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lzmir, 16 (Kurun) - Cellat 
gölü kurutma müteahhidi eaki 
Rize ıaylavı Osman Cumaovasın-
daki 1200 liralık evini kendi a• 

dma mektep yapılmak üzere te
berrii etti. 

apon donanması 8nghaya gidiyor 
(Yazısı 2 inci sayıf.ada) 
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~~ = y: · sıyasasma General Dö BonO Ciritçilerimiz bugün ilk 
toplu bir bakış .... • • müsabakalarını yapıyor 
lnauı.re~Mısır Mareşallıqa terf l edıle-ı , t b il 1 v ı· f d. 1 
lfabeş meselesi dolayısile lngiltc - k & v ld s an u u ar' e 1 e en 1 a an 1 n-

;:~~t;:!~i:r~~ı~:ırçı!~::s~~~~~~ re gerı çagrı l da, heyecanlı saatler yaşi}·acak 
11~rinde önemli akisler uyandırmak- Dün Sipahi ocağında bir göste - · ı 
tadır. Ingilterc bir taraftan Süveyş 12 il 1 t k şı.ddetli yağmurlar riş müsabakası yapan Bayburdrl'OP.iiiii!'im~-----...--· :.. -: . ..:.::--:~ 
•e İskenderiyede, Mısırın 'l'rablus - a yan an I ' ciritçileri, bugün Veli efendi çayı · .:~~ 
htp sınırlarında askeri tahkimat vü- yüzünden çamura saplandı rmda ilk müsabakalanm verecek 1 
'-de getirdiği gibi bir taraftan da bu Ierdir. ~ 

t·~~!r ~·~:~":i.·~.~:~:!~e .~: Kor sikadaki ita/yan konşolosu VUT_f!]f!.U ru~~~i~·.~~i!~~~y~m;:ıf,i~~J: '. 
"il bin asker toplanmıştır. . ...,. -, cins atlarla yapılacak bu mü!aba-

Bununla beraber günün birinde 1- ~ kaları lstabulluların büyük bir a• 
talya ile bir harp olabileceğini düşü • . l laka ve heyecanla seyredecekle • • 
11
th İngiltere müdafaa işinde Mısınn ri muhakkaktır. Gösteriş müsaba· ' • 
·~l kuvvetlerinden de istifade etmek • kasında hayretle karşılanacak ma 
tit Yor. Bu maksatla Mısıra askeri it- ~ baretler gösteren ciritciler, bu mil°"' 

ak Yapmağı teklif ediyor. li sporumuzu her yerde canlandır-
l ?dısırlılar böyle bir ittifaka muha- mağa karar vermİ§lerdir. 
:. değildir. Yalnız bunun için esaslı lstanbulda batka bir müsabaka 
t §art ileriye sürmektedir. Bu şart yapıp yapmıyacakları şimdilik ka 
lllflterenin Mısın kendisi ile müsa- rarla§mış değildir. lstanbuldan 
~~aklara sahip bir devlet olarak ka- sonra Ankaraya gitmeleri muhte • 
.,.. etınesı, daha doğrusu Mısıra er - meldir. 
tlnlik (istiklal) vermesidir. lngilte- Bugün cirit müsabakalarm aey '"''aı~:.·''~7' 
~ lae erginlik meselesinin normal bir retmek isteyenler, V di efendiye 
ıaı..ana bırakılmasında ısrar etmek • kadar otöbüs ve trenlerde yarı üc 
~·Son günlerde Mısırda çıkan ha- ·· ret vereceklerdir. Müsabaka yer:r j Buglln görece1fmlz ciıitçilerlmlı-

ı- L.. .ı--•uı .. uUUlöUH1 UUlUn • 

lllaktadtr. Ve ötedenberl nasyonalist (Sonu Sa. 7. Sü. 1), deıı·blt"i 
......... ıeı..- ---1ı1 taraftan olanlardan başka in- ~~~·'"'.:12~•~-~--....._~~-
~taraftan bulunanlar arasında 
~ lngtttereye kar§l hoşnutsuzluk -var :r· :Nitekim İngiliz taraftarı olmak -

Barrarın orta Ma1r artfthle11 ~ ._.,..,, 

tanınmış olan en büyük emlak sa
!ı.ıpıerınden Mahmut Paşa umumi bir 
~tlng esnasında Mısrrlılann bu ıs
oeqbını açıkça bağırmıştır. Bunun se
~bl de yukarıda işaret ettiğimiz gi-
l 1rlısır kendi kabahati yokken ya • 
~ncılar istiHisına uğramak tehlike
h•Je karşılaştığı halde Jngilterenln 
lll Mısın müsavi haklara sahip bir 

ASIM US 
(Sonu Sa. 7 Sü. 2) 

Roma, 16 <A.A.) - ltalyan hüktl -
meti, general dö Bono'yu geri çağır • 
mış ve kendisini mareşal yapmıştır. 

HükQmet, mareşal Badoglio'yu do 
ğu Afrikası yüksek komiserliğine ,.e 
Roma fırkası kumandanı general Gris· 
soni'yi Eritre ilbayhğına atamıştır. 

Mareşal Badoglio - ki Marki dö 
Sabotini'dir - sömtirge işlerinde ve 
meselelerinde mUtebassıstır. Kendisi • 

(Sonu Sa. 2 Sü. 4) 

lzmirdeki kazada kay
bolanlar onbeş kişidir 

4ntalgadan gelen liste ile lzmirdeki 
liate karşılaştırılınca isimler anlaşıldı 

;ı:---~-~...,.,.---.-~ ~......-~~-; 

" 
J·lar~ıallığa terli ettirilerek Tlgredeı. 

geri çağınlan general Dö Bono 

. 
!::::~ boğulanfora yapılan renaıe t ı°frcninclcn intibalar: Ölüler ebedi l&ti -

ılarıra u··,·· ··ı·· ' ı · ı·" l' l b d ·· ·· ı·· • v u ... .ı., ·ı.. -·. c.:.ı •• a., a= r m<'::n aşın a so: suy uydr. 
( , işaretli :: at rnlidir.) 

' <Yaıı:..ı 7 nci sayfada) 

Kahire de 
Bir lise talebesi 
zabıta ile çarpıştı 
Veft partisi UJus'ar 
Kurumuna başvurdu 
Kahire, 16, (Mısır radyoau) -

iç bakanlığının resmi tebliğidir: 
Memleketin bir tarafında kayde 

değer bir hidise vuku bulmamı§ 
tır. Yalnız Zakazik ıehrinde lise 
talebesi bir nümayİf yapmıt ve za 
bıta ile müsademe etmiştir. Çar· 
pıfmada altı zabıta memuru ya • 
ralanmıt ve bunun üzerine ateı aç 
mak mecburiyeti hasıl olmuş, iki 
talebe bacaklanndan yaralanmıt
tır. Yaraları hafiftir. 

Bundan başka Kahirede tale • 
benin bir kısmı derslerine devam 
etmiyerek gösteriler yapmıf, bazı 

<Sonu Sa. 5 Sü. 2) l 

CirilçUerimlz a iJn htrlkeı,lnde 
ı 

~------\ 
Yiyecek fiyatlari . tiiçin. · 

artma ya başladı? 
~aşlıca sebep er kuraklık ve ekmek 

fiyatlaı ının yükseliş· g~österlıiyor 

Y emlşt~ bir bakkal düT;,!;r!nı 

Piyasada yiy~ek t iyatları p.:ı 
halılaşmakt.ıdır. Bunlardan kur ' 
f aaulye, yağ gibi maddelerin fl 
yatları daha bariz bir ıurette art
maktadır. 

Alikadarlardan öğrendiğimiz' 

göre, yiy~ek fiyatlannın arl'ma 
sındaki sebepler fU suretle iza• 
edilebilir: Bu ıene Orta Anadn 
luda olduju ıibi_ prki AnadM& 
ve Karadeniz kıyıları da kurak-

'{_L4tlm sag/a'll' ~virinlz) 
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Japon hükumeti Çine bir nota verdi 

Japonlar, Pekinin tahliyesi için 
Çinlilere beş gün mühlet verdiler 

Nl.ınkin, 16 (A.A.) - Çin kay-J 
naklarmdan bildirildiğine göre, 
Şanhaikuda Çin seddi boyunca 
yapılmakta olan Japon tahşidatı 
artmııtır. 

Japonlar Pekin ve Tienqin böl• 
gelerinin tahliyesi için Çinlilere 
aon mühlet olarak bu ayın yirmi
~ini tesbit etmiştir. 

Tokyo, 17 (Özel) - Alman iı-

tihbarat bürosunun buradaki ay- J 
tarı Japon hükfunetinin buradaki 
Çin ıefiri Aryofiye ve Şanghayda 
da Japon general konsolosu İşi 
tarafından Çinde öldürülen Japon 
tayf ası için Çin hükfunetine ve
rilmek üzere bir nota vermiştir. 

Japonlar bu notada Çinden tun
ları istiyorlarmıı: 

1 - Şanghayda Japon tayfası-

lngilterede son 
• • 

seçımın 
1 Londra, 16, (A.A.) - Sabahın 
saat birinde intihabata ait 15 ıo 
nuç ıhenüz bilinmiyordu. Fırkala -
rın durumları ıudur: 
Muhafazakarlar: Ealli parlimen 

todaki 460 saylavlığa karıı 380. 
Liberaller: 38 e kartı 31, uluıal 

itçi: 13 e kartı 8, naıyonaliıtler: 
3 e kartı 2 ve hUkCimet fırkaları -
mn hepsi birden 514 e karıı 421. 

Ayrıı tarafında: ltÇi fırkau 57 
aaylavlığa kartı 133 saylavlık el 
de etmiıtir. Muhnlifler: 30 akar -
fi 16, bağınsrz liberaller: 4 e kar
şı 4, bağınsız işçi 3 e karşı 4, ba
ğınsızlar : 3 e karşı 1, komünist -
ler: 5 e karşı 1. 

Ayrı§ partilerinin hepsinin bir -
deu durumu: 

99 a karıı 179. Şu halde hükQ -
met çoğunluğunun elinde 242 üye
lik vardı. ----------""""'---lıktan müteessir olmuıtur. BH
lıassa Trabzon taraflarında, yay 
li.larda hayvanların beılenmeı; 
zorlu ıartlar içinde geçmiıtir. B;.a 
yüzden yai geçen ıeneye gör~ 

pek azdır. 
Yağ iıtihıalatmda birinci pı• 

landa bulunan Kara yaylilarınd• 
da ayni vaziyet başgöstermiıtir. 

Kuraklık yüzünden, hayvanlar~ 
beslemek güçleşmiıtir. Halbuki, 
Karstan her sene lstanbul piyasa 
sına mühinı miktarda yağ gelir ve 
piyaaada yağ fiyatlarını tanzim ~ 
der4i. Gerek Trabzon, ve gerekL 
se Kars yağlarının azlığı yüzUn. 
den, yağ fiyatları son aünlerde 
toptan kilosu 75 kuruşa kadar fır
lamıf tır. Halbuki geçen sene Kars 
yağlarının kilosu 40 - 50 kuruş3. 
kadar satılıyordu. 

Kuru fasulye fiyatları da ge 

çen seneye niıbetle yüksektir. 
Mevsim batında horoz f aıulyeıi 
nin fiyatı 8 buçuk kuruttu. Son 
günlerde 1 l kuruta kadar fırls· 

mıtlJr. 

Yükıelme sebeplerinin batında 
Trabzon, Çarf&Jllb& gibi kuru fa· 
aulye iıtihsalatında mühim bir yer 
tutan yerlerdeki kuraklık gelmek· 
tedir. 

Fiyat artıımda, kuraklıklar. 
l:iqka ikinci bir ıebep daha ara· 
mak lazım gelir, yukarıda yazdı
ğımız gibi buğday piyasasında 
yapılan ihtikar ve t>kmek fiyatı· 

nın 13 buçuk kuruşa çıkıtı, fiya 
artı§ı h adiselerine meydan ver 
mittir. Bunun içindir ki, ekmek 
fiyatı dilftüğü takdirde, piyaıa • 

da yiyecek e§yasının da düteceğ: 
yağ ve kuru fasulyenin bugünkü 
fiyatları muhafaza etmiyeceği d~ 
gene toptan yiyecek e§yası satan · 
lar tal'afmdan ıiylenmektedir. 

neticesi 
Hük\imet partilerine oy veren 

seçmenlerin mıktan: 
11, 563, ayrıt partisine oy veren 
ıeçmenlerin mıktan: 9.787 404 •• 

GA YIPLER KAZANÇLAR 

Londra, 16, (A.A.) - Partile
rin kazanç ve kayıbları tunlardrr: 

Muhafazakarlar: 6 Kazanç, 78 
kayıp, liberaller ·John Simon Hi:z 
bi- : 1 kazanç, 9 kayıp, ulusal İtçi 
partisi 1 kazanç, 7 kayıp ... 

Muhalefet tarafında : İKİ part; 
si, 98 kazanç, ~e yalnız 3 kayip 
bağınaız itçi partisi 1 kazanç, ka· 
yıbı yoktur. Liberaller, 3 kazanç, 
11 kayıp. 

31 milyon seçmenden 21, 6 mil· 
yon kiti yani y\l2de 71 .4 niabetin 
de seçmen oy vermiştir. 1931 6e
neıindeki seçimlerde bu ni•bet, 
79,8 idi. 

lngiliz payıtahtmda hükUmet 
partjleri, 14 üyelik kaybebnitler • 
dir. Fakat 62 üyeliğin 37 sinema· 
lik olduklarından henüz çoğunlu
ğu muhafaza etmektedirler. 

Yunanistanda 

Halkçı partisinin say/av
ları dün toplandılar 
Atina, 16 (A.A.) - Aıağıdaki 

bildiriğ çıkanlmıttır: 

Şimdiki hükiiriıeti tutan halkçı 
partisinin saylavları dün toplan
mıılardır. 

Saylavlar halkçı partisini asıl 

kendilerinin tetkil ettiğini ve bil
hassa en vahim anlarda partinin 
tarih ve an'anesine daima ıadık 
kalmıt bulunduklarını beyan e

derek ıiyaıal ıavatlarına u.rııl

maz bir beraberlik ile devama 
ve bu eterin idaresini baıbakan 
muavini Bay Teotokiye tevdie ka
rar vermiılerdir. . " . 
YUNAN KRALI FRANSA BAŞ

KANILE GÖRÜŞTÜ 
Puris, 16, (A.A.) -Yunan kra· 

lı Y orgi Fransız Cumur Batkanmı 
ziyaret etmit ve Ba1b:ıkan kralın 
ferefine bir ziyafet vermi9tir. 

Cumur Batkanı krala ve veli • 
ahde Legion D' onneur nitanının 
büyük haçını tevcih cl'i't ittir. Kral 
akpm üzeri Romaya hareket et -
mittir. 
l'ENIZEI,OS T<RALA YENi TEK • 

LIFl,ER YAPTI 
Atinn, 16 (Hus usi) - Bay Vcnize

los, şahsi dostu bulunan ve Parfste 
oturan Mösyö KanakarLqe gönderdi
ği bir mektupta şu Uç şart dairesinde 
bUtUn fırkaların blrleşmeai ,.e teşri
ki mesai etmeleri mümkUn olacağını 
eöylemfştir: 

J - 1911 tar ihli te~kilfıtı esasiye ka 
nununun millete bahşeyledfğl serbesti 

nt öldürenlerin şiddetle cezalan
ması, 

2 - Tarziye ve tazminat, 
3 - Çinde yaııyan Japonların 

hayat ve namusları için teminat. 
Ayni zamanda Japonya hüku

meti Çin sularındaki donanması• 
na "icap eden tedbirleri almPJ.: ü
zere,, Şanghaya gitmesini emret
miştir. 

Zecri tedbirler 
kalkınceye kadar 

ltalya, her türlü siyasal 
toplantılara gitmeyecak 

Cenevre, 16 (A.A.) - Ulualar 
ıoıyeteıi çevenlerine göre, f atiıt 
konseyi, Bay Muıolininin teklifi 
üzerine zecri tedbirler meriyet 
mevkiinde kaldıkça ltalyanrn her 
türlü siyasal toplantılara ittirak
ten imtina etmesine karar ~ermit
tir. 

.y. •• 

Roma, 16 ( A.A.) - hal yanın 
Londra büyük elçisi Bay Grandi 
bugün toplanacak olan büyük 
f aıiıt kurulunun toplantısında 
bulunmak üzere Romaya gelmir 
tir. 

Bay Grandi, bu vesile ile her-
halde Musolini ile önemli ıiya
sal konuımalar yapacaktır. 

Libya genel valiıi mare,al Bal• 
bo da ayni maksatla buraya gel
miıtir. 

• • • 
Zecri tedbirlere dair gelen ha~ 

berlerin hüliıaları ıunlardır: 

Fransız - ltalyan muharipleri 
birliği üyeleri Franıız haıbaka• 
nını ıörerek uzlaıma itinin ko
laylaımuı için zecri tedbirlerin 
tatbiki tarihinin ıeçiktirilmeaini 
ittemiılerdir. 

Resmi Fransız gazetesi ihracat 
tacirlerine bir ihtar neırederek 

İtalya, veya ıömürgelerin11 ıilih. 
mühimmat gönderilmesinin tran~ 

ıit ve aktarmasının yasak oldu .. 
ğunu bildirmiıtir. 

Kanada, Danimarka, Norveç 
hükumet ve parlamentoları zecri 
tedbirlerin tatbikini kabul etmi,. 
lerdir. 

İngiltere Almanyaya bir nota 
vererek ltalyaya kar§I alınan ted
birlerle ilgili olarak Almanyadan 
İngiltereye girecek e'yamn men• 
te tahadetnamesine tabi tutula
caiını bildirmittir. 
• Almanya bunun İngiliz - Al

man tecim andlaımaıı hükümleoo 
rile bağdaıacağını bildirmittir. 

_.,.._,i11Miüi1!11Wll .. MMt .................. QllUlfMI fil b mll•l• 

nin iadesi. 
2 - Bitaraf bir hükumet n.sıtasilc 

yeni intihabat icrası. 
3 - Siyasi \•c askeri mücrimlerin af 

fı umumiye nail olmnlarr. Kendis inin 
bu aftan ha r iç tutulması. 

Bu şerait dahilinde ken di fırka:;ı 

olan liberaller kral Yorgiye muhali · 
retten bir müddet vaz geçeceklerdir. 

Bu mektup muhteviyatı Kanakari
ıııl tarafından krala bildirilmiş ve kral 
çok mütehassis olarak Yunanistana 
avdetinde bu esaslar dairesinde bir 
beranname neşredeceğini sövlemlştir. 

nnşve1tl1 ise bu ht•ı nt:ı l:c~ cli ine 
sorulan suale kar~ı hiç bir şey bilmc- 1 

dfğinf söyJemiRtir. 

, ll~llU-..iJlllllll:U11111110l''Mtl1tatNl'l'•I ll11M1t'lfl16ıw;-1 ıllt11111ıw1Hllllll11ır1HllntH!i 

ltalqa - Habeş harbi -
16/11/935 te 

Askeri Vaziyet 
Şimal cephesinde 

Şimal cephe•inde ltalyan membaları ltalyanların hu 
li bir hava hazırlığı yaptıklarını haber veriyor. Bu haz.ırlıklars' 
yakında yeni bir harbin vukuuna bcı§langıç teıkil ettiği anlaıJf 
yor. 

_ Dün ltalyan uçakları Mahallenin cenubundaki Antalo bll'ı 
~ geıini bombardıman etmiştir. Ras Seyyumun Antalo bölgeıinJ 
~ bulunduğu haber verilmekte ve onun kumanclaıı alhnda/tİ *' 
~ kerlerin ltalyan uçaklarına atq açtıkları ve bir çok hurıurıl 
~ iıabet ettirerek uçakları delik de1ik hale getirdikleri anlaffl' 

' maktadır. 
j Diğer taraltan ltalyanların Habef ile hariç arasındaki ıJ 
~ ları kesmek için uğrCJ§tıkları ve bunun için ltalyan orduııı,.
§ Tuçlolon vadin boyunca taarruza giriftikleri bildirüiyor. = g 
= 

' 
Cenup cephesinde 

Ogaden cephe•İne gelince ltalyanların yakında Harar tela~ 
nin düıme•ini umdukları anlCJfdıyor•a da henüz bu ümidi tetf' 
edecek mühim bir hiıdi•e vuku bulmamlftır. Bir habere ı" 
Habeı generali Afwork biT muharebede ölmüıtür. ltalyan h .~ 
ketleri, •ol cenahtan vukuu muhtemel ba•kınlara karfı gelntr 
makıadile yavQflamlflır. 

ita/yan kıtalan Saıabanek ve Dagabbom mevkilerine hetJI 
varmamıılardır. Saıabonek mevkii Cicigadan 180 kilometre, f/1' 
rardan 220 kilometre kadar uzaktadır. Önümüzdeki günlerJı 
ltalyanların bu mesafeleri Qfhkları larzolunsa bile CicigaJdl' 
Harara kadar uzanan meıafeyi örten dağlarda ıiddctli mıılı~ 
vemetle karıılanacaklan ve Habe,lüerin burada kendileritfl 
gösterecekleri anlQfılıyor. 

Bütün haberler Habq Hlerberliğinin devam ettiğini el 
_ Habeılilerin mütemadiyen Harar ve Ciciga'ya kuvvetler göfl' 
'§ derdiklerini teyit ediyor. 
~ Bu cephede ltalyanlar ile Habe§liler araıında Sa:sabatı,. 
\ mevkiinden 30 mil meıalede bir muharebe olmuı ve Habeflil" 
~ gerllemi§lerdir. =, A•mara'clan gelen bir tel~ral ltalyan uçaklarının DanaJıl 

koluna erzak t1e ilôç atmak ıuretile bu kolun iageıir.i temin e/ • 
~ lerini bildiriyor. Bundan bu kol ile mutat muvasala lıc.tlar•11'f 
~ iflemediği ve bu kolun müıkül bir vaziyette olduğu anla;ılır. 
~ 
= * * -
\-'"""'"'""' .. ''"""'"""""'"""""""'""'"""""""'""'rımtftltı•inttrmmtıııııı ı nııttııııı11ttr'11ı~ılfff 

General Dö Bono Geri Çağrıldı 
tıl• 

(tJstyanı Birincide) Cuma gUnü Dasabur'a 60 t oJ!tbll • 

1928 de Libya ilbayı olmuştur ve 1925 
tenberi mareşal ve 1029 danberi dese
nato üyesidir. 

Napoli, 16 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra 107 subay ile 179:> er, "Prenses 
Maria, Belvedor., Yapurlarile Musav
rnya hareket etmişlerdir. 

Abbazia vapuru da harp gereçi yük 
1ü olduğu halde doğu Afrika.sına ha
reket etmiştir. 

Sita dö Tunisi. Tunus ltalyan kon
solosu ile 147 İtalyan gönüllüsünü ha 
mil olduğu halde buraya gelmiştir. 
Bu gönüllüler, Sabaudia karargahla · 
rına yollanmı~lardır. 

Corte (l\ortik:ı) 16 (A.A.) - Dün 
İtalyan konsoloshanesi memurların · 
dan biri, ltnlyan olduğu zannolunnn 
bir şahıs tarafından atılan rovelver 
kurşunları ile yaralanmıştır. Durumu, 
Yahimdir. 

Adi ababa, 16 (A.A.) - Tfgrc c:ep
hcs incle İtalyanların ileri hareketi 
Makalle ile Takazza arasındaki böl -
gede durmuştur. Habeş mUfrez.elerl 
Italyan hatlarının gerisinde çete har • 
bi yapmaktadır. Bu hareketler ltal -
yanlarda oldukça zayiat verdirmekte 
,.e İtalyanların serbestçe ileriye doğ

ru )UrUmelerine mani olmaktadır. Ha 
beş müfrezeleri İtalyan erzak kolla -
rına ekseriya gece karanlığından Is · 
tlfnde ederek hUcum etmekte ve ele 
geçirdikle rini Hubcş hatlarına getir • 
mektdirler. 'l'akaıze nehri henU7. hiç 
bir nolttadnn 1tn1ynnlar tarafından 
geçilmemiştir. Alng erodakl 1 tal> an 
tnyynre lmrnrguhının yDJJılması bit -
miştlr. Burr.ya mensup tayyareler her 
giin ilahe topraldarında uçu§lar yap
maktadırJn r. 

Soma li cc'Jhec;i ndc Pnfan nehrinin 
her iki sahili hoyuna ltalyanlarm ile· 
r i lıarclte ti t ernl<ki <'fmektedir. Tayya
rc' er l talya"l kol rrıyla h~rabt'r itcr i
lerne!<te 'r h"r ~r11 8"'" "l'.-r•·ch ''c 
Das.ıhuru bomlı:ırchm:ı• 

mıştır. 1" 
Harar, 16 (A.A.)- r ok ::iddct1i

1 
,. 

murlar dolaymilc 12 İtalyan t:!Jll\ ~ 
murlarn saplannu~tlr. Sıtm:ı lf111~. 
kıtaatı ar~ısında tahrib:ıt PP_n:111·_.., 
dır. Habeş mUdafnasını şimdılıl< ı ,t· 
cnk ham bombarclımanlan tchdi 1'1• 

mektedir. Snlıdan beri ltnlyan tJI dl• 
releri her gün Dngabu;·u bor:tb1lr fit 
man etmekte ise de ender telefler rtll' 
dirmcktetlir. Hava bom ba~dım~"~,ıtl• 
dan yaralanan asker gerıye go1' rr'1 
mektedir. Yeni yeni kuv,·etle~ a;ttl · 
cephesini takviye cylemektedır. p 
yanlar geriye gönderilen yarnııı.~,ıı 
bombardıman etmektedirler. it ~c 
tayyareleri dün Ciclga yakınınd• 
köye de bombalar atmrşlnrdır. 

HARRARDA MOSLÜMANLAfllfl 
K 1 YA !tll ft'!. 

Londra, 16 (Özel) - United "1' 
ajansının Asmaradaki ajaruJ•ıt1ll ,..
dlrdfğine göre Hnrrarda otur9"1'~ 
IUmanlat Habeşler nleyhlne bir 1'• ,.
yapmııtar Ye bir rivayete gare ft' l' 
yamda 70 ve diğer rivayete g t 
150 Habeş aBkeri öldUrmUtlercll-~' 

Berlln 16 (Uzel) - Alman il 'JI. 
rat bürosunun bildirdiğine ıl; "'1: 
Guksa Habeşistanın araslzlni ~ 
be~ olmakla pek iyi tanıdıfııt~iı' 
yanların şimal cephesi kuman 
na tayin edilecekmiş. rf ı'' 

Adisababadan gelen haber~, 
re Makalle civarında elyt ctofO ~ 
harpler oluyormuş. Habeş or ,.,....-.... 
kalleye batı tarafından 1ıucu:..~11~,,. 
için hazırlanmakta ve Rall .,,.aıı 
rlcatini kesmek için bUyUk 

alınıyormu§. 

~ b•Pi' 
Bir lira için 18 sene . ~ 

İzmir, tô (Hu~.~s~? Bir :;s;ıo'" 
zfinden harısını o~durcn d 
18 sene ha ~e mahldiın ol ~ 
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İfaretler 1 
~azalar karşısında 
it lrıebolu vapuru birden bire ba-
"~'11· D • k l ·· tü" ··· enız aza an su uı · 

: cttılnıl§ bir laf oarçcuı gibi 

1 "ela bir gürültü yaparlar, ıon· 
: hcılka, halka dalgalar çalka
,t Sonra durulur, yeni bir kazrı 
~Ttcaya kadar her taral ıüt li· 

"kesilir. 
4tı }' tni bir kaza, kazaların kor
~ tedaiıini herkeıin kalasında 
4.. '"bir lilm gibi döndürür. Her 
r'4 heyecanla ondan bahıeder. 
"1-t at, bir kaç gün •onra lıi•le ..-
11../eıir, halızaların önüne ıet/e~ 
~.qr 

ır. 

"' "' 1$ 

"rıllar, kazaların grafiğini ne : 
8 Orfılatlı? 
~ 11rta derhal ceoao vermek im· 

111 Yoktur. 
ti /(Q~ara karıı alınan tedbirle
fi ~ bütçe meıelesi, fu teıkilat ;. 
~~Ye sayıp dökmek belki ka-

ır. Fakat bundan ne çıkar? 
~, bir ıürü /alları yanyan..1. 
'-ekten bCJ§ka bir feye yara
IOıl · Hak.ikaı yanyana dizilen 
~erde değildir. Hakikat banz· 
:"-et ita bir ıahadadır. Bu hakikati 

" ruhunda aramak gerektir. 
• • • 

ftıt /(,oza karıı•ında bir kaç ada
tiil~eneyiniz. Bu adamların ak· 
~ Qnıelleri zihniyetlerine gör? 

tbirinden farklı olacahtır. 
lıtı leinıi, müıbet tecrübelere ba1 
l' tacak, himi tevekkülle ftzfal :ı · 
tq~~k, kimi sadece inıiyaklarıno 
~olacaktır. 

f/ .. ıı._,,., ı, ...... uıar aa hayat ka· 
Q~ ihtimal içindedir. 
~ 0~atı ihlimaller :inüne bir ya 
lff ııbi sermek hazin bir ıey o-

r, 

Benziyor mu, yoksa benzemiyor mu? 

Gram of on iğnesi yüzünden da va! 
Farkın farkına varmak ve varmamak! - Muhayyel, 

mevhum bir şahıs mı? - Haber yok! 
Otedenberi, arada sırada isim zılış noktalarından biribirine pek -Peki, Rafail nerede? 

benzeyişi gözetilerek taklit suçu yakındır. !şte taklitte böyle söy - Dava edilenlerden biri de Ra · 
işlendiği iddiasile bazı davalara- Jeniş ve yazılış yakınlığı gözetil · faildi. Fakat, o ortada yoktu. A
çılır. Bu davalarda, Alameti fari - miş, bundan istifade edilmek is - ramış, laram~, bulamamıştı. Ay -
ka kanunundaki maddelere daya- tenilmiştir ! Gerçi müşterilerden ni zamanda, ne davacı yerini bili 
nılır. Mesela, bundan bir çok 1 bir krsmr, aradaki farka dikkat e yordu, nede dava edilenlerden her 
sene evvel bu yüzden açılmış bir der, farkın farkına varırsa da, her hangi biri! Hepsi de şöyle diyor -
çorap davası vardı. Davacı taraf, kesin ayni şekilde hareket etmi - lardı: \. 
"Viktorya,, markalı çoraplara kar yeceği de, muhakkaktır. Ekseri · - Ha berimiz yok I ... ' 
şı "Vittorya,, markalr çoraplan:ı yet, kolayca aldanabilir. Dolayısi- Davacı avukatı, ayağa kalktı: 
piyasaya çıkarılmasından dolayı le bu bizim zaranmızad~r. Beş - Efendim, ne yeri belli, ne de 
açtığı bu davada, isim yakınlığın- yüz lira tazminat isteğinde bulu - yurdu 1 Kimdir, nerededir, ne iş 
dan faydalanmak maksadı güdül _ nuyoruz ! yapar? Malum değil! Taklit iğ -
düğünü ileri sürüyordu. Davacı taraf avukatı, sözlerine nelerin ondan alındığr iddiası or · 

Şimdi gene isim yakınlığı esa - hemen şu sözü kattı! taya atıldı da onu da dava ettik. 
smdan böyle bir dava ortaya çık - - Şimdilik! Şimdilik bu ka · Fakat, belki muhayyel bir şahıs -
mıştır. İstanbul birinci ceza hak - dar! tır, muhayyel, mevhwn ! Onun yü 
yerinde, gramofon iğnesi yüzün · Dava edilenlerden biri hakkın - zünden davamız sürüncemede kal 
den açılan bir davaya bakılmağa daki davadan vaz geçildiğinden, masm hakkımız ziyaa uğramasın! 
başlanmıştır. onun hakkındaki dava düştü ve Hakyeri kurulu, bir türlü bulu

Davacr taraf, "Kolurnbiya,, gra kendi.si suçlu yerinden uzaklaştı. namryan Rafail hakkındaki duruş 
mofon iğnelerinin "Kolomba,, di- Oteki dükkancılara ne diyecek • manın muvakkaten durdurulması 
ye taklitleri piyasaya çıkarıldığı · leri soruldu. Kimi kendisinin dük na, onun aleyhindeki davanın ay . 
m, ileri sürerek, bu ikinci adı ta - kanında böyle iğne bulunmadığı - rılmasma karar verdi. Bundan 
şıyan iğneleri satan bazı dükkan- nr, kimi bulunan iğneleri başkasın sonra dava edilenlerin avukatı, da 
cılar aleyhine dava açmış bulu - dan aldığım, fakat taklit olduğu - vacı taraf avukatını göst~rerek, 
nuyor. Dava, Alameti farika ka - nu bilmediğini, hala da öyle san· şöyle söze girişti: 
nununun 14 üncü ve 15 inci mad - madığmı söylemek sure tile cevap - Efendim, kendileri de bili · 
delerine göredir. ~!~?ile::_ w __ yorlar ki, müekkillerim kendi hal 
Duruşmanın ilk celsesi açılıp da """ lerinde ticaret yapan dükkancılar 

vanın mevzuu ne olduğu anlaşılm Bugday dır. Taklit iğne işile ilişiklikleri 
ca, hakyerinde genel savamanlığı yoktur. Iğnelerin taklit olunduğu_ 
temsil eden Ferhad Dömeke, bu nu bilmiyoruz, ya!. Bir an için 
~ava gJnP.t Ravamanlııb.n işti - Fiyatların düşmesi farzedelim ki, taklit! Peki, müek 
r etme iğini söyledi. Hakyerı muvakkat -'e,nı·laı'r killerimin bunların k-ıklit olduğu • 
kurulunu teşkil eden başkan Sa - u~ 0 nu bildikleri ne malUm 1. Suç, tak 
dettinle üyeler İsmail Hakkı ve lit olduğunu bilerek satmaktır. Iğ 
Muazzez, kısa bir müzakereden Vali Bay Muhiddin'in neler öyle olmuş olsalar hile, ma · 
sonr,a davanın şahsi hak bakımın d 1 tt ... kt 1 demki bilmiyorlar, bildikleri bel -
dan yürümesini kararlaştırdılar. ay ın a ıgı no a ar 1i değil, şu bade suçsuzdurlar. Ma 

'IQ Oıtün bir zilıniyet, müıbete i· Bunun üzerine genel savamanyar Vali ve belediye reisi Bay Mu· sumduralr. Boşuna müekkillerim 
'IQ tıır, hadisenin aebebini arar, o Ferhad Dömeke, bu dava duruşma hiddin Üstündağdan dün şu tez· aleyhindeki davalarında ısrar et· 
ler t'jre tehlikeler önünde tedbir- smdan çekildi. kereyi aldık: mesinler de eğer ortada taklit bir 

alır. Hüviyetlerin tesbiti yolundaki "Dünkü gazetelerin bazısında çr. hal varsa, mukallidi arasınlar! 
'>ı ~ctlbuki kalcuında teoıolri bi, muamele yapıldı ve bu cihetler kan sözlerim arasında buğday fi - Davacı taraf avukatı, davadan 

11 
~ Q[e halinde parıldayan inıa. ı zabta geçirtildi. Davacı taraf a- yatlarının düşmesinin muvakkat vaz geçmedi. Hakyeri kurulu, iğ _ 
er vukatr, davayı anlattı: olduğuna dair bir söz ve fikir de nelerin taklit olup olmadığını tet-

•'ıi feyi ilahi bir hayır ve ıer ad~ - Bu iğnelerin, bizim iğneler · bana izafe edilerek yazılmıştır. kik ederek bir rapor vermesi için, 
fle, nden aeyredecektir. "Mukad ~~ .~~i bazı dükkanlarda sürül - 1 - Buğday fiyatlannın son ehli vukuf seçilmesini muvafık 
... '' olandan kurtulmak onun i. dugunu haber alınca, arama yap yükselişini bu uğurda en selahi - gördü. Naip tayin olunan üyeler • 1

" tniirnkün değildir. tırdık. Taklit iğneler ele gcçirtil· yet.tar bulunan ziraat bakanı sebep den İsmail Hakkıya, seçim ve tet 
• .Y. "" ~~· ~~--~~ann bizimkilerin yeril!e si.i siz ve lüzumsuz gönnüş ve bu fa- kik işleri hususunda atın salahiyet 

1 &iz. rnüıbet zihniy.?te doğru drr rulcfugu anlaşıldr. "Kolombıya,, hiş fiyatları indireceğini söylemiş verildi. Dumşmamn devamı başka 
" tl~0 • •1 1• b" • 1 '- kelimesi, gerek söyleniş, gerek ya tir. bir güne bırakıldr. 

l>q,_ a ın l er ıyen iT ıman ılf , 

.. S'.°Qııyız. Elimizdeki vcuıtalaı'. •=wm. ·- 2 - Elınde bü~k bir zahir.e is -m·=-••MM ·--·•ıııa -'>ı~b • • • • • B •• •• k dd J d toku bulunan ve pıyasaya daıma 5 y 
tQ4Q:t ~~hnıyet~n • mahsullerıdlı" uyu ca e er e ınües.gir bir müdahale kuvvetine angın 
~e rnusbet zzhmyd teker, te haiz olan zira.at bankası o günden 
~ hepi~~:i lethetmil de.fildir. Hatkın ~eçeceği yerler b~~. fiya~lan tanzim etmeğe ve 

•- nun ıçın müsbet ::ı.ihnıyetin e- k J ) k duşurmege b~lamrştır. 
-.,:,.le • .. A • ı en e ayrı aca 3 B · d 
ı~,. ~· arasında oyle hadııeler o- -;- u .vazıyet~ ayana:ak u 
~rı h: bunu müsbet bir zihniyeti•! Seyrisefer mühendis ve memur · mwnı ~ecl.1:8te c!kfı~rumwnıyeye 

l'~ı.a~ak .. k"" vk k l !arından mürekkep bir heyet ıs - ve şehır mumes.gıllenne bu esas • 
11, ··• mum un ı en artı a 1 ·· · d · h t · · ·=-· ~;:. tanbulun birinci sınıf caddelerin - ar uzerın en ıza a vennıştım. 
hle~~ıA . de kazalara mani olmak için ge· 4 - Buğday ve un fiyatlarının, 

lo.r:ı .. • a, bır v~pur y~la çıkar. çit yerlerini tesbit etmeye ha:ı la - düşeceğine inanarak geçen çarşam 
rlh. ~, teoekkelın gemı•i batma... mıştır. Bu arada vollann birleşti- ba günü srrasr geldiği halde yeni 

,,e,. b • "h · · ku .; h · km k k kte · · rlQ ır :ı nıyet gemıye man- ği yerlerde de halkın karşrdan ~r c ~ . nar ·ı vcmıe n ıstın -
rle 4=.-fer. Bu zihniyetin binde b! karşıya geçeceği yerler de işaret kaf ctmıştıın. 
li4 ol~Q Yerleımi§ olmaıı bir teh- lenecektir. Evvelce Karaköyde, E Bu izahat~n anlaşılıyor~~ huğ · 
'>t ctfrr. Çünkü küçük büyük ih minönünde san taşla döşenerek i- day ve un fıy~tlannrn. duşm~i 
,. 'lfler Qrtik birbirini takip ed~· şaretler konmuşsa da pek dar olan muvakkat olduguna, daır neşredı· 
·eh.tir. bu işaretlerin bir faidesi ,,.örülme len fikir ve mUlahaza manasız ve 

lli%i-. k 1 1 d mişti. Bu sef e" renkli taşl~r daha yersizdir. Bu fikir bana ait değil-
N.ı ••ı aza arımız etra ın et • •· • · • < d' V b k d" . b"" } b" ·oqcfi ,,. • genış doşenecektır. Otomobıl kam ır. e en en ımı oy c ır 

Cevdet Mollanin büyük 
konağı yandı 

Evvelki gece şehrimizde be.j yan 
gın vakası olmuştur: 

1 - Nişantaşmda Hacı Man · 
sur sokağında C vtiet Mollanın 
emniyet sandığına dört bin liraya 
rehinli bulunan on altı odalı bi.i -
yük konağından yangın çıkmıştır. 

!Gezintiler 6 
Damga istiyoruz 

Evden bana ne vakit et ısmar· 
lasalar: 

- Kuzum, iyi bak keçi lal~ 
katmcuı nlar ! 

Demeyi unutmazlar. Halk ara· 
sında l.öhie{mi§ inanlardan biri 
de kaaapların bir türlü doğru it 
görmedikleridir. Bunun doğru er 

lup olmadığını bilmem; lakat-;;f;. 
§İn yanmadığı yerde duman tüt· 
miyeceği gibi halk inanı§lannırı 

da pek haksız. kaynaklardan ıı:
mıyacağına inananlardanım. Ben. 

kendi p:ıyıma dağlıçla karamanı, 
ancak yerken ayırt edebilirim. 
Keçi ile kıvırcığı da öyle. Eskiden 
mezbaha yoktu, etler uray yokla
yıılanndan uzaktı. lıi o/uruna bı· 
rakırdık. Amma timdi artık içimi
zin i§kilsiz kalmaıını istiyebilirfa. 

Ôyle sanıyorum, ki bu hakkı
mızı bütün uray üyeleri bize ver
mek iıtuler. Sonra, bu ifte zor
luk yok. Hele harcanacak para 
hiç yok. Bir kaç mühür kazdır
mak ve bunlarla hayvadarın kol· 
/arını, butlarını damgalamak ye
ter. Bu olunca, keçiyi kıvırcık di· 
ye almayız ve kuyrukları keft.ll 
koyunlar karftıında: 

- Dağlı~ mı, karaman mı? ... 
Diye bcqımı.zı kapmayız. Bu· 

gün kaıaplar damgaıız et ıatıyor
lar•a, bunun gizli bir yanı, su 
götürür bir iç yüzü vardır, dene
mez. Akla gelmemi§, belki dü· 
ıünmeğe katlanılmamııtır. Çok 
kere en kısa yollar, en açık ıey
ler en sonra görülür. 

Bugünlerde şehir mecliai ıon 
toplanhlarını yapacaktır. Bu yazı 
gözlerine iliıir de dil<:ğimizi uy

pn balurlar•a, ne mutlu. Y alnı t 
ıöz •ÖZÜ ~ar derler, ıu et lizkır· 
dısı edilirken, bir noktayı daha 
göz önünde tutmak gerektir: 

Cerrahptl§a hastaneıine kı.z gi· 
ren bazı hcutaların delikanlı çık . 

tıklarım elbette duymuısunuT.· 

dur. Fen dünyasında pek yeni bir 
bulut olan bu üıtnomal İ!, kasap 
dükkanlannda çoktan eskitilmit 
harikalardan ıayılır. Amma lıa· 
ıaplarımız alkı§tan utanan alçak 
gönüllü adamlardır. Bulu,Iannc, 
bcqarıflarını ıaklarlar. 

Uraydan dileriz ki et ıatu::ıla· 
n, kurnaz operatörler kullan~ 
ıınlar. Hele maryalan k~ 1tıf1:! 
mağa tula kalkıfmaıınlaT. Çen• 
gellere amkları kuzular, erkeli 
evladı olmamı§ maıal paJifGltltr 
nnın aon çocukları değildir. Han 
kasaplar bu uygunsuzluğu yaparM 

ken, bilmeden koca bir pot ta ln
rıyorlar. Türkiyetle kadın, nlrelt 
denkliği yaıalara gireli hanidir!.: 
Doğruııınu isterseniz ben bu İf le 

kadınlar birliğini incitecek bir 
saygısızlık ta ıeziyorum. Marya
ları k~ yapmak bugün yalnız 1ı: ... 
lekarlık değil, bir kaytaklık "ir
tica,, dır Ja. 

S. Gezgin 
4i ır tetkık yapılsa ıanryorum b d" w b"·t·· ta' mevkie indirmekten çekindim Ef 

e11 euv 1 .. k b yon, ara a ve ıger u un şıma ... . . ,.. . 
~ olac e goze çarpac~ .•e e ' vasıtaları bu işaretli yerlere yak • ka.rıuın~!11!.yeyı ve·• ~.lakadarları 

ttfaiye yangın yerine geç gel · 
diğinden yangın alabildiğine iler 
lemiş, konak iki saat içinde ta . 
mamen yanmıştır. Evin üst katın
da oturan !talvan tabaasından bir 
k..ın koca alevler arasında kalmış 
larsa da mahalle bekçisi tarafın · 
dankurtarılmışlardrr. Yangının ne 
den çıktığı henüz tesbit edileme - ..__. • .._ ___ ...... _ •• , ....... 

l, rtıiinı Q~tır. O da derdı bılme" laştıklarr vakıt hızlannr hemen ke ~'~nlış duş~mc~lere suıııklem~;1llek 
hun olur. secekler ve burasmr tabii bir hız ı9ın ~e~ıj:etı!'l bu suretle duzel · 

'-..._____ Sadri Ertem la geçeceklerdir. tılmesını dılerım.,, 
---------- Halkın karşıdan karşıya emni - Ekmek fiqatları qarın .... 

tvkaf - Belediye 
aıılaşmazlığı 

l 8vkafl 
°l§tnaz ~a belediye arasındaki an. 

lan sa hgı ortadan kaldıracak o . 
~7, 28Ylayı~: heyeti bu ayın 26, 
ı~i ta ncı gttnleri toplanacak, her 
tır. ıı rafın. v_ekillerini dinliyecek -
laşnı eyet ıkı ay zarfında bütün an 
teeek\~lıklar hakkında kararını Ye 

ır. 

yetle geçmesini temin, edecek o- tespit edilecek 
lan bu yerlerde şoförler herhan · . . 
gi bir kazaya sebep olurlarsa ağn Beledıye n~r.k ~omısyonu yarın 
surette cezalandırılacaklardır. top!a~arak bı:ıncı e~;;mek ve fran 

. . .. . rala fıyatlan ıle yem çıkanlncak 
Bu?l3:nn ılerı surecek~erı. her olan ikinci nevi ekmek nm·kmı tes 

han!? bır sebep kabul edılmıye - bit edecektir. Diğer taraftan bele 
cektır. diye ekonomi müdürü Asım Sü -

Buna mukabil taşıma vasıta.la- rcyya buğday meseleleri etıafınc1a 
nna mahsus olan yollarda kaza tetkikat yapmaktadır. Hn.zırhyaca 
ya uğny~nlar .ol?1'83 şo~örlerin ka-

1 
ğı raporu on bes gün sonra Anka-

r. ra a ötürecektir. 

miştir. 

2 - Şişlide Tan sinemasının ······-· .... --·······-·--
ka1orif er oonısu raz1a kızmış, bu H b I 
yüzden tavandaki kağıtlar tutuş . a eş paşamız 
muş; çabuk söndürülmüştür. 

3 - Beyoğlunda Liileci Han 
dek caddesinde Üzüm -Ozü fabri
kasmın bacası tutuşmuş, söndüıii1 
ınüştür. 

Raşit tarilıi, 1126 = 1705 yılı h&liae
leri arasında ıunu yazıyor: 

"Bundan akdem iki tuğ ile Habeş 
paşası ilan Hüseyin paşa zade Meh -
met Beyefendi Cidde eyaletine nak • 
lütahvil ve sabıka mirahor-f-evvel o -
Jup ve halen Yenbuulbahir kalesi ta· 

•1 - Rumeli hi~rında Geredeli 
Mehmcdin dağ arkasındaki sa . 
manlığmdan yangın çıkmış, sa 
m-ınJrk tamamen yanmıştır. mirine me~m~r oln.~ O~man Ağa Ha • 

5 - Mercand:ı ~amavcrci so • beş ~ancagı ılc rutbeı sabıkasından 
kai!mda A~ohun ök,.e imalatha - tcnzıl olundu •• 

n~?·n.~en yangın çıkmış, söndüıül l ıuı1111ı11ııuuıııııııuııuıuııı:ııuı11111rıHHM*ııu ·mı 1111,-
muştur. -
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Londra - f stanbul yolunun inkişafı 
etrafında tetkikat 

An::~:-;ı., IS, (I~ui·un) - Peşte' 
d~ top!~ı:an L~mclr:ı İ!:tanhul bey 
nelrr.:k] ycl:.ına ait konferansa i; 
tfrak eden m.urn.:1:1aslarımu: ra · 
porln: mı y:-.zn::ya başlamışlar · 
dır. G!rnr:i!.:lcr r.::.k~nhğı, bu kon 
fe:·a~sb. Ycib:ı l:ararlarm güm -
rüklerc a;t kisı:ım!n tatbiki icin 
tetkikat yapıyor. Konfernn:aa ~alı 
nan kararlar ara~ıncla Loncln:.-ls -
tanbul üz~rinr!e b~lur.'3.n hühu . 
metlerin hudut gümrül:lerini he -
men hudut kenarlarında . kurma · 
larr, başta gelmektedir. Bur.dan 
başka konferansda şu dilekler de 
ileri sürülmüştür: 

Traky~daki muhacir:erin l 
sıhhi durumları 

Ankara, 16, (Kurun) - Sı·hhat 
müsteşarı Hüsameddinin başkan -
lığında müfettişlerden mürekkep 
eıhhi bir heyet kuruldu. Bu heyet 
Trakyadaki göçmenlerin sıhhi va 
2İyetlerini gözden geçirecektir. 
Heyetin salı günü buradan lstan -
bula hareket etmesi muhtemeldir. 

Diyarıbekir hattının açılışı 
Ankara, 16, (Kurun) -Diyar

bekir hattının açılma töreni bu a 
ym yirmi ikisinde İsmet loonü ta
rafından yapılacaktır. 

ltalyan elçisi geliyor· 
~kara, 16, (Kurun) - İtalyan 

'e1çisi lstanbula hareket etti. Haf
ta içinde Ankaraya dönmesi muh 
temeldir. 

1 - Hudut gümrüklerinin gece 
ve gündüz açık bulundurulmas1 
ve hu hizmetlerden dolayı ayrıca 
mesai ücreti istenmesi , 

2 - Memurbrın birer lisan bil 
mesi. 

3 - T.S.C. ile müsehhez otomo. 
biller hudutlarından geçerken en -
gellerle karsıla:;mamalıdır. ve bu 
aletlerden d~olayı evvelceden me 
zuniyet, almak gibi bir mecburi · 
yet kanmasını. 

4 - Ecnebi otomobiller için ko. 
nan mali resimlerin kaldırılm.~sı. 

Mur.zur vilaveti teşkiJat 
layihası 

Ankara, 16, (Kurun) - Üçün
cü müfettişlik teşkilatı hakkındaki 
kanun layihası önümüzdeki haf -
ta içinde kamutayda müzakere e

dilecektir. Munzur vilayeti teşki -
lat kanun layihası da dahiliye ve 
milli müdafaa encümenlerince tet 
kik edilmiş, aynen kabul olunmuş 
tur. 

Ekonomi müsteşarı 
Madride gidecek 
Ankara, 16, (Kurun) - eko

nomi müsteşarı Kurt oğlu Faik pa 
zartesi günü İstanbul yolile Mad -
ride gidecektir. 

Göçmenler için tedbir 
bulmak lizım 

Göstencede toplanan binlerce göçmeni 
getirecek vapur yok mu? 

Köstencec}en getirilecek 12,000 ı 
göçmen daha bulunduğu halde, bu 
yurddaşlarm taşınması bazı sebep 
lerden dolayı mümkün olamıya -
cağa benzemektedir. Bunun se -
hebi de söylendiğine göre göç · 
menleri getfrmekte olan "Bursa,, 
ve "Nazım,, vapurlanmn şimdiye 
kadar navlun hesabına hiç bir pa 
ra alamamalarıdır. Bu vapurlar -
d:nı önce ayni işi yapan "Adnan,, 
ve "Adana,, vapurlan da para a
~ame.dıklanndan işi bırakmışlar 
dı. 

Söylendiğine göre "Bursa,, ve 
''1\tazrrn,, vapurlan son defa birer 
sefer daha yaptıktan sonı·a işi bı
rakacaklardır. Haber aldığımıza 
göre deniz yollan idaresi ile va -
purculuk şirketinde göçmenleri ge 
tirecek vapur bulunmadığı gibi di 
ğer armatörlerin vapurlan da baş 

Suriyede 
Okumuş haydut nihayet 

öldürüldü 
Htt.lep, (Özel) - "Okumuş hay 

d&t,, ismile Suriyede şöhret alan 
Fuat Alimi nihayet jandarmalar ta 
rafından öldürülmüştür. Fuat Ala 

minin Türkiye hudutlarına kaçmak 
üzere bulunduğu haber almmı§ ve 
jandarma kuvvet1eri tarafından 
Cedide mevkiinde bir pusu kurul -
mu§tu. Haydudun öldürüldüğü da 
kikada kendisini götüren otomo -
bil birdenbire burada durmuş ve 
jandarmalar kendisini yakalama
ya hazırlanırlarken ateşe başla -
mıştrr. 

Derhal müdafaaya geçen jan -
darmalar bir tabança kurşunile 

~'?kumll! h!:ı<lud,,,, u öl\!,ğ~tl:r· 

ka işlere bağlanmış bulunmakta · 
dır. 

Bütün bu işaret ettiğimiz du -
rnm deniz ticaret direktörlüğü ta
rafından ekonomi bakanlığına bil 
dirilmiştir. Aynca Trakya genel is 
pekterliği de durumdan haberdar 
edilmiştir. 

KIŞ VE NAKLlY AT 

Gelen haberlere göre hükumeti 
miz, Bulgaristan ve Romanya hü -
kumetlerine müracaat ederek kış 
mevsiminin gelmesi dolayısiyle 
göçmenlere pasaport verilmemesi 
ni istemiştir. Türkiyede iskan cihe 
ti istemeyen ve kendi paralarile 
iş yapmak isteyenler; bu kaydin 
kendilerine şümftl olmamasını ak 
si takdirde marta kadar ellerinde 
ki parayı bitirmiş bulunacaklarr . 
nı bildirmişlerdir. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
• 

Samatyada: Teofilos, Aksarayda: 
Pertev, Karagümrükte Suat, Şehre 

mininde: Nazım, Fenerde: Vitali, 
Şehzadebaıında: Hamdi, Bahçekapıda: 
Salih Necati, Ankara ceddesinde: Et 
ref Neıet, Zeyrekte: Yergi, Beyazıtta: 
Cemil, Beıiktaşta: Nail Halit, Fındık 
lrda: Mustafa Nail, GaJatasarayda:: 
Ahmet Cevat, Yüksek.kaldırımda: Vi 
nikopulo, Şişlide: Asım Şükrü, Kasım 
paşada: Merkez, Hasköyde: Halk 

Matbaamna gelen e&erler: 

Yeni Adam 
98 inci sayısı çok güzel bir şekilde 

çddı. Yeni Adam tam bir kültür ve 
fikir gazetesi olmuıtur. Ehemmiyetli 
yazılan arasında İsmail Hakkının tari 
hi nasıl öğrettim? Ve hukuk Mdir 
baılıkh yazılannı okuyunuz. Bu nüa 

kışlık / Baş muallimlerin f Halk evinin 
programı 

Hava 
neler 

yolculuğ~ 
duyurur? ·makam tahsisatları 

Perşembe gunleri arkadaş 
günü seçildi 

Eminönü Halkevinde kışlık ça 
lrşma programını hazırlamak üze 
re bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantı etrafında başkan Ba) 
Agah Srrn Levent kendisilc göıü
şen bir yazıcmuza şunlarr söyle J 

miştir: 

"- Kış mevsimi diğer mevsim 
lere nazaran bir toplantı mevsimi· 
dir. Bu mevsimin canlılığını temin 
için yeni bir program hazırladık 
Evin içinde bir bilardo bir satranç 
salonu vücude getirdik. Bu salon 
lardan başka okuma salonuna da 
yeni bir şekil verdik. İsteyen arka 
daşlar bu salonlarda istedikleri za 
manda çalışabileceklerdir. Oku · 

ma salonwııda her mecmuanın mun 
tazaman takip edilmesi için mec -
mualarla temas ettik. Ayni zaman 
da yeni çıkan eserler de burada 
bulunacaktır. 

Hafta içinde perşembe günleri• 
ni arkadaşı günü olarak seçtik. 
Bugün, her arkadaşa konuşmak is 
tediği arkadaşı Halkevinde bula • 
bHecektir. Buıgünlerin eğlenceli 
geçmesi için türlü tedbirler aldık. 
Müsamereler ve eğlenceler yapa
cağız. 

Evde bir de büfe açılmıştır. Bü· 
fede Halkevin.e gelenlere çay, kah 
ve, gazoz ve limonata gibi içkiler 
ufak bir ücretle satılacaktır. 

YABANCI DiL KURSLARI 
Akşam yabancı dil kursları 

bu yıl geçen yıllara nazaran ol • 
dukça fazla rağbet görmüştür. Şim 

dilik yalnız Fransızca ve İngiliz 
ce h-urslar:r açılmıştır. 

Talebe fazlalaştığı için kursla · 
rm sayısını çogaltacağiz. 

MECMUAlŞl 
Halkevinin bir mecmuası oldu 

ğunu biliyorsunuz. Mecmuanın is 
lahma çalışıyoruz. Mecmuada bir 
çok tanınmış yazıcılarımızın yazı 
Iarırun da bulunmasına çalışıyo -
ruz. 
Mecmuayı bu yıl, aylık değil on 

beş günlük veya bir haftalık ola -
rak çıkarmağa karar verdik. 

Mecmuaya yazı yazmak isteyen 
birçok kabiliyetli gençlerden de is 
tifade edeceğiz. 

KONFERANS VE SPOR 
SALONU 

Evimizin yanındaki arsayı satın 
aldık, belediye bütçesinde burada 
son sistem bir konferans salonu i 
le bir spor salonunun yapılması 
için 30 bin lira tahsisat ayrılmrş 
tır. Yakında bu salonun yapısına 
baslanacaktır. 

Evimize bağlı Gülhane parkı i· 
çindeki gösterit kolu salonunda 
her hafta üç gün halka parasız 
temsiller verilmektedir. 

Bu kış temsillere büyük bir ö -
nem verilmektedir. Repertuvard:ı. 
piyes, komediden başka küçük o 
peretler de vardır. 

Oynanan eserler genel sekreter
likden gönderilen ve oynanmasına 
izin verilenlerdir.,, 

1 Cielenler, Gidenler 1 
ÇOCUK MUAYENE KLtNtCt -

Çocuk esirgeme kurumu, fakir ailele 
rin çocuklannı muayene etmek için 
süt damlasında bir çocuk kliniği açı 

lacaktır. 

MEDRESEYE ELEKTRİK iSTE 
NlYOR - Fatihte Kurşunlu medrese 
de oturan 180 üniversite talebesi ala 
kadar yerlere baş vurarak medreseye 
elektrik getirilmesini idemişlerdir. 

GEÇ KAPATIYORLAR - Sinema 
ve tiyatroların geceleri muayyen saati 
geçirdikten sonra kapandıklan görül 
müştür. Kaymakamlıklara yeniden bu 
na dikkat edilmesi bildirilmi§tir. 

YIRTIK PARALAR - Umumi 
heyetinin yüzde onu kadar ve daha 

veriliyor 
Belediyeye geçen Sanasaryan 

hanının birilm1is kiralarmm bir 
lasmr ile ilk mektep baş muallim
lerinin beş aydır verilmeyen mu 
kam tahsisatlarının ödeneccğin : 
yazmıştık. 

Para bu ay içinde bankadan al. 
narak önümüzdeki ay baı;mda da 
ğrhlacaktTr. 

Soğuk hava depolarına 
konulan maddeler 

Sütlücede mezbaha yanında bu 
lunan soğuk su depoları bir sene -
ye yakın bir zamandanbeı·i bele -
diye tarafından idare edilmekte . 
clir. 

Karaağaç müesseseleri müdür 
lüğü bu depolara konacak madde
lerden alman ücretin arttırılma -
smı istemiş, belediyeye bir teklif 
te bulunmuştur. Şehir meclisinden 
geçen bu zam teklifi kabul edil -
memiştir. Yalnız bal mumu ve tu 
lum peynirine ait ücretler indiril· 
diği gibi yeniden 32 kalem mad -
de de depolara alınabilecektir. 
tir. 

1 SPOR 1 
Bugün 

Beşiktaşla Fener 
bahçe karşılaşıyor 

Galatasaray - Süleymnniyc A ta 

gündür. Çünkü Fenerbahçe - Beşik
taş takımları şampiyonluk yolunda 
ilk maçlarım yapacaklardır. Beşiktaş 
takrmmda gene bazı anlaşmazlıklar 
çıktığı söylenmektedir. 'Bunun yanlış 
olmasını temenni ediyoruz. 

Bakalım iki takım bu mühim maç -
tan nasıl bir netice ile çıkacaklar? 

Maçların programı şudur: 

Fenerbalıçe stadı: 
Alan gözcüsü: Cafer. 
Altınordu - Haliç A takımları sa-

at 11, hakem Adnan Akın, Beykoz -
Hilal A takımları saat 12,45, hakem 
izzet Muhittin Apak, yan hakemleri: 
Mehmet AH, Talat Delidağ. 

Fenerbahçe - Beşiktaş A takım -
lan saat 13,:)J hakem Sadi Karsan, yan 
hakemleri: Saim Talu, izzet. 

Şeref Stadı: 

. ddd ' Fransız tayyarecilerı l 
konferar.slarını verdiler 
Şehrimize gelmiş olan iki f~ 

sız tayyarecisi Unyon Franse lll 
de konf eransla11m vermiş ve e 
yük alüka uyandırmışlardır .. $ ~ld 

Sent Eksuberi ve Jan Marı. ~ U 
ti isimli bu iki tayyareci aynı~ llıiy 
manda müelliftirler. Bilhassa t btıi 
subri hava seyyahatleıini san~~ de 
kımından anlatan kitaplarile) te . 
ret almıştır. ~ rı 

Dün her iki tayyçı.rcci de, ~· desi 
dikkate değen konf erunsla~ b 
dil bilen, okumuş büyük bir/\" tind 
balrk önünde vermişlerdir. ~r sa 
yareci müellif Bay Kontinin '~ na 
diği konferans bilh~ hava :ıır ko 
larmın medeniyete ne gibi _fa~ bı} 
ları olduğuna temas edıy0sB1 d· 
Tayyareci hava yollarının 10 dS ı. 
masr ile insanlığın birbirine. ı,; Ş 
ha çok yakmlaşabildiklerinı,~ diıl 
birlerini medeniyet yolunda d e' llı.e 
fazla tanıdıklarım anlattı. Ve ~r turı. 
ticede havaların, toprağın S!h .. , tir 
te bir yardrmcr olabileceğinı 50• ka 
ledi... ....rt k r 

Bay Eksuberi ise insanın W~ 1ct 

rede duyduğu hisleıi anlatın~~· ne 
hiç bir seyyaha tin insanda uY9 b~ lı. 
dırdrğr duygulara benzemeye~ııl İın 
his, bilhassa tayyarenin i~; · 
gönderdiği manzaralardaki de~ 
şikliğile derinleşmektedir. ~ 

Fransız tayyarecisi, karada ~~ 
tulan coğrafyanın, tayyare ne 'i.· 
selip arza bakıldığı zaman, Y~. lliz 
ni bam başka bir bilgiye, bir ~ .. ııl5 lıle 
yr~!'I tı:>l"kPttii!i cok ince bir }İSl"' ~ 
anlatmıştır. 

0 
• a 

Tayyareciler, bugün Paris 1 
lunda olacaklardır. 

Horhorda kiöldürnıl 
ltı 
ao 

vakası 1üzede ~ le 
Birkaç gün önce Aksarayda ~foı 

hor çeşmesi önünde bekçi zw. 
karla Ahmetli öldüren bekçi ~· 
mal, polisçe tüzeye gönderil~· 
tir. Bu işin tahkikatını vak'a~~ 
rinde yapan genel savama?\ 
Nureddin, ilk tahkikatı taınaJ11l· 
mıştır. i1 
Hakkında tevkif rnüzekk!tır· 

kesilen suçlu hakkındaki ar~., IJ~ 
mamn bundan ötesini, istıll,~ · 
hakimi yapacaktır. Dosya, ıstı 
tak dairesine verilmiştir. ~ 

uıuı111u1111111ıumıınıııu111nıııunııuuıuuııu11u11111nııın111r11111111111111m11ıı,.....,. 
Alan gözcüsü: Saim Turgut. 
Karagümrük - Beylerbeyi A takım l~TJn1>ul Belediq~si 

lan saat 11 hakem Saim Turgut, ls- Şehir1Yyaİrosu B .. _.,t ugun_. 

tanbulspor - Topkapı A takımları 11111111111111 
saat ı.ı,4:5 hakem Suphi, yan hakem-
leri: Bahaddin Uluöz, Rıfkı. 

10 d• 
Çocuk Tiyatro"' 

saat 15 te 
Yefa - Anadolu A takımları saat 11 1 

14,30 hakem Suphi, yan hakem teri: 
Ekrem Ersoy, Zarif. m 

Taksim stadı: llllf 1111 
Alan gözcüsü Nuri Bosut. __/ 
Fenerbahçe - Kasımpaşa A ta · ------------

kımları saat 11 hakem Şazi Tezcan, Fransız tiyatrosu 1ı 
Güneş_ Eyüp A takımları saat 12,4;) HALK opE:fl~d' 
hakem :N'uri Bosut, yan hakemleri: 6 

,, .. t" el Tahsin, Halit. L.>Ugun ma ın ~~ 

Galatasaray - Süleymane A ta - Bu akşam '!,O,'J 
krm!arı saat 11,30 hakem Halit Galip, • 
Ezgü, yan hakemleri: Feridun Kıhç, RAY _ BAfft~ 
TaJat özışık. f 

· ' Büyük ope~;o,ı 
Dr. Marks 

!stanbul konservatuvaıınm te -
kamülü için iki sene evvel rapor 
vermiş olan Viyanalr profesör 
Marks, şubata kadar şehrimize bir 
daha gelecektir. 

Konservatuvar binasmm pianı -
nr hazırlayacak olan mütehassıs 
da şehrimize gelmişti. Burada 
yerinde incelemeler yapan müte · 
hassrs memleketine dönmüştür. 
plam orada hazırlayrp ~etirccck -
tir. 

mara ve imza da olsa değiştirilmiyecek 
tir. 

KADIKÖY ORTA MEKTEBiN 
DE - Kadıköy orta mektebinde yarın 
d rıi 

Yazanlar : .U alımut Yesari ve l'ı eJdi~ 
Riiştii. Müzik: Sezai ve Seuf 

Q 

Asaf. . 416!, 
Gişe gündüz açıktır. Telefon· J;O''' 
Fiyatlar: 25 - 50 - 75 ~ ıOO 

400 - 300 

Yakında: TELLi TURV, 

Naşit- Ertuğrul Sa~ 
t ı;tJfJ 

.'jehzadebaşı TURA.V Titıa rf>-

Bugün saat 15 te 
matine 

HAMLET 
ve (Komedi). Bu ge
re 2 e.ser: <AFACA:-., 
(SüNMlYEN ATE~) 
Uer taı·af tramvay. 'l'elef 11n: 
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• 
Koca imparatorluğun 
•nkırazı sebebi para idi 

O vakit hiç şüphesiz Şen Vey 

ı .~~ketinden çıkıp da buralara 
dıgıne pişman olacaktı. Fakat 

. Pişmanlık o zaman fayda ver 
~ eeekti. O vakit baştan başa 
4e ~esilmiş olan bu muhit için · 
~e sırtı buz tutmuş bir at Ü· 

~de dolaşmağa bir Çin asılza 
~ı tahammül edemezdi. 
~l>iğer taraftan Hünler memleke 
il de kış nasıl çok müthiş olur -
~az mevsimi de sıcaktan ta · 
~ nıül edilenıiyecek derecede 
~ ktınç olurdu. Çünkü o vakıt de 
di, kuni çölleri adeta ateş kesilir · 

~n-Vey bütün bu mahzurlaıı 
~ ~di. Fakat fikrinden yine dön 
tin. dı. Daha evvel kendisinin bil ' 
t-L ?u ihtimalleri gözönüne ge
Ldığini ve ondan sonra kati 
~:mı verdiğini söyledi. Diğer 
~tan HünJerin basit hayatını 
~de~ dolayı tercih ettiğini anlat 
... Cınlilerdeki lüks ve konforun 
~ Para.torların ve kralların milli 
~~ tnukaddes vazifelerini unuttu -
''Ulu uzun uzadıya teşrih etti. 
~ihayet kararını tekrar ederek: 

. - Ben sizin burada geçirdiği 
~ hayatı bütün zorluklarına rağ 
,,.en Çinlilerin zevkli, eğlenceli ha 
"4ltnıa tercih ediyorwn.,, 

l>ed' ı. 
(Tanju) nun etrafına toplan · 

~l§ olan Hün reisleri bu sözleri 

1 ~leyen Çin asılzadesine hayret
e baka kaldılar. 
d ~n-V ey bundan sonra Çinin 
dıahıJi vaziyetini anlatmağa başla 
~·Bu memleketin imparator (To. 
~g-Ti) ile (Yao) zamanına nis · 
~klibul etıniyecek bir manzara 
,.c.ettiğini, ve imparator denilen 
~ınlarm ınecnunlardan farkları 
~1n1adığını, onun için ikinci, ü · 
~l'Ü derecede olan beylerin ve 

aUarm imparatorlara karşı is · 
;: ~t~ikleıini, ~ihayet yine b~ . 
1 ıçın en son ımparatorun ası .. ::r tarafıdan bir köpek gibi öldü 
·qldüğünü söyledi. 
~takat Şen-Vey bu sözleri söy -
ı.r en artık kendini tutamaz bir 
•ıaıe gelmişti. Heyecanından, te · 
t!saiiründen ağlamağa başlamıştı. 

ÇtNt MAHVEDEN PARA 
.. Şen-Vey memleketi hakkında 
~~lediği bütün bu sözlerin doğru 
~u isbat için biraz da bu in -
~~l ve inhitatın sebeplerini izah 
"llleğe lüzum gördü. 

i ~vet, vaktile pek kuvvetli bir 
:Paratorluk olan Çin nasıl olup 

Perişan bir hale gelmişti? 
t!e.n Vey bu koca imparatorlu -
8e ınkirazını ve inhilalini bir tek 
t'a~Pte buluyordu. Sebep de (Pa· 
l'e .denilen şeyin icadından iba -

ttı. 

!'tn Fllhakika vaktile Hünler diya 
t'a)da olduğu gibi Çinde de (Pa -
t Yoktu. Herkes alış verişini 
p'tarnpa suretile yapardı. Çin im -
:atorlanndan (Yu) halk arasın 
tll'tn eşya mübadelesini kolaylaş · 
~ ak için (Para) vasıtasım i • 
~~ etti: Çinin Li-Şau madenleri 
rtıaışlettı. Tunç, gümüş, ve altın 
~enlerini çıkardı. Bu maden -
ı., en muhtelif şekillerde parça 
~ J'aptrrdı. Bu parçalara (Para) 
ha l ~rildi. Bu para eşya mil • 

delesine ondan sonra vasıta ol-

Bir halde ki, ondan sonra elin 
de (Para) sı olan bir adam mem 
leketinde yetişen her türlü eşya . 
yı kolayca tedarik etmeğe başla -
dı. Bu suretle ticaret işleri de ko 
laylaştr. 

Fakat bu para vasıtasının icadı 
bir taraftan halkın iktisadi ih -
tiyaçlarını temin etmeği kolaylaş-
tırırken diğer taraftan zararlı bir 
rol oynanıağa başladı. Çünkü (Pa 
ra) denilen şey dile her türlü eş 
yayı kolayca tedarik etmek imka 
nını görenler bu mübadele vası -
tasından mümkün olduğu kadar 
fazla mikdarda toplamak hırsına 
düşüyorlardr. 

Halk arasında para toplamak 
hırsı arttıkça da umumi ahlak ya 
vaş yavaş zayüliyordu. Çünkü 
memleketi idare için iş başına geç 
nıiş olan büyük memurlardan en 
küçüklerine varıncıya kadar hep -
si para batın için türlü suiistimal, 
hırsızlık, ihtjlas, yollanna döküfü 
yorlardı. 

İmparator (Yu) bütün Çinlile 
rin hürmet ve muhabbetini kazan 
mıştı. O kadar ki, bu adamın her 
tavruhareketi iyilik nürnunesi te -
lakki edilirdi. Çinliler onun boyu 
nu ölçü mikyast olarak almışlardı. 
Onun ağırlığı muhtelif siklet de • 
receleri için vahidikiyasi sayılır 
dr. Onun sesi , sedanın muh.telif 
dereceleri için mikyas olar.ak ku1 
lamlırdr 

<Arkaaı var) 

Kahirede 
Bir lise talebesi 
zabıta ile çarpıştı 

(ÜBtyanı Birincide) 

viliyetlerin , merkezlerinde de 
buna benzer hadiseler vuku bul• 
muttur. 

TALEBE iLE ZABITA 
ARASINDA 

Kahire, 16, (A.A.) -Bu ıabah 
Kalıirenin muhtelif mahallelerin -
de yeniden kargqahklar olnn19 -
tur. 

Bulak mahallesinde talebe, po • 
lise taarruz etmiıtir. Zabıta silah 
kullanmak zorunda kalmqtır. Nü
mayiıçiler kaçmıılardır. 

iKi TALEBE OLDU 
Kahire, 16, (A.A.) - Son kar

gaıalıklarda yaralanan iki talebe 
ölmüttür. 
VEFA P ARTISI ULUSLAR KU· 

RUMUNA BAŞ VURUYOR 
Kahire, 16, (A.A.) - Havas a

jan11 aytanndan: 
Vef d partisi, dün toplanmıt ve 

ulmlar aoayeteıine bir protesto 
göndermittir. Bu proteıtoda aon 
halk nümayifçilerinin hükUmet ta 
rafından tiddetle tenkil edilmesi 
Mısıra ka111 bir tecavüz ~yılarak 
bu hareket protesto edilmektedir. 

Talebe meclisi, bir murahhas 
heyet teıkilini iıtemeğe karar ver 
mittir. 

Bu heyet, uhnlar kunımuna Mı 
sırın durumunu ve halini izah ve 
teşrih edecektir. 

Meırutiyetçi liberaller batkanı 
Mahmut pap, dün bir beyanname 
yaymqhr. Bu beyannamede, .. par 
tilerin hepainin bir1ef1Deaİ lehinde 
mütalea yürütüJmekte ve hüldi -
met lngiliz memurları kartıtında 
zaaf g3atermq olmakla muahaze 
ve aon vakayiden me.ul olduiu i-

ltalyan - Habeş harbi 

Italyan uçakları Antalo mıntakasını 
iki saat bombardıman ettiler 

maksadı Kızıldenizden Habeşistana Italyanların 
giden bütün yolları kesmektir 

Adiıababa, 16 (A.A.) - Neca.
ıinin en nüfuzlu nedimlerinden 
olan rahip Hanna Ogaden ve 
Harrar bölgesinin iqe ve tecbizat 
ıervisleri ıefliğine atanmııtır. 

Aba Hanna, ilin mühim miktar
da olan hububat ve zahire ihtiyat 
mevcudunu idareye memur edil· 
mit olduğu gibi Şerer ilinin de bu 
gibi ıerviılerinin idareıi batına 

geçirilmiıtir. 
Bu iıtoklar, otuz ıene içinde 

biriktirilmit tir. Bunlar, kumlu top 
rak altında vücuda getirilmit o
lan mahzenlerde muhafaza edil
miıtir. 

Bu mahzenlerden bazıları otu' 
tondan fazla buğday alabilir. 

BUCA iKi SAAT BOMBAR· 
DIMAN EDiLDi 

Aımara, 16 (A.A.) - Havu 
ajanaınm Tigre cephesindeki ay
larından: 

Şimdi kuvvetli bir hava hazll'• 
lıiı yapılmaktadır. Bu da muhare
belerin vukuunun gecikmiyeceğin':. 
göıtermektedir. 

On ltalyan uçağı, dün Antalo 
bölgesini bombardıman etmiıtir. 
Bu bölıede önemli miktarda Ha
bet kuvvetleri toplanmıf tı. iki aa
at bombardımandan aonra Buca• 
daki Habet depolan tahrip edi! .. 
mifbu~ 

Bildirildi~ne göre, ltalyan uç
manlan, otuz kilo ağırlığında a
lan bombalar kullanmıılardır. l 
talyan uçmanları, ayni zamanda 
yangın bombalan da kullanmış

lardır. 

AZBI MUHAREBESiNiN 
SEBEBi 

Aımara, 16 (A.A.) - Havas 
ajanıınm ~iire cepheıindeki ay
tarmdan: 

Azbi'de vukua gelen muharebe 
1895 muharebesi dolayııile ltal-
yanlann kendıini ıerbest bırak
mıt olduklan Ras Sebatin oğlu 
Ru Kuaa Sebat'm kıtaabnın tee 
cavüzü üzerine vukua ıelmittir. 
Ru Kananın askerleri ıol cenah-
ta Mariotti koluna kartı taarruza 
giritmekle ite batlamıtlardır . 

Lorenzini kolu iıe bu sırada 
daha ziyade solda bulunuyordu. 
Mabetlerin it1al etmekte oldukla
rı mevzi daha kuvvetli idi. 

Muharebeye rağmen general 
Mariottinin kıtaları, ileri harp ha• 
reketlerine devam etmitler ve Şe
liko bölgesinde bulunan general 
Lorenzini krtaları ile birle,mek 
tqebbüsünde bulunmuılardır. 

ITAL YAN UÇAKLARI DELiK 

HAV ADAN Y AGAN ERZAK 
VE iLAÇ 

-=-. 
Aamara, 16 (A.A.) - ltalyan 

uçakları, dün erzak ,.e ilaç atmak 
suretile, Danakil kolunun iateaini 
temin etmiılerdir. 

lTAL YANLARIN ÇEViRME 
PLANI 

Cibuti, 16 (A.A.) - Habeı 

generali Afvork, dün Ogadende 
cereyan eden bir çarpıımada öl• 
müttür. Ogadendeki ltalyan ileri 
hareketi, kıtalan günetten muha
faza, iate tetkilitmı tanzim ve 
sol cenahtan yapılabilecek bas
kmlan bertaraf etmek makaadile 
yavaf cereyan etmektedir. ltalyan 
kıtalan, Sasabeneh ve Dagabbom 
merkezlerine varmamıtlardır. 

ltalyan ileri hareketi, Djidji~· 
dan Harrara uzanan dağlara ka
dar ciddi bir mukavemete maruz 
kalmadan devam edecektir. Ha
be, mukavemeti, ancak bu mınta• 
kada kendini gösterecektir. 

Ha bet istanı Habet Sudan ile 
Habetistamn prkmc!an ihata et
meğe çalıtan ltalyanlarm, bu hu
ıustaki planlan tavazzuh etmek
tedir. 
BiNLERCE SOMALlLl HABEŞ 

ORDUSUNA KOŞUYOR 

Cibuti, 16 (A.A.) - Reuter ay
tarmdan: 

ltalyaya ka111 l>eslenilmekte ~ 
lan herhangi bir kin hissinden 
mülhem olarak değil, belki harp 
etmek atkından ilham alarak bin
lerce somalili, Habq orduıuna 

iltihak etmek üzere, Fransız ve 
İtalyan ıomalileri srmrlannı geç
mektedirler. 

Bu haberler, mezktir hudutlar
dan gelmektedir. Şimdiki eski 
yollar, deve kervanlarile dolu bir 
haldedir. 

Habet seferberliğinin bitmit ol
maktan çok uzak olduğu ve her 
gün kabile bqkanları ile askerle
rinin il merkezlerine ve bilha11a 
Diredaouaya gelmekte bulunduiu 
söylenmektedir. 

Cibuti - Diredaoua demiryo
lunun Habetistana gönderilmekte 
olan insan kuvvetlerile silahların 
ve gereçlerin nakline yetiteme
mekte olduğu ve acilen mezkUr 
demiryolu boyunca yeni bir ot~ 
mobil yolu yapdmasma ıüratle de 
vam edilmekte bulunduğu da söy
leniyor. 

HABEŞ VELIAHTININ 

SÖZLERi 

Adisababa, 16 (A.A.) - Veli
aht Asfasussen, dün elçiler heye
tini kabul etmittir. Kendisi bu 
münasebetle verdiği bir söylevde 

DEŞiK OLMUŞ 
• Habeıiıtanın umudunu, halihazır-

Asmara, 16 (A.A.) - Antalo da tamamile uluslar sosyetesine 

İtalyan orduJunun yerli alJCer. 
leri ile bir Habeı çetesi arasında 
Sassebanethe 30 mil mesafede bu
lunan Grabuhorda bir muharebe 
olmuttur. 

Habetliler, S&bbeneh le Daı
gaburu terketmitlerdır. 

İtalyanlar, buralan tiddetle 
bombardıman etmitlerdir. ltalyan 
lar, henüz bu mevkileri, kat'i au

rette it1al etmit delillerdir. 

YENi TAARRUZ BAŞLADI 
• 

Roma, 16 (AA.) - ltalyan as
keri çevenleri, Eritre ile somali 
ordularım birbirlerine yaklqtır • 
mak için halihazırda tuçfafan va• 
diıi boyunca bir taarruza girif
miılerdir. ........, 

Kızıldenizden Habetiatanm i-
çerisine doğru giden bütün yollar 
kesilecek ve Habeıliler ıilibJarp 
nı ve zahirelerini Hsrtum yolile 
tedarik etmek mecburiyetind~ ka
lacaklardır. Bu ıuretle, hemen he
men hariçle alakalan keailecek 
demektir. · 

Cibutiden bildirildifine ıHre, 
bu çarpıtmalar, Habet müfrezele
rile Au11a kabileai araımda wkua 
gelmiftir. 

Sebebi, Habetlilerin ıereç ye 
ıilib tedarik etmeleri için lbıın 

olan 7ollan temin etmek. m•kaa- . 
dile açmıf oldukları seferlerdir. 
Bilhasaa halihazırda Harrar ya~ 
ninde toplanmıt olan Ru Nasai• 
bou ordularının hatlarım emniyet 
altına almak iıtiyorlardL 

Amaa kabileleri, Habetlileri 
Gabredarre yakininde bozguna 
uğratmıılarclır. HabetlHer, 80 altı 
vermitlerdir. 
Samldığma ıöre, Diredaoaa,a 

dojru gönderilmek üzere yola p
bnlmıt olan önemli miktarda 81-
Jiblar, Maadala ovalanna ı&nd. 
rilecektir. Habqliler, bu ~ 
da Deuie ve HUTar orclulanma 
yerlepneaini temin etmeli ....,. 
lamaktadırlar. 

HABEŞ ORDUL'ARININ 'na 
LANDIKLARI YERLER 

Adisababa, 16 (A.A.), - o-1-
lega ilinden hareket etmit olaa 
yeni bir ordu buraya gelmiftir. Ba 
ordu, aokaklarda bir geçit remd 
yapmı,br. Pazartesi aünü ceplie
ye hareket edecektir. 

Ras Seyyum ile diler hir toli 
tefler, kıtalannm Tigre cenubun
da toplanıpm tamamlamak üz. 
redirler. Habet karakolları, hD· 
hassa sol cenah üzerinde dankalie 
ve Gherake bölgelerine hi.kim o
lan dağlarda ltafyanlan ıarımak· 
ta dırlar. 

YENi BOMBARDIMANLAR 

bölgesinde keıfedilen kırmızı ça- bağlamı§ bulunduğunu ve ayni za Roma, 16 (A.A.) - General de 
dır, Raı Seyyumun diğer bir çok manda Cenabıhakkın yardımına Bono, ltalyanların taccaze nehri 
Habeı ıeflerile birlikte oturduğu nail olduğunu söylediği Habeı geçitlerini elde etmek suretile 
çadırdır. imparator bu bölgeye ordularının muvaffakıyetlerine Tzembela mıntakaıının it1alini ta 
6 bin tüfek göndermiıtir. güvenmekte olduğunu söylemiıtir. mamlamıı olduklannı telsırafla 

Dün Antalo ile Boudja arasın• iT AL YANLARIN ELE GEÇiR- bildirmittir 
da keıif uçuıları yapan ltalyan DiKLERi YERLER Bu bölgenin tefleri, itaat etmit-
uçaklarma, bir çok kurtun iıabet Aımara, 16 (A.A.) - Reuter lerdir. 
etmittir. muhabirinden: ltalyan uçakları, Antalonun ceıı 

Uçmanlar, salimen geri dön- General Gru;ialin;n hatları, nubunda kain Buia' daki He.bet 
müılerse de, uçakları kurıunla de·ı kat'i surette Goroıhai' Cfa ycrleımifLgrupbrmı b;:)c'!::.:-:lı=:.n ctmcktoı 
lik · bir la•ldeclir. ve takvi.J.c olunmaaa~ ~ 
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Vezuv Yınrdılı 
- Sevırf lim, neye karar Terdiğfmf 

bU~iyor musun? Seninle seyahate çı
lrıacağım. Artık bu her günü biribiri
ne benztyen yapyııtan bıktım. Biraz 
dt. değlşikUk, biraz eğlence istiyorum. 
Sonra işlerim o kadar çok ki seninle 
ba.t ba~a kalamıyorum. Sinirli dakika 
Jarımız oluyor. Diribirimize karşı ba • 
zan acı sözler söylüyoruz. Dfr hafta· 
Irk bir grzlnti bütün maziyi silecek, 
iltikball hazırlıyacak. Palermoyu, 
Bavalle'yi Amalfi'yi, Sorrente'yi, dün 
yada biricik olan .Napoliyi bele çılgın
lıklar ada ı olan Kapri'yi göreceğiz. 

Bayan ilkin ha> ı etle baktı. Koca -
sı hiç bir vakit ona bu yolda sözler 
aö~lememişti. Her zaman hiddetli gö
rünür, gözleri sonsuz bir ıüphe ile par 
laı .. :lı. Vakıa kendisi de biraz uçarı i
di. Gönlünün sıcak geçitlerden Piyer, 
Pol, Jan, .Tak geçip bitmi~, yalnız bi
rer sevimli hatıra bırakmıtlardı. Fa
ka~ huni dan eJPZi}ade J.'ransua Par
lanj için yanıp tutuşuyordu. Onu ha -
la se\1:> or, hala ha> alinde görüyor -
du. Kocasının kendisini sevmediği mu 
hakkaktı. Kuşkulu göz1erile daima o
nu sorguya çekiyor gibiydi. Varsın 
olıun. Şimdiye kadar miisbet bir Şt"Y 
keşfedemedi ya! Ona lazım olan da 
bu id:. Bir çocuk neş'esile eJJerini bi
riblrine Yorarak kocasının teklifine 
eevap verdi: 

- Ne iyi, ne iyi? Büytik babam da 
ilylı diyordu: "Napoliyi gördükten 
aoırra öl8eıa de sam yemem.,, 

- Evet, çok doğru. Napoliyi gör -
dükten sonra ölmek I Bu en yüksek bir 
Ulküdilr. 

Bu sözleri söylerken bayın sesi bi
raz titremişti, amma kanar bunun far 
kına varmatr. . ~ . 

St!yahatfn sonunda Napoli ayakla
rı albnda eziliyordu. Uzakta 'Vezüv 
y:ınardafr hatif dumanlanm ılkle • 
re ,.tlkseltlyonla. Bay Antaan ile Ba· 
yan Viyolet bunu yakından görmek 
iatiyorlardı. Fakat onlara dediler ki: 
Vedve aldanmamalıdır. Onun uyar 
sf bl ıöribaen atqleri birdenbire co • 
pr. Her gece bu saatte etrafı kaplar. 
Hattl bir ıh ince llvlann aktıfı gii 
rüldtL,, A•tuuma ftilfetle parbyan 
alzlerlade, JtyJarm panltlJan lirtin
dil; fakat pek phü alndll. Sonra l'fi 
lerek VIJolete: 

- Ah, bu gece gidip yakından ıö -
rebllseydik. 

Dedf. Kana a lna todnle tcll 
- Ne tyt olur. l'ed, m111ltefem bir 

111 ıireeeiiz auuyoram. Aman il . 
dip ıöre1hL 

Yanardata P1orlardı. Alltuan 
Tibeı'I, Neron'a, ltaligtllA'yı, Allahm 
abtDlklerlnden lranh bir aarette fatf. 
taae etnaŞ olan lna aclamlan, Dante'
nln C!llaennemlnl anlatıyorh. B1I ee. 
heaemln yedind kuJunncla ıtlnah
klr bdmlann ~ldıtlan Yahfl ee
zalan ayclı. Ba10 Vt10let ban1an 
&Ieıtten titremekten kendini alama. 
il. ('&akil ocla bir ıtlnahklrclr. O da 
z:efalar bu l§keneelere llyık ol • 

nıuştu. Kocası hikAyelerinl anlattık -
tan sonra bu sözleri ili ve etti: 

- Ah sevgilim, sen de bu gUzel vU
cudUnle ne kadar günah işledin. Asri 
zalim müsamahacılar sana ne tatlı ce
zalar hazırlamıolardır. 

- Beni öyle mi sanıyorsun? 
- Şüphesiz; haydi birlikte saya • 

hm: Piyer, Pol, Jan Jak, hele Fran -
sua, o güzel, o sevimli Fransua ! bil 
sen ben de onu ne çok severim ı 

- Sen neler söylüyorsun? Saçma 
lıyor musun Allah aşkma? 

- Hayır, ha~,rl Bilmem aklımı kay 
bedi.> orum galiba. iklimin tesiri ola 
cak Sayıkladım mı? Ben bir terle 
mi söy Jedim? Beni affet sevgilim. Ba· 
na nöbet gibi bir şey oldu sanıyorum. 

Karısı gülümsedi. Yürüyorlardı. 
Yolda iki yıl önce tepeden akmıt. şim
di taş kesilmiş olan bir Ji.v selini gör
düler. Viyolet hafifçe titredi ve: 

- Ne tuhaf, buadamlar, yine bu 
tehlil.eli yerlerde oturuyorlar. 

- Ne yapsınlar, sevgilim? Llvlar 
toprağı gUbreJiyor. Bak, baflar ne 
kadar güzel, ne kadar bereketli! 

- Evet, amma bu lavlar bir gün de 
kendilerini öldürebilir. 

- Adam sen de, insan diledifl gi -
bi yaşadıktan sonra ölUmün ne ehem
miyeti var? 

Bayan Viyolet yine bir titreme ge
çirdi. Hele kraktere çıkmak için zik • 
zaklı bir yol gitmeye mecbur oluca 
içine bir sıkıntı dilftU. Tepeye çıkıyor 
lardı. Artık yer altından gök gürül • 
tüsü gibi sesler gelmeye başlamıştı. 
Dağın bac881ndan ara sıra çıkan a • 
1evler etrafı aydınlatıyordu. Antuan 
gtilerek dedi ki: 

- Bizi gören ölüme glttltfmlzf zan. 
nedecekler. 

Viyolet korkuyor, daha yukarıya 
çıkmamak için boşyere yalvanp d11 • 
ruyordu. Birdenbire ikisinin de alz • 
leri 4elltetl• apNı. Y...n.t; .at .. 
hiş alevJer, ateş halinde kocaman taş 
lar savurmaya başladı. Antuan dur • 
muyor, ilerliyordu. Viyolet korku11n
dan şaşırmış, kocUJnın kolunu sda 
•ıkıya tutarak birlikte gidiyordu. GA 
gtlrlemeleri kesilmiyor, ayaklan al • 
tındaki toprak hi~ durmadan ullanr· 
yordu. Nihayet durdular. Tepeden llv 
lar iniyordu. Antuan tehUyeki anla • 
mış olacaktı. 

- Daha ileriye gitmfyelim, sevgi • 
llm, bundan 8tesl ~ok tehlikelidir. Ar
tık ba lradan yeter. Burada Danteafn 
yazchfnn bald1D11 demektir. Yalnız sa 
dakatsizlere mahsu olan kuyuyu gö
remiyorum. 

Dedi ve bir hareketle ortadan kay • 
boldu. Viyolet ona takip edeyim der
den dudaklarından ytlrekler kopan • 
er bir feryat fırladı. •Aahlan ! .. Fran· 
na!..,, Yubrrdan luslı hlr sel slbl a
kan lblar Vlyoletin ..tni tıkamlf • 
tı. 

Antuvan dağdan inerken ıöylenl -
yordu: 

- Dantenln kuyuana d8pnüf ol • 
malı! 

Ara..._ Kadlll7 1 
1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı f 

Yazan: Kacllraın Katlı aaıem: &1 

Bir ... Şlfll 7olada bittin aile) rabur kadının elladekl paket aihidlr. 
INbbene ..,....,_ pMlk. Daltlmclan Onu erkek ytlrtltllr. 

Efltınide 

Haydutlar 
Heyecanlı bir araştırma
dan sonra nasıl yakalandı 

Eflani, (Özel aytarımızdan) - Bu 
~nc~r günü EflAni - Zaf 

ranbolu yolunda 
Çanak deresi) de 
ilen yerde bir soy 
unculuk vak'ası 

lmuştur. Zafran . 
ıolunun tanın • 
nıı zengin tUccar
arı Efllnlde her 
azarte.si günü ku-
rulan. pazar

:a bulunmak üze-
lla11 Fl'/iret re her hafta mun-

tazaman Efianlye gelirler. Pazar gü
nü ~ynf maksatla Zafranboludan çı -

kan bu znat Zaf-

Kırklarelinin kurtul 
ha yramı nasıl kutland 

ranbolu ile EflAni • Kırk/melinde lnırtulUf bayramı ıenlikleri 

mµnndakl arp ve Kırklareli, (Özel aytanmızdan) - bir namına gazeteci Ali Rıza '; 
·ok anzalı bir yer Kırklarelinin kurtuluşunun yıldinti • sunkayanın yürek şükranlarJJll 
lan Çanak dere • mfi mtinasebetile her taraf bayrak • diren söylevinden sonra aşalt 
ine geldikleri za. larla süslendi, mtidka, mektepler, es- rek bayramlaşıldı. 
nan bazı .siJAhlı 
imaeler tarafın • nal cemlyetlerl sporcular ve halk ço- Asker ve talebeye şeker d~":al 

cuk bahçesinde toplanarak dofruca alay askeri muzika önUnde ttll"~ 1an soyulmuşlar • bitli~ 1 ..ı-ı 1 _..., 
şe a•n i en1' nde ayrı mıt yere al· ve jandarmalarımız arkada ol~ 

'ır. Haydutlar, dip 81 la dtl T t bf 
oydu.klan yolcu • ra n ar. am saa on re zere tehri dolaşb. Halkevi • 

1Ja11 lialıp lan derenin sonun çeyrek kala sttel kıt'a halkm alkıı~an merasime iştirak eden Edirne 
da başkalan tarafından ıörUJmesf • arasında tehire girerken takın inUn • izcileri, orta okul izcileri ve ~ 

kl de kurban kesildi, pnlı askerlerimiz kt 1 halk 1 d hildP9':: ne im n olmıyan kuytu bir yere sok K k b k 8 . me ep er ve a aya a ~· ....a 11 maşlar, Uzerlerindeld elblRJerl -1r.... 01cclikableızı~ me te kinind 
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1 
ütane öf leden sonra ve gece Edirne 1.,. 

~ ge rı zaman ar e • genera • ı.-
tarak lnddaklanm almlflarclır. Tam rafından kesilerek mektebin yakan • lebesi tarafından orta okul sa 
bu sırada Zaf ranbol11 istikametinden d u l 'ki ·· ril• mndakl balkona çıkıldı; mazlka ve nn a g ze ı musamere ve 
gelmekte olan ve üzerinde halen u · halk Jstfklll mal'§Dlı hep bir atrzdan ce fener alayı yapıldı, Kırkla,.. Jll 
ker elbisesi bulunan Yallıca k8ylti 88yledL ilbay tarafmdan balkonda tuluşunun yıldönümti bu suretlt ırr
mtitekalt bir ybhqrJI görlnee la .. halka hitaben Mr llylev verlldl; te - içinde kutlulandı 
YUŞmll§lar, luayd11tlarm ~1amu 1 _________________ ..__.._ --.... ----~ 

ılrea yolealar da bu foattaa t.u • slllbh şahsın cenup istikametindeki kalmaaıgını gören haydut ":""~' 
facle edenk EtlbfJe pllp bJft1'9 .. Çukurvlran kl7be çıkan bir ormana sualler karşısında afalhyarak ~ 
ti kaaaüq Qla1' l'lkret Glqlr) • dolnt gittiklerini glrdtliöal .ı5yle. daşlarının da kimler oldukla~ 
anlatml§lardır. Eflflnfye henftz Uç mi§, bu Jstikamette ')'apılan incele • lemif i8e de kendilerinin- e ı~ :..J1 
gün evvel gelmiş olan fakat kudret meler sonunda hakikaten Ol'Dl&ll lçla- ibymik için detti, fakat a~, 
Te ftlal'etl fle ellUlll Zonga)dak il• den Çakurviran ki)"iine doi'n dört mabadile laidlM mahalJlnla ~-
'bal11lmea tanmq h1ll1111&11 sen~ b- insan izinin llerledlil görülerek bu iz. kametine gf tiklerini söyle ...... ~ 
munbay Fikret Gfingir, soyulanları ler takip olanmuttar. Nihayet orma • Muhtar Mehmedin arkaclaf~1o1ı1~ 
dfnlemit: hlcUlle ••klanda bazı...., nm çok kesif ve anzab bir yerinde köyden aza Numan ile Kir JIP""'." r 
lar teablt ettikten IODl'a yanına jaa • bir aefertul De bir mencllle n bazı defirmencl Sadıktır. Derhal o-:-• 
darma karakol komutanı Mehmet on kemik parçalan ile ekmek kınntıla • raya getirilen dlfer haydatJaf ,..... 
bqı ile daha bir kaç jandarma ala • nna rastlanmış, bunlar alınarak iz tesf gtinft flçe merkezine g&tl 1'" 
rak derhal hldtae mahalline hareket takip edllmlftlr. Bir mUddet sonra rek soyulanlar ile mUvacehel..._..-iıf. 
etmi§tir. Bay Fikret hareketinden ev- Fikret GUngörle Galip Alpdojan ken prlmlf, bunlar haydutlan ...., 
vel usulen Zafranboluya da malftmat dflerlnl Çukurviran köyü mahtarı l lardır. Ormanda bulunan ,,Jı ti' 
verdltf için ayni zamanda ilçe ıner - (Gobel Mehmet) in kapısı önünde bul- soyulanlardan birisine aittir ft __.,, 
kezinden lllUln jandat'1* komutanı muşlardır. Muhtarın evine birer mi - deki yemek, şakiler tarafmdan ~· 
bay Galip Alpogan kumandumdakl safir gibi giren bu iki ıenç ve zeki da yenilmiştir. ,,,,,,,. • 
müfreze de ayni istikamette yürtlyU- memur maiyetlerindeki mUfrezeleri Haydutlar ifadelerinde 101~ 
te batlamıt. her ild hUkftmet kuvveti de diğer eve yerleştirmişlerdir. Bay dan aldıklan paralan taksi• jlı!' 
geee yarnna dofra sonun yerinde Fikretle Bay Galip girdikleri odada harcadıklarını itiraf etmifle~· ~ 
buhıfllluflarclır. Olduk~ fasla bir eo ziraat dairesine aft ilç martinin ası - lannda yapılan tahkikat ~~ 
f1lk ve fiddetli yaimur altında o ıe - lı bulunduğunu girince izlerin bu yeye verilmiştir. Bütün bu Ww_:ı.J 
ceyl dvardakl ormanlardan birinde köye n hatU bu ne s1nae9iaden fa- heyecan uyandıran bu aoy~jıt 
geçiren her iki mtifreze ve başkanla • iller arasında m111atarm buludağuau nk'ası faillerinin yirmi dört ~ 
n sabahleyin şafak s8kerken hlclfse - anlamışlar, ve tahkikata başlamıı • bi kısa bir zamanda bulunmaJad ,. 
nfn kavubulduğu yerde izleri tetkike Jardır. Müfreze bapanlarnaı gören kı çok sevindirmiştir. BUttln 1f:9! • 
bqlamqlardır. Bu Birada hiik8met Gobe1 Mehmedin ytlzti sapan keeil - IAnl kamunbayı Fikret Gı .. -.,, -
kuvvetleri ile karplaşan bir çoban; mit. eli ayağı titremlie hqlallllfUr. yiizbap Galip Alpofanı takd-=-
bir gün evvel o havalide dolaŞRn dört Hu vaziyet karıp1111nda fnkira lmkln maktadtrlar ~•itil Salih ::? 
beklemedL Kollanmın arasına hıra - Herkes kendi işini bilmeli.. de böyle birer sebeple gJçt,tfıl~ • 
lalan paketlerden birkaçı az daha dü- Çocuja en iyi bakabilecek olan an- Bunlara rastgele yerlerde ~ 
şüyordu. nedir. Çftnkü annelik onun an'atıdır. tum ve dtiflp kalktıflm ~ · 

O önde ben de bir adnn kadar geri- Paketleri de hiç olmam yan yanya da katamım sa11ları ytiZI ~ 
sinde fidiyordak. paylqmak gerektir. Yoba erketfn Hepel de kadın girünl1oflllJ"I"'" 

O bundan ötürü övünüyordu. kollanna dökerek bir iki adım ileride Fakat "Kadın,, değillerdi. atJlfl!' 
Her halde gülünç blr halde idim. salına sahna yiirümek değil.. Sütten ağzı yanan 1oturd• ;-_,: 

- Matmazel!- * * * rek yermiş. Bu sözü beni• 199~ 
Diye sesl~ndim. Dirdtineti&ilnfl gene Aliye Hanım lanmasınlar. Çünkü ben ne;...,-
Dönflp baktı. balda. Bunun üzerinde hiç durmadım. abımz, ne de ba kadar se 

..,. lll dda ...,. pkq o1u Ma· Dtlpal kfı.r bir sn'tL Baldızma 
dam Dtlpal, ~111l araı....ı 71. tatb bir see1e eevap Yerdi: 

Geçen bir arabaya f~ret etam Te ÇtlnkU heniz on üç Y&fDlda lmif.. Bir dam ... 
onu da çafu'dım. • • • 

Hiç unutmam: 
çoeak .. 

rltlyordL Koeuı ile J&ll 18• oaan - Bakkm var Jerınen.. Fakat I'• 
arclmdaa sttllJ'mlat. rft beyle mtihlm bir 181 konuşuyOl'lls. 

Ablandan izin aldım. llbu iti bl•lf olaa JerlMll arlra
wn4en yetiftL Eatftaiae c18iıenk 
pkıwtı: 

- Olar 197 deill- Kadmlar ka
pıdan çıkmadan erbkler pkar mıy
qT Beni blraklp gittiniz. 

.Arbdap tallaf tuhaf ona bakı • 
19rft. Gea, kma bana her zaman 
yapmadıfı, bana görünmek ve bir şey
ler ötretmek istediji anlaplıyordu. 

Blıba ~Y aiyleme.U. zaman 
._blatlall ablamı ılstererek Bin 

Halbuki b8yle bfrşey olmuı deflldt. 
Gen~ adam ahlaanun yanma defnı 

blras daqm olarak giden balclnna 
bübktu IOllr& bana döndü: 

- B•b hayatı hayalinde oldaiu 
gibi sanıyor. KtiçUktiir, öfrenecek. 
Kasara bakmayınız ... 
Başka bir gtln bu genç kıza Beyoğ

lu mağazalanndan birinin kapımnda 
rastladım. Beni görür ıörmez: 

- Ooo, azizim doktor- Sizi AUah 
dnderdl. Aman, fa paketleri atın, ba-

Binmek istemedi: 
- Evimiz şuracıkta... Ne IUzum 

ftl'7 
DedL 
Onu dinlemiyordum. Paketleri içe

ri attım Ye ben de girdim. 
Genç kız yanıma oturunca: 

- Çok yorgundum. Hem yolda dö
ke döke gidecektim. Böyle daha rahat 
değil mi? 

Diye sordum. 
Rahattı, fakat onan dfledifl gibi cle

flldL 
Bunu, gözlerinden ve biraz küakiin 

hallerinden anlıyordum • 
Ondan da vaz geçtim. ÇünkU ben 

••• 
Beşincisini bana röstermedl1er. Gös 

teremezlermiş... Pek namuslu imiş -
ler. Görücülerin ıördükleri yetmez 
mi imiş? 

Aliye Hanım ıörlhüş ve belenmiş 
çok güzelmiş ... Bebekte bir yahlan 
varmış. Zengin bir paşanın biricik kı· 
ZI imiş.. 

- Görmeden olam!ız!. 
Dedim. 

- Ben sana olduğu gibi anlattım. 
Bana güven .. Gerdikten önce cileter • 
mezlermiş... Ne yapalım? 

- Ben piyangoyu hlc; aevmem. 

O, benim fçhl uzaklafbkça 
şan bir gtlndir. ~ • 

Gli7.e bir mayıs •babı .. 'f......,.w
tan, sudan, havadan ve IMr fi~ 
yat frşlunyordu. ~ 

Gilnetfn parlak lflldal'I ~ tt
kl f ı:sklyenin sulan altında ki. ~ 
çtik (Eliyim sama) 1ar ~· .,. 
zan içinde seviıaçle ytiıeD ~ 
lrkları blisbiitb kızda bo1'97--

Kızıl renk... ,.,rlA'• 
Bu askın ve. arzuna• re 
Kaİbl~ ve kanm rengidir;_. iil!:_ 
Kanda o renk. ytlsde 0 ~ ~ 

fı ftnlatır. l fukta o relik 



~nıirdeki kazada kay
bolanlar onbeş kişidir 
:rıta/yadan gelen liste ile lzmirdeki 
lıte karşılaştırı,ınca isimler anlaşıldı 

&.ı~ir, .ıs, (Kurun) - Antalya 
~~J.eııliğinden vilayete b~r liı 

ı .. :4ntalyadan binen yol • 
•
1 
ıoıteriyordu. Vil:iyetteki 

1 e karııla~tırıldı. Kaybolan -

lu Hasan ve Sökeli Mahmut oğlu 
Cemalin üç çocuğu: 

Kurtulanlar listesi haricinde S! 
irtli Musa oğlu Mahmudun lzmi
re çıkmca doğruca evine gittiği 

anla§ıldı. Son tahkikatın Urlada de 
ğil, lzmirde yapılması zaruri gö
rüldü. 

oıır, kiıi çıktı:lııebolulu Mus 
ızı Hayriye, Manavğatlı 

il~ oğlu Yu~uf, Antalyalı Ki 
. .._hlıaı ve ittanhul emniyet 
1 tube sivillerinden Hatice BAY LITVINOFUN T AZlYETl 
f Antalyalı İbrahim oğlu 
a, Antalyalı Mehmet oğlu 
Eskiıehirli Nuri oğlu Meh -

• !ab~iı.ehirli Cafer oğlu Şükrü. 
. ?"lı Hasan oğlu Mustafa, 

\.dlll ır)j Hasan oğlu Muharrem 
~ S asker Kazım oğlu Meh • 
~ •rnsunlu asker Hüanü oğlu 

fa, Bafralı asker Mehmet oğ 

Ciritciler ., 

811ıan ilk müsabakala-
,.,nı IJPpıqorlar 

\ (Uıtgam Birincide) 

-.._~~lnız 25 kuru, duhuliye ah -
f\~lr. \;.,.. 

ıt 011ununun f!ÜzelLiği 
ve heyecanı 

Cir· "tL_ıt oyw;,u çok heyecanlıdır. 
~ lllQrd ciritcilerinin bat kaplam 

t Cemil töyle anlatıyor: 
~ ~İzim atlarımıza vurduğu · 
'ttl eaerler üç kolanlı dır. Çünkü 
oıd:ı' ciritten korunmak lazım 
"- ttıu atın yanına ıarkılır, altı -

talclanılır. 

't~a.bıkla.r kartıdan karııya ev 
~ ~tlarını oynatırlar. her biri • 
~lal ~ınde iki tane yüz on bir aan
"t uoyunda uçları küt sopalar 
~dır. Müsabıklar birbirine yirmi 
~'lı nıetre yakla~ınca "al ağam, 
~·d~ ıenindir., diye nağra basıp 
~tdı fırlatırlar. Atlarımız büyük 
~a.haretle binicisinin emrine 
hl eder. Bütün manevraları şa 

l ""a1 b" l ki · · ~l · x ır usta ı a yerıne aetı · 
~ ~r. Mesela bütün hızile dört na 
-.J•derken birdenbire durur. Be~ 
>erde eninde ve geniıliğinde bir 
)-. e hayrete değer manevralar 

p""· 
• .::; atlı elindeki iki ciridi de 
~ d_ümü, atım sürerek karşı · 
~ınin önünden kaçar. Arka · 
~ öbür atlı kovaladığı halde 
t.id· llala giderken yere eğilir ve 
)'ıl~ elile yerden aldıktan ıonra 

il· en. ~J'Ufma b.a:lar. 
J.t.., ır cırıt oyunu ıkı ıaat ıürer. 
ı~1rarnn saatte bir on dakika din 
~\· Bu oyun insanı heyecan · 
~ L~Yecana sürükler. At ü.tün • 
!et ~ kimseyi tanmıaz. Cirit 
~ft'rıun gibi sağdan soldan u -

ar. 
8• 
~ 1~.d~, pazar oldumu, binlerce 
•i -~Uit meydanına koşar. Bilgi
ı.., slam olan, sağlam ata binen • 
~~rrıen at oynatırlar. Cirit ı2 
'Cit a hatlar 70 yaıına kadar 
~45 d .. ' • • Y•fm a gayet wta cırıt • 
rırrıiz vardır. 

Trobzonda kar 
~ta~on, ı&, (A.A.) - Havalar 
~~ıre aoğumu9, etraf dağlar 
s·ı örtülmüttür. Erzuruma oto 
.tb- 1 lleldiyatı devam etmekte 

~ 
:•ffın_b_ul_t_apu _ _ mli_d_lı_rlü-iü-.-.n-d-en_:_ 

'-11ı~:n'te Kıztaşında kain l'tlustafabey 
ltta be &f8asnun evkaf f dareslnce 1145 
"-Udu ~elle Kazıma satıldığı evkaf 
~tr rıyetinin 9-10-9.35 tarihli tez -
~e hildirilmipe de bu arsanın ta
~ kaydı bulanmadığı cf betle M'· 

>'lptlaea.._nufata kıyasen muamele 
ı._, 1

4
..!"'dan bu yere başkaca tasar 

ftıact. edenler varsa on gün zar -
her I llesaikl tasarrufiyeleriyle bera. 

ısa.. üraca -

Moskova, 16, (A.A.) - lnebo · 
lu vapurunun lzmirde batma11 mü 
nasebetiyle B. Litvinof Türkiye 
büyük elçisi Zeki.i Apaydına ta -
ziyede bulunmuıtur. 

Moskova Sovyeti hafkanı Bul -
ganin de lzmir prbayı Behçet Uz 
a taziyelerini bildirmiştir. 

Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

(Ustganı Birincide) 
devlet olarak görmek istememesidir. 
Bu arada Mısırlıların heyecanrnr art· 
tıran başka bir hadise daha çıkmış -
ttr: Bu da geçen hafta Londradan 
Kahireye gönderilen ve yan resmi 
mahiyette 88},lan bir telgraftır ki 
bunda Mısırın sıyasa durumunu is • 
tismar ederek Londra kabinesinden 
bir takım menfaatler ve taahhütler 
almağa kalkışması bir müna.cıehetsiz
lik şeklinde tas,·ir edilmektedir. 

Rıuga - Çekmılorxıkga 

Almanyanın batı devletleri ile uyu
şarak doğuda serbest kalmak ve Rus
ya Ozerine yürUyerek bu taraftan ge
ni~lemek i1'tecliji A uupa diplomdla
nnı en ~ok meşgul eden bir mesele -
dir. Fran.'fızlar bu türlü bir siyasanın 
kendi ahleyhlerine olduğunu düşiine
rek Rusya ile anlaşmışlardır. Fran • 
sız - Rus ittifakı bu anlaşmanın bir 
netkesidir. Yine bunun içindir ki Al
manya ile ı...ehi .. tan arasında yukınlr· 
ğa karşı Rucıya ile Çekoslornkya ara
sında bir anlaşma yapılmıştır. Şimdi 
de bir Rus Mkeri heyetinin Prağa git
miş olması bundan dolayı türlü tiirlü 
tefsirlere uğramaktadır. Bu tef'EirJer 
arasında önemli olanı şudur: Riva\•e. 
te göre şayet Almanya Lehistanla bir
leşerek Rusyaya hücum edecek olpr • 
sa S°'·yet Rusya da Çekoslovakyada 
han \isleri tesis ederek Prağdan Ber· 
tine u<:ak taarruzları yapacaktır. 

işte Prafa bir Rus aııkeri heyeti· 
nin gitmiş olması böyle bir planın tat 
bfki şekillerini tetkik ile alikadar gös ı 
terilmektedir. Yine rivayete göre ~ov· 
yet Rusya Fransanın Habeş mesele
sinde tnttağu slyuadan memnun ol
mamıştır. Onun için bu~ün Fransız 
- Rus anlaşması ilk günlerdeki ka -
dar kuYvetll değildir. HatH yine bu 
sebepten dolayı Çekoslovakya ile Ro
manya son zamanlarda Fran.!>-ı.dan bi· 
raz uzaklaşmışlar ve Sovy~t Rusyaya 
d3ha zlvade yaklaşmışlardır. 

Ç ~kMlovaJcya 

Hitler Almayası karşısında orta 
Anupada durumu en zor olan mem -
leket hiç şUphesiz ÇekMlovakyadır. 

Çünkü on dört milyon nüfuıu olan bu 
memlekette beş milyon Alman nr • 
dır. Geriye kalan dokuz milyon nü -
fm ta Çekler ile Slovaklardan ibaret· 
tir. Onun için daha ziyade Çeklere 
dayanan hUk1lmet Slo,·akları memnun 
etmek liizumunu duymuştur: son gün. 
lerde ÇekosloYakya kabine~inin baş -
kanhi'ına bfr ~lnvak getirilmiştir. 

Fransız frangı 

Laval hükumeti Fran~uz frangını 

devalüasyon tehlikesinden kurtardı. 

Fakat bu tehlikenin yeniden geri ·e 
dönmiyetet i belli deii1dfr. Birinci de
recede l.aval'ln mevkii hugiin artık 
eskisi kadar uj'lam def{ldir. Bir ta • 
raftan Fransız faşistleri, Bbilr taraf· 
tan franKJ dUşUrmek fstiyenler htikô
met alevhlne çahşmalannda devam 

r - KURUN 17 TT. TEŞRİN 19~5 ~ 

okulu satınalma Siyasal bilgiler 
komisyonu başkanlığından: 

Okulumuz talebesi için 200· 225 çift ayakkabı açık eksiltme ile 
lSTANBUL - 17.30 pllk neşriyatı (ha alınacaktır. Bir çiftin muhammen fiatı 550 muvakkat teıninatı 93 li• 

ttf muslkl ve dans musikisi). 18 GUneo kIU· radır. Şartnamesini görmek için Yıldızda okul kalemine eksiltme 
bUnden nııkll, konteranıı (P eyami Sata) , ıs. için 4-12-935 perıembe günü ıaat 15 de Fındıklıda Yüluek mek 
30 muhtelit plAklar, 19 Şerazat (pll.klar), 20 • , • 
kon!erıınt!, 20,30 stüdyo, orkestrası, 21 rad· tepler muhasebecılığınde komisvo na müracaat edilmesi ve eluiltme-
yo caz ve tango grupları. 21,35 son haber· nin saat 17 de biteceği ilin olunuı". ,(7222) 
ler, borsalıır. 21,50 Emln6nU halke\1 g!Sııterlt • 
kolu taratmdan piyes, {Şertye mahkemesi) , -----------------------------

1 lbnlrreflk Ahmet Nuri eserlerinden. 
BUDAPEŞTE: 550 m. - 18 Macar mU 

ziğl. 19 a6zler, 19,30 bando mUzJka, 20,30 

••tanbuı Belediyesi IUinları 

hiklyeler, 21 Zalgmond Vlnezeyi habrlaYl§ 
kon.sert. 22,30 habuler, 23 cazbant. 

BOKREŞ: !i6' :tn. - 12 koro koııMrl, 12, 
30 radyo orkestram. 13,M plAk, 1',13 ha -
berler, 14,30 plAk, 17 k6ylU yayımı. 18 F • 
Luca orkeııtruı. 19 aözler, kon.serf!ı arka • Ak d Çad 
BI, 20 haberler, 20.1ıs pıt.k, 20,80 8ÖZler, 2ı, saray a ırağa M. KGçGk 
015 piyano {Bach. Şubcrt). 21,415 dana, 22,30 Langa bostan S. 46 emlik N. eYhı 
haberler. 22,ıso operet mUz1ğf, 23,M aon ııa. arkasında bir yüzü bir buçuk an-
berler, • d' 6 80 

BERLlN: 357 m. - 17 hatıt mUzlk. 19 tım ığeri , murabbamda kulei 
"Verhaengte Welt,. adlı mnztkll llkeç, 19,415 zemin 
Akrobul, 20 lspanyol halk mUzltt, 20,40 Aka d K'" k "'ba M. L:t--ı 
spor haberleri, 21 orkestra konaert, {Berlln aray a ur çu fi .. ~ .. IE 
fil.hannoıılal taratmd&n opera havalan). 23 Langa Cd. 119 emlik No. h nia 

haberler, 23,30 hatU mUzlk ve dans, l eğlen arkumda 1 yüzü bir ~ dil• 
cell gece kon.sert. · 

Sahası bir metroaunun muvaldmt 
M. mura~ deler lnyme. 

baı ti teminatı 

-- ----

10,20 ~,5 

vtYANA: 417 m. - 18,20 §Ur, ı8,80 halk yüzü altı metro 70 aantim olan 
kuartet mtlz1ğt. 20 haberler, 20,10 komertn kulei zemin yeri 10 05 3 5 2...,. .. . , , ,~ 
arkası. 21,015 Benim ııevglll budala amıem,. Yuka d ..-: __ L__ bi ·..1 i k 
adlı plyea, 23 haberler, 23,20 ytpano refaka· r a --.au.ı, ...-.ı, r metrosunun ue er ıynietl Ye mu-
We şarkrlat', 24 tamımıer, 24,15 caz. vakkat teminatlan yazılı olan kulei zemin yeri alikadarları arumda 

VİYANA: 517 m. -18,20 oflr, 18,80 halle ıatılmak üzere ayn ayn açık artbrmaya konulmuıtur. Şartnamele-
dans. ıs,40 stızıu mUztk, 19•10 pllklar, 19•80 ri levazım müdilrlu~~nd örül" Arttırma · ek · ti' eni h. 
radyo tiyatrosu, 20 pllk, stızıer, 20,so Lem •• • ... e 1 ur. ya ıırm ıı Y er ıza· 
bcrgden oen program, 21 operadan röle, {hal larında goıtenlen muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera· 

ka) , 24,06 da.na pllkları. ber lS-2 ci teırin 935 pazartesi aünü saat 15 de daimi encümende 

• BORSA • 
- 16 - 1 ı - 936 -

ı tüır.alumda yıldJ:ı ıtareUI olaAlaı, ose • 
i rtnde muamt',le JÖl't'fllerdJr. Kakamlar -. 
! I! kAPJUllf _.... flyatlanclD. 

!. nukut ----· 
• l..oodrı lil'l. 
• l\nyoo it6 -
• Parls 168. -

I • Mlllao 17', -

ı • P.rül"e sıı. -
• Atlaa i4, -
• <"eoe•rr !!ili -
• 5ofya !3 -

• Amıt~rdu f.4 -

• Vlyaaı 
• Mıı:lrtd 

* Berllo 
• VU$0Y1 
• 811dape$tt' 
• BGkres 
• Belgrad 
• Yokohamı 
• Altıa 

i3, -
17 -
!i4, -

!4. -
2:1 -
ı:ı.-

~ •. -
35, -

9S6.-

bulunmalıdır. (8.) (6840) 

Ketif bedeli 999 lira olan Selimi çepıe - Maltepe - Kartal 
- Yakacık yollarına anıuluıal yoı iıaretleri konulması pazarlığa 
konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarhğ:a 

girmek iıtiyenler 2490 No. lı artt-ı· ma ve eksiltme kanununda yazıh 
vesika ve 75 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera 
ber 18/ 2 c~ tetrin 935 pazarteıi ıünü saat ıs de daimi encümend~ 
bulunmalıdır. (1) (6839) 

Siyasal bilgiler okulu satınalma 
komisyonu başkanlığından: 

•Mecidiye u . - Okulumuz talebeti için alın ,cak olan 600. 750 metro yerli ma .............. • rrıı 94 -
• 5to,lıo • 1'll -

/ • Loodra 

Çel\ 1,,r ____ -_. it elbtaeltk lnimq aplr ......... ,. llonalmattur. Bir mctroeunun ma-

tı!'. ' O • Sto\hlnı 3•1287 I hammen fiatı 550 kurut muvakkat tecıinatı 310 liradır. lsteklileri"l 

1 • ev)Ot• 0.79•6 • Vfyar. 

1 

• ra Is •2 Ol> • ~lıdrtd 
• t.lllho 9.791· • flerlln 
• rriıks' 4.~o~~ • \'arşou 
• Aılnı. •ll.64 ' Aa~ıpestt' 

4,94S ı ı tartnameıini görmek için Yıldı'!dı:t okul kalemine ve eksiltmeye gi~ 
s.st 90 mek için 2-12- 935 salı günü \aat 1~ de Fındıklıda Güzel 5an'at\a .. 

. !:!~~~ ı Akademisinde toplanacak olan k'lmisyona müracaatb.rı eksiltmen~ ·1 
u~9o saat 16 da nihayet bulacağı ilan !> lunur. (7221) 

• Crıı,Vıt J.4 ı .• !1 • n&ıcrec 101,68) 
• 5ofyı 63,71< t rııgrıd 

Amstt:rdaıı 1.17 * Yolıohama 
• ı rH ı9,1Qf4 • MostoVI 

.14.8770 1 
U610 

IOl8!i0 
lstanbul asliye mahkemesi birincil D C • t• 

ticaret dairesinden: onanma em)ye 1 
inhisarlar um~~ müdürlüğü avu · pİyongOSU çekildi 

katı Faruk Derelınan İstanbul Yeni . 
---ESHAM---• 

1$ P.anlcas Q.8' rrınıvıv 9,-
Anadolı ~:1.3' (,'l menıo a, 9.80 
Re ı 115 (' nyo11 Oe~ -.-· 

'- lr. ll avrlyt' 15. • arlı: ne' -.-
ı Mtrlı:u Raakası tP. ı• Rılyı -. -

ı . ~iıon -.00 ~ ark m. ec:u -.-

postahane arkasında Türkiye hanın . Donanma Cemiy.:!ti ikramiyeli tahvi 
da 21 No. da Şarl Rene Gotye aley • lit piyangosunun 15 ikincitcırin 1935 
hine Muğla tütün inhisar idaresile a- günü yapılan 59 uncu keıideainde ik 
ralannda münaklt 7 temmuz 930 ta . ramiye ve amorti isabet eden tahvil 

l'o rn nnı sı. ~5 rcıeroo -.- ' 
-fstikraz!ar - tah viUer- . 
• 193JTur~ l'or.I 7.~o ~:ıeııırfk -.-

il 25, •5 rramVI\ aı 10 

• . ili , :. 30 Kıtıun .. - 1 
lstltıaıııııhtll I 99 - • Anadolu 1 4..!50 

• l!:rınf lııllı:ruı u:o ~ Aoado' a il 42."0 
19'X !\ \I ili, Anadolu ,,, •.• o 

• Sıvu·t'rıaram Q\ • \ J ümcuıt ~ 4 ~.40 

ları da hükumeti düşürmek istiyenle· 
re adeta yardım elyemektedir. Bunun 
için LaYnl hükumeti düşecek olursa 
hundan arsıulusal siyasa ile beraber 
finans alemi ve Fransız frangının de--

teri de müteessir olacaktır. Bu bakım
dan Bank dö Frans'daki altın mevcu
dunun birdenbire azalmağa ba, lama • 
sı d:ı önemli bir hadisedir. Son ay i~İn· 
de Fransız devlet bankasının altın 
me,·cudu yarım roilyar frank eksil • 
miştir. 

/ngiltere - Çin 

1 

rihli mukavelename mucibince temet· 
tü noksanı olan 392 lira 48 kuruşun 
tahsili hakkında açtığı 9:J:)l:J69 No. lu 
davadan dolayı ikametgahının meçhu· 
liyeti hasebile ilanen 'VUkubulan teb . 
liğata rağmen 23-10-93;) tarihli mu· 
hakeme celsesine gelmiyen müddea • 
aleyhin bittaJep gıyabında muhake . 
me icrasına karar verilerek milddel 
daYasını izah n mukanlenameyi ib • 
raz eylemiş ve hukuk usuıu muhake· 
melerf kanunun 402 ve 405 inci mad · 
deleri mucibince kararı gıyabının i . 
Jf&nen tebliğ i için muhkeme 1~12-
93:; çarşamba saat 14 de bırakılmış • 
tır. 

Müddeialeyh i'bu kararnamenin ta. 
rihi ilanından itibaren 5 gün içinde i· 
tiraz ve muayyen günde bizzat nya 
bir ,·ekil göndermek suretile mahke • 
meye gelmediği takdirde gıyaben ce . 
reyan eden muamelelerin muteber .ad· 
doJunaca~ı n bir daha mnhakemeve 

Epeyce zamandanberi lngilterenln kabul edilminceği Ye bu vazi:·ette 
bütün varlığını Habeş me.!ilelesine bağ- 408 inci maddeye göre rle hasmın der
ladığı ,.e uzak doğudaki Çin - Japon meyan ettiği valoaları ikrar etmi ad· 
işlerine karşı kayıtsız davrandığı 88 • dolunac!!'tt tehliı? yerine ge"mek üıe . 

1 d S 
.. 

1 
d t .

1 
. re ilan olunur. (V. No. 11041) 

nı ıyor u. on gun er e ngı teremn ............ ·-··-··-··· ... -·-·· .............. -..... 
bu durumu deği~.miştir. Amerika dev· Fakat lngileterenin Çin işlerine bu 
Jeti Çinde geniş ölçüde gümüş satın şekilde bir alaka göstermesi Japon • 
alma!cta olduğundan bu memlekette yada büyük bir hiddet ve asabiyet u
gUmüş fiyatları birdenbire yükselmiş ynndırmıştır. O kadar ki Japon hü -

kumeti tarafından nesreclilen bir teb
ve gümüşe dayar.an para mikyasını 

muhafaza etme:< zorlaşmıştır. Bunun 

fizerine lngiltere devleti Çine elli mil
yon isterlin llraıH ödünç \•ererek Çin· 
deki para !l!İsteminde ıslahat yapmağa 

liğde ln!{iltereden em milyon isterli· 
nlik ödünç para almak te;-ebbüsü Çin 
hükQmetinin kendi mevkiinl temin için 
mem~le't"tinl yabancılara satmak de-

mek olduğu y:ı.z.almıştır. 
AS1i4 US 

numaralannı gösterir celvel:!ir. 

Bu kqidede itfa olunan terüp na 
maralan: 

140. 1023. 1734. 2617. 3075. 3438. 
4409. 5194. 7283. 8557. 9612. 

ikramiye isabet eden nur.:aralar 
ikramiye TL. Trclip No. Sır3 No. 

- ----
1000 3075 3 
300 7233 23 
ıoo ~S12 45 
100 1734 21 

sa ı: ': 9 50 
50 :."7j 57 

10 s:J,ı ~ 1 

10 3)-5 rı 

10 1-1:> 1"1 

10 !):i12 73 
10 1023 n 
5 5'1C4 :,) 

5 2617 27 

5 8557 'iS 

5 5194 83 

5 2G17 62 

5 1023 30, 

5 31)75 82 

5 2517 48 

5 4l!09 51 

5 5194 34 

Baladaki tertiplerin hizalarında ıöı 
trilene sıra numaralanndan mütebaki 
ayni tertiplerin diğer aıralanna Te 
3438 numaralı tertı"be lrimilen mnorti 
iaabet etmİftİı'. 

ikramiye ve amorti bedelleri 22 
ikinciteırin 1935 taribinct. itiharm 
tediye edilecektir. 

Amorti bedeli beher tahvil içia bir 
Türk lİrQı ve on ~l!f• 
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Dr. ihsan Sami J<....,~::s:s~ .... 
BAKTERİYOLO JI 

11fl/iöl1C77' 

v~ctei,hl!vdv~t 

J..ABORATUVARI 
Umumi kan tıhlilttı. Frengi no ı.. taı 

nazarından (\Vısserman ve Kahn teı· 
mülleri ) Kın kürcyvatı sayılması, ti · 
fo ve sıtma hastalıkları teşhisi. idrar. 
balgam, cerahat, kazurat ve su rahli!An 
ültra mikroskopi, nususl ışılar lstihurı 
Kanda üre, şeker. Klorür kollesterin 
miktarlarının tayinı. Divanyolu No 

l 13 Tel. : 2098 l 

J stanbul ikinci icra memurluğun · 
dan: 

Bir alacağın temini tahsili zımnın
da mahcuz bulunan bir adet Gold Con 
grah markalı soğuk hava dolabı 19-
11-93S tarihine müsadif sah günü sa
at 16,30 da Galatada bankalar tra.m -
vay durak yerinde Burla biraderler 
mağazasında açık artırma ile satıla • 
cağından taliplerinin mezkftr gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunacak 
memura müracaatları ve satış peşin 
para ile olduğ·u ilan olunur. <V. No. 
11045) ..... : ............... .. 
Denizyolları 
iŞLETMESi 

En son çıkan T ··. r çe 
plaklar listesi 

AX 1865 - SEYY AN 
Çingene Kızı. Rumba 
Dilenci. Rumba 

AX 1869 - MÜZEYYEN 
Leylakların Hayali 
Ak~aın 

../ 
-AX--18_66 ___ R_U_H_A_T _____ AX--1-87_0 ___ B_lR_S_E-.N-ŞE-M~S1 

Bakışın Ah Bakışın 
Sakın Üzülme 

:Manikürlü Kızlar 
Daktilo. Foks Trot 

AX 1867 - SÜHEYLA BEDlYE AX 1871 - BlGALI MEHMfı1 .. ~a 
Cemile Kız Segah gazel. Ben Esırım '"' .. 
Ayrılık Yıldönümü Saba gazel. Gösterir göğsi.iJlll 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~--,.,.,/ 

AX1868·KORO 
Avcılar Marşı 
Gençlik Marşı ı 

AX 1872 • FAHRlYE 
Bilsen ki Neler Aradım 
Canrm Fatma 

l 

Acea~~ri: Kar~iy - Kaprü~ılll~~-~-~-~~~~~~~~-~~~-~~~~-~~ 

oıııeı l emınaııırı ue ıımenıırı ıııııme ~ıım ı~nreıı nıııırı 

fel. 42312 · Sirkeci Mlhlirdar zade 

il•-- Han telefoa: 22740 --• 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 17 

lkinciteşrin PAZAR günü aaat 
20 de RIZEYE kadar. "7217,, 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı /skenderige yolu 
yazılı gaz ve yağlar üç parti ve M zalarında gösterilen tarihlerde An• EGE vapuru 19 ikinciteşrin 
karada idare binasında Merkez dokuzuncu eksiltme komisyonunca SALI .. nü aaat 11 de iSKEN-
saat 15,30 da kapalı zarf usulü İf4? ıatm alınacaktır. DERlYEYE kadar. "7218,, 

Bu eksiltmeler den her h'lngi birisine girmek isti yenlerin buna l ·----•-•••-•••• 
ait t.eminat ile kanunun tayin ettiğ; vesikaları keza kanunun 4 ünc:j 
maddesi mucibince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına 

dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır 

Bu ite ait şartnameler 208 

darpa§a veznelerinden alınabilir . 

iSiM 

t -Rezidü 
2 - Sürtof yağı 

Silindir yağı 
3-Gaz 

Pis gaz 

l':llKTAR 
(Ton) 
--
800 
200 ) 

20 ) 
175 ) 

70 ) 

kuruş mukabilinde Ankara ve Hay 

(7223) 

Muhammen Muvakkat 
Bedel Teminat Eksiltm'! 
{Lira) (Lira) Tarihi 

72000 4850 9/ 12/ 35 
45200 3390 10-12-35 

41650 3123,75 11/ 12/ 35 

Ankclra - lst·mbul arasında işliyen gündüz tren~~l'°ine halkım .. 
:ı.m gmterdiği rağbe · i lazarı dikk:lte alan idaremiz H .... ydarpaşadarı 
~taraya Pazar, Pe.-~t.mhe gün~'.!li ve Ankaradan Ha~·,ı~ıpaşaya Pa 
2arJ:esi, Perıembe g=j,ı•eri hareket eden .. tr~nlerden başl.c... ~ayda~pa 1 
şadan Salı ve Ankara dan Çarşam ha gunu hareket etm~ı: uzere bıreı 
tren daha ~efere kov"1.ıştur. 

Haydarpaşadan Salı ve Ank~ radan Çarşamba gü ·t.t"ri kalkan se 
ferl~de her sınıf yoıt~·arm her cıns biletle hiçbir mur.zam tlcre! 

vermeksizin rahatça ~tyahat =-deo• lecekleri ve bu tre .:?trde bir ye 
mekli vagon da bulu ..ıduğu muhterem yolculara ilan oh:r.ur. 

(3362) (7188) 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Mahcuz ve füruhtu mukarrer 66 E

dirne plaka No. lu ve Şevrule mar • 
kalı otobüsün 22-11-935 T. ne mU -
sadif cuma günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Sirkecide Ahrrkapısında Bah
riye caddesinde taksi mahallinde bil
müzayede satılacağından talip olan -
Jarm mahallinde hazır bulunmaları 

Uhı olunur. (V. No. llo.t4) 

~-Dün ve Yarın -
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

10 kitap 520 kurut 
Birinci taksit 220 diğerleri 

ayda 100 kuruş 

Raıin Ahmet Reıit 
Arisf..o Metafizik Hilmi Ziya 
lıkender Haydar Rifat 
Kctdın ve 5o4)'a1i.zm Sabiha 

Zekeriya 
Demokrit Haydar Rif· · 
Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
Filozofi ve san'at Suud Kemal 
Etika Ağaoğ]u 

Heraklit Haydar Rifat 
Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
İstanbul. Ankara caddesi 

Tercüman Aranıyor 
Askeri Fabrikalar 

Umum Müdür üğünden: 
Almanca ve Frar..sızcadaa Türkçeyt. ve Türkçeden hu lisa:ıl~ 

~ercüme yapabilecek bir tercümana ihtıyaç varan. y apı!acak de~d-
. tı 

meye göre ilk defa 108 lira ücret verilecektir. TaHp olanların 11 rİ' 
ve evrakı müsbiteleriy:t: birlikte en çok 30 - lkincite~rin - 935 tı 
hine kadar Umum Mü<lürlüğe müracaatleri. (706~ 

Siyasal bilgiler okulu satınalma 
komisyonu başkanlığından:ıı 

Okulumuz talebesi için 210 ' 225 takım elbise açık eksilu:;1'~ı 
suliyle diktirilecektir. Bir takımın muhammen fiatı 11 lira JJlU"f d :ıd' 
teminatı 18i liradır. isteklilerin ıeraitini öğrenmek için Yıl ı giı' 
Okul kalemine ve eksiltmeye gir~ ek için 3-12-935 ç~~!~ııı~a 1'0 
nü saat 14 de Fındıklıda Yüksek Mektepler muhasebecılıgınd ,,ı.ıt• 
misyona müracaatları. Ve eksiltmenin saat 16 da biteceği ilan(;;~O) 

Istanbul limanı sahil sıhhıye 
merkezi satınalma komisyonund~~~. 

Kırk kalem evrakı .vatbua kağıd ve malzemes1 mer;ce.ııııı• 
verilmek üzere tahettirilecektir. 

A - Tahm:n bede~; 375 liradır. . . J f,.1ı· 
B - Şartnameleri (stanbul Limanı sahil sıhhiy ... • merkıı,ZJ e 

romdan parasız ahnır. . . . .. .. . Gal•U'. 
C ~ Eksiltme 19 lk:.ncıteşrm 935 Salı gunu s::ıat 14 ~~ r1'ej1 

da Karamustafapaşa sokağında İstanbul limanı sahtl sıhhiye ıııe 
3atınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - Muvaklrat teminat 29 liradır. d,;,. 
F - Eksiltmeye gi1 t-ceklerinmatbaa sahibi .:>lduklarına ..,.,. . .,,e 

Ticaret ve Sanavi odasrnın 935 senesi vesikasını gc'slenrıelerı 
1
, 1,..,-

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
vakkat teminatlarını saC'.t on dörde kadar vezneye y-;, tırmlar> 

İLAN d (6909) ır. 

Ü~ühr~Hüim~~dl~cad 1••••••••••••••••••••••••·~ 
satınalma komisyonundan: 

desinde 18 sayılı Mermertaş ticaret . A 

• 
1 - Aşağıda çeş;t ve sayısı yazılı iki ayakkabı kap·11r zarf usu

lü ile eksiltmeye konu~mu~tur. 

2 - Satın alınac~k (3875) ç:zmenin çiftine bin ve (4062) ye
mooinin çiftine rle (21 :1) kuru~ fiat tahmin edilmittir. 

hanesini bütün eşya ve ernvalile sa -
hibi Bay Tabirden devren aldığımı ti
caret kanununun hükümlerine tevfi -
kan ilan ederim. (V. X o. 11029) 

Ayni dükkanda Banıparsum oğlu 
Dikran. 

3 - Çizme eksilıme~i 28 - 11 - 935 Perşembe günü saat 
(10) da ve yemeninin ,-fe saat (15 ı Jandarma Genel Komutanlığı lqa• Müzayede ile satış 

18-11-935 pazartesi güni.i sabah rağında yapılacaktır. saat 10 da Galatada Hezaren cadde -
4 - Çizmenin ilk teminah (2906) lira (25) kuru§ ve şartna· sinde 1-3 numaralarda kain matbaa 

me bedeli (194) kuru~. yemeninin (651) lira (96) kuruş ve şartna• harflerinden miirekkep bir stok Bur
nıesi parasız olarak k~miısyonumı. zdan alınabilir. 1a biraderler ve şürekflSı tarafından 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

• • 
Şimdiye kadar binlerce kişıyl 

zengin etmiştir. Jı'r. 
2. ci keşide 17 7. ci Kanun 935 de 1 

Büyük ikramiye : 30.000 L~rad•t e• 
•• ll.Ad il J.A......-~..._. ___ _,l-.A...ın.""..-..-~-...._.. 
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