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Uluslar konseyinde heyecanh celse 
ltalyan Delegesi Diyorki : 

Vahşi bir devletle hukukan 
•• • 

.,!· musavı olamayız 1 
Habeş Delegesi Soruyor : 

Birkaç güne kadar Habeşistana karşı 
bir imha harbi başlıyacak mıdır? 
Süveyş kanalı J 

lhr ltaı,. Habqiatana kaqı harp 
.. reketlerine batlaraa Stlven kanalı 
kapatıJalllllr mi f Bu sual aylardan 
bert lilalaleri me§Pl ediyor. lngi -
~~ lfllletler Cemiyeti karan ile 
-..Jıa bpatrlablleeefini aöyltlyor • 
lar. ltalnalar ile llayır, olamaz dl • 
hrlar. 

Cenevre, 4 (A. A.) - Uluılal'/ olarak atiz almıı, Paria paktını 
Soayeteai komeyi Jtalyan • Habet batırlatm11 •e Oçler Kı.>nferanaı· 
anlatmazlıiım tetkik etmek üze. nm taribteaini yapmıı, Habetiı · 
re bupn toplanmıı, muhtelif de- tanda ıslahat lüzumunu teılim et
leplerin isahatmı dinledikten mit ve demiıtir ki: 
ıonra ıene toplanmak üzere içti· "- Habetiıtan, bu 19Jahab U 
mamı tatil etmiıtir. luslar So.1eteainin kontrolu altna-

Cenevre, 4 (A. A.) - Uluslar da ve FnDl&Dın, lqiltereain, l · 
Soıyeteıi Konseyinde B. Eden ilk talyanm miifterek J&'fdnnları ile 

291ılrladı.tn11MJ'l)mcla latan. -----------ı 
ltalda İJlliltere, Aw•tuııa • ilaca _ , ................. _ ... _ 

bqarabilir. Bu hususta ltal,anm 
husu.al menfaatleri ıö7.3nünde tu
tulacaiı ıibi toprak bldillb ela !lltan. 1-aJa, l'raua, lta'l1a, Pı • 

~lak. .... ldn mletlert aramda 
1'1~1111'1181 latalanaupr. Bu mua • 

-.....~ ~~ 91&.tıu.. 

81 
.. _ .._ mtmntltı 11ang1 mım alt 
~ ...... 1mn tlearet, lamı harp 
~ """""' apk balanacaldır. 
~ ~ 6" ,,,,.,..~ lınza ko11an 
--cfler ,,.,.lc ~ N gerek IUlh Ztr ........... ..,.6atldn. _,,., oı. 
Zr' .,. ,_,.,,., eürler. K...Z ~ ..... ,,,,, . ........, 
İtte Slft11 kaaalrnm harp ıemlle-1!: lratatr1amıyacafını iddia eden 

1& ini •aahedeaJn bu maddesine 
"-1••ıaaktadır. lnıtltereye gelince, 
0 bu •aahedeala htlkmU Milletler 
~ntl •iealn ile tadil edllmiı ol -
J:"- 11al•h muufazur için Millet-

eemiJetf konseyinin SUven 

ASIM US 
.......__ (Sonu Sa. 2 Si·$) 

nereye gidil}or? 

derpif olunabilir.,, 

B. Eclead.a ....,_ ıllı alan 

aanm mnalllaane bir ye sureti 
elde edilmeti için herıeyi yapaca
pnı aöylemiıtir. 

iki vapur Ege denizine Bunun üzerine ltalyan d•leae· 
ıi B. Aloiai ıilihlaımuı olan Ha. 

doğru kaldırılmıı betiltamn ltalJan anıırlannı teh· 
Napoli 4, (A. A.) - 6 Eylülde dit ettitini ••bütün taahhütlerini 

Afrikaya hareket edecek olan A · iblil etmit olan Habef i•tana ltal
ventino ve Celio vapurlan, başka yanm pYenemi1ece1ini aöylemit 
bir yöneteme hareket için emir al ve tlemiıtir ki: 
mI§laraır. Yaymtılara göre bu is· "-Vahıi bir de•let olan Hahe· 
tikamet Ege denizidir. Napolide ıiatanİİı medeni devletlerle ~ı!kuk 
toplanmış olan bUti\tı harp gemile· <Sonu sa. 8 sa. '' 

ri de başka bir üsse hareket etmiş =========== 
lerdir. 

Futbol birincilikleri 
Esrarengiz 
Habeşistan 1 

Altınortlıı, Demir•poru 3 - 2, Fenerbalıçe 
1 oroaaporu 9 - O Yendile,. 

Habeş illerinde 
dolq.an FrallBlz 

maharrtr Bayan 
Manel Prat'm çok 

meraklı ve heye • 
~anlı notlanm ba

gilnden bqlıya • 

rak oluırlanmır.a 

Yenliye hqb19· 

ru. Sarp dallar • 
ela hayat, pqin 

~-- fıd6ol 6lrüu:Ulli lbttıl gru /IU mliaaWal•nna din ,ellrimlzde 6af S .,,,,.,_ ~ MllJftMla olcu gunuz. Buradaki ralmtle Deınlnpor • 
--.......:...: AltıaorD blaiM attlklan bir goli l/Öriı1JOT•unuz. 

Yiid slrmemlf or
manlann esran a· 
sıl •• hakiki çis • 

rilerile bu notlar-

u toplanm11 b• • 
BOllM Mand 

Prtlll'ın 8 _,,. • lunuror. Altraa 

talltla allllllllf bir sa)'famısa ı.la • 
rnml mz. 

Uınumi Harpte Küçük Bataryam 
1 iliz-Fransız kruvazörlerini nasll ballrdı? 

INGIL TERE HAZIRLANIYOR 

Süveyş üzerinde 
hava manevralan 

•~muttur .... r taraftan la,ttls nal 
aerl 10 ve 11 eylGlde Siiven kaaalr 
•mtak111ıula İngiliz bava maanra -
lannın J&pılacaimı Mısır hüktlmeti
ne bildJrmi§tfr. 

MALTADA llAZlllLIK 

Malta: 4 CA.A.) - Rö,.ıer ajansının 

gayri resmi iyi bir kaynaktan öiren
difine göre, din buraya gelen Or • 

Tersanede çabpn altı bin kft17e 
kiz ıfln içinde pz maskeleri dai1 
cak •• bunlara ıaz hakkında de 
verilecektir. 

Marsemucetto limanınm ağzı kapa 
tılmıştır. 

Yapışık Kardeşler, 
Kadın istiyorlar! 

Engle Çangın aşk maceraları, 
Cumartesi günkü sayıda başlıyor: 
•y,,,.,. ICtırüflern telrikamuın burllnldJ Mgula çıkan kumına aH l 

ralın: BltldeUnen kaptan Kollııt, kocaman ,,,,,,,,,,;unu maHftUI iiıtiin-. 
llGl'ilula indim-ek,. Wır°"'- < B• }ılıe ealı ltı/11"111, bafltırallfl ~ blrflk. 

6eflnd .,,,,, .. 
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Baltık denizinde 
Alman deniz manevra

ları başlıyor 
Beriln, ' (A.A.) - Büyük deniz 

manevraları 11 ve 19 eylQl arasında 

kuzey Baltık denizlereinde cereyan e-
4lecektir. 

Zırhlılar, hattıharp gemiler!, tor · 
pf dolar, mayın gemileri, denizaltı ge. 
miler!, programı glzll tutulan bu ta • 
JJmlere iştirak edeceklerdir. 

Manevralardan sonra, l>eustch • 
Jand zırhlısı, Schlesvig Holstein ve 
Schlessen hattıharp gemileri, Koenigs 
berg Koeln ve Leipzlg kruvazörleri, 
dört torpido filotilljsı ve mayın gemi
lerinden mürekkep bir yarım filo • 
tlll~ yolcu gemilerinde yer tutacak o· 
lan on bin kadar kıtaat işçisinin önün. 
ce geçit yapacaklardır. 

'tatürk'ün taziyeti 
Ankara, 4 (A. A.) - Belçika 

Kraliçesi Astridin ölümü d;:;layı
aiyle Cumur Başkanı Atatürkle 
Belçika Kralı arasında a.ıağıda · 
ki telgraflar teati olunmu~tur: 

S. M. Leopold (Belçika Kralı) 
S. M. Kraliçe Aıtridin uğradı· 

iı öldüriicü kazayı büyük bir te • 
essürle haber aldım. 

Majeatenizin, asil ailelerinin 
:ve Belçika ulusunun bu pek elemli 
matemine. samimiyetle iştiri.k ve 
!en derin taziyetlerimi beyan et · 
!Dek isterim. 

--- - KAMAL AT ATORK 

S. E. Kamfll Atatürk 
Türkiye Cumur Başkam 

Lutufkar telgraflarından dola· 
yı elCaellansımza aamimiyetie te • 
~kkür ederim. 

LEOPOLD 

Hava tehlikesini bilen 
üyeler 

Ankara: 4 <A.A.) - Hava tehlikesi
ni bilen üyeler listesi: 

8636 B.B. Adını yaymak istemiyen 
bir zat (!sta.nbuldan) 1000, . s:r Selim 
(Keskinden) 20, 86381\lehmet ve Isma· 
il 25, 8639 Fuat 25, 8640 Mustafa As • 
p_oğlu 27,50, 8641 Mahir 25, 8642 Hilmi 
2_Ş, 8643 Rıza 20, 8644 Ali Rıza 25, 8645 
<?_mcr, 25, 8ôt6 Hayan Emine 25, 8647 
Hüseyin 25, 8648 Mehmet lUıleli 20, 
~ Mustafa Antepli 50, 86:>0 N.H. 
Eroe Ye mahdumları 100, 8651 Tahir 
.(:lstanbuldan) 20, 86;;2 Torna 20, 865:3 
~Vams 45,1 20, 86:>4 lstepan 20, Sw:> 
~Şfileyman Zeki -O, 86;;6 Karnik 20, 
8657 AntanJ"O 20, 8658 ]Jyas Lirans 20, 
8659 Vangen 20, 8660 Nikola 26,04 8661 
Habip 20, 8662 Yani Çürükcis, 26,M 
8663 Teodor Vafyadis 25, 8664 Tahir 
dcrelizade 20, 8665 Ali Rıza Bezirgan 
oğlu 20, l\feJımet Turhan 8866 (Bözü · 
yükte) 25, 8667 lelim t Akar 20. · ö 
Hüseyin delrci 2,0 
8600 Hidayet <Yalova) 50, 6670 HU • 
seyln unctt 20, ve senelik yökeni 100, 
8871 İI.ımıntl hakkı 50 \•e encllk yU • 
ktıt1 300, 672 Insntt fotogtaf çı 50, 8G1a 

. Maatifa gönenden 100, 8674 AynkliyU 
!Adoıa. 20, 8675 Hacı Hasan 20. 7678 
Mil.ribr (Erzumdan) 20, 86.T SalAhııt. 
tfJl Katman (Klitahyadnn) 30, 867 
Oımıan Mustafa koç 72,11 8680 Hfizim 
'.Arat .25, lbrahlm KepezelI oğlu 30 

Bulrar Elçisinin Sözleri 

Türk·- Bulgar dostluğu 
"Bulgaristanın Balkan antantına gir

mesini kolaylaştıran bir formül 
bulunması mümkündür,, 

Bulgari•tanın Türkiye Elçi•ı 
Bay Pavlol ıehrimizcle bulunmak 
taclır. Dün Tokatlıyan otelindı 

kendi•Üe Türk - Bulgar münase 
betleri hakkında görüfen gazete 
cilere §unları •Öylemittir: 

"- İki devlet Dış Bakanınm 
Sofyada müştereken verd~kler 
beyanata ilave edecek bir ıözüll' 

yoktur. Bakanlar mütefekkirlere 

hitap ctmi~Jerdi. Bu itde ilk va · 
zife matbuata düşer. Matbuht bi 
ze yardım ederse, iki memleke ı 

arasındaki dostluğu artırmak içil 
sarf edeceğimiz gayretler çok ko 
laylaıacaktır. 

"Şahsi kanaatlerimi bilirıiniz. 
Altı ıene önce de memleketinizd~ 
Bulgari atam temsil "diyordum. 
Aramızdaki dostluğun inkitafmı 
temin etmek için gaze~elerin ba-

na yardım edeceklerini umuyo -
rum. Türkiye ile Bulgaristan ara· 
aında iki anlatma vardır. Bunlar 
dan biri 1925 tarihli doıtluk mu -

ahedesi, diğeri de 1929 tarihli bi
taraflık ve hakemlik muahedeıi
dir. Bunlar iki komıu memleketin 

Balkan sulbünü kuvvetlendirmek 
için takip edecekleri yolu göster· 
mektedir. 

"Tevfik Rüttü Arasın tahaın
da 'Türkiye ile Bulgariıtan arasın· 

Bay Pavlol 

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

üç beyaz Rus kur şuna 
diziliyor 

Moskova: 4 <A.A.) - lrkutsk mah
kemesinde, Uç beyaz Rus kru~una eli • 
zilmiye mahkQm olmuştur. Mahkum 
beyaz Rusların ,.e yabancı arkadaş • 
Jarının tedhlş f aaliyetlerlnl ve bun -
ların bir devletin süel heyeti olan 
miinasebetlerini meydana çıkarmış -
trr. 

Italyan genel kurmay 
şefi Pariste 

Paris, 4 (A.A.) - ltalyan genel 
kurmayı şefi general Badoğlio bu sa
bah Parlse gelmiştir. 

da dostane münasebet idameıine .!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
samimiyetle kani olduğunu mem 

nuniyetle gördüm. Ben de, bu fik
rin tahakkuku için bütün kuvvet. 
lerimle çalı,mayı kendime necip 
bir vazife biliyorum. Yalnız bir 

defa daha tekrar etmek isterim 
ki bu gayretlerim ancsk matbua
tın bana göstereceği yardımla ivi 
netice verebilecektir. 

"Bulgo.ristanın Balkan paktına 
girmesi mümkün olup olamıyaca
ğım soruyorsunuz ... Bulgaristanın 
timdiye kadar Balka~ pakt1n3 
girmemesinin sebepler! malum -
dur. Bununla beraber, §ahsi dü • 
tüncelerime göre, Bulgaristanın 
pakta girmesini kolaylaıtıran bi: 
formül bulunma11 miimkündür. 
Bu formUIU bulmak iti, tabiatlle 

DVN U4> "VA.RIN ·-~-
külliyatı numara: 41 • 

Osl<ar Vayld 
De Prof und is 

.. 

İlmi, ahlakı, felsefeyi, dini güzele 
esir sanan ve Jyi kötü hiç bir arzusuna 
hayır! demiyen o. Wilde: "Den de -
hamı hayatımn verdim, eserlerimde 
istidadım vardır!,, diyor. Dehasını, 
hayatına nasıl sarfettiğini A. Gide' 
den dtnlfyeceksiniz. lstidadım da zın -
danda yazdığı "De Profundis,, den 
anlıyacaksınız. 

Bütün estetik ve ahlak kutuplarına 
dayanan bu iki eseri, bir arada dili -
mize çeviren: 

Burhan Toprak'dır 
Fiyatı elli kuruş 
Dağıtma yeri: YAIUT matbaasr. İs

tanbul. 
bugUn pak ta it ti rik elmit o lan la· -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ra. dtlten bir vazifedir.,, 

Ekonomi bakanı 
Türk ofiste 

Bay Ceılil Bayar mühim 
bir konuşma yaptı 

Ekonomi Bakanı Bay Celil Ba 
yar, dün Türkofiıe gelerek yumur
ta ihracatçıları ile uzun müddet 
aörütmüıtür. Bay Celal Bayar, lı
tanbulun bütün yumurtc. ihracat -
çılarını çağırmıı bulunduğundan 

tecimerler, erkenden Ofiı binaıı
na gelmiş bulunuyorlardı. 

Son aylar içinde çok dureun ıi · 
den yumurta çıkatı, J ürkofisin 
yaptığı tetebbüsler sonunda iyi 
sonuçlar vermit, Almanyaya ya · 
pılan yumurta çıkalı kontenjanı 
25 bin kentale çıkarılmıştı. 

Duyduğumuza görP. bakan, 
Türk yumurtacılığının ıslahı ve 
yumurta ihracat pazar!arı konusu 
üzerinde me§gul olmuf, tecimer -
lerden çok etraflı malUınat almıt-
tır. 

Bir buçuk saat ıüren konutma · 
dan ıonra yumurta tecimerlerin ~ 
den biri bir muharririmize ıunla
n ıöylemiıtir: 

- "Bay Bakan, bütün dertleri· 
mizi dinledi. Yumurta, Türkiye • 
nin belli bcqlı ihracat maddele • 
rindenclir. Yılda milyonlarca va . 
ridat temin edümektedir. Dereli · 
mizin en büyüğü pcızar temin et • 
mek ve yumurtaları •ecketmektir. 
Ekonomi Bakanının cler-tlerimize 
çok çabuk çare bulacalılarına e -
miniz.,, 

Yüzlerce ·· ı ·· ' o u. 
Fıoridada müthiş bir 

hortum dolaşıyor 
Miaml, 4. (A. A.) - Floridada .-u • 

kua gelen hortum sonuçunda yüzden 
fazla insan öldüğü haber verilmekte· 
dir. Hatların harap olmasından ötürii 
ölenlerein sayısiyle hasarın derecesi· 
nl öğrenmek imklnsızdır. Hortuın 

şimdi Florlda kıyısının kuzeyine u .. 
ıa.,mı~trr. Bu noktada bulunan Capu• 
let vapuru imdat işareti çekmekte .. 
dir. 

B. Roozvelt, orduya, deniz kuvvet • 
lerine ve kızrlhaça, kazaya uğnyanla· 
ra yardım gönderilmeı-i emrini ver • 
miştir. 

Nel·york, 4, (A.A.) - Miaml yakı· 
nında yUz kadar ailenin bulunduğu 

kiiçük sömürge bir hortumla harap 
olmuştur. Bir çok kimselerin öldüğil 

.sanılmaktadır. 

Aşağı Floridada, demiryolunun o • 
tuz mil uzunluğunda bir kısmı sökül· 
müştiir. Balina dalyanları tamamiyle 
harap olmuştur. 

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

Süveyş Kanalı 
('/Jat yanı birincide) , 

kanalını harp gemilerine ka -
patmak için karar verebileceği 

kanaatindedir. Bunun lçiıı bu 
maksat ile Cenevrede teşebbüslerde 
bulunmaktadır. 

Bununla beraber It.alya bu lngi • 
liz tezine karşı gene celııp nriyor, 
"1888 tarihli lst.anbul muahedesi Mil· 

!etler Cemiyeti misakı ile orta
dan kalkmış değildir. Bunun tam ter-
sine misaktan sonra akdedil· 
ıulş olan Yersay, Sen Jermen, 
Trlyanon, Lozan muahedele -
rl ile te)it olunmuştur.,, diyor. Daha 

d 
d 

1 

&i 
b 

Haber aldığımıza g(;re dünkü sonra (1924) tarihinde Mısırlılar in· 
toplantıda tecimerlerin yumurta gilterenin Sü,·eyt kanalı üzerinde 
talimatnamesine eklenmesini iı • kullandığı egemenlik (hAkimiyet) hak 
tedikleri bazı maddeler de konu - kından vazgeçmesini istedikleri za .. 
ıulmuttur. Bu arada ince yumur- man Başbakan Ramzey Makdonald'ill I d 
-ı ..... - ;;1 .. t,~ ... -.:. .. --- '1.-.... 1....:. .... • Yttd.12't ces:ıob 1888 İıd.an~wthA.. 'it 

1 • ·..ı Bu'hU"-"""sta"EL~ 4~ne dayandığını, bu ıqua edenin mese eıı varaır. .,.u so - . . 
gerek harp, gerek sulh halınde daıma 

nomi Bakanlığının ıorgusu üze 
rine Tecim Odası dütünceıini bil
dinniıti. Dünkü toplantıda bütün 
bunların eıaslı ıurette konutuldu
ğu anlaşılmaktadır. 

meriyette kalacağını o vakitki sözleri 
fie teyit eylediğini ileri Bürüyor• 

Bu duruma göre ltalya ile Habeşis • 
tan ara!llında bir harp çıktığı takdirde 
MlUetler Cemiyetinin Süveyş kanalını 
kapatmak kararını vermesi pek muit· 
temel göriinmliyor. 

ASIM US 

Celal Bayar, yumurta teci -
merlerini dinledikten sonra Tür 
kofisin diğer işleri üz~rinde tet · 
kikler yapmıt ve akıam Ankara ------------------
ya hareket etmiştir. lzmir lngiliz mezarlığına 

Moskova elçimiz Molotof -
la konuştu 

.MoskoYa: 4 (A.A.) - Türkiye bil • 
yük elçisi B. Zekai Apaydın dün Sov • 
yetler birliği halk komiserleri kurulu 
başkanı B. Molotof tarafından ka -
bul edilmiş ve kendisiyle uzun müd • 
det görüşmU tür. 

taarruz edilemiştir 
Taymis gazeteıi ıon nüıhala -

rından birinde lzmird<!ki lngiliı: 
mezarlığına kartı bir te~avüz vu· 
kubulduğunu yazmıştı. lzmir ga • 
zeteleri en salahiyettar bir ma -
kamdan hadise etrafuıda maJQ " 

mat iıtemiıler ve §U mslUınatı al· 
mıılardır: 

lj 

ııı1111111ıııııııııııı11111ıııııııııııı11111111ıııııı~ Siya sa 1 görüş 1 er ·•ııı1111111ııııı ~ııı11nııfflllll111ııırıılftllll1'ııı~ 
Habeşlstanın petrollerini işletmek imtiyazı ı 

- İngiliz mezarlığına taaasuP 
ıevkile ve genel mahiy~tte hiçbir 
taarruz vukubulmamış~ır. Burış 
dair olan haberler, tamamen ya • 
landır. Yalnız Mehmet adınd~ 
bir ıabıkalının bazı mezarlardalc• ketin vaziyetini korumak istemişti. 

Habeş imparatoru, İtalyan tehlikesinin son derece 

Japon sü bakanı 1 
istifa etti 

~, ı {ı.\.A.) - su hakanı M. itaya 

Birkaç gilhtlenberl Habeş imparatorunun yabancı 
bir şirkete bilyilk bir pelrol imtiyazı ,·erdiği bildirili -
yor; btinUn bir sUrlİ dedlkoaulara da sebep olduğu 
ahlıttıbyor. 

İtalyanın Habeş Ülk~lftl hıtllll etmek istemesinin 
en belli başlı lmlll, bu memleketin tabii kaynaklarını 
ele geçlrntek n bunları fflelinektl. Bu tabii kaynakla
rın l!n önemllSl p trol ile bir takım madenlerdir. 

ehemmiyet kazandıfı bu sırada, ayni siyasetten isti· 
fade etmek istediği n İtalyanın Habeşistanda en çok 
aradığı ve umduğu petrolu, bir yabancıya satarak pet 
rolun bedeli ile memleketini imar etmek siyasetini 
tuttu. 

d "ı kurıun kııımları bir gece çal ıi 
anlaıılmıt ve çaldığı 14 kilo kur · 
ıunla beraber tutularak mahkt · 
meye verilmiıtir. Mezarlara ksrt• 
dini taassup ıevkile yapılmıt e1' 
uf ak bir hareket yoktut ve görül ' 

memittir. 

§1, ba§bakana lstlfasım vermlıtır. Baf 
ı.katıın bu istifayı kabul t!aecelt mu 
hakkak sayılmaktadır. 

"f mne, ytik8ek harp köHSe;t Uye • 
.. teneral Kıivaşinanun reçecett a 
mlmütaaır. 

Ka•tamonutlaki orman 
ynngınl1t.rı 

Kastamonu, 4 (A. A.) - llgaz 
mmtakuiyle Daday merkezi civa
rındaki orman yangınları söndü
rülmüt tür. 

Bu yıl il içinde çıkan yangm .. 
lardan doian zararın orman mü 
hendiıleri tarafından tcıbitine 

baflamlnuıtu 

İtalyanın Habe Ulkesfnl ele geçirmekten maksa· 
dr, bu maaenlen ele lfe~lrlp, isletmek, böylece ltalyan 
en8UsltJslnln muhtaç oldülu en mühim maddeleri te
min etmek oldtilufta töre lfabeşlstan bunların imti • 
yazını yabancı bir ılrkete vermekle lt.alyayı kendisiyle 
uiraııp didişmekten aliko78rak onu imtiyazı alanlarla 
ufraımağa sUrUklentek litiyordu. _ 

Bu sureti~ Habeş hnparatôru mühim bir siyasi o· 
yun oynamış ve devletlerin biribirine karşı rekabetin . 
den istifade ederek Habeşistanın l'aziyetini kurtarmış 
olacaktı. 

Hddfse ,Anupada ilk önce bir bomba gibi patlamışl 
ve ortalığı allak bullak etmiş ise de daha sonra İn -
gitlere de, Amerika da, imtiyaz vermek işinin ileriye 
bırakılmasına taraftar olduklarım göstermişler, ln • -----------------------
giltere hariciyesi, Adisababadaki elçisine böyle bir _ frakta şapka 
imtiyazın ancak Fransa ve İtalya devletleriyle mtiza· J Bağdat _ lrakta yapıJaıı, 
kereden sonra verilebileceğini ,.e 1906 andlaşmasının = ıapkalar Bana körfezinin her tıl 
bunu gerekleştirdiğini, onun için imtiyazın ileriye bı ·i ft1 
rakılmasını tavsiye etmiş, diğer taraftan Amerika ha· • rafında yayılmaktadır. Bahre ( 
riciye nazırı Hun de bu işe karışarak Amerika serma ~ Güveyt ve lrandan biribiri ark-' t 
yedar1arının bu işten çekilmelerini istemiş, Onlar da §. na siparitler yapılmaktadır fıııc:. 
çekildiklerini söylemişlerdir. ~ bu §apkalar ltalyadan getirill11ed' 

Habeş imparatoru 1930 da da tahta oturduktan Bu suretle meselenin bertaraf edildiği görülüyor·; te idi. Singapur ve Cava.dıı .
1
, 

sonra Anupa devletlerinin Habeş içine banş yolu iJc sa da imtiyazm müzakere edilmesi ve iını.alanmasr, 1 . ter• 
- .. pka giymek için rağbet gbı , 

hulOl siyasetini tuttuklarını görmüş, bu siyasetin ne Habeşistanın tabit kaynakları üzerinde başhyan reka E ·1'' 
kadar tehlikeli olduğunu anlıyarak Avrupa del·letle · betin ~iddetl kendini pek vAzıh bir surette göstermiş ~ diiinden frakta bir §apka fabr• ., 
rlnden fazla Japonyaya en bUyQk miisaadeleri göster . ve menfaat aynhğmın Avrupa de•:letlerini için için na ~ sının açılma11na çalııılıyor· Sop' 
mtş, Japonya ne diğer devletleri çarpı§tirarak memle· sıl çarpıştırdığı meydana çıkmıştır. J ıünlerde Singapurdan iki bin ,-

\.. ı111111111111.,....._llllıııllffll•"•11,.lliilfllHlllll11M11"ıuıı-ıttnı1111tuıunnıtnıın11111111" ka ıiparit edilmiıtir. 
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--------- Taı ilı Köşesi 
~Şaretler 1 

Paper Jak'ın 
frakları Kuıtur itleri Zeytin yağcılık 

b" Paper Jak Londrcuıa ya.§ıyaıı K d 1 n: Q.~amdır. Ga:zeteleri.ı yazdığı- 3 fO ar kongresi 
gore bu adam yün veyahut pa· 

'>'ıııkluk · A... 1\T k 0 

/ •• d 23 t d ı umCZf yerıne gazete hagıt- ı va ıl er ın yuz e son eşrın e 
Qrırıc/an yapılmıı elbfreler giy sekseni yapıldı toplanacak 1 

l~ekteclir. Paper lak'a aöre yaz . .A 1 
1~ elb" • c; Kültür Yar direktörlüğü Bay A· 12 nci arsıulusal zeytinya5 · 

.1 ıaenın en iyi kumCZ§ı Sun 1 k k · · 23 d Ct) 
11 <l.V Ch · ı • · dilin ba•kanlığı altında ilk tedri • cı 1 ongresı son tetrın e · 1 
S .. ronıc e ın yapraklarıJu. y zayirde toplanacaktır. Kongre ilk 0ı:uk h J • sat isepkterlerinden mürekkep ko· 

avaua ınsanı en iyi koru· kanunun ikisine kadar siırecektir. 
)Qrı elb" J r· . misyon dün de son toplantısını 
el u:e e ımes'ın sayfaları· Burada zeytinyagwının tababette, 
ır. yaparak ıehrimiz ilk tedrisat kad· 
p ve muharrik kuvvet ohrak kulla 

ı . aper Jak fraklarını, smokin · rosunu hazırlamıılardır. Kadro te· nılmasiyle iatihlakinin çoğaltıl 
errni el h miz edilmektedir. Yakında An ~ e ep gar.ete ve mecı"'tua ması, satııınm kolayl:ıttırılması 
Qpraklarınclan yaptırıyormuf ! karaya gönderilecektir. Kadroda konutulacaktır. Kongreye Türki 

O·· .. ~ ~ ~ mühim deği,meler yoktur. Yalnız yenin de ittiraki dütünülmekte -
d .. U§uncliim, Paper Jak'ın !Jul • naki\lerini arzu eden öğretmen · dir. 

~ ııgıı usul hakikaten mükemmel lerin bu arzuları yüzde so yerine BJoke paralar 
erçekten bı" .. e uygun. getı"rı"lmı" .. tı"r d 

E:.i ., :r • Bazı tecimerler Romanya an 
,, 1 bise diyoruz, elbi3t:' dehıetli iLK OKULLARIN MÜFREDAT bloke paralarını alamadıkların 
Orıa/ı. 1 11 

ı.r PROGRAMLARI - Ik oku arın dan ıikayet etmiılerdi. Bu tiki. -
q esap/a ·· b · ·· ·· k 1 · l 1 b' ra gore, ır st1ru oyıın, müfredat program arım 'nee e • yetler üzerine alacaklı tecimer er-

ır PCllt J w • • ı k l d ) b· . 0 uegcrını ancaR karşılı · mek üzere Kültür Ba an ığın a den alacaklarının miktarı ve ne 
v 
0 

ılıyor. Gazeteyi keııp biçmek bir komisyon toplanmıfh. Komis· vakit, hangi malı aattıkları sorul-
e •ırt b · 

f •mı:r.a ır moda .'zalinde ge- yon bugün elde mevcut olan müf· muıtur. Alacaklılar istenen malu-
):,~~k YÜn karı§ığı, c:nsi cibilli- redat programlarının bazı mad - matı bildirmit ve paralarını bek -
t. 

1 
elli olmıyan, sırtmdaki bin 1 "'e ba .. lamı .. la d 0ır deleri üzerinde deği,meler yap • emeg :r :r r ır. 

rı lllarhaya göre arist!>krat ge"i· D d w •• R en k :I' mııtır. Bu değiımelerde ta!ebenin uy ugumuza gore omanya • 
.t' umQ§ın sahte kibarlığına dan alacaklı olanlarla Maearis • 
bQrı çizmek herhalde iyi birıey, İyi yetişebilmesi için öğretmenle - tandan da alacaklı olanlar yeni -
llrılln k ··ı ·· t f k rin mesaileri arttmlmııtır. Yapı • 0 u ara ı yo . den ilgili makamlara başvurmuı-Cl cll lb" lan degwi•meler yakında belJi ola· 

d z e ıse bir bCJ§ka bakım x lardır. Bunlar, tam bir yıldanberi 
dQrı, Yalnız insanların sırtlarını caktır. bekledikleri paralarını alamamak 
.. eğil, çıplak kalan ruhlarını da DARÜŞŞAF AKADAKI CAMI tadırlar. 
~rtecek, onları claha olgun bir ha· - Şimdiki Darü§§afaka Jisesinin Bazı Macar firmaluı memleke
e koyacaktır. bulunduğu binada eskiden kalma timizden deri ve barsak almak is
cQf Ü§iinünü:z bir gcueteyi okuya- okul içinde bir cami meı·cuttur. tedikleri halde, tecimerler, para-
•i .sınız, ondan istifade edecek Bu camide evvelce talebeler na -, sını alamıyacaklarım ciüıünerek 
ııız · a J b k · b" · k "d l Okul d" k • 1 ·· d kt d" 1>· ' 0 nra ua unu ~•ıp, ıçıp maz kılma ta ı i er. ıre istene!l ma ı gon erememe e ır-
ır lb. 

be ıse haline koyacaksınız. törlügwü dün bu camii kaldırmıtlır. ler. 
o" l 

d oy ece kumaş yerin! demet, ECNEBi PROFESÖRLERDEN Mal almak isteyen 
~.~;~e~ f!~zete memleketfo her ya- ALINACAK KAZANÇ VERGi • ecnebiler 
,,, .. / aflılacak. Hem okuyacakr;ı sı ""'!"T Ecne.b.i..cloktor profeıH1rler - ··-~-~~- ---->.-.:---;ıc~""-

... B. ıem kııllanacaksınu.. Geçen aon ay içinde birço cc-
Qn den alınacak !.-azar.ç vergıaının nebi firmalar hükfune~imize bat-

i)) Q kalsa Paper iak bizim 
emfek miktarını tayin etmek ve onları vurarak mal almak istediklerini ' ette olsaydı icadına bir · 

ey dah k derecelere ayırma j .. j Etibba O · bildirmi•lerdir. Bir FelE:menk fir-a atardı: x x 

Gazete kağıtlarından ev yap . dası yönetim kurulu tarafından ması Türkiyeden pamuk, bir Çe • 
fl-:Qk!... incelenmektedir.Yönetim lru:ul-:.: bü koslovakya firması döviilmüt 

Oört el l b • o tün profesörlere ıigülerbr gön - mağnezit, bir İtalyan firması da 
lirQ h: o a ı ır apartımanın 12 300 • 500 ton sabun yapmak için 
•ecJ ıra getirdiği bir yerde elbi- dermiştir. Bunlara cevap geldik' 

en dah ·· k ... w • nebati veya hayvani yağ almak İs· 
~ı el a once agıtton ev ıca- ten sonra fevkalade, birinci, i • 

,.. aha Yerinde olur. tenıiıtir. 
, kinci ve üçüncü sınıfa ayrılan pr<Y 1 b · ki • 

rıQ Qva11 aralarına, izbelere •ıqı- .leaörler belli olacaktır. Ugili makam ar, u ~sle erı te-
tir~~~.Ya§ryan on binlerin gün ge- ÜNiVERSiTEYE YENi PRO , cimerlerimize bildirmişlerdir. 
ı. ıg, §chirlerimiz v2 r Kiralara O IY O FINDIK SATIŞI - l.>ün lstan-
~'fı bi • k k k p FES R GEL OR - · niversi · bul honasında 85 bin kilo alivre 
l>er J zı oruyaca anca a • teye üç yeni profesör getirileceği 

ak'ın ev icadı olacaktır. fındık satııı olmuıtur. Bir mikta .. 

'-.... Sadri Ertem 
~--~---

Uçak haftasının 
I}·· altıncı günü 

tı R~rı uçak yedi gününün altm · 
lıq Unüydü. Dün de Üskü..!ar ko-

lıu~~·~f 1?dan Beler beyi ıubeainde 
'~tdu hır konser verilmiıt!r. Kon 
~4tı. en •onra bir tiyatro eseri oy · 
~t't~•ı. Kartal kolu tarafından 
~ılrn alanında da boks maçı ya· 
~Utı. '§tı~. Bugün uçak yedi günü -
bit :Yedınci günüdür. Bugün de 
~" lSok kollar tarafından cg"'lence· 
t err 
'l\Ft •1~ edilecek bu eğlenceler 
~tı Er.~ ıçınde yapılan eğlencelerin 
~l~c~ktır. 

vazılmıftı. Bu profesörlerden bid da cevjz ıatılmııtır. Fiyatlar, ilk 
geçen yıl gelen kimya prnfesörü satıtlarc.lan çok az ve bugün için 
Budendrofdur. Bu yıl da gene ge ' orta deTh--cek derecededir. 
tirilecektir. Diğeri de sınai kimya 
profesörü Fayanstır. Üçün\~Ü pro· 

ff!aör getirileceği asılsızdır. 

TALEBE YAZIMI iÇiN YENi 
MÜDDET AÇILACAK - Orta o· 
kul ve liselere talebe yazımı iti 

30 ağustosta bitmiıti. Fakat bu 
müddete kadar yazılamıyan yüz • ı 

lE"rce talebe hergün KültÜi· -:lirek · ı 
törlüğüne, baıvurmaktachr. Di · 
rektörlük bakanlıkla lazımgelen 
görüımeyi yaptıktan sonra on ey· 

lulde yeni bir talebe yazım, mud' 
deti açacaktrr. 

Kadifeli yerler ketenle 
ör.tülecek 

Uray büti\n taksi otomobillt- -
rinde oturulan. yerlerin ketenle 
örtülmesini İs\.\amişti. Çok ırıasraf· 
lı olacağından fl·ray bu me.::buriye 
ti bu sene icin g~ ·ri bırakmııtır. 
Yalnız içleri kaaiı:eli olan -:>tomo -
biUere keten bez örtülecektir. 

Uray on iki otonıobilin plakası· 
nı almıştır. Bunun d :.ı sebebi evvel 

Pelis halterıeri 

Deniz kaz~1sı 
Fransa elçiliğıne c.~lt bir 

kotra devrildi 
GaJatada su iskelesi ka.:rıkçı -

larm:lan İnebolulu Halil e'1 velki 
sabah Kadıköyüne sı..:cu l~P.gJ.ma 

ait 36 dama.cana suyu almı~, Ka · 
dıköyüne gitmek üzere iskeleden 

iey?'ılmııtır. Rüzgar tiddetli esti • 
ği:ııden Halil sandalı idare E-deme· 
mi§,. bu yüzden sandal evvela Kı· 

nalmdaya, sonra Maltepe açıklan 
na dü'~ü.ttür. Burada birla.ç saat 
denizd'e bocalıyan Halilin kayığı 

nihayet devrilmiş, damacanaiar 
denize d i:>külerek adalan doğru 

gitmittir •. ~amacanalar Heybeli 
ada etekleı·fode görülünce deniz • 

de bir kaza olduğu anlatılınış, za· 
bıta memurlaı-ı bir motöre binerek 
arattırma yapmrşlar, Halil\ Mal • 

tepe önünde ka)tığınm bir kenarını 
tutmll§ bir halde bulmu~lardır. 

Halil Heybeliadaya geth·ilmif, 
baygınlık geçirdiğ~ 1 

için b:r müd -
det istirahat ettirilnıittir. Dama • 

canalarm bir kımu 'd.enizd~n top
lanmıştır. Dün Büyükaere önlerin 
de de Fransız sefarethanesi müs • 
teıarı Le Buyyeye ait kotra <lev • 

rilmiş, müste§arm oğlu ile kızı ve 
diğer iki kişi etraftan yeti§enler 

tarafından kurtarılmışlardır. Kot 
ra sahil sihhiyeye ait Ank~ra mo
törü tarafından ıahile çeki~;niştir. 

ACAÇT AN DÜŞTÜ -- Pan • 
galtıda oturan Takfor incir ağacı· 
na çıkmı§, dal kırılınca de:nir par 
makhl<lar üzerine düıerek vücu -

dunun muhtelif yerlerinden yara -
lanmıştır. Takfor hastaneye kal • 
dırılmııtır. 

KIRA YÜZÜNDEN - Ka • 
sımpaşada Yahya Kahya nıahalle· 
sinde oturan simitçi Ali ile ev sa-

hibi Sait arasında kira yüzünden 
kavga çıkmış, Ali parayı verme • 
mi,, üstelik ev sahibini evinden 

dııarı iterek dütmeaine ve }aralan 
masma ıebep olmuştur. 

BAŞINA VURDU - Cibalide 
oturan boşta gezer takmımdan E
min ve arkadaıı Ahmet, ı~!!ıail is· 
minde birisiyle kavga etm,ş!erdir. 
lsmail bir masayı Eminin ba~ına 
vurarak yaralamııtır. 

Mulenrujdaki konferans 
Bay Mehmet Naci taufından 

Mulenrujda Almanyada gördµkle 

-------
l '· "maarif ctm .} eti,, m~z 

Mahmudu adli yeniçeri oc~:}ı· 
nı &öndürdükten sonra sıra, bun• 
ların mensup oldu~u bekt:ışi ta
rikatinin de kaldırılıp yasak c· 
dilmesine eelmiş, bir gün sadra• 
zam, Şeyh islfım bir ~ok şeyh
ler, şura ricali toplanarak bir 
me::lis kurulmuştu; Mahmudu 
Adlinin kafes nrkasmdan müza
keresini dinlediği bu mccı:s, "ku· 
surlular kimlerse siyaset onlara 
olur.,, "Hayır, şahıslar üzerine 
suç isbatı ile meşgul olmak la
zım gelmez,, gibi münakoşalar· 
dan sonrn, meclis kararını ver• 
di: 

Bektaşi tekkeleri yıkıldı, ha· 
balardan bazıları asıldılar. Ba· 
zıları hapsolundular, sürüldüler. 

Meydanda bektaşi kıyafetinde 
kimse kalmadı. Bu arada Melik 
Pata Zade Abdülkadir Be~ le es· 
ki vak'a nüvis Şani Zade M~h
met Ataullah Efendi ve meşhur 
defterdar İsmail Ferruh Efendi 
de bektaşilikle ittiham olunarak, 
Abdülkadir Bey Manisaya, Şani 
Zade Menemene sürgün gitti; 
Ferruh Efendi de Kadıköyünde 
ikamete memur oldu. 

Cevdet tarihinin verdiği malu
mata bakılırsa işte bu son üç 
sürgün bizde ilk maarif cemiyeti
ni teşkil eden 'himmetlilerden sa· 
yılabilir. Burada deniliyor ki: 

"Bu Abdülkadir Bey eshabı ilmü· 
fazldan değilse de eshabı malumattan 
ve muhibbi ulUmü maarif olan zernt· 

tan idi. Ekser e\·katta Ferruh efendi ve 
Şani zade efendi ile görüşüp birlikte 

düşer kalkar idiler; çünkü o zaman Be 
şiktaş tarafında bir cemiyeti ilmiye o· 
Jup hcvcsk!'ırı ultlmü maarif olanla·r· 
dan her kim tcderrüse talip olursa o· 
nu talim ctme.}i yahut ettirmeyi mü • 
teahhit imiş ve talim olunacak ders 
fünuna dair ise onu Şani zade \ 'e e
debiyata dair ise Ferruh efendi de • 
ruhte edermiş. Abdülkadir bey talime 
muktedir olmayıp ancak bu cemiyetin 
rüknü rekini olarak cemiyetin işlerine 
külli muavenet ve nezaret cyl~ • 
miş ' 'e bunlar c.kseriynJfcrı,ryf ç(cn • 
dinin Ortaköyde vtl.ki sahiJhanesinde 
içtima ederlermiş \'e cemiyetin ma • 
sarifi arifane usulünde tesviye olu • 
nup, hatta azayı cemiyetten birisi bir 
memuriyetle taşraya gitse )ine his.r 
sine ait olan parayı gönderirmiş .. 

O zaman meşahiri f elfısefei is la -
miyeden olan Beşiktaşlı kethüda za • 
de efendi dahi haftada iki gün ev,·el 
meclise dcmm ile gerek f elsefiyata ve 
gerek edebiyata dair olan mübaha • 
satta bulunurmuş, haftada bir defa 
a1.ayı cemiyet içtima ile muhaveratı 
edebiye ve miisabakatı şiiriye icra olu
nurmuş. Hatti'L bir hafta başında rnıs· 
raı berceste toplanmak üzere karar 
verilip herkes bulduğu mısraı berces· 
teleri cem ile cemiyete takdim ettik· 
te, ledelmüvaıene; 

Bugün §adrm ki yar ağlar benlmçln 

Mısraı müsarii s..-ıireye takdim YO 

tercih olunmuştur. lşte ol cemiyette 
böyle vnkit ,·akit kıraat olunan eş'arı 
badehu cem olunarak ne\'adiriilasar 
tesmiye ,.e tab ve temsil olunmuştur.,, 

rim mevzuu ile verileceği aan e . -------------
dilen konferans, eyliilün d~kuzun 
cu pazartesi gününe bırakılmıştır. ............................................................ 
ce açık iken sonradan kapnlıy~ 

çevrilen otomobillerin haber ve · 

rilmeden tadil edilmesidir. Bu si· 
bi otomobiller seksen kadardır 

Şoförler bundan tikayet etmekte · 
diri er. 

Nüfus sayımı 
Nüfus sayım hazırlıklar, ile l!ğ 

raşan merkez bürosu üyelni sa • 
yım mmtakalarmı dolaşarak hazır 
hkları gözden geçirmektedirler. 
Üsküdar, Beşiktaş kaznla,.ı:ıa ait 
cetvellerin dağıtma işi b:cnişhr. 

Fatih kazasına da dün başlan· 
mıştır. 

~r F'ra.telıini kardeşler r\vustra1 ya yolunda: No. 34, 5 EyJfıı 1935 
>aııırı a~s:ı cal\,hazhnnelerinde çalışan (Fratellini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane dfa ek törü tarafından çağırılmıştır· Oç kardeş yuta ç akıyorlar. A~ağıduki rcsım lcrle dün. • 11 

en mt:~hur komiklerinin seyahatini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek içi• bu resimleri kese:-ek toplamak Vt' hir koJJeksi) on yapmnk lfızımdır. 
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Ankara - lstanbul 
yo u biraz daha 

hava 
ıs aldı 

Ahmet Rasimin bir hikayesi, hakyerinde: 

"Mezarlık gülü,, müstehcen değild
0

r 
1uıkara, 4 (Kurun) - Hava Yolları Genel Direktörlüğü pilot ve 

makinistlere telsiz telgrafçılık öğretmek üzere bir kura açmışbr. 

Bütün pilot ve makinistlerin bu kursa girmeleri mecburidir. 

Hak yeri, bunun edebi olduğunu kararlaştırdı 

Diğer taraftan Hava Yolları idaresinde bir komisyou Ankara 
ile İstanbul arasında bir uçuş den emesi yaptırmıştır. Bu denemede 
bir tayyare giderken ve gelirken ayrı ayrı yollardan geçmiş ve hiç 
bir yerde inmemiştir. Alınan son uçlar müsbettir. 

Bundan sonra Ankara ile lst an bul arasında doğru serer yapıl -
maaı ve tayyarelerin Eskişehird e durmnmaları karar~aşmışbr. 
Böylece yarım saat kazanılmış olacaktır. 

ANKARA UÇUŞ iSTASYON U. - H:ıva yolları Genel Direk • 
törlüğünce yapılan incelemeler neticesinde Ankara uçuş istasyonu -
nun iniş ve çıkışa elverişli olmaö ığı anlaşılmıştır. Uçuş İ.&~asyonu -
nun şimdiki koşu mahalline nakli uygun görülmüş, bu yerin satın a· 
l:rnması teşebbüslerine girişılmişl ir. Esasen şehir planında burası u
çuş istasyonu olarak ayrılmıştır. 

MEMURLARIN SJGORTAS l. - Hava yolları işletmesi me 
murları için koruma, yardım sandığı nizamnamesi ha"?rrlanarak 
Baymdırhk Bakanlığma verilmiş tir. Memurların sigortaları için de 
ayrıca bir nizamname }apılmı§lt r . 

Erzurum - Kars demiryolu daha iyi 
bir işletmeye kavuşturulacak 

~ra, 4 (Kurun) ·- Diyar -
bekirden sonra doğu sınırlarına 
doğru yapılacak demir) ollarının 

toprak tesviyesine yakında başla· 

nacaktır. Bayındırlık Bakanının 

doğu gezisinde yapacağ1 etütler 

"Köroğlu,, mizah gazetesinde 
çıkan küçük bir hikayeden dolayt 
gazetenin sahibi, baımuharriri, 

yazı itleri ve neşriyat direktörü 
Burhan Cahit Köroğlu aleyhine 
açılan bir dava, dün öğleden son
ra karara bağlanmıştır. 

Dava, müstehçen yazı neşri da
vasıdır. Matbuat kanununun 31 
inci maddesi delaletiyle ceza ka • 

yapılmamıf olmasına da bu aradn 
işaret etmişlerdi. 

Davanın bakıldığı lstanbul bi
rinci ceza hakyerinde genel sava · 
manlığı temsil eden yarlardan F e
ri dun, hikayenin kanur.un tarifi · 
ne uygun müstehçen mahiyette 
olduğu yolunda mütalea<la bulun-ı 
muş, ceza istemi§tir. Bunun üze · 
rine müdafaa yapan avukat İrfan 

nunun 426 ve 427 nci maddeleri- =========================== 
ne göre açılmıştır. Dava konusu 
olan yazı, gazetenin 755 numara· 
h ve 13 temmuz 1935 cumartesi 
tarihli sayısında "Mezarlık gülü,, 
ismi altında çıkmış bir hikayecik· 
tir. 

Burhan Cahit ve avukatı lrfan 
Emin Kösemihaloğlu, bu hikaye · 
ciğin kenarındaki ''Vaktile üstat 
rahmetli Ahmet Rasim &mca an · 
latmışlı,, kaydından da anlaşıldı
ğı gibi, bunun merhum Ahmet Ra· 
simin edebi bir eseri oltluğunu, es· 
kiden "Fuh§u Atik,, isimli kita · 
hında neşrolunduğunu ileri sür 
müşler ve hiçbir suretle müsteh • 
çen sayılamıyacağını söyliyerek, 
evvelce bundan dolayı takibat 1 

Tü·zede .. 
Bir buçuk ay süren yaz 
dinlenişi bugün bitiyor 

Yirmi temmuzda yaz dinlenişi· 
ne başlıyan Tüzenin bu -:lmleniş 
devresi, bugün bitiyor. Dinleniş 
zamanından faydalanan hııkyer -
!erindeki acele görülmesi gerek 
davalara nöbetçi bırakılan hak • 
yerleri bakıyordu. Bu da,"8.ların 

bundan sonraki safhaları gene ev· 
velce ait olduktan hakyerlerinde 
geçecektir. 

Emin, hakyerine bir temyiz il 
göstermiş, buna göre müstehç 
bir yazının umumun iffetine 
arruz kastile yazıldığı sabit ~ 
ması lazımgeldiği esasından rr 
dafaasını yürütmüş, Ahmet ~· 
sim gibi bir edibin böyle bir J<f 
olamıyacağı noktasında durııı 

tur. Sonra hikayede ayıp bir 
ziyetin tasviri mevcut o!madıS 
sadece mezarlık civannda gu 
itlemenin ahali muvacehesind 
telakki tarzı anlatıldığrıu, bu 
da mülahazalar belirtildiğini 
lerine katmıttır. Neticede h~ 
rinden beraet kararı istemittit· 

lsmail Hakkının başkanlı~' 
tında üyelerden Adil ve Mur• 
kurulan hakyeri kurulu, ekserı 
yelle beraet kararı vermi§tir. 
hikayede ahalinin ar ve haya . 
gularını rencide edec(".k mah 
bulunmadığı, geçen bir devir 1 

debiyatmın örneği olduğu vt 
mizah gazetesinde neşri. itib 
de bir kasıt, ar ve haya duy 
rını incitmek kastı görü!emed 
kararın dayandığı esaslar ar 
da belirtilmiştir. 

uğrak]arını umumi olarak teshil 
etmek üzere Bayındırhk Bakanlı
ğı fen kurulu reisi Bay Necatinin 

başkanlığı altında bir heyet bu -
günlerde Diyarbekire hareket e · 
decektir. 

arasında Erzurum · Kara yolunun 
daha iyi bir i§letmeye kavuşturul
ması da vardır. 

Bu hattın birçok traverslerinin A k } •• k • 

Yaz dinleniıinden nöbetçi kal· 
dıkları için faydalanamıyan hak • 
yerlerinin hakimlerine, öniimüzde 
ki aylar içerisinde nöbetle teker ====================:::;tJ 
teker izin verilecek, bu suretle Sürp Agop yenilenmesi, durakların hat hoyı: r eo 0)1 ongresı 
bunlar da dinlenmek imkanını bu 
lacaklardır. k f h j Bu sefer de ev a ' Baronun yaz dinlenişi de bugün 

ihtiyaçlarını karşılıyahilecek bir 
Erzurumdan Erzincana doğru şekle sokulması düşünülüyor. Heyetimiz Sovyet Rusya-

Trabzondan Irana o o o • 
.şosesı 

ya bugün idiyor 
~~~Ayın onunda LeningradCJa 

toplanacak olan arkeoloji kongre 
Ankara, 4 (Kurun) - Bayın • ' tarihsel yola yeni bir önem verdi~ :sine Türk tarih cemiyetini temsil 

dırhk Bakanı Ali Çetinkaya, doğu receklerdir. etmek üzere bir heyetin gitmesi 
illerini gezerken, Trabzondan Bayındırlık Bakanınm bu gezi- kararlaşmıştı. Sıvas saylavı Bay 
ba§hyarak Erzurumdan geçmek sinde tranist yolu ile demiryoluna Şemseddinin ba§kanlığında Balıke 
surctile lrana varacak otomobi! muhtelif istikametlerdc'1 bağla - sir s ylavil İsmail Hakla, C~lal E • 

şosesi itini de tetkik edecektir. 

Bu yolda üç grup hal~nde Trab
zon - Karaköse arasında işliyecek 
kamyon ve otobüsler lran transit 
nakliyatını temin edecddcr ve bu 

Bc~.lediyeler bankası 
yıl/ak ·toplantısı bugün 

Ankara, 4 (Kurun) - Beledi · 
yeler Bankası yarın divanı mu -
hasebat başkanı Bay Seyfinin re
isliğinde senelik toplantısını ya
pacaktır. Toplantıya iştirak et 
mek üzere Konya, Afyoıı, Diyar -
bekir, Tarsus, Kayserı Manisa, 
Trabzon, Zonguldak, Balıkesir be 
lediye başkanları geldiler. 

Kısaca: ____,._ -
§ Statlstik genel direktörü Ba:y 
Celal yakında doğu iherimizde 
bir tetkik gezisine çıkacak ve nü
fus sayımı hazırlıklarını gözden 
geçirecektir. · 

§ inkılap dersleri smaçlarına a
yın 11 inde başlanılacaktır. 

nacak diğer yollar işi de tetkik e 
dilecektir. Bu yollar, transit şose

sile demiryolunun geçmediği mın 
taka ve şehirlerimizi iki ana yola 
bağlıyacaktır. 

işletmeye açılacak 
yeni hatlarımız 

Ankara, 4 (Kurun) - Irmak · 
Filyos, F evzipaşa - Diyarbekir ve 
Afyon - Antalya demi':'yollarımn 
lspartaya kadar olan kısmı cum · 
huriyetin on üçüncü yıldönümün
de büyük törenle açılacaktır. Tö
ren programı ıimdiden hazırlan " 
maktadır. 

Şoförler cemiyetinde 
Şoförler ve otomobilci!er ce • 

miyeti idare heyeti azalaraL evvel· 
ki akşam yaptıkları bir •.ôplanb 
neticesinde istif aya karar vermiş • 
ler ve dün istifalarını bildbmi§ler 
dir. 

Yeni idare heyeti seçimi on beş 
gün zarfında yapılacaktır. §Sınıflarında dönen talebelerin 

yeniden imtihan edilecekleri et -

rafındaki neşriyat Kültür Bakan- r::ı--N-öbetçi eczaneler 
lığınca yalanlanıyor. 1 
Fen heyeti direktörünün . . 

gezısı 

Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: 
Hazım, Karagümrükte: l\f, Fuat, Şch· 
reminindc: A. Hamdi, Fenerde: Hü -
samettin, Şehzadcbaşında: lsmail, Be 
şiktaşta: Nail Halit, Gedikpaşadn: 

Asaducyan, Cihalide: :Secati, Çember 
litaşta: Sırrı Rasım, Ilı:ıhçekapıda: 

sat müze müdür muavini Arif 
Müfitten mürekkep bu heyet dün 
hareket edecekti. Çiçerin va • 
purunun gelmemesi yüzünden he· 
yetin hareketi bugüne kal:nıştır. 
Bugün saat on albda hareket e · 
dilecektir. 

Kongre, ayın onundan en seki· 
zine kadar sürecektir. 

iki Fransız tayyareci 
şehrimize geldi 

Dün Jilbert Denis ve Laiz 1...8.' 
budi biri 30 öteki 40 yatında iki 
Fransız tayyarecisi "Egloa,, mar' 
ka tayyare ile şehrimize gelmiş, 
tayyareyi Yeşil köy istasy:munda 
bırakarak Tokatliyan oteline in · 
mişlerdir. Bundan ba,ka Jerar i .. 
simli bir Fransız tayyareci\i daha 
"Simun,, marka tayyare ile ve En
jenrinl isimli bir iliğer Fra:ıs•z tay 
yarecisi gene "Eglon,, tipi tayya· 
re ile şehrimize gelmektedir. 

Dün gelen tayyarecilerden Jil · 
her Denis kendisiyle konu~an mu
harririmize demiştir ki: 

"Cumartesi günü Paristen kark· 
trk Romaya gittik. Romadan pa · 
zartesi günü öğleden sonr~ Ati -
naya hareket ettik. Oradan tstan
. bula geliyoruz. "Eglon,, bi: mek .. 
tep tayyaresidir. "Simun,, h;e bü · 
yük çapta posta tayyaresid:r. Be· 
nim b.indiğim tayyarede bir Egfon 
dur --

f a cl ederek A vrupa seyalıatine 
çıkan bazı avukatlar, lstanbula 
dönmeğe başlamışlardır. 

" Babamı isterim ben, 
babam kal}boldu ! ,, 
Dün saat on beş sularında Tüze 

C:lairesinin genel savamanlık kısmı 
11of asında bir çocuk '1babamı iste· 
rim ben, babam kayboldu!., diye 
ağlamağa, haykırmağa başlamış. 

o civarda bulunanlar teskine çalış 
mışlardır. 

Belinde oyuncak bir davul takı· 
lı bulunan ve elinde davulun değ· 
neğini tutan ·bu erkek çocuk, so · 
ranlara babasının polis olduğunu 
söylüyordu. 

Biraz aramadan sonra, bir iş 
için kalem odasına girdiği s;.nlaşı • 
lan polis bulunmuş ve çocuğu ken 
disine teslim olunmuştur! 

Yugoslav kralının 
yıldönümü 

Genç Yugoslav kralı ikinci 
Piyerin yıldönümü olmak münase 
betiyle yarın şehrimizde!d 0 5Pn 
jorj,, katolik Mlisesinde saat de · 
kuzda ve "Sent Andre,, mtoduks 
kilisesiide saat onda birer ayin ya 
pılncak, saat on üçte Yugoslav el· 
çisi Yugoslav kolonisini Yaniköy· 
deki elçilik binasında kabııı ede -
cektir. 

Gujero şehrimizde 
Arsıulusal cildiye profesörle · 

rinden Bay Gujero dün ıabahki 

ekspresle Paristen §ehrimL~e gel · 
miştir. Profesör Sirkeci iıtasyo · 
nunda bir çok doktorlar tarafın · 
dan \car§ılanmıştır. Bay Gujero 
şehrimizde bir kaç konferruıs ve · 

Öğrendiğimize göre, Gudron i · recektir. 
simli bir Fransız fabrikasının o· __ _.........,. ... uı .. ••m-·-------·= -·· 
lan bu tayyareler için hükUmeti • doğrudan doğruya memur edilmi~ 
mi:de temas edilecektir. Fekat bu değildirler.. Arkadnılarını bek · 

• JJi11 -~Ue~· ı 

Uray ile evkaf ar smdaki 1 
la!mazhğın kotarılmaıı işi etJ 
da iki taraf avukatları layiha~ 
ati etmektedirler. Bu itin bu 
ma kadar bitmesi evvelce kar I 
mıştı. Fakat evkaf senelerce 

ren muhakemeden sonra bıı 
nin karariyle beldiyeye 
Sürp Agop mezarlığmm e 

·ait olduğunu ileri sürd'' 
den bunun hakkında da liyi 

verilmektedir. Bir hafta 
f mda bu işin de bitirilmesine; 

lışılmaktadır. 

Profesör Russel meııı' 
leketine döndü 

Sultanahmette Arasta ~ 
ğında yapılmakta olan eski Si 

eserleri araştırması bitmiş ~e 
dana çıkarılan mozayiklarııı 

haf azası için etrafı~a bir biıı' 
kilmesine ba§lanmııtır. 

Hafriyatı yapan profesör 
ter kendisiyle görüşen bir y• 
mıza ıunlan söylemittir: 

" - Mozayik araştı11i'1 
dün bnti. Bugünden itibareıı 

zr:;. ~ki erin kıştan muhaf aZe.•• 
f b. b" .. w b""1' r~tr" ına ır ına ormege ""S 

Bu binanın içine yapılaet\1' 
bir §ey yoktur. Yalnız dört . 
f ım çeviren bir duvarla üst1'~ 
çatı örtecektir. 

Bu yıl yapılan araştırmad' . ., 
dana çıkarılan mozayikler1 

ka gösterilmesi kabil olını~ 
tır. Bu gelecek yıla kalını.şU1' 
nanın inşası onbeş gün süre'e 

Profesör Baksterle çabtııJ' 
fesör Russel kazıda çıkn(l 

!erin birer fotoğrafiıini çık ·~I 
la.rdır. Bu fotoğraflarla iler• 

. ' kitap, yazılacaktır. Profcs~ 

Gelen haberlere göre:, 19 a · 
ğustosta F ranfutta toplan"1 bey · 
nelnıilel kiinci temizlik kcngresi· 
ne giden uray fen heyeti d1rektö • 
ile makine müdürü Almanyanın 
muhtelfi ~ehirlerinde ince.emele· 
rine devam etınektedirler. Bu a · 
yın yirmisinden sonra Fransaya 

eceklerdir. 

Mehmet Kazım, Galatada Okçu Mu -
sa caddesinde: lzidor, Dcyoğlundn 
posta sokağında: Garih, Misk sokağın 
da: Limoncuyan, Kurtuluşta: Dimitri 
Knsımpaşada: Merkez, Hasköyde: 
Halk. ilk gelen tayyaredekiler, bu işe lemektedirler. J akşam memleketine S?itnıişti1 



Yapışık Kardeşler L ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
..... .._!lötem: 21 ~'"'""'""""""''""' Adana da 

Kadın isf iqoruz ! Geceleyin 
soygun! l<aptan, yıldırımla vurulmuşa döndü: 

''Kadın mı? Hah, bir bu eksikti!,, Haydutlar kamyonun 
şoförünü da yaraladılar 

lu, ağız kııtı. Ağzının iki ucunda Aydın ilinde Ortakla:- (Reıa · 
beliren birer kı;.ılıı, gülüşünü bel- diye) kamununda Azi71ye ile Or
li etti: taklar araaında Derbent mevkiin· 

Baftarafln özU: 
l' apışık kardeşler. kendileri -

ni Siyaıxdan Amerikaya getiren 
Ve seyircilere göstererek para ka· 
tanan lngiliz kaptan Koffindcn 
aurılnıak istiyorlar. Boston rıh • 
tınıındaki nıeşhür "Seylers•3 in,, 
de. Yani "Balıriyclilcr lllisalirha-
11 • 
~sı,.ndc bu kararlarının kesenkes 

bıldiriyorlar. Odadald mcşcağa • 
~ndan yontulmuş yuvarlak masa 
etrafında Slyanlı lki:lcrle kaptan 
Kof/inden başka bir de Dr. ltlos
ko l t . ve 0 uruyor. Aynlıf kararı 
bıld' .,. ~ 

ırı ıncc, Kaptan Kof/in hırs • 
lanıgor. Şimdi tclrikanuı bu ıaf· 
hasındayız: · 

a kaptan, kendini :ıa.btetmi~ti. 
lk~nunla beraber, adeta gürl~~di. 
, ?!ere. kar§ı öyle bir bağırdı ki 
bo adakı garson, tir tir titriyerek 

1 N t.~ı~ı kapının aralığından uzRth. 
"•el 0 ~Yo~, diye çekingen bir ta· d: cl'ıç_erıye göz attı. Kaba biçim
tad 1?1n kocaman yumı·uğunıı .,r. 
"a hkı Yuvarlak masanın üstr.ine 
tö rl ızla indiren Kaptan Koffin, 

Y e bağırıyordu: tö; ~i~ yok mu siz! Ben size 
llu erırım. Benimle bu tarzdl.\ ko
ttı • 'ra~a kalkı,mak ne demek· 
b •t Sıze göstermesini bil;rim 

11:n~-~i~i gidi küstahlar, sizi ~idi 
Ilın orler ıizi 1 Bana. hiç h5yle! 
)' Uarnele edilir mi? Ben, ıizi Si-1 

q~rnı da •atın aldım, aize İngiliz : . ..ı oı. . • , 
\~ o•vL\.İa.aa. Maı.J&&.&\ı&ı~J. u .tu~ , 
~ayf\ 'Y•ı>tım ! Dütüniın bir kere! 
saye ınundan insan! Sırf benim 
iken Jnde adam oldunuz: Maynıun 
haı adarn oldunuz 1 Ostüniizde 
ben~nızda ne var, ne yoksa hep 
"llenırn tnalım ! Hepsi bana ait ! 
Ce J°lrnasaydım, sizin haliniz ni.I 
bir 

0 ~rdu? Ben olmaıaydım. siz1 

Şittıd~ıçten ibaret kalacakttr.rz ! 
l,tnı 1k b_en.den ayrılmak, ben; at 
l'ery~ .. ııtıyorsunuz, ha? Peki, 
tırz? Nunde bensiz ne yapacaltsı · 
dah de !apahileceksiniz? Evet, 
'İz a ogrusu bu! dünyada hen-

Ee Yapabileceksiniz? Ha. 
lih 1• Çang'a kardetce söz söy
bır:k 1 cevap vermeği kendine 
~ond~asını rica etti ve Kaptana 

tiıı;Biz, d~di ... Bos~on.da ~e V~
~\>e 0h~a gorduklerımız gıbi bıı 
)Ulc 'b· ıp olmak istiyoru:r. Ev, bü· 
lı ,, ır bahçenin ortasında olma-
80.,.e Yalnız bize ait bulunmnlı 
· ·•l'a "k· 1 · '•tit 1 ı at ı bır arabamız olıun 
de koruz. Bu arabayı sürmek iain; 

end' · -s hı. S ırnız yapmak aTzusunda-
lelere ~nr~ hayvan avları için c;if. 
fekler·ıhtıyacımız var. Biz, bu tü· 
)'ha.t 1 Boatondan Nevyorka se-

l<a ederken gördük. 
l~ti Plan Koffinin burun dclik

....._ "-çılıp kapandı: 

......._ liepsi bu kadar mı? 
•, 'il liayır, bu kadar değil! Son 
)i)e: ~~rnek iaterıek, daima '>nu 
~İticf ·egıı, Bu da isteklerimizden 

ır. 

'::._~aha? Bitmedi mi 7 
*thir 1bnedi 1 Bundan sonra 3ylP 
~~l tehir dolaıtırılmak, memle· 
~i)e~eınieket ahaliye göıterilmek 
lı)0~ndeçdeğiliz. Sonra kad111 İ•· 
tu.. z. ünku" .. d" .... ·· b" 
~ •• erk , gor ugumuz u-
tr-hald ek!e~in kadınları var. 8ı.: 

)\ a ıyı, hoı bir ıey ! 
~~in ·e~an Koffin, Engin sıayet , 
er-den hl' ta\'lrla sıraladığı istek 
Ilı~~ h u •onuncusunu iıitir iıit· 

' Op t • 
• ......._ ı.. 0 urup hop kalktı: 
1r ı-ı"h b' b l tı1or, ' ır u eksikti ! K:uhn 
""ti t ~uz, ha? Aman güleyim 
t•k aldu .... kadın! De~ek yapı-
llrıl,ıı tı:ıuza. bakmayıp biitün 
Carı a •1nııa koydunuz ha? 

ı, •ına·ı . . l d' 1 ıınsı a ay e ıı yo · 

- Evet, yapı§ık olduğumuza de bir soygun vakaaı olmuştur. 
bakmayıp, bütün bunları akh.nı· Pusuya yatan iki haydut beş 
za koyduk, Mister Kof fin ! 

Çang, sözlerine devam ederek. kamyonu çevirerek yolcularını 
§Unları anlattı: soymuılar ve bir yolcuya öldüre · 

- Biz Nevyorkta iken, ıirkteki rek §Oförü de yaralamıılardır. 
locamıza ıık ıık bir Çinli ıeliyor- Vaka fÖyle olmuı tur: 
du. Bu Çinli, memleketimiz olan Gece Aydın Yıldız kamyonla -
Siyamda da bulunmuftı.t. Vatanı· rından ıoför Ahmedin idareıin • 
mızı, kendi vatanı gibi karı§ karış deki otomobil lzmirden Aydına 
biliyordu. lıte bu Çinli. fikrimiz\ gitmekteydi. Derbent yerinde 
açtı. Bize dünyanın gidiıine dair, pusuya yatan ve ellerinde mavze.· 
o zamana kadar hiç bil.nediğimiz bulunan iki haydut; durması için 
§eyleri öğretti. Ondan öğrendik, ıoföre bağırmıtlardır. 
ki para denilen şey, hemen her ki Şoför otomobili durdurmamı§ 
lidi açan bir anahtardu, Inıanm ve ıürerek vaka yerinden uzak -
birçok isteğini yerine getirebilme- laımak iıtemittir, Bunun ilzerine 
si icin mutlaka paray~ ihtiyacı haydutlar ate§ ederek kamyonun 
vardır. İstediğimiz gibi bir ev sa- radyatörünü parçalam11lardır. 
tın alabilmek için de çok paramız Kamyon durmak mecburiyetinde 
birikmeli. Bundan baıka, yemek kalınca haydutlar atef etmekte 
pifiren, ortalık ıüpüren, hüli.ıa devam etmiılerdir. Yolculardan 
bir evde rahat rahat, inıan gibi Aydının Y eniköyünden Hüseyin 
yaşanabilmesi huıuıunda icap e • oğlu Mehmet adında bir amele 
den itleri yapan kimselere her ıe- yaralanarak ölmüttür. Şoför Ah • 
ne bir yığın para ödemek gerektit. met de ajır ıurette yaralanmııtır. 
üstelik bahçe ve at, arAba da is- lzmir gazetelerinin yazdığına gö
tediğimize göre, bütün bunları te- re bu kamyonda ıoföri.!n yanın • 
min edebilmek üzere, :ince külli- da bulunan İzmir Kantar polis 
vetli para elde etmeliyiz! Madem komiseri Hilminin 15 yaıındaki 
ki lrA7~nmak lazım ... Kazanmalı- oğlu da ağır surette yaralanmıt 
y121, clejil ıni? Elbette kaJMmaca - ,,. •lmUftiü'• 
ğız ! Aynı zamanda Aydından lzmi-

Kaptan Koflin, sank'. büyülen- re gelmekte olan üç kamycmu da 
mişti. Nelerden bahsed;yordu bu birer birer çeviren haydutlar yol -
Çang denilen mahluk? Bu Engin cuları aoymutlar, paralllrını almış 
ayrılmaz, .... ayrılmaz eşi! Karde· lardır. 
şinin dedikleri yetmiyormut gibi, Soy1ıun tahkikatına Aydın ad . 
şimdi de bu bir yığın lakırdı söylü liyesince baılanmıttır. lzmir ıınırı 
yordu işte! Bakındı hele, neler ile Aydından müteaddit jandar • 
öğrenmişti neler! Adeta büyüle • ma takip müfrezeleri çıkarılmıt 
nen kaptan Koffin, her cümle de- hr. H.aydutların yakalanmaları 
mir ağırlığında bir yumruk tidde- heklenıyor. 
tile beyninin ti ortasına inerek, ... t;;··K~ffi~T[;;ı:··~·İd;t~;·~;~·~·~~;·ı 
bir külçe halinde koltuğa çökmüş- Bunu da yeni dostumuz Çinliden 
tü. Fakat, Çangın diyecf'kleri da- öğrendik. Nasıl mı? Bizi ahaliye 
ha hitmemitti: 1ıöstere göstere avuç dolusu para 

- Paramız olunca, bunu bir kazandığınız halde, bi~e metelik 
bankaya yatıracağız. Çinli, bize ııçratmamakla ! Sayemizde zen _ 
bir bankanın adresini verdi. Ban- gin olmanıza rağmen, bizi adam 
ka denilen bu yere para yatırdığı- hesabına koymuyorsunuz. Kazan. 
mız ıçın, kazancımız artacak. dığınızı kendi cebinize indiriyor. 
Çünkü, hani biz bankaya bir d~ kendi kasanıza kilitliyorsunuz. 
fa külliyetli para yatırmadık mı itte bu bizi aldatmaktır 1 Bir ha . 
ya? .. İtte bundan dolayı banka hi kıma başka türlü ıöylemek daha 
ze her Qene üstelik bir miktar pa· uygun düıecek galiba! Değil mi, 
ra borçlanacak. Yatırc!ığımız nt" Eng? ... Hani Çinli bize başka bir 
kadarsa, ona nisbctle bir miktar kelimenin manasını da uzunuza • 
para borçlanacak. Yatırdığımız dıya anlatmıttı, hatırhyor mu 
ne kadarsa, ona nisbetle bir mik suna istismar! 
tar para! Tabii yatırd1ğımız para- Eng, kirpiklerini indirip kal • 
dan hayli az, ama zara11 yok!.. A- dırdı. Böyle kirpik oyn~uıla tas . 
sıl paramıza birıey olmuyor, asıl dik yollu cevap vermit ı1ldu. Çang 
paramız dura dura eksilmiyor, gözlerini gene kaptane dikti: 
ki! Bilakis durdukça ~oğalıyor. - Si:z, biz yapıfık ı.ardeılerin 
Banka üstelik para verc!iğine gö- ıayeainde kazandığınız para ile 
re! Az, çok, neyae l cüzdan ve göbek §İ§ iriyorsunuz, 

Ha, hu bankanın hh-:e borçlan· yani bizi istismar ediyorsunuz, 
dığı üstelik paraya faiz, diyorlar. Mister Kof fin ! Şimdiye kadar pa . 
Gene para, lakin adı ba§ka ! .. Fa- ra vermek ıöyle dursun. yanrmız
iz l Bankalarca bu yolda üstelik da paranın lafını bile ~tmediniz. 
verilen paraya faiz denildiğini bi- Fakat, bu böyle ıökmt-~! Tehak
ze öğreten de, doıtu~nuz Çinli i küm, istismar, iğfal faJan denilen 
Yeni dostumuz! bu ıeylerin sonu geldi artık! Siz 

Çang, karıııında tllfkesilmi§ artık son kozunuzu oynadınız 
gibi oturan kaptan Koffini çekik kaptan! Öyle sanıyoruz, ki... ha · 
gözlerinin müstehzi bakıılarile yır, eminiz, ki artık pusulayı ta . 
süzdü: ıırdınız, kaptan .... Koffin ! 

- Siz bizi aldatıyorsunuz, Miı· ( A rkaaı ı:ar) 

• Haymana hamamları 
Türlü hastalıklara karşı - Alman profesörlerinin 

sözleri - Taşınma ve barınma işi 

Kızılca.lıamamJa banyolara bu arabalarla gicliliyor 

HaymMa, (Özel) - 1250 ra l 
krmlarını taııyan Haymana kasa
basının ke.rtısındaki sırt!arda vak- · 
tile uluıal çarpıımamn zorlu di -

ditmeleri olmuı.Biraz ötede Şimal 
tarafında Sakarya zafarinin kuv
vetli savaı yerlerinden bulunan 
meıhur (Çal) dağları ~örünü yor. 

Fakat bu güzel andaçlarda ne ya
zık ki orman ve fundalıkların ye
til örtüleri yok.. Her yerde ıtep 
rengi ve step havası halrim ... 

Kendi kendime düıünüyorum; 
her türlü derde deva özellikleri 
içinde tafıyan ve hamamlarının 
ünü nerdeyıe ulusal aınır dı~larına 
bile yayılacak kadar genişlemek· 
te çabukluk gösteren Haymana 
neden bir Viıi, bir Karlsbad ıibi 
olmaaın?. Geçenlerde Kızılca ha· 
mamda iken gene ayni teyi dü.tün
mÜ§tÜm. Hele Kızılca hamamın 

kesif ve koyu ye§il çamlıkları, buz 
gibi soğuk ve berrak suları ve son· 
ra kaplıcalarının romatizma, nik

riı, damar hastalıkları gibi bir 
çok dertlere deva olduğu bugün 
artık bir hakikat olan bu güzel 
yurt parçalarının gerçekten ne· 
den daha çok mamur olmaJıkları
ııı dütündüm; ne yalan aöyliye· 
yim içimden bir acı duydum. Ba· 
na diyorlar ki: 

- Haymana kaplıcalarına An· 
kara Ziraat Enıtitüsü Alman pro· 
fesi>rlerinden bir kaç zat gelmif, 
hunlar bu kaplıcaların kum dök
me, her çeıit cilt haıtahkl•rı, ka· 
dın rahim hastalıkları, tansiyon 
düıürıne, asap ve sinir bozukluk
ları gibi dertleri tedavi hususun
daki ıayanı dikkat "haaaai tifai -
ye,, lerini methede ede bitireme . 
mişler ve ilave etmişler: 

- Bütün Almanya.da, hatti 
Avrupada bu kaplıcaların e•ine 
tesadüf etmek pek enderdir. 

Alman profesörleri, elbetteki 
bir hakikatı ifade etmi,ler. Fakat 
biz henüz memleketimizin bu ha· 
zinelerini iyice tanımıyoruz. Ne 
Kızılca hamam ne de Haymana 
kaplıcalarının tam fenni bir iza 
hını bilmiyoruz. Bugün bu yerlere 
bir çok insanlar akın akm gidip 
banyo yapıyorlarıa, bütün bu gi· 
diıler kulak dolgunluğunun ve! 
belki de biraz tecrübenin n~Lice&İ· ' 
dir •• Geçenlerde lıtanbuldayken 1 

bir doıtuma ltalyadan Fransızca '. 
yazılmıt ve üstlerinde Milano, j 
Tiryeıte, Roma, Sicilya, V ~nedik 1 

gibi İtalyan ıehirlerinin cldlarmı 
tafıyan bir takım broıürler gönde· 
rilmitti. Her broşür nihayet iki 
forma kalmhAında ve cebe sığa-

ca.k biçimde Y.apılmı9, Fr&n11aca 
fllüstraıyon mecmuasının nefase
tinde bir tabı görmüttü. BroıilTe 
ismini taııdığı tehrin aüzel m~ 
zaralarını, tarihi eıerlerini, 1ıe:1i
lecek ıörülecek yerlerini, plijlarl"' 

nı, nakil va11talarını g61t~ren re
simler ve yazılar konulmuıtu. Ve ...., 
meıela Tiryeıteye ltalyan .unırla· 
rının hanıi kapılarından, hans\ 
vesaitle ıirilebilecefini, f.!hirJer 
aruı çeıidli nakil vuıtalarmm 

ıeyrüıefer yolJarını ve mesaf~lerİ· 
ni, ücretlerini gösteren kru. ve fa• 
kat faydalı notlar ve krokiler bi· 
le eklenmişti. · i W: 

Muhakkak ki memleket tanıt • 
mak için bu sistem en güz.el bir 
sistemdir. 

Bizde de Bursa, Yalova, Kızıl • 
ca.hamam, Haymana ve daha bu 
gibi ıu ıehirleri ve kaplıcaları için 
böyle re:ıimli ve izahlı bro!ürler 

bastırarak memleket içinde olsun 
dağıtmak sanırım ki çok faydalı 
bir İ! olacaktır. Bugün bu yerlerin 

yaz mevsimlerinde ziyar~ileri 
birkaç bin oluyorsa, bu takdirde 
bu nisbetin birkaç miıli artacair 
pek tabiidir. 

Yalnız bir fikir hatıra gelebilir. 
Bu birkaç bin ve hatta birkaç yüı 
bin inıamn gideceii bu yerlerde 
barınmalarını temin etmek! Bu 
memleketleri yurdun muhtelif ti· 
mendifer ve limanlarına~ büyük 
tehirlere bağlayan kara yollarını 
onarmak, bu yollarda bu,ün geliti 
güzel scyrüsef er yap:ın nakil vaaı-

talarının muntazam bir h~lde te 
halkın emniyet ve itimadına layık 
bir biçimde çalıımalarını yoluna 

koymak, hamam ve kaplıcaların 
modern tesisatla cihazlandırılma· 
aını temin etmek tazım ıelir. 

Kastamonuda kendir 
için tören 

Kastamonu, 4 (A. A.) - Yeni 
kendi 

0

ürününün ilk paıua gelme
si dolayııiyle ilimizin üç kendir 
pazarında ki, Kastamonu, Ger • 
meç ve Ta,köprüde tören yapıla-

caktır. Tecim Odası ha::ı:ırlıklarını 
bitirmiştir. O günlerde en uzun 
temiz ve beyaz kendir H fi ıetire• 
ler ile en temiz kendir sayıaı ıe · 
tirenler arasında müsabakalar ya 
pılacak, birinci, ikinci ve üçüncü. 
ye mükafatlar verilecektir. Pazar· 
larda köylüye kendircHiğin tecim 
bakımından durumu hakkında 
konf eranılar verilecektir, 
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ARABACI 
Tahsin Recai yüksek tahsil gör -

müş bir gençtir. :Mektepten çıkbktan 
sonra Karndeniıin en işlek limanla -
rmdan birinde serbest ticarete atıldı. 
Muvaffak da oldu. A7. 7.aman içinde 

,oldukça sen·et edindi. Günün birinde 
ıJ>ir Anupa seyahati yapmak istedi. 
hnupanın belli başlı ticaret merkez -
lerini gezmekle hem uzun yıllar ça -
lıştıktan sonra hak ettiği bir i tira . 
hati yapmış olacaktı. Hem de mes -
}eğinin bund;ın sonraki inkişafmı te -
min için de yeni fırsatlar ,.e yollar 
bulacaktı. 

Eöyle bir düşünce ile seyahate çık· 
trktan sonra yolu NapoJiye uğramış
tı. Burada liman üzerindeki <Chiaja) 
caddesinde bir otele indi. Napolinin 
arka taraflarındaki karışık, inişli çı -
kışlı, pis kokulu yolları gezerek, gu -
rup zamanlarında bütün şehre, Jima
na n adacıklara hakim olan <San -
Martino) tepesine çıkarak birkaç gün 
geçirdi. YerJilerin (Carozelle) dedik -
]eri küçük bir arabaya binerek (Pom
pe)ye gitti. Orada eski Romanın sefa
hat manzaralarını ta:-l'ir eden re -
simleri ye heykelleri gördü. Sonra 
{Vczüv) yanar dağına çıktı. 
B~ türlü gezintiler esnasında Tah -

sin Recai (Gaytano) isminde bira -
rabcı ile aşnahk peyda etmişti. Gay
,tano her sabah Tahsin Recainin otur
duğu otelin kapısına gelir, onu bek -
}erdi. Bu o kadar şi~man bir adam 
idi ki küçük arabasının nasıl olup da 
siklcti altında ezilmediğine şaşıhrdr. 
Gaytano o kocaman cüssesi ile araba
nın iistünde tıpkı bir maymun vazi • 
yeti alırdı. Tahsin Recai ilk defa ara
basına binmek için pa1.arlık ettiği za. 
rnan yüz liret ücret istemişti. Fakat 
hu ücreti nlamıyacağını anlayınca on 
lirete razı olmuştu. Bütün iyi kalpli 
NapoliliJcr gibi bu adam da San Ge -
r.aroyu takdis ediyordu. Buradan geç 
tikçe yere diz üstü gelerek, gözlerin -
ıle-ı Yaşlar akıtarak dualar ediyor, 
bu dünyuda murat ettiği şeyler için 
ondan _:-nrdımlar diliyordu. Bununla 
lıert?.ber hiitün NapoJililer gibi o da 
Lotarya oyununa düşkünlük gösteri
yordu. <San • Genaro) önünde yaptığı 
dileklere rağmen her vakit parasını 

b ; ı ' ıınila kaybediyordu. 
<:adanı>"nun :ra..,ında bir tabanca 

vardı ki ta kral devrinden kal • 
ı .a eski bir yadigar idi. Fakat Tah -
sin ltecainin yanındaki mükemmel bir 
Brovning tabancasını görünce bu ga
rip arabacı adeta dehşet hissetmişti. 
Deni1tbilirdi ki Napolide bundan da -
na neşeli, daha hoş tavırlı bir araba -
cı yoktu. Yollarda giderken rastgel -

diği bütün arabacılar ile sehimlaşİr, 
onlara bir takım sualler sorardı. Ara· 
da neşeli sözler fırlatılırdı. Kamçısı -
nın şakırtıları arasında nükteler sa -
yururdu. En bariz vasfr oburluğu idi. 
Eğer Napolide bir oburluk müsabaka· 
sı açılmış olsa mutlaka bunda Gayta
no birinci çıkardr. Tek başına bir ka
ra vanahk yemeği silip süpürecek ka -
dar iştihasr vardı. 

"' • * 
Gaytano bir gün 1'ahsin Recaiyi 

gezintiden geri getirirken arabasını 
açık bir kapı önünde durdurdu. Bura
sı bir tek odadan ibaret bir yer idi. 
Içeric;inde mükellef bir yatak ,·ardı 
ki Tahsin Recainin merakını uyan -
dırmıştı. Arahacr bağırdı: 

- Francesca ! Francesca ! 
Diye bir kadın çağırdı. Derhal bu · 

tek odalı binanın kapısında genç ,.e 
güzel bir kadın göründü. O güne ka -
dar Anupada hiç bir kadın ile müna
sebette bulunmamış olan Tahsin Re
cai hu genç \'e güzel ,·ücudu görünce 
içinde bir arzu hissetti. Bu genç ve 
güzel kadın Yücudunu kolları arasına 
almak. yanaklarından öpmek, saçla • 
rını okşamak ihtiyaçlarını duydu. Bu 
kadın hak ika ten insanı çileden çıka -
racak bir şey idi. Gözlerinde ~tlı bir 
rüyaya benziyen mahmurluk vardı. 
Sülün gibi Yücudu insanın kalbini ken 
dine doğru çekiyordu. F.Jlerini kalça · 
Iarının üstüne koyarak mütebesı:ıim 

bir çehre ile öyle bir bakışı ,·ardı ki 
en hareket.c;iz insanlarda bile ihtiras 
uyandırabilirdi. 

Gaytano arabanın üstünden at -
ladr. Bir dakika kadar France~ca ile 
konuştu. Sonra geriye döndü. Tahsin 
Recaiye: 

- Nasıl, güzt'l değil mi?,, dedi. 
Sonra atını kamçılıyarak tekrar 

yola deYam etti. Yolda giderken Tah
sin Recaiye bu kadının kendi hemşi -
resi olduğunu söyledi. Evlendiği a -
dam krymetsiz bir adam çıkmıştı. Ka
rısının ahlaki faziletine ahikadar ol
mryordu. Kendi çalı~maksızrn bir ta • 
bak makarna, bir cigara bulmak şar· 
tiyle her şeye tahammül ediyordu. 

Tahsin Recai o geceyi Francesca
yı düşünmekle geçirmişti. Gözüne uy
ku girmedi. Ertesi günü gene yolda 
Francescayı görmek arzusuyla bir 
gün evvel gittikleri yerlere gitmek is· 
tedi. O gün genç ve güzel kadını ge -
ne gördü. Bu defa gençliğini ye gü -
zelliğini bir kat daha artmış buldu. 
Bu defa Gaytano müşterisi Tahsin 
Recaiyi J<~rancescaya pre1.ante etti: 

'' Bir zengin seyyah!,, olarak ta· 
nıttı. Giderken hemşire.c;ine: 
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Esrarengiz 1 
Babeşistanl ~ 

Yazan: Marsel Prat ••••••• l!lölem: 1 -

Jk yarabldığı gibi- Duyduğum sabırsız
lık - Harp çıkarsa - Ateşe tapanlar 

Bugünden itibaren okurları -
11Uza Framanın meşhur gezgin· 
lerlnden "Jlarsel Prat..ın Habe
§istanda yaptığı büyük bir ge -
zintinln hikayesini vermeğe baş 
llgoruz. Bu yazılar, ıimdiye ka
dar Habeşistana dair yazılan 
ı:e bir çoğu uydurma bulunan 
yazıların wtünde lıakll..i ve ye
rinde görülmüş bir araştırma • 
mn mahsulüdür. "lJfarsel Prat· 
ın,, bir kadın olduğunu da dü
şünürseniz bu yazıların hcyeca 
nıfll daha iyi hissedebilirsiniz! 

Afrika kıtasırun haritası gözönü • 
ne alınınca burada bulunan memle -
ketlerin hemen hepsi Avrupa devlet -
]erinden .birinin rengine boyanmış gö
ü1Ur. Her biri bir memleketin mü!'! -
mlekesidir. Yalnız mü tcsna olan 

ir nokta vardır, bu da Habeşistan -
dır. Habeşistan Afrlkanın biricik müs 

kil ülkesidir. 
Bu Ulke tarihin e ki çağlarında , 

iristiyanlığın ilk günlerinde birden-

bire eski Mısırlılar, eski Geldaniler 
gibi bir imparatorluk olarak meyda
na çıkmıştır. Büyük, medeni bir ül -
ke olarak tanınmıştır. O rnkit Habe -
şistanın denizde limanları olmuştur. 

O zaman merkezi olan (A Xoum) bil -
tün dünyaya şöhret ~lmıştır. Sonra 
asırlar geçmiş, bu imparatorluk da es
ki şöhretini kaybetmiştir. Nihayet 
Jngiltere, Fransa, İtalya gibi müstem· 
lekeci büyük Anupa de\'letleri gele -
rek Habeşiı:;tanı her taraftan sarmış -
lardır. Bu memleketin sahil mıntaka
lnrını ondan almışlardır. 

Habeşistan hakikaten feykalfıde 

bir memlekettir. Çünkü bu memleke -
tin hemen her tarafı dünyanın ilk ya· 
ratıldığı ,·aziyette bulunmaktadır. Bu 
memlekette ne şimendifer, ne de oto
büs andır. Yalnız sahildeki ( Cibuti) 
)i (Adisababa)ya bağhyan bir tek şi
mendiferi vardır. 

~n Habeşistanın ne merkezi olan 
ve yegane modern binaları bulunan 
Adisababayı görmek için, ne de bura
daki sara),nda oturan kara renkli 

Yazan : Kadircan Kaf lı 

Sokakta üç atlı vardı. Bunlar, 
silahlı idi. üçü de iri yarı 

Bö lem: 65 
baştan ayağa kadaı 
adamlardı .... 

- El·et, yalnız sol kolu dirseiinden 
çıkmı;; n kumanda köprüsünden gü
,·erteye düştüğü sırada başı yere !;ar· 
ptığı için çokça sarsılmış .. 

- Manfredonyaya ne zaman gide · 
cek acaba? .• 

- Bugünlerde yola çıkamaz, kor -
kar .. Gemiı:;inin de eksiklerini tamam
laması gerek. Gene, bir iki hafta ka · 
dar kalır ... 

lki arkadaş şatonun etrafında da 
dolaştılar. Kale kumandanı kont A • 
Jigranti, amiral Armenyoyu kendisi· 
ne konuk yapmıştı. Tuhafı şu ki ayni 
zamanda Napoli kralı Ferdinanda sı
ğrnınış olan prens Leonardo da sev -
gifü;i Ye Niko ile birJikte bu şatoya 
inmişti. Armenyonun yanında kızı 
KorneJya da Yardr. Bunların, biribir
Jeril<? karşılaştıkları zaman ne yap • 
tıklarım. neler düşündüklerini hiç 
kimı:;e bilmiyordu. 

Kara Hasan şatoya glrmeyl bile 
göze alıyordu. Fakat bu, lüzumundan 
fazla bir atıljl;anlık olurdu. Oraya gir· 
se bile aradıklarını bulması kolay mı 
idi? .. 

Ince Hüse);n onun gibi düşilnmü 
yordu. 

- Bunlar. ölünceye kadar şatoda 
kalacak değiller ya .• Elbet dışarı çı· 
kncaktnr. Armenyonun Manfredonya-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
- Bu akşam seni Rozina mutlaka 

bekliyor.,, dedi. 
Acaba Rozina kim idi? Genç ve 

güzel Francescanın gideceği yer 
nasıl bir yer idi? 

Gaytano bunu Tahsin Recaiye an 
]attı: Rozina Napolinin zevk ehli bir 
kadını idi ki bunun evinde fevkalade 
eğlenceler olurdu. İnsan orada ken -
a.nıaaet.a cennerte sanırdı. Orada 
Francesca güzel danslar yapıyordu. 

Güzel şarkılar söylüyordu. Eğer Tah 
sin Recai arzu ederse kendisi oraya 
götürebilirdi. 

Bu öyle bir teklif idi ki Tah.~in 
Recai gibi biraz gezmek n eğlenmek 

için A vrupaya seyahate çıkmış bir 
adam için bulunmaz bir fırsat idi. Bu 
fırsatı kaçırmak nhmakhk olurdu. 
Tahsin Recai hiç de düşünmeğe lüzum 
görmeden: 

- Çok iyi olur. Gidelim.,, 
Dedi. ~ • 

(Sonu yarın) 

insanların imparatoru (Haile Selasi
ye) yi görmek için buraya gittim. 

Hayır, hiç bir vakit Marsilyadan 
vapura binerek CCibuti)ye çıkmak, o
radan trene binerek (Adisababa)ya 
gitmek benim için bir zeyk '\'e merak 
mevzuu olamazdı. Ben bu memlekette 
hiç kimsenin görmediği ,.e bilmediği 
yerleri görmek ve anlamak için bura • 
ya gittim. Onun için (Eritre) budu -
donda bulunan (Tigre) ile İngiliz Su
danının hududunda bulunan (Beni -
Şang) eyaletlerine gitmeği tercih et
tim. Buralarda ilk insanlar gibi yaşı
yan Habeşlileri tetkik etmek istedim. 
Benim seyahat notların bu yerlere 
ait müşahede n intibalanmı teşkil e· 
decektir. 

* ,,. • 
Nihayet birkaç saate kadar Habeş 

topraklarına girmiş olacağım. Bilmi -
yorum bugün niçin kendimde büyük 
bir sabırsızlık var? 

Şimdi Habeşistana ilk seyahat 
ettiğim sırada İngiliz zabitlerinin ha
na söyledikleri sözleri hatırlıyorum. 

Onlar diyorlardı ki: 
"İtalyanlar ile Habeşliler büyük 

bir asabiyet içindedirler. Hudutlarda 
.hadiseler çıkması hergün bekleniyor. 
Bunun sonu fenaya varacak. Hele şu 
haritaya bakınız: Görüyorsunuz ki 
Habeşistan İtalyanın iki müstemleke 
si arasında sıkışmış bir Yaziyettedir. 
Bir taraftan Somali, öbür taraftan E
ritre sanki bir kıskaç teşkil etmekte -
dir. Bir kıskaç ile ceviz, nasıl kırılırsa 
bir gün Somali ile Eritre de Habe -
şfştanı ezmek istiyecektir.ltaJyanlann 
Somali ile Eritreyi birleştirmek iste· 

ya, I.eonardo ile diğerlerinin de Na · 
poliye gideceklerini herkes söylüyor. 

Diyoı du. 
Kara Hasan cevap ,·erdi: 

- Doğru söylüyorsun? Yolda ön · 
!erini keserek haklamak mümkündür. 
Fakat onların çıkmalarını bekliyeme 
yiz ki ... Onümüzdeki cuma akşamı 

Deli Murat Kara Kartalı Santa Mar· 
ya kayalıklarına getirecek. Orada bizi 
bulma.c;ı gerek. Orada bulunmamız i
çin de bu işi üç güne kadar her halde 
bitirmeli .. 

ince Hüseyin bu sözlere hak verdi· 
ği için susmuştu. 

Bu sırada hızlı nal sesleri duyul · 
du. Bir ka~mga gibi yaklaştı ve ha • 
mn önünde durdu. 

Kara Ha.c;an pencereye koştu. 
Sokakta iiç atlı vardı. Bunlar baş -

tan ayağa kadar silahlı idi. ü~ü de 
uzun saçlı uzun bıyıklı iri yarı adam
lardr. tık görünüşte insana korku n· 
ren halleri vardı. 

Hancı korkudan dışarı çıkmıyordu. 
içlerinden en irisi, kapıyı, kırar gi· 

bi tekmeledi: 
- Aç!.. Ulan, aç diyorum sana ... 

Yoksa ... 
O zamanlarda vakit vakit bu kı -

Irkta adamlar, kendilerini koruyan 
prens -ve krallara gftvenerek ortalığı 
alt üst ederlerdi. Halk, onların f e • 
nalıklarından kurtulmak için elden 
geldiği kadar hizmet eder, bir şey 
esirgememeğe çalışırdı. 

Hancı da, duymamazlıktan gelme· 
nin faydasızlığını anlamış olmalı ki 
hemen dışarı frrladı. YerlC're kadar 
eğilerek üç yolcuya yol gösferdi: 

- Buyurunuz sayın senyorlar •• Bl· 
ze onur verdiniz ... 

Üç yoku sırıttılar. Hancıyı şöyle 
tepeden aşağıya süzdükten sonra içe
ri girdiler. 

Ayaklarını o kadar hızlı ba~ıyor
lardı ki zaten tahtadan olan merdi· 
,·enler, sarsılıyordu. Mahmuzların 

şakırtısı Kara Hasanla arkadaşının 
odasına kadar geliyordu. 

Kara Hasan: 
- Bu allahın belcilariyle çatışma

sak ! ... 
Diye mırıldandı. 

Fakat onların oda mı yoklıyan ol
madı. Yalnız Hancıya: 

meleri pek tabiidir. Bunun önüne ge
çilemez. Sonra Habeşistan toprakları 
gayet zengindir. Burada altın, platin 
madenleri var. Petrol ,·ar, yakut taş· 
ları çoktur. Bunun için Habeşistan 
üzerinde büyük siyasi ihtiraslar çar-
pışıyor.,, . ~ . 

Acaba Habeşistanın henüz keş -
f edilmemiş olan meçhul bucaklarına 

girmek için ısrar etmekle iyi bir şey 
yapmış oluyor muyum? Acaba bana 
"gitme,. "ihtiyatlı ol.., diyenlerin söz· 
lerini dinlemekle hata etmiyor mu -
yum? 

Bana diyorlardı ki: , 
"Sen kendini ölüme götürüyorsun. 

Bu vahşi ve müteassıp kabilelerin içe
risine girerek şimdiye kadar hiç bir 
Avrupalının ayak ba~madığı yerlerde 
dolaşmak hir kadının yapacağı iş de· 
i!ildir. Buraluda Habeş imparatoru -
nun da hiç bir nüfuzu yoktur. Bura -
l.ırdaki kabilelerin reisi <Hogol)dur. 
Bu adam fevkalade bir kudret n kuv· 
nt f?.ahibidir. İmparator buna şimdi • 
ye kadar söz geçirmeğe muvaffak o -
lamamıştır.,. Bununla beraber bütün 
"'~· sözler benim \,;zerimde tesirsiz ka
lıyor. Meçhul bir ku\'nt beni bu 
meçh1ll n ayni zamanda tehlikeli 
verlere doğru 5:Ürükleyip götürüyor. 

Gene dennin mevzun yürüyüşleri 
;ı" bu meçhul yerlere doğru giderken 
bir lngiliz zabitinin lngilizlerin Ha -
beş meselesindeki ro1Jerl hakkında ba-1 
na söylediği sözleri düşüniiyorum: 

"Elt~r Hah<'şliler iJe ltaJyanJar a· 
rasında hir harp ~ıkacak olursa bizim 
bu kavgaya karışmamamız lazım. Bl • 

- Bu oda daha güzel ve geıtl~ 
örünüyor. Kim var burada? ... 

Diye sorulduğu zaman şu c:e 
verildiğini duydu: 

- Kalabriya'lı bir şövalye .. 1 

niye Maçini .. . 
- Yaaaa ... Hemşeriyiz demelv 

halde rahatsız etmi.relim. Yakt 
olursa elbet tanışını ... 

Kara Hasan homurdandı: 
- Bu kabadayılarla tanışma1' 

tü olmazdı ama, şimdi kendi i~ 
bakmak gerek. Uzak dursunlar ... 
Yanlarındaki odaya geçmişJerd 
Etrafta hiç kimse yokmuş gibi 

sek sesle konuşuyorlardı. 
Kara Hasanla arkadaşı bunlaıi 

dırmıyacaklardı. 

Fakat ince Hüseyin bir aralı1' 
üç yolcu arasında Armenyo ıif 
söylendiğini, tekrarlandığını dil 
gibi olda. Kulağını zaten ince re 
ma olan dıvara dayadı. Dinledi. 

Ayni zamanda Kara ihsanı çı; 

dı: 

- Sen de dinle .•. Uzaklarda B 

ğımızı galiba ayağımıza gelmiş bul 
ğız ... 

Diye fısıldadı. 
Üç yolcunun konuştukları 

dı: 

- Armenyoya bizi Kont Aligr' 
tavsiye etmiş olmalı! ..• 

- Ona şüphe mi var? Şu Rot> 
işini o kadar çabuk temizledik 
Hiç kimsenin haberi bile olmadı· 

- Fakat yiğit delikanlı idi do 
~u ... Son nefesinde bile ... 

- Birdenbire doğrulmuştu da, 
rime bir aslan gibi saldırmıştı. 

- Bu srrada güzel Kontes Graçfı 
"''" ....... y.;. , • .;1.1. '7- --- _ .. ::. ... 

- IJ·i ki o çığlığı atmıştı. Rot1 
bu sesin geldiği tarafa bakmak 
dönmüştü de böylelikle sen keli 
kurtarmış oldun? 

Kalın ve sert bir ses bu konuş 
ları kesti: 

- Yeter artık.. Bizim işimi:t 
Armenyonun bize ne yaptırac:ı 

merak ediyorum .. Şu senyörlerde~ 
risi bizi dolgunca bir para ile teJl1 
olarak yanına alsa da, serserili~ 
kurtulsak ... 

- Ben doğrusu senin gibi şiki 
değilim ... 

zim \·aziyetimiz kavga edenler ~ 
5ında hakem vazifesi görmek ol 
lıdır. Biz Habeşistanın ~,kılmasıll1 

temiyoruz. Bu imparatorluğun f'• 
masını istiyoruz.Bizim için yegiJ\~ 
him olan şey (Tana) gölüdür. ~~ 
menfaatimiz bu gölün Habeşlılt 
linde kalmasındadır. Çünkü Niliıı 
ları hu kaynaktan gelir. (Tana) (" 
mavi Nilin başıdır. Mavi Nil ise ' 
dan) ile CMısır)ın hayatıdır. t 
(Tana) gölü Habeşistanm elindt11 

karsa, bu gölü zaptedecek ot~P 
sularını başka tarafa çevirirler'e 
zim ntüstemlekelerimiz mahvolur• 1 
rüyor musunuz. dünyanın sulhıl '# 
Habeşistanın gene Habeş1iler eli 
kalma51 icap ediyor.,, 1~ Nihayet en son lngiliz karak0 

da geçtim. Artık bundan sonı1l ~ 
şey yok. Her yer dünyanın ilk ,-Şıı 
tıldığı zamandaki manzarasını ııı 
faza ediyor. . r 

Burada bana biraz şaşkııt.11~ ttl 
di. Bir şeyin eksikliğini hissedır0,4 
Bu ek~iklik de hudut denilen ~e.e 
Biz A nupalıların düşüncelerif111ıtı 
re bir harbin sebebi hudut alAtllt 
lan bir sınır taşının, yahut dire! 
yerinden oynatılmasıdır. Bu~B P' 
böyle bir şey yok. Habeşistan ıxtıei~ 
torluiunun hududu geniş bir s~ ı 
mıntakası olmaktan ibaret. Dalı~P 
ride bir takım kabileler ,·ar ki b ti 
yaşlarını, ne kadar zamandan~~!. 
yerlerde bulunduklannı bile bıl 9 
lar. Ancak hangi milliyete menstı ıı' 
duklarını farkediyorlar. Bu~tıır,ıt' 
yatlarında hiç beyaz insan gor~-1 
lerdir. ( A rkaaı v 
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1 Yabancı Memleketler Poslası 1 

Suriye ue lUnn cunı~uriyetleri 
Cumhuriyetlerin 
değişiyor mu? 
Halep (Özel muhabirimiz yazı· 

yor) - Paristen gelen haberler 
Suriye komiseri Kont dö Martenin 
birincitetrin batında Suriyeye dö
neceğini •bildirmektedir. Komiıer 
Pariıten döner dönmez Suriye ve 
Lübnan cumhuriyetlerinin idare 
tekillerinde esaslı bir takım eleği· 
!iklikler yapılmak ihtimali var • 
aır. Şimdiye kadar Lübnanda ye.· 
pılan türlü tecrübelerin hiç bir 
partiyi memnun edemediği gözö • 
nünde bulundurulursa bu değitik 
lik ihtimaline dahn kat'i bir gözle 
bakılabilir. Memleket içinde ve 
resmi çevrenlerde dolatan şayia -
)ara göre Lübnanda f1mdiki 
cmnhurreisi yerine parli.mento 
tarafından intihap edilerek bir 
reia getirilecektir • 

Yemen ordusu erkanı· 
harp reisinin bir 

mektubu 

idare şekilleri 

Hicazı Kralı ile veliahtı Suut 

lngiltere ve Hicaz 
Mısırda çıkan Elkuttam ga • 

zetesi Yemen ordusu ve bu ordu- Süel bir anlaşma yapılmış 
nun kuvvetlendirilmesine çalııan - Ciddeden Mısır gazetelerine 
erkanıharp reisi Süreyya Karha • yazılıyor: - lngiltereye gitmi§ 
ıgakay aleyhinde bazı neşriyatta ve bir müddet orada kalmış olan 
bulunması dolayısiyle Elbelağ ga· Hicaz velinhti Suut memleketine 
zetesi Süreyya Karbagakayın bir dönmüt bulunuyor. Bu gezinin iki 
mektubunu ne§retmektediı. memleket arasındaki emniyellizli 

Süreyya Karbagakay, knndiıi - ği ortadan kaldırdığı bildirilmek· 
nin öztürk olduğunu, Efg :..\1iıtan· tedir. İngiltere hükumeti ıüel ve e 
dan Mısıra geldiğini ve Mısırdan ekonomik alanlarda Hicazla elbir· 
Eıfganistana gittini, Elmukattam liği yapacaktır. Böylece sağlanan 
gazetesinde anlatıldığı gibi Kama ıiyaaanın bütün doğu ıiyaıaaı ü • 
lizm dütmanı olmayıp Atatürke zerinde iyi tesirler yapacağına mu 
en mukaades bağlarla bağlı oldu· hakkak gözile bakılabilir. Hicaz 
iunu söylüyor ve "Atatürk velini · kralı memleket içinde yapılacak 
metimdir, tanıdığım en mukadde-a tecime} işlere büyük yardımlarda 
,ahsiyettir, ben de Türkiye ciimhu bulunmnya da ıöz vermiştir. 
riyeti tebaasındandım,, diyor. 

BiR KONSOLOSLUK -
Mısır gazeteleri tarafmdaYı veri • 
len malfunata göre Habeş hüku • 
meli Yemende bir konıolosluk aç· 
mağa karar vermiştir. 

!RANDA TEFTiŞLER - Tah· 
ran - Şahinşah haZTetleri Hazar 
<lenizinin sahillerindeki askeri 
mevkileri teftiş ettikten ıo~va dev 
let merkezine dönmüştür. 

Bahreyn - Muhammere ve A • 
badattan gelen 150 Arap ailesi 
Bahreyne gelmişti. Bunlar,n bu ıe 
l<ilde Bahreyne dönmeleriuin se • 
bebi lran hükUınetinin memleketi 
dahilinde ikamet edenler üzerin· 
de askerlik kanununu tatbik etme
si, bütün mekteplerde faı·isi ile 
tedrisat yaptırmasıdır. 

Halep - Musul yolu 
Tel küçük ile Musul arasında oto· 

büs seferlerine başkanmıştır. Şimdiye 
kadar uzun znhmetlcrle çekilen bu yo· 
lu otobüsler iki saatte katetmektedir. 
Bu suretle Halepten kalkan bir yolcu 
24 saat sonra Musula varıyor. 

yahut tutulacak gibi şüt atıyorlardı. 
Bununla beraber bu hal sonuna kadar 
böyle süremedi. 4 Uncü dakikada File • 
ret altıncı, 41 inci dakikada Ali Rıza 
yedinci, 42 inci de Naci sekizinci, 43 
Üncü de gene Naci dokuzuncu sayıları 
çıkardılar. Sanki son dakikaları bek • 
liyorlarmış gibi. 

Oyun böyle O • 9 bitti. 
* • • 

Eksik geldikleri söylenen Toroslula
rın sol bekleriyle, orta haflarını ye 
kalecilerini beğendik. Türkiyenin en 
yüksek takımına karşı böyle bir yeni -
Jiş kendilerini müteessir etmemelidir. 

•• 
Yarın Altınordu Trabzon grupu 

§ampiyonu Samsun tnkımiyle dömi fi· 
nal maçını yapacak, bu maçın galibi 
Fcnerbahçeye karşı pazar günü şampi 

onluk ma mı oynıyacaldır. 

Efganislan haberleri ve 
as1ls1z kaynaklar 

Efganistanm Mısır elçiliği Mı -
sır gazetelerine şu malümatı ver · 
miştir: 

"Huduttaki bazı kabilelerin son 
günlerde hükumeti ku~kula.ndırdı· 
ğına dair yapılan bütün neşriyat 
asılsızdır. (Kabil) de sabtk kral 
Amanullah hanı tahta geçirmek i· 
çin çalışan bazı münevverlerin bir 
suikast hazırladıkları için tevkif 
edildikleri ve hük\imetin vergile -
ri toplamak hususunda şiddet gös 
termesi yüzünden halkın hoşnut 
olmadığına dair yapılan haber • 
lerin de aalı yoktur. Bulanıl;: suda 
avlanme.k istiyen bir takım ga -
razkarların uydurmalandır. 

Yetmiş beş bin liralık 
yeni bir inci 

Kudüs (Özel muhabirimiz ya -
zryor) - Güveyt emiri iki ıekre -
teri ve baştan başa zenci maiyet 
askerleri yanında bulunduiu nal· 
de gazetecileri kabul etmittir. Son 
zamanlarda bir inci avcıamın Gü· 
veyt sularında bulduğu yetmiş bet 
bin lira değerinde büyük bir inci· 
yi övünerek göstermit df?miştir 

ki: 
- Benim ulusum en mesut u • 

luslardan Jaha ziyade mesuttur. 
Arabistan içinde biricik müstakil 
memleket, benim memleketimdir. 
İngiltereyi çok beğeniyorum. Ora· 
ya gittiğim zaman terakkilerini 
hayranlıkla gördüm. Halkmım, 
Jngiliz siya.sal memmlarma hüku· 
metimi protesto ettikleri havaddisi 
yalandır. Vergi vermiyen bir ulu· 
ıun tikiyet etmiye hakkı yoktur. 

Ul~slar konseyinde heyecanlı celse 
(Üstyanı Birincide) 

müsavatı ve vazife müsavatı ola • 
maz. ltalya ıurasıru kat'i olarak 
beyan etmeğe mecburclur ki, eğer 
Uluslar Sosyetesinde Hab~şistan 
ile hemseviye olarak müzakere]e· 
re devam edilecek olursa medeni 
ulua izzeti nefai ağır surette yara
lanmış olacaktır ve latlya Habeıis 
tana bu müsavtı tanımaktan imfr 
na eder.,, 

ADISABABADA YENi BiR 
HADiSE 

Roma, 4 (A. A.) -Adiıaba -
hada yeni bir ltalyan • Habeı ha
disesi vukubulduğu bildiriliyor. 
Bir İtalyan enjenyörüne yolda ta
arruz edilerek yere atdmış ve bu 
mühendisle diğer bir İtalyan mü· 
hendisinin evleri taş& hıtulmuı • 
tur. 

ltalyanın Adisababa orta elçisi 
hadiseyi protesto ederek İtalyan -
ların ileride meşru müdafaa vası
taları kullanmasından mes'ul ola
mıyacağını bildirmiştir. 

iKi BiN HABEŞ ASK.ERi 
OGADEN YOLUNDA 

Londra, 4 (A. A.) - Daily Te
legraph'ın yazdığına göre iki bin 
Habe§ askeri, Kullo iH ilbayı ve 
eski imparatorluk muhafız komu· 
tanı Habute. Nikalle'n\n kuman -
dası altında olarak dün Adisaba · 
badan Ogaden'e hareket etmiştir. 

DURUM KARANLIK 
Cenevre, 4 (A. A.) - Röyter 

Ajansı 'bildiriyor: 
Durum karanlık olm('lkta 1>erde

vamd ır. B. Alnisi dün B. Laval ile 
görütmüştür." ltalyanın durumun
da kat'iyyen değiıiklik olmadığı 
anlatılmaktadır. 

Eden Ekeıleben'de 
Ekesleben, 4 (A. A.) - B. E, 

den, fırtına sırasında Cenevreden 
buraya gelmit ve doğruca B. Bald 
vin'in oturduğu otele gitmiıtir. 
Akıam yemeğini berabeı· yiyecek-
tir. 

Uluslar Kurumunun mevkii 
Habq Meselesine Bağlı 

Cenevre, 4 (A. A.) - Ameri -
kan senatörü B. Pope Amerikan 
gazetecilerine demiştir ki: 

"Ulu~lar Sosyetesi ltalya ile 
Habeıistan arasında bir harbin ö
nüne geçerek bir ba§atı elde ede
bilirse müşterek güvenlik prensi 
pinin müessir olduğunu göstere -
cektir. Ben eminim ki, böyle bir 
batarı Amerikada uzla~ı komiı • 
yonlariyle elbirliği etmek y-;.!un -
da co§kun bir hareket u}• andıra -
caktır.,, 

Somaliye Binlerce Çuval 
Yiyecek Gidiyor 

Bombay, 4 (A.A.) - Kenia va
puru 200 bin çuval pirinci hami -
len Somalıya hareket etmiştir. 

Bir Ccısuı Yakalandı 
Adisababa, 4 (A. A .) - Fran

sa elçiliği, Fransız tebaasından 
Deroquefeume'ün Djidjiğa.' da ca· 
susluk suçuyle tevkif edilmiş ol -
duğunu teyit etmekted:r. Dirida • 
oua'daki Fransız konsolosu bu 
mesele hakkında bir ge•·ç.in yap -
mak üzere Djidjiğa'ya gidecek • 
tir. 

Mısır Uzerinden geçecek 
Tayyareler 

Ke.hirc:, fi (A. A.) - HükUmet 
diğer devletlere bir nota vererek 
tayyarelerin Mısır toprakları üze· 
rinden uçuşuna ait bulunan 1927 
tarihli nizamnameyi hatırlatma · 
ğa karar vermittir. Bununla bera
ber, hükumet, uçuş müsaadesi di
leği ile uçakların UÇU§U arasında
ki mecburi müddeti 15 günden 8 
güne indirmeğe niyetlidiı. 

Paris, 4 (A. A.)_ - Gazeteler,. 

Cenevre toplantısının, yüksek bir 
önemi olduğunu .anmamakta ve 
dikkatlerini, Pariste topJanan ha
kemlerin verdikleri karara çevir· 
mektedirler. 

Matin gazetesi, hakemlerin, 
vakiaların degerlerini ölçmekle 
iktifa edeceklerini, fakat hadiıe 
hakkındaki ıahadetlerin sarih ol • 
mamasından ötürü eksperlerin, 
vakaları tam olarak belitmek im -
kanını bulamadıklarını yazmak 
tadır. Bu sebeple eksper;er, taraf· 
lardan hiçbirinin arsıuluıe.l meı'. 
uliyetine hüküm verememi~ler, 

menfi · olmakla beraber meseleyi, 
hakemlik salahiyetlerinin hududu 
içinde kotaran bir ıonuç elde et -
mitlerdir. 

"Petit Journal,, gazetesi ha 
kemlerin hepsine sorular ıormu§
tur. 

B. de Le.pradelle fU diyevde bu 
lunmuıtur: 

"Hakemler taralındaı1 göateri -
len U%ltıfma egiliminin - anlaı -
ma:dığı barı§ yolu Üe kotarmak 
imkanına bir iıaret •ayıimaıı u -
mulabilir. 

Komi•yQn, haJiıenin) ıon dere
cebir önemi olmadığını ve Habe
ıi•tan tarafından kasten yapılma
dığını te•bit etmi.ftir. 
K~tarma keyfiyetinde amil o .. 

lan ruhtan mülhem olarak, bir ıa• 
lQ§ma yolu bulmaklığın imkanıız 
olmaması gerektir.,, 

Profesör Jezge kesin hükümler 
vermenin mevaimıiz olacağını fa
kat şimdiden büyük bir şey kaza
nıldığını söylemit ve "1ı;ıdise dü • 
zeltilmiıtir. Şimdi me&eleyi bu 
evresinden muhakeme etmelidir,,, 
diye ilave etmiıtir. J 

B. Pol\t.i• demif\i1' kl ı 
"Verilen hüküm, "ltaJisenln 'lie

yeti umumiyesi üz.erinde mu hak -
kak l•ir tesir yapabilir. 

ltalyan hakemleri u%lQ§mtİğa 
taraftar görünmütler ve iti teskin 
etmek isteğini göstermiilerdir. 

Verilen oyların topluluğu bu • 
nun en bariz ifadesidir. 
Aynı zamanda, güçlül<.leri orta

dan kaldırmağa ve ltalya'nın iz· 
zeti nefsini korumağa da gayret 
edilmiıtir. 

Bütün bunlar hayra alamettir 
fakat, keıin bir fikir e.:linecek o 
lan gene ancak Cenevre'dir.,, 

Amerika imtiyazı Geri MI 
Alıyor? 

Roma, 4 (A. A.) - Italyan ha· 
sını Ricket imtiyazından bahse 
derek bu işte lngilterenin gayet 
açık bir manevrasını V';! Haheıis
tanın da fena niyetlerinin bir bel 
geaini görmektedir. 

I mtiyazın U yand ırclığı 
Sinirlilik 

..,. 

Vaşington, 4 (A. A.) - Stan -
dard Oil kumpanyasır.m ıubeıi 
olan Socony Vacuum Company, 
Habeşistan imtiyazı büvük bir si
nirlilik uyandırdığı j!iin bunun 
terkcdilmesi pek istend: ğini ıöy • 
liyen Bakan CordeH Hill'in ıahsi 
dileği üzerine, bu imtiyazı terket· 
meğe karar vermi§tir. 

B. Hull, bu gibi imtiyazların bu 
sırada, barıtın muhafan.ıı husu 
ıunda önemli bir engel teşkil etti
ğini ve bunların ağır scınuçlar do 
ğurabileceğini anlatmı,tır. 

Riket Hareket Ctti 
Cibuti, 4 (A. A.) - Reuter A

jansının öğrendiğine g;)re, Habeı 
hükumetiyle imtiyaz işini görüt -
mü§ olan Rickett bir F cansız va -
puru ile Kahireye gitmek üzere 
Cibutiden hareket etmittir. 

Diğer taraftan Habetiıtanda 
P.,etrol imtiyazının önemli netice • 

leri konuıulurken Amerika Dıt 
Bakanı Hul hükumetinin bundan 
haberi olmadığını söylemi§tir. 
Bununla beraber Habeı hükumeti 
de, imtiyazın tamamen ekonomik 
bir mahiyette bulunduğunu ve hu· 
kuku hükümranisi içinde olduğu· 
nu yaymııtır. 
lıtanbuldaki ltalyanlar Emre 

Hazır 
lstanbuldaki bütün İtalyanlar, 

İtalyan Baıkonsolosu 8&.y Saler .. 
no Meleye müracaat ederek, va • 
tan uğrunda ve hizmet için emre 
hazır olduklarını söyleır.iıler, bat 
konsolos bunu, geçen gün ltalyan 
kulübünde yapılan toplantının ne· 
ticelerile birlikte İtalyan Elçisi 
Bay )Karlo Galli'ye bi!dirmiştir. 

İtalyan elçisi mütehaHİs oldu • 
ğunu ıöylemit ve hadiseyi hükii • 
met merkezine bildireceğini an • 
latmııtır. 

B. Aloisiden sonra Habe~ dele• 
geıi B. Jese ltalyan r\elegcsinin 
sözlerini protesto ettikten sonra 
Ualual hadisesinden Habeşisla 
nın kat'iyyen mes'ul ohnad!ğma 
4.Iair ittifakla verilen hakem kara· 
rmı kaydetmit ve ortada hadise 
kalmayınca ltalyanın süel kdbir~ 
lerinin de artık haklı olmadığını 
ıö1liyerek demiıtir ki: 

"Vakit dardır, birka~ güne ka· 
'dar Habe§istana karş: bir imha 
harbının baılayıp ba§layamıya • 
rafını bilmek lazımdır.,, 

Jıpanya delegesi B. Oliva da 
Uluslar Sosyetesinin kendi pak • 
tmm nizamlarını tatbik için her 
,eyi yapması lazımgeldiğini söy• 
lomiftir. 

Bunun üzerine başkan celseyi 
~~mıt ve konseyi bili.hare top· 
anlıya çağıracağını bilairmi~tir. 

Toplantı Tehir Edildi 
Cenevre, 4 (A. A.) - Röyter 

bildiriyor: Sanıldığına göre kon" 
aey, vaziyeti tetkik için Habe~ he· 
yeti murahhasaıma vakit bırak • 
mak üzere toplantısını tehir et • 
mittir. Ba§lıca delegeler biribirİ1 

ne aykırı dü§en tezler;n arasını 
bulmak için müzakerelere devanı 
edeceklerdir. Konsey başk:.mı 
l>ulunan Arjantin delegesi B. Gu~ 
inazunun daveti üzerine tekrar 
toplanabilecektir. 
Uluılar Sosyetesi için l;ir 11naç 1 

Cenevre, .4 (A. A.) - B. Edetı 
konaeydeki beyanatı sıraıınaa I· 
talyan - Habeı anlaımazhğın111 

ıulh yolu ile halledilmesi için bii" 
tün gayretini aarfedec~ğini söY " 
lemit ve demiştir ki: 

"Uluslar Sosyetesi bugün ha • 
yati bir imtihan durumu geçir • 
mektedir. Eğer, bunu muvatfn!d " 
yelle atlatamazıa nüfuzu vahiJ1l 
ıurette zayıflamı~ olacaktır. V " 
luılar Sosyetesinin yıkılnınııı ve 
bunu takip edecek olan araıı&lusill 
karıtıklık dünya isin bir {eliket 
olace.ktır.,, 

Bugün 
Cenevre, 4 (A. A-.) - B. Eden 

yarın bilhaaaa Türk, ÇekosloYak· 
ye., Danimarka, Polonya delege • 
lerile görüıecektir. 

Aloi•i'nin Sözleri 
Cenevre, 4 (A. A.) - ltalyan 

delegeıi B. Aloisi yabancı aaze .• 
tecileri kabul ederek demiıtir 1<1

: 
ı· ·"J11 

"- Konseyde de söyle~ıs1 
• 

gibi, ltalya kendi meriaatierinı~ 
korunması icin lüzumlu olacak bıJ 
tün tedbirlerln alınması huausun·. 

f ;ııı 
da tam bir hareket serbeı 1

' t 
muhı?.faza etmekte'diT. Bu hareke. 
serbestliği gerelC Uluslar SosYe~1: .. 
ainden çekilmeğe, gerek harp 1 ş 
nma ıamildir.11 )! ... - -



Büyük Harpte 
Ingiliz, Fransız kruvazör

erini nasıl batırdım? 
Gizli bir emirle ğece yarısında meç
hul bir semte doğru hareket etmiştik 

Yazan: Mütekait topçu kumandanı M. Ertuğnıl 

1 - o·.. 11 .. -lel'· ous A. mevzu 2 - Dag Bt. mer.·=:i • • 1 - Gcmilcrirı limandaki yer -
te~· ( X J işaretleri denizaltı gemilerin den korunmak irin nerilcn ağları gös
\,1110r. 4 - Yanan obüs ccp!ıaneliği 5 ı·e 6 - Düf}man 1,5 top yerleri. 7 -

"'rırı 8 - Aç:lan top 110/u. 

M iitc.':ait topçu kumandanı 
11üzbaşı lfrtuğrul büyük lıarpte, 
Me9is adasında batırdığı lngİ· 
li:, Fransız muadn kruva:ür -
lc>rinc ait hatıralarını "küçük 
bataryam lngiliz, Fransız mu . 
avin kruvazör/erini nasıl ba -
tırdı?,. başlığı altında yazmış -
tır. Türk askerinin şanlı bir 
dcstaııı olan bu kalıramanlık 
faslını değerli mccmualarınuz • 
dan "as.'wri nıccnıua,.dan ala -
ra'• okuyucularınu:a ucrnıeyc 
1' :Ta{ıf: .. 

Yery·· · h" ld y b .. l '' uıunün şa ıt o ugu u-
1 un ~avnşlarda her Türk zabitinin 
t\}';ıtı; tarihi süsüliyeu tlestanlar· 
a d:>ludur. Herbiri bit epoµeye 
~~vzu teşkil edebilece'" dan ~nen 
•abel · · b' erın - ne yazık k. - bmde 
ır hile l ı· b" k l · İta ne uıvvet ı ı: a emmi Uütekait lopru t.mmmdanı H. Ertuğrul 

t ı~, n:? de kudretli bi; fırç~nın 
asvıriyie tespit edilmi, değiH1r. mir buyurdular. 

di .. ~u; Türk~~ öğ'ünme·nni b·?me- ı WBu ha~i~~ler; komubn~ bulun. 
d' ~~ndcn degıl; öğünm'!yi sevme . dugum kuçuk Erhard <lag topla 
k ıgındendir. O; yarat~ığı lıari- rmdan müteşekkil bataryamla B\:. 
alı-.rı yalnız bir vazife c. larak ya yük Harote Meis ~dar.ırıda "Bena
~ar ~e onu mahviyetin ınziva ve mi Krea~, İngiliz kruva7örünü v~ 
ı ahrcnıiyeti icinde sa~lama"<tan gene bu bataryamla Ar.talyam':l 
C\"\alır. ~ Agva sahilinde Pari dô Franse-:: 

.. Bir harpte en büyük yararlık kruvazörünü ve müteakiben ateş1· 
l?Os• • • ·ı· l l d y d -eren bir lmhraman .n destanı mızın menzı ıne so (U ama ıgın :rı 

~~ kendi ağzından clinlf:mek de _ dolayı açıklarda bir y~Jkenli k:ı 
lH) • w I Al k d k .. .. k·' ona kendi kahran:anlığı hi _ yıgımız a e san r :'\.vazorun•. 
1 ıtye ediidigyi zaman bale. kaba _ batıı maktan ibarettir. 
Q~t· 1 

ı rneyd k L' '- Ben; bir asker olmakhğım it, . ttıah . ana çı mış ır çocuK 
ıu çubıyetiyle kızarrlrğı görü _ bariyle bütün o marazi mahviy 

l', maniasını yenerek biiyüklerimi,.. 

tı Balbuki bir asked neslin ma _ emirlerini yerine gelirr.1ck üu-ı c 
le~~i ~tuvvetlcr!c teçhhi için se . bu hadiselere ait §U makdleyi yaz
"et erınin mcr.lmbeleri birer kuv dım. Bu yazılar arasında herha~
hl.l kaynağıdır. Türk zabiti için: de mahviyete aykırı düşeceğine e
~ :erece fazla mahviyet göster min olduğum bazı hal.! 1 "rım ola · 
tıa~ı' Yetişecek nesli o l<uvvet kay . caktır. Bunların af ile ~örülme 
..... L arından mahrum kı~mak de- sini rica ederim. 
~Cıç:f 
tek~~· Benim menkaı..e denile- - 1 -
ç, ır hareketim yoktu.. Fakat B1RINC1 MEIS BASKINI VE 
dtı~akkale muharebele:-· dahil ol- NETiCESi 
llı.ı gu halde istiklal ht\• binin so
da ~a ~adar geçen asker; hayatım
ı1 halıımin beni karşılML~rdığı ha 
d ..... arp hadiseleri var,.111 ki -'"ge. 
l'illı ~ı olmadığı halde - büyükle · 
~İtıd unları birer menkabe değe 

h~ fal'zettiler. 
oır .. 

%ti cun, Antalyada ş.mdiki sa-
ki rn. olan ziraat topraklarımda 
•ı evımj t d"f . 
lıç:i biiy·· esa u en §erdlendıre ı 
laıf1 ı u~ l(omuta.nımızın. odamda 
di!d ~v alarımdan anl'!l' ıp dinle 

erı hu hAd. l . 
"etia a ıse eri ya.,;ılarımla, 

ecek nesle anlatmakhiiımı c· 

(1 No. lı Paftaya müracaat) 
1916 senesi 1. Kanunun üçün 

de Aydında iken Almanyadan y~ · 
ni gelen Erhatr dağ toplarını te
sellüm ederek kısa bir talim dev
resinden ve atış teftişinden sonr;;. 
ayın sekizinde meçhul bir semt.! 
hareket için hazırlık emrini a!dım. 
Aym onunda 991 No. lı trenle De
nizliye yollandık. Çok cizli tutu 
lan bu hareket; bataryam efrat ve 
zabitanını şüphesiz meraka sev -
ketmi:ıti. Denizlide bir r.ün kal -
dıkta~ sonra (Garbi K3.raağaç -

w:cuu -- -- g - RUHUN 5 I::YI.L·L ı s::;;; 

Seyahat Notları 

PLE'VNE, 
Bulgaristan muhabirimizden: 

Trenin penceresinden, Plevne 
aırtlarıncla dikili Anıtlar görünü
yor. Ruslar dikilmişler. Romen -
ler dikmişler.. Kendi öf;jleri i
çin. 

Plevne istasyonundan şehre doğ 
ru, yeşillikler, ağaçlar arasından 
s:eçerken, arabacım, yamndan 
geçmekte olan diğer bir :ırabacı r 
ile Türkçe selamlaştı. 1 

- Sen Türk müsün? dedim. ' 
1 

. - · Evet, ağabey. 
- Beni Osman Paşa tabyala -

rma doğru götürsene! .. 

• 

Şehrin ortasından dört nala koş 
turulan atlarımız bizi alabildiği -
ne sürüklüyor. Demir parmaklık· 
ların üzerinde sıra, sıra süngüler 
dikili olan bir bahçenin önünde 
durduk. Burası, Gazi Osman Pa
şanın Rus imparatoru Ale~~sandr 
lle karşılaştığı yer .. Bahçen!n dört 
köşesine Türklerden kalan met • 
ruk toplar yerleştirilmiş, ortada 
eski Türk tipi bir ev. Evin i~i mu· 
harebe aletleri ile doldurulmuş, 
bir pazara benziyor. 

j"_...,na ÜZeTincle İ.§li yen vaaıtalar 

Odaları dolaşıyoruz, Rus ve 
Türk zabitan ve efrat elbiseleri .. 
Plevne muharebesinde kullanı • 
lan her sistem silahlar.. Süngü • 
]er.. Kasaturalar ve saire .. 

Köşedeki bir odada duvarı 

kaplayan yağlı' boya büyiik bir 
tablo var. Gazi Oaman Paşaya 

Rus imparatoru A ~ksandr, 
kahramanlığına hürmeten kıh -
cını geri veriyor, yaralı olan Os· 
man Paşa da bir Türk yaverinin 
omuzuna istinat etmiı. Rus im· 
paratorundan kılıcını g•ui alı-

yor .• 

Gözlerim doldu .• Dışarı çıkıtm 
Dik bir yokuştan tırmanarak 

güzel bir parka girdik. lsxobelef 

Elmalı) yolunu güderek ayın yir -
mi beşinde Kaş kasaba~·nda bu 
lunmaklığımız emredild;. Müsait 
bir havada neıeli bir yürüyüşle' a
yın yirmi üçünde Kaş kı:ısabasın1 
geldik. Burada mıntak1. kuman· 
danı Kaymakam Cemal Beyden 
öğdendiğimiz vaziyet Ş~';du: 

Bandırmada buluna.t1 be~inci 
ordu kumandanı Gene!'3.} Liman 
Fon Sanders; Akdeniz aahilleri -
miz için bir tehlike teşkil edeu 
Meis adasını iıgal ve orasını tah -
kim etmek kararını veriyor ve b'!l 
kararım yerine getirmek için İz 
mirde bulunan 15 lik seri sahra o -
büs bataryasiyle kumandamda bu
lunan dağ bataryasını, Binbatı 
Şule idaresindeki bir Alman tay 
yaresini, jandarma mülazımı Mu
hiddin Efendi kumaı~dasındaki 
yüz yirmi kişilik mürettep piyade 
bölüğünü tahsis ediyor ve bu taar
ruzun idaresini asıl medeği papas
lık olan ihtiyat Alman mülazımı 

Ezelberke veriyor. Her iki batar
yaya topçu kumandanı sıfatiyle 

kıymetli bir topçu olduğu söylene:ı 
muvazzaf Binbaşı Şimitkolboyu; 
obüs bataryasını muharebe esna . 
sında idare etmek için muvazzaf 
Binba~ı idmanı tayin e.iiyor. 

Bir sürü muvazzaf Atman bin
başılarının ve Türk mıntaka ku
mandanının doğrudan d!')ğruya ih 
tiyat bir mülazımın em"'ine ver!l
mesi diğer Alman zabitlerinin hi:! 
det ve asabiyetlerini hhrik edi 
yor; daha başlangıçta hoşnutsuz -
luk ve geçimsizlik gibi disiplini 
bozan ,ç:rkinHkler nazarı dikkati 
celbediyordu. 

(Arkası var) 

parkı.. General Juobelef Plev· 
ne muharebelerin'ıll' iştirak et
tiği için, parka onL\?.l adı konul • 
muş .. Parkın içinde eski Türk 
tabyalari, metruk Tül' k topları, 

en tepede de yüksek biı· üyilx 
var. Üstü toprak örtül'i,\ olan Ü· 

yüğün tepesine etra.fıncf•\ki mer · 
divenlerden çıkılıyor. Al't taraf- ı 
ta düzgün bir kapıdan iç·~·ri gidi· 
lince, camekanlar içinde yığın, 
yığın kuru İnsan kafalan. Kollar, 
bacaklar, çeşit çeşit kemi'kler ... 
Ruslar, Gazi Osman Pa§nnın 
kahraman askerleri önünde diz 
çökerek can vermi~ olan }:':el!i 
batlı Rus general ve zabitlerin!n 
kemiklerini bu camekanlann iç~
ne toplayıp yığmıılar .. 

Müze - abide namı v~rilmiş 

olan bu izbenin kapısındaki oy· 
ına bir Levnaya da İçerideki 

kuru kafaların isimlerini yazmış-
lar. 

Üyüxün tepesine ~ıktım. Bura· 
11 Osman Paşanın Bon müdafaa 
hattı imiş. Bütün vadi ayaklar 
a!tında kalıyor. Ruslar burasını 
zaptedebilmek iôn 24 saatle oo 
beş, yirmi defa hücuma kalkış -
tıkları halde bir avuç Türkün 
müdafaası karşısında yerl'?ıe se · 
rilmi~ler ... Le~ler bu civar hen -
dekleri doldurmuş . Ara bacım: 

"Bu Şevket Bey tabyası imiş,. 
diyor. 
Tabyanın ha! ucunda durup 

bakınırken yanıma ihtiyar bi:- Bul
gar yak!a§tı • Anlaşılan beni de 
bir Bulgar zannettiği için: 

"Ah ... Gospodin. Kalmadı o es 
ki insanlar. Osman Paşa istese i
di bizi de kılı!_:tan ge;irebilirdi. 
Çünkü, Plevne Bulgcrları Türk 
sperlerinden geceleri tebdili kı
yafetle atlayıp geçerek Ruslara 
hizmet ettikleri halc!e, Osm?.n 
Paşa, Kuru peksimet ile muha
rebe etmekte olan a!kerlnin na
fakasından keserek biz Hr:ntiyar. 
ları da doyurdu. Hiç birimizin 
burnu bile kanamadı, ali cenap
lık gösterdi, nerede o insanlar, 
nerede o büyük adamlar,, dedi. 

Türkün asaletini bu ihtiyar 
Bulgarl~rla sözleri ne güzel an 
labyordu. Koltuklarım kabardı. 

Bugün Plevnede, Osman Paşa 
ahfadın:lo.n beş bin bıc'ur Tür!i 
yaşar. Çifte knhveler, Kovanlık 
nıaht".lleleri civarında ynşı::.maktn 
olan Türklerin güzel bir mektep 
leri var, Türkler, bağcılık, yu-

1 

mu:ttacılık, berberlik, ve r\!r.-çber 
Jikle geçinmektedirler. Şu•ırlu ve 
müneV'\•er Türk gen:leri d~ var, 
dır. 

Plevne.den sonra R"t:s~~ğa gi
diycrum . Bele ka"abzsm'3a:ı son-

1 

ra, tepe!erdcn Tuna görilı;meğe j 

başlıyor. Trenimiz yükseklere tır
manınca gözlerimizin önüne güzel 
kıvırımlarile Tuna, bir tabak gi· 
bi seriliyor. 

Tuna ... 
Gazi Osman Paşanın yara.sın • 

dan akan al kanlar. Plevne kena· 
rındaki Vit nehrine karıftı. Vit 
Tunaya aktı!., 

(Kırkatlılar) !ahlanarak Tu-
nayı yarıp geçtiler, Tuna, nnlara 
yol verdi!.. • 

(Kınalı Türk kızı) Tuna ha. 
yunda yanık türküler söyledi ! .. 

Silistre ovasından Rusçuğa 
gelmekte olan (kaşları ka!"a Ali· 
ye) Balkandan akan sulara ka· 
rışarak Tunaya gömülüp gitti, 
arkada bıraktığı n~şanlısı (Civan 
Alişini) Tuna boyunda hıçkıra 

hıçkıra 70 senedir arıyor. 
Hakan, Edirne ovasında~ kal· 

JCarak - Niğbolu kalesinin dibi
ne kadar gelen hiristiyanları -
atı ile yararak geçti, kaled(.: mah· 
sur olan alay kumandanı Doğan 
Beye haykırdı. Koca Doğan (müs 
terih ol hakanım, ölüm vr.r, dö
nüm yok) dedi. Gürliyen bu ses, 
kale bürcünden T unanın t'!lları • 
na çarptı, Tuna güldü .. sevindi! .• 

Türkün efsane ve halk ~rkı • 
larına karı~n Güzel T unanın bir 
de Ada kalesi vardır. Demirkapı 
ağzındaki Adakale .. Türke, asır· 
larca Avrupada bekçilik eden A
dakale .• Bugün hala, 100 hane 
Türkü sinesinde barındıran Ada· 
kale! .• 

Sorarım? •. Acaba, hangi Türk 
kızının gerdanından çalınmış bir 
elmas parçasıdır o? .. 

Adakaleyi Tuna besler, Tuna 
kucaklar, hazin şıpırtıları ile Tu· 
na ağlatır.. Ya.. Buda kalesi .• 
Budapeşte.. Buraları bize hep 
Türkün şehametini hatırlntmaz 
mı? .. Saçını, başını Buda kale· 
sinin yıkık duvarları dibinde ko· 
parıp yolan (Müftü kızı) göz 
yaşlarını, Tunaya akıtmadı mı? .. 

Silistirenin, Vidinin, Rus~uğun, 
Deliormanın bugünkü Türk kız • 
ları anasının bir (tek kuzusu) o

lan (Müftü kızına) yanık mersi
yeler söyliyerek hala ağlaşıp du
ruyorlar .. 

Annelerimizden dinledik.. Kız 

knr:!eşle:-imizden dinledik. Kız • 
larımızdan da dinleyeceğiz .. Gü
zel Tunanın şiirlerini, türküierini 
dinliyeceğiz !.. 
Tunanın iniltisini gece gi.'ndüz 

dinlemekte olan öksüz söğüt dal-
larına bakarsanız, göre~ekı;iniz 
dir, ki onlar da ağlıyorlar .. 

Tan yeri ağarıp ta gün yükse.J
meğe bışlaymca söğütler, damla, 
damla yaşlarla du-laklannı büke, 
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Suriye haber /eri 

Ahmet Nami iş 
b ı k?~ 4-9-935 -
aşına mı ge ece . dlz.ıı.l:ırında )tl<lız ı,arelll olıınlılr, Uz.e. 

Halep (Özel) - Damat Ahmet Na· rinde munmele ı;örcnlerdlr. Rakamlar -. 
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Kız ve Erkek 1 ş 1 K "FEYZ'iYE" LiSESi 
Türkiyenin en eski hususi lisesıdir. Ana, llk, Orta ve Liı.e kunmları, Edebiyat ve fen böiükleri var 
dır. Yetiştirdiği talebelerinin muvaffakiyeti ve çok yükşe!( bir talim heyetine malikiyet;ıf: sevinç 
duyan müessise bir ecnebi lisanı öğretmek için esaslı tıadbirler almı;)tır. Talebe kay<lnnı c!evaırı 

minin Suriye tahtına geçeceği şayia· ı2 kapanıı Mlış rıyatınnce. 

lan yeniden dolaşmaya başlamıştır. r<ukut 
•-edilmektedir. Her gün müracaat edilebilir. Mektep tarifnamesi isteyiniz. T elefcn: 44039 

1 
• f.ondra 
• l'\nyor~ 

• Parls 
• Mlllnn 

tı24, -
126. -
169. -

.. Vl)IDll 

• l\la1rld 
• Bcr\ln 

23. ~o\ 
!7 -j 
4~ -

ı 04 - • Varsova 24, ~o 

Ahmet Naminin Suriye genel komi • 
serile görüştükten sonra Beyruttan 
kalkarak Şamı ziyaret etmesi ve ma
son locası mensuplarile uzun boylu 

• Rrlihe 
konuşması bu ihtimali kuvvetlendir · • Atloa 

3. - • Budapew i.:4, 10 
4, - • Blikrc: 17, -

mektedir. • C'cnevrr •il) •• • Belgrıd ~•. -

Suriye Tiirkleri malların- • Sofya 
• Amsterda 

24, - Yokobama M. -
'!, - 4 Altıo 9;\6, -

dan istifade edemiyorlar • rrag 98. - • ~1ecıdı1~ 
• Stotho m :ı ı. -· • Ranknoı 

,3, -

!35 -
Beyrut (Kurun) - Yüksek komi • 

serlik tarafından manda altında bu • Çekler ---:ı.-ı-ı .-0 ••
1 

• Londra 6!4,7' * Stol:hlm .. 
lunan yerlerin bütün hükumetlerine 4. ttı.ıs • NCV}Or• o.79~0 • \'lyar. 
bir beyanname gönderilmiştir. Bun· • Paıls 2.l•S- • :\1adrld 5.80~4 
da, henüz halledilmemiş olan Türk • Mlllno 9.7353 • P.erlJo ı,98J7 
malları meselesi üzerine dikkatleri • erüksc 4.7.n~ • \'arson 4,21!1 

celbedilmckte ve Türk mallan üzerine • Atla~ ~3.69- • Bu:lapew 4,'20~5 
k 1 .. d · h ·· k Ik • Cenevre 1.441; • Rlltre! ıoı.aıss I 
onmuş o an musa crcnın en uz a · S n 1 d ~. 4.79 _ • ofya 63,4070 ıt cıra "' 

madığı bildirilmektedir. Şimdilik Türk • Amsterdını ı.1764 * Yo\ohıma 'l.7t4.'\ ı 
lere kendi mallarından istifade etmek • Praıı 19,195 • i\loskova 109?. -

hakkı verilmiyecek Suriye - Lübnan n:..----E 5 H A M ---
malları meselesinin halli bcklenecek
tjr. 

Halepte ziraat işleri 
Haleptc çiftçiliğe ait işleri konuş

mak üzere bir ziraat kongresi toplan
mak üzeredir. Kongrede konuşulacak 
meseleler arasında ~r vergisinin in· 
dirilmesi, ziraat aletlerinin gümrük 
resimlerinden muafiyeti gibi mühim 
meseleler nrdır. 

Boyalı makarnalar 
Makarnaların zararsız boyalar· 

la boyanabileceği ve ancak üzer · 
lerine ((boyalıdır,, yazısın~1 ya • 
zılmaıı ilgili kimselere b;Idiril · 
mişti. Bazı makarnacıların boya· 
ma işini kanuni bir mecburiyet -
miş gibi göstermek için et~ketle · 
rin üzerine "umumi hıfzıssrhha 
kanunun 188 inci maddesi ah· 
kamına ve olbaptaki talmitname • 
ye muvafık - rette boyalıdır.,, ya· 
zısını yazdıklan görülmüştür. U • 
ray tarafından dün şubelere bir 
yayım gönderilmiş, "boy'1.lıdır,, 
kelimesinden fazla yazı bulunan 
etiketlerin derhal kaldırılarak ıa. • 
bipleri hakkında kanuni takibat 
yapılması hildirlimiştir. 

; ftba'111 1 cltlı!JIS) 
$thirTiyatrasİI 

' ıııııı ııım ııı 

l~ 
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Tepebaşı Bele • 
diye bahçesin -
de bu hnfta cu • 
ma, cumartesi, 
pazar günü ak 
,amlan saat 21 
de Hazım tara · 
fından Karagöz 
oynatıfacaktır. 

---• Dr. Ihsan Sami ---i!!!I 
Uksttrük şurubu 

Öksürük: ve nefes c.'arlığı boğınııca 
n kızamık öksürükleri için pek te
sirli il!çtır. Her eczanede \ ' C ecza 

depolarında bulunur. 

büke Tunaya dert yanıyorlar .. 
- Tuna boyu Türkleri anlatı· 

vor)ar .•. 
Guya, ince bir söğüt dalı üze

rinde yuva yapan bir kuı. Rüz
airdan söğüt esneyip sall=:lndıkça 
Sulara batıp çıkar ağlar durur· 
DIUJ. .. 

• iş Ranl:as• 9.~·>- Tramvay 9,-
•Anadolo 2:ı.s~ *Çimento as !O.-

Reji 2 40 Ooyon De2. -,-· 
Slr. Hayriye 15.- ~ark De?. -.-

•McrkezBantası 59.15 Ralyı - -
r. sııortıı -.oo ~ark m. ccı.ı -. -
eomonu 7,5:. fcldoo -.-

-istikraz!ar - tahviller-
• •933Türk Bor.l tı..35 Elektrik 

• il 25,tO Tramvay 
111 i6.- Rıhtım 

ls.tlkrlr.ıD;hlU 1 94 ı ı • ADadolu ı 
• lrJ:ıDI istikrazı 9~.25 • Anadolu il 

1918 A M ıo, A o ad olu 111 
• Sıvu-Erzurum 96.~0 • '\1ümusll A 

-.-
31.70 
4'
~~20 

45,<lO 
1,40 

45 !'i!I 

18,80 bayanlar itin jlınııutlk df'rslerl, A 
mele Ta.rcan - 18,50, Almanca. denılerl 19,10 
Dans mll!lklsl, plAk - :ZO Ordu aaylavı ~ 
Um Sım Tarcan tarafından söylev - 20,80 
StUdyo orkestrası - 21 Radyo caıı: ve tango 
-'-tralan - :u,S5 Son habeTleT, borsalar, 

- ;?l,45 :rtyatro musiki ı. 

vn·ANA: 
17,10 gramofon - 18,35 koll5Cr - 10,lö 

konu1Jmalnr, haberler \'C hava raporu -
20,15 ak,:ım kon&erl - 22,05 Melordram -
Jıı.r zamanı - 22,85 konn5Jll&, haberler -
23,15 l'iynno ile o:uı konseri - 2S,45 Ko 
nu~mıı. - 21 ~nımofon. 

PERLlN: 
17,35 Kon~r - 18,0:S: Laypükt.eıı - 19, 

35: Spor - 10,50 kltnblnrıı. dair - 20,05 
ı;enı:lerln zamanı - 20.%1 rıyano konseri -
20,45 GUnlln aklslr.rl - 21,05: Hab<orl<'l" -
21,15 Yrnl dans hn\·o.lıın - 28,0S: Hııberler 
- 2S,S5: :Eğlcnccll konııer. 

BUDAPEŞTE: 

17,Ui Aaat\llnr - 18,05: Balk lı:ln -
18,60: Viyolonsel konseri - 19,20: Konfe 
ıııM - 19,50: Gramofon - 20,50 Konfe 
ranıı - 21,10: orkestra konseri - 22,45: 
HııberJer - 28,05: Çlngt'ne muııll\lsl - 21,20 
Car.bant taknnı - 1,10 Haberler. 

TUL UZ: 
20,05: Kısa blliAye - 20, Ylya.na. or 

kcstrası - 20,85: b3berler - %0,50: Opera 
pnrs;aln.n - 21,10: Çingene orkestrası -
21,ıo: Eğlence.il koruıer - 21,SS Halk mu 
ıılldsl - 2Z,05: "llofmıuınm hlkAyclerl,. opo 
mıımdaıı parçalar - 22,55: Koruıc.r - 23,25 
Fllın muslkt - 23,85 Hııbc:rlor - 25.!lS Ha 
berler - ~S,50 Konser - :U,20: Şarkılar -
24,40 CB?.bant - 2-1,50 'l'lrol !jlU'lalnrı - 1,05 
Rndyo !nntl1Jııl - ı.s~ SUcl ma~lnr. 

(#PA 
11 inhisarlarU.Müdürlüğünden:I 

~A'l~A 1 - Ankara Batmüdüriyeti binasında yapılacak 3000 lira ıf11' 
Mwlahza.ra!ı hammen bedelli Kılimatizasyon tesisatı açık eksiltmeye konul • 

HUBUBAT U!ILARJ 

SıHHAT 
vı;: 

KUVVET 

lstanbul Dördüncü icra Me · 
murluğundan: 

Fatihte M ağni•alımeh~tpaıa 
mahalleıinde Türbe •okağında 31 
No.lı hanede Seniha büt:,ıale ken
di hiueıine bileıale ve hüçük Zü· 
lal, Selahattin, Dindar namlarına 
bilvelaye Ruhıara 

Emniyet Sandığındnn (1800) 
lira mukabilinde birine~ derecede 

ipotek gösterdiğiniz Çenberlitaı

ta Mollafenari mahallesinde Ali -

muştur. 

2 - Şartname ve vrojeler K abataıda Levazım ve mübayaal 
Şubesinden 25 kuruş '>edel mukabilinde alınır. 

3 - Eksiltme 23 - 9 - 935 tarihine rastlayan Pazartesi güııÜ 
saat 14 de Kabataıda Levazım ve mübayaat Şubeıindek: alım kO' 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Fenni fartnamenin 14 üncü maddesi mucibince fiauı• 
teklifler fen hey'etince tetkik edi imek üzere münakasadan 15 gii' 
evvel bütün teknik izahgt ve projelerle beraber bütün fabrikal.ı 
Şubesine verilecektir. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 225 lira muvakkat güven 
me paralariyle muayyen gün ve saatte mezkur komisyona mürael' 
atları. (4647) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

lerle (20.000 Jira) lık mükafat vardır ••. 

babatürbe~ve Nuruoımaniye so-1~~-~-~~~~-~~-•~•••~-----~-----~·~ 

kağında eski ıı, 13, 15, 62 yeni ı Gazetemı·zı· satmak 
13, 56 No. lı ıu~adükkin kirgir 

liir hanın tamamı 1/ 3/ 934 tarihi- ı 
ne kadar itlemit faiz v.e kumüı. ı·sıı·yen ere 
yon ile birlikte (2035) lira 48 ku· 
ruşun mezkur tarihteu itibaren 
bermucibi mukaveıe borçlu hesa · "Bu ilandaki şartlara göra hareket 
hına iıliyecek faiz, kumüsyon ve ederlerse her talebi yerine getireceğiz, 
yapılacak biIUınum mıuarifi icra
iye ve ücreti vekaletle beraber te
minini tahsili için ipoteğin paraya 

çevrilmesi yolile 21/3/ 934 tarihli 
takip talebi üzerine adresinize 

gönderilen ödeme emrine müba -
§İr tarafından verilen metruhat • 

tan mezkur adreste ofmadığınız 
anlc.şılarak ilanen tebliı;et if asma 
karar verilmittir. ilan tarihinden 

itibaren ongün zarfında borcunu
zu tamamen ödemeniz veya tarihi 

ilandan itibaren yirmi gün zarfın
da müracaatle borcun bir kısmı-

na veya alacaklının takibat icrası 
hakkında bir itirazınız var iıe ya-

zı ile veya ıif ah en dairemize 934/ 
2015 dosya No. sile bildirmeniz 
lazımdır. Aksi takdirde müdde -
tinde borç ödenmez veya itiraz o-

lunmaz ise ipotekli gayı-imenku -
lünüzün satılacağı ödeme emrinin 

Gazetemiz fiyatının yarıya 
indirilmesi do:ayısıyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ga· 
zete satıcılığı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. Bunlara 
ayrı, ayn cevap vermek ıureti
le arada geçen zaman zarfında 
arzularının yerine getirilmesi 
gecikmekte oiduğundan satıcı

lığımızın ana şartlarını netredi
yoru~: 

1 - Her sayı bütün satıcı

lara -iadesiz olarak- 70 pa· 
radan verilecektir posta masra
fı bize aittir. 

il - Satıcı olacakların gün. 
de istedikleri gazete sayısına 
gör:e bir buçuk aylık gazele tu· 
tarını önceden depozito olarak 

mıza depo ederek makbuzları· 
nı, ıiparit mektuplarıyle b:rlik· 
te bize yollamaları gerektir. 

ili - Her ay ıonunda gön· 
derilen faturalarda görülecek 
borçlarım en geç ikinci ayın o· 
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lazımdır. Bu farla riayet olun
madığı takdi:-de faturada görü· 
len borç depozito veya banka· 
da emrimize bırakılan paradan 
mahsup edilir. 

Gazetemizi Türkiyenin her 
kö,esinde daha genit ölçüde 
yaymak dileğinde olduğumuz· 

dan isteklilerin bu şartlara gô· 
re müracaatları hususuna na· 
zarı dikkatlerini celbederiz. 

göndermeleri veya bu miktar Müracaat c:.dreıi: KURUN 
parayı it veya Ziraat Bankası- gazetesi Direktörlüğü -Ankara 
nın oralardaki ~ubelerine namı- caddesi- Istanbul 

tebliği makamına kaim olmak ü- ••••••••••••••••••••••••••• 

_z_e_re_iı_a.n_oı_u_nu_r_. __ cs_2_9_ı) __ • 1--------• Yeni çıktı ________ ..,, 

"'Böyl• aylarca, ıenelerce auva lst. Levazım Amlrll§i Satın 
ıiat&, çıka, ıalanıp titriyerek (i. 

Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numara 39 
HAYDAR RIFAT ·~-----------•ı Alma Komisyonu ilanlara 

mür ıünnekte ne mana var? .• 
1

• 11--------------""'" HERAKLiT Kendine ba,ka bir yuva bulsana 
demişler.,, 

- :Batka bir yuva mı?.. Ben 
ağlaraam Tunamn gii2elliğine ağ
larım, onu sevdiğim için ıevin· 

cimden ağlarım, beni !llatırsa 
Tuna ıslatır, ab ... Sevgili l'unam. 
Güzel Tunam,, demi§. 

Kuıların bile gönlünde yer 
yapan bizim mavi Tunannz1 bil
mem, ki hangi Türkün :kalbine a
cı, acı akmaz ... 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42.162 • Sirkeci Mühürdar zade 
--• ll:ın telefon: 2Z740--•I 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 6 Eylü1 

CUMA günü saat 11 de Me:-sin 
kadar. (5279) 

Vekalet Muayene komisyonlar~ 

içi_n 9/Eylül/935 Pazartesi günü 

saat 14 de Pazarlıkla n.lınacağı i · 

Eski Yunan filozoflarından 

Fiyatı 25 kuruş - Dağıtma yeri V AKIT matbaası lıtantjul 

I~ edilen aletlerin alınm~ından ~----~-~~----~~----~~~--~~~~ 
vazgeçilmittir. (127) (5300) ·- Dün ve Yarın 1 eTcÜme Külliyatı : No. 36 

JŞ ARIYORUM 

Ortamektcp mezunuyum. Riyazi -
yem ku,·etlidir fransızıaya vakıfım iş 
anyorum her türlü şeraite razıyım. 

(H.K.) 
Kasımpaşa gizlice evliya sokak 

Dinlerin Tarihi 
A. Hilmi Omer Budda 

tl'iyatı 125 kuruş - Tevzi mahnlli "\'AKIT .. kütüphanesi Tstanbul 

• J 

[ 



,., ... r Türk Elbise Deposu 

l l'enıinath ucuz. mal istiyenler llahçekapı Hacı He~ karşısında 86 numara Türk elbise deposuna uğrasınlar. istediğiniz yerli 
marlama ve hazır elbiseler \•ardır. \ ' eresiye muamele. Hfr defa müracaat. 

Salacak'ta IZkU est• BAHÇE 
g azlnosunda 

7 Eylül Cumartesi aktamından Pazar sabahına kadar devam 
edecek olan muazzam ve ilk kır balosu bir çok yenilikler}e 
fevkalade olarak tertib edilmiştiı·. Masalarınızı evelden teda-

rik için acele ediniz. TahiJ&t el ili.nlarında. ••••-
~---------~~~~~-------~~~~~~~~ 

Kültür o·rektörlüğünden : 
.. I~~ mekteplerde talebe kaydına Ey

lulun biri.nde başlanacaktır. uır.ncı sı-
nıflara ... bu sene 928 doğumlularla daha 

'~"elkJ doğumlulardan nrta kalanLar allnycakdır K Ü( • 

tüt dit~ktÖrÜ 10 Eyhile kadar buıundukıarı 
) .. 
l'lc en Yakm okul , çocuktarım kaydcttlrmeıerlnl velilerden 
~der. (501e) 

liiı kiye E üyük Milfet Meclisi 
idare heyetinden: 

~lb~ - Eksiltmeye konulan I~ Büyük Millet Meclisi müstahdern\ni 
ıse, Palto ve foHnleri . 

k, 2 
- Tahmin bedeli 3331 Ü<; b•nüç yüz otuz bir lira 25 yirmi baş 

;ıl'Uttur. 

•4 
3 

- Eksiltme 1 G-9- -935 pazartesi günü Büyük Millet Mecliıi 
lte heyetinde saat 15 ae y-.,pıla caktır. 
:- Bu ite ait şartname M~dis Daire Müdürlüğünden ahnah=Iir. 

s._ -. Eksiltme açık yapıhcc..k tır. 
Eh:::ıhmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat teminat tutarı o

lı~ 250 iki yüz elli liralık hRr.ka mektubunu dördüncü maddede ya· 
~dı saatten bir saat evvel Me-:lis idare heyetine 1935 senesi Ti<'aret 
ası Vesigasi1e birlikte verm~lerilazımdır. (2389) (5203) 

. 
" z 

/ 

I 

ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık e aylık a aylık Aylık 

MeınlekoUmlzde 750 ,20 235 110 
Yabancı yerlere 1850 125 400 lGO 
Posta btrllğtne J 
g1nn1yen yerlere 1800 950 !500 180 

T!lrklyenln ber poıta merkezinde K'UHUNa abone yazılır. 

ve >•bancı kuma~lar> bulduğunuz gibi her nevi ıs .1 

-

YAZI VE YONETIM YERi: ... 
~-

. tatanbul, Aııkara caddes1. (VA.lf.11 yurdu) 

l'eleton 
lldare: 2'870 . 1Ya%J l~lert: 'l4879 

' 
~· Telgy-at adrM!: RUHUN latan bul 

f ~. Poata kutusu No. •e 

ıııım~m~ıııııııı~ıı~rııı~ıı~~ı~~ ı~~ıı . nırı~ 
BI Bankası 

Tes s arlhl: 1RRR 1 
idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata)i 

- Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BAN ASI 

Türkiyedeki Şubeleri: iii 31/8/1935 vaziyeti 
~ 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) il Kasa 
1 

lzmir, Mersin ~, ,1 1. ktloırT2m 16.348 325 
~--. tın . sa ı e·- ' 

Yun .. anistandakl Şubeleri : ~i "~~~~!::: ::::::::::::: : :::::::::::::::::::::~ 
' Selan k . A tioa . Pire isi oahlldekl Muhabirler 

Her nevi Banka muamelatı. ~ 

1 L. 22.~95.276. 48 
,, 19~89894 -

" 95I.144 39 

: 

JL .493.141 07 

AKTiF 

: 
~~~lı~lliOOIDH ~lrnlli~ı ın l~~r~~~~nı~w~~~~lllliOOl~llWll~llilllllli~l~~ııı:~nı~~~I ~~111. ~:: rürk ı;,.,, --·····---···-···· 
rı t . arlçtekl Muhabirler 

ozatta seyyar jandarına piyade ~:~~. ~:~1v~1~1~~~~se~b!~11 ::~2 
llayı komutanlığından: ,, !,~~1~:1.~·~;:!~.·~!ı:u,. 

J b. 190.727. 50 
Je ı 87t..656. 14 

%~ - 21 - 8 - 935 saat doku za kadar yapılan kapalı zarf ek - ırşılığı 
J "Qleg· d ( 5 1\ ınunun o \ ' t 8 ıncı mad· U~ ın e 36 ,000) kilo ekmek ve (500,000) kilo Arpaya istek· delerinf" ıevfık ıın Hazlnc.- tara-
~ ~rafından teklif edilen fia llar pahalı görüldüğünden bunla - ıından vaki rediyaı 

! L.ı 58.748.563. -

~ ., 10.640.380.-

tt lrttırma, eksiltme ve: ihale kanununun 40 ıncı madde~i mucibin- Senedat Cüzdanı · 
L I .500.C.OO 
.. l0.96I.38fi 66 

& ~l\ıc.rlıkla satın aln.ımasına karar verilmiş ve pazarhğm 9 - Hazine bonoları ························f 'd 9~5 Pazartesi günu saat onda Hozatta Seyyar Piyad~ Jandar- l"icari senetler -······· ···~·········· ~ . 
Uzdanı ~ 'aıresindeki satma.ima komisyonunda yapılmaaı mukarrer bu Esham ve Tahvlllt C 

~ Ufdur. r Deruhte: edilen c:vrakı nak-
' <0 Ek · h -\l tiytnin karşılı~ı esham ve ~tk- .... ~eğın t~ rr.in bedeli 36,500 lira ve Arpanın 30.000 lira ıahvi lAı !itibari kıymetle ! 
•111! tnegın ılk temmat• 2737 buçuk lira, arpanın 2250 i:radır. iki-
' 'Qtl bir · t 1 ı· "h 1 . • 1 • B ' St-ı best F.:shım ..,. TıhvilAr 
~tı . ıs e < ıye ı a e.sı caız o duğu gıbi ekmek ve a:-panın ayrı 

ıatekl"I d h l · .~!tın \e dö,·ı:ı Ozerinc ~v&ns 'l ı ere e i a eı.n caizdir. 
~ T ıh\'llAı Uurtne avans 
" - Şart kağıdı parasız Ho~attaki Komisyondan alınabilir. 

L " - J ki ı b II Hissedarlar ························ "'-le ste i erin e ı gün ve saatte isteyecekleri k.ılem veya 
~ere ai~ ilk teminat makbuz veya banka kefalet nıektubu ve muhte:lf 

. 31067017.91 

.. 4.552.355.86 

- 30.762.74 
. 4.~78.281 06 

······-······················ 

YelcOn 

--

Llnı 

4;:ı.:;35 314 87 

.493.14t o 7 

PASiF 

Sermaye -·······································-·-············· 
lhtivat akçesi ···········································-··-········· 

1 edavUldekl E anknotlar: 

Deruhte edilen evrah ı naktiye t. 158.748.563.

Kınunun 6 ve 8 inci madde· 
1 eritıe ıcvfi ·,an h12ine tara 
fından vaki ıcdiyıı 

Deruhte edilen cvra" na l\ tiyt 

10.640.380.-

Lira 

t 5.000.000.-
1 026.7 56.67 

7.067 383 6 4 bı 'uyesı .................................•• 148.108183.-

148.108 183 

12 461.38666 

35 619 373 77 

44090438 o 
4500000 -
11042715 6 

267.287.542 4 

ıo.000.000.- r sa. ros 1 as.= 
Kar şılı~ı tamamen 1.ltın olarak 
tedavült ilhetcn ~zcdilen ~L ______ , 

Türk Lirası Mevduatı : 

~:~:~il?. ::::::::::::::::::::::::::::: 1 17.446 077.48 17.446 077.43 

Döviz Mevduatı : 

~::::~ıi 7 ::::::::::::::~::::::::::::: 1 l 
2·.~~~.~~~-~! I 3 07 :;.~C2 32 

Muhtelit ........................................................... 69..581 322 96 

YekOn 261.237.542.49 

:; l't'art ıS33 tarihinden itibaren. 
~l'e.be: e~sıltme k~nununda ve ~ar~. kağrdmda yazıl~ belgeler ile 
l~. lerınde oldugu halde bellı gun ve saatte komısyona gelme· '>--. (5290) f skonto haddi yi.iz~e 5 1·2 - Altın ı zerine avan yUzde 4 1·2 

Ankara Urayı otobüs işleri 

1 direktörlüğünden: 
etc1d~ Teahhüt edilecek şey 350 ton benzin, 35 ton yağ, 20 ton 

~ ır. Tahmin bedel{ 143.250 liradır. 
,. - ş 
•tıde artname 720 kuruş bedelle! Ankara Urayı Otobüs idare· 

an alınabilir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usu!ü ile yapılacakdır. 

.._ ilk teminat 8413 liradu. 
14 e k Teklif mektubları 20 - 9 - 935 tarihli Cuma günü saat 
~lllıdl\dar Ankara UrE<.yı Otob\! s İ§lcri DirektörlÜQÜne \·erilmesi 

rr. .(Z434) (5271) 

EHVEN FlYA'fLA SATILIK VE 
KIRALII{ HANE 

Beyoğlunda Tarlabaşında Altın · 
bakkal sokağında kagir 38 numaralı 
sekiz oda, hamam, bahçe üç helii. iki 
bölüğe taksim ve apartımana tahvile 
elverişli \"e trammya iki dckika me
safede mükemmel hane: 

Yüksek 
ve 

mühendis mektebi arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

Mektei> Fizik laburatuvarı için Komisyondaki şartnames!ne 
merbut liste ~e kataloğları mucib: nce (14031) lira (39) kuruıluk Fi
zik aliitı kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Temmat akçesi (1052) Ji. 
ra (40) kuruştur. Zarflar 4 - ın - 935 saat (15) de açılacağından i .. Görmek istiyenler içindekilere pa· 

zaı·lık için Cihangirde Susam sokak, teklilerin zarflarını saat (14) e kfl dar Gümüşsuyunda mektep clahi-
Kristal npartıman numara 7 de Ba - lindeki Komi&yon Reisliğine arttırma ve eksiltme kanununun 2 inci 
hattin. ve 3 üncü nuddelerinde yazılı vesaik ile beraber tevdi etmeleri ve 

htb1: ASIM us _ ''AKIT matbaa"' şartnamesini gÖrmek için de her gün mektebe müracaatları ilin o-
Neerlyat dlrektörU: Betik Ahmet Se\-engO lunur. (47:t0). 



il ..... 

TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ 
GENEL MERKEZİNDEN: 

1 - 7 /6/1935 tarihli ve 2767 sayıh kanunla monopolu cemiyetimize verilip icra Vekilleri He· 
yetince tasdik edilen iU\çların listesi aşağıdadır. 

2 - Monopola tabi sıtma \'e frengi lU\çlarının t eyltl.l 1935 tarihinden itibaren toptan ve pera• 
kende satışlarına başlanmıştır. 
Istanbulda Yeni Postane civarında eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar hanında 22 nu· 
murada Kızılay Cemiyeti satış deposu dlrektUrlUğUne müracaat edllmelldlr. 

S - Hariçten yapılacak siparişler, Banka vasıtaslyle veya Postanın bllşar<l.ttedlye usullle 
derhal gönderilir. 

4 - Depomuzda bllyiik ambalAjlar içinde satın alınarak dışarda amba1A.Jları perakendeye çev• 
rllen llAçların ne evsafından ve ne de ambalAjlarından Kızılay Cemiyetinin mesullyet 
kabul etmiyeceği aUlkadarlarca bilinmek tlzere llAn olunur. 

Acetbylarsan 
Atebrln 

" Hlsmarsol 
Hfsmogenol 

" Blsmutbose 
Blsmuthoiodol 
Bismuth 

'' ,, 
Bivatol 

,, 
Casbis 

" Hectlne 

" lodure deppot r slum 

(Ampoule) 
(Comprlmt$ 
(Ampoule) 

" (Llqulde) 

(lnjectable) 
(Oxyde de) 
( ,, ,, hydrate) 
(lodure de) 
(Ampoule) 
(Solutlon bulleuse) 
(Ampoule) 
(Solutloo) 
(Ampoule A) 

( '' B) 

lodoblsmutha .. t~ de qulnfne 
lodoblsmuth 
Kınakına kabuğu [yalnız] 

Mercure benzoate de 

" 
bl-lodure de 

,, cyanure de 
,, lact8te de 
,, protolodure de 
,, Sallcylarseniate de (Enesol) 
,, sallcylate de 

Mesurol (Ampoule) 
,, ( Lf qulde ) 

Muthanol 
Myosalvarsan 
Neosalvarsan 
Novar8enobenzol 
Neo ı;c.ı 

Neosalutan 
Neoolesal (Ampoule) 
Olbla 
Plasmoehlne 

" " 
., r 

Comprlmes 

" " ~' slmple 
,, , ,, compose 
,, ,, dragmcompose " 

qulnoplasmlne A'1poule 
,, ,, Comprlmes 
,, ,, DraP"es 

'-.Dfn te-sto•arsol 
/'.1 ,, '!; -

qolnlne base: 
,, bl·brombydrate de 
,, bromhydrate de baslque 
,, ,, ,, ,_.. neutre 
,, bl-sullate de 
,, bl-chlorhydrate de 
,, chlorhydrosulfate de 
,, chlorbydrate baslque 
,, ,, ,, neutre 
,, valerJaoate de 
,, tannate de 
,, sulfate de 
,, carbonate de (Arlstocbloe) _ 
,, etbyJcarbonate de (Euqutnr r rı) 
,, poudre, comprlme, tablette, drage 

sn bersal varsan 
Sal varsan 
Solusal varsan 
Stovarsol comprfmefl· 

,, sodlque 
Splroclde comprlmet; 
Treparsol ,, 
Uclarsyl 

, 

Kinin, Bizmut, ve civayı veya, milhlerini havi 
olup sıtma ve frengide kullanılan müstahzarla
rın memlekette yapılması veya yaptırılması. 


