..ap belHdfr. İtalyanın cevabi da o de· t lar konferansı toplantıya çaırrıl 
Ttte m~bet olaaydı, her tefi• ba. • lir 

"" ~ gün bUe kotanlmasına imkan var • Sol parU gazelelerl, Ruzo~lt'iıt ,,ti 
dı." barg~ için verdiHi karar üzerine 

Fioaro gazetesi, bu ıartlar ~in 16 etmek-tediler. 
ncı maddenin tatbik edilmemalne ve Qeuvre gazetaı diyor kl: J 
uzlaşma teşebbUsltriM yeniden baı· "Bu hareketin bUytik bir 3, 
lanwsını taı•ıiye ederek pnlan -· nr4ır. çe-. ıaakaftbe edeJI~. 
maktadır: enelden felk ft nnraCJuna. kn'F'ttt' 

"'Her tarafa biT ~k beeerlblzlik • tadır. Ayni zamanda muhartlı' 
ler yapılmıştır, bir çOk kan ~öktil - daha &'ilçleftirmeldtdlr. IJ" 
müştttr. Dtinya aklaellmin htkim ol· Bununla beraber ambargo ?' 
masmı istiyor. Uzl!l§ntak Uznndır.,, fazla Mllhlanınış olan ulusa bi~ 

Pelit Parüien gazetninin bClfgaza. dTk gibi gBrtlnmek bakımrndaıı • .-f' 
rr, Musolininin Londradcı yaptığı aon da ltablzdır. Bu. blldlrtin, bit "" 
teıebbme dayantır'ak g6rüımelne el' ka cihette.., haiz oldaia bllyük 
an devam edilmesi lmkdnı olduğunu «H tadur ki: · <tf' 
kaydederek ıunları yazmaktadın "İngiltere hUk0ıMt4 ablokll te • 

"Ba:t· MusoUnfnJn uzlqma te§eb • diğer hareketlerde Amerikanı1' 
büsü daha evvel yapılabilirdi. Bu • n ::ühünii kazanmış olmak~ 

- - ; 
janıının ltaJyan ordwu nezdin - leri için civar Jailarda ·~11111 • 
deki aytarı bildiriyor: yapmalarını emretmit~r .. Bı~ eof 

"ltalyanlar, ka.ı1ılaıtıkları va .. a taarruzu karşıı·nda ~~,t 
mü,küllere rağmen, ıon kazan • süratle bo~alt.nak için tedb' 
dıklarr mu.zaffer1yetlerden kuv - alınmıtbr. 

vet bulmaktadırlar. KIZILDENIZDE ITAL 'Y },~ 
Bu mütküllerin gerçekten çok ZIRHLILARI ...il 

büyük oldujunu göz önünde tut 11 1 ~ ... 
mak ıerektiii aöılenmektedir. Londra, 7 (A.A.) - •ıdır 

Ayni hedefe doğru giden 3 1 _ gazetesinin Portsait'd~n • J · 
talyan kolu, arazideki arızalar .. bir habere göre ltalyanın 1'~.,ıs' 
dan ötürü ayrı ayrı koUatd.an yii-o denizde 25 harp gemisi bd 0ıs' 

ı b •.• 1of 
rümek zorund.a kalm!J'ardır. maktadır. Bun ann ırııı .

1
,ttJ 

Bütün Habet ülkeıinde ancak to kruvazörü ve dördü derı• itO' 
birkaç yol buluııduğuncan arazi- gemisidir. Öbür\i küçü~ totP 
nin gösterdiği bu ayr& 1ı.yrı ileri lardır. 

hareketlerinin tanzimi fevkalade SOVEYŞ KAN ALI JŞI . , 
miifkül olmaktadır. ıar /. 

Arazideki bu arızalar, Habet· Pariı, 7 (A.A.) - Re" 
lere korunmak buauıunda bütün janıı aytarınd.ın: ~ 

imkanları vernıektedir. Süveyı kanalı kunıpaııf~~ -" . rıı .rrr 
iT ALY AN KONSOLOSLARI kanalı kapatmak mese•esı . it'· 

MU HAF AZA AL T&NDA lemekte oldutu hakk,nda1'• 
Addiı - Abaha, 7 (AA.) - herler, yalanlanmaktadn· Jr;tof. 

Derbadeki İtalyan konıoloau ve Direktörler, bugünkü aYl~_.;J 
Yanındakiler ı,uraya gelmiıler ve d • t le pr'" lantıların a mutat ıt er 
geceleyin muhafaza alhnda ltal • olmuılardır. 
yan elçiliğine ıötürülmüılerdir. ==============~ 

.y. :t• "' 

Cibuti, 7 (A.A.) - ltalyanın Tepeb_,ı ttO" 
Adiıababa elçiıi kont Vinçi ile hı~nbu l llc l ed iqıui • kıtlık tif• 
henüz Habet topraklarında bu .. ~ıhirTiyatrosu Bu akş'"' 
lunan ltalyan kt'nıoloıları, ~öy • 11111111111111 't<J d' 
lendiğine göre, yakında ezel treDI" ,.at 

le Cibutiye ge!eceklerdir. il Jll •• tçi.İ"B 
HABEŞLiLER SIG:NAK 0 !, 

- YERi YAPACAKLAR 111 •• ır.iJ 
Addiı . Ababa, 7 (A.A.) - 1 111111111 11 0 V 

imparator halka kendi emniyet • 
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13 ler komitesinin . 

raporu kabul edildi 
(iJsıya111 birirıcide ) 

t Cenevre, 7 (4.A.) - Saat 24 
•• b' 

' 

ltaly~nın harp plinları 
Habeş müdafaasının bel kemiği 

Ogaden. ile Liyojan' dır 
ıraz evv'!I neşredt:mi§ ol:ın 

ı "e 111 l' 1 ,
11
• esu ıyet er meselesine müte • 

hududu dahilinc!e emniyet ıçın 

tedbirler ittihaz ettiği takdirde, 
bu halde diğer bir devlet" uluslar 

~:!Xm:av:~::!~rinden ayrılmak Habeşistanda imparatordan sonra en mühim adam olan ılc bulunan rapor, şunu bildir • 
iaıelde nihayet ouluyor : 

' ..!0'?it~, hadiselerin tetkiki esa· 
, ııtınat ederek f U neticeye 
~l'lluttır: İtalyan hükun.eti, u -
t' lar aoıyete;i st:ıtüsünün 12 in .. 

İtalya ve Habeıistamn da itti· Rasfas, tekbaşına, 65,000 süvari çıkanyor - Italyanlar 
rak etmit olduğu 27 - & - 1928 b d Ad• b b • k • • •• ( • l 
tarihli Paris mukavele!i de araıu· Sene 3Şln a JSa 3 aya gırme IÇID SOZ eŞffilŞ er 

' ı llladd . .. . . ld h eııne gore gıri~mı: o u-

lusal anlaımazlıkların l:alli için 
harp usulünün kullanılmasını tak
bih ve bu mukaveleyi irr.za etm1! 
olan devletleri sebep ve menıei 
ne olursa olsun bu anla~mazlıklar 
rın sulh yollatiyle halline çalıı • 

,, . 

; 

r j.' 

~ taahhütler hilafına oıarak mu-
&aıatı açmıtlır. 

Iİ .. Bundan başka uluslar sosyete
d UJelerinden birisi 16 ıncı mad
~"Iİ ileri ıürdüğü takdirde diğer 
'e eleri bahaed;Jen hususi halin 
... Iİhi tartlar altında ~'Uku bul -
ı.c:u?u tetkik etmeleri li.zım geı-

iı raporda blldirilmektedır. 
~1~ ıncı maddenin tatbiki için 
it hın resmen ilan edilmiş olma· 

'-turl değildir. 

ll4PORDA NELER VAR? 

~ ~nevre, 7 (.A.A.) ·- Altılar 
~ıtesinin, ltalyan - Habet an• 
,. ~~zlığının mesuliyet; mesele -
~ ~kındaki raporunun, ilk kısıa 
... tııd• .. d'' T . . hA d' uç ve ort eırı~ıevvel a-
••eleri izah edilmektedir. 

maya mecbur etmektedir. 

Habeı hükumeti, 5/ 10 tarihli 
toplantıda, paktın 16 ıncı madde
sine müracaat etmittir. Bu mad • 
deye göre, 12, 13 ve 15 ınd :nad
delere aykırı olarak sav&fa mü -
racaat eden bir aza bundan böy
le sanki sosyetenin diğer bütün 
azasına kartı haımane bir hare -
kette bulunmut telakki edilmek • 
tedir. 

AKDENIZDE FRANSIZ - iN • 

GlLlZ iŞ BIRL1Cl 

'et. laporda, ltalyanın doğu Afri-
1'\f llldaki f evkalide komiseri ta• 
) 

1
•1ld•n neıredilen üç Tetriniev· 

d~ti tarihli bey.ınnameden bahse • 
~"'lor. Bu beyanname~e İtalyan 

Londra, 7 (AA.) - Taymia 
gazetesi, Fransız büyük e:lçisi Bay 
Corbin taraf ında.n Cumartesi gü
nü dıt itleri balmnlığma verilmiı 
olan ve ·Akdenizde bir İJ birliği 
yapılmasına ait olan Franıız ce -
vahı hakkında bazı tafsilat ver • 
mektedir. 

Cepheye gi Jen ltalyan culierleri çocukların Jan ayrılırhcn 

.... ~~~erinin Maıeb nehrin\ geç• 
~~ıçın emir aldıklan bildiri[ -
~ e idi. İtalyan - Habet andlav 
il llıa göre, hu nehir Habeıistan e E: • 
'tıtre arasında hudut te§kil et-

İngiltere hükUmeti, Fransa fi
losunun hemen yardımdıı. bulun -
matını ve lngiliz filosu Akdenizr 
de tahrik eseri olmıyan bir taar · 
ruza uğradığı takdirde hu filonun 
Fransaya ait ü11übahrilerden isti· 
f ade etmesi hakkını istemitti. 

ltalyanm fİmdİye kadar yap
tığı süel hareketlerden onun plan· 
larmı ve amaç)anru anlamak müın 
kündür. 

ltalya Haıbe§istana kartı iki cep 
heden hareket ediyor. Birisi ti -
maide Eritre, öbürü cenupta ltal. 
yan ıoma:lisindedir. 

Şimal ordmu .Adu&ya kartı ha-

l' edir. Diğer bir 1taıyan tebli• ;:e, İtalyan askerlerinin ayni 
ı~ de huduttan ~O kilometre me
di "'le vardıklarl bildifiımekte i -

ilt 8u~dan, ıonra raporda Adua 
~ifi4dıarat ın bombardıman edil• 
"t?t~e dair Aımara' dan res~en 
~ en ınalUnıat ile dört T eırini· 
ı_11 1de Yeni hareketlere dair o -
\'d. talycn tebliği ileri sürülmek-

F ransa hükiimeti, vermit oldu• reket etmİf ve burayı ele gcçirmit
ğu cevapta, istenilen yardımı va.· tir. Aduanın alınması üzerine Sen. 
detmekle ve bunun uluslar soıye· yörMussolinin buraya giderek bir 
tesinin statüleri zihniyetine tevB.P' zafer nutku ıöylüyeceğini ve barış 
fuk edeceğini bildirmelrtedir. ıartlannı bildireceği &Öyleniyordu. 

ır. 

~Por, bu vakaların, sosyete 
t~ f h11l 15 inci maddeainin 4 ün

Bununla beraber, İngiliz nota- Fakat bu söze pek de güvenilmez. 
sında farazi bir hi.diıe:?en bahse- İtalya kuvvetlerinin en büyük 
dildiği halde Fıansız c~vabı me • kısmını §İmal cephesine yığmııtır. 
selenin ıeklini değiıtirmekte ve i· Burada 175 bin ltalyan askeri bu
ti umumi bir hidıseye ait hukuki lunduğu, buna mukabil cenup cep 
bir mesele ıekline sokmaktadır. besinde bulunan aşkerlerin 45 bi

ni geçmediği anlatılıyor. 
ı>t,/ "'ına iıtinad eden rapor -------------
te., Jeti konseye verilm~den önce 60 milyon zeytin ağacı 

e'•n ettiğini bildirmektedir. Ba§bakan lamel lnönünün doğu 
gezisinden ıonra memleketin ta -
bii servetlerini itletme ve ialah et
mek için atılan adımlar arasın • 
Kiliı, Antep, Nezip gibi genit hav 
zalarda sayısı 50 . 60 milyonu bu
lan bakımsız zeytin ağaçlarının 
İstifade edilir bir vaziyete kon • 

'tttd ltaPorun ikinc.i kısmında doğ· li,.: doiruya ciurum tetkik edi• 
, 1 • UJuılar &c.ıyeteıinin bütün 
l'tt~nı bir inkıtaı intaç edebi
' er türlü anlatmazlığı ha • 
~"enneleri ve hiçbir halde 
d.._ 

6 
lcaranndan üç ay geçme • 

'-'eı.ı ~ aavqa müracaat edil • maaı için alınan tedbirler de bu • 
' eaı taahhüdünü tazammun e· lunmaktadır. Ziraat mütehaaaıs · 
~lct. hükümleri liatırlatıl • ları sayısı altmıı milyona yakla • 
d, t.ıh_ır. Konseyin 26/ 9 tarihin- şan bu ağaçların planlı bir çalıt· 
~d ıt eylediğ; veçhi!e, konsey ma ile on yıl içinde tamamen is
~ill.J e hakem usulüne 4 19 tari . lah edilebileceklerini temin etmit q. h 1 

B •t anınııtır. lerdir. Balkanlardan gelecek göç· 
~~LA\llldan sonra rap. or, lta)yan menler arasına zeytin ve zeytin 
· ''lllıet• • l k h tı,~ll ının 4 19 tarihi;ıde Habe- yağcı ı üzerinde ihtisas aa ibi o-

'ttuha; lc•rıı hareket serbestliğin: lanlarm bu mıntakalara yerle,ti . 
b,1 , 7ıa ettiğini ve ;>aktın Ha_ rilmeleri de dütünülmektedir. 
biti t~~lınazltğı içind~ gayri ka- ~-------------
)' ık old .. b ' d' d·~ ·. ~"'-k ugunu ı~ ır ı eını 

it tadır. 

~~ .. t~·Pol rda, bunn mukabil b:.itün 
Ur " d' ~ ' ~kil , u ıger tahdidntlan müs• 

~ 0\arak ~· 
t 1 4·· ' uı~bır azi\ıım 12 13 

unc:" · '~ileri t u m.ıddelerd~ yazılı u -
di" aınarn~n t .. b d ter a l ecru r Ptme en 
ti ~a ara k 1 . ~ 

tl han· . ar ş ı o an ~?kaydle• 
>, h •nı ha l • akk 'P Yo umıc ar:\ma-

llir dı olın-ıJığ ı yaz ılıJır. 
L..1- evlet l d' 
~ y- · cc n ı toı>ı akları i-

&rıaıah11al ~•hbi:ıtlen 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
S OREl'l' A OPERETi 

Yeni kadrosi1e: Şaziye, il. Kemal, 

1 t ilk teşrin cumadan itibaren her ak
!Zant 20,l:i de cumartesi Ye pazar ma

tine ıs de 

' J<;l\:ctR SEViYOR) 

Operet 3 perde 

Yazan : Yu~uf Siirari. mür.ik : Kar. 
lo K a poc,:rlli, fia tla r 100 - 7;) - :iO -
~."l. l .oca .ıoo - ~00 hrr tarafa trnm . 
"•Y \·ıırdır. 

ltalyarun şimal ve cenul? ordu • 
ları da tayyare ve tank ile müceh· 
bezdir. 

ltalyanların Aduaya vardıkları 
ve idaresini aldıklarına göre ba
zı yerleri 3000 kadem derinliğin· 
de olan Mareb uçurumlarını geç -
mit ve 8500 kadem yüksekliğinde 
dağlan aşmış oluyorlar. 

Aduadan sonra ltalyanların he
defi Magdala olacaktır. Magdala, 
Adisababa yolunun yarısındadır. 

Habeılilerin kanaatine göre A . 
diaababaya karıı vuku bulacak te 
şebbüs ıimalden ziyade cenuptan 1 
gelecektir. 

ltalyanlaraa milidı laa yortu • 
sunda Adisababaya girmiı olma • 
yı istiyorlar. 

Ha:bef lilerin İtalyanlara karı ı 
üç ordu hazırladıkları anlatılıyor. 
Bunların hepsi doğrudan doğruya 
imparatorun bat kumandanlığı al. 
tmdadır. 

Habeıistanın §İmal tarafındaki 
müdafaasının bel kemiği (Gon • 
dar) ile (Gojam) a dayanır. 

Buradaki Habeıliler Raa Koa • 
sanın idaresi altındadırlar. Habe. 
fistanda İmparatordan sonra en 
mühim adam lıu Ras Khssadir. O
nun asıl memleketi Magdalanınl 
cenubi .11arbindo olan Saleledir. 

Burası Gonder ve Gojamla bağlı -
dır. 

Buraları Habetin en zengin ve 
en çok nüfualu üç viliyetidir. 

Raa Kona yalnız bqına harp 
sahnesine 60,000 süvari çıkarabi
lir. Habeş veliahdinin. Desaiedeki 
orduıu, Ras K0tsanm aağ cena • 
hını tetkil eder. Veliaht ile Adua 
yı müdafaa eden Raa Seyyum ilk 
hatlan müdafaayı deruhte etmiı • 
lerdi. Bunlann ordularından bq. 
ka sağ cenahın ucunda (25,000) 
kişilik 'bir ordu bulunmaktadır. 

ltalyan~ ilk amacı olan Adua, 
ltalyan karargahı Asmaradan 100 
mil mesafededir. Gondardaki Ha
beı karargahı Aduanın babıın -
dan 125 mil mesafededir. 

ltalyanlar Aduaya girdilene i -
kinci hedefleri Magdaladır. Adis· 
ababara girmek için ltalyanlar bu 
rasmı ele geçirmeğe mecburdur • 
lar. Magdale, Asmaradan 300 
mil mesafededir. Vaktile lngiliz . 
lerle Habe§liler birbirlerile dö -
ğüıtüklel'i zaman Sir Robert Na
pier 30,00ü askerle Magdalcye al· 
tı ayda vanp ele geçirmişti. Fakat 
o zaman Habetliler İngilizlere kar 
fı gelmiyor, bilakis Habeı athtını 
zorla ele geçiren ve yapmadığı zu· 
lüm kalmayan İmparator Senodor
dan kurtulmak için uğratıyorlar · 
dı. Bugün ise Habe!liler ltalyan -
lara adım başında mukavemet et
tikleri için Magdaleye varmak 
çok güçtür. 

Cenuptan Adisababaya doğru İ
lerilemeğe gelince bu da ap ayrı 
bir mahiyettedir. 

İtalyan, somalisinden hareket e 
decek ltalyanlar Adisababaya var 

mak için hiç olmazsa 800 mil ile
rileyeceklerdir. Bu ilerileme me-I 
sahası son derece çetindir. Her ta 
raf yılanlar ve akreplerle, ıivriai
nek gibi türlü türlü hqerelerle, çe 
ıit çeşit vahıi hayvanlarla, Afri -
kanın bütün hastalddan ile dolu
dur. 

Habe§lilerin burada uğrayacak. 

lan en 1büyük 2üclük maharet az 
hiıdır~ 

Habeflilerin makineli tüfekleri 
hin kadardır. Tayyarelerinin :!~yı · 
u bet altıdır. ta.nklan yok gib:c!ir . 
Fakat askerleri çoktur. ve t.:2n-i • 
ben bir milyondur. Sonra ı-:~·1:ş 
a.kerleri cesur ve müteşeh!J':~·r. 

Buna mukabil ltalyanlan~ :·u!: 
lendikleri vazife , mibaniki ci'mz 
larmm mükemmel olmasiyle l:e . 
raber son derece mil.§hüldür. İtal
yan &kam Harbiyesi her gün beş 
mil ilerilemeyi deruhte etmiıtir. 
Bu sözü yerine getirmek mümköJn 
olursa cenup orduıu miladı laa yor 
tuıunda ıimal ordusuna Adiınba
bada ka vuımak üzere hareket e· 
decektir!. 

ltalyan ordusunun en belli haç
lı güçlükleri levazım ve muvasala
dır. 

Şimal ile cenup ordularının' gc. 
lecek ki.nunuaani ayında Adin.ba
bada hirlqtikleri farzedilse bile 
(ki böyle bir tahmin son derece 
mübalağalrdır.) Cenuptan uzanan 
700 millik, şimalden uzanan 300 
millik bir muvasele h'\th vücut 
bulmu§ ve bütün, bu hat üzerinde 
her gün mühimmat, su ve gıda ile 
beslenmesi lazım gelen bir ordu 
bulunacaktır. 

Sonra bütün bu bin millik hat -
tın battan baıa muhafaza olun -
maaı icap edecek ve yarım millik 
bir mesafeyi bile bot bırakmağa 
g~lmiyecektir.Çünkü Habeşliler 
bu hattı mu haf aza eden her ltal · 
yan askerine kartı on kiti çıkara · 
bilirl.er. Ve Habeıliler son derece 
ıüratle hareket eder adamlar ol • 
duktan batka arazilerinin her ta -
şını, her karqını, her inini bildik -
leri ve müstevliye ~ar!ı derin bir 
nefret besledikleri için yurtlan uğ. 
runda her türlü f edak5.rhğı &'.ÖMe· 
receklerdir. 

.!L .... 
'r -r ..... 

İtalyan ordusu bir adım ilcrile -
dikçe onu beslemek i~i güçleşe • 
cek ve timal ordusu cenup orduıu 
na kavuıtuğu takdirde bütün bin 
millik hat, adını ba§ında pusuhr· 
la, akınlarla, hücumlarla kartıla . 
fan bir muvasele hattı olacaktJT. 

Hele ıu meselesi çok mühimdir. 
I.~!! !,«Jl}ff ~~riniz) 
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Mufassal notlu Genel nüfus saqımı 

So)-sal işlerde denenmeler; blal, q. 
~erinde tok düşundUr1icü rakamlarla 
karşıla~tırır. Gerçeğe dayanan Ye da
:ranması çok gerek olan bu rakamlar; 
sebep ile sonuç arasındaki yolun. i .. 
raklığı göstermek bakımından önem. 
lidir. Soyf;al olguların anla§ı masm
<Aa nıkamın oynadığı rol, hemen he
rr.~n ha . roldür. Bu; bir ulusun her 
a l:ındakl durumunu ilk bakışta anla. 
tacak kadnr kun·etJi Ye uzdilatr. Ve 
onun içindir ki soysal hareketletf ra. 
kam!arla anlatıma çalışan istatis -
tik ilmi: eski bir tarih ta~mamak1a 
beraber, soysal yaşayışta ileri gitmiş 
olan uluslarda kendisine ~O\ önem ve 
çok değer verilmfftir. 1stati8tik tlınl, 
dirrcr ilimlere zaman zaman bir ışık 
öilel·lni görür .• oysal müesseseler; 
hiribirlerine karıılrkh tesir yaptıkla
rına göre, her mUese11eısinin morfolo -
jilt durumunu bize istatistikten daha 
iyi anlatan ne ''ar?-

KUttUr n ekonomi alanında; soy • 
sal, siyasal 'e ulusal alanlarda yapı
lan hareketlerin geçmiş ne hali kar~ı 
karııya '~·a yanyana bulundurmak 
ve deneıtirme yapmak suretile iç yti
zilnü en hl anlatan bu defil mi? lı
ttitlfUk bize realitegi (Jöıterir, iatatil. 
tik blzt 6u realle lcarısaında alınması 
gerek olan düzen ve tedbirleri, yönet. 
leri dü;üntlüriJr. Ye nihayet bıtatis • 
tik; ileri gtdio ,.e yüksclfş j'ln yaratı
cılrğınuıı, enujimiıi daha geniş 61 -
çette harekete getirir. 

Yasan: R. Necdet Erdemir 
r:tre&un Kültür Direklörii 

kişilllft tinemi, değerli hiç bir )'o\aan 
azlanama~. Çünkü o bir kfşf, devlet 
yapısının betonarme bir tıemel direği
dir '"' laf lanı devlet tapısı ona de • 
ntlebillr ki mll}onlarca betoru\tme di
reklere dayanmıştır. 

Nüfus durumunu bfze ·aıılatacak o
lan genel nüfus sayımıdır. Kişim izi, 
kun·etlmi~ ıerçek rakamlara 4a;)'a -
narak tanımaklıfımız, ilerimiz için 
gerektir, prttır. 

Bu s.'tyım sohu~lıtn bi.ZI yeni miıtt 
ödevler karşısında bulunduracaktır. 
KUTI>etlmlzi yakından tanıyacafız, n 
bu 80nuç; genel istatistik direktörlü. 
ttınUn de YB8a.Stnda çok güzel dedi -
ği gibi, soysal ve ekonomik yükSeliş 
ve olgunlaşma bakımından bize ne ya
pacağımızı dU§UndUrecektlr. Genel nii 
fus aagımı ifi; mlllı ödevlerin, borç -
laruı baııncta gelen iflerden biridir. 
UlWlun her kitlsi değerine l!lon bula • 
madıiımız ve çok iyi l!IOnucunu sabır
sııhkla karoılayacaiımız ve bu iti öı
den benimsemeJf dfr. Ye biJmeJedir ki 
genel nüfus sayımında sayım lşyarla
rına söyliyeceği doğru söz, verecefi 
dofru bilgi ile devlet yapımızın kaç 
milyon betonarme direğe dayandıft. 
nın anlqılmasına çahpııf olacaktir. 

Ulusumuzun bu işi de bapracafi 
gün gibi aydındır. Her sınaçtan böy • 
le çıkan Türk; bu soysal ödevi de par
lak olarak yapacaktır. 

Kuvvetle lnanıyoruı ki bu sonuç, 
nüf111umuzun geçen yıllardan çok faz
la olduğunu bize gösterecektir. 

20 ilk teırln 1935 .... O gUne hazırlan 

kanuna medeni Denizyolları 
Herhangi bir hA.clise sebebiyle Ka. 1 Ş L E T M E S 1 

nunu tetkik Te o hadiseye müteferrl Klprtl 

1 

Acenteleri: Karüöy -
kanun htlk.Umlerliıl bulup çıkarmak - Tel. 42362 . Sirkeci Mühtırdar" 

lsTA"""'BUI, ..... 18 Oans musikisi. taki mUşkilA.t malftmdur. Eserin sa -... , ...._ 111••• ifan tPlef on: 22740 19 Sonat. 19,30 Ege cfl7 .. Fehıni Egen hibi, bu müşkilatı gidermek için (her 
arkadaşları. ıo tstanbul konserratu - maddenin allına: Kanunu l\ledint, 1 ra b %On yolu 
tarı nefesli Yılar profesörleri tara • .Bottlar, TJtaret kanunlarında alaka VAT AN Vapuru S Bir 
rından ltoMer. 20,30 radyo caz ve tan- ve lrtibatı olan) maddele~ hülAsala· 20 
go grup lan. 21 stüdyo orkestrası. 21,35 rile birlikte yazmı~ tetkiki son derece teşrin SALI günü saat 7) 
sofi haberler, bör.aıar. 21,IO Baran kolaylıl{ltırmıştır. Hakimler, avukat . RlZE'ye kadar. (618 
Rozi Veneçiyaner (piyaıtb solo). 21,10 lar, talebe, ve hukttkla iştigal eden 
Pllk netriyatı. H\'at aradıklannı derhal bulmakta Ayvalık Yolu . 
BOKREŞ - 13,05 orkestra. 13,40 rütliik ~miyeceklerdir. Fiatı 200 ku- BANDIRMA vapuru 9 Sı-t 

spor, konserin Hrt11, 14,llJ du)'lqilar, ruş sdış yeri Istanbul: inkılap ki - 1 _. 

konserin süreği, 18 plAk. 19 Sözler, 19, taphaııesl. rinciteırin Çarıanba günü~ 
20 plak. 20 duyumlar. 20,15 oda mil· · ' · ı1tr • • KATIP " 19 ela A YV ALICA kadar. 
ziff. 20,45 elıln. 21 Salnt 8aenfin e-
8erlennden koMer. 22,30 daywnlar. 
22,~ röle konseri. 23,45 yabantt dil • 
)erle duyumlar. 
VARŞOVA - 17,15 Viyana mUzlği. 

19,30 86ıler. 19.45 pili<. 20 rekllmlar. 
sözler. 21 hafif müzik ve dans. 22 l!IÖı: 
ler. 22,15 nnfonik konser. 23,30 siz
Jen 22,4-0 dans pl&kları. 
BUDAPEŞTE - ıt~u alon mu -

zili. 19,55 konf erau. 20,25 ı.tr liıaç IÖ.ı 
20,30 Vetdi'nfn Jtlgoletto of'k•trUr. 
21,"5 dayumlar. 22,40 4atWMlar. 23;35 
Çingene müilft. U.15 eaı. 

l\f08KOVA - 18,30 Popihr 1&rk1-
lar. lt.20 Mili film (Bir Ulti'atM o -
peraaı.) 20,30 operet parplatı. n 80 • 

llst kouerl. Ü alMahta 1••· 23. 
fnuwıca. 

LA YPZIG - 18 hafif mink. 19'10 
sözler. 20 Ul111al sut. IO,M \tayam • 
lar. 21,10 koro ve otke9tra, 2Z ftll proı 
ram. 23 duyumlar. 2.1,00 dalti mUzl
i'f, 

NUfus cüzdanımı T'e içinde bulunan 
bazı evrakımı kaybettim. Bulanlann 
adresime getirdikleri takdirde mem -
nun edlleceklertllr. Aksi takdirde ye
n\81nl illacatımatt hUkmU yoktur. 

Fatif At,.alsn Manüalı J!elunet • 
ptı§a T11rı11cu sokak 9 numarada Tes
lime. 

t' d f , , f ( 

Jıt.n•uı •liıt ht.ıbık malt.keme • 
ıilulett: 

" lstanbul dördüncü icra ~r 
Dundan: 

Bütünline ehlivukuf ta..-fııtıı 
14880 on dört bin sekiz yüz ~~e 
ra kıymet kesilmiş 1890 tarıhın 
veçte inşa edilmiŞ 61,1SX9, 60 
eb'adında. '724.03 gayri san '\'t! 

rüsum tohilatc>hık 450 beygir ~ . 
tinde 3 inbisath bir makine ne"" ~ 
vani ve iki külhanlık l ~Is' 
reye mlitahammil ,.e ıs, ) ' 
muhtaç 'bir kazan ile rııil~t• 
bez (KISMET) vapuru dairenılt~~ 1 
çık arttırmaya Çıkanlmış olu~if~i 
namesi 30-10-935 gilııleıt' ,1:J 
itibaren divanhaneye asılarak r 
-93S günlcmedne rasthyan pat'rt 
günü dairemizde sablacaktıf. ). ' 
maya girmek için % 7,ö teminli• 

çası alınır. e< r" 
Birikmiş demir rıhtım ve fen 

simleri müşteriye aittir. . b~ 
Bize bu yazıyı ya:r;dıran; sistemli 

çalışmasını derin bf r sevgi ,.e saygı i
le karşıladığımız ,.e her mUessesenin 
böyle çalışmasını özden dilediğimiz 
istatistik genel dircktörlü#iinün hu • 
lunduğumuz ille teşrin a),nda yapa. 
caiı genel nüfus sayımıdır. 

arkadaıI Seni o gUn lçtn bu u1118al ö. ==""======:.======= 
dev başına çağırıyoruz. Seni süel a - A. B Q R S A + 
lal\ da gördük, katandın.. lliğer i ltı.n- _Y-=---""'----------
Ja rda gördük, görüyoruz: Kazandın, 7 • 10 • 935 ~ 
)\az.anıyorsun.. ı 

Aliye tarafında• koCMı Topkapı 
Axpaemin mahallesinde odalar çık • 
maZlJlaa i 'No. da oiurai\ lbrahlm oğ. 
iu Mehtl\et 'aleyhlne açılaıt bO~nma 
U.VMıYull. ltlllielllleyl\in ika.metgl\ -
JU meÇhal ol•ufUntian davetiyenin 15 
gün müddetle il!nen tebliğine ı-e tah
kikatın 18--11-935 pazartesi saat 10 
a talikine karar veriltni§ ve davetiye
nin blt nUihüı ü mahkeme divan . 
hanesine asılmış bulunduğundan mu
ayyen gün ve saatte İstanbul asliye 
altmtt hukuk mahkemesinde huır bu
lanaltiluı Veya bit Tekli bulundurul
muı aksi tak8irde cıyabınaa tahki • 
k.lta bakılacağı lüzumu tehliğ yerin -
de flln olanur ... 

Bfıtlktqta Muradiye :mahallesinde 
Dergah sokağında kırk il\i ınurı\arah 
evde mukim iken halen nerede olduğu 
bmnmlyi!n Fethiye icra memuru sa . 
bık't Meiımede. 

Arttırmada lu~nıetin ~" T~ ~ıAt t' 
mnk ve geminin 1/tt hissesi. '~'~etil 
r;e.rintlcld biı"inci derecece.~• Jll ff 
fiyeti temin ett\lesi şartile nuılt ~ 
Pılacak aksi halde en son arttı 

·ıe taahhüdü rcrinde kalmak şartı ııı 
tırma ı:; gün dahn m:nbbr:ılt ~V 
935 gl!nlemccinc rastliy:ıh f .. ı, Nüfu.r; sıyasası; her devletin; üze. 

rinde derin duyguluk gösterdiği bir 
siyasadır. Nn.~ıl öyle olmMrtl ki ulu
c~· to::lulı:ğa yeniden kntıl«n liir klıi 
{lcrre.": bir ltazaNçlır ve bir kuvvet 
kc:.."nağıdır. 

Dı.>' ktin bugüokii :uy~ında bir 

O gün bu ülke işinden de parlak 
bir Yerimle çıkacaksın. 
Dettıml ki Atattırk T6tkfyeslnln ço

tuğueun; bu millt ödevin baŞtna biz 
çağırmasak aa ko~caksın. QUnkü 
'filrk8Un n bill1or.-n kt Türk demek, 
Tilrk en büyiik demektir ..... 

!~tan:.ıuı sıhhi müesseseler arttırma 
ve e'"'sİ tme komisyonundan: 

~tı <))p Muvtıkkat T. 
Akliye haatahe.ııeıine 500 600 ~on 1080 Lira 
Çocuk lıaıtahaneıine 200 3ÖO 'ıön 540 Lira 
Kuauz tedavi müeaaeıeaine 55 75 Ton 135 Ura 

Yukardaki sıhhi nıüeHesele tin kok kömürü müteahhitleri ka
nuni müddet içinde muvakkat ga:- antileribi kati garanti miktarına 
~ıkarmıımıı :ve mukavelelerlni yaparak Nbterliğe tasdik eltitmemit ol• 
malarından dolayı ihaleleri feshe dilmit olduğ\ıntlan yeniden ve ol
baptaki §artnamcsi veçhıiE' ve kap ah zarf uıuliyl3 ektiltmeye konul
nruttur. 

ı - E:kıiltme 23 -~ 10 - 9 35 Çar,amba günil ıaat l!' de Ca • 
'lliloilunda Sıhhat müd:ıriüAU bin a11ndaki komiıyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat bebe~ tonu 24 liradır. 
3 - Mu..-alc:kat garantileri 1ca rşılarmda yazılmııtır. 
4 - lt'bu mties~eaeletin ayrı ayrı ihtiyaçları için de tıeklif ya -

pıl'aJ/i lir. 
S - l!tekliler !•r'tnameyi bedelsiz olarak komiıyondan alabi

lirler. 
8 - Ekıiltmeyc gireceklerin 935 Ticaret odaıı veaikuiyle 2490 

aatılı kanunda yazılı heigelerini ve muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplarını ve u.;ulü daire sindeki teklif mektuplarını havi 
zarflp.rmı )'ukarda yaı.ıh ekıiltn\e ıaatinden bir aatlt önceye kadar 
makbuz mukabllinde komisyon-a vermeleri. (6170) 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
11~ eksiltme komisyonundan: 

ı~t-:·.tep ,. imyah:rne Jaboratu varı için olbapt&ki ıartnamesi veç~ 
hil~ v~ :ıçıl ~ e.,. .,füme sutat~yle bazı cihaz alınacal.:tır. T ahmıni 6yatı 
4975 lira ~e fl .. '.Y akçesi :; ı 3 lira 12 kuruştur. 

8lulaı1Dda J'llm ~w ..,.,, n.e • 

1 

fblıde müiıDele l~l't'nierdlr. Rakamlar tiıı. 
d bpwjj ....... ,.\WWii. 

nukut 
• Lendra 61t, - • Vly ••• 
• Nnyork 14 - * r.Jadrld 
• Parla lk - * 9ertııı aş, -
• MıltM ısr • ...- • \1•"'9•• n. ~o 
• Brtlkscl 8t. - • B•dapeşte " -
• Atin• 24, - • BU'ltreş l~. SO 
• fHl'l'ft til8 · • 861«rad ~I, -

1 
• Sofyı H, - • Yohbııııı . S5, -
* Attııtetdarıı 8~ - ;. A1tıe 9ıt. -

1 
• l'raı tr - • Mtttillft SJ. -
• Sto\bol• 31, - · • 811001 nı -

.---- Çekler ----
1 

• l.ondrı 616_.'\0 * Stokblm 3. 144., 
• Neryor~ 0.70!1~ • Vlyat. \.tô\11 

ı • Paıts ıt.06 ~ Mılİlld uu• 
j * MJIAoo P.74lfı • BerUe &r.17:>0 1 

1 
• Erlıtse 4.70 ~0 • Vaf$0Tı 4,ti3o 
• Atta& e~.8ulf ~ Baa~r •.'nm 
• l°Hn... t.44 - • Bltreı 1outls 

' • Sotyı 63,9686 • Celgraa :lf,947.S 
l • Amıterdım l.li~l> • Yotoflaıtıı 'l.7506 

• Ptı~ tO,t!l:tO .. MôitôTI (Ôİ?.2.~ 

,---1! S HAM----• 
!s BHbl' 9,S•>- Traeı"' 9,-

• Aııadohı n90 • Çımeoto u a.H 
H ejl 2. t~ ÜD}'011 bet. -. -· 
Slr. Hayriye 15.- ~ark Oe?. -.-
Merkeı Bankası ~7/:0 Balya -. -

Ll. ~l~orh -,00 ~art m. ectı -, -
Bomoutl ~ISO Tctifoıı -.- , 

-l•tiltrul•r ..- tahvttter-
ı 
• ıff3Tttrk 6or.i 94.15 tıettrtl -.-
• • ıı ı r ,90 ifru1n, Jl,70 

ı 
. _ Hl 2~. 10 Rıhtım 44 -
lstlkrlzıDılHll 1 O'\ - * AHdôhı l M iô 

•lrı11ı ı1tlkruı J}fl. • Anadofa lı 
ıota A ~ ı ıo, AJıı4otu 111 

• Sıvu..fr aram t~. •\11!111uı_l1 ~ 

SAt.I f;&rşUıba 

Takvim ~ 1 el te~r o Q ı el ''!rln 
10 Recep ıd\k;q, 

Gtiıı do~şıı !IÔ4 60~ 

Clln hıusı 17.•ıl l:'.41) 

Sabah namaıı ~.oo !101 
Ojle 111 n\atı ılot ıt.tn 

lklı!dl omu• lf.~ I ı~•-t 
A~~am namu• l:'.4l 17.•0 
Yatsı namazı ·~ı~ 

'" J 1 lmsa• 4;'t6 4,47 
YıllD ,_, u gUnltrı 119 Y!O 

Ekr.lhme 22 - 11 - 935 saat 14 de yapılacağından ıirmek iıti .. 
y~:ll'"'fİn ,·cıhtinaen evvc lemmatl arını mektep veznesine yatırarak 
er· :mna ve e1.t5lltme kahı..nun~n 2 inci ve 3 üncü maddelerınde yazı· .__. .. _..__.._.. ... _ .. _.._..,..,. 

Yılın talan ~ı..fılerl ~1 8ft 

lı v~nik i:c bera\;cr betli gün ve ıaatte ve tartnamcsini görmek için 
ı - ... r (T • ..i ı kom:~v .. na müracaatları. {8241) 

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

, .. m., ·ee or u :<ulle.nacağ" bütünı 
~ )ti l ; -ı:kte l~ ~ırne.k mecburiye -
, . i'l ·' J; • • ı·. Cenupte, nnak üasül 
l·n e~.e.:"n 500 mil meaafede olan 
Şab gölü ele geçmedikçe iyi bir 
"u 'bulmaea iınkiın yoKtur. 

Gelecek Mil~.tlı ha yortusunda 
he:lyan ortiul:ırı Adiiahabatla bir\ 

lettiği taktirde lta1ya şu mesele i
le kattılatacak? 

- Daha aonra ne yapacağız? 
Fa.kat bu aul.l olta olsa yeni bir ıu. 
al döğurur. Ô aa !Udur: 

- Bu iıin içinden nasıl ,çıkaca • 
lız?. 

Be~Uıı icrd delreeiml~n: 

Bir oorçtan dolayı Ko~I ~ u • 
lak ayAaM Mr bltuk n aa4alya ka· 
dif e ~arı renk :san dalya., pemlte do -
kaSka eski eski kırmru nlinsiya hir 
ayn'kh dilti§ maklnesi ~jnger ıtıarka 
rn-10--935 tanhliıe mtia'dtf perşem -
be gün'il saat t a ... 12 )·e kailer Bt! , 
şiktaf akaretl~rtle ıSa No. Ba Batıla• 
tağmdan t.al:p tılanlarıi ma.haJlh•de 
hazır bulunacak memuruna .mü.raca .. 
atları ilan olunur. ev. No. 9522) 

f•tfJttb•f ild11cı lem me1n1ıfluğun • 
1'1111: 

,..;be; olhl Ahmet Hamdinin Is -
tanbul asliye mahkemesi birinci 
hukuk dairMfnden 641 lira yedi lrn· 
ruşun yirmi Uç -10-9l4 ten itibaren 
% 5 falı ~ 1 ilcretl ftkalet ve 29 lira 
18 kufut ınautlfi muhakeme tahsili. 
ne dair aldtiı 4--4---935 tarih ve ~24 
numaralı il~mı berai .infaiz dairemize 
teYdi eCJerek namıi\lia tanzim krJrnan 
icra emti Fethfl·eae butunmadı~ıtnz
dan ide eclilmit ,-e Beşikta§ta göste
rilen adreste b•lunınamamzdan bir 
ay hakkı itiraz tayini suretile tebli -
ğatın illhen tcrasma ka\'ar verilmiş. 
Ut. 'Tarlhl Hlntlan itibaren bir ay i
çinde hu bOttu ibıneniz ve meikur 
mUddet i~n4• 1111.l beyanında bulun
manız lhımdır. Tetkik merciinden 
veya temyiz ve ~hut iadei muhakeme 
yolile alt oldu'ttı lhahkemeClen icranın 
geri bıralulftl88Jft& dair bir karar ge. 
tirmtdilintı takdirde cebt1 icra yapı. 
Jacajı ve mal beyanında bulunmaz • 
sanız hapsen taı:yik otunacatınız 935/ 
'211% Y\umara'ı 808ya ttze'ıinden tcb -
1ltf icap ed.n icra. ~ınn makamına 
b&att ~Jtlt1lk kere ·nAaen tebliğ olu -
nar. (V. No. 9519) 

lıtanbııl tl*liye lıçüntil huf..'Tlk maTı 
~~ıinıbn: 

Cuuppe Kasta1tli tarafından ,l\Jaç· 
kada eski Akif bey yeni Majistik a • 
partımanında .!') No. ela oturan kocaISı 

Adrfyanaltastaldi ,aleyhine açtığı boşan 
'ıfta dn~mın arzuhali miiddaaleybin İ· 

lta1ttet.gllh Merha1 oldafunilan il! -
".ilen ~bili dilfiği halile tayin 'Olu • 
nan müdcJ~t. içinde c.eyap ''ermediğ:in• 
ilen mııhake~ günii olan il-ll-935 
cuma gitnü ,;aat 14 de mahkemeye 
~1mt.5t 'ieya lltr \·ekil Jı;önaermesi 
tehlif 3-erın~ ~m~k lir.ete ilftn ulu. 
nur. (V. Nn. 1t51S) 

a)'tti yer ve ayni saatte f_ t'* 
bu set~r de yukarıda ynııt : 4, darlar elde edi!emefüğt taJH]lr r'' 
tış 2280 No. lu lrnnun ahkanll~tı \f 
fikan geri bıralılarakhr. woJ _, eJ 
kanununun 126 ncı rnndde3i 6'ft'. 
bince ipotek sahibi alnc:- !rhı~r1~V ~ 
i3IAkntfar haklarını hus\Bi:e aıl f 
maııırafa dair bulun~n iddiilıtt• /. 
rakı müsbitclerilc Mrliktc ,-e ~ t 
içinde dircmizc bildir meleri ~:fıı ~ 
lup aksi halele hakları gemi cı.c f. 
sabit olm:ıdık:a sa ış niedcJiııı1' 
ıa,masındaft hariç kalırlar. ~ 

Daha gehis bil~i eclinme\~ tc;~~ 
rin 33/ HG!? dosya No. sik dıı~-~a 
müracaatları ilan olunur. <''· 

l{adıköy sulh icra dairesi"'!~! 
Kadıköyüncie Nenemin sok~ f 

8 No. da lhukilt\ kan..~ı Fat8'9~: 
drköy sulh ikintl hukuk ntalt~ ı• ~ 
nin 2-9--935 T. y'e 93S/ l60 "~t&ttt'· 
lamı mucibince 1~935 ı-.r•ı 
itibaren ayda 15 lira naf~ e 
ve 1193 kuruş masaflfi m~,ei' 
mahkftm lbrihhtl ata ........ or" 
Hikmet Bey ~ftliğinde Ya'YU!I JJ1 'J 
ğı sahibi Mustafa Raziye ttb a1ı 
mek üzere gönderilmiş olan f 11 
borçlu mezkftr adresten çıklP~.:.-
11 hazır ikametgA.h ve ticste ~ 

1 

tneçhul oHluğu an.liŞll•~f!~~ ~ 
hf naen itAn-en teblllfne P-A- ... 

mittir. Tarihi ilbdan iti~~ 
nihayet 15 gijn i~n~ naf .. ~ 
mezse ve masrafı ödemezse 
kayı her ay nreceginf f~dei' 
bildirme7.SC ' 'e tetkik ın~~ 
ya tem)iz mahkem~n~e~ _ _.,,.;. 
rj brraktlmasrna dair bir ... ~ .. 
rilmezsc cebri icra yap1ıao#'~~ 
hu müddet içinde mal beYl'edill'°: 
lunulma1..sn hnpsen taz;>ik bu! 
hnkikatc mühatif bc~ana'tts ~ .. 
fia hap~tle cezo1anthrı1atafı t1t' r 
kamına kaim olmak bert' 

nur. (F.) ~ 

l L A N 'KATIP t'I_.;~~ 
Vslciil"r fcrtt ttt.cınıtrlugıındcm: c:aıatasaray lisc~int1ert ~'I 

de oldığım .:;09 n.u"'.'~raJı .,,.., 
Bfr kr&tan dolayı mahc11ı \'C pa • mi ka~·h~ttım. ) enı.c;mi ,.... ,t, 

ra)·a. rnrilmesi mukarrl'r bir adet A- kt r , 
> eskisinin hülwıü yo u · 

1 
Jd. 111 

cem halısı hir ıpeldi halı; halı secca- l··amı Çarşamba tsm~d Jh' v 
ite; Uş:tk keçooi, gümüş tatlı 1akırnı; 5.1 nrınıarat'ln A~ımct ıınftt ' 
puJet tep~i: Anadolu seccadesi ve sa. h(ln No. 111 -".ı-.11 

ire 12-10.-.93:11'. ne müS;Jdif cumar • ------- ı. ,,,. ı" 
fesi gilnii saat 9 datı 11 e kadar nn .. 7./\ YI - Da'"utpa~ 01 i 5'~ 
küdarda hit pazarında açık arftırm::ı r. den aldığım tnsdikna111tt>; 1,. 
suretile satıla.cağından taliplerin ma- tim. ı:l'ni~ini :'ılacn~tmi1ıı" rıl ;,tJ' 
hallinde hazır bulunacak memura mil\ hiil,mii 'oktur. Uinuad0 yt 
racaatlaı·ı il~n olunur. ff. Ne. 9513) kağuıd~ SabahattJ,lt. (F.l 
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Akay iş1etmesi Clirektörlüğündenı 
f Köprü K1Ldı~ - Ha,...paıa iakele81 Sirif yerinin ıol tara-
~daki kulübe açık arttırma ile ki rahktır. Arttırma llktef1'İnin 17 inP 
cı Perıembe günü Aat on bette :fef ler encümeninde yapılacaktır. Şart.. 
~1lıesi her gün Lenzun :bölümünde gönilebilir .. lstMtilerin betli 
aun ve saatte yüzde on bet pey ak çeleriyle tefler encümenine ıel-
"1tleri. ( 6257) 

Güzel san'atlar akademisi 
satınalma komisyonundan: 

Pek yakında piyasaya çıkarılacaktır. 

ABONE ŞARTLARJ: YAZI VE YONETIM YERi: 
~ • ~1' • •Jtdr Aylık 

~ TCIO '20 236 110 
llWıbul. Alı.kara mdduf. l v dil yurctu) 

Ta' .,..... ucıo 120 4.00 lGO .... ....... ' 1800 PCIO cıoo 18() ..... ,,..... \idare: 2'370 
l'elatoa· lY&a ı,ı.rtı 14379 

ftrJd1en!D bet po9ta .wktltilde KURUNa abcme ,.allr. 

r: Telgrat adrell: KUBUl'f ı.t&ııbuJ 

Po9ta lnıtmu No. 61 

--.. ... ı(stanbul Limanı Sahil Sihhiye 
Terciime külliyatının 4 üncü S K d 

aerisi tamamlandı Merkezi atınalma omisyonun an: 
10 kitap 520 kuriq 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

.t 1 RaAii Ahmet Retit 
3Z Arieto Met.liZik Hilmi Ziya 
33 Lkender Haydar Rifat 
34 K..dm ~ So"Y.linn Sabiha 

Zekeriya 
3S Demokrit Haydar Rif ~ · 
36 Dinler Tarilıl Hilmi Ömer 
37 Filozofi ve aan'at Suud Kemal 
39 Heraldit Hayaar Rifat 
38 Etib Aiaoilu 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Merkezimiz için bin il&. iki bin teneke benzin kapalı ZCt.rf usuliy· 
le aabn almacaKlır. " 

A - Tahmin bedeli çift teneke 920 kunııtur. 
B - Şartnameler M~rkezimi z Levazımından parasız alınır. -
C - Eksiltme 18 - Birinci tetrin -935 Cuma günü saat 15 de 

Galatada Kara Muıtafapaıa ıoka ğmda lstanbul Limanı Sahil S:hhi
ye Merkezi Sattnalma komisyonun da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf u ıuliyle yapılacaktır., 
E - Muvakkat teminat parası 690 liradır. r- • 

F - Eksittm"ye gireceklerin ificaret odasından 935 senesine 
ait vesikalarını göstermeleri prttı r. I • " 

G - Ekıilbneye girecekfer eaat 14 'de kadar teklif-mektupları· 
m mühürlü olatak komisyona vermeleri lizımdır. (5996) ~ Akademinin 250 li&"A 90 kuru f bedeli keıifli 'Soba boruıu, dir

~k, ~apka alınması ve soba tamiratı. 9 - 10 - 935 Çarı,.mba günü 
''- Müracaat yeri - V akıt müe11esesi 1 k 1 1 
• . t 14 de pazuhkla yapbrılacaktır. Şartname parasız Akademi ida· Jıtanbul. Ankara caddesi ••••• D C 
• ';

1
ndcn verilir. isteklilerin 20 lira temtnat UÇeıiyle birli~~ Fındık- ~-------------..: sıaıı--

1 
'Yüksek mektepler muhasebecililine selmeleri. (6258) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satına ima komisyonundan: 

~ 1 - Eldeki nümune evsaf ve boylara uygun olmak fartiyle 
~ · kaput ve -15,000 taium erat kıtlık elbisesinin dikimi ( Jmaliyeıi) 
)'rı, ayrı eksiltmeye konulmuttur. 

l 2 - Her iki i~e ait ıartname ler Ankara Jandarma genel komu
'rılığı kurağmdaki komisyondan parasız olarak her gün alınabilir. 
lif 3 - Eksiltmeye girecekler ıar tnamede yazılı belgeleri havi tek
~ lllektuplarını ve eksiltmesi için de teminat makbuzu veya banka 
ı, tktuplarını eksiltme saatinden evvel komiıyona vermit b.ılunacalsr 
tdır. 

lir 4 - 3000 kaput iır.aliye tahmin hedeli 3600 ilk teminatı 270 
l Ve açık eksiltmesi 24 - 10 - 935 Perşembs (Ünü saat 10 da. 

~, 5 - 15,0!)0 takım kıtlık elbi ae imaliyeıi tahmin be~eli 24000 
93}~inatı 18')() lira ve kapalı zarf uıuliyle ek1Htmeıi 2S - 10 -
~ Cunıa gürıü saat 10 cıa Komisyonda yapılacl.ğr. (2897) (6223) 

ı.::: _____ ••_t_a_n_b_u_ı-ı-E_v_k~•' ___ M_ı_d_ı_r_ıı_ı_ı.__11_a_n_ı_ar_ı __ ...... -...-I 

ı,\ Evkaf namına tapuya tescili istenilen Kadıköyünde Muvakkat

,· ... ne meydanı 'ldaki AyN. kıraathanesi namiyle mt\ruf mahallin aenet

~ı~•sarrufata kıyasen evkaf namı na tescili yapı!t\cağından bu yerde 
attrı 'Yı lasarrufiyeıi mevcut olan varsa tarihi ilandan itibaren on het 
ı44s Zarfında ellerinde mevcut eVTakı müspiteleriyle birlikte 935/ 
~Ud rtıuanıele dosya numaruiyle Sultanahmet •apu daireıinde O .. 
11.l~ lapu ha, memurluğuna veya tahkikat gününde mahallinde bu· 
d•tt k tapu ıoemuruna bizzat veya mümeaaili kanuntleri tarafın • 

ıelnıeleri. (6230) 

l\ıYılleti muham- ilk teminat ihale ıünil 

~ ~ ------------
4945 Lirıı 372 24 - 10 • 935 Perıembe 

llı'Ya.~kaf nıatbaasındaki makine, hurufat ve aair etY• ~ artbr
~llt IS on~uıtur. lhaleıi 24 - 10 - 935 tarihinde PeJ'!embe günü 
~ttıre h de 1.~are encümeninde yapılacaktır. lstek~l.erin etyayı görmek 
lrar 1 er gun saat 12 ye kadar matbaaya ve ıeraıtt anlamak üsere eY.. 
1ar1 vev~zını idaresine geierek teminatlarını evkaf Yezneıine yatmna• 
~günü de saat 15 de idare encümenine gelmeleri (6231) 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

lı ?e.rf~ı'ktep Fizik Laboratuvarı için 4- 10- 935 tarihir,de kapar 
19 - 1~ c ahne.catı ilin olunan Fizik aletine talip ıelmeditinden 

-935 saat 14 de pazarhlC ile alınacağı ilin olunur. (6240) 

l.t•IHil dördDnca icra mmıurlu -
lundanı 

Yeminıt ehli vubf tarafından 11 • 

mannma 3'48 üç bin altı yüz kırk &e. 

kls lira k.ıpiet kesilen Jç EreakiY&la
de M. UskUdar caddesinde eski 34, 35 
yeni 142, 14.2 No. lu geniş bir bahçe 
ve bahçesinde bafı tulumbalı kuyusu, 
meyvah meyva.sız bir çok ağaçlan, a
hır ve bahçıvan odalannı havi ah -
şap evin '1/ 56 sehlmden 12 sehim tam 
ve 2 sehmlnden 200 Mhfm tertibfle 74 
sehmi dairemizce açık arttırmaya çı. 
karılmış şartnamesi 22-10-935 gün • ı 
lemecinden itibaren divanhaneye a.''11 -

larak 18-11-935 gtlnlemeclne rastb
yaa puarteel cünü 8B&t H den 16 ya 
kadar dıüttmizd~ satılacaktır. 

Arttırmaya girmek için% de yedi l 
ltuç1ik teminat akçam alnttT. 

'Birikmiş vergi, betec!fYfl resimleri, 
vakıf icaresi müşteriye aittir. Arttır. 
mada gayri men.kule takdir edilen ; 
kıymeti şart olup aksi halde üstün • 
de bırakma ikinci arttırmaya brra.kı -
Jacaktrr. 

ilk okuma kitabı çıktı 
Devlet Baıımevi tarafından, yeni dil dıevrimine göre bast· 

lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mekteplerir, 
ikinci amıfmda okutulan okuma kitabı çıkm19tır. Değeri on ye
di buçuk kuruttur. 

Dağıtma merkezi-VAKiT YURDU - Ankara. cadd~si. 
lstanbul. VAKIT'ın Türkiyenin her tarafında bulunan satıcıla -
rından tedarik ~dilebilir. f 

Y AKIT'ın Istanbul vilayeti satıcıları 
Büyükada: Bayan Anna - 23 Nisan caddesi - numara 4 
Bakırköy: Vehbi - Tütün, sigara ve kitap satıcısı. 
Beyoğlu: Esat Barutçu - Kalyoncukuiluk - Çakmak so-

kak numara 226 
Beykoz: Muhittin - Fevzipafa caddesi numara 76 
Beıikta,: Ali Yusuf -Tramvay caddesi numara 29. 
Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap satıcısı. 
Fatih: Hüsnü - Büyük Karaman caddesi num:ıra 2. 
Fındıklı: Rem:ıi - Kırtasiyeci. 
Kadıköy: Sabrı Faik - Anadolu kitapevi - Altıyolağzı. 
Kartal: Bakkal Cemal. 
Sarıyer: Ali Kemal - Büyükdere caddesinde numara 250 
Üsküdar - Sabri Cemal- Kitapçı. 

DiKKAT: 

- VAKiT YURDU, Devlet Basımevi ve Kültür Bakanlığı 
ne!riyatının genel satıcısıdır 

:.r, . .. ..• .. . ı, . ,~ ·"" • ~ . ı ....... ,,, . '.. ' .... • ,._ ... 

lstanbul ikinci bölge iskan 
direktörlüğünden: 

929 tarihli kanunun 119 uncu mad-
1 desi mucibince ipotek Mhibi alacak . ı 

lılarla diğer alacaklılarm ve irtifak l 
hakkı aahiplerinln gayri menkul Us-ı 
tündeki haklarını hususile faiz ve mas 
rafa dair bulunan iddialarını müs • 
blt evrakile birlikte n 20 gün içinde 
dairemize bildirmeleri Ilzımdır. Ak .. 
si halde haklan tapu ı;ldllerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma. 
sından hariç kalırlar. Daha geniş bil
gi edinmek istiyenlerin 934/ 2023 dos - Trakyada ycr1ettir'1en göçmenler için ihalenin tebliğ1 tanhin• 
ya No. sı ile dairemize müracaatla · den itibaren 15 gun zarfında Tek;? dağında teslim eJilmek şartiyle 
n fJAn olunur. V. No. 9505) ve 2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin L. fıkrasına t~vfikan pa.o 

d il d 1 Lf zarlıkla ihale edilmek üztre 4050 adet pul!uk eksıltmeye konulmu§'" 
Esld en Beyo un a yenı ~arşı . . . 
d. k v d H Ahmet t tur. Bunların 3400 adedı Rutaak F abrıkasının Sp. 6. St. cuva) marka nar ı so agın a acı apar ı- ~ 

ınanmın 5 No. ıu dairesinde oturmak. ve E. 6. St. maı kası ve bunların ta mamiyle benzeti ve Rodolf 6. 
ta iken şimdi nerede bulunduğu bi - Behereberhart ve Macar Ziraat makineleri sisteminde olacak ve yüv 
Jinemiyen Bay Esadullah'a. de onu "D. 6 m 1m,, ve yahut E. 6.markalı avantirenli bulunacaktır. 

latanbul ikinci icra meTTWrluğun • 650 adedi ise hafif topraklar için Golos sistemi B. A. mm. markalı 
dClll: pullukları veya bunların benzeri İzmir ve Anl:ara fabrika:arı mamu• 

lzıete olan borcunuzdan dola), lalı yerli malı olacaltltr 
Takıiınde merkez garajında bulunan Bunhırın \lmumunur. muhn.m men bedeli 45000 ve muvakkat te
'ski 2147 plaka No. lu :;o3 Fiat mar • minatı 3375 liradn. 10 -

0

10 - 935 Perşembe günıi ~~\al ikide ihalesi 
ka manyatosuz hurda tak!'i otomobl. 
linfz gıyabınızda olarak haczedflmiş -
tir. Bir diyeceğiniz Yarsa icra Ye if -
lb kanununun 103 üncü maddesine 

mulmrrerdir. Tamamen v~ya kısmen vcrm~ye isteltl1 olanların mez• 
kur glin ve !aalle t~:nın;.t alcçele riyJe ve nümuneleriyle ~iı likte ls• 
tanbul vilfıyeti.1de snlınalma komisyonuna geimelerı ve ~artnameyi 

t vf 'k t 'h' '] ~ d •t'h " •• 1 (' • • • t • - t • ! ~ L • l ' l ' a. t e ı an arı 1 ı an an ı ı ,;ırcn uç gormcn ve ı~:.r.nı ıııı:ııuıun ........... .,. .. ,&.ıyen,ç; ., • •• c;r .; .... . :;;;.::.. c:.~:.n on 
ıBn içinde haciz 1..abıt ·uaknsını tct- ikiye ked r miiı r t>.tl tı ;trn olunur. (6227) 
kik edtrek hlldirilmc!lil Hhmmu ilanen _ _ _ _ __ 
teblff olunur. (Yeznc Ko. !>:>14) Sa!ıfbl: A Sl~J US - \ :.ıkıt r.ı..ıt:.....ı~ı Ne,rl3nı d.r(.'!. t r .. : t: •'• ~-~tt ı.;,• \ rn~J 
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Gaz.eteıerde gördOQOnüz yukardakl ııan 

HALİDE EDIB'l·n 
11 ilkteşr· Buma • 

HABER 
• 

Gazetesinde neşredllmeğe başlı7acak 
olan son romanının adııbr 

/-/alide Edib 'in, aslını HABER gazetesine 
verdiği bu eserin lngilizcege tercümesi, 
hu günlerde Londrada neşredilecektir. 

Türk ed8biyabnın en kıymeUi bir eseri olduGu ,ophesfz 
bulunan bu romanı takip etmek isteyenler şimdiden gaze
telerini aldıkları sabcılara sipari~e bulunm_alldırlar. 

Ah ~1 .. n•llk ı '1.00 one şarlıan:Tttrk•ye•t1n• ı~k : m 
1 .. : 150 


