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Ras Seyumun Askerleri Kuvvetli Mevzilere Yerleştiler 

Halyanların ileri Gidebilmeleri 
için Habeş 

Mukavemetini Kırmaları Lazım Geliyor 
Habeş Çetelerinin Aksumun Şimalinden 

Sarkarak İtalyan 
Karakollarınr Tehdit Ettikleri Bildiriliyor 

V ~iyet 
Habeılerin fİmal kuvvetleri kaman danları: Solila Rass Kassa, ortada Ra.şs Seyum, ı;ağda Ras~ Emeron 

'Dün gelen haberler, Habeş. Jtal
)·an harp sahasmda büyük bir de· 
ğitihlik göstermemi~tir. Adua'nın 
41e Adigrat'ın Habeşliler tarafın
dan iatirdat edildiği hakkında ak
tam gaz.etelerinden birinin verdiği 
haber teeyyüt etmediği gibi, Roma 
da, ayrıca, haberi tekzip etrnİ§tİr. 
l' alnız, gene Romanın verdiği ha
berlerden Aksumun Jtalyanlar elin· 
de o~madığı J" anlaşılmıştır. 

. Dun Roma'da neşredilen resmi 
bır tebliğde Habeılilerin Adigrat 
cenubundan mukabil taarrusa ger-
dir. - - - ·• -- ·• oL 

Londra'dan aldı.ğımuı hu.suai 
bir haber, Habeılilerin fimal cephe 
•İnde büyük piyade ve süvari kuv-
1.•ctlerile takviye edilmiş oldıığunu 
bildirdiğine göre sabaha akıama 
harp sahasından dikkate değer ha
berlere intizar etmek lôzımgelir. 

Cenup cephesinde Ha~eşlile.rwiJ_ı 
rok sert bir mukavemet gosterdıgı
ni ve ltalyanların ile»ileyemediğ.ini 
Roma haber vermektedir. Adisaba
ba askeri harekata ait haberleri ıid 
dctli bir aansüre tabi tuttuğundan 
o taraf tan pek a.z: birteJI sıza bilmek 
tedir. Dün gece yarısından sonra al 
dığımız haberler, Adua etralında 
tekrar harbin başladığını ve ltal
;yanlann biraz ilerilediklerini ve da 
ha ileri gidebilmek için kuvvetli 
mevzilere yerleımif olan Ras Se
)lumun mukavemetini kırması lcİ· 
zımgeldiii bildirilmektedir. Cenup
ta da Jtalyanlar Jngiliz Som.alin 
hoyunca hududa yanaşmadan §İma
le doğru çıkmaktadırlar. Diğer ta
raftan Aksumun ıimalinden llabeı
lerin ita/yan karakollarını tehdit 
ettikleri haber verilmektedir. 

Siyasada 

r Günün en siyasal hadisesi Ulus
lar Kurumu Asamblesinin dün /tal· 
)'a aleyhinde zecri tedbirler alın• 
ınası hakkında verdıği karardır. 
Aloiai'nin beyanatına ve Lavarin 
Fransa namına ltalyaya karşı gös
'lerdiği dostluk hissiyatına rağmen 
'Asamble ltalyanın red, Avusturya 
ile Macaristanın istinkaf reylerine 
'kar§ılık 51 reyle :zecri tedbirleri 
'kabul etmi§tir. Bu meselede en mü
him nokta. lngiliz ve Frans~ eks· 
perlerinin, tatbikı teklif edilecek 
zecri tedbirler üzerinde mutabık 
halmıı olmalarıdır. Bu anlaşmaya 
CÖre Jtalyaya karfı fU tedbirler tat• 
bik olunacaktır: 

ı - Jtalyaya kredi açdmıya.cak· 
tır. 

2 - Jtalyuya ailah Lle silôlı ima• 
line yarar ham madde CJerilmiyeCf!k 
tir. 

3 - Jtalyaya yapılacak ithalat 
'kontenjana tabi tutulacaktır. 

4 - Habeıütana nlôh ambargo
•u kaldırılacaktır. 

Bugün toplanacak bir komite bu 
tedbirleri hararlaıtıracnktır. 

Süel ve .siyasal durumun anlattı
ğımız: bu safhalarına bakılrnc:a, /tal 
yanların Habeşi11tanda ilk silahı 
patlattığı 3 Birincile§rinden bugüne 
kadar, İfİn bir halta ~fi.nde çok .ft;· 
tin bir vaziyete lfirdıBt ve bu qın 
lçinclen nanl çıkabileceği bir mıt- , 
..-na haline gelmektedir. 

Şimal cephesindeki va ziyeti gösterir bir harita 
.~ ....... ---=-c~....,,,,,,_-~-

nal yan resmı te liği mam anmasını ti tlemektedirlcr. Ha· 
be§liler, Adua cenubundaki hatlarda L "Tan" ın hususi telgrafı] 

Roma 10 - Bugün neşredilen 
ı esmi bir tebliğ, askeri harekata, 
Uluslar kurumunun aldığı .zecri ted 
birler kararı üzerine, şiddetle de
vam edileceiini bildirmektedir. 

Aamaradan haber verildiğine gö 
re va.ziyet deii§memiştir, yalnız 
General Santini Adı.ıa istikametin· 
de birazı ilerlemİl}tir. 

• 
("Tan" ın hususi telgrafı] 

Londra 1 O - "Neus Chronicl~" in 
Adisababadaki ayları, Habeş hükftme 
tınin ve Adisabal.ıa halkının Italyan
Jara karşı gösterilen kahramanca mu· 
kavemetten ve yapılan fedakcirane 
hamleıerden dolayı §ehirde büyük bir 
sevinç ve maneviyat yüksekliği hava
sının haklın olduğunu bildiriyor. Bu 
gü harp başlayalı bir hafta olduğu 
halde henüz hiç bir Habeş ordusu da
ha harbe girmemiş, genel seferberlik 
te henüz bitirilmemiştir. 
Alınan bir telgralta, Raa Seyyum 

orduaundan bazı kolların §İmaldeki 
ltalyan kuvvetleri araşına akarak 
Marep nehrini geçtiği ve Eritreye 
girdiği teyit ediliyor. 

Debra Tabor ilbayı Ras Kasa 
150.000kişi toplamış Ras Seyu
mu takviye etmek üzere bunla
rr Adua taraflarına göndermiş
tir. 
Diğer taraftan §İmali garbide, 

Dekanaç Ayalu' da ltalyanlara mu
kavemet etmekte olan kuvvetleri 
takviye için büyük bir süvari kuv
vetinin yolda olduğu bildirilmekte· 
dir. 

Italyan kıt'aları butunduklarr şimal 
hattında iaşe ve teçhizatlarının ta-

bulunuyorlar. Cenupta Habeşlilerin 
sert mukavemeti yüzünden ilerilcne
memiştir. 

Aks um 
Ha beşlerde 

Roma. 10 (A.A.) - Yarr resmi çe- [ltalyanlarrn Habeşistanda ilerle
venler, Aksum'un işgalini teyit etme- yen §İmal orduları kumandanları 
mekte,kfakaltd ~u f~keh~i1:1.lalı1:1~~stnınk Graziyani, TerrOi'İ, Biroli] 
pek ya m o ugu ı rını ı en surme [ 
tedirler. Habeşlerin Adua'yı aldıkla- dırlar. 
ıını icldia eden haberi yalanlamakta- [Arkası 9 uncuda] 

akineye Verilirken - --
Asmara, 10 (A 

çarpışmalar ilk def 
gali sevkülceyş nokt 
J 6 kilometre mesafed 

- Bildirildiğine göre Ambasebat etrafında yapılan 
ra hakiki bir &avaş olmuştur. Edegahamus'un iş· 

ndan bilhassa mühimdir. Bu yer Adjgrattan 
yüksek bir dağ üzerindedir. Buralar tabii 
m zaptı geceleyin birçok defalar elden ele 
abeşler birkaç kere şiddetli mukabil ta

burada bütün gayretler sevkülceyş 
arı teminine inhisar ediyor. 

bir mevkii müstahkemdı 
geçtikten sonra kabil olm 
arruzlarda bulunmuşlardır. 
noktalarına doğru emin mu 

ltalyan ~imal orduaunun • 
sında olarak Adigrat'ın cenub 
15 kilometre ilerlemiıtir. Burada ço 
ral Maraviga ordusu AJuctnm §ark 
gal etmİftİr. Ras Seyum'un kuvvetleri 

General Sontini'nin kumanda
. tikametinde Odaga'ya kadar 

bir harp baılamııtır. Gene
ali şarkisindeki tepeleri iş

et ve Şualti vadisine doğ• 
ru çekilmişler ve orada çok kuvvetli 
yanların daha ileri gidebilmek için bütün H 
maları lôz.ımgeliyor. 

re yerleımiılerdir. ltal
mukavemetlerini kır-

· Ha.beş çeteleri. Aksum'un şimalind rkarak Aut
hdit etmiye sa ve Letit'deki İtalyan karakollar 

başlamışlardır. 
ltalyan kuvvetleri başkumandanı General dö Bon 

aya gelmesi bekleniyor. 
n bugün Adu-

\....._. 

''Tan", bugünden itiba
ren. lüzum haml oldukça, 
2 inci baskılar yapacaktır. 

Okuyucularımız 2 inci 
baskılarımızda gece saat 
dörtten sonra gelen bü
ti.in haberleri bulacak· 
lardır. 

,. 
ltalvıınlann elinJs buluncluiıt tahak.ltulı eden mcı~ur Adil!rat 

Bugün öğleden 
Sonra 2 inci 
Baskımızı okuyunuz 
na san·aaoanna 

Yunan Kabinesi Devrildi 

1 - Kondilis, Hükumeti Ele Aldı, 
2-Cumuriyet Rejimi Lağvedildi, 
3-Kra\lık Yeniden Kuruldu . 

.Aaru_. M> __. .Reuter .AAnn 
aytan bi!diriyor: Kabine iatifa ettiğin 
den, Kralcı lider General Kondilis, hü 
kiimetin idaresini eline aJmr§tır. ~e
neral Kondilisin üç şeriki Papago~. 
Reppaa ve Economoa'dır. Sanıldığına 
göre. Ulusa] kurul Kral Jorj'un tek
~ar tahta eeçmesini kararlaştmnak 
üzere toplanmaktadır. Şehİ9", sakindir. 

Yunanislanda hükumeti devirip ba· 
fa 11eçen General Kondilis 

r 
Atina, 10 (AA.) - BulfÜn top-

lanan ulu•al kurul ittilakla Q§ağı
daki karan vermiıtir: 

1 - Yunanilltanda cümuriyet il 
ga edilmiıtir. 

2 - 1911 de tesİ8 olunan Kral
lık yeniden kurulmuıtur. 

3 - Sonteırinin 3 ünde geneloy 

.yapılacaktır. 1 
4 - G•neral Konclilis Kral na-

ibi ve Bafvekil ta)•in olunmuftur. 

\.. ..) 
Atina. 10 (A.A.)' 

Ordu kumandanlarının, milli mec
lisin kararı ile krallığın hemen yeni
den tesisi için Çaldaris nezdinde bir 
teşebbüste bulundukları söyleniyor. 
Bakanlar meclisi. derhal içtimaa çağ
rılmıştır. Meclis, iktidar mevkiinden 
çekilmiştir. 

Ordu kumandanları, general Kon
dilise müracaat etmişlerdir. General 
daha sonra cevap vereceğini söyle
miştir. 

Atina, 10 A.A. - Reuter ajansına 
göre, Kondilis hüktimctin başına geç
miştir. Milli Meclis, krallığı yeniden 

f Arkası 9 uncuda 1 
===================================~== 

Zecri Tef birler Kararlaştı 

1-Kredi Kesilecek, 2-Silah 
Verilmiyecek, 3- Habeşistan 

Ambargosu Kaldırılacak 
[Uluslar Sosyetesi dün toplanmış 

ve zecri tedbirler alınmasını 51 rcv-
le kabul etmiştir. Uluslar Kurumu
nun zecri tedbirlerin tatbiki \o unda 
ilk adım olar k teşkil cttiğ l tibat 
komitesi hakkındaki karan g da, 
asamble içtimaına ait tafsilfıt iç 
sayfalarımızdadır.] 

CenevTe. 10 A.A. - Zecn tedbir
ler komitesinin tepili hakkında a· 
ıamblenin kabul ettiği karar ıudur: 

Aaamble Konsey üyıelerinin 7 ilk
tep-in tarihinde celsede ileri sürdük
leri mütalealaırı kaydetmittir. Asam· 
ble paktrn 16 ıncı maddeai mucibince 
ıos~te üyekrine lı!vı-ccüh eden va
zifeleri mütaloa eylemiı ve her üye
nin almak iıtiyec:eii tcdbider arasın· 
da bir irtibat lesin lüzumul1ıl\ kail 
olmuştur. Asamble, ihtilaf halin& 
bulunan iki t~raf müstesna olmak Ü· 
zere Uluılar Sosyetesi üyelerinin bir 
lcomite teşkil etmeleri arzusunu iz. 
har eder. Bu komiteve her dev~tten 

bir delege ittinı.k edecektir. Komite-
nin vazifesi alınacaık tedbirleri tetkik 
etmek vıe kolaylaıtınnak ve tetkiki 
icap edecek her durum hakkında kon 
.eyin naz.an dikkatini celbetmektir. 

• Cenevre, 10 A.A. - Uluslar Sos· 
yetesi bu sabah saat 10,40 da Başkan 
Benesin başkanlığında toplanarak 
zecri tedbirler hakkındaki genel mü
zakeresine devam etmiştir. 

İlk sözü alan Aloisi, İtalyanın in· 
kar kabul etmez haklarını ve Habe• 
şistan aleyhindeki ittihamlarını tek· 
rar etmiş ve Uluslar Sosyetesinin ka· 
nunsu:r. harekette bulunduğunu söy· 
liyerck şiddetli hiicumlarda bulun • 
mU!}tur. 
Fransız Başbakanı Lava!, Frano;ıı. 

nm Uluslar Sosyetesi paktına sacla· 
katinden vı: ltalyaya ol&n dostlu ~u.
dan bahsettikten sonra dcmi§Hr ki : 

"Bu dostluk barut bir vazife yuklü· 
r Arkası 9 uncudı> • 
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Genel rtütus 
Sayımı ıCjın 
Halka Beyanname 

IJ AhLAŞMAK iLMi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------~ ~ Genci nüfus sayımında halka ko

laylık olmak Uzere bastırilan beyan
nameler evlere, muessesclerc ve bU
tUn okullara dağıtılmaktadır. Beyan· 
namede 20 ilkteşrin pazar günü için 
halka yapılacak işler anlatıımaktadır• 
Beyannamede deniliyor ki: 

Avrupa muhabirlerimizden 
birinin mcktubile bana genç bir 
Fransız psikoloğu geldi: M. 
J can Carteret. Maksadını size 
anlatmadan evvel, geniş bir mef
hum içinde müstesna hüviyeti -
nin kaybolmaması için, taşıdığı 
psikolog sıfatı üstünde biraz 
durmamız lazımdır. 

Devlet Matbaası, 
Kitapları 

Yetiştiremyior 

Ne Dersiniz? 
YiNE AKLISELIM ... 

Geçenlerde bu 6iitunda ( aklı•e· Köprüden kalkan Ada uapurla-
lim) hakkında birkaç •attr rından birkaçı Kadıköyünc de ui· 
yaz.mııtık. Bir yerde düHn, rar. Eğer Kadıköyünden Adaya 
bayındırlık. rahat uc relah yer- ritmek iateraeni~ bilet 31 buçuk 
lcımelt için her ıeyden euucl mut- lruruıtur. 

laka ( aklıaelim) bulunmalıdır. Euct I Rakam ;yanlıı değil. 37 
Şimdi sızc bir mİaal yazacağız buçuk kuruıtur. Koprüdcn biner

ki; maaleıref ( akl11elim) ölçüırü aenİll 30 kuruı, uapur Köprüden 
ile ölçülecek bir ıey dc-ğildir. Brı Kaclıköyüne kadar geldikten aon· 
mi•al belki küçük bir ıcydir ama ra Kadıkoyden binecek )olcu 7 
dediiimiz. gibi iılerde aklı.selim buçuk lıuruı faz.la uerecektir. 
ölçü•ünün ekırikliğini go:,terdiği Bunu gördünü:ıı: ya! Şimdi bunu 
için Önemlidir. yapan mücsıreıre aiu ıüpheaiz lrcn-

A daların rıapur ücreti 30 kuru- dine göre birtakım .-bepler ıroy· 
fa indirilmif. Eırkiden 37 buçuk ler. Lakin (aklıselim) ölçii.ıi 

kuruı idi. iyi bir ıey. Çünkü bir ı Köprüden 30 kuruıa gidile,. bir 
bilete konan on para fazlalık bi- 1 yere daha yakın olan Kadıköyıin
let ücreti niıbetinin ,ok ü:atündC' den dalla faz.la para alınmaaını 
yolcu ek•ilmeaine aebep olur. Bi- ölçemez.. 
lct ucuz.layınca da )'olcu •ayışı co- /flcrimiz.in kamuca ttUvip eJ:ı. 

ğalır. mcırini iırtiyoraak 011/an ( aklııre-
Şimdi burada clilıkat eclilecck /im) ölçüaü ile ölçmeliyiz.. 

bir nokta r>ar: bakınız.! Biz boyl,. düfiinüyoruz.. 
Köprüden adalara uapur ücre-

ti •İdip l'•lme 30 ltu"Af. 

Hapisaneler de 1 Kont dö Martel 

KUÇUK HABERL .... r< 

• Zimmetine para geçirmekten suç 
lu ikinci icra dairesi katiplerinden 
Sait, dun ıkinci ceza mahkemesinde 
yapılan duruşma neticesinde bir bıı
çuk sene ağır hap.,e mahkum ı:dilmiş
tir. 

• Adliyede muhtelif mahkemeler 
için 10 kadar katip alınacaktır. Oniı
mUzdeki hafta içinde müracaat eden
lerin Adliye Encümeni tıuzurunda 
ımtihanları yapılacaktır. Miıracant e· 
denlerin yi.ızc yakın olduğu söylen
mektedir. 

• Çikolata fabrikalarının ellerinde 
ki kakao stokları tukenmek üzeredir. 
Fabrıkalar, bu rnaddenın kafi mikdar· 
da ithali için alakadarlar nczdınde ye
niden teşebbüslere giriımişlcrdir. 

• Italyadan serbest döviz e mal al
mak uzerc şehrimiz tecimcnlerine ba· 
zt teklifler yapıldığı haber verilmek· 
t<:dir. 

• Son mukaveleden sonra Roman· 
ya yolile orta Avrupaya yapılacak ih
r2cat bu ayın 19 undan itibaren baş· 
hracaktır 

• Anadoluda açılacak olan porse
len fabrikasına Siımer Bank tarafın
dan mütehassıs olarak çağmlan M. 
Kroze şehrimize gelmi tir. :Mütehas
sıs por elen fabrikası ıçin Eskisehir 
ve civannda etütlerae bulunacaktır. 
Bu tetkikler on beş gıin kadar süre
cektir. 

Sayım gunu daireler, dükkanlar. 
her yer kapalı ve her tiırlü nakil va· 
•ıtalan işlcmiyec:egı için ihtıyaçlarıııı· 
zı bir gun evvel tedarik ediniz. Ve ı· 
zin ıayımımz yazılmıf, bitmiş olsa bı· 
le o gün sayımın butiın §ehirde bıttı· 
gini bıldirecek olan top atı madan 
önce ıokaga çıkmayınz. Çıkanlar 2S 
lira para cezasına çarpılacaklardır. 
Kuçuk çocukların sokağa çıkmaların· 
dan büyuklen mes'ul tutulacaklardır. 
Evinize. bulunduğunuz yere top atı• 
hnc:aya kadar memur gelmezse bunu 
derhal en yakın polise haber verinıZ· 
Ve kendınizi ve aileniz nüfusunu he· 
men bıldirinız. Sabah saat sekizden ıri 
haren sayım memur arı işe başlaya• 
caklarr için bulunduğunuz yerde da• 
hi\ önceden hazır bulunup memuru 
bekleyiniz:. Sayım ancak istatistik için 
yapılıyor. Bunun nüfus kütüklerile 
vesair devlet mükellcfiyetlerıle hiç 
bir alakası yoktur. Nitekim yedi sene 
evvel yapılan sayımda böyle bir ma1' 
sat gözetilmediğını halkımu: gönnut 
ve an amıştır. 

Psikoloji, her müsbet ilim gi
bi, hadise1er arasındaki müna • 
sebetlerden kanunlara giden bir 
ilimdir. Fakat bir kere mef • 
humların mücerret ve çapraşık 
endüstrisi içine daldıktan son • 
ra bu marifetin ayakları yerden 
kesilir. Artık o, en mükemmel 
kontrol şartları içinde bir labo
ratuar mahsulü bile olsa daima 
bir "nazariye" den ibarettir ve 
terbiyeye tatbikinde de birçok 
inttbaksızlıklara, hayatla mef -
hum arasındaki uçurumun göz 
karartısına, sendelemelerine uğ· 
rar. Mesela psikoloji bilgileri • 
mizdcn poliste istifade etmek an 
cak bir Conan Doylc romanında 
mümkün olmuştur. Amcrikada 
da bazı tatbiki pcsikoloji dene -
melerinc rağmen bu ilmin ha -
yattan çıkarak mefhuma doğru 
aldığı mesafeyi tekrar geri dö
nerek hareket noktasına geldiği 
görülemedi. Yani tatbikatta ro· 
lü hala çok chcmmiyctsizdir: 

Fu:la ietek oldugundan bahisle pi
yasada yeni dil kılavuzlarından kal· 
madıgını ve birçok ogre ıınen ve ta· 
!ebenin beklemekte olduğunu yazmış· 
tık. Haber vcrıldiğme göre, Dev et 
matbaası ilk ıhtiyacı kartılamak mak 
sadiylc hemen harekete geçmiş ve 
evvelki gün 4000 den fazla dil kıla
vuzunu hazırlamış, satı a çıkarmıştır. 
Devlet matbaa ı, çok sıkışık bir du· 
rumdadır. Elındeki i !erin ne zam.an 
bıtec:egı ve arka ı alınatagı bilinme· 
mekle beraber her giın binlerce ki
tap ve kılavuz ipari i karşrsmdadır. 
Bu yıl listeden çıkarı an kıraat kitap· 
]arının yerine tek kitap kanununa gö· 
re bakanlıkça hazırlattırılan yeni oku
ma ki aplannın basımı da henuz sür· 
mektedir. On gundcnberi açık bulu· 
nan resmi ılk okullarla bir aydanbcri 
talebenin düzenle geldikleri azlık ve 
yabancı okullar kitap bek emektedir. 
Bu mekteplerde bulunan öğretmen ve 
talebeler, hemen her gun kıraat kitap· 
larının satışını yöneten müeascaelere 
batvunnakta ve kitapların ancak bir 
ay sonraya kadl.( hazırlanabilec:egini 
öğrenmektedirler. Bakanlık. listede 
mevcut ondan fazla kıraat kıtabını o· 
kutmak an öğretmenleri menettiktcn 
sonra okullarda filen kıraat tedrisatı 
yapı mamaktadır. Bakanlık tarafın· 
dan hazırlanan bütiın kitapların Dev
let matbaasında basılması meselesi ge 
çcn sene de mevzuu bahsolmuı ve hat 
ti eski direktör Hamdi Emil Bakan
lığa bir rapor vererek matbaanın bu 
günkiı şartlar altmda bütı.in kitapları 
tabedcbılmesine imkan olmadığını bil
dirmiş i. Tek kitap kanununa daya.· 
narak ilk okullarda okutulacak bütün 
kitapların bir senede hazır ansa bile 
hepsinin bastırılamayacagı ve böyle 
bir basıma maddeten imkan olmadığı 
anlaşılmış ve tek kitap kanunu ahki· 
mı bu sene yalnız kıraat kitaplan için 
tatbik olunmuştur. Bununla beraber, 
bir milyondan fazla kıraat kitabı ha· 
zırlamaya mecbur olan Devlet mat
baası bu yılbaşında dersler ba§lama
dan evvel hiç denecek derecede i k o
kullann ikinci sınıflarına ait kıraat· 
Jeri basmış. piyatraya sürmüştür. Fa
kat bu da kıtfi gelmemiş ve 50 bin ki
taba daha ihtiyaç hasıl olmuştur. Og
rendigimize göre, bugün, birinci sınıf 
için 250 bin, ikinci sınıf için 50 bin, 
üçüncü sınıf için 200 bin, dördüncü 
sınıf için ı 00 bin ve beşinci sınıf için 
de 60 bln ilkokul kıraatine ihtiyaç 
vardır. Bakıinlığm ulri itr:aatlcrl \iıste 

Yapılacak yenilikler şehrim zden ge~e

rek Suriyeve gitti 

• Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
teri Numan Rifat dUn Ankaradan şeh 
rimizc gclmistir. Numan Rifat ~ehri· 
mizde bir mıiddct kalarak tf'davi ola
caktır. 

Sayım gunu her nahiye ve kaz• 
merkezinde doktor ve ebe bulunduru· 
lacaktır. O giın acele doktor ve ebe• 
ye ıhuyacı olanlar kapılarının önün· 
de dolaşmakta olan zabıta mcmurla
rile en yakın karakola haber verdik• 
lcri takdirde hemen ihtiyaçları temın 
edilecek ve ilaçlan yapacak ezcant'"' 
ler de açık bulundurulacaktu. 

Bakışlardan, mimiklerden. en 
kaçak ve şuursuz, küçük tavır -
lardan haleti ruhiyclcre, düşün
celere, huylara ve mizaçlara 
intikal etmek muvaffakıycti, he
nüz bu ilmin büyük vaitlcri ara· 
smda değildir. 

İşte M. )can Carteret, Sor • 
bon üniversitesinde bir psikolo
ji grupunun o psikolog umumi 
katibidir ki. yerden kalkarak 
gökyüzüne çıkan ve bir daha 
yeryüzüne dönmekte güçlük çe· 
kcn bu bilgiye pratik hayatta 
bir vazife ve haysiyet temin ct
mcğc muvaffak olmuştur. İşin 
nazari taraf mm izahına bu sü -
tun daha fazla müsait değil. M. 
Jcan Carterct insanın harici 
işaretlerinden ruhunu anlıyor. 
Yanımda ve münevver bir kala· 
balıkta yaptı~~ ecr:üp~_, hari
kulade seziş kabiliyetini ve usu
lünün mükemmeliyetini isbat 
etti: Herkesin ayrı ayrı huyla • 
rı, manileri, yaşayış hususiyet -
lcri, hatta kendilerine bile ka • 
pah kalan tabiatleri hakkında 
yaptığı keşiflerin hepsi doğru 
idi. Onun bu kabiliyeti, mistik 
bir cezbe değil de. kendi iddia 
ettiği gibi sadece ilmi bir usul 
muvaffakıycti ise. müjdecisi ol
duğu bu yeni tatbiki psikoloji, 
bir insanın yalnız başkasile ken
disi arasında değil. kendimizle 
kendimiz arasındaki anlaşma -
mazlık setlerini yıkarak. en sos
yal adamı bile bütün sempati 
hamlelerine rağmen, içeri şuu • 
runun kalesi içinde mahpus bir 
münzevi olmaktan kurtaracak -
tır. Her facianın altında gizle -
nen anlaşmamazlığı yıkmanın 
ilmini bulmıya doğru gidiyoruz 
demektir. 
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Mürüvvet. hatıra, nasihat, ve te· 
acili dolu sözlerine epeyce daha de· 
vam ettikten sonra Cemileyi kucaklı· 
yarak ayrıldı. Merdiven başında da 
birkaç defa: "Aldırma 1 işi ol uruna 
bağla ı,. gibi aozlcr söylemişti. 

Nasihat, Çcmile tabiatinde bir İn· 
aan için, kanaate ve tevekküle değil, 
gurur üstünde yaptığı uyandıncı taz
yikle isyana ve mücadeleye götürücü 
bir tcairdi. 

Mürüvvet gittikten aonra Cemile 
kafuınm içinde daha fazla bir rahat
lık ve dliJünme kabilir.eti, sinirlerin· 
de daha emin ve sağlam bir mücade· 
le gerginliği duydu. Bir anda, hatti 
gizli bir ıevinçle, Nahideyi tam bir 
rakibe olarak kabul etmiş ve onun 
da, Selimin de aralarındaki münase
beti fitil fitil burunlarından gctirme
ğe karar vermişti. Mücadeleyi çok 
acvcn bir inaan için aşkın bu türlüsil 
daha tatlıydı. 

den çıkarma ı ~iızünden ;Anadolu.da, 
1'rakyada resmi ve ecnebi, azlık okul
larında en aş.ağı 660 bin ilk okul ço
cuğu kıraat kitabı beklemektedir.Hal 
buki, Bakanlıkla aralanndaki mukave 
leye göre kıraat satışını üzerine alan 
müesseseler, bundan on gUn evvel 
Türkiyenin bütUn köşelerine. köylere 
kadar kitap göndermeyi yüklenmiş· 
tir. Ortada yeni kıraatlerin mevcut ol 
mayışı, mektep faaliyetlerini durdur· 
muı. öğretmenleri mU1kUl bir duru· 
ma sokmuı. çocuktan da bir aylık, bel 
ki daha ziyade bir zaman için istifa· 
deden mahrum bırakmıştır. Verilen 
haber ere görç. Kültür Bakanlığı mem 
lekctin her tarafında mevcut olan bu 
kıraat kitabı derdıle meuuı olmuı 
ve bazı tetkikler yapmıştır. Bu tetkik 
)erin vcrdigi aonuça göre, kıraat ki· 
tapları ya ayni nefasette ve ayni tarz· 
da bakanlık hesabına diğer matbaalar 
da bastırılacak, yahut evvelce basılıp 
senelerden beri okunulduğu halde bu 
sene listeden çıkarılan diğer ondan 
fazla kıraat kitabının bu sene için de 
okullarda okunmasına izin verilecek· 
tir. 

laklann üstünden kumaşı iyice gerip 
aşağı çektikten sonra başını arkaya 
doğru attı. gilnün hummasilc pembe
leşen yiızüne, garip bir sarı nöbetle 
parlıyan canlı gözlerine, bilyük bir 
ihtirasla, kendine giıvenişle kabaran 
gogsilne yukardan aşağı bakarak. 
yüksek esle mırıldandı: "Karagüm· 
ruğiln Deli Cemilesi 1 göreyim seni!., 
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Selimle bir saat 
Erte•i sabah Şahinde Cemileye bir 

mektup uzatarak: 
- Şimdi bir çocuk grtirdi. Aşağı· 

da, cevap bekliyor! dedi. 
Mektup Se1imdendi: 
'"Sevsili Cemile, 
"B.bam kurtulrnuı. Dün pee onu 

yenpmin evinde buldum. Et- ... 
nmle aramrıda geçen hiditıe ohna
saydı •vinçten deli olacaktım. Fak.at 
o yüzden bu eevincin taclmı iyice a· 
lam.don. Seni yvnn saat sonra ma· 
hallcbicide bekliyorum. Mutlaka gel. 
Y .lvannm .. na, .,el ve beni bir keroe 
dinle. Sözlerimi beienmezsen bir 
cWua )"Üzüme bakma. &ekliyeyim, de 
ili mi? Çocuğa "peki,, de. Y alvannm 
ve gözlerinden öperim. 

Selim., 
Cemile Şahindcye dedi ki: 
- Kuzum abla, git, o çocuğa ''pc· 

ki, diyor, deyiver. Sana .zahmet. 

Tüze Bakanlığı bir senedenberi 
sürdi.ırmekte olduğu teftiı ve tetkik
lerini sonuçlandırmıt ve cspektörle
rin ecza evleri üzerinde yaptıkları 
kontrolleri incelcmey e batlamıttır. 
Bakanlık, hapishanelerin önem i fe • 
kilde ıslahı üzerinde menul olmakta
dır. Haber verildiğine göre, kadrola· 
n fazla bulunan hapishanelerde bazı 
yenilikler yapılacak, uzun yıllar mah· 
kumiyet kararı almış olanlar atı bir 
halde bırakılmıyacaklardır. lzmir. An 
kara ve lstanbul ceza evlerinde ve 
bundan sonra yapılacak diğer yeni 
hapishanelerde birer halı dokuma te
sisatı kurulacaktır. Hapi~hanelerde 
meydana getirilecek olan eserler özel 
bir komisyonun kararilc sa ıp çıkarı· 
lacaktır. Yapı acak yenilikler hapisha 
neler genel direktör üğü bütçetıinin 
müsaadesi nisbetindc .zengin olacak. 
bir an evvel başanlmaaında fayda umu 
lan işler üzerinde çabuk hareket edi
lecektir. Hapishanelerde yapılacak ıs· 
lahat araaında mabkClmlann ve mah· 
kumlar muhıttnin kUtttıril il2ednde 
çalı malara da yer vcrfüni~lfr. Dunu 
için mıisait ceza evlerinde ıimdiden 
ögretmcnler tayin olunacaktır. 

Vapurculuk ,irketinin yeni 
alacaiı vapurlar 

Vapurculuk Sosyetesi. alacağı iki 
yeni gemi i~in yapılan teklifleri ta • 
mamile tetkık ctmiıtir. Fakat, bunlar 
içinden hiç biri arzuya uygun görlil
memiştir. 1914 - 1920 yıllan arasında 
inşa edilen gemilerle 15 yaşından bü· 
yük olan'arın aatın alınması liıımgel
diği için ihtiyaca uygun vapur bulun· 
ması güçleşmektedir. Maamafih, bazı 
yabancı firmalar yeni teklifler yapa· 
caklarını bildirmişlerdir. 

ı, kanunu üzerindeki çahfmalar 
Ulusal endilstri birliği idare heye· 

ti. lş kanunu üzerindeki incelemeleri· 
ni bitirmiştir. ldare heyeti, kendi mü 
talca'arına eklemek üzere bütün fab· 
rikatörlerden dü§üncelcrini &Onnağ'a 
kısrar vermiştir. 

OROZDiBAK 
Mücsse'ıatında yeni yeni mallar. Şa
yanı istifadr fırsatlar. 

le hazırlandı. 
Yarım saat sonra mahallebic:ide 

Selimi bulmuştu: 
- Burada durmıyalım dedi, ba:?ka 

bir yere gidelim. 

iki ay mezuniyetle Parisc giden 
f'ransanın Suriye fevkalade komiseri 
l<onı de Martcl dün sabahki ekspres
le şehrimize gclmi ve Toros ekspresi 
le Suriyeyc hareket etmiştir. 

Kont de Martel Türkiye ile Suriye 
arasındaki miınasebctler hakkında 
gazetecilere şunları söylemiştir: 
"- Tlirkıye ve Suriye araSt:ıdaki 

münasebet son zamanlarda çok iyi 
bir durumdadır. Şimdiye kadar yapı· 
lan miızakcrclerde emlak işinden ma
ada halJedilmemiş hiç bir mcsc e yok· 
tur. l<~mlak meselelerinin ıürunceme· 
de kaim.ası da. bu gibi işlerin çok za
mana ihtiyaç göstcmesindcndir. Şim
d_i gerek Suriyede ve gerekse Tür
kıyedeki emlakler üzerinde inceleme
ler yapılmaktadır. Bu tetkiklerin so
nunda hangi taraftaki emlak fazla gö
rülür c o taraf digcrinc aradaki farkı 
ödeyecek ve bu suretle bu son ihtilaf 
ta halledilmit olacaktır ... 

Fevkalade komiserin bahsetti~i in
ceıemeıerın, doı t oeş ayd ıtaaar- om-
rileceği umulmaktadır. Bundan sonra 
hazırlanan emlak listeleri toplanacak, 
muhtelit bir komisyon tarafından kar 
şılaştırılacakur. Şimdiye kadar yapı· 
lan tetkikler de Suriycdcki Türk cm-
ak1nin Tiırkiyedeki $uriyclilcrill Cm· 

!ikinden fazla oldugıı anlaşılmıştır. 
Buna göre Suriye hükümcti, aradaki 
farkı Tilrkiyeye odcycccktir. 

Parise gitmezden önce Ankaraya 
uğrayarak hükümet erkanımızla gö
ı üşen fevkalade komiser, Suriyeyc a· 
ccle dönduğü için bu sefer mcmleke· 
tlmiıde fazla kalmıyacakttr. 

Haydarpaşa okuluna gönderile
cek talebe 

Şehrimizde butµn lise ve orta okul 
lan şimdiye kadar yapılan müracaat
lar biç bir okulda bir kişilik bile yer 
bırakmıyacak kadar do"durmuştur. 
Yalnız Haydarpaıa okuluna son de· 
fa ilave edilen şubelerde boş yer bu· 
lunmaktadır. Bu sebeple şimdiden 
sonra okullara müracaat eden talebe
ler. semtleri uzak ta olsa zaruri ola· 
rak Haydarpaşa okuluna gönderilecek 
lerdir. 

• DUn Bursa vapuru ile Köstcnce· 
den 950 göçmen gelmiştir. Beraberle
rınde 400 at ve 300 koyun da getir
mişlerdir. Bunlar Tekirdağına gönde· 
rilerck yerle tirilcceklerdir. 

• Mühendis okuluna girecek ta le· 
benin parasız leyli imtihanları yapıl· 
mıştır. 287 kişi müracaat e.miştir. 25 
talebe alınacaktır. Ayın 14 iınde so
nuç anlaşılacaktır. 

• Universite bcıhçesine yapılan ra 
uthanenin nokaan aletlerinin ucuz ta 
rafları temin edilmektedir. Bu cümle
den olarak rasathaneye pek lmumu 
olan miıtcharrlk kubbe de yakında ge 
tirilccck ve rasathanenin, tepeaine ta· 
kılacaktır. 

C .H. P. kongreleri 
C. H. Partisi kamun kongreleri ıUr 

mektcdir. Bu ayın onbeşinde sonuçla
nacak o an kongrelerde nahiyclerin 
başlıca dertleri teıbit edilmek cdir. 
P.UyUlcadanın ezeli bir derdı olan •u 
meselesi X<ra kofigrcılndc öıleklcrin 
UC~lta\Jn & ı • t -L• 

~danın ekmek işi de te bit edilen di· 
lt:klcr arasındadır. Ada halkı ekmeğin 
çok bozuk çıktığından. renginin es· 
mer ve kendisinin de hamur olduğun
dan şikayet etmektedirler. Bu tiki
yetlerin kongrede tcsbit edilmesi uze 
riııc Ada fırmlarının llıkı bir kontrol 
a tında bulundurulması kararla tırıl· 
mıştır. 

Yangın yerlerinin haritalan 
Şehrimizin muhtelif yerlerindeki 

yangın yerleri haritaları hazırlanmış· 
tır. Buralarda gereken yollann açıl· 
ması için belediyenin istimlak yap
ması icap edıyor. Fakat bütçenin mü· 
ııaadcsizliği bugUn için buna imkan 
bırakmamaktadır. Diğer taraftan be· 
lediye yol a~ılması icap eden yangın 
yerlerinin bir kısmında bina yaptır • 
mak isteyenlere de müsaade verme· 
mekte<lir. Bunların en başında Sıra· 
servilerden geçmek üzere Tophaneye 
2sılacak yol gelmektedir. Buralarda
ki arsalarda ev yaptırmak için beledi 
yeye mıiracaatlar vaki olmaktadır. Be 
lediyc durumu inceleyecek ve yol açı· 
lacak noktaları teshit ettıkten sonra 
inşaata müsaade edecektir. 

- Vallahi bilmiyorum. Babam 
"sen tanımazsın .. dedi, ben de &evin
cimden aarhoı gibiydım, fazla sorma· 
dım. 

- Öyle ya bir tüccar ahbap. Ne· 
ini soracaksın? 

Halka 16 sorgu sorulacaktır. Hal• 
kımızın buna şimdiden huırlanarak 
o gün memurlara hemen cevap vcrın• 
leri sayımı çok kola_> la tırmı olacak• 
tır. Sorgular ı bina numarası, 2 adı 
ve soyadı, 3 oturduğu binanın cinsı, 
4 hangi devletin tebaasıdır, 5 hangı 
dındedir. 6 ana Jisanı nedır (ana lis.J• 

nından maksat aıle ıçinde konuşulan 
lisandır) 7 ana lisanından ha ka h n· 
gi lisanı konuşmasını bilir. 8 nerede 
doğmuştur, 9 kadm mı, erkek mi. ıo 
görıinür vücut saaktlığı var mıdır v• 
nedir. 11 kaç yaşındadır, 12 bekir 
mı, evli mi, dul mu, boşanmış mıdır, 
13 yeni harflerle okumak bilir mi, 14 
yeni harflerle yazmak bilir mi. l 5 mu 
ayyen bir mesleği, vazifesi veya sa
nati var mıdır? Varsa nedir?, 16 mu
ayyen bir mı:sleği, vazifesi. r.anati ve
ya me1&alc.i yoku ne ıle geçinmek• 
tedir. 

.-,.._._.,. ~ •u.l' ıaca ... .a.•U..•-

rak gözden geçirmek uzere istatistil. 
genel direktörlı Celil Aylıa ve lsvıç' 
re niıfus genel direktoriı Briısvayler 
bu ayın on altısında Ankaradan şeb• 
ıimize geleceklerdir. 

Y •• meyvelerin nakli 
Yaş meyvelerimizin dıt pıyasalar9 

gerek yazın sıcaklanndan, gerekıe 
kışın dondurucu soğuklanndan muh• 
faza edilerek nakli ve bunun için ka
palı ambarlann tahsili olunması husu-
sunda Denizyolları ldaresile temas• 
geçilmiıtir. Bilhaasa bozulmadan nak
li dütiınülen mallann hayvan ve tutUıt 
gibi koku neşredilen diğer mallarl• 
yanyana düşmemelerinin teminine dılc 
kat olunmuı için deniz ticareti dırelc
törlüğü yanında teşebbilıler yapıınııt 
tır. 

Men•e ,ahadetnameleri 
İhracat tecimcnlerimiz tarafmdıll 

dıı memleketlere sevkcdilccek net 
mal için behemehal bir menşe şatı•• 
dctnamcsi alınması zaruri bulundugıJ 
ve sevkiyattan sonra hiç bir suret~ 
menşe şahadetnamesi verilmiyece5• 
dun ilgililere bildirilmiştir. 

1 • 

- Evet. İşin o tarafını bir saniye 
bile dütünmcdim. Aklımda hep sen 
vardın. İnanır mısın? Babamın kur· 
tutuşuna sevinmcmlc içime derin bir 
hüzün çokmesi bir oldu. Çünkü buse
vinci seninle beraber tatmak istiyor· 
dum. Olmadı. Btitiın gece sana bu 
müjdeyi vermek için sabırsızlandım. 
Fakat içimde bir korku da vardı. Ya 
bu kı.z bana hala dargınııa diye .. Gel· 
diğini görünce sevincimden gözüm 
yaşardı. lıte timdi babamın sevincini 
dl\ha tam duyuyorum. Bana dargın 
delilsin, beni dinliyeceksin değil mi? 

insanın gizlisi. kapaklısı olur nııı7 
Elbette anlatacaktım Hem böyle tef 
ler gizli kalmaz. duyulur. bilmez rrıı• 
yim? Mutlaka du,> ulur. Bır günun&Jt 
sırasını, senin en sakin anlarındall 
birini bekliyordum. O sırada ara>'' 
babamın meıclc i girdi. Artık hayat"' 
mıza yeni bır mesele karıştırmak ıf" 
tcmiyorum Fakat sen duymuşsull
Kimbilir ne tekilde anlatmışlardır. 

Cemile Selimin EÖzUnü kesti: 
- Ben onunla konuştum, dedi 
- Kiminle? 
- Nahide ile. 
Selim doğruldu: 
- Ne zaman? 
- Dun, Mahallebicide seni b; 

madan evvel onunla beraberdim. 
- lmk~n yok. Biz mektepten bl' 

raber c:ıktık. 
- fyi ya, ıiz elektrik şirketiıJI' 

önfinde aynldınız, ben Nahideniıt ,ı
kaımdan koıtum. ...ıo 

- Hayret 1 Demek ki bizi tllll"" 
ediyordun? 

Cemile Selimin bilmediği kararlar 
vcrmit olduğu için, samimi ıörllnm~ 
ğc çalıprak: 

- Evet t dedi. 

- Dinle Cemile, dedi, dün senden 
ayrılınca yengemin evine gittim ve 
babamı orada buldum. KurtuJmu,. 

--- Teıelc'~Ur ederim. Dinle. İşte 
- Evet. 
- Hayret 1 Peki... Tuhaf ,ef 

Hayrl't ! ! .. Ne konuıtunuz? .. Çolc 1-
rip, ne konu~tunuz? Hayret 1 Dtıtl 
ki •.. Sahi ne konu!tunuz? ,.-

Başka bir pastacı dükkanına gidip 
oturdular. Yolda hemen hiçbir gey ko 
nuşmadılar. 

Cemile Seli:ne ilk defa yalan söy
lemenin Nahide hikayesile ödeşmeye 
başhyan yeni muhasebesinden duy
duğu sevinci örterek: 

- Şaştım t dedi. nasıl kurtulmuş? 
- Onun bir tüccar ahbabı varmıf, 

- Sen anlat, ben de anlatı 
sonra... ~ 

Selim ellerini yanakları Usturıe 
yarak: 

parayı o vermiş. 
Odasına dönilnce aynanın karıısı· 

na g~ n götaUnil iki avucu ile de 
ekşıyarak dimdik ve ıım11kı yuvar- Ablası gittikten sonra Cemile acc-

Dükkanda oturunca Selim dirsek· 
!erini masaya dayıyarak ve önüne 
bakarak: - Nasıl ahbap. kim bu? 

una açık lif: Biz Nahide ite seviştik. 
Evet. ben de onu sevdim. İki senelik 
meseledir bu. Evlenecektik. Araya 
Atıf diye bir arkadaş girdi. O da Na
hideyi sevdi. Hem benden fazla. İn· 
tihara teşebbüs edecek kadar. Anla· 
dın mı? Bu bir romandır. Ben sana 
bunu o güzel gecemizde anlatamaz
dım. Gecenin ruhu. manası. tadı ka
çardı. Fakat mutlaka anlatacaktım. 
Seninle hayatını birlettirmek istiyen 

- Hayret ı .. diye tekrarladı .. • 
(Arkası ft 
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Tehlike karşısında Boğazran 
kapatacak mıyız? 

Dışbakan Vekili Bugün l<Jı.mutay
da Bu S orunun Cevabını Verecek 

[Ozel aytanmız bildiriyor] 

:Ankara, 10 - Afyonkarahisar saylavı Berç Türker "Keres -
teciyan,, arsrulusal siyasal durum hakkında hükumetçe ne gibi 
tedbirler alındığına dair kamutaya şifahi bir sual takriri daha ver 
miştir. Berç Türker, bu takririnde, siyasal durum vahamet kes
bettiği takdirde Lozan muahedesinde Boğazlar hakkındaki kayıt
ların keenlemyekun addedilmesi icap eylediğini işaret ederek 
Drş Bakanımızın Uluslar Sosyetesinde bu hususta ne gibi teşeb -
hl.islerde bulunduğu ve ne gibi neticeler alındığım sormaktadır. 

Afyon saylavınm gerek bu takriri, gerekse esaslarını dün bil -
Clirdiğim afyon hakkındaki takriri Kamutayın yarınki ruzname -
sine alınmıştır. Dış Bakan vekili Şükrü Kaya ile Ekonomi Baka
nı Celal Bayar, bu her iki mevzu hakkında cevaplarını yarınki 

Berç Tüker 

toplantıda vereceklerdir. 

Fındık Dün Açlldı 

HAFTANIN SiYASASI 
ltalya - Habeş harbi 

.. 
yapılan ilk görüşmeler, bazı devlet
lerin müeyyide tatbikinden kaçınmak 
istediklerini göstermektedir. 

Müeyyidelerin tatbiki 

Harbin onune geçilecek, geçilmi
yecek derken, Mussolini hafta arası, 
Doğu Afrikada harekete geçti. Ar
tık İtalya ile Habeşistan arasında 
harp emrivakidir. İtalyanlar Habe· Uluslar Kurumunun tarjhinde ilk 
şistanı şimalde Eritre'den istilaya defadır ki bir devkte karşı müeyyide 
başladılar. Ve üç ehir işgal ettiler. tatbikine teşebbiis edilmektedir. Mü
Ttalyan tebliğine göre, btı üç şehrin eyyideler iki nevidir. 1 - lktısadi, 
işgalile harekatın birinci merhalesi 2 - Askeri. 
tamamlanmış oluyor. Anlaşılan Ital- Askeri müeyyidelerin tatbik edile
yanlar işgal ettikleri mıntakalarda miyeceği esas olarak kabul edilmiş
yerlcşmek. orada yeni askeri üsler te- tir. İtalya da bir harbe nihayet ver
sis etmek istiyorlar. Bundan sonra mek için Avrupada bis har • 
da tekrar ilerlemeğe başlıyacaklardır. bin başlamasını hiçbir devlet göze al-

Habeşlerin mukabil taarruzları, çe mıyor. Binaenaleyh müeyyide tatbi
virme hareketleri, Eritre sömür~e- kinde ısrar eden devletler bile bunla
sini istilaları hakkında gelen haberle- nn iktısadi sahaya munhasır kalması 
rin mubalagadan ibaret olduğu şüp- noktasında mutabık kalmışlardır. An
hesizdir. Habeşistanın İtalya asker- cak iktisadi müeyyideler de çeşit çe
lerile çarpıf.icak muntazam ordusu şittir. Mali münasebetlerin kesilme
yoktur. Habeşler. İtalya ile ancak çe- si vardır. ltalyaya harp malzemesi 
te muharebesi yapabilirler. "Çevirme satılmaması vardır. İptidai madde 
hareketleri", mukabil taarruz diye a- satılmaması vardır. ltalyadan mal 
jans haberlerinin verdiği havadisler satın alınmaması vardır. Nihayet İ
bu çete muharebelerinden ibaret olsa talyamn ablokası vardır. Bakalım e
gerektir. Gerçi verilen haberler de bu sas itibarile müeyyide tatbikine ka
harcketlcrin "fedni bölükler., tarafın- rar verildikten sonra hangisine ka
tlan yapıldığım bildirmektedir. Fedai dar gidilecektir? İngiltere mümkün 
bölüklerin giriştikleri teşebbüs mun- olduğu kadar ileri gidilmesini isti
tazam bir ordu ile çarpışma değil- yor. Fransa mlieyyide meselesinde 
d' itidalden ayrılmıyor. f talyaya gelin-
ırBunun1a beraber, Habeşler çok ce; hafif tertip müeyyide tatbikine 

müessir çete muharebesi yapabilir- katlanmayı göze aldığı Mussolininin 
ler. Arazi müsaittir. Halk ta buna a- son verçliği söylevden anlaşılmakta· 
lışıktır. İtalya orduları Habeşista- dır. İtalya Başbakanı, İtalya ulusunu 
nm içine doğru ilerledikçe bu ç \;e sivil seferberliğe çağırdığı gün demiş 
harbi de daha tehlikeli bir şekil alır. ti ki: Askeri müeyyideye karşı harp 
Her halde daha ilk adımda İtalyan· ile mukabele edeceğiz. Fakat iktısadi 

111al''arımızın Kalı.te Deg~ı·ı, C'ı·at Bakımından da 1arın büyük zorluklar ile karşılaştık- tedbirleri sabır. tahammül ve disip-"v' 1 Lı r j ları anlasılmaktadır. lin ile karşılayacağız. Mussolininin 

E d 
müeyyide bahsinde Fransa ile anlaş-

Dzş Pazarlarda Temayüz lmesi Lazım ır ltalya ve Uluslar Kurumu mış olması da mümkündür. 
Askeri harekat devam ederken di- lngiltere • ltalya 

ı-nkara, 10 A.A. _ Ekonomi Ba- diye bir tefrik te kabu_ 1 etmiyorum. Bu Murahhaslar kimler? w ft · • · t t t b'' le 1 b ger tara an sıyası vazıye e a ıı Habeş meselesi çok taraflı bir da-
d anlığınca toplantıya çağrrlan fın- mem~ekette yerleşmış ~ ~n 

1 
u mem- Fındık kongresine iştirak eden mu cereyanını takip ediyor. Asker! ha- vadır. Bir tarafı İtalya ile Habe§İS-

ık kongresi bugün Ekonomi Bakanı leketın ulusal ekonomı ıcap arı~a u- rahhaslarrn isimlerini bildiriyorium: rekat baslamazdan önce, Konseyin 1- tan arasındaki ihtilaftır ki bu, niha-
Celal Bayarın şu söylevile açılmıştır. yan ve bu memlekete sermaye~e kve Ordudan müstahsiller namına talya • Habes davasını halletmek için yet kanlı bir bogM usmıya mün-;er ol-
"Sayın baylar, bilgisile hizmet eden .ve me e et Osman Ağaoğlu, Mustafa, Zeki oğlu yapacağı teklifin ittifakıara ile mi. mu~tur. İkincisi İtalya ile Uluslar 

(i Fındık, memleketimiz ihraç mad- mahsullerini kıymetlendıren her ecne Bilal, tüccardan Furtun oğlu Ömer, yoksa ekseriyetle mi yapılacağı şüp- Ku;umu arasındaki meseledir ki 0 da 
eleri arasında mühim yeri olan ulu- bi de ayni derecede önemle bir vazi- Giresundan müstahsiller namına E- heli idi. Filvaki bu notada çok ehem- yukarda izah ettioimiz seyrini takip 

!ial bir mahsuldür. fe yapmaktadır. min. tüccardan Sadık oğlu Emin. tüc myetlidir. Çünkü teklif ittifakıara ediyor. Üçüncüsü "'tngiltere ile İtalya 
b" Yurdumuzun kalabalık ve güzel Diğer söylemek istediğim bir nokta cardan Sadık oğlu Emin, Ordu Tica- ile yapılmazsa, İtalya bunu kabul et- arasındaki meseledir. Bu sonuncu sa[ 
~r par!:asında halkımızın başlıca ge- da şudur: . • . ret odasından oda başkanı Hi.isnü, meğe mecbur olmadığından Habeşis- hasını tnv.·ıtere hi.- benimsemiyor. t-

çır.-ı vasıtasıdır. Bu itibarla da, istih· Bazıları nasılsa zannedıyor kı, bız Giresun Ticaret odasından Sadık oğ- tana karşı harekete geçerse, müteca- tafya ise bütün m~selenin bundan i
sa1i?d~n başlıyarak müstehlik eline alivre satışları tenkit etme~ istiyoruz. lu Emin, İstanbul Ticaret odasından viz tetakki cdilmiyecekti. Misakın on baret olduğunu iddia ediyor. 1talya
gcfıncıye kadar gecirdiği safhaları in Bu tamamen yanlıştır. Bır an evvel Furton oğlu Ömer, finansal kurum- beşinci maddesinin yedinci fıkrasına ya göre Habe istanın söz aöylemeğe, 
c~ emek için ı;izleri buraya davet et- umumileştirmek istediğimiz rasyonal !ardan tş ve Limitet namına V~hbi göre, o zaman her devlet kendi hak- Uluslar Kurumunun da bu işe karış
tım. lcştirme sav<'şının en büyük netice ve Emre, Türkofistcn başkan Mecdet, kını ve menfaatini bildiği gibi koru- mrya hakları yoktur. tngiltercye ge
rı Ka.b~l edip bu önemli işe koştuğu- hedef~er1?dcn birisi de b': ne~i satış- başmilşavir Halil Mitat, Müşavir Ze- makta serbest kalacaktı. Ancak İtal- lince; İtalya İngiltere ile her zaman 
k~z ıçın her birinize ayrı ayrı teşek- ların ınkışart olacaktır. Bız alıvre sa- ki Doğan oğlu, Samsun şubesi direk- yamn harekete gcçmesile artık İtal- görüşmcğe hazudır. Mussolini birçok 

ur cd;ri.m. Bütün ilıdli odalar kon· tışlarla değil, a la baisse alivre satışı törü Mitat, iç ticaret genel direktör- ya - Habeş davası on beşinci madde- defalar tekrar ettiği l.ıu teklifi hafta 
g~eye ıştırak ettiler. Yalnız Trabzon bir anana haline getirmiş tüccarla mü lüğü namına vekaletinde bulunan Sa- nin çerçevesinden çıkarak on ikinci arası da ileri sürmüştür. İngilterenin 
Bu~sın~ burada müme;sili yoktur. cadelede~~z ve ?1.ücadel~ ~deceğiz. Bu lahaddin, kredi işleri direktörü. Ce- madde çercevesi içine girdi ve der- Akdeııize kuvvetli bir donanma top-

B" u oneı;nle k~ydede.rım. w• . zatlar, m~s.ta~sılın teşk~la~srz olmasın vat. ihracatı teşkilcitlandırma dırek- hal müeyyidelerin tatbikine ittifakı- lamasından telaş ederek Habe<ı icini 
ır serı halınde ınceleyccegınız dan. kredı ıbtıyacından ıstıfade etmek törü Servet, standardizasyon direk- ara ile karar verildi. t :s fa~tı'A,tıZ'"M ıt fi!~ ~ il ~-Bift}r.' ;fi. b~~4- . . . a..1.nS,r •1 n~iliz menfaatlerine muhalif ~cki\de 

l_ •• •• • •• w e . . ,Hftj > \; v6Mn'Df ana-au~- Ta;,r:·g7nd dlicktôrü Abldi~ ~arım .... v-e-<rır.d-iii-,i ....... bu...4,k..,.a"'r'r:'~~':mb~nın tas"'"Vl·b~~- - .... ,~Jr< .•. :ı.Jrmt. •n ~. ~.'iini ve 
ııı;oylu ıJe tuccnr arasrndakı muame- kiln fiyatlarla memleket ekonomisini ı·t· · ·· d ş k t ' "' b l d 1 1 1 J ] • b"lh "k k _ _,. k k . . • ens ı usun en ev e · ne arzedilmiştir. Bu mesele üzerinde u m~se c.u~e:ın. e. n~ı t~rc 1 e .an aş 
eoın ı assa ı razat ve r.:uı mua- yı ma tadırlar. Meşru bır ıspekülas- mak ıstedığını bıldırmıştır. lngtltere 
nıelelerine taalluk eden kısmıdır. Bu- yon telakkisine imkan verebilecek ve =:jp=.:;=:i===:~~~=r=a=;:r.~=S::~::;;~o7:0::7::=:=;:s==:::::=5::;;:::;==:::~:=-;:::::::===~:::;:;:~ Mussolininin bu teklifini kabul etme-
Un şimdiye kadar olan şekli ile bun- a la baisse ve en baisse vaziyetlerini mi tir. Evvelce bu mesele Uzcrinde 
dan sonra nasıl olması lazım gelece· meşru gösterecek hiç bir sebep yok- Mussolini ile anla~mak için Edeni 
ıgi hakkındaki fikirlerinizi bildirme • tur. y • R 1 Romaya kadar gönderen İngiltere, 
nizi rica ederim.Değeri, açıkça bilin- Memleketimiz evlatlarının ve haki- en 1 oman arım iZ mesele Uluslar Kurumuna intikal e-
~;sine fayda gördüğüm ?.ir ~.ok~a. bu ki tüccar sınıfının bu vaziyeti ne ka- dip te bu raddeye kadar geldikten 
ıgunkü toplanmanın bugunku fıyat • dar elemle karşılamakta olduklarım son5a artık İtalya ile hususi görüş -
lar bakımından l.ıir siyasa mahs.u~ü hepimiz biliyoruz. Bu kötü ananada Osmanlı 'T'arz·hı•nde mer.c yanaşmıyor. 
c:ılmadığıdır .. İhracat maddelerımızın devam etmek isteyenler artık bu mem .l j Diğer taraftan Akdeniz, Cebelüt-
kıymetlerinin nasıl olması lazım ge· lekette yaşamak imkanını bulamıya- tarık ve Kızıldenizde de kuvvetler 
leceğini muhtelif vesilelerle söyledlın. caklardır. c • • H toplamakta devam ediyor. İtalyanrn 
A.yni ~ikrin bir ke~; .~~~a hulasa e- . Müstahsilin teşkilatlanması demek, 1 n c 1 o c a Ve Doğu. Afrikaya yolladığı üc yüz bin 
dılmes!nde ~~~d~ g~rurum. ıhracatçı tüccar sayısının azalması de askerın muvasale hattl üzerinde böy-

Takıp ett!_gımız tıcaret anlaşması mek değildir. Bilakis memleketimizde le kuvvetli bir donanma toplanması 
!J)olitikası. mallarımızın satışını ko.lay milli şuura sadık bir ihracatçı sınıh- Mecnun ı· b ra hı· m da 1talyanlan sinirlendiriyor. 
la_.ştırmış ve bazı memle~etlerle . ı~- nın artması hedeflerimizden ve en lngil t ere -Fransa 
kan verdiği karşılıklı ~ubadel~ :nkı- büyük ihtiyaçlarımızdan biridir. 1 
§af1 ma. tıarr~ıza tale_P ~ı~betl.erım ~- Sözlerimi hulasa ede im.· tal ya - Habeş harbi, ln~iltere ile 
ıtrrmıştır. Bız prensıp ıtıbarıle, Tur· . . Y z· · · · Fransa arasında birtakım diplomatik 

lI d f ıya Şakirin gazetemız ıçın 1 Jt.iyc ihracat mallarının yalnız kalite . e e ımız ve toplanmamızın hede· nota arın teatisin<": vesile teşkil etmiş--
değil, fiyat itibarile de dış piyasalar- fı, rasy.onel çalışma ~~ılarıı:ıı beraber- hazırladığı bu tarihi tefrikayı tir. Önce Fransa tngiltereye bir nota 
da t ü etmcsı· lazım geleceg-i fik ce tetkık etmek ve boyJe hır çalısına- p •• •• itti lllltl gönderdi. Sual seklinde olan bu nota 

emay z 1 1 .. killi . ;ı: azartesı· gunu ·ı ı rindeyiz. Bunun içindir \i istihsalin yal etngeb. o an mkut.ş De:_ı ~e nok~aı:ı- ı e Fransa ngilteredcn Orta Avru-
ilk kademelerinden başlıyarak müs- an e~ ıt e?11.e ır. . uşunccl~rımız pa istatükosunu korumak için müey-
tehlike kadar olan bütün safhalarrn- ~~ e~~}~e~~ızd ası~ bır c~phelı değil neşre başlryoruz. Bunda yer P'~ r~ ~r~ E1i yideleri tatbika h1azır olup olmadığı-
ida çalışma tarzlanmızt rasyonetleş- kır. ustb ~~bı tle tuöcc~r~. da ayrı ala· yiizü saraylarının ilk Raspotini ~1111 .~ , nt sormakta idi. ngiltere bu suale 
tirmek ve bu yoldan maliyet fiyatla- a ve mu au e c g zonun e tutaca- llt .r- . kaeamekh bir cevap vererek Avru-

i k" 1 t k 1 olan Cinci Hocanın bütün ma - ~ ~-,.., 1 7""".J' • ~~ pad Lok h 1 · · t h ·1 rımızı asgariye indirmek kalite hari- .z~nç ~ dnd arınr k~r1 ıraca . ~ an en ~ < ~ . a arno mua er esının a mı 
cinde en büyük rekabet ve muvaffa~ ıyıw tcmın ~ en şe ı .ve şeraıtı arıya- rifetlerini ve 20 inci padişah Sul ettiği taahhütlerden daha ileri gitmek 
kiyet unsuru olan ucuzluğu da temin cagız. ~ance satış fıyat.larmd~ ~rr:a- tan ibrahimin bütün delilikleri- istemediğini anlatmıştır. f 
etmek istiyoruz. saııırz bır muadyyen vazıyetlerı ıstı_s- ni okuyacaksınız. Bundan sonra fnıdltere bir t tal yan 

B öylemek bittabi mallan- mar etmek, ne e muayyen ekonomik tecavüzüne karşı Fransanın nsı:ilte-
unu 5 'h · d ' k şartların fiyata vücut veren eleman ,.__.,._...,,. .... ~......._._...,__ re d h 1 1 d w tnııı yok bahasına arıce o mek ve 

1 
. "hk k . K 

1
. . . k- ye yar ıma azır o up o ma rgını 

Jnüstahsilin yaşamağa ve mesaisine arım ıstı a~ etı;ıe .. tı~. a ıteyı yu - Fransız hükiımctinden sormustur. İn 
devam için muhtaç olduğu kazancı seltec~k: malıyet~ duşurece_k ve _bu :.u giltere birinci suale kaçamaklı bir 
azaltmak demek değildir. retle ıstıhsal ve ıhraç ve bınnetıce ka cevap verdiği gibi, Fransa da ikinci 

Üzerinde en kıskanç olduğumuz zanç imkanların ıarttıracak olan en suale kaçamaklı bir cevap vermi tir. 
ve tahkim etmek istediğimiz kazanç rasyonel çalısına tarzını bulmak baş- Fransızlar, bu c.evaplannda aşağı yu-
lıudur. lıca ihtirasımızdır. karı İngiltereye sorrhıkları suali tek-

İhracat tüccarlarımız bugünkü va- Çikolata sanayiimiz mümessillerj • rar edivorlar. Yani lnJ?iltcre Avrupa-
%iyet dahilinde, muhtelif memleket- nin ar~~ızda. bulundu~un~ men:ııuni- da istatükonun muhafazası icin ta-
lerle mübadele vaziyetimizi nazara yetle ogrendım. Kendılerıne alakala- ahhütlerini genişlcttirir ise, Fransa-
almah ve fiyata vücut veren bütün rından dolayı teşekkür eder ve fın- nın da İngiliz nokt;ıi naz::ırını kabule 
tınsurları gözönüne getirerek kar~ ~ıkh. ma~ulatı Türk ihracat spesiya- hazrr oldui!u bildiriliyor. İnf?iltere bu 
ılıklı alım satım vaziyetinin kap et- lıtesı h~lıne getirmek için çalışmaları- İtalya - Habeş davasında Fransayı 

tireceği fiyatları temine çalışması ulu nı t~vsıye ~derim. Şimdi sizi ruzna- çok sıkıştırmrstır. Fransa ile 1talya 
sal bir ödev saymalıdır. ~enız ~~ç.hıle çalışmaya terkedece - cuma rtesı· G u·. n Ü de yine Tan sütunlarında arasında bir ittifak yapıldıfı an ]-
Herhangi bir vaziyetten .istifade ede ğım. ~ırısı ~üccarlar arasından, birisi Grandük Alekaandr'ın ha tlt'a· maktadır. tn;.il ere, Fransayı 1 Jva-

rek alacaklarımıza karşı fıyat empoze de mustahsıller arasından iki başkan ya karşı tahrık ederek bu ittifal 
etmeye çalışmak ne kadar h~.ta ise, daha se~~e.nizi rica ediyorum. Çalrş- larını tefrikaya ba§lryacağız. Grandük bu hatıralarında Ruı çarhğrnın mak istiyor. "Ya beni, yahut 1t 
bazı mübadele şartlarından mutehas- ma şeklınızı artıracağım sanarak ila- Boltevik inkılabına kadar geçirdiği ve dünya efkarı umumiyeıinin m e· tercih et.,, demek ist:ivor. 
sıt daha müsait fiyata vücut verecek ve edeceğim bir cihet daha vardır: r ak ettiği bütün vakayi ve hidiıeleri anlatmaktadır. Fransa daima İngiltereyi tercih 
eltmanları ihmal ederek, daha ucuza Uzak maziden kalma bir duygu bu ka eder. Fakat İngilterenin sadakatin-
satmak da 0 kadar hatadır. Her vazi- bıl toplantıları neticesiz bir laf har- den emin olmak istemez. İnı?ilterenin 
yeti ve 

0 
vaziyete göre normal olan maru zann~ttirir. ~lacağımz kararla- son yıllar içinde takip ettiği politika 

şartlan daima gözönünde tutarak o?a rın eh~mmıyet ve dıkkat ile nazara a- Fransaya bu noktada itimat telkın 
göre fiyat teminine çalışmak ge:.ektir. lı~~cagı~dan ve tezel~en tahakkuk et etmiyor. Bunun içindir ki, İtalya dost 
Içinizde tüccar olanlar var, mustah- tirılmesıne çalışılacagından emin ola- luğunu tehlikeye diişürmeden lngil-
tıil bulunanlar, eııdüstrhrcl ,.1,. .. - ,.t" bilirsiniz. tereyi de idare etmek istiyor. 
~·ardır. Biz menfaatlerinizin ayrı ayn Asbaşkanlıklara müteakıben tücc.ır Türkiye Ev Kraliçesı· A. ŞUkrU ESMER 
olmadığı ve ulusal ekonomi bakımın- dan, lstanbııldan Bedri ve Gitc::mn 
dan hillikis mü terek bulunduğu ka- müstahsillerinden Emin ittifa!cla se
naatindeyiz. Bır taraflı hiçbi~. °!üla- çilmiş ve genel rapor okunduktan ı.on 
hazanın esiri olmadığımızı : hukumet ra encümenlere ayrılanlar çalı maya 
:namına katiyetle söyleyebilirim. T.~c- b~ş~amı~tı.r .. ~ongr.e.nin cumartcai gü 
car de •w. zaman, ecnebi veya Turk nu ışlerını bıtırecegı &anılmaktadır. 

En Son Moda 2000 Lira mükalatlı bu musabakamız hazırlanıyor. Şartlannr 
ve mükafatların çe§itlerini ayrıca bildireceğiz. Erkek, kadın ve çocuk clbi eleri, ku

sursuz biçim. ancak; OROZDl-BAK 
müesseııa unda. 

3 

HAYIRDIR i NŞALLAH! 
Rüyaya inanır mısınız?. Ben 

inanmam. Lakin meıhur Fransız 
ilimi (Cam ille Flammarion) un 
rüya hakkında bir eseri vardır kj 
üç yÜz küsur rüyanın hakiki hadi~-
lerle olan mÜna&ebellerini gösterir. 
Diyecek şu ki rüya insanların her 
tabakasında inanan bulmuş bir ga· 
rip hayaldir. 

Gelelim asıl ıiıe: 
iki gece evvel, - hayrrdır inşal· 

lah - bir rüya gördüm. Güya Çin 
imparatoru imİ§İm (tuhaf §ey de
ğil mi?). Ancak Pekinde olunnu• 
yormuıum da latanbu1da imi§İm. 

Pek iyi seçemiyorum, mabeyin
cilerim falan var. Yaverlerim var. 

Ha! rengim de sarı def-il, bem
beyaz, rüya bu ya! .. Bir sürü katip· 
lerim var. Aramızd görüştüğümüz 
dit de türkçe ... 

itin daha tuhafı, ltalyan muha• 
reb esinden falan hiç bahis yok!. 

Benim bir iş odam var .. Onümde 
bir büyük ve geni~ mermer masa r 
Orada çalışıyorum. Etrafım yığın
larla mektup dolu. 

Katipler bir taraftan mektupları 
açıyor. Bir taraftan okuyorlar. 

Bütün mektuplar imzıuız, yahut 
Ali, Veli gibi hüviyeti belli olmıyan 
sarı çizmeli Mehmet Ağa kabilin
den ... Ve bütün mektuplar sadıka
ne hislerle ya.zılmıf.. Herbirinde 
maiyetimdeki ahçının beni zehirli
yeceğinden . lerzimin prova yapar• 
ken makası kamıma sokacağından, 
berberimin beni traf ederken us• 
t ura ile gırtlağımı keıeceğinden, 
ba§yaverin a leyhime (komplo} yap
makta olduğundan, hazinedar us
tanın paralarımı çaldığından, bıı§
mabeyincinin rüıvet aldığından, 
kadınefendinin bana h!yanet etti• 
ğinden, t ep-ifat nazırının Ufaklara 
kadar nİ§an verdiğinden, ııofracı
başının bütün e§ini dostunu sara• 
ynnda beslediğinden, hulasa etra• 
fnndakilerin hep birer hain, h{rsız, 
namuHuz olduğundan bahsediliyor. 

Son derece hiddetleniyorum. He
men kılrcnnı çekip fırlıyorum Onü
me ihtiyar, emektar bir eski mahe• 
yinci çıkıyor. Herifin kellesini uçur
mak üzere iken diz çöküo ayağı• 
ma kapanıyor. 

- Suçum nedir?. diye soruror ..• 
Mektupları anlatıyonım ... Beni l\lı
yor •.. Merhum babamın ( o dn im
parator imiı) ki\palı odasına srötü
rüyor. Bin bir dosya karıştrrdıktan 
sonra sararmıt bir mektup çıkarıp 
bana veriyor. Bu m klup bab ma 

'°karşt yaxrlmrf ve benim kendiıini 
öld ürüp yerine geçeceğimi haber 
veriyor. Yazı ayni yazı, eda avni 
eda ve sadakat teminatı hep ayni .• 

Bunu oknyunoa §&§ırıyorum ve 
eski mabeyinci: 

- DevletlilPr bu mektuplan O• 

kudukça ve onlara ehemmiyet \'er
dikçe hergün tıaVll!I artar. Ciinkü 
İn!lanlar her şevd~n evvel biribirini 
cekemiyen ve biritı:rine fenalı1< d
mek istiyen mahhiklardır. Eğe,r 
t<evketlim tebaaııınrn bu fena huv
dan vazgeçmesini İstiyorsa bu me~
tupları bir mevdllnda ve hRlk 
önünde vakRr .. Ondan sonra rahat 
eder •.. diyor. 

Hemen o ırün bütün hu mektup
l'\Tl 1ehrin büyük fllf:vdanına yı~
dırıp ynktırrvorum. Mevs;.., kuı ol
duğundan atesinde yokotullnr .sını
vor. Erteai .ıtünü muamın Üılün~e 
bir tek mektu p görmüyorum. Ve 
riivam buradn bitiynr, uvnrnyorum. 
Tann cümleyi uyanık etsin! 

B. FELEK 

12 tayyare mahkeme 
kararile satıllyor 

Ankara, 10 (Özel aytanmız bildi
riyor) - Bir <":Cnelıi sosyetesi tara· 
fından hükumete teslimi taahhüt e
dilen on iki tayyare mukavele art
larına uygun görillmf'diğinden tes • 
lim edilmemiş ve Eskişehir hukuk 
mahkemesince satılma ına karar ve
r.ilmiştir. 

Rus doktorları ,erefine ziyafet 
Ankara, 10 ,•()ze] aytarımız bildi

riyor) - Stİihat Bakanı Doktor Re
fik Saydan şehrimir.de bulunan Rus 
doktorlar şerefine Cltin gecl! Anadohı 
klübiınde hir 7İyafct vermiştir. Rus 
Büyük Elçisi Karahan da misafirler 
şerefirıe bugün bir çav ziyafeti ve
recektir. 

r --------------------
20 ilkteşrin Pazar 
Genel Nüfus Sayımında 
Sayımın çabuk bitmesi için, 

sayım memurlarının suallerine 

hemen cevap veriniz. Memur -
ları söze tutmak, kendilerine 

yiyecek ve içecek ikı·am etmek 

yasaktıı·. 
Başvekalet 

istatistik Umuın MüdUrlUğü 
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Sümer Bank Konyada Bir ·,,~--------1CW..._..__ 
Erbaa - Ladik 

Kola Fabrikası Kuracak Şosası Nevakit 
Ereğli, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Arpa ve buğday fiyat .. 

tarı son zamanlarda hissedilecek derecede ylikselnıcğc ba la· 
rnı§ttr. Evvelce 3. 4 kuruş arasında olan buğdayın kilosu bugün 
6,25 ~u~u~a .. 2.S kuruışa olan ~rpeı 3.75 kuruşa, yulaf 3 kuruşa yük
selı:ııştır. Pıyasa daha ıiyadc yUksclınek istidadmı göstermek~ 
tedır. 

.. Ereğlide patatesin mebzul ve iyi bir ~ekilde yetiştiğini nar.arı 
1tıbara alan SUmer Bank, yakında bitecek olan Bez Fabrikasının 
ikmalinden ısonra bir k()la fabrikası kuracaktır. 

Ereğli . ve civ.arı p~ta.tcs mmtakasr olarak seçildigi takdirde 
kola fabrıkası bırçok ıstıfadcler elde edeceği gibi köylü de mah~ 
sulatınr müsait §crait altında sarfedebilecck bir mahreg elde et .. 
mi olacaktır. 

Arifiy_e istasyonu Cinayeti 

Yapılacak? 
Erbaa ö~el o;ytarırnı• yo~ıyor: 
"Erbcuı ile LadiJe ora.ıında bir fO• 

&~ vardır, Bu yolun Ladik ilfesıne 
aıt lmmr dört yd öne• Ladik Bo.~ 
ymdırlık lt/oreıi tcırafından )'aptı
nlmıı &lfl ilprmiz; ıınırınq kadar ıe· 
tirilmi,tir, ı:akot, İlft:miı. sınırına 
dü~en yql, serıelerderıberi bir türlü 
ynpılarnamahtadır. 

Yaimur mevaiminin baılomaşı, 
cr.vremiz.deki geçitl.ri tcırnamen 
bo~muıtıır. Kam;yonlcırın .,,vollcırdtı 
ç~ktiii mütllülrit bir facia halinde. 
dır, Dc3telt Boğtı~ındoki falı4mnlcır 
arıcCJk 5 ~ilometr•lik bir kımtın di.i· 
zcıltilmeaine .varamı§trr. Sam.sun • 
Lcidih • F. rb"" BÜJ:ergahındaki im 
19senin bir an evvel dü:&eltilm•3i 
için ilbayımı:.ın dikkatini selcri•." 'Adapazarı, {Ozcl aytarımıı bildiriyor) - Cumırtcsi geı;csi 

~r~fiy_edc ?ir cinayet işlenmi§tir. Ankara ve Adapazarı trenle .. 
rııun uıtaınyonda bulunduğu bir sırada. Bakkal Ru:a ve yeğeni 
Hlıseyin meçhul bir a~amrn kurşunlarma hedef olmuşlat1dır, 

~ .... o..----

Bunlardan Rıza hafı{ surette yaralanmış, Hf.iscyin aldı&r ya
ral.ann tesiri ile ölmüştür. Halk, silah sesinden heyecan: düş
mUş, ka~t§malar olmu§tur. Fırsattan istifade eden cani bu ara
lık sıvışmıştır. Tahkikata başlanmış, şilphcli bazı kimseler yaka· 
lanmıştır. 

Karadenizdeki Büyük Fırtına 
Nihayet Dindi 

Gire un, (özel tıYtarımız bildiriyor) - S~nelcrdenberi bir esi
ne daha rastlanmıyan ıon frrtma, limandaki kilçük yapılı dcn'iz 
vasıtalarını tamamen batınnı,trr. Hava. dündenbcri dUzelmcğc 
yilz: tutmı.ıştur. Son fadal~r, milhlm bir ticaret limanı olan Gir~ .. 
suna bir dalga kıran in ası lUzumunu bir daha isbat etmiş ol. 
maktadır. 

1 

Bir motör bahkcı 
Kayı§ını ballrdı 

Ocmlik, (Oı:cl aytarımrı bildiri .. 
yor) - Aftos 1-Jüacyin Kiiptanm mo· 
tQnı I(ap~kh ön'crinde bir b lıkçı ka. 
yıgmq çarpmıştır, Kayık par~ılan. 
mıo, içindeki balıkçılardan birisı s.u. 
pışma aıruında )'irl'ianarak ölmüı· 
tUr. Adliye tahkikatı b~fl"mııtır. 

tik okullarda fazla talebe 
Burdur. (Özel aytıırımn: bıldfr(, 

yor) - Bu yıl llk okullara ~&k fu:la 
tılebe kaydedilmiştir. Sınıf mevcut. 
lırı şimdiki halde 60 ı geçmektedir. 
au aenc kliylcrdc ilci yatımektel)i 
a~ılmı ·tır. Bunlardan birisi Askeriye 
köyUnde, diğeri Çcltlksi nanlycıinde
dir. 

BUyUk bir köy toplanhu 
yapılıyor 

Çanakkale, (Oıel aytarımıı bildiri
yor) - Halkevi köycilllik ~ubesi 
önlimtiı:deki paıar gilnij Kepcı:de bir 
köy toplantısı yapı\tlllçtır. Virml kö
yün t1tirakile yapılacak olan bu top. 
hmtıdııı tarımscl ekonomi hakkında 
bir konferıans verilecektir, 

Sıtma ile mücadele için 
Çanakkale, ( Oı:el ayt~rımız blld.I· 

rlyor) - Bursa Mıntaka$ı Sıtma Sa
'<Rif Kurulu Va.§kam Pr. Cevat bura· 
ya gelml~tfr, .ba ı.-an, tn>ay- Jilııa· 
mettinle beraber sıtmalı bölgeleri 
ttftise çıkmıştır. --- __ ....._ ________ _..._ 

Cir••P"u" Lonc• •tıllilin dö11en f#ıılwtılcır v• Gir•s"" iılfeleıİ· 
nin lırt'"a acroıındaki mcuı.ıratı 
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na ra~men, kendisinden daha ~evlk 
dört Ayakh bir g(Hgenin aı:JİP ho· 
murtu1ar çıkararak p~§lnden a•ldır· 
dığını kistıetrrıitti. 

Bu gelen. muhakkak Bac1ırı tı 
llendlsl •41. Fakat hall~İ g!ıli y~rdeıı 
bHylc fırlayıp ,ıkıvc:rml~ti. Pelikanh 
birdenbire ceblr\dc: de bir hafifli~ 
duydu. Eyvah. mu}}akkak p'nı;~re· 
dın atlırkın 1abınçHını dii,ıürmUt· 
1ü. 

Arkıdın ayak aeşlcri mi\t~madiytn 
feğlrterelı, yaklaeıyordu. Brlxan bir 
den lıh~na tşrl-luma f•rladı. lri 
rnahHik da her dakika mesilfeyl kısa\. 
tarak yıkl• ıyor<lu. 

Nihııy~t k;ıpııh kUçUk kgp•y~ ı:eldi, 
artık oradan bir yere ka.·amazdı. 
J3rhcan nefes nefese geriye dUndU ve 
~tc.e karıınlığr ic;indr., fc:IAkf't ••ılrlır:· 
ı;ın i:İbi ı~lıdıyıın iki yeşil ÇÖ7, gör· 
dU. 

-20-
14EKLENMtYEN KURTAJUCI 
:Brixan faydasız olacafıru bilse da-

\ 

hi, ~n bir miidaf uy• hızırlanıyordµ. 
J?alıAt hıtyv,nın birdenhire durduğu. 
mı. iki ayığl Uı~rinç kalkarak. ıki 
r.liyle ı:öğwüıüi dögmııcc ueşlaçhGmı 
gördü. 

Ayni ıJ.mvnda llafif pir 111lık ~~ i 
duydu. Etrafına bakındı. Ba.ınr dY• 
varın U1tüııc kaldırıflca, orachı bir e• 
damın Q\~ırduöunu e;tirdU ve hnınıın 
tıı.nıdı. O giin Chichr:&tcr'do rugeldi· 
ği bakır yUr:IU yabancı Rdanıeh. 

lalık fiC:Sİ dıılı11 kcıflkinleiti VÇ C'I U• 
mın Brixıtn y«hancı adamm ~lindc 
parlak ve iğrl bir t•Y tuttıığunıı gör. 
dii. Trpkı Qrc:gory'nin ociimırı Uıc· 
rlndekl kthS··· 

Bir &aniye ıorıra. yahaneı adam 
yava9ça yere atladı vs Bac atlata 1n· 
sanlar gibi bağırınk yUı: ceri ıtti, 
kasma a bııladı. 

Brixan maymunun gtstge~I karın· 
trkta kayboluncaya kadar ukatından 
baktı. Hollanda dili ile ı 

- Postum, d~di, tam ıarnilnında 
yeıiıtlnir.. 

Kurıanıcasına dogru döndli, fakat 
öteki ıanki ).>lrrlen toprağın altına 
kaçıverml' gil)i, gözden kııybolmuş-
tu, Mnıııi\fih. bahçenin rluvarı bo· 
yunca bir gölıtenln u7aklaşmakta ol
duğunu da fi\rketti . .Bir an arkasın· 
d~n lfoıup yetlıımcık, konu§mak İ:>tc· 
di fakat fikrini degl tirdi. 

Biraz ıısr•tarak, duvarı çıkıp Orl• 
dın yola ıtl•m•ıı• muvaff alc oldu. 

• Adıma, (Tan) - Ylrmi bo§ sc· 
nelik muallim Ahmet, bY&i.in ı:öı:leri· 
nl hayata kapamı,tır. Bu emektar 
muallime blıyük bir çcnue tt5reni yil
pılmıştır. 

• Antep, (Tan) - Hava Jcurumu• 
rnı yapılan yardımlar si.irmektedir. 
Şimdiye kadar 10 bin liray• yakın ha· 
sılat elde cdllıni,tlr. 

• Mardin, (Tan) ...... Albaylrktan 
Emekli Atıf UluM.>ğlıa, Jehrimi:z urar. 
başkanlığına atanmuıur. Ayın ı 2 s • 
ne kadar 6dcvi başın<t gelecektir. 

• Çanakakle, (Tan) - Türk Gücü 
Içlman Kulübü Çınarlık alanında 
yıağh i;ıir pehlivan güre'i tertip et• 
mişdr, OUrı:;i büyl1k rağbet görmUş, 
1'elçjrdag1ı Htiııcylo pehllvan baJ al· 
rrıı~tır. 

• Orhangui, (Tan) - lhır .. da 
dört JÜf1 ıllren hır tıayvan parıayırı 
kur\llmuwtur. llçclcrden blrçolc alıcı 
ve: sıtıcılar Orhangaziye ıelmlşlerdir. 

Kılıgını, kıyafetıni öyle biraz dil
:ı;cltti. Şatonun etrafını dolastıktan 
sonra kapısına geldi, nç~eli bir ıslık 
tuttprdu. • ı 

1'ımse;yi &öremey1nçc, tabancasını 
düşUrdüğUnU zannettiği yere doğru 
uza11mak, tQnra dı aktrlı Stell•nın 
da hl~blr tchlıkcde bulunmıdıfrni e· 
nıin olmak istiyordu. 

Stcllamn otomobili h~.14 l<•pının 
l:ini.\nde duruyordu. Brl>ean kapının 
ıilinl çalmak Uıcrcykcn, holde ayık 
fesleri ve koııu11mıl1r işitti, hemen 
lculıılc kAbqrıtı. Hlg şUpht!ıiı konu• 
anlar<'. ıı blri&I Stellı idi. Hemen 

bir \(cnara uklandı. 
Genç kadın, Orcgory arkada oldu· 

ıu halde kapıdan ~ıkh. Konııgmala· 
rmm tonuna balcı1ıraa vıktin geç ol· 
rnasıni rağmen, ale!Ade bir ziyarete 
hlikmetınek llıım~eliyordu. 

Genç lcıdın adeta aeılnl tathlııtı• 
rarak: 

- Geceniz hayrolsun Gregoryı de
di, yarın sizi görmeğe geleceğim. 

- Öğle yemegine geliniz, Öteki 
küçük dostunuz matmazeli de getiri
niz. Sizi otomobilinize kadar götüre
yim mi? 

- Hayır, teşekkiir çderim. 
Brixan. genç kadını kayboluncaya 

kadar gözlcrile takip etti. Ondan 
sonra atonun al!ır kapısı, arkasında
ki mahut drtc:ir şangırtılarıyle karıan· 

. dı. 
Acaba Foss neredeydi? Eğer Gre-

KASTA DiVA 
Martha Eggerth 
ALt~"~ ~~!.~. BU AKŞAM 

Paramount Jurnal'de '' Habeşistanda umumt seferberlik, her iki 
cephede hazırlıklar, Dih1ya güzellik krilli~ealnin intihabı ve•aire.,. 

!SAGLIK 

ölJOTLERi 

1 
· r-au Tarihi Unutmayanı~ 
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ISTANeULUN HAVASI 
ı,,gillzlerln bUyUk ıalri Byron, Av· 

rupının ve Aıyanın çok yerlerini do· 
!aştım, tabii lllaJllAfllSI hta:ıbuJ ka· 
dar güzel bir yer görmedim, demiş .. 
Bu cihetten :aten hiç kimse akslnl 
söylememiştir. 

Fakat, acaba lstanbulun havası na
sıldır? Bidrn alrlcrimiıc sorarıanıı, 
onlar latinbuhın: 
"Adamın canlar katar abühavast 

canına.!" 

derler. Şair olmıyan htanbullulıı.r dı, 

sineması hazırlandığı birinei 
vııiyon bUyUk ve rakip& ı 
aaıonunu, bUtUn dünyayı 

heyecan ve zevkle kuş•t•n muazzam ve muhte9alf 
bir fılmla açacakhl". 

ROBERTA~ 
:.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ı Bir · Süperfilm ı 

~SiY AH GÖZLERı 
~ııııııııııtıııeııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 11111111111111111•• J ı;tanbulu, havası ve suyu i:erçekten 

iyi bir yer unırlu. l1tu1bulun :!lUYll• 
nu biliyoruz. Kaynaklardan gelmiş 
diye bardağını kırk p<1rıya. yahut şi
strıini peş k~ıruşa. on kuruşil içtiği· • 
miz su blze gellnciye kadar eldeJl ele 
gc~cr; - kaynağıııda iyi bir su olsa 
hile ...- nekadar temız kalac~iı göz
önU.nde. 

PEK YAKlrtDA 

SARAY 
Sinemasında 

:Bu ı:üzel htanl.mlun havasına ~e
lince: Bulundu~u yuvarlak dtrccesi· 
ne ve <lcniı kenarmd.,_ olmairna ,:"iirc 
J,i~ olmıu:sa mutedil ve daha ıiyarlc 
sıcak bir iklim\ bulunmi)şı lf\ıflTl, 
Amerikanın Ncw-York ~chri de lıı;· 
tanbuh.ın buhmduğl.\ ayni derecede 
ve onu11 gibi deniz kenarında oldu· 
ğu i~in mutedil ve daha ıjyadc sı
cak iklimlerden ııilyıhyor. 

Hıl\rnki lstanlıul bUsbütUn ba.lca, 
buranın iklimini Bojtaı pelc değiştiri· 
yor. Bobı Iıtanbulıın Kilıelliğini 
vermekle beraber, h Vftliını so~~tu• 
yor, Sebebi tabii rüz(:lirlırın i~leme
ai. Zııten her yerde bogular: öyle Y•• 
1' .~ı .. ,.. •• ·~·1A ~:; ... :ı.··-·- ... -""! .... c, •• 1_ 

yeri kutup nokta ı olm k lilımgrlir· 
l<en gerçekte öyle dcilldir, Kutupta 
Viiiiltİ hararet derecesi sıfrrın altında 
on altı o'duğu halde Behring Boğa
zında sıfırın altında yirmi üçtür. 

Iııtanbulda da havanın vasati sı· 
caklı~ı, Boğarlardan dolayı. ayni yu· 
var1ak derecesinde ve deniz kenarın· 
da bulunan başka yerlere nisbetk, 
haylice aşağıdadır. ~cse\a deniz ke· 
narındı bulunan Bırıelona. deniz~ 
yakın Roma, yine deniz kenarında 
Cenova. Marsilya, Nis, Tulon lstan
bu\dın. yı.ıvarltk dereeeıl bakımın
dan biraz daha yUkıekte oldukları 
halde, lstanbuldan vaaatf kerıapla çok 
sıcak yerlerdir. lr.tanbuldi kıj o şe
hirlerde olduğu.ıdın çok ıoğuk olur. 
lştanb\llun hıvaşını bonn l;nemli 

bir nokt~. her yı\ en yüksek sıcak
lıklı, en 11sağı o~µk arasında rarkm 
pek bliyUk olmasıdır. Uzun uzun yıl
larca lstanbul havuının ~ıeaklığnn 
ölscnler, burada bir yıl i~inde soğu}{. 
la sıc:ıı~ın araınndakl farlcırı elli he! 
dereceye kadar vardığını görmUşler
dir, .En küçük fark i3c Qtuı ü~ de
recedir. 

Sqyg kirli, havaşı bu kadar bilyN< 

gory yalan ıöylcmln!ie, her halde dil· 
ha evvelden gıtmi§ olacaktı. Briıcan 
ortahğın sükCınetini bekledikten son
ra, ayak\arının ucu ile ses çıkarma
dan yürüyerek, bir köıede kenarda 
bakır renkli adamı aradl, Fakat orta· 
da bu ad 1ndan eıscr yoktu. 

Detektif birden ip merdiveni pcn. 
eercdc bıraktı(:mı hatırladı ve ara. 
mıı.ğa chti. Merdiven yerinde duru· 
yorduı çcngelindef\ sıkarttı. çınıuı. 
na }toydu, bet dakika sonr~ di moto
ılklctlnln yarıındllydı. 

Loncvıl'ln yemek oda11nıf\ penee. 
rosinde Hrı bir ıtık yanıyordu. 
Brixan'm içinde: adeta \lır ı:lyuct 
;m;usu uyandı. İhtiyar asilzade her 
hılde kuledeki kıdrrı h11lckındı lcendl· 
ıinıı mılümat vorebllirdi. Foıltıt bu 
z:lyarctten vugeserelt' odur.na dön· 
dti. 

K4ndlıiııi biru yorıun his1tdiyor, 
bir taraftan d11 urndutunu bulminııo 
insanlar gibi hayflamyordu •. 

Kult"' orada bulacağım tahmin et
tiği sırrım vermemişti. Oradaki ka· 
dın. hiç şüpheı.iz esir bir kadındı. 
Belki de Gregory'yi eğlendirmek için 
memleketinden kaçırılmış ve yatla 
buraya getirilrnis hirişiydi. 

Bunun gibi hııdiıe}erln benzerleri 
varrlı. DahJ h!rkaç ay evvel, bir mah
kemede tıpkı bunun gibi bir mesele· 
nln davasına bakılmıı;tı. 

Otele dörıUnce bir bıınyo ateh, Bir 
fincan çikolata getirtti, yatmazdan 

Tekrar fe•kılide muvaf· 
fak ohnuJ bir F 1 L M 

KÜÇÜK 
ANNE 
YARATArt: 

FRANZiSKA 
GAAL 
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clcği;iklikler ıöstcren Jilzel lstınb11· 
\l.ımuzı.ın çanınııu ı;in kattıimı ıöy
liycn §airlerc: 

''Aldanma ki sair alh:U o1beue 
yalal'\dır l'' 

diye cevap vermekte hıkh olururı. 

Lokman Hakim 
es 

evvc:I de t:ihnini toparhyırak, o gün· 
kii hadi clcrin bir bilfınçotunu yıpt1. 
Gör.lcrinin önünde geçen tahnoler~ 
bir ölçü vurunca, "Bogaı:kesen, · hak• 
kınclJki ilk kı.u1utlerinin ı;11rı;1ldı~rnı 
hiıısr.ııniıti. Düşündükçe, kendi bece• 
riksizliğine ve iyi bir ip ucu bulama· 
dığına kızıyordu, En nihayet lamba· 
sını söndürdü, yattı, 

Ertesi sabah dıh!\ ya ~ 

tilktan kılkmırnı•t1 ki, m~çhul bir ıi
yuetçinin roldiğlni haber verdiler. 
J3r1Kın ~ö.ı:hırinl uiuıtvnrak. Yitil• 
ğında doğruldu, 

- RUYA mı ıörUyorum, )'OlcH. 
StRlncJ mi kartımda? · 

Kumandan $ti\lneı aUIUmıcdl; 
- tyi uyandmm dedi, ben, ta 

kendisi 1 
Brixın homcn yatıjından fırlıya• 

:rak; 
- Yeni bir 9eyler mi var? diye 

eordu. 
- Hiyrr, yeni hisbir tef yok. 

Yılnıı d.Un gece pç vaklth:re kad'r 
d;msc:ttinı. nu cglenı:cnin çczaarnı 
çekmek i~in, ilk 111bah trenilc bura. 
ya ıelmeAe' !sarar verdim. 6u Elmer 
nı"selesinin tahkikatında bakalım ne. 
relere kııdar ulastınız? 

- Elınıır mctelesi mi? 
Brix"nm k"şlan çatıldı. 
- Sahi. hen şu ıav;ılh Elmcr'i 

unuttum, gittiydi., 
- O hald~ haf ızanızr canlandır· 

[Arkası var) 
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Ö LO M 
H11an E~ıa deposu Ye Ha11n ,,,ar 

talucl'iltl aahibl CCHC1 Hısanın •"' 
neti kısa bir hastalığı mliteakıp "" 
fat etmiştir. Kendisi yedi evlat sıbl• 
bui olup iyilltl sok &ever bir xad1 

.,,, Kendint sevenlerin ve evlitla 
nın omurları UıtUnde Otalcçdard• 
aile kıbriıtınını def ı,edllnıiJtlr. ~J 
1e efradına beyanı taılyct eyleriı. ,. 
lıh rahmet e;ylcaln. 

Ekmeklere etiket konacak 
• 'Bclcdl)'e ıabrtası talimatnamesi" 

bir mıaddciiine &tire değirmımlcril'I ~1 

kardığı unlara etiket yaprıtırmak f: 
rl• rekmııktcdlr. Şimdiye kadat buna 

yet edilmediği görillmUş ve dürı ıı~ 
tUn şubelere yıtpılan l'-k yayıırı, 
(~ehrin hlrlncl nevi unu) lbare!I c 
ketler yapı§tırılması bildlrllml§tlt 



l 
iCMAL 

ITALYA AVUSTURYA 
VE MACARiSTAN 

ltalyaya kar§ı müeyyideler.in tat
bikı mesele&inin Uluılar Kurumu 
Asamblesinde n iizakeresi, l ~a.ya ile 
Avudurya ve Macariıtan araıMndaki 
doatlugun nlirnayiıııli bir tezahü~ü ıııek 
lini almııııtır. 1 talyan.ı.n Habeııııslan3 
karıı harekete ~~mesi. üı:erine._ku
ıum kon1eyinin ıthfalu ara ıle muey· 
yideleri tatbika karar verdiği malUın
our. Bu karann taavibi için mese.e 
Asambleye gelince; Macar ve Avuı• 
turya delegeleri birer .nutuk söyliy~
•~k bu tedbirlere kendı memleket.en· 
nin iıııtirak etmiyeceğini bildinnitl~
dir. ltalya ile Avuıturya ve Macan~· 
tan era.ındaki ticaııd münaaebetlert• 
ttin çok yakın olduğu berirıetçe ma-
•üındur. . . 

Avusturya iktıaacli zorluklar ıçıne 
dütilp ta! Almıımyanın kollan anama 
atrlrna11n diye, ltalya bu ~~lekele 
ti~ret ko'aylıJdarı ıöttennıtbr. Ma
cariıtan da kazansın diye bu devlete 
cok müsait ticaret muahedeleri yap· 
nut ve denize bir ticaret ına?.reci. te
rnin ebnittir. Binaenaleyh mue!Yıde
ler meselesi mevzuu bahsoldugu za· 
rnan Avuıturya ve Ma~atanm ;bun· 
lara ittirak etmiyec:elden beklenıy~r· 
du, Hakikıat ıudur ki. ejoer ~carı~· 
tan müeyyideleri tatbik edeccgnn dı· 
Ye ltalyaya buğday aatmıyacak olur: 
•a. ltalyadan daha büyük iktuadı 
darl~ içine ablmış olur. 

Bütün bunlar malüm olmakla bera
lı~r Uluslar Kurumu Atamhleainde 
bu •devlet deleıeleri taralmdan aöyle· 
rıen aözlerin hayret uyuı~rran ~~ 
nıüeyyidelere ittirak et~ıy.ec:eklen~ 
hildinneleri değil, neden ıttirak ebnı· 
:Yeoeklerini izah için ileri sürdükleri 
11ebepterdir. Avusturya cleleıeıi. "aa· 
dık bir dost ve büyük bir komşu" 
haldnnda müeyyide tatbik edemiyece· 
iini bildinni!tİr. Macar delegesi de 
1 talyayı Macaristana bağlayan asırlar· 
c:a eski dostluk bağlanndllll bahset· 
nıi,tir, Yani her iki delegenin de nu· 
tuklan !Öyle hüli1a edilebilir: Biz 
nıileyyide tatbik edemeyiz. Çünkü 
1 talya ile dostuz. 

Eğer bu mantık kabul edilecek o· 
luraa, 1 talyaya kartı müeyyide tatbi
kına razı olan her devlet ltalyanm 
dutnMıu olmatı liznndır. Halbuki mü 
b.ryide tatbikı meselesinde bu yolda 
ır muhakeme doğnı değildir. Bir 

Uluıll\r Kurumu vardır. Kurumun 
nıisakı ~iıü· tfdıkJi 
formalitelerden seçtikten eonra bu 
taahhütlerin ,..,,....., lizlln .... diti 
takdirde imzalarına tadık kalarak bu 
vazifeyi yapmayı göze alan devletler, 
hakkında müeyyide tatbik edilen dev· 
letin dütmanı sayılmamahdırlar. Bir• 
takmı iktrııadi zaruret dolaynıile mü
evyide tatbik edemiyecek vaziyette 
olıın devletin huıuti vaziyeti nazan 
itibara ahnab•!ir. Fakat yalnız aiya~i 
c.ostluğu ileri sürerek '\nlüeyyide tat
bikmftıı kaçınılırsa, o uman yalnız 
rnüeyyide tatbikından kaçmılm'! ~1-
maz, mitakm da ruhuna kartı yurun. 
tnÜf olur. Anıulu~ . miinuebetle;rıe 
yeni düzen vennelc açın kurulan sıs· 
tem büyÜk bir im ihan geçiriyor. Ulus 
lar Kurumunun hu imtih11n günlerini 
uzaktan .eyredenler, eski sistemden 
Yeni .iatema ıeçit devrinde olduğu· 
nıuzu an'•rlar. htihale devirleri de en 
kan!ık devirlerdir. Kimse vazifeainin 
.ne olduiunu keain olarak bilmez. ~·· 
ki juıUpnıdans kalkmıt, fakat yenne 
yeni juriıprundans lcalc:mr!, fabt ye· 
rinıe yeni jurisprund.ns konımmı,br. 
] tte Cer(evrıedelci, faaliyet, yarınki •· 
"ulusal nizamın juriıpnmdanmu 
yçmak için .arfedüen pyretten iıba-
l'e:ttir. - A. Ş. E. • 

KaçakçıJık cezaları 
hemen ödenecek 

Ankara. 10 (Ozcl aytarımı.ı bi'diri· 
~or) _ Kac:akçılık para cezalarını 
birden vermege yetec~k mal ve alaca
ğı bulunmadıE:"I reımı araştırmalarla 
anlaşılan maznunkırın bu cezalannı 
taksitle ödeyebilmeleri karar ~JtJ~ 
alınmıştır. Taksitle ödeme ~.e~lı~. en
nin kabulü için fU iki eaas gozonunde 
tutulac:a ktır: 

ı - Para cuasınr müruru ıaınan 
:rnilddetini ıeçirmiyecek taksitlere bıığ 
lamak. 

2 - Bu yoldaki taahhiltlerini yapa 
taklarına dair mahkdmlard .. n mute
ber müteaelıil bir kefil göıı,terebilme· 
Ierini ıstcmek. 

Bu eaaslara göre kabul edilecek 
tabiferin herhangi birinin gününde 
ödenmemesi halinde hiç bir marerct 
dinlenmiyerck geriye kalan para ee
:zaıı borcu hemen hapse çevrilecektir. 
Eu karar alakalı dairelere tebliğ olun 
ınuıtur. 

KUÇUlı< ANKARA 
HABERLERi 

• Ankara IO _ Jnebolu gUmriik 
direkıörlüğunde ikinci teşrin başından 
itibaren kaldırılarak ayni m~hal~e 
Samıun başdirektlSr!UğUne bagh bar 
merkez memu 1 fu kurutması karar-
ıasmıstır. 

Zecri Tedbirler ve Gazeteler 

Almanlar 
ve 
Memel 

Avusturya Ve Macarisfanzn 
Çıkardığı Sesler Kimseyi 

Hayrete Düşürmemiştir 

Bertin, 1 O A.A. - Meme) di 
yeti için yapılan seçimlerin so -
nuçları hakkında tefsirlerde bu· 
lunan "Berliner Tageblatt .. ga · 
zetesi. bu sonuçların Meınel sta 
tüsünii imza eden devletlere, 
Meme! işleri ile devamlı surette 
uğraşmak hususunda .mane\'İ 
bir ödev yüklediğini söylemek -
tedir. 

Fransız Gazeteleri 
ne Diyorlar ? 

Paris, 10 A.A. - Zecri ted • 
birlerin tatbikinin gösterdiği ve 
dün gazeteler tarafından işaret 
edilen pratik müşküller Macar 
ve Avusturya delegelerinin 
söylevlerinde mevzuu bahsedil
mektedir. En sola mensub olan 
lar müstesna olmak üzere bu s.: 
bahki Paris gazetelerinin c:;oğu, 
mevcut andlaşmalar ve dünya 
ekonomisinin bilhassa Avrupa -
mn bu kısmındaki bölünmezli -
ğinden doğan Avusturya • Maca 
ristan durumunu müsamaha ile 
karşılamağa eğgindirler. 

Petit Parisien diyor ki: 
"Avusturya ve Macar delege 

lerinin diyevleri, bu kadar önet:l 
li bir kararda Cenevrede temsil 
edilen bütün devletlerin toplu 
muvafakatini sağlamanın güç • 
lüğü hakkındaki fikri kuvvetlen 
dirmektedir. 

Journal diyor ki: 
"italya'nm mahkumiyetini ve 

zecri tedbirlere i~tiraki redde • 
den iki ses yükselmiştir. Bun -
lar, müşkül saatlerde sadakatsiz 
lik göstermek i~temiyen dostlu· 
ğun sesleridir. Onlan selamla • 
rız ... 

Echo de Paris'de Pertina" di
yor ki: 

"Bu sesler hiç kimseyi hayre 
te düşürmemiştir. İtalya ile olan 
bu dayanışma, Uluslar Sosyete
si nizamnamesinin zararına ola 
rak muteber olan 1934 martı 
paktının. bir sonucudur. 

~J·~~tffa~ 1li-~ 
fmd~ zecri tedbir a1an1arm dol-
dunnağa muvaffak olamıyacak· 
lan bir delik, giriş yahut çıkış 
kapısı teşkil etmektedirler.,. 

Bu kapı, Alman Hinterlandı 
üzerine açılmaktadır. Bu durum 
karşısında, İtalyanın. kendisine 
lazım olan ilk maddelerden çok 
güçlükle mahnım olacağı sonu
cuna varılabilir. Fakat öteki 
devletlerin normal olarak ital • 
yadan yaptıkları satın alışların 
danışıklı bir azaltılışı bu ülke • 
nin finansal durumuna bir dar • 
be indirecek ve altın ihtiyatının 
dağılmasını çabuklaştıracaktır. 

Fakat böyle bir zecri usul an· 
cak yavaş yavaş tesirini göste -
rebilir. Bundan ötürüdür ki, in • 
ıilterenin, Radikal bir uıul olan 
Kızıldeniz bloküıü fikrine gitgi· 
de daha fazla yatbğını ıörüyo • 
ruz. 

Oeuvre diyor ki: 
"Delegelerin çogu Almanya -

nın Macar ve Avusturya deJe w 

gelerinin söylevlerini ilham et • 
tigini sanıyorlardı. 

Çünki, bu söylevlerin, Al -
manyanın Polonya ve Macaris • 
tanla faal bir şekilde güttüğü si
yasa ile sıkı bir ilgisi vardı. De
legelerin çoğu, ekonomik ted • 
birlerin vereceği sonuç hakkın· 
da nikbin görünmektedirler. Ge 
nel olarak bealenen duyplara 
göre, alb hafta. yahut İki aya 
kadar lngiltere, ltalyamn Erit· 
re ve Somalideki ilci batlıca li • 
nıanmı abloka etmeje karar ve
recektir Ye bu IOD darbe olacak
tır .,, 

Sosyalist Populaire ğazetesi 
şunları yazıyor : 

"Manevra yapan İtalya, in -
gilterenin Macar ve Avusturya 
delegelerine yaptığı sorgulara 
bir mukabil taarruz ile cevap 
vermiştir. Mussolini'nin mümes 
sileri dün1 sabah Macar ve Avus 
turva Dısisleri Bakanlanna bi -

lngiliz Gazeteleri 
fte Diyorlar? 

Londra, 10 A.A. - "Morning 
Post,. gazetesinin diplomatik ay 
tarının, bu mesele ile ilgili ola -
rak Cenevreden bildirdiğine gö
re, İngiltere ile Fra.nsa arası1'da 
bir görüş farkı şaylaları Cenev· 
rede resmi surette yalanlanmış • 
tır. 

Hükfımet zecri tedbirlerin der 
hal müessir olacak mahiyette bu 
Junması hakkındaki İngiliz nok
tai nazarını kabul etmiştir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
--;,Bu iki devletin menfi durum 
tarı sebebiyle kollektif emniyet 
ve zecri tedbirlerin tatbiki işi 
tehlikeye düşer ise, bütün A vru 
pa memleketleri arasında en çok 
kaybedecek olan yine bu iki 
memlekettir.,, 

Daily Mail diyor ki: 
"Habeş işinde İtalyanm mü· 

tecaviz olduğunu tanımakta bü 
tün Avrupanın müttehit olma • 
dıaı meydana cıkmıştır. Zecri 
tedbirlerin tatbikindeki tch1ike· 
]erle ekonomik neticeler hakkın 
da bazı şiinheler var ise Avus • 
turya ve Macaristan gelegeleri
nin diycvleri bunları ortadan 
kaldınnısur. 

Daily Express ise şöyle di • 
yor: 

"Avusturya ve Macaristanın 
aldıkları durum, yarım bir Ulus 
lar Sosyetesinin zecri tedbirleri 
tatbik edemiyeceğini göstermiş· 
tir. inailtere acaba. zecri tedbir
lere k;rşı dunnak meselesini or 
J---- -._ .. ,._.... ,~ıta 

teri bulunan Avusturya ve Maca 
ristant da boykot etmek niyetin
de midir? .. 

New-Chronicle. bu haberi şu 
başlık altında veriyor: 

"İtalya. Uluslar Sosyetesi i
çinde iki müttefik buldu. Viya • 
na, Romanın emirlerine itaat 
ediyor ... ve diyor ki: 

1'Ei•r Ulular So•y•t•nnin biitün 
üyeleri, hqiinltü Viyana laültrime
tinin Romanın en ulak bir itaretine 
bile baf eimelı mecburiyetinde bu
lundağunu bilmeıeydiler. Auaıtur. 
ya Jel•Buinin diyevi halıiki bir faf 
kınlık uyandırır idi. Fakat aiier ta. 
raftan. Macaridan tl~lege.inin tlu0 

rumu nefretle ltarıılanmıffır. Çün. 
lıü bu memleket doğrudan doMruya 
ltalyaya lıomıu ıleğilılir. Fakat fU• 
ra• do muhakkaktır iti Macarisıa. 
nın duruma, bira:a da ltalyanın ar
..auauna bailıdır u• lıı•m•n d• ynpı· 
lan propqandalara atlolunabilir.,, 

"Daily Hel'!ald.. gazetesi de 
"Mussolininin tabileri .. diye tav 
sif ettiği Avusturva ve Maca • 
ristan aleyhine şiddetle hücum 
etmekte ve şunları söylemekte · 
dir: 

" Avusturya hükumeti tam 
surette İtalyanın tesiri altında· 
dır. Avusturya delegesinin sö7· 
leri, efendisinin sözlerinin aksin 
den başka şey değildir.,, 

Demir ve bakır memleket dıtına 
çıkanlmıyacak 

Ankara, 10 (Oıel aytarımız bildiri
yor) - Hükumet, hurda bir halde 
~ulunan demir, bakır, prinç, totya. an 
tımon ve emaali madenlerin memle
ket dıtrna çıkarılmasını yaaa""lc eden 
bir kanun projesi hurrlamııtır. Tile· 
car elinde ka'lruı olan bu gibi ma
dwer, askeri fabrikalar için utm 
ılınacaktır. 

rer göret yapmıflardır. Söylen· 
diğine göre Mussolini, ''sadık 
müttefiklerine,, emirlerini bil -
dirmektedir. İtalya, işleri karış
tmnak icin tanzim komitesinde· 
ki yardrmcılarını harekete J?CÇi· 
recek, fakat Fransa, İngiltere 
ile tam bir uygunluk içinde ha • 
reket ettiği takdirde buna mu • 
vaffak olamıvacaktır. 

Bundan böyle hiçbir hükumet 
adamı, Memel ahalisinin gerçek 
dileklerinin ne olduğunu bılme· 
diğini iddia edemiyecektir. 

"Deutsche Allgemeine Zei -
tung .. gazetesi, Memel ahalisi • 
nin Almanlığına sadık kaldığım 
ve seçimlerde çıkarılan müşki · 
lat nazarı itibare alındığı tak -
dirde bu seı;imlerin gerçek kıy -
meti anlaşılabileceğini yazmak
tadır. 

Hadiselerin şimdi ifade etti~! 
mana acıktır ve Kovno ancak 
bu hadiselere uygun ha;-eketler· 
de bulunmakla adalet kadrosu 
içinde kalabilecektir. 

Memel seçiminin 
Sonu4jları anlaşlldı 

Memel. 1 O A.A. - Seçimin 
kat'i sonuçları şunlardır: 

Birlik listesi: 1.5.52.000 oy. 
Litvanya partileri: 1.35.000 

oy. 
Saylavlann parti itibariyle du 

rumu aşağı yukarı eskisi gibi o
lacaktır. Bununla beraber. Litr 
vanya partilerinin bir rey daha 
fazla almaları ihtimali vardır. 

lngiltere ve Memel 
Londra. 10 A.A. - İngiliz ba 

sını, genel olarak, Meme] seçimi 
esnasında Litvanya aleyhtarı ve 
binnetice Alman taraftarı olan 
birlik listesinin kazapmasından 
dolayı hiçbir hayret gösterme • 
mektedir. 

ingllterede 
Saylay se~imi 

Londra, 10 A.A. - Bu sabah 
~.,:A'rrre•,.••~l~:, ·~;ı.., wc 
çiminin te.,rinisaninin ya yirmi 
birinde yahut ta yirmi sekizin· 
de olacağ-ını yazıyorlar. 

Daily Telce:raph diyor ki: 
seçim ile hükumet ulustan yenı 
den itimat istivecel< ve kollektif 
emniyet politikasında daha zi
yade kuvvet bulacaktır. Yapıla
cak seçim. ayni zamanda, hükı1 
metin silahlanma siya~asr hak • 
kında da ulusun dilşüncesini 
meydana vuracaktır. Hükume -
tin proe-ramı, ulusal müdafaa ve 
ekonomik çalışma olacaktır. 

Daily Mail diyor ki: 
"Yeni seçim tarihinin yakın 

olmaı:u. zivadesi ile memnuniyet 
vericidir. Hiikfımet bu suretle 
silahlanma işi için de tam sala • 
hivet almış bulunacaktır .. , 

Muhalefet ~azeteleri, sıkıntı 
icinde bulunuyor ve şöyle diyor 
lar: 

"Hükumet. bir manevra yap· 
n:aktadır. Çiinki seçime öyle 
hır zamanda karar verilmiştir 
ki. <iurum sebebiyle muhalefet, 
hiikiimeti tutmak mecburiyetin
dedir. Ve bu, onun için bir vaıi 
fe h~lindcdir. 

"Times,, gazetesi ise şu iza -
hatı vennektcdir: 

Parlamento. muhakkak suret 
te kararlaştırılmış olan 22 teş -
rinicvvel toplantısında. iki ya • 
hut üc:; gün arsıulusal durum ve 
tedbirler isini müzakere eder~ek 
tir. Dıı;isleri Bakanı Samueı Ho 
are gcnis divevlerde bulunar.ak 
ve bundan c;ok az so'lra parla · 
mento da~ılacaktır. Bu husus 
taki kat~t karar. kabinenin ı?ele
cek salı toplantısında alınacak· 
tır. 

Adalara rağbet uyandırmak icin 
Bu ayın ba§ından itibaren Ekonomi 

Bakanlığının emrile Akay idaresi ta· 
rafrdan Adalar hattında yapılan ten
zilat yüzünden son ıamanlarda mcv
ıimin ~eçmiş olmaaına rağmen bil
h;ı~11a Pazar ıninleri ıııfalara giden'er 
eskisine nisbctlc fazlıdaşmıştır. Veni 
tarife Üzerinde tctkiklerrlc hnl1ınan 
Ekonomi Bakanlı~ı tarifekr mütehd& 
stsr Roytcr adaların Cazla ragbet J?Ör
mesi için bu tarifenin uzun müddet 

m u t c b e r aayılmılSlnı düşün • 
Q'\ektcdir. Simdiki halde iki av miıd-
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Fiyatı Kıran Tıp kongresine 
Tüccarlar giden doktorlar 
Teşhir Edilecek döndüler! 

Ankara, 10 A.A. - Aldığı -
mız habere göre. dış piyasalar · 
da hesapsız ve liizumsu.l şekil · 
de mütemadiyen fiat kınnak su 
retiyle ulusal ekonomi aleyhine 
hareketi itiyat haline getiren 
tüccarların şiddetle takip ve teş 
hiri ve odalar kanununa tevfi -
kan tecziyeleri lazım geleceği 
Ekonomi Bakanhfmca bütün 
odalara tamim edilmiştir. 

Uziim kurumunun 
Müracaah 
Kabul edildi 
İstanbul, 10 A.A. - tizüm 

kurumundan çekirdeksiz üzüm 
satın alarak Hindistan, Çekos · 
lovakya, Hollanda, Belcika, 
Fransa, İspanya, Mısır, Filistin. 
Hicaz. Suriye ve Aden gibi 
memleketlere ihracat yapmak 
ve bilmukabele buralardan hu · 
susi takas yolu ile cuval, kobra 
ve ham kavur-uk g ibi maddeler 
ithal etmek icin vaki müracaat
ların Ekonomi Bakanlı~mc,a ka 
bııl edildiği haber verilmekte • 
dir. 

Bu tarzda ihracT teklif ve ta
ahhüt edilmek istenen çekirdek 
siz üziim mikdarmm kırk bin 
tonu eecmf'kte olduE-1' sövlen -
mehedir. Bu vazivet karşrsm • 
da İzmir üziim kurulunun mü · 
brtv;\ata e-cnni vermesi. oiva!l:a
da iki _giindenbcri fiat yükselme
sini mucib olmuştur. 

Orduevinde şö•en 
Ankara, l O A.A. - Bu akşarı 

orduevi salonunda yeni jandar 
ma genel komutanı korgener.ıl 
Naci Tinaz tarafından eski jan· 
damıa genel komutanı orgene ~ 
ral Kazım Orbav serefine bir ŞÖ· 
len verilmi ştir. Şölende fç Baka 
nı Şükrü Kaya ve İç Bakanlığ1 
yönetger ve genel direktörleriy
le jandarma erkanı ve sübayla· 
rı bulunmuştur. Yemek esnasın
da tu eneral Osman Nuri 
r bU· 
na orgeneral Kazım Orbay mu. 
kabelc etmiştir. tc Bakanı Şük
rü Kaya da jandarmanın memle 
ket ve ulus icin önemli ve $eref· 
ti mevkiinden çok canh ve heye 
canlı bir sö"1evle bahsetmiş ve 
müteaddit kereJer alkışlanmış • 
tır. 

Telsiz devlet 
inhisarına ahnıyor 

Ankara. ıo (Ozel ayt.arımır bildi· 
riyor) - Htikumet. bir telıiz kanun 
projesi har.ırlamıştır. Bu projeye gö
re, fotoğraf nıklıne mah&ua televıı
yon ve telsiz sada yayımına nı.ıhsuı 
aletler devlet inhisarına alınacaktır. 
Tayfası 50 den fazla olan vapurlarda 
tekiz bu'unması mecburiyeti konmak 
tadır. lçeriaınde tclaiz bulunan va
p.ırlar para ile muayyen bir Ucret 
mukabilinde muhabere edebilecekler
dir. 

Doğacak boğalara verilecek 
fahadır:"tnameler 

Ankara. 10 (Özel avtarımız bildi
riyor) - At ve boğa cin•inin artırıl
ması ve iyile9tinlmeıi ıtavcsilc dam
ga rl'11mi kanununa bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun liyıhası Ka
mutay ruznamc11ne alınmıştır. Bu 
fıkraya gore hilkumttin damızlık ay
gır ve bogaJarının. halk havvanları
nr parasız yapacakları çiftleştirme 
vcva şahı11lar11 ıııt damıtlık avgrr ve 
boğaların hiıkl'ımet baytarının kon
trolu altında yaptırılacak çiftlettir
meden doğacık tay ve danalara ve
rilecek soy ,ahadetnamttlerilt bunl:;ı. 
rın analarına vl'rilecek tnıhadetnattı"'· 
lcre pul yaprştırılmryacaktır. 

Limanlar kanununun 7 İnci 
maddeıi 

Ankara. 10 (Özel aytanm 
riyor) - limanlar kanunun ve 
dinci maddeainin defiatirilınn b it 
kındaki kanun llyihası Kamutay ut 
namcsine alınmıttır. Bu maddeve it'.~ 
re limaJar dahilinde 11eyrO ıefertn se· 
lametine engel olabilecek vadvette 
batan biletimle ıemilcr ve HV'-11'n' 
liman rcMeri tarRfından ta\ ifl olu· 
nacak kısa bir milddttt 7arfında cı
karmaga, hunl~rın ıııthlnltri k mt<'n· 
l<1n ve acenteleri mcchur olacaklar. 
dır. 

detle tatbik edilen bu tarife yeni 
şekle ıöre daimi olarak kabul edile
cektir 

Ankara Halkc'i mdc toplanan Altın
cı Tıp kongrcsınc iştirah ccıcıı dok\ur 
.ardan bir kısmı di.ın sabah ~ehrımıze 
dönmu§lerdir. Bir kı~mı tla Sovyet 
doktorıarıle beraber bugün geıccck· 
lcrdir. 

Heyet batkanı diyor ki: 
Sovyet pruıeıoı ıcrı l.Ja Kdlll vı.: l:>uv: 

yeucr ı..;fünurıyetı mcrk1..:ı k ımcı.toıvJl 
v 1>aıneoıOJI ens .ıtusu dırektoru pı u· 
tcsor Uanışevsı bu huımsta aşa~11 .• Jk1 
tlıJ evı veruııı;ttr . 

·· 1 urkıye uılkumetı bır Sovyct do1' 
tarları Si:lııcurunu b rncı .ı urk ı ıp ku ıl 
ı,:ro;sıne ışur .. ke davet etmış Ve tıunun 
ıaerııle .:>uvyetıer uıusaı ııaglık komı
sen Kamını.kı saıkurumuzu gonoer
mı§ttı\ ~aıkurumu:ı:a benucn Lıcı.tKa '-"r 
rcuıı bırlıgı baiikanı ve uıınoma. hız
meuennu ... n cıoıayı Lenııı n ışant}' .e 
taıtıl euuınış lıuıunan en ..ıJyuk op-:· 
ratôrh:rımızuen Yroı.esör BurcıuenKo 
ılt uı.nınmı~ kııııikçı, uahılıyecı doktur 
tar yetkııı.:liınc ı~ıcnyıc Ul;ıaşan esıu 

ve aegerd ;uım proıuor Luna ıştırcı.ıt 
etme.ı. ı,;dır. Aaıadenız vapurl n :sı.:• 
terlerının aza mas ncıan douıyı kcsur· 
me yoldan gelemedık ve son zaman
larda aınrıa ı ua goruıen turlu guçı uıc· 
!erden dolayı koıay olmıyan don ~un 
luk yolcuıuıctan sonr.ı cıoıt 'l urkıy .. ) c 
vardık. Bu dost toprakıara gınş urun 
vt: çetın yoıcuıugumuı..ın en ouyu..; 
mükafatı oldu . .t;urada karşı aştığunu: 
samimı dostluk h;ıvası, bı ıı gere!< 
Türkıye hilkumctıne. gerek ~.ıı;l ık 
Bakanına ve ıerek kongre qrganı:ıa· 
törleri ile TilrK mcılcku .. ~ıarımız:a k.ır 
şı çok mütetekkır bıraıctı. J Uı kıyeuc 
buıunduğuı.ıuz bu kıı:ıa zaman ıç1nde 
dost mcmlelcette gordugumüz şeyler 
memleke in ıdarı ve kuıtürel ıııcrm· 
dckı buyuk muvaffakıyetlerını açık~a 
isbat etmııtır. Kongreyı selamlarken 
verdii;im töylevde ·.ı ürk doktorıu2u· 
nun muvaffakıyet erinden aynca hah· 
sctmiştim. Bunları kaydetmekten, ar
itulusal antiromauzma kurulunun e&• 
ki bir uyeıi aıfatıyle çolc bilyilk bır 
haz duydum. SaJkurumun büyuk ôde· 
vi, her lki dost memleket Tıp ı1yarla· 
rının tecrübelerini kartıhklı olarak 
birioirine tanıtmaktır. Salkurumuıun 
yapacalı temasların, 1'iırkıye Cumu· 
riyeti ve Sovyetler Bir iği Teorık ve 
pratik tababctinin menfaatine yara
yacağını bütün kalbimle temenni ede· 
rim. Bu yolda alınacak iyi sonuçlar 
bizi samimi surette sevindirecektir.,, 

Niyazi lımet'in diyevi 
KonJiflMn d&nen Etibba Odası 

Jlatkanı y limet Gözcü kendiaı· 
le ıörüfen bir muharrirımlzc kongre
nin mcsaisı hakkında demi1tir kı · 
"- 6 ınc:ı Tıp kongreıile birlikte 

3 UncU cerrahi kongreai de mesaisini 
bitirdi. Kongreye 451 dok or üye İf· 
tirak etmlttır. Bu doktorlar araaında 
Sovyet Sıhhıt komiıerllğinden gonde 
rilmit 3 profcıör de buhınmuıtur. 

Sovyet profesörleri romatizma mev
ıulan üzerine iıtifadeli tebliğlerde bu 
lunmuı'ardır. Kongre munasebctile 
huırlanan raporlar baıtmlarak 11 kı· 
tap halinde uyelere dagıulmıttır. 

7 incı Tıp kongresinin 1937 sene
ıinde gene Ankarada toplanmaıına 

karar verilmiştir. 7 inei konıre baş
kanhgına Sıhhat Bakanı doktor Re
fik Soydam ve kongre idare heyeti 
üyeliklerine de Turkıye Tıp encüme
ni idare heyeti ıcçılmiştir. Gelecek 
kongre için ırk hıfzı11ıhhası ve grıp 
mevzuları kabul edilmiştir ... 

Naşlt Tuluat~ıhktan 
~ekildi 

Aktör Ertutrul Sadettin, kom lr 
N•title birle,erek yeni bir sahne he
yeti tctkil etml9tir. Bu heyet, ŞehT.a· 
debaşındaki Turan tiyatrosunda kış
lık temıillerinc başlamıştır. K l nik 
Naşidin tuliıatçılıktan Çl'kiler k 11i 
bir sahada çalışmağa b;ı Jarrı"' 
retle karsılanan bır h d s ıı • 
tadır. Ertu~rııl SadctUn v~ ,.. 
bi biri dramatik. öhürii komi 

'• .. 

metli artistın teşkil etı ı kll'rı l>1. p 
Şehir Tiyatrosu karşısında balcs-1 11 

ne gibi yenilikler ve munffaklvetlcr 
«ôstcrecekler 
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İtalyanların 1896 Adua Hezimeti TURK DEVRiMi 
TARiHiNDEN evişf'e~r . ıta yanlar 7000 ü v Y r h 

52 Top a erdiler 
Mudanya 
Bırakışması 

Yazan: Ali Rıza EREM 
Türk kurtuluş savaşı tarihi -

nin hemen her günü, birer yıl 
dönümü olmağa değecek kada
önemli hadiselerle doludur .. Bun 
!ardan biri de (Mudanya) brra -
kışmasının imzalandığı gunun 
yıldönümleridir .. Bugün (Mu • 
danya) nm 14 üncü yılma bas • 
tığı günü yaşıyoruz. 

· EvletJiw\eler 
Habeş Topçusu Ateş Açtı, Yandan Süvarilerle 
Tahkim Edilen Piyadeler ltalganlara Saldırdı 

Bu Kız Seviyor Mu, Deli Mi? 
gene onunla çıktığını görünce daya· 
namadım. Hakaret ettim. Bu sefer de 
yabancı gence dönerek: ''Rica ede-
rim; bana hakaret eden şu tanıma· 
dığım adamın terbiyesini veriniz!,, 
dedi. Az kalsın kalabalık icinde fena 
bir hadise çıkacaktı. Çekildim, gittinı 
ve onların uzaktan tramvaya da be· 
raber bindiklerini gördüm. Artık bu 
kızla kat'iyyen konuşmamaya yemin 
etmişken üç gün evvel daireye tele
fon etti. Bana çok mühim bir sev 
söyliyeceğini ve beni bekliyeceğini 
haber verdi. Merak ederek randevu 
verdiği yere gittim. Ellerime sarıldı. 
Boynuma atıldı. Benden a( diledi. 
Beni asla unutamadığını. her çareye 
baş vurduğu halde beni gene sevdi· 
ğini söyledi. Bu nasıl sey?.. Seven 
kadın sevdiğinden kaçıp bir yabancı• 
nın kolları arasına atılır mı? Bana da 
cevap olarak diyor ki: "Ne yapaym? 
Seni o kadar kıskandım ki benim 
çektiğim ıstırabı senin de çekmeni 
istedim. O gençle beraber gidiyorum 
ı!İbi yaptım. İstediğime de muvaffak 
oldum. Sen deli gibiydin o gece .. ., 
Evet ama bu ahtaksızhkJ;ır yüzün· 
den kendisini artık sevmediğimi, ara· 
madığımı söylüyorum. Omuzlarını 
silkiyor: 4 'ben seni seviyorum ya ..• 
yeter!,, diyor ve benim sevmediğime 
de pek inanmadığını söylüyor. Ben• 
den hicbir menfaati olmıyan bu kız 
deli midir? Hakikaten seviyor mu?ı~ 

"Le Tempş"dan: 

İtalyanların Adua'yı zaptet -
trtekle bir müstesna memnuni -
yet duymaları tabiidir. Çünki 
1896 bozgunu silinmesi ıstenen 
hazin bir sayfa idi. 

Bu harbi hatırlatabiliriz: 
1895 senesi ilkbaharında süel 

~ritre şarbayı General Barati -
yeri, Tigre'in zaptını deruhde 
etmiş ve bunun için Adua'yı 1 
nisanda işgal ederek Adigrat, 
Makalle ve diğer yerlerde gar· 
nizonlar tesis etmişti . 

Eylıilde imparator Menelik 
ve Harrar kumandam müstevli
leri koğmak için savaşa girdiler. 

General Baratieri cenuba yer
li Eritre askerinden mürekkep 
kollar göndereli ve Makalle'nin 
60 kilometre cenubunda Alagi
Amba 'ya kadar geldi. Fakat bin 
başı Toselli'nin iki binden iba -
ret olan kuvvetleri 40 bin Ha -
beşli taraf mdan öldürüldü. Ha
yatta kalan 300 kişi Makalle'ye 
çekildiler. Orada kanunusaninin 
sonuna kadar şerefle muhasara 
altında kaldılar. Bu askerler tes 
li.m olduktan sonra, askeri mera 

Bir Habeı tipi 

simle onları serbest bıraktılar. 
Bu esnada italyadan imdat 

kuvvetleri gönderilmişti. Habeş 
liler de 100 bin kadar bir kuv -
vetle Aduanın biraz cenubunda 
toplanın ışlardı. 

General Baratieri, General 
Baldissera'nın Eritre kolordu -
6unun başında olarak kendi ye -
rine geçeceğini bildiğinden, on
dan daha evvel bir muzafferiyet 
kazanmak istedi. 

Generalin cem'an 26 bin kişi
lik bir kuvveti vardı. Bunun bir 
kısmı da General Albertone'nin 
kumandası altında bir askeri 
fırkası idi . 

Bu kolordu üssülharekesin -
den çok uzaklaştığından güçlük 
le iaşe ediliyordu ve ekserisi 
gençlerden ibaret olan asker de 
talim görmemişti. 

General Baldissera'nın şuba • 
tın 22 sine.le hareket ettiği ha
beri alınınca, 29 şubatta öğle -
den sonra, aleUicele bir harp 
meclisi kuruldu ve ertesi günü, 
gün ağırırken hücum edilmesine 
karar verildi. 

Gönderilen kolordu biri ihti -
yatta ~lmak üzere dört fırkadan 
mürekkepti. Bazı alaylar bütün 
gün boğucu bir güneş altmd!l 
ilerlemişlerdi ki, güneş battık • 
tan bir saat sonra tekrar yola 
cıkmaları emri verildi. Siyah bir 
ğeceydi, yol yoktu. Sabahın iki
sine doğru, yolunu kaybeden bir 
fırka ya kininde bulunan fırka -
nın içine düştü ve ateşle karşı -
landı. 7.ayiat az oldu. Faka: 
yanlışlık. işin feci bir surette gc 
cikmesini mucip oldu. 

Tanyeri ağırırken düşman 
mevzilerinin önüne varıldı. As· 
ker ne istirahat ve ne de yemek 

t.~ 

Kadınlar içinde sevgililerinden in
tikam almak için düsmeye, ahlakla
rından fedakarlık etmeye razı olanlar 
da eksik değildir. Tek sevgililerini 
en can alacak yerlerinden yaralamak 
için ... 

Bostancıdan Suat imzasile bize 
mektup yazan genç sevgilisinin tah
lil edemediği hislerinden ve intikam 
almak hırsı ile nelere başvurduğun
dan bahsediyor: 

Eritrecle ltal yan topçuları 

Biliyoruz ki, Türk orduları, 
Afyon - Dumlupınar (Başku -
mandan meydan döğüşü) ile, yı 
kıcı (Mondros bırakışması) nın 
ardına kadar açtığı kapılardan 
girip, ülkemizin her yanını tam 
dört yıl kaplıyan düşman ordu • 
!arını yok ettikten sonra. baş -
huğları (Atatürk) ün gösterdi -
ği ilk hedefe, Akdenize, 9 Ey· 
llılde, varmışlardı.. Ve Anadolu 
toprakları, 11 Eyliile kadar düş 
mandan tamamı ile arınmıştı .. 
Şu kadar ki, (İstanbul) ve (Ca
nakkale) boğazları ile (Trakya) 
mız, henüz düşmanlarımızın el
lerinde idi.. 

Türk başbuğu, ordularından 
birincisi (İstanbul) boğazına, i
kincisini de (Çanakkale) boğazı 
na yöneltti. Bunun üzerine ül -
kemizi o zamana kadar işgal et
mekte olan düşmanlarımız, bo
ğazları da, Trakyayı da boşalt
mayı esas olarak kabul ettiler .. 
Ve boşaltma şartlarını ve za -
manlarını kararlaştırmak üzere 
(Mudanya) da bir (Bırakışma) 
görüşmesi yapdmasmı ileri sür
düler .. Biz de kabul ettik .• 

" .•. Bu iki sene içinde belki on de
fa kavga ettik. Günlerce konuşmadık 
fakat barıştığımız zaman o da b.en de 
biribirimizi daha çok sevmeye başla
dığımızı itiraf ediyorduk. Bir sene 
evvel nişanlanmamız. evlenmemiz ko
nuşulurken artık ondan bahsetmiyo
ruz. Çünkü bir sene evvel bir Boğa
zici gezintisinde nedense kavga et
miştik. Bu kavgadan sonra gitti, ka
labalık içinde bir başka genç buldu 
ve onunla gezmeğe başladı. Aradan 
on beş gün geçip tekrar barıştığımız 
zaman yaptığı alçaklığı söyledim: 
''Ne yapayım, dedi. Sen beni koğdun, 
ben de başkasına gittim,. ve bunun 
Üzerine artık cvlenemiyeceğimizi, 
çünkü kendi~inin lekeli bir kız oldu
ğunu söyledim. Omuzlarını silkti: 

yiyecek vakit bulabildiler. 
Bir teşekkül halinde toplan -

mağa imkan bulamaksızın, Ha
beş topçusu ateş açtı. Ayni za -
manda yandan süvarilerle tah· 
kim edilen piyade de, karmaka· 
nşık bir h~de bulunan İtalyan
lar üzerine saldırıyordu .. 

Askerler öteye beriye koşu -
yorlardı. Alaylar biri birini yan r
lıyordu. Zabitler beyhude )Fre 
emirler veriyorlardı. Da BO'rm
emirler veriyorlardı. Da Borm·i 
na fırkası münferiden bir harbe 
tutuştu. Arimonda fırkasının 
beş bin kişisi 50 bin Habeşli ile 
uğraşmağa mecburdu ve kaç -
makta olan Askarinlerde Da 
Bormina fırkası safları arasına 
karışıklıklar saçıyordu. Bu bir 
kıtal oldu. 

Yüksek kumanda hey'eti, 
daha başlangıçta kaybolan bir 
harbin kontrolünü elinden ka -
çırmıştı. 

6000 kişiden ibaret olan ihti
yat fırka da,afr b l' halde birkaç 
kilometre geride kalmıştı. Gene 
ral Baratieri dörtnala koşan bir 
atla bu fırkaya ilerlemesi için e
mir verıneğe gitti. Fırka kuman 
danı general Ellena şu cevabı 
verdi: "harp bitmiştir. Oraya 
gitmek bir hiç için askerini feda 
etmek demektir!.,, 

Baratier sarardı. Bu esnada 
frrkanın süvari kumandanı olan 
bir miralay kılıcını çekti ve sü
ratli yürüyüşle hareket emrini 
verdi ve "Viva l'italia !., diye 
bağırdı. Askerler ve atlar bitkin 
bir halde idiler. Bu bir kahra -
manlık vazifesi idi. Fakat fay -
dasızdı. 

Fırka kumandanları General 
Arimond'a Da Bormina öldürül 

Madridde fındık 
Piyasası mütema
diyen yükseliyor 

Madrid piyasasında fındık bu 
hafta yükselişine devam etmiş -
tir. Fiatların piyasayı tatmin 
edecek seviyeye geldiğine hü -
küm olunmaktadır. 

Fındık piyasasında cok mu -
amele olmuş, ihracat artmıştır. 
Birinci iç fındık geçen haf ta 108 
çuval satılmış bu haf ta 11 O çu -
vata çıkmıştır. 

Tarragonna limanından yaban 
cı limanlara çıkarılan iç fındık 
20-26 Eylfılde 559 kabuklu fın
clık ayni hafta içinde 16193 çu
valdır. 

lspanyol ürünleri lngiliz 
piyasalarında 

İngiliz piyasalarında İspan -
yol üzümlerinin bu haf ta yapı
lan satışlarından elde edilen fiat
lar varel başına şilin olarak şun 
lardır;. 

Londra piyasasında İspanyol 
üziimü 17-17 ,3 çe kadar satıl -
mış. ekseri satışlar 10-12 şilin 
üzerinden •apılmıştır. 

düler. General Albertone esir ol 
du. İtalyanlar 52 toptan ibaret 
olan bütün topçu kuvvetini kay 
bettiler. 

Habeşliler 5000 ölü ve 8000 
yaralı vermişlerdi. İtalyanlar 
7000 ölü ve yaralı verdiler. Bir 
o kadarı da esir düştü. Kalanla· 
rı kactılar fakat arkalarından 
taki "'edilmediler. Eğer Habeş -

Dankalı bir dibekçi 

liler, zaferlerini istismar etmiş 
olsalardı General Baratieri hiç 
kimseyi kurtaramıyacaktı. 

General Baratieri, süel sebep
ler dışında olarak harbe giriş -
mek suçundan dolayı, harp mec 
lisince beraat karan aldı. Yal -
mz muhakemedeki hatasından 
dolayı itham edildi. 

Yumurta fiatleri 
biraz yükseDdi 

Dün. şehrimiz tecim ve zahire bor
sasında muamele gören maddeler ara 
sında arpa 4,5 kuruştan 30 ton, sert 
buğday 5, 18 - 5,20 kuruştan. yumu
sak buğday 7,15 - 7,225 kuruştan. 
inahlut buğday 6, ı 5 - 7 kuruştan 794 
ton satılmıştır. Akçe şehir malı iç fın
dık 44,30 kuruştan 3520 kilo üzerin
den mliamele görmüş, sarı Mısır 4,5 • 
4,75 kuruştan 76 ton, yulaf 3,18 - 330 
kuruştan 143 to, Anadolu kırkıcı yapa 
ğı 43 - 48 kuruştan 3407,S kilo ve 
mal tiftik 80 kuruştan 678,5 kilo sa
tılmıştır. Borsaya dahil olmayan yu
murta 23 - 24 lira arasında muamele 
görmüştür. Yumurta fiyatlarının bir 
az yükselişi mevsim sonu az mal ge
lişi yüzündendir. 

3 ilkteşrin 1922 de, 1914-1918 
genel savaşını kazanan ve 
(1918 den 1922) ye kadar dört 
.yıldır Türk ulusunu da yok et -
meğe çabalıyan, düşman devlet 
lerini imsileyen Generaller, (i· 
nönü), (Sakarya) ve (Dumlupt
nar) otkularmr kazanan Türk 
ordularmm komutam ismet İnö 
nü ile, Mudanyada da karşılaşdı 
lar .. Burada da, bir siyasal mey 
dan döğüşü oldu .. Tam bir haf
ta sürdü .. Hele İstanbul ve Bo· 
~~:r,l~r.) n::ıo;1l ve ne kadar z;ı • 
manda boşaltılmalı konuları üze 
rinde çetin aytışmalar oldu .. 

İsmet İnönü, İnönü meydan 
clöğüşlerinde, sayıca, silahça 
kendi ordusuna üstün olarak, 
kendisini kuşatmak istiyen düş
man ordularına karşı kullandtğı 
(iç hatta döğüş) sistemini, bu si 
yasal meydan döğüşünde de kul 
landı; etrafını alan, düşman ge
nerallerini birer birer yenmesini 
bildi.. Ve 11 İlkteşrin 1922 sa • 
baha karşı öldürücü (Mondros 
bırakışması) nı imzalayanlara 
imzalarını sildirdi.. Mudan. 
ya bırakışması imzalandı .. 

Bu suretle bir yandan (İstan
bul) un, (Boğazlar) ın, ve (Trak 
ya) mrzın, süel hareket yapma -
dan, kan dökmeden düşmandan 
arınması sağlanmış oldu.. Öte 
yandan da, Türk ulusunun siya· 
sal, sosyal, kültürel, baymdırsal, 
ekonomik ve süel alanlarında 
tam erginliğini, ve egemenliği -
ni,dosta da. düşmana da kabul 
ettiren arsıulusal (Lozan) bel -
gesinin temeli atılmış oldu .. 

(Mudanya) nm önemi, onun 
için, çok derin ve engindir. 

Eczacı okulu enstitü oldu 
Kültür Bakanlığı eczacı okulu hak

kında yeni bir karar vermiştir. Bu ka 
rara göre eczacı okulu Universiteye 
bağlı bir enstitü haline konmuştur. 
Bu suretle talebe yalnız mesleki ders
ler görmekle kalmıyacak, ihtisas ta 
görerek isterlerse uzman yetişecek -
lerdir. 

Mondros bıra.kıtması, ülke -
mizin göze görünür. ele alınır 

nesi varsa hepsine düşmanların 
el atmasını, bütün ülkemizin düş 
mana sessizce teslimini hazırh
yan arsıulusal bir (Ölüm belge 
si) idi .. 

Mudanya bırakışması; bütün 
ülkemizin düşmandan arınması
nı Türk ulusunun kurtuluşunu 
sağlıyan arsıulusal bir (dirim 
kanıtı) oldu .• 

Mondros, asırların çürüttüğü 
ve çöktürdüğü Osmanlı impara 
torluğunun ve onunla beraber 
onun özü ve temeli olan Türk u
lusunun da kabrini karımıştı .. 

den muamele görmüştür. 

"Zaten ben seninle evlenmek için 
konuşmuyorum. sevdiğim için konu
şuyorum.,, cevabını verdi. Beni sev
diğini her zaman tekrar eden bu kı
z~ l>ir başka genci nasıl kabul ettiği
m soruyorum: cevap vermiyor. Ay
ni hareketi iki hafta evvel de tekrar
etti. Gece sinemaya gitmiştik. Benim 
mektepten tanıdığım bir kızın sela
mına mukabele etmeme kızdı. Yanm 
dan kalktı. Başka bir sıraya gitti ve 
orada yanında oturan bir gençle ko
nuşmıya başladı. Kapıdan çıkarken 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18: Dans musikisi (plak). 19: Hafif 

musiki (plak). 19.45: Ege caz. Fehmi Ege 
ve arkadaşları. 20.15: Konferans. 20.30: 
Stüdyo orkestrası. 21: Radyo caz ve tan
go orkestraları. 21.35: Son haberler -
Borsalar. 21.50: Macar halk musikisi. Ba
yan Aleksandr Mayler ve arkadaşlarL 

Kahire 
18.05: Bakan tara{.ıııdan söylev. 18.30: 

Çocuk programı. 19: Duyumlar. 19.25: 
Borsa. 19.35: Söylev. 20: Şeyh Mehmed ta
r\tmdan Kur"an. 20.55: Hasan ve arka· 
dışları. 21.50: Plak. 22.10: Konserin &Ü• 

reği. 23: Marı. 

BUkraş 
13·15: Plik ve duyumlar servisi. 18: 

Radyo orkestra11. 19: Sözler. 19.20: Kon· 
serin sürefi. 20: Duyumlar. 20.15: Plak. 
20.55: Sözler. 21.15: Richard Vagncr'in 
"Die Götterdaemmerung.. adlı operası 
(plak). 23.45: Yabancı dillerle duyumlar. 

Varşova 
18.20: Solist konseri. 18.50: Spor. 19: 

Kuintet konseri. 19.30: Muhtelif. 19.45: 
Plak. 21.10: Orkestra. 22: Duyumlar. 22. 
10: Sozler. 22.15: Senfonik konser. 24.30: 
Danı plakları. 

Budapeşta 
18.30: Çingene müziği. 19: Stenografi 

dersi. 19.25: Spor. 19.40: Flüt konseri. 
20: Konferans. 20.30: Caz (Çift piyano 
ıle). 21: Piyes. 21.50: Duyumlar. 23.15: 
Plak. 23.40: Almanca konferans. 24: Çin
gene müziği. 

Moskova 
18.30: Sovyet müzici. 19.30: Senfonik 

konser. 22: Çekçe yaynn. 23.05: ln&ilizce 
24: Almanca yayan. 

Laypzig 
20: Eğlenceli müzik. 20.35: Senfonik 

konı;cr. 21.SS: Sen skeç. 23: Duyumlar. 
23.20: Or& konseri. 23.50: Hafı( muzık. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler şunlardır : 

Görünüşe göre siddetle seviyor. 
Başta dediğimiz gibi sevdiğinden in· 
tikam almak için gözleri kararıyor 
ve ne yaptığım bilmiyor Çiinkü sev• 
gilisfoin kücük bir ihmali ona ta· 
hammül edilemivecek bir felaket gi• 
bi ~örünmektedir. Bu kız sinemada 
bulduğu gençle belki dediği gibi, 
yalnız beraber gider gibi yapmış ve 
ayrılmıştır. Fakat daha ileri gitmesi 
bile sevgilisini sevmekte devam et• 
mesine mani değildir. Bununla bera· 
ber bize mektup yazan genç de onu 
sevmekte devam ettiğinin farkında 
mı acaba? .. Kendisine çok ağır gelen 
bu muamelelere rağmen barışması, 
bir telefon üzerine "mühim bir şey., 
in bir masaldan ibaret olduğunu pek 
ata tahmin edebildiği halde randevu
ya koşması ne demektir? ..• 

L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlal't 
Saat 

ıı .- Çanakkale Mersine 
9.- Saadet Mudanyaya 
9.- Kocaeli lmıite • Bugün limanmııza gelecek vapurlar: 

• 

Saat 

17 .- İzmir lskenderiyedeb 
17.- Asya Mudanyadan 
16,15 Ayten 1zmıttcn 

SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

NAŞlT - ERTUGRUL SADİ 
Şehzadebaşı TURAN tiyatrosunda 
Bu gece saat 20,30 da BEŞTE 
GELEN vodvil 3 perde • Cumartesi 
(talebeye), pazar (umuma) saat 
15 te. 

• 
lSTANBUL ŞEHİR TİYATROSU 

HAFTALIK PROGRAM: 

8-10-935 sah, Çarşamba Perşembe Cu .. 
ma günleri Ölçuye Ölçü saat akpmı 20 de. 

12-10·935 Cumartesi Çocuklara saııt ıs 
te. 12-10-935 Cumartesi akşamı Yara$• 
saat 20 de. 

13· 10-935 Paıar Çocuklara saat ıo da. 
Pazar gundüz Yarasa saat ıs te. Paıat 
akııamı Yarasa saat 20 de. 

• 
TEPEBAŞI BELEDiYE GARDENBAlt 

Kışlık salonu açıldı. Her akşam muzik, 
dans, varyete numaraları. Kabare nefi• 
alakart ve tabldot yemekler ehven fiat· 
lar. Pazar günleri 17,30 da çaylı dans. 
varyete, çay komple 75 kuruıı. 

• 
FRANSIZ TlY ATROSUNDk 

Süreyya Opereti 
yeni kadrosile Şaziye • H. Kemal 11 11.k= 
teşrin Cumadan itibaren her akpm 20,l"' 
de, Cumartesi ve Pazar matine 15 de 

EMtR SEVİYOR operet J perde 
Yazan: Yusuf Sururi. Beste: Karlo K•• 

poçelli. Fiatlar : ıoo, 7S, 50, 25. Loc&1 

400 - 300, her tarafa tramvay vardır. 

• DAVETLER 

Aksaray Gençler Birliiinden: 

Liverpol piyasasında 4800 va 
rellik bir parti 6-1 7 şilin arasın· 
da değişen Hatlarla satılmıştır. 
Bir kısmı 14,6-17 fiatınr elde et
miş ve çoğu 9,6-11 şilin üzerin· 

Buğday ithali yasak edildi 
Filistin hükumeti. Filistin 

buğday rekoltesinin fazla olma 
smdan dolayı birinci ve ikinciteş 
rinle birincikanun ayları zarfın
da yapılacak ithaiata müsaade 
etmiveceğini bildirmiştir. 

Mudanya, Çürüyen, çöken ve 
ölüp gömiilen Osmanlı impara · 
torluğunun yıkıntılarından sa · 
pasağlam, dinç ve gürbüz yeni 
Türk devletinin temelini kurdu .. 
Onu da unutmıyalım.: 

Eminönıinde Aıop Minaıyan - Çem
berlitaşta Sırrı - Gcdıkpapda Asadur
yan - Cıbalide Necati - Aksarayda 
t..:rrn Celil - Karacumrükte Kemal -
Dclterdarda Arif - Muvakkithane cad. 
Saadet - Söiütlüc;eşmede Osman Ayna. 
si - Şehı:adebaşında tıımail Hakkı - Sa
matyada Teolilos - Bakırkoyde Halil -
Beşiktaşta Nail - Sehremınınde Nazım
Ha koyde Yeni Türkiye - Kasımpaşada 
Yeni Turan - Galatada Mahmu<lıye •/d. 
Mışel Sofronyadıs - Taksimde l'aksım
Kalyoncukulluiunda Beyoılu - Hamam· 
da S. Barunekyan - Eyupte Hikmet ec· 
zanelerL 

Birliğimizın 9 uncu yıldonmü münas~ 
bctıle ı ı Teşrinievvel cuma gün il sa• 
20,30 da Şchzadebaı;mda Ferah ııinefl1ll' 
ı:mc\a hazırladığımız mUsamereyc üyel~:~ 
mizle sayın halkımıım gelmelerini can~ 
dileriz. Müsamerede: Atatürke ilk kurba;. 
ve lfüsei şayia adlı iki piyca oynanac• 
tır. Ayrıca birçok numaralar haurlanırııt' 
tır. 



Futbol Kampında Bir Gün 
Ruslarla Yapacağımız Maçtan Evvel Futbol
cülerimiz ve Kamp Direktörü Ne Diyorlar? 

. Do.t Scwyet Ruıyanm ıporculan 
bar iki elin sonra ıehrimizde olacak
qrcbr. Muhtelif fırsatlar ile, yudığı· 
lnız cibi, burada, Ankarada ve lzmir· 
de misafirlerimizin ıporculanmızla 
hl'ftlatacaklan brantlar, prq, fut
bol, eakrim ve teniıatir. 

Ilıünku nüshamızda, Gürq Fede
t'a.ıyonu üyelerinden Seyfi Cenabın, 
"l'urk • Sovyet güreı teması hakkın
da ne dü,ündügunu yazmııtık. 

Buıun, futbolcülerimizin bazıları 
ile CÖriiftük ve bir yazıcımın öğle
den aonra futbolcüler kampına gön
derdik. Yirmi ıündür açılmıt olan 
~~a kampında çocukların vaziyetle· 
nnı gören yuıcmuz cördWderini 
t(>yle anlatıyor: 

.. Modanın en havadar bir yerinde, 
IDUkeaaaıe1 bir konforu haiz olan Ma
ııo P&ntiyonu futbolc:ılllerimidn kam
Prnr teşkil edi or. Ben oraya, öğle-
den • 

dum. Kbai, .......... _...... .. 
yor, kımi de u)'d70tau. U'JDık otan
lar ile öteden beriden konuttmn ve 
aaıl ~kaada girerek hepaiııe ayn ay
rı şu üç ıuali sordum. 

ı - Antremanınız nasıl? 
2 - Yemeklerden memnun mu

•unuz? Bir pkiyetiniz var mı? 
3 - Kamp müdürü ve ıeçirmettt:e 

olduğunuz rejim hakkında ne deraı• 
niz? 

Ne dersiniz. Hepsi de ayni cevabı 
\terdiler. Çok memnunu.ı, bize çok 
iyi bakıyorlar ve tam formumuzda
)'ız. 

Bu .özleri, büyük bir ıpor bayra• 
lnt arifesinde ifitmek ;eni ol~uğu. ka· 
dar da, bUtün efkin umumıyeyı de 
1Demnun eder unmm. • 

Hakikatten hiç ayn~.k ıç!"· 
konuıtuium futbolcülenn aoyledik· 
!erini aynen yazıyorum: 

Galatuaraydan müdafi LGtfi 
ı - AntrenemantJ? '?81117 
_ Çok iyiyim ve ayı oyun çıkara• 

calmı..:.. Yemeklerinizden memnun 

tnuıun? u: .. 
_Yemeklerimiz kulurau:rdur. "'~ 

tikiyetim yok. Yalnız bir tek nokta
ya m~eıim. Antrenemanlanmm ta 
kı b'lnde yapmıyoruz. y 'llnız ko-

m a eli lıfıyOrus ki, biz bu-
fuyor ve fer .ça. d bilirdik. 
nu kendi kendırnıze e =Urilnd 

3 - Kamptan. kamp en 
tnemnun muıunm? 

_ Şimdiye kadar. bu kadar iyi 
b. .d i cörmedik. Yeclne teınen-
ır ı arec b. . ba--·...1 .. 

nim de her saman iZ1ID lr""'" ... 

bulunmasıdır. 
Güaqli Raaih 

- Ponnumdayım. Yılnı.ı bir nar
~ dizim atnYor· Bunun maça ka· 
dar geçeceğini umuyorum. . . 

_ Yemeklerden memnun değilun. 
ÇiınkU çok neflı ... Bundan dolayı ben 
de çok yiJMU:ID- Alayı bira~ ~ 
dı>truyu .ayliyeyim. YemeJrlenmız 
çok mupddi ve mebnl. Bi.ıe son 
derece iyi bakıyorlar. 

- Bir tanedir· Ben p1lsen apor 
ıdarecileri aramada bu kadar -::: 
mel bir adam tanJIDIYOrdum. ftJu\ 
ıörüıüme ıare mtid~ h'4" mo
del bir ıpor ldarecialdir • 

Feaerbabçeli aai açık Niyui 
k .yi ·m Sakathlun ff11n yok 

• - Ro .1'ımı dayı bili Buliarlardan ye
ma aya., ri Sunlar 

ditim tekmelerin iıle var. 
da geçince daha iyi olacaiım. 

- Mükemmel .. k _._ 
- '"'••la bir dam. Yalnu te n.--

-Y- k .... anııvorus. E13· 
eanımı.ı topla ço Or·-., afmm da 
een son oyunda abıYaD tar 
bu ıdi. 

Bet.iktath Feyzi 
- iyiyim, hiçbir ıikiyetim yok. 
- Yemekler fevkalide ... 
- Kamp müdlirilmüz, çok centil-

men ve dürilat bir adam. Çok mem-
nunum. 

Befikt•th Faruk 
-Antrenemanım ıayet iyi. Yalnız 

aıkı çalıpyoruz. 
- Yemeklerden ziyadeaile mem

nunum. 
- idarecimiz çok iyi olduğu gibi 

bize de fevkalide bakıyor. 
Günetli Faruk 

- Çok iyiyim. Şayet oynarsam 
çok iyi oyun çıkaracatım. 

- Yemeklerden pek memnunum. 
Ağız tadı ile yiyor ve tam gıdamuı 
alıyoruz. 

- Kamp mUdürUmUz çok iyi adam. 
Çok memnunuz. 

Faea'-hçeli Necdet 
il 1 ,,, ... 

- Yemetferden ~ tnemnammt. 
Mükemmel bir rejim ceçiriyoruz. 

- Kamp mUdilrllmüz kadar iyi 
adam cörmedim. Fevkalide bir rejim 
içindeyiz. 

Galatasaraylı Necdet 
- Antrencmaıum çok iyi. 
- Yemeklerden memnunum, hiç 

tiklyetim yok. 
- Kamptan çok memnun olduğum 

gibi mildiirden fevkalide memnu
num. Hepimize bir ağabey muamele
li yapıyor ve çok dürüıt davranıyor. 

Betiktatlı Şeref 
- Herknin olduiu cibi benim de 

antrenemanım iyi. 
- Yemeklerden hiçbir ıikiyetim 

yok, memnunum. 
- Kamptan memnunum. Müdüre 

&elince; o olmua Aten bizi b.ırada 
zor uptederler. 

Iıte IatınbQ:un muhtelif kulüı; le
rine menıup ve lramptaki fut,•.>lcüie
rin ş3y'ed~l~ri. .• 
He1>9i antrenemanlarınm çok yerinde 
olduğunu, iyi cıda aldılclanm ve iyi 
bakıldıklarını s8ylüyorlar. lju bale 
ıöre talmn çabftınlmıt ve idareciler 
kendilerine düten vuifeyi Y•Pmıt 
oluyorlar. Takım kaptanı P'ilttetle de 
o, uykudan kalktıktan aonra konuı
tum. Bana tunlan s8yledi: 

- KamJ neticeainde umumi vui-

"• yetiniz nedir? 
- iyidir. Yalnıı müsabaka kabi· 

Jiyetimiz bir parça noban. Rualar ile 
yapacatmm oyunda beraberliii te
min edebilirsek takım muvaffak ola
caktır. Bununla demek istiyorum ki, 
biz hepimiz teker teker iyi oynuyo
ruz. Ancak o elin takımı tqkil eden 
oyuncular biribirlerile iyi anlaıabi
lirlene galibiyet muhakkaktır. Nefe
simiz çok yerindedir. Eğer bu kamp 
bir parça daha uzun ıüneydi ve bu 
arada Levıki ile oldupa cibi, maçlar 
yapabilseydik bu ihtimali de ortadan 
kaldırır ve aalihiyetle calip ıeleceitz 
diyebilirdim. 

Nitekim Levıkiye kartı oynadığı
mız iki oyun bunu iıpat etti. O gün 
bir evvelkine niıbeten çok iyi oyna
dık. 
Kampın umumi vaziyetinden hiç 

şikayetim yok. Fevkalade memnu-
num. He · iz 'de bu ma da ali 

o).a.,.., .... 
Bir de, kamp mUdilril ve idareci 

Nüzhetin dilfündliklerini. ağrenmek 
istedim. Kendini, odasında birtakım 
,eyler yazarken buldum ve mabadı· 
mı aöyledim. Aldıtım cevabı &fAİ1 
yazıyorum. 

- Kampta her .. , yolundadır. Ço
cuklann arasında çok mükemmel bir 
samimiyet vardır. Kamp her mana
ıile muvaffak olmuf denilebilir. Bu· 
ıünkU takımı tqldl edecek olan oyun
cularımızın nefealeri çok mükemmel 
ve her zamankinden çok UatUndür. 
Antrenemanlanmızı zamanmda ve 
biç aksatmadan yaptık. Kazanmama. 
mu için sebep yoktur. 

Ancak ifin en mühim tarafı, o gihı 
takım oYuııculannın biribirlerile an
lqabilmeıidir. Dünyanın her tara
hnda. bayle muhtelit takımlar yapıl
dılı nman hiç lıimae anlı~ meae
lesi için evvelden bir ıey 16yliyemez. 
Ben de bunun için bu nokta etrafın
da bir ıer _ diyemiyecetım ... O a~k 
uhaya çıkıldıktan aonra coriilebilir. 

Hulasa etmek ıtmnceline: 
Türk futbol takımı tam formunda

dır. Kuanmaaı lbımdır. Yalım 
futbolde kat'iyet yoktur. Ben bunla
n çahpnımıan neticesi olarak 18y
lüyorum. Her halde bir darbımeael 
vardır. "OnUmlbe düttiliil saman 
'örecer.z." Ba ne diyeyim? 

n====================================-===============- ' 
Progamın 
Son şekli 

Dost Sovyet ıporculan cumartesi 
gÜnü. ıehrimizde olacaklar. Bu mü
naJbetle, alikadar te,kilit, pek bü
yük ve önemli bir proıram hazırla
mı,tır. Artık bu, programın en son 
!ekli olup bir daha da değitmiyecek
tir. 

Sovyet ıporculan 49 u erkek ve 
biri kadın olmak üzere 50 kitilik bir 
kadro ile ıehrimize gelmektedirler. 
Son alınan haberlere göre de, yola 
sıkmıt bulunuyorlar. Misafirlerimizi 
Iatanbulda liyık olduldan veçhiJe 
ağubyabilmek için, bütün tertibat 
fimdiden ahrumttır. 

Cumarte1i sabahı saat semde Çi
çerin vapuru ile latanbul nhtmı•na 
gelecek olan, Sovyet ıporculan, Pe
rapalal Oteline cötilrilleceklerdir. 
Sovyet ıporculan ilk maçlannı ayın 
on üçünde yapacaklardır. Proıtamı 
aynen apğıya yanyorm. 

13 Birincitqrin pazar ıUnü ıaat 
11 de abideye çelenk koyma. 

Saat 12 de Fenerbahçe teniı kort
lannda teniı. 

Saat 14,30 ta Fenerbahçe ıtadqıdı 
futbol maçı. 

Saat 20,30 ta Mıkıimde eıkrim. 
14 Birincitqrin paearteai &Unü 

Cümhurlyet Halk Partili tarafından 
gölen ve tehiri ıezme. 

Aqam saat 20,30 ta Mabimde cü
rq. 

ıs Birincitqrin aa1ı cünil aut 12 
de GUnq Kulübü kortlannda tenis. 

Saat 15 te Takıim ıtadyomunda 
futbol 

Saat 20,30 ta Mabim ulonunda 
eskrim. 

16 Birincitqrin Ç&l'f&mba &Unü sa
bahleyin Yalovaya gidq ve dönüt. 

Akpm saat 21 de Mabim ulonun
da gürq. 

17 Birincitqrin pertembe günü 
14,SO de Ankarayı hareket. 

Ankara da 
18 Birincitqrin cuma günü Ank:ı

raya vanı ve aqam 16,SO de Halk
mnde çay f6leni. 

19 Birincitqrin cumartesi günü 
aut 9,30 ta abideye çelenk koyma. 

Saat 10 da Ankara tenis maçtan. 
Saat 14,30 ta Ankara Gücü sahasın

da futbol. 
Saat 21 de Halkevinde eakrim. 
20 Birindtqrin pazar &ünü gün

düz bir ıey yoktur. Gece aut 21 de 
Halkcvinde ıüreı. 

21 Birincitqrin pazartesi cilnii sa
at 15 te AnJcan Gtlc:U uhaaında fut
bol. 

Saat 21 de Halkcvindc eskrim. 
22 Birincitqrin ulı ünü. 16,30 ta .... 
Saat 19,45 te bmire hareket. 

lzmirde 
23 Birincltqrin çarpmba günü 

21,10 da lzmire vanı. 
24 Birincitqrin perıembe cilnü sa

at 11 de abideye çelenk koyma. 
Saat 16 da Halkevinde çay töleni. 
25 Birincitqrin cuma günü aaat 

14,30 ta Alaancak ıtadyomunda fut
bol. 

26 Bir1ncitqrin cumartesi cUnü 
aut 14,30 ta Kartıyaka kortlarında 
teniı. 

Saat 21 de cilrq. 
27 Birincitqrin pazar &ilnil saat 

14,30 ta Alaancakta futbol 
Saat 20 de Parti Bafkanı tarafm· 

dan tölen. 
28 Birincitqrin puaı:tesl günü 

tekrar Ankaraya hareket. • 
29 Birincitefrin u1ı pnü Ankara· 

ya muvasalat ve relmi ceçitte banr 
bulunmak. 

Saat 19,45 te lıtanbula avdet 
30 Birincitqrin Ç&l'f&mba ıünil aa· 

at 12,30 ta lıtanbula varq. 
Saat 14 te bt•nbulda tölen. 
Saat l 7 de aktam Ruayaya hare· 

ket. 

HiKAYE Korku 
----"'---------Nakleden MI· FA -

Bu mebtapb atuıtOll ıecnlnde, 
yalmm ıenit taraçaıma kurulan ra
kı aofrumrn etrafına bet arkadat 
toplanmf'bk. I11l• taraçanın mermeri 
üzerine un, keskin bir muatatil çi
zen salondan, Bedianm tatlı parmak
lan altında adeta inliyen, hıçkıran pi
yanonun leli ıeliyordu. Ve her no
ta, Kanlıca ıırtlannda daha demin do 
tan ayın denin daktüp binde nen 
kıvılcımlan yakıyordu. 

Şopen'in noktürnU. ruha akmaıı 
için, bundan daha uycun bir kadro 
bulamudı. 

Bir ara piyano ıeal durdu; rtık kı
sıldı. Denizin nhtnnı yalayııından 
.,.fka ıeı duyulma~ı. Sonra bir ~r
ket vapurunun dildüiU, uzaktan, ot
tü. 

Refik dedi ki: 
- Aklıma bir muziplik ıeldi: ~el~ 

bu vapurla celir. içimizden btn hır 
Ç&l'f&f• unlu, onu bahçe kapısmm 
arkaamda beklese ve mehtapta brp
ımı ,CSyle bir dikilivene 1 Biraz alay 
ederiz: 

Gülüştük. içimizde fikri pek par
lak bulanlar oldu. Yalnız Sami gül
medi. Çok ciddt bir taVIrlı : 

- Sakın böyle bir ,ey yapalım 
demeyin. Böyle taka olmaz, dedi. Ve 
bir kadeh rakı yuvarlıyarak anlattı: 

- Ben de eskiden bu kabU taka
lara bayılırdım. Çarf8flara unlarak 
merdiven baflanndan fıpırır ,arkadaı 
lann yataklannı ölü kafalan saklar, 
balonlara kaş, göz yaparak alaca ka
r.anlıkta muar tatlarına bağlar,. i~-

Ba '"muıipôk,, pek pahalıya 
mal oldu. çUnkll, timdi ıize anlata
cağım hldiıeden sonra hayatımın 
sonuna kadar aürükliyeceğim bir vic
dan azabını benliğime apladı. 

Sami biraz durakladı. Ve içini 18· 
ran heyecanı unki biru bastırmak 
için bir yudum rakı içti. Sonra anlat
tı: 

- O tarihte talebeydim. Biiyük 
bir Avrupa ıeiırinde, benim clbi tah
alllerini yapmakta olan birkaç vatan
datla küçük bir otelde oturuyordum. 
Burada kurdupmuz koloni, yabancı 
ülkelerde duyulan yaJmslık, biknlik 
biMinden bizi kurtanyordu. içimizde 
felsefeci, hukukçu, edebiyatçı ve re. 
sam vardı. Reaam olan Hayrettin 
çok eıoiıt, çok çekincen. a~
ni .samanda çok bi.U, romantik bır 
çocuktu. Biz brice, pokere, tavlaya 
kendimizi verirken o, aan'at lrltapla
nna dalar, yahut odaema çekilip aea
aiz ıeuiz relim yapardı. Oda~ 
girmemizi hiç istemezdi. Pek titizdi. 
Kitaplanna, reaimlerine. ıramofonu
na, pliklanna el ıürWmeaine taham
mill edemez, maaaamın Bit deki bir 
kuqunkalemin bile yerinden oyna-. 
mau ona hakild bir rahatsızbk verir
di. Bu huyunu bilen arbdatlar ina
dına odaama cirerler, kitaplan altüat 
eder, cicaralaruu yerlere lilker ve 

Glnefln antren6rQ 
Geıııor 

Günq KulübUniln hem icabmda 
takımda oynamak ve hem de futbol· 
cialeri çalrttırmak üzere lnıiltcre 
Futbol Pederuyonu Genel Sekreteri 
deWetlle bir antrenör ıetirtmekte ol
duğunu yamuıtık. 

Dün lnciltcre Pederuyonu Genel 
Sekreterinden kulübe ıelen m kt p-
lara eore hareketi için antren ta• 
1imat verildiii, antrenörden ı bir 
telsrafta da bu ayın on altnm h
tanbulda bulunacağı bildirilme 
Şu halde bir hafta aoııra 

Kulübıii futbol takımı da iyi 
tren6re kavupcalı: demektir. 

Genel Sekreter Roua, ba antıenlr 
bakkmda verdlli iabatta iamfnin 
Donnelly olduğunu, acıa ..,..anlara 
kadar lnptere liki biriDd ldlmealnln 
kuvvetli talamJarmdan Blakböm Ro
ven'te oynadığını. Avruıııada antre
nörlük ettiltni. bu itibarla masaj 
yapmasını da bilen iyi bir oyuncu ve 
antrenör oldutunu yazmaktadır. 

Bu sene binnci küme lik maçlanna 
ittirak edecek olan Günq futbolcllle
rinin. bByl• bir antrenarle, timdiye 
kadar olduiundan futa muvaffald
yet 161termelerl beklenebilir. 

çocuğu 4eli ederlerdi. 
Hayrettin _sok zayıf ve çellmıi:rdL 

Ona verem diyenler vardı. Vücudun
da diri olan, ıerçetten yapyan yeıi
ne teY iri. ıiyah, pırıl pınl yanan 
gözleri ida. 

Hayrettinin bu marazi halini na
zarı itibara alıp onu rahat bırakma· 
mız cerekirken, bilikis bu dfmdan 
istifade ederek onu rahatau etmell
ten, üzmekten çirkin bir zevkahyor• 
duk. Bir gece Hayrettin odaaıru ki
litlemiı. operaya gitmiıti. Biz d• 
toplanllllf, tavla, iakambil oynuyor • 
duk. Birdenbire dedim ki: 

- Çocuklar, canım Hayrettine bir 
oyun oynamak lıtiyor. Öyle bir oyun 
ki bu geceyi ona rahat geçirtmninl 

Tavla pJmtıaı, iskambil bıfırtıu 
hemen durdu. Millet, kulak kesildi. 
Emrime amade hır durum talandı. 
Hayrettine oyun oynaımya gelince 
herkes fit1 

DtJ&n çıktım. Aptıunı dınledim. 
Kapıcı yoktu. Bir fare hafifliii ile 
indim, Hayrettinin anahtarım aaıb 
olduğu yerden aprdım ve yıikan fır· 
ladım. Çocutun odaıma uaulca gir
dik. Ben zaten ne yapacaeum çoktan 
taaarlamı,tım. Duvarda Bethoveen'in 
alçıdan bir kafası vardı. Canb, ııtı
rapb bir kafa. Hayrettinin yatatuu 
açtık, kafayı yaatığa yerlettirdH~. 
Sonra kendi yataklarımızdan .aldığı
mız yastıklar, battaniyelerle bu kafa
ya bir vücut tekli verdik ve yorganı 
örttük. Sonra Hayrettinin boya kutu 
sundan biraz boya alarak heykelin 

Lanakla . ~~a& 
raf edeyim ki • dlklh... laaftf bir 
tereddtft ı~ ÇUakO manzaraı 
her nedense. korku nrecek mahiyet
teydi. Yatafm içine UAIUIUf bu do
nuk yi!zlü, cam bakıtb adam bir ka· 
dawa tesiri veren nah°' bır manzara 
idi. Sonra içimden: "Adam ıen de. 
Hayrettin bunun Bethooven'in hey
keli olduğunu elbette anlıyacak., de
dim. I 

Elektrifi kapadık ve pencereyi aç• 
tık. Pencerenin iki metro ötelinde 
ıu limbaaı yanıyordu. Ve bu llm
banm nqrettiği donuk 11ık doirudan 
doğruya yataia çarpıyor heykele bir 
hayalet kadar korkun~luk veriyordu. 
Hayrettinin yanmda olan odama çe. 
kildik ve bekledik. Anahtarı yerine 
unqtık. Saat on ikiyi vurdu, merdi
venden bir ayak ıeai iJitildi ve uzua 
bir ftsilrük. 

Hayrettin anahtan delile toktu ve 
kapıyı açtı. 

Hepimiz, nef eaimld tutarak me
rakla bekliyorduk. Hayrettin odaya 
girdi. Kapmm tlddetle kapandılmr 
duyduk. Ve aonrı, bir müddet, her 
teY ıuatu. Daha IODR bir bıprtı, ye
re düten bir ciımin kar aeal. Bekle
dik, ıea yok, gilrilltil yok. Biri : 

- Oilan hayretinden dona bldır 
4edi. 

Birkaç dakika daha seçti. Birden. 
frrladnn. yan odanm kapasını ittim. 
Oda karanlıktı. Kapuun arkaaından 
Hayrettin, boylu boyunca yatıyorı. 
du. Kaldırdık, yatlia c&tUrdük. hey· 
kelin başmm yanma arbdanmızm 
upsan bqmı koyduk, ve blbini din· 
ledik. 

Hayrettin korkudan 61m6'tll. 

Belediyeler konıreai neler 
1apacak 

Belediyeler kanunu belediyelere mt 
him "1er tevdi etmektedir. Fakat ba· 
ar belediyelercle bütçe darlıfı bu ftle 
riıı tamamen ıarUlmeaine qel ol-
mqtur. 

Yakında toplanacak olan Tilrkl• 
ye belediyeler konıreainde konupla
cak iflerin en batında bu meaele seJ
mektedir. Uç yıl evvel hanr1amp mec 
u.e verilemiven yeni belediye versl 
ve reaimleri kanunu koncrede mtla
kere edilecek ve bundan aonn Ku-
rultaya ven1ecektir Kanun Kurulta,
dan çıktıktan IOftra derhal tatbndM 
ceçilecektir. 

Limanda yine aiı .-ardı 
DUn aabah Umanda ene keaff bir 

ıiı tabakıaı vardı Bu ,Osden Akay 
ve Şirketi Hayriye vapurlarınm i'k 
seferleri hayli tnhhlrle yapr1abil
mittir. Siı saat aelcbe clofru baOfle
mit ve vapur aeferlerl lndsama cirmiJ 
tir. 



Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 

I 

Fransa Cibutiye Yeniden Asker 
Göndermeye Başladı 

.. Le Journal" ga~etesinin Ci· 
bu ti aytarı bildiriyor: 

Pazar sabahı koloni askerin
den mürekkep bir Franıız piya .. 
de bölüğü hususi trenle Habc· 
şistana gidecektir. Bu bölük Oi· 
re~ Daua'da Cibuti - Adi~ababa 
dcmiryQlu üzerinde ve hudut -
tan l 50 kilometre öteye yerleş
tirilecektir, 

Dire - Daua'da hatun en bU
yUk tamirat merkezlerinden bi
ri bulunmaktadır, Yüı. kadar 
Fransız makinisti ve aileleri er 
rada oturmaktadırlar. 

Yüzba~ı Bastian'ın irlaresi al
tında bulunmakta olan bu bölük 
22 EylUlde Angcrs üıcrinden Ci 
butiyc gelmi§tir. Beyaz asker
lerden mürekkep olan bu böliik 
mitralyözlerle kuvvetlendiril
miştir, 12 istihkam kilçiik zabi
ti, demiryolu mütehassısları on· 
lara refakat edecektir. Esasen 
on gündenberidir ki Senegılli 
ıiliih§örlerden mlirckkep bir bö. 
lUk hattın 88 inci kilometresin
de nudut i.stssvonu \]zerinde 
bulunan Ali • Snbiet'tc bulun· 
maktadır. Bu hareket hazırlık
ları müstesna olmak üıere 
müstemlekcnin merkezi, yanla
rında cereyan enen büyük hadt-
11clcrden haberleri yokm" gibi 
makin bir haldedirler. 

Vehip Paşa 
rtikbinl 
Vehlp Pa~a tşmamcn nlkbindlr. Pa. 

ıı diyor ki: 
... Ogad n'dc kum.ında ettiğim cep 

hede bütUn mUdafaa teclblrlcrl alın· 
mı§tır, Orada vUcude gctirll•n mUk nı 
mel bir mUd r a hattı saycılnde bir 
Afrika Verdunu yarıtılmı,tır, Eğf::r 
lta·yanlar benim hulundufum mrntı· 
k11ya bir tecavüıdc bulunacıık olurlar 
ıa ikinci bir Corporetto 1 .. ile t"nıtmıŞ 
olacaklardır. Italyanlar clyevm Ual -
Ualda bulunuyorlar ve huduttan iki 
yüı kilometre içende, Hebe§ toprak· 
l...rı üzerinde diğer ilı:i noktayı inat 
tdiyorl r. Bu hava'ide bir tdti yap· 
tu.,,. Siu diyebilirim. ki bııııUn elim
de bulunan kuvvetler ile Italyanları ' 
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bulunduklao m.vıilerdcn yarım lf!at 
içinde dııarıya atmağa muva ff;ık ola· 
c~gırn. Fakat bunun için henür. emir 
almadım, lmparatorun aabrı hudutsuz 
dur. O daima Uluslar $01ycteıinc ve 
büyük dt.vletlere güveniyor. 

ltalyaılların Habeı toprakliırmdiln 
%00 kilometre içeride bulunmaliı, Jt11l 
yanların i<Uç\\k hudut poetaları ar~ıın 
da lcüı;ük hf\cliscler vuku bulduiu h•k 
lcırıda Avrupıya yaydıkları haberleril'I 
doğru olmadığının en büyiik delilidir. 
Türkiyenin Adisababadaki maslahat. 
güzarma bir te" graf gCinder~relç, Tür· 
kiye hükiımetlnin ve Ulualır Soıyetc· 
ı;indekt TUrk murohhatırıın halyanla. 
rın fena niyetlerinden haberdar olm~· 
tarı için, hııkild durumıı kondiıine •n· 
!attım. Bundan bir müd<lot vvel b"· 
rada bir 1 tal yan casusu yakalandı, Bu 
adam ıörrl, Brcpuef uille ıdında !,ir 
Fr nsıı: kont~\ idi ve bütün harekotlo. 
rimiu ve cephıme parklarrmı1a dair 
İtalya" kon•olosuna dtkti1o ilcı yaz;ıl
mıı rapQrlıır veriyortfo . .Sen hukuku 
düvele İ•tini\dcn bu adamı hemen kur 
suna di.ıdircbillrdim. Falrat H11şmct· 
mcap çok iyi bir Jdt\'lndır. Tevldf edi· 
len caeuıı bir mliddct CiiiJıda mi1afir 
rdildlği ( 1) valinin evindo bulundu. 
Umumt kar81'aglhımı bu ~ehre nak· 
lc1:tiCirn %aman bu r~zalcte b1r ı:tıiha-

yet \•erdim ve casusu Harrar'a naJc
ltttirdim. Orada hu usi bir evde sıkı 
bir n~ııtret altına alındı. Somallde l>u· 
lunin Italyan kuvvet'erini ZO bin ka· 
dar tahmin ediyorum. Avfupılı ttal· 
yanlar ve blr o kadar da yerli mUıtlU• 
rnan vardır. 

Uluılar Kurumu - Amar1 ycrrob· 
bi I Bu Hab•ı mH•l••l tl• amma 
ltöt~ bir man••r• aldı. 

Weltwoeh• 

--~------..-_... ................. .,._..._~~--~--------------_..._.... ..... _, 
KIRMIZI VE SiYAH 

meselenin halline bağlı: Accba o, if
fet tulımıktan yorulmu , bedbaht 
olduğu ic;in kötülük eden bir kıdm 
mı? 

STENDHAL. 

Jullen uvlnçlı: ! 
- Sureti"! çıkarır. asıllarını yine 

getirMm, dedi. 

O zamana kadar hie ağzını açmr
" yan Altamira birden sö~c kanırp: 

- Bizim bu kanır tuklarırnıı ım•n 
\dmı~,.,ın lculıı ın• gitmuln. 

Julien: 
- Kat'inen, dedi. ıin ı•ufim 

llzcrlne sftı: verlri!ft. 
- Relki de, şanı yJrmi kere tıöy· 

ledi ~im gibi. sadece Fransız bcrıben· 
liğidir, dedi: yaradılısmdan kuavctU 
ve hissiz olan o kadını fü;en belki de 
ndece, tanınmı bir kumı~ tecimeni 
olan babumı hatırlamasıdır.. Onun 
bahtiyır olmaıı için bir tok yol var· 
dır: Tolcdo'yı (2) götürmeli. on" 
hu Jiin cehennemi taevir edecek bir 
pıpalirn eline bırakmalı. 

Julien kapıdan çıkarken don Oie· 
co ona yine vckarlı: 

- Altımira aiıin de bizlerden ot. 
duğunuzu söylüyor. dedi. Bir gün 
si.t, bi:tim öı11enligc (hiirrlyete) u. 
mernizc yardım edersin iı: bunun icin 
ben de siıin o eflenccniıc y2rdım 
ederim. Maclame de Fervıquca'ın füı· 
1ubunu bilmeniz iyi olur: itte onun 
kendi elyaım ile dört mcktub'L 

'2) 'T'ulayııla. 

- Allah i lnlzl rasg~tlrsln 1 
DQn Olego Bustos, Altamira ile 

Jullen'! $C$~1t ıcniı: merdiven batı· 
11ı kadar ge~lrdi. 

Bu 1ahnc Julien'i biraı '"'elendir· 
misti: aı kaldı gill\.imşiyeçektl. tsln· 
drn: "Biılm dindcır Altamlra d4, gti. 
nıh işlemek için bilna yardım edi· 
yor,, diyQrdu. 

J)on "'Dlcgo Blııtcı~ öyle citlcli ciddi 
anll\tırkcn ]lllieıı Aligrc koııA~ı saati. 
nin scııin~ kulak vc:rmiıtti. 

Yemek 1111ti v;ıldı1şı •ordu, demek 
biraı: vonrn Mııt:1:i{fo1

i gön:cckti 1 Ko
naaıı döndü ve ür:cıno bcıenc ıiyinrli. 

Ama merdivendl'n iıı rkırı ı "lşt' 
bu birici!( budalalık. dcd;: prince, 
KorooH'un dediklerini tam t~ıtma .. 
lı ... 

Tekrar od11'"1 cıkıp UıtünU dejiiş-

Tarafın Askeri Kabiliyeti 
italyanlar Habeş Askerlerini 

Partiyi Kolay Kolay 
Tanklarla Çiğneyerek 

Kaza namazlar 
Habeşlilerin Top Ve Cephaneden Ziyade Cesaretleri Ve Sonra 

Vardır Hareketlerinde Başdöndürücü Çabuklukları 
"Porıa • Soir' danı 

BugUn A.duva'dın bahsediliyor. 
Fakat umumiyetle unutuluyor ki f. 
talyının bu hezimetinden evvel di
~er bir hezimeti daha vprdır, }Ju dı 
ay"I ahval ve 9erait dahilinde vukll• 
bulmuştur. Bu da bu andı Habeşiıı
tanda mevcut (evknlid' btr itimadı 
ve Habeşlilerin yeniden galip gele~ 
ı:elduJnden emin olduklarını göster. 
mektedir. 

Adua'dan evvel huimct Dovgalide 
olmu.,tu. 11187 de Amiral Calmi ta. 
rafından 'Muuanrn iş,alinden biru 
ıonra İtalvanlar hiçbir mukavemet 
görrniyec,.klerlni zanntdcrek Haho. 
ıistanda ilerlediler. Fakat feci bir 
ıurettc aldandılar ve ıUratle all!hları 
ve a~ırlılcJarı ile beraher kaçmağa 
buladılar. On sene ıcınra Adua'da 
görünüşe bakarak ayni aldanıı ve: 
ayni muvaffalcıyetılılilr,. 

1896 da Aduada neler olduğu ma. 
lı'.ımdur. J',1'uele birkaç ıaatte ha11e
dilml ti. O sabah O~neral Baratleri 
nin kumınduı altındı bulunan 16 
bin kisi Adua ovasında gün a/!arır. 
kan bi~iblrhırUe kırsılı malc Ür.f!rr 
dwrt koldan geceleyin y~la çıkmı,tı. 
F•kıt h\I on altı bin kisi. tanveri a
ğımrkrn, iyi bir tekilde ıilahlınmış 
ı 00 bln H•bc1llnin hile umun• u~ra· 
mıstı. Savaş saat üc; doğr\I bula· 
mı~tı. Sut yc<lide her fillY bitmitti. 
Meydandıa 2500 İtalyan ce1~dl hl· 
mt"tı. Yalnız l O bin eşir ve 2000 
asker ve çcocral Baratlerf fcl4ketten 
kurtulabilmlslerdl. 

Habeşliler bu büyük hatırayı ~Ö· 
r.önUndıı hıılunduruyorlar. İçlrrinden 
ptk ıı:r, ıı.hvtl vo •erıitin l fJ96nm 
ayni eılmadı~mt İdrak cdcc:ek bir vıı· 
ziyettedir. Onlara beyhude ycrcı tay· 
yare, tllnk, mitralvoı:, seri atesli top• 
larla mUcchhe7. BO bin kisilik bir or
du ile k1rıılaJacaklrırını aövlerseniı 
sizi nezaketle dinlerler. Fakat onla• 
n kanchramınınu:, 
Zihinlerind~n meseli Japonlarırı A•

y;ıda oJdu-u ibi orılarm da Afri'·;ı,. 

da bir şey olduklarını ve İtalyanla· 
rın. Rutların Japon orduları kartı· 
srn<;i• kırıldığı gibi kmlacaklan fik
rini cıkaramazsınız. 
Habeşllterln !llAhları hakkuıda 

kat'i mall'ımat almak güçtür. Fakat 
hakikat şundan ibarettir: Habestl\cr 
bir mllyon aslccri ıcfcrber edebnir· 
ler. Pakıt ecpheye ancak '00 btn as
ıter sevltedebftlrler. l;UnkU ancak 
~00 bin tllfeklerl vardır. 

Bu tü(cklerin bir kısmı b\ivi"k capta 
ve cıki modclt'\e ve bir kısmı da mo
dfr" tUleltlerdlr, 

Cephaneye gelince: İmparator kili· 
liyetli miktarda miihinıınıt toplamış
tır. Fıtkıt bu cı;ki mühimmat ncvc 
yarar? Ac;alıa bozulmarnı~ mıdır? 
Sonra. Habeş askerinin !!Uvenctiğl 
2~0 bin hartuç tükendi!! ,a,.,ı.n aca
ba yenisini nereden bulaenklarc1ır? 
Adiı Abab~d• fis(lnk (ahrik"'' yok· 
tur. Son zamıını11'rda bir lneifüıin 
böyle bir fııbrikı lc"rm k~ olduitu 
oöylcnml •«ı ele bll hab11r teyit edil· 
mcmiştir. 
T9pçu.ycı lfnı;e lıu ela ıuırn'tcak 

haldedir. Men«ılik z11manın{ian knlma 

tirdi. daha ndc i çan sa lı~ı bir yol
cu elbiııesl giyindi. 

Jçindc11 ı •1t;imdi. dedi. 111111 iıt IJ;ı .. 
kıPlard• .. , Dahı uat be buçuktu: 
ık Jm )•eme lncı ıı ~t altıda otımı~ 
!urdu. Ş6yle bir &alona lnr.ylm d dl ı 
orada klmı clkl r yoktu. M nvi kana• 
rıımln yırnrnı K lince yere kapaııırçı" 
11ına dlı ç6ktU, Mathllde'ln tı•r vıl(lt 
kolunu d11yadı ı y rl tlf)tü, g6ılcrln· 
den y• lır bo§ındı: ar; Mınn yınalc
lım ate• cibl idi. Öfke llr. ı ''Bu •R"" 
talcı duyaınh r ıtdermenln bf r ç•· 
rnl ı dtdl ı Hıl hia!r.riml btılH ede~ k. 
Kendine bir çeki dUı:en v rmek lcln 
elin bir ıuctc 11ldı: üç d8rt defa 
Hlondın bilhÇtı)'C Cfdlp celdl. 

4nnk bir bUyUk meu alacı ıhını 
11klın-dıkt1n aonrı. o da yine tiril 
tiril tltrlycırek, mRdemolıclle de Jı 
Mole'un p nçcrcıine cSı kıldırıp bı· 
kıblldl. Penc re ırmırkı kıpı1r itli: 
Jullen u kıhnn yere yılıhvcrccektl, 
meıe eğıcına tlıtunup uıı:un ıaman 
!yle durdu: ıonrı ,,.ndeliyc 1tındell· 
r~ bahçıvanın mcrcllvcninc bıkm•iı 
ıhti, 

Zlnçlrln hallca ı tJlihi 1timrllkindon 
l>il'''Utlln lıukı olrlıı 'll ı:U.,\t<"rle kır· 
dı;ı halkı daha tamir edllmcml~tl. 
Jullen, içinden ı:clen r.ıl~ın.: bir hi~· 
ııc ırnılırı o halk•yı •ldı, baatır·ı bu· 
tırı tspıu. 

ılondan bıhçeyc, bıhçedf'n ulona 
avare avare girip çıktıktan ~onra Ju
lien fena halde yorgunluk hissetme 

Hcıbef topraklanncla ltolyan to,,~uları bi,. lopu bir yama çtan yu•an felıiyorlo.r 

40 eeki top vardır, 1mparatorun taç 
glydJli ~aman Fransa Cumhur ba~ 
kanı 7 S modeli bir dat topu hediye 
etrrıi"'ti. 1 O kadır seri ate li Krup to. 
pu, birkaç büyük mitralvoz var. Ve 
hepsi ete bundan ibarettir. Şunu da 
ilave edeUm ki burada herkeş Habes
lilerin iyi atıcı olduklarına dair oları 
~özlere İ§tinı.k etmiyorlar. Övlev!le 
Habc§lller l(fln ne kalıyor? K,ndi\ı:• 
rlnc ve Allaha olan itimatları ve dzığ
larmın gUçlfll<JcıJ iklim ve ıtm • 
sarma hareketlerinC1e gôstcrdlkleri 
başdöndürücü ç;ıbuk1uk. tahammül, 
vıı tanperverHJ< ve 'esarrt /,. 

ltalYi\f\lar U al U al't işgal ettikleri 
~ımırn tank lcııllanmrşlarclı. Habetli· 
lc:r bövlc: bir makinevi ille drfı ol@· 
rak ~örmü~lcrf\i. Bu tanklndın biri 
bir yardın unjıya vuvıtrlandrf rndı1n 
bu çelik h•n'V'll1Tn ölrliiiTiirı ii ıiilnl'lrıt· 
ml•l r v ünrin silahlı hUcum •t· 
mitlw"lr. Ncıticod ne cılduğ'u rna• 
lfım •. Ölc1ii Mtinü ı;tnnrt•ikl11rj hıı h~"· 
v~n: bittabi yiiılerce Hı beşliyi biç• 
mi tir. 

Bıt fılfrı, manidındır Huhift ilk 
ür.1Mind ne!l'r olac1ıfı Juklcındtı 

bir fikir vererilir. Hab11ı;lller tıtnklu 
ve mltralvoJlnr üır, rine dfılictEiııe a
tıl•ı-ıJl'ur1ır. 'Rıı. hir kıtal ol11ri!k ır. 
F"k•t ftıılyııntar lnıııunlı mırtivi kil· 
zanrnıs olmıyAc•klardır, Ond11n son· 
rı lıalciki uvJcı h;uıhvar.ııktrr, LTnut· 
mamıhdır 1'i biı: Frımtıı~lar Faııı 
l Q07 de y~k bilst~~· . Fillcat bugün 
llOn asi k;ııhılr he11ıı 7 ıtııat iltıııA alr
ntmamııttır. Sonr" hiıim tı<:nC'bi kj· 
yonlarımıı ve: miirıtt:l'l"' 1 ke ask~rlcıri
mil. vardır. Bunların ltillvf!nlerr gü
'cındirmed..,n ~öylivclim ki, emsalşiz 
oldulcl~rı iddia edilebilir, 

ğc başla<Sı; bunu hir mllvaffa}nyet 
sayın sc:vlrıdi. "Bu şaycdc: goz\crlm 
parlıımaı, ısıl halim annlatılma" 1 .. 
diyordu, ofrııyıı oturacııkhu birer 
birer JtCl!yordu: kapının her f!cılı
•ınd11 Jull n, kalbi duruverecckmi 

lhi blr hall'can J:"çlrivardu, 
Sofr :•a oturuldu. Mıdcmoiaellt. de 

hı Molc her ı8ml!"kl 11c1rtfnrl.,n ıııuı. 
m11mr tı, herkeatcn ııonr.." J:cldi. Juli· 
<m'I HrUrı~~ lııwtr 1mıır 'ı nnı•.. '· 
rlan cHSnı1U~Un!l ıöylcmcmltlcırdl, ]u• 
tlt-n. rı•{nc" Kor11 of 'u• ı X ~lir111 il 
h11 ırlnvın ,,ilerine bıktf: etleri titri· 
vordu. Bunu tirilnce ltc:ndifl d,. .... 
rif (dilmo1: der"c de hcvecıını dUt
tU ı çok llklir ki bu ",. .. ı ı.n1ı~· çıt· 
dee vcırRunluktın f!'tlıHğlni 111ndırı· 
eılc blr hat t kınıblh1i. 

M. de Lı Molo Jull n'ln m thlnl 
etti. Blru: aonr• muqul d anı bir· 
lcac ıöı ıövleylp yorııun halinden 
dalavı tebrik etti. Jull n her ın iç.in. 
dcın: "Mıııdamoltıcıll d ı.ı Mnlcı11 
bakmamıhyrm ama ona bıkmaktan 
çekinır gil 1 bir halim de olmıımalı,. 
dlvordu. "Baıım• gelen ! lakettcm 
ıeklr: "'tin önce ıııml ini em vlnı:ı llvlcı 
Qlmalı,,,, Rlôe etti~! muvftffakıvf!tten 
!1'lflmnun Olacnk !!ÖZl"r lııftti. ınJnnıla 
kaMı. ilk dcla olıırnlc mırqulıc de 
l.-1! Mcıle'ıı ilgi Öı>t rdl. onıın etrafı· 
nı ıtlın klm11cleri konııttıırmıık, ııoh· 
hMI cınlındırmak için cllodcn cclc· 
ni yaptı. 

Bu nozaketin mükıiratını ~örrlü: 

Genel Harbe Karşı Koymalı 

Journal "Cenevre Nihayet 
Barutu Ateşlemiştir,, Diyor 

ı.~ Journal'den: 
Bu ahenksizliğin umumi bir harbe 

nıün<;c:r olmasın<> müsaıdc: edilecek 
mi? 

Artık ıöz toplara v rilmiı; oldu~u 
bir ıamında kıybedilecr.k :ı:amın 
yok.ur. Birinc;i ahenksizlik, bir lıarıı 

tet•kk-Oltinü, t;avag aleti haline geti
ı en a henkıtzllktir. U ı uııla r Sosyetesi 

olmadığı zamanlarda, ltalyının bu· 
gi.in ka.rırlıttrğr mühim ııömilrgı l~le· 
ri cibi mesC'lcJ r, h rp mcteleDİ mcv· 
Zllubahs olmadan halledilirdi. Çünkil 
ItalyJ, F'ran a ve Inıiltereyi kona. 
makta blrln~I derecede ilci.kadardır . 
Şunu unutmamak lbımdır ki pren· 

3İp itib rilc, )'Oni arsrn)ysııl te ekklil· 
de, uz aşma fikrile hareket çttigi tık· 
dird , mandal;u rejimi vaşıti~ile ~c
nltlcme ılya1111rnı lcondlısiııi uydura• 
bilir. Fcıkat Habeş mcıselcııindc ne. 
elen bundlln ayrıldı? ÇtinkU Inglltere 
daha başlangıçta ltalyayı lıı:r tUrlil 

}lakkından VfiZ~eÇmCfıC m~cbı.ır ede• 
cc:k bir cklldc idare eımiştir. Inıll· 
tere niçin bunu y~ptı, çUnkU lngiliı 

kabinesi haşrmlarına karşı en iyi sc-

saat selt!Ee dor.ru madamc d~ Fer
vaques'ın geldiği haber verildi. J u• 
lien IH!mcn cıktl' biraz ııonra itina 
ile ı?iylnml bir hilldc içeri girdi. 
Mıd11T1c de 1.11 Mole, Jıılien'in böyle 
HY ı ctmrıılndcn pek mlıtchııs i& ol
dıı. mcmnuıılyrtinl göatcrmck iç.in 
mı<lamc de Fervıuıııcı'ı oııun eya
hl!tlni anl11ttı. J11litn. ~lMerlnl Mat. 
hlldcı'cı göMcrmlyccek bir ıurdte, 
rrıur. ı.lın kuı ınrn yanınchıld şaıı
dal "Yt oturdu. Korta ftmrk 11aati· 
nln )•oluna. yöntemine < ıclııbu erka
nırı•) tam uvmın bir hal tnkınrnıs, 
madıme de F'ervııcıuea'a ımn de-rece 
hayrıınlık g6ııtrriyordu. Prince dt 
Korıı aff'un ht.d!vr: cttl~i rlll ;ki 
mektubun birlnc:lil, hıvranlık hlsd 
Unrlnr .,ıız:ılmı parlak cUmlclC'rlc 
b11hvordu. 

Madllmcı de P'ervıqııeı Orı~ra • 
Buff ı'yı gldcc mnl 116vledl. Julien 
hemen orayı kootu; chevalier de 
Beıuvolılı'yl buldu '" omJnlı bera
ber. m b yn aaı\zadnlerl için ayrıt
mrı locılırdıın birine ~irdl; bu loc•. 
mndımı: de Forvaqucı'ınkinln tam 
yıınrnrhı idi. Jullen ııö:ı:lcrlni ondan 
ayırm dı, 
Konağa ctönUncc: '1Brn hu kııo;;ıı

mırnın (muhaı;ıırıının) ~i.inü gUniiııe 
bir dt'ft't':rlni tutmalıyım dedim; yok· • yrıptı •ım h\lcumlarr llntıtunım.,. 
Ktndinl ı:orlayır bu canıııkıcı konu 
Uı:erlnc iki Uc Hvıra ~·udt vı b6v]ı.-
ce. do!!nısu büvük is! mademoiselle 

im k f'tlarım ti rc:n k l tedl. rig• 
ton'da toplanan ıoı;yall t kongre 1 ôe, 
bu man vranın en açık neticesi ame • 
fırka ı m~nıuplarının l)tedenberl ile• 
rlyc ıürdllk1erl mcıı'ullycıtl muhafaza• 
k5.r1ar lııerlnc atmalcırına mtisaadl 
etmek oldlıeunıı ~östermlşttr. 

Böylece en harıretli barı tarıf tar· 
ları bile tüol miiayycıdclsri yani gcııel 
sava!1 lı>temiıterdlr. Dunu da lJluslııl' 
$oıyoteılı,iı1 §•reflni korumak i~ll' 

değil, Mussolini"yi yıkmak i~in i w 
ml~\erdir, Bıı hususta yapıla~k ye· 
,anc ~ey, tehlikeli yoldan ,ı:rl dem· 
mektir. Eğer sebepsiz bir tecavüz tcş• 
bit edllnı miş i•e, r men m"barebt 
de yok dcım kf r. BLI takdirde bi' 
içim '"'" dcnlı mOnıkalAtını boı01•• 
ğa tıakkı yok\ur. Fakat bunun aksin• 

olarak tecavUz o1d!.!lıt anta~ılaç:ık "' 
!ursa, Uluslar Soşyetc i ıniı>akının 011 
ı:ıltını;ı maddc:ııi m\lcilıince, Sosyete 
azJt!'lr bulunan devletler otomatilc bit 
~ekilde ltalya !\e hali harptedirtct• 
iste Cenevre makanizması barutu bllY
le atc§lemi tir. Bu ıhcnksiılik r~ıco• 

rundan acaba sakınılacak mı? 

de Li Mole'u hemen hemen hiç dU· 
1Unm1Jnı ge muvaffak oldu. 

Julicn yolda ik n, Miltbildc orı\I 
h<:mcn hemen unutmu~tlı. "'Nihayet 
bay• •ı adilrııın biri, diyordu; 0111.1; 
adı bana daima h y ıımm en buyu 
lck ini hatırlat ctık. Herkesin a1'11' 
!ılık ııihıluk. namuı; dediği ŞC)'ıcre 
clöniip ıııdık klllnı;ılı; onları unutrni~ 
bir kadın için mahvolınaktır,, Miif' 
qui~ de Croiseııois tarafı ile çoJ<tB~ 
brri bı~]~mış olan konuşmalara artı1• hayırlı bır ıomıç verilmesine ri-'I 0 • 

du. Cro.isC'n~ia liCvincinden çddırı}'D~, 
du: bırı rıılıp (1 OMq Maıhilde'dC 1 

tlhar ederek ördüCU bu h Un. k11df, 
re boyurı c~mckt<:n baş}t bir ıeY 0 ıı 
mndıfıııı öyl~c Croiı,nois doğrııt 
pek ! rdı. ~e 

Jul\en'i eörünce, madcmQi11clle. j. 
La Mole"un bUtlin fiklrl ri d ~·t~ 
''hin doğrusunu ıra.nık beninı ~ 
cam o, dedi: ben ıcrçcktcn akıllılı ~ 
~liluluk ıöatermek i&tiyorum. 11~ 
A ıl o"a varmıılıyım... r. 

Julicn'in taciz ctmeğe kalkica~ırı11, keqcrli kederli haller takmaca~• 
1 

nnıyorr vPrccegl ccwapları h11ıırr' 
}'Ordu: Jıılle,,, yc:maict"n kaJlcııt ~ 
hic {iphcııh: ((cllp onuııla konueıfl11, 
irtlvec:clcti ! Ovsakl .hılirn hiç 1c1r:11 
damııclı, ulondııı çıkmaClı: göılt~ 
bir kere hile bahçey çcvirırıc:ıii: 
na içi titriyordu ama ıu:;1ba kı1t1811 
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o DAKıK 
Asam 1 T plandı =-;-::!.~= Son Telgraflar 

Dünkü Toplanhda Zecri Tedbir- General Kandili dün Harp ph de Ka ıhklı Ha-
ler Kararla~~!!~~de~mite Yapıldı . hükümeti ele aldı t zırlık ve T:Uı!uz~~k!!:i~;:_ 

tıyelerlnhı ftdfelerl Saat pakttan 
cloldQunu 'l'5Jlemif. ancak. mutkflli 
.. ortadaD ~ olmak için irti
bat kcımiteal tepillnin namblenin 
Wr bran suretinde delil bir amma 
pldiade ohmı"'N teklif ttllÜftir. 

Awaturya •e llacariltan deteıeJe
rl d8nJdl beJanatlarma atfen ihtlru 
b~ mabafua ettilderlnl bildir 
di. irtibat komiteal t.piU bllıkmda
ki karar aureti, bun~ bir karar ola· 
rak clelfl. Aaambleniri bir amma tek
linde tadil olunarak reye konmut ve 
bü muballfe Ye ild mu.teaıdfe kup 
ittifakla 51 reyle kabul edlJmlttir. 

Kralın Hemen Getirilmesi Bekleniyor 

[Bq tarafı 1 incide] 
tnla etmlJe llarar ftnDelr için topta. blrledn lwlet•wal ........... ltaber 
wötır. 1er tamanaile ıphrzdır. 

Atma. 18 AA - (lteuter>: ıcon- Yunan d 
cHliain melli adladatlan Atina mev-:.. n:::-.J,T,.eraJ~~:~ 6rfl idare 
Repopu n denis trlrhı 1-ı'biye bq Belgrad, 10 A.A. - Bitin 
kam Ekonomu'dur. Şehirde ıtltb Yunaniıtanda CSrft idare ilin._ 
hilkt'in ıbektedlr. dildiji bildirilmektedir. 
.,!n~i;üı~ <l*neloya müracaat etme 
uauHl ile dedaal lrurulmumı uluaat den Kralı eetirecelder 
lalDbleye tô1lf etmek late)'en miifrit Atina, 10 A.A. - Reuter a • 

BiltUn uluaJar IOlyetm üyelerinin 
ltdrak edebileceii irtibat ıa...ıteli 
yana abalı toplanacelr 'H itle laerl 
de A"'Dble istlma cleneeial lrapya
caktır. 

knlcdan tealda qeal De Çaldaria. iç tJtnn ..... .., bildiri•yor: 
bebnhpu Tlleotokia'e teklif et:mif. ,,-- ~-· 

""""' iı ı rı.. ~ .::.ım ~u ih~°!:!:!'ı'1e: .,:~ '!!!__ ~ ~ 
Cen ....... .ı-.A 1 tantf ............ .,.... çnenlerfn 1rmd •-" r-

ene, 10 (A.A.) - lrtilıat ko- 1manaı.a. deftm etmektedir. Atina ya a ve ıeneJoya milracaat 
mitai için sı dn1et rq nrmit. ..... edi1melaüdn tekrar kurulacak • 

:.~.,.tal 11,.• ~ ~JnmnOJL :==:..= bJJn~ tir. 
tur ltt ...... .::' ..... -.:~ .. - ________ ., im hemen karuluta lehine shteriler- Kondilia ye:ü kabineyi tetJdl 

• m-·r _. .. mlltewı ol • de bulanmata clnet etmektedir. Sflel etmek ödevbd ilerine alac:.c 
lllU O.ere blltltD u,. dnleder komi- lrunetler her ihtimale kup bıuır bu- bundan IODl'a parllmento kl'ab 
ft1e ~z=: ,,._ tunduruım.JRadır. KapitUJllyonJarm tahta cetiribneline tarar vere • 

.,,.,..,.,.. r-'fttlV-IGr. =bldın1mllı.==:s:;---yahut-~buna=:==bem-er=-=ted~-;.;cekti;;:::;:;"r:::·:_ ______ _ 
Londra, 10 A.A. - Ranso - y t s ~ ~~büan~ unanis anı imdi Bir ihtilal 

nm 11 bin ıncms lirabk ağır K ·t ·d 
maki• •parifiııi yapmaktan omı esi ı are Ediyor 
vazgeçtifini ve aynca İtalyan 
Hava S.Jranlıp ile bilyiik bir ili- Zayimisin istifam bekleniyor. 
parif için yapılmakta olan ko • Kral 3 Tepinden IOMl eeliyo• 
uu...ıan kemijni bil~. l.dna. ıo A.li. - uı...ı xuruı ..ı 1rura1ma .... -- wermai 

,.,,,,...,_ AlneriW.. toplaaarak krallılm iadelile mqcul mel olan mW.7- Weei :; 
"°711... .,.. .-.,... ~~ ..... ..ı tamp mü.11edlide oJac:ütır. Cumar •11•0• l11 a17erlar. i:;b'ah~ı0ena::1raı KondiUabı baıpanı ZtimWn 1at:tfam beldenlyor. 

Roma. 10 A.A. - Ambargo • AmJral :illGIDo. Ha ::oıoa Dıt Bakanı llıbi1D01 YunınlRımn 
1D ..,._,.le ve İtalyan gemile- D.a-....... __ t-~"'~' .:!ı..tlr :a1f Ceaevrode delecnl olarak Jralwk • 
ri ile ..,.ııatfn ıöaterdili tehli· j;~- .,._. ..... -. · ..,un. tır. S T.,..dea tonra kral y..,._ 
kelerden öttiril bilktlmeti mesu • komitenin .uifell, 7eril laılQe tana a.dete ..._ olanaakbı Knlm 

li
v- , __ ......_ __ ._ 1:"çın· Amen" - :;ıard. kurulmu bltecelfnl taylc- •..setine kadar Gealra1 g-iu, m. 
.,~•- aunauu•• er ır. Ja niyabet edecektk 

kanın aldığı tedbirler Romada Sonteırinde yapılacak reyilm ulu-

car 

Filoları H r 
., 
u 

Uçuşlan apıyor 
A1mara, 10 (A.A.) - Reuter A· yerdedir. Şimal orduaunun haft m• 

-tuıımwer: lem milıademclcrcl\ vetleri bep Mından uç~ '!lu-

cmDIMlındlm mıı 
pçımleri 
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BORSA 

10 Birinciteşrin Perşembe 

PARALAR 

Alıt ..... 
Sterlin " 615.- 618.-
Dolar 124.SO 126.-
%0 Franıız fraıısı 165.- 168.-
20 Liret 176.- 180.-
20 B lçika lrangı 8-0.- 82.-
20 Drahmi 22.- 24-
26 hviçre fr. 815.- 818.-
Florin az.- 84.-
20 Çele Kuron Sil.- $16-
Avuıtuf'J'• ılın 22.- 23.-
Marlc 33.- 34.-
Zlotı 22,50 2i.-
Pcn~o 24.- 25.-
20 Ley 14.- ı .-
l.eva ::zz.- ı4.-
20 Dırar 52.- 54.-
Yen 34.- 35.-
hv ç Kuron 31.- 32.-
Altm 942.- 944.-
Mcddıyc 52,75 53,25 
Banknot 232.- 2H.-

iKTiDARSIZLIK 
VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
BiTKiNLiK. ... 

~i S T E K S i Z L i K 
~BELGEVSEKLiGi 
1-...ı~YORGUNLU~ 

::;!,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ Türk Hava Kurumu ~ - -
--c e_K_L_E_RK.-•pan-. 1 Büyük Piyangosu i 

5_ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir =-12.os.2s Parla Uzcrinc 
İnı;lllz lirası 
Dolar. 

618- E 19.cu tertip 6.cı Ke ide 11 1. ci Tefrln 936 dedir=: 
Q.79.40 - -

:.:~:;: ~- B ü y ü k i k r a m i y e ~-2.44,18 

Lıret 
BcJı; 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pczcta 

:gm ~ 200.000 Liradır ! 
s.so.es 5 

00 
= 

ı. •ı.s1 := Ayr1ca : 30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10,0 __ _ 
4.Zl- - 1 k • sı.•o :::: Llrahk ikramiyelerle beheri (50,000) Lira ı :: 

Mark 
Zloti 

61.n.ss _5 iki mUkftfat vardır. =: 
34,1Jfı.3J 

Pcnıo 
LeJ 
Dınar 
Ven 
Çcnı09etl 
İ5veQ kuroııu 

2·i~::~ Jillııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
7609 S,14,4!i 

ESHAM 

tı &nkuı MU- 92.-
" N. 9.50 

,, ,, H. 9.60 
Anadolu % 60 22.SIO 

.. % 100 38.-
Şırkctihayrlyc 15' 
Tramvay 22 -
Bomonti • Nektar 6.75 
Tcrkorı lb-
Rcjı 2,l~ 
/\ lın Çlrııtnto us 
Mcr cı Bankıaı 57 30 
Oımanlı Bankası 22.-
Tclcfon 9-
lttihat De irmcnclllk T.A.Ş. 7.35 
$ark Deiirmcnlcri O 70 
Sarlr Merkez: Eczaneıi 4.-

•SlıKRAZLAR 

Turko Borcu I 
.. lI 
.. .. uı 

Ergani 

Rrhtm1 JO.
An dolu 1 ve ll Kupon lı:uik 39.-

" 111 40.-
Anadolu MUmcsıdl 43.-

Milli müdafaa Vekaletinden: 
istanbuldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadaki 

Bur;:;a Askeri Lisesinin l O ve 11 inci sınıflarına yeniden 
talebe almacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek· 
t .. mlere veya Askerlik şubelerine hemen müracaattan i
lan olunur. ( 328) ( 6 ı 65) 1so2 

• 

R E V U E Sutleri 

en dakik, en husu, en '°" cnodell r 

81tVOÔLU'"CI• ı MI IRl.I latlk!AI Caaa .. ı 890 

o AL.AT A'C1•: AATCI MaVER TU ... ı C•GdHI ıo 
ISTANBUL'da ı A, IU!ŞIŞVAN, Şuıta,. .. •tN.m, 

Yenı Camı Cadcıueı 4 

ANKARA' d• ı RIZA TEVFiK, Ban11.aı•• C•CIClfHI e 

Umumi Oaı:ıoau : laıanbul, Bança K•Pı, Ta, Han 10 Teleton: 21364 

ŞtRKET BANKA VE MAL 
Mernurlarınıa mahsus K. KömlireUya· 

nın a ri ve ticari kitapları 
Yeni harflerle: • tenr.illi bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü J 22,50 
Tkari malümat ve bankacılık 105 
lktlaadf ilmi 87 ,50 
lhtiaas muhnebeleri t 7 S 
(Şirket, sanayi. draat ve banka) 

Ticari ve mali ehap 70 
Lugaritma cetvelleri (yeni 
rakkamlarla) 56 

Batlıca auı )'eri: İkbal kUtüphane i 

Deniz yolları 
iSLi:~ fME'il 

4centelerl · KarekMv K8pr0bıtı 

Trl •236? - Sirkeel MilhilrdH· 

111111 •adc Han. Tel. ın•o 111111 

Mersin yolu 
KONYA upuTu 13 birinci

teşTİn PAZAR rünu saat 10 da 
MERSiNE k•dar 1163 O •• 

Trabzon yoıu 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 14878 lira olan muhtelif alat ve 
edevat 7-11-935 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın almacak
tır. 

Bu işe g·irmek isteyenlerin 1115.85 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
nı giin saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri Jazrmdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinde ve Haydarpaşada TeseJlüm ve Sevk Mü
dürlüğünden alınabilir. ( 6194) 7854 

Muhammen bedelleri ile mıktarları, eksiltme tarihi, 
günü, saati ve muvakkat teminat mıkfarları aşağıda 
yazılı malzeme kapalı zarf us4lü ile Ankarada 1dare Bi
nasında Satın alınacaktır. Bu işlere girmek isteyenlerin 
hizalarında yazılı olan muvakkat teminatı vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeye manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ek
siltme günü saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vern1eleri lazımdır. Bu işlere aid şartnameler Haydarpa
~ada tesellüm ve sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malze
me dairesinde parasrz olarak dağıtılmaktadır. ( 6195) 

İıımi Muhammen Eksiltme tarihi Muvakkat 

Bedeli GUnU ve Saati teminat 

77 kalem elektrik telleri 15260 Lira 8-11·935 Cuma 1144,50 Lira 

ve kabloları. 

10 kalem muhtelif Kriko 7803,96 Lira 

ve veren 

15,30 da 

ll-tt-935 Pa· 

zartesi lS,30 da 

.585,30 Lira 

1928 

İlk iki eksiltmesi f cshedilen ve muhammen bedeli 
8856 lira olan miktarları aşağJda yazılı yatak eşyası 26-
10-93 5 cumartesi günü saat 1 O da pazarlıkla Ankarda 
idare binasında satın 1 alınacaktır. Bu işe girmek istiyen
lerin 664.20 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve işe girmeye manii kanu
ni .bulunmadığına dair beyannamelerle ayni gün tayin 
edilen saatte malzeme dairesi komisyonunda hazır bu
lunmaları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa
da Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malze
me dairesinde görülebilir. 

400 tane pamuk şilte. 30 tane seyyar karyola şiltesi, 
1600 tane yatak ve yorgan çarşafı, 200 tane küçük. 
1 000 tane büyük yastık yüzü. 50 tane küçük, 300 tane 
büyük baş yastığı, 200 tane cibinlik. (6337) 

Muhammen bedeli 18 bin lira olan 9 tane basit makas 
takımı 25 ikinciteşri'ri 1935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankarada idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

lşe girmek istiyenlerin 1350 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 i.incü 
maddesi mucibince işe girmiye kanuni manileri bulun· 
madığma dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinden ve Haydarpaşacla Tesellüm ve Sevk Müdürlü
ğünden dağıtılmaktadır ( 6 l 96) 

------------~----.-------------..... ------------------
ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Bakırköy Sulh Hukuk H6kimligin· ANKARA npuru 1 ~ 8 rin· Keşif bedeli 604 lira 34 kuruş olan Yalova kaymakamlık kona· 
den: cit•şrın CUMARTESi ıünu ... ğında moble işi tamiri açık eksiltmeye konulmuş eksiltme günün-

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN ASACI: ___ _ 

J - Suratli 5. Sokak 5. 
2 - Can 4. Sı.ı taeıyjn 4. 
3 - Efendı 3. Deva 3. Çmırra\:. 
4 - Dakik z. Boı 3. Bir hece 2. 
S - Bızzat kcndial 5. Ciuez 3. 
6 - Bır çiçek 8. 
7 - Nakus 3. Y\lva 2. Zenci .t, 
6 - Tır 2. Elbıscnın boynu 4. 
9 - Trabzonlu 3 Sıyh 4. Vuman lc

kcaı 2. 
JO - Buyük 3. D hı! 2. 
11 - lnce dcgıl 5. Kırlı 3. 

Oünkü Bulmıscamızın halli 
SOLDAN SAÔA VE YUKARDAN 

ASAGI : 

ı - Adisababa 9. 
2 - Dul 3. Kadem ~. 
3 - ti 3. Al 2. Vay 3. 
' - Ay ı. line 4. 
5 - Akay 4. Ani 3. Do 2 
6 - Bal 3, An 2. R~iı 4. 
7 - Ad ı. ln 2. 
a - Bcyıir 6. Siına 4 
g - Aman 4, J::kın 4. 
10 - Yedi 4. el 2. 
11 - Et ı. Oımanh 7. 

Hukvk F akülteıinde 
ameli derıler 

Univcrsite Hukuk fakUJteıinin ınıe 
U dcnlerinin nasıl yapılacağı hakkın· 
da bir program huırlamak üzere ya· 
kında profeıörler toplanacaklardır. 
Toplantıda eski program gö~önilndc 
tutul rak yenisi yapılacak ve incelen 
mtk üzere bakanlıga gönderilecc)ttir. 

ZA Yl - 935 senesinde Sen Benua 

lisesinden aldıgım tasdiknamemi ıa• 

yi ettim. Yeni&ini alaca ımdın eski· 

•inin hUkmU yoktur. İrfan 

Bakırköyünde Ceviz:likte Banyolar at 20 de HOPA'ya kadar de isteklisi çıkmadığından eksiltme 14/1 ci teşrin 935 tarihine 
aolcagında mukim iken berayı masla- .. 6361 •• uzatılmıştır. Şartname ve keşif evrakı levazım müdürlüğünde gÖ· 
hat Almanyada 

29
•
9

•
93

5 tarihinde ö- Auvalık yolu rUlür eksiltmeye girmek istiyenler 2490 N. lı arttırma ve eksilt-len Serko namı diğer Scrki Isparta- , 
linin terekesine mahkem mizce va- MERSiN vapuru 12 Btrinci· me kanununda yazılı vesika ile nafiat miidürlüğünlin ehliyet vc-
ziyet eılilmis, olduc;.undan ölüden ala· C 1 sikası ve 46 liralık muvakkat teminat makbuz veya mcktubile " teşrin UMARTES güau saat 
cağı ve 81Uye borc;lu olanların tarihi beraber 14/1 ci teşrin 935 pazartesi günü saat 15 de daimi encü-. · r d ·· 17 de IZMIR'e kadar ' 16362,. HAndan ıtiba.ren bır ay zar ın a mu- • mende bulunmalrdır. (i) (6357) 

rnua~~uak ve b~~anruka~ •------------ ---------------------------dettirmderl ve ölünün variılerl oldu- • ~~~~~~~~~~~~ • 
ğunu iddia edenlerin de tarihi ilan-
dan itibaren Uç ay zarfında isbatı ve- 1 
rasctlc mürac at eylemeleri cık i tak
dirde kanunu medeninin 534 Uncü 
madde 1 ahldlfT'ına tevfikan hüküme· 
te devir ve intikal edilece~i ilan olu
nur. ( 15403) 

İstanbul Asliye Birinci Tiearct 
Mahkemcıindcn: 

Hırlsovelonl Bankuı avukatı Ben

ıiyonun lstanbulda Çakmakçılar yo
kutunda Silnbi.llJU hanında Karakaş 
oRlu dUkkAnında Niko Ekinci aley
hine vade!I gelmiş bir k1t'a senetten 
bakiye 90 İngiliz lirası mukabili 900 
liranın tahsili hakkında ikame ettiği 
davamn 1-10-935 tarihli tahkikat c:el
Jesinde ilanen yapılan tebUgata rağ

men gclmlyen mUddcaalcyhln gıya

bında tıh}rtkat yapılmasına ve i bu 

kararın tebliği ~ln tabkikaun 12-12· 
935 per embe giinü uat 14 de bıra-

kılmasına h, lcimlikçe karar verilmiş
tir. Müddcaaleyhin mczkfır gün ve 

attc .nıhkc:meye gelmesi H.ızumunu 

mübeyyın çıyap karıırr mahkeme di
vanhane ine urlmı ur. Tebliğ yerine 
geçmek iızcrc gazetelerle de llAn O• 

lunur. (H393) 

ııtanbuldan ı:ok uı k otmı· 

yan Anadoluda buyük bır mil· 
cutıenin cok ~ buk yaun 

iki Daktiloya 
ihtiyacı vardır Tahaillerı &ai'ari 
orta olmalıdır Tıcari mücHr· 
elerdc ç•lıtmıt bulun•nlar, 
muhabe~ i lerıne vakıf olanlar, 
Stenografı ve Almanca bilen· 
lr-r tere.ıh olunacaktırlar Maaş 

100 • 123 lıradır. Mufassal tt:r· 

cOrnelbal ve fototraflarile 15 
Tetriniev•cle kadar mektup'•· 
nn (Ş Ş • rumure•l• latanbul 
176 numerolu poata kutuıu ad-

i ..iliiiiiiiiiii resine glSndtrilme11. ~ 1 

İstanbul Blrinei lfl&s Mcmurlu&un. 
daJl: 

MUnis Bada ar Karınclyan masa
sına kanuni müddet ı:ıırfmda iki ala
caklı miiracant etmiş, bunlardan biri 
onradan alaeagını kaldırmı tır. Bu 
urctl sıra cetveli tanzim olunmak· 

la ikinci alacaklılar toplanmasının 2 
ilcıncitcşrin 935 cumarte i gUnU &tuıt 
1 O da yapılacağı ve Allkadarların 

toplanmada hazır bulunmaları ilin 
olunur. (l 5394) 

f{er mahaldeki itfaiye grup ve müfrezelerini ve Fatihte itfaiye 
müdiiriyet binasını ve itfaiye müzesini görmek istiyenler Pazar, 
Salı, Perşembe ve cuma günleri saat on dörtten sonra gezebilir
ler. (B) (6355) 

Beher metro murabbaına l O lira değer biçilen Beyazıt yangın 
yerinde Tavşantaşı mahallesinde 4 ada 4 harita N. da 4 metro 20 
santim yüzlü 33 11ıctre 60 santiın sahasındaki arsa satılmak üzere 
açık arttmnaya konulmuştur. İstekli olanlar şartnameyi levazım 
müdürlüğünde görebilirler. Arttınnaya girmek ieteyenlcr 25 li· 
ra 20 kuru luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile bcra· 
bcr 25/1 inci te rin 935 cuma günü saat ı 5 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B) (6356) 

Bir metrosuna 70 kuruş değer biçilen Beykoz ağaçlama fidan
lığı için lazım olan 2 parmak kutrunda maşonlarile beraber asga· 
ri 1 O atmosfer tazyika dayanrkh 1000 metro demir su borusu açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazrm müdürlüğünde gö· 
rüliir. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. 1r arttırma ve eksilt· 
me kanununda yazılı vesika ve 52 buçuk liralık muvakkat temi -
nat makbuz veya mektubile beraber 16· 1 ci teşrin 935 çarşamba 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmahdır. {İ) (6104) 

lstanbul Gümrükleri Satış Komis
yonu Başkanlığından: 

12-10-935 cumartesi giinü satılacak eşyanın ihalesine 
saat 1 O da başlanacağı ilan olunur. ( 6265) 

Güzelliğimin sırrı 
Çiçeklerin merkezindedir 

Fran anın Midi havali i kurblıtı 
ya ıyan kadınlar. Tabiatın çiçekler 
merkezine vaı'ettiği bakir bir balın 
munun cildi beyazlatmak ve guı 
)eştirmek hususundaki şayanı haf 
h aaını tanırlar. 

Bu nazik cevherin tasfiyesilc lı 
sule gelen ve (Clre Aıeptinc) te 
ye edilen ve cild üzerinde f ev kala 
bir tesir iera ~den bu gU:.ı:ellik tılsı 
akşamları yatmazdan evvel tatbik 
dJldlkte cildinizin ıertle mi har 
tabakasını yumucatarak parça par 
diltiırür. Sabahleyin tasavvur 
mcdiğiniz bir guıellikte taze ve ne 
min yeni bir cildle karşılaşacaksını 
Aynl zamanda münbesit mc am• 
siyah benleri gidermiş olacaktır. 
Cire Aseptine denilen güzellik ul 
mını kullandı<ımda yüz.Umün çilli 
ç.irkin cildini şayanı hayret bir gure 
te güzellcttirmi ve beyazlatmı§ 
lstimali gayet kolay ve fiy tı ucu 
olan bu Cire Aseptine'i kollarıma, 
muzlarımı ve ellerime de tatbik ed 
yorum. Bütün eczanelerle porfUrıı 
rilerdc satılır. 

t tanbul Be§inc:i tcra Mcmurl 
ğundan: 

Evvelce Galatada Kcmankc 
hallc&i Havyar hanında 91, 93 nurn 
rada iken halen nerede olduğu bilin 
miyen Sava Patrikyadiı;'e: Vaail o 
lu Kiryako Gökad n temliken alı 
eaklı Sava Vafidiı tarafından 40 
TUrk lirası mukabilinde birinci der 
cede ipotekli bulıınan Galatada g 
mınket mahallesinin Havyar ha 
93 • 91 No lu evvelce mağa:r;a ikC 
elyevm Patrikyadiıı denilen hanın 
35 hisseşinin paraya çevrilme .i tıl 
bile tarafınıza gönderilen 935-27~ 
No. lu ödeme emri mezkür ikametg 
hı tenketmekliğiniı ve yeni ikamet 
gihrnmn meçhul olduğu meşruhatl' 
le mUbaıir tarafından bita tebliğ if 
de cdilmi tir. Dnlremlzce de bir.. b 
çuk ay müddetle ilanen tcbli at y 
pılma ına karar verilmls olduğundı 
bu ilin tarihinden itibaren bir buçıt 
ay içinde borcu ödemeniz: ve tal< 

talebine kar ı bir itirazınız varsa 
ne bu mUddet içinde yazı ile ve rl 
sözle bildirmeniz lazımdır. Bu mil 
det içinde itiraz etmez veya borcu 
demcncnlz: mezk(ir gayri menkulil~ 
satJlac.ağı ödeme emrinin tebliği ın'' 
kamına kaim olmak lb;ere ilan olıl" 
nur. (15402) 

·~~~~~~~~~ 
Beşiktaş 

DIKiŞ YURDU 
Talebe kaydı aç2ktır. Biçki di· 
klşden başka apka, çiçek, kor· 
a ve boya itleri de öğretilir 

Ayrı ilcret alınmaJ:. Ak retler 
No 64. Telefon: 43687. 

DİPLOMALI BiR GENY 
FRANSIZ BAY AN 

Fransızca ma!Clmatlarmı derlrıl~' 
tlrmek isteyenlere ders vermekted 
A}•ni zamanda aileler nezdinde b 
kaç saat kalarak genç talebeler il 
zırlamaktadır, Stenografiyi (Dupl ~ 
ye) metodu ile çabuk öğret1:-. rı1 
tupların ''Fransız,, rumuzilc tstll , 
bul 176 numaralı posta kutu u •, 
resine gönderilmesi. 7~ 

GOaet bir b•• tuv•••'' 
yOae ••khk 'f•rlr. 

Olbba briyantini, 811.)'ların ea~tı• 
rını aabıı ve BayanlClrın ond01' 
tuvaletını deva,mlı tutar. Ko1<1.19 "' 

sayet IAtlftlr Olbba t:ırlyantlf'1 

tuvalet maealarını~da yer aım•I' 
llyık fllc kutularda satılır. Kutu• 
ların bOyOklOğOne vo brıyıuıtlf'111 

fevke16.de iyi eınalne nltmen tıat• 
ıayet mutedlldlr. 



Fakat nlçln 
böyle hor 
bakıyor? 

Bu kadın dlier bir çolclarnt• 
dan ,üpheslz ki daha ıoaeı ... 
Şimdi anladım ; ctldlnin pırlıyıfı 
hatuna gitmiyor •.. ÜzOlme,lnıı ba· 
yın: L. T. PIVER • in 

MATITE 
rQullik pudT'uı, yllıünilre, erkeklerfD btA-enllp hayran kaldıf1 kadife 
ılbl bir matlık verecektir. 
Bu pudra fevkallde mattır ; çUnkil. "- talktıadar. lıern ek 
terkibindeki bütün maddeler mattır. 

PırfOmöri L .. T. PIVER A. Ş .... lstanbul Şubesi 
Şltll Ahmet Bey tokak No. 56 • T ılıfon : 43044 

Ecnebi memleketlere ,iden tüccar ve ıeyyahlara 

Banka Komerçiyale ltaıyana 
S...)Wi ı 700,000,000 Clbtl)'at akveai 1 580,000,000 LiNt) 

Travell11rı (Senalain ~·lıl•ri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
bu çekler sayeainde nereye citteniz paranızı kemali enıni· 
Jetle tapr ve her zaman isteraeniz dünyanın her wafmda. 

1 

tehirde, otellerde, vapurlarda. trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat ~ nakit makammda kolaylıkta istimal edebltlrsinf z. 
Travetlera çekleri hakiki tabibinden başka kimsenin kul1a

"'2nayacatı bir ,ekUde tertip ve ihtas edf1rni~rir. ( 5999) 7604 

[EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 

l - Heybeliada'da Değirmen So. 3 No. b hane. 
2 - Beyoğlu, HUseyinağa, Yenişehir 58 No.lı dükkan 
3 - Balıkpazar, Ahıçelebi, Nevfidan camii ~tında 9 

N o. b dükkan. 
4 - Bahkpazar, Ahıçelebi, Soğancılar l 1 No.lı dükkin 
5 - Galata,Mehmedalipap hanı üıt katta 49 No.lı oda 
6 - ,, Fermeneciler,144 No.lı medhalden siri· 

lir oda. 
1 - Galata, Y enicami avlusunda kapı tarafındaki oda. 
8 - Kasımpafa, Camiikebir, Dereboyu 16 No. ahır. 
9 - Kasımpaşa, Oazihasanpaşa, Dereboyu 20 No. 1ı 

dükkan önünde camekan mahalli. 
10- Galata ~hitmehmetpafa, Üstüpçüler 13 No. lı 

~ 
11 - Sultanahmed. Cankurt&l ~n 36 No. cami arsasm

dan •yrılmıt arsa. 
12 - Fındıklı, Ayaspaşa, Cami So. 73, 89, 91 No. 1ı 

üç arsa. 
13 - Ka$ımpaıa, Gazihaaanpa§a, Kı§laboyu 5 N o. 1ı 

arıa. 

ı 4 - Kasımpaşa, Gazihasınpaja, HavuzkapHH 1.22 
metre ana. 

15 - Kasımpaşa, Eedreddin, Havuzkapısı 135 metre 
ana. 

Yukarda yaı:ılı mahaller 936 senesi Mayıs bitimine 
denlü kiraya verUmek üzere a~ık arttırmaya konmuştur. 
İstekliler 14 T. evvel 935 pa~artesi günü saat l 5 e denlü 
Evkaf Müdiriyetinde Varidat kalemine gelmeleri. 

(6ııe) n1s 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi Müdürlüğünden: 
Karadeniz ye Mn.tn yolunda çabtan vapurlarda iatibdam 

oluemak OPre doktor alaaaealct r 
lıteklilerin Umum MOc1Drli1Jt mOHeaat etmeleri 

Denizli ili Daimi Encümeninden: 
Denizli Memleket hastane$ine satın alınacak ilaç ile 

Uit 20 JÜn müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Ilacın tJhmin edilen bedeli 2200 lira ve ilatın 

muhammen bedeli de 950 liradır. Her lkisi için ilk temi· 
tıat akçesi %36 lira zo kuruıtur. 

z - taç ve AtAtın müfredatlı listeleri İstanbul. İz
mir ve Denizli Sıhhat Müdürlüklerine gönderilmiıtir. 

3 - Eksiltme müddeti 27-9.B)35 tarihinden 
16-10·935 ÇaroattıQa gününe kadar 20 gündür. İhale 
2490 .. yıb artımı• ve eksiltme konunu hükümlerine 
tevfikan 16·10·93~ çartamba günü ıaat 16 da Denizli 
lli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 _ İliç ve Allt ihale tarihinden itibaren bir ay için-
de Denizli Memleket Hastanesine teslim edilmiş bulu-
nacaktır .. 

5 __ Eksiltmeye girmek isteyenler muvakkat teml-
nfltlannı bankayı tevdi ederek alacaklan makbuı:u tek
Ji f mektublariyle birlikde Denizli İlbaylığma göndere-
ceklerdir. . 

6 _ İlan ucretivle ıhale pulu ve masrafları üstenci. 
ye aittir. ( 6l81) 'uı 

latanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

5 3 3 ton yerli kok kömü
rü kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur. Münakasası 
1 7 Birinci tqrlrı 9 3 S per
şembe rünü saat 15 dedir. 
Yerli kok kömürünün mec
mu tutar' t5190 lira 50 ku
:-uı olup ınuvakkat temina
tı ! 13g lira 29 kuruşdur. 
Sartnan-aesi Ankara Leva
zım Amirliği Satınalma Ko 
misyonunda her gün gö
rülür. Eksiltmeye girecek
ler 2490 aaydı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde yazılı ve
akalarla teminatı muvak
kate makbuz veya banka 
mektublan ile teklif mek
tublannı münakasanın ya
pdacaiı muayyen saatten 
bir saat evvel Ankara'da 
Levazım Amirlifi Satınal
ma Komisyonuna verme
leri. ( 2 9 4) ( 5 9 O 7 ) 

7665 

• • • 
S 12 4 kilo dural saç levha 

kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuşdur. Hepsinin bi
çilen ederi 20496 lira ve ilk 
inanç parası da 1 5 3 7 lira 2 O 
kuruştur. İhalesi 11-11-935 

, pa~~rtes' &ünü saat 15 de-
dır. Sannameıini a-örmek 
üzere her gün saat 15 den 
16 ya kadar Komi&yona gel 
meleri. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerin .. 
de istenilen belgelerle bir
likde teminat ve teklif mek
tublarını kanunun emret
tiii mühürlü bir zarf içinde 
ihale saatmdan bir evvel 
Ankarada M. M. V. Satm
alma Komisyonuna verme
leri (298) (5942) 

7669 

••• 
Kırklarelinde ıo ton 

sacteyaj'I a,,.ıı ar-na illa· 
lesi 22-10-935 sah &._ünü ya
pılacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale glinU 
teklif mektubu ile kanuni 
belgelerini saat beşe kadar 
Komisyon Reisliğine ver
meleri ve saat 1 (5 da Ko
misyonda bulunmalıdır. 
Sade yatının tahmin edllen 
bir kilo fiatı 80 kuru3 ilk 
teminatı 1 ZOO liradır. Şart 
namesi her gUn Kırklareli 
Satmalma Komisyonunda 
ıörUlebilir. (329) (6202) 

7893 

••• 
539 ton arpaya verilen fi-

yat komutanlıkça gali ıö
rüldüjünden artırma eksilt· 
me ve ihale kanununun 46 
ıncı maddesi mucibince pa-• zarbkla münakaıa~ı yapıla· 
caktır. Sartnamesi her gün 
Manisada Aıkeri satırıalma 
komisyonunda c-örülebilir. 
Ekıiltme 28-10-935 paıar· 
teai ıünii saat ı o da Mani
sada Askeri Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 1779 li
radır. Muhammen bedeli 4 
kuruş 40 santimdir. Eksilt
meye girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 madde1i11de 
t•rif edildiii ve teminatlan· 
ıu birlikte bulundurmaları. 

(348) (6350) 

••• 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

3 2 kalem ispenci yarı alet 
ve kimyahane makineleri 
kapalı zarf usullle ıatın ah· 
nacaktır. Hepsine biçilen e
der 25000 liradır. Muvak· 
kat teminatı 187 S liradır. 
Ev•af ve fartname11ini al -
mak ve görmek üı:ere he-

Kapah Zarf Usuliyle Eksilime • 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş "Frat" nehri üzerinde Ma

latya Vilayetinde llıç ve Erzincan Viliyetinde Kemah 
Demir köprüleri inşaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli 48147.50 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mu1cavele projesi, 
C - Nafıa işleri ıeraiti umumiyesi, 
D -Tesviyei Türabiye Şose ve karir inıaata dair 

fenni ıartname. 
E - Betonarme büyük 'köprüler hakkmda fenni 

r1rtname. . 
F - Keıif h .. ara cetveli 
G- Proje. 

İsteyenler bu ıartnameleri ve evrakı 2~ 1 kuruş be
del mukabilinde Nafıa Vekaleti Soseler Reisliğinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 18-11-935 tarihinde pazartesi rünü 
saat 16 da Ankarada Nafıa Vekiletinde Soaeler Reisli· 
ii Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıirebilmek i~in isteklinin 361 ı tirı 

6 kuruş muvakkat teminat vennesi. Bundan baıka aşa· 
ğıdaki vesikaları haiz olması llzımdır • 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulundufuna dair 
vesika. 

2 - İsteklilerin yapmıı olduklan itlere aid ve· 
sikaları ihaleden en az üç gün evvel göste· 
rerek Nafıa Vekaletinden alacaklan ehliyet 
vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda Üçüncü maddede 
ya~ıh .saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği 
daıresıne &ötürülerek Eksiltme Komisyonu Reisliiine 
ıakbuz mukabilinde verilecektir. Po&ta ile gönderile .. 

cek mektupların nihayet Üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyi
ce kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 2 703) 
(5826) 7689 

Ankara Şehri imar Müdürlüğünden: 

-

1.- Eksiltmeye konulan iş yeni mezarlığa getirile-
cek su keşif bedeli 36808 lira 64 kuruş. 

2.- Bu işe aid evrak şunlardır. 
A.- Eksiltme şartnamesi 
B.- Mukavele projesi 
C.- NafJa işleri şeraiti urnumiyesi 

.-ı.::::-= Hueuaj ve .fCDDi şartnaa:u: !l' {enoi.wt.name tek. 
hk mektubu. 

F.- Keşif ve vahidi fiat cedveli 
G.- Projeler 
1~teyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabilinde 

Ankara İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3.- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır. 
4.- Eksiltme 22 Teşrinisani 1935 cuma gi:ı ü saat 

onaltıda Ankara İmar M üdürlüğiinde yapılacakdır. 
5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2761 lira 

muvakk~t teminat vermesi ve 10000 liralık inşaat yap
tı'1'tna daır vesika göstermesi lazımdır. 

. 6.- Tekli~ mektubları 4 üncü maddede yazılı saatten 
bu saat evvelıne kadar Ankara İmar Müdürlüğüne mak
b\·~ mukabilinde verilecekdir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet 4 üncü maddede yazılı saate kadar 
&elmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması şarttır. Postada vukua gelecek teehhür 
kabul edilmez. (2814) (6031) 7602 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komısyonundan: 

Taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit nartı ve hesabına 
açık eksiltme suretile 140 ton maden kömqrü alm~cak
tır. Beher tonun tahmini fiyatı 19 lira ve teminatı 199 li
ra 50 kuruştur. Eksiltmesi 2 5-10-935 saat 14tedir. Sart
na"?esini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek için 
bellı günde komisyona müracaatları. ( 63 ı 7) 

delsiz olarak M. M. V. Sa
tınalma komisyonundan ah 
n.ır. Eksiltmeye girecekle
rın 2490 sayılı kanunda 
g6ıterilen vetaikle teminat 
~e teklif mektuplarile bir -
lıkte belli gün ve saatten en 
az bir ıaat evvel Ankarada 
M. M. V. Satınalma komis, 
yonuna gelmeleri. İhalesi 
30-11-935 cumartesi ıünü 
saat 10,5 tadır. ( 335) 

biçilen kıymet 3 5 ku-
ruş muvakkat teminatı 
6500 liradır. İhalesi 28-11-
935 perşembe günü saat 
l 4,5 tadır. İ•tekliler evuf 
ve şartnamesini anlamak ve 
görmek üzere 5 2 5 kuruş 
mukabilinde M. M. V. S. 
tınalma komiıyonundan a • 
bnabilir. Eksiltmeye ıire -
ceklerin 2490 1ayılı kanun· 
da gösterilen vesaikle temi
nat ve teklif mektuplari\e 
birlikte belli gün ve saatin
den bir Eiaat evveJ Ankara
da M. M. V. Satınalma ko· 
'llli&yonuna &"elmeleri. 

(6285) 
* * • 

Vrdu sıhhi ihtiyacı için 
300 bin adet pansuman pa· 
keti kapalı zarfla sa .. 
tın alınacaktır. Beheri ne (337) (6286) 

11 

lıtınbul Komutanhgı -
lalınaı111a Ko1t1leyon11 

lllnl•" 

İstanbul KomutanhtJ bir
likleri ihtiyacı olan 58 ton 
aade vata iıtekli olmadığın
dan tekrar pazarlıkla eksilt 
meyo- konulmuştur. 

Beher kilo•una tahmin e· 
dilen bedel 78 kuruş olup i
halesi 12 Birinci teşrin 935 
cumartesi günü saat 1 l de
dir. Şartnamesi Fındıklı
da Satmalma Komisyonun 
da göril1ebilir. 

Ekıiltmeye gireceklerin 
3394 liralık İlk teminat 
mektubu veya makbuzu ile 
birlikte vakt ;nden evvel Sa
tmalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. ( 5 968) 

7670 
'* • • 

Muhammen bedeli ( 4401 l 
dört bin dört yüz bir lira 
olan Rontken malzelJlesi a
çık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 1 7 Birinciteş
rin 935 perşembe günü saat 
ı 5,30 dadır. Şartnameıi 
her gün öğleden evvel Fm
diklıda J{OPl~ulık Satın• 
alma Ko'misyonunda görü-
lebilir. Ekıiltmeye ıirecek
lerin ( 330) üc;yilz otuı li
ralık ilk teminat mektubu 
veya nıakbw:u ile birlikde 
vaktinden evvel satınalma 
komisyonunda hazır bulun
maları. ( 6084) 

7733 
• • • 

Beher kilosunun tahmin 
edilen bedeli ( 9) kuruş O• 

lan ( 15 000) kilo nal demi
ri açık eksiltme ile satın a
lınacakdır. İhalesi 1 7 Bi
rinciteşrin 935 perşembe 
günü saat 1 5 dedir. Şartna
mesi Fındıklıda Satma). 
ma Komisyonunda her gün 
öğleden evvel görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
( 102) liralık ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ile 
birlikde vaktinden evvel 
Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. ( 6086) 

7734 
~ . . 

Hadımköydeki kıtaat ih· 
tiyacı olan 200 ton mutbah 
odunu ve 40 ton hamam kil 
tüğü açık eksiltmeye ko .. 
nulmuştur. 

Beher kilosuna tahmin 
edilen bedel 1 kuruş 4 5 san 
tim olup ihaJeti 21 Birinci· 
teşrin 935 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
Fındıklıda Satınalma Ko
rniıyonundı cörillebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 
261 lir•bk ilk tcmlnıt rruak
buzu ile vaktinden evvel ko
mi~vonda bulunmaları. 
(6J~4) 78Q2 

llmuını 'lrlV•I vt Vıtı• ı~ı~ rı Mı 
~urü Etem l&pt lENIC.:E (İateıc· 
r.ilik >iP Matbaacılık r A ş k• ti 1 ı-

tl"bul 4nlcırı c.ı1ıfrtıı ı nn 
ll11ıldıt1 nr TAN MatNı111 
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Hasan Ozı·· Unları 

Vitamin Pirinç ÖZÜ 

Kalori Buğday ÖZÜ 

Gıda Patates özU 

Kuvvet 
Beyaz 

Kudret 
Mısır ÖZÜ 

Arpa özU 
Kan Bezelya özü 
Can Yulaf ÖZÜ 

Hayat Mercimek özü 

Sıhhat 
irmik ÖZÜ 

Neş,e 
Çavdar özU 
Badem ÖZÜ 

Nefaset Türlü ÖZÜ 

Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmı
yarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan 
bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tombul, 
kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürleı·, çabuk diş çıkarırlar. kemikle 
ri kuvvetlenir, isahl olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARiLE YA
PILAN MAHALLEBİ ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve püre 
lerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. Taklitlerinden sakı -
nmız. Hasan markasına dikkat. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, 
Beyoğlu. 

11-10-935 
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Sayın halka haber veririz ki 10 Bi• t;J 

rinciteşrin 1935 ten itibaren lstan• 

Defte r I• satan 1 ara bul - Edirne. İstanbul - Edirneşehir1 
Alpullu - Edirne ve Alpullu - Edirne-
şehir arasında ve mütekabilen seyri 

T .. k M •t C • t• d • seriye mahsus 1 mükerrer sayılı tari· 

-• -• -
ur aarı emıye ın en: fe mefadına tevfikan ita edilen gidit 

Cemiyetin Okul talebesi l~ln basd1rdı§ı ve KUi· ve gelişe mahsus tenzilatlı biletler 
yalnız 106-107 sayılı muhtelit katar• 

tür Bakanh~ının tavsiye etti§i her c;eşit defter lar için değil. ayni zamanda 8 ve 9 
ve kahgrafilerin satış yeri ISTArtBUL MARPUÇ· sayılı Avrupa posta trenleri için de 

ÇULAR BOYACI HArt mutebt-r olacaklardır. 

• 
AL TlrtDA 44 rtUMARALI Edirneden gelecek ve Edirneyc gi· 

:PARAS • LE 
• ·= 1 ı: 

Ma~azadır. " 2959 ,, "6342 ,; decek yolcular 8 ve 9 sayılı katarlar· 
- •~~~~~~~~~~~iiiiiiiii!~~~~iiiiiiiii!iii~iiiiiiiii!iiiiiiiiiii~i!i!!!ii~~• la olarak Edirne ile Uzunköprü ara• 
• smda ve mütekabilen kendilerine bu ii 

K 
- G • • 1 S , ti Ak d · • D • kısım için tahsis edilecek komparti-

0 r k-- uze an a ar a em ısı ı- manlara yerleşmek mecburiyetinde-
.!!!!!m dirler. latanbul S/X/ 1935 

rektörlüğünden: Direktörlük 
: Zelzeleden, Yangından -• •• =maz; 
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Azalması, 

Masrafsız 

Eksilmesi 

Elde Edilir, 

1 - Akademimiz Mimari Şubesine lise olgunluk sı
nacını verenler, 

2 - Resim, Heykel Şubesine Orta okul mezunları, 
Yok;: 

ra 3 -Tezyini san'atlar Şubesine Orta okul mezunla
- r~yle mıntaka ertik okulu, Üsküdar ve Selçuk kız ertik 
El okulu mezunları alınır. 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
4 - Kayıt İşi Birinci teşrin başından 14 üne kadar-11 .. Galata posta kutusu 

dır. Mimarı ve tezyinat Şubelerine bu tarihden sonra ·~~~~iiiii!!!!~~ 1255 -• 
• talebe alınmaz. 7749 

Ge ir rar arı: 
5 - Kaydolmak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle DEVREDiLECEK 1HTIRA 

birlikte her gün öğleye kadar Akademi İdaresine baş BERATI 

vurmaları. 
A - Direktörlüğe yazılı pullu dilekçe 
B - Sağlık ve aşı raporları 

''Tayyare kanatlarına aid islahat" 
hakkındaki ihtira için berat talebi zım 
nında verilen 15 İlk teşrin 1928 tarih 
ve 28644 numaralı müracaatın ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına devir 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 

• ---• 
• 
• 

C- Nüfus kağıdı 
D - Eyi halini gösteren belge 
E - Altı adet kartonsuz fotoğraf 
6 - Mimari ve tezyinat Şubelerine gireceklerin ka

bul sınaçlan 14 Birinciteşrin 9 3 5 pazartesi günü saat 9 
da yapılacaktır. ( 6038) 7697 

veyahut icara verilmesi teklif edi!· 
mekte olmakla bu hususta fazla ma· 
lUmat edinmek isteyenlerin Galatada 
Aslan han 5 inci kat 1-4 numaralar
la mürakkam idarehaneye müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

7958 

il ·-COŞKUN niağazası coştu!-· M!~~;!~!in~e~i:ye Birinci Ticaret 

1 

Lbter Zilberman Vapur Acenta• • Bayanla· COŞKUN m•t•zaa•; gümrük.de.a , __ sından alınmış 327 5 varak ve 50 po-
.. 'LI b ~ l d · = • çıkacak malları ıçm liçe No. lu 49 seferli Milos vapuru 

• 
• 
il 

~ n er o 11ın irinci günü I aiz eri ö enen kuponlu • fıcaret odasından 15 günlük yenl bir müsaade daha aldıtı Ye bu ile Anversden gelen AB Markalı ve = münasebetle, en ıon moda manto Ye paltoluk yünlü kumaşları fiyat 4086/ 1 ve 3 No. lu 2 sandık pors~ 
RI "' d J . b • larında hakiki tenzilat yapıldığını bildırir. len düğmesine ait bir kıt'a Ordino 

~ vadell mev UQf USU ile unu· temin etfi - Bazı mallarımızm fiyatları aşaOıda gösteri.miştir. zayi olduğundan iptaline karar verit-
• Krep döşin metrosu 70 kuruş Tafta ekstra 'metrosu 350 kuruş mesi W. Ubbelohdc tarafından talep 

• 
• 

• 
Krep birman ekıtra ., 130 ,, Velur sun şapka icin ,, 200 ,, edilmi~ olmakla mezkur ordino her 
Krep aaten 2

40 
Velur anglez kimin yedinde ise mahkemeye verme 

" " ropluk 90 santim ende 22S .. si ve ilk ilan tarihinden itbairen 45 

• 
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Daktilo Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Ensti

tüsünden: 
Türkçe, Almanca ve Fransızca iyi bilen kuvvetli bir 

daktilo işe alınacağından, isteklilerin Ankara'da Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne vesikalariyle müra
caatları. Bu dillerdeki yazılan icabında bizzat kaleme 
ala bilen namzetler tercih ol unacakdır .. ( 2 7 9 7) ( 6 O 3 4) 

D695 

Kadıköy Sulh İcra Dairesinden: 

Bir borcun temini istifası zımnın

da mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer bulunan bir adet (Kelvinatör) 

soğuk hava dolabı 17-10-935 perşem

be saat 14 ten 15 e kadar Kadıköy 

Muvakkithane caddesi 19 No. Jı pas

tacı dükkanı önünde açık artırma ile 
satılacağından yüzde iki buçuk dc:l
laliye resmi müşterisine ait olmak ü-

zere taliplerin mezkur gün ve saatte 

mahallinde bulunacak memura müra
caat eylemeleri ilan olunur. (15408) 

Krep Maroken ,, 240 n Emperı·me aua <parçalar 100 ı·ıa- gün zarfında ibraz edilmediği tak-
Krep mongol ,, 220 ,, 150 kuru' dirde iptaline karar verileceği Tica• 

Fiyatlar maktu ve paz:arlık11zdır. ret kanununun 638 ci maddesine göre 
COŞKUN MA~AZASI, BeyoOlu lstikUU Caddesi nan olunur. (14849) 7617 

iŞ Bankası Karşısında ~~~~· ---....-..-----
Romanya Seyrisefain İ-

-~~~~ 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktör
lüğünden: 

Okulumuzda yapılacak seçme sinavı günleri aşağıda 
gösterilmiştir. Namzet yazılmış olanların bu günlerde 
sabahleyin saat sekiz buçukta Yıldızda Okulda bulun
maları. (6322) 

14-10-935 Pazartesi: Riyaziye,tabiiye 
15-10-935 Salı : Edebiyat, lisan 
16-10-935 Çarşamba : Felsefe, İçtimaiyat, tarih, 

coğrafya. 

daresinden Mühım i!an : 
Türkiye ve Romanya hilkümetlerl 

arasında münakit itilaf name mucibin• 
ce Romanya vapurları, doğru kont' 
mento ile ve Köstcnce tarikile şar .. 
ki ve merkezi Avrupa için tenzilatlı 
fiyatlarla e§yaya ticariye kabul ede
ceklerini Türk ihracatçılarına bildi• 
rir. Fazla tafsilat için Galata rıhtı

mında Merkez Rıhtım hanındaki ıı
mumi acentalığına müra~t. Tele-

fon: 44827 - 44828. 


