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1911 Ana Yasası Meriget Mevkiine Kondu 
• 

rejiminin 
ue Cumur 

'.Atina, 11. A. A'. - Yeni hü· 
kumet üyeleri listesi şudur: 

Batbakan: General Kondiliı. 
Aıbatbakan ve Dıt itleri Ba· 

kanı: B. T eotokiı. 
Sü Bakanı: General Papagoı. 
Hava Bakanı: General Niko

__ ...__ __ ,_.1. itli-. 

yılııldıiı .,. )'erin• lrrallıiın Jıonclıı iu Yunan Vlu•al ANm&I• 
B'lfltanlıiırulan seltWliii bilflirilen Zaimiı 

Tüze Bakam: B. Yannopuloı. 
Tanm Bakanı: B. Skaloroa. 

Soıyal Yardım Bakanı: B. 
Atinayeniı. 

Finanı Bakanı: B. Papata· 
naıiyu. 

Kültür Bakanı: B. Turkovaaİ· 
. ı 
•iıt .. arJa.r: 

ADiSABABANIN Her An İtalyan Tayyareleri Münakalit Bakanı: B. Mav
romihalia. 

Ulaaal Ekonomi Bakanı: B. 

Bathebnlılc M6atefan: B .. 
Merkuria. 

Münakalit Müıtetan: B. 
Kraniotokiı. 

Tarafından Bombardımanı Bekle · Sağlık itleri Müıtefan: B. 
Luroı. (Arkası 9 uncuda) 

r Darveria 
Jç itler Bakam: 8. Shinaa .. 

Saat 18.30 da 
AICh§ımız te lgraflar 

,.,, A1111lri, 11 A.~. "(Eritre) - ~ 
Sa.yum, Aduanın 15 kilom•tre do
iu kuzeyinde bulunan ft\ar!Ul • 
Souaalon vadiaine doıru çüilmek 
zorunda kalmııtır. 

General Maravi;nan'ın k'amutan
lıiı altındaki ltalyan ıol cenahı, 
Raa Seyumun Amba • Sebat ve Ga 
cleata civarındaki ıeri kollaruu 
Yendikten aonra, Emba • Cherin~, 
Chidamderel ve 2735 rikımlı Rai• 
dağındaki mevzilerini tahkim et • 
lnektedir. Bütün kervan yollan, J. 
lalyanlar tarahndan tutulmuttur· 

General Santini, HabetLtri Ma • 
lcarde mevkiinde yendikten .....,. 
2829 metre yübekliiindeki Ada..
l'aınua mevkiin• doiru ilerlemekte
dir. 

Hakiki kltal 1 
I Adialııaha, 11 (A.A.) -Ru Se
hın Adua etrafındaki aırt n ••· 
dileri tutınut olan ıeneral Mara • 
:.irna vupuna ka~ı bala mak~ve
lnet ıö.termektedır. General Baro
li kumandaaındaki yerli ku .. etler 
iae Amba Auıher arkaımda b'!1aa· 
lllaktadır. Birçok yerlerde piftar 
çarpıf1Dalan olduju haber ..nJ. 
lnektedir. 
-ltalyan yanmdaki Setit amırla • 
l'tnda iae yerli kuvvetlere kartı halk 
lllütemadi çete harbi yapmaktadır. 

Zayiat hakkında timdiye kadar 
lıiçbir reami maliimat yoktm. Son 
nuıharebelere ıirmit bulunan bir
çok kıtalar daha bu huauataki ra • 
taorlamu ••rm-itlerdir. Mamafıh 
zayiatin 60 ölü ye 200 7aralı olclu
iu tahmin edilebilir. 

~aa, 11 A.A. - Şehrin cemı • 
handa batlıyan muharebe baun 
laaldlü bir kıt&) manaaraaı almak • 
tact.. ş.1Ur ....... 'tam~~ ~ ıi 
•hlir, zira iki taraftan hiçlııın, top
çu ateıine maraz olmaıı J'Ü.zündea, 
l•hri ıündiaz i11al etmek ıateme • 
lllektedir. 

Ras Seyum'un 
irtibatı kesildi 
~disababa, ı ı AA - Söylen 

aigine gôre Rass Seyumun on 

bin kişilik ordusunun esas kıs
n:ıile irtibatı tamamen kesilmiş -
tır 

İtalyan tayyarelerinin verdi -
ği malftmata göre, Aksum'un şi
mali şarkisinde Habeş kuvvetle
ri toplanmakta ve bunlar ital .. 
yan piştarlannı tüfek ateşiyle 
taciz etmektedir. 

--" Saat 18 da --
ldıiımız Haberler 

Bir gece baskmı 
Paris, 11 (Radyo saat 16) -

Doğu Afrikasmdan alman ha
berlere göre 9 - 10 gecesi (ya
ni evvelki gece) Habeıler A
duadaki İtalyan mevzilerine 
bir gece hücumu yapmışlardır. 
Gırtlak gırtlağa bir harpten 
sonra Habeş kuvvetleri t~r 
mevzilerine dönmüşlerdir. lla
bqlerin birkaç mitra.lyöz ve bir 
miktar cephane alıp götürdük
leri anlaıılmıştır. 

Makallede tahşidat 
Paris, 11 (Radyo saat 16) -

Makalle cenubunda Habeşle
rin ciddi taıhşidat yaptıkları 
haber veribnektedir. Bu cephc
dt çok kanlı bir muharebenin 
başlaması anbean bekleniyor. 

Bombardıman 
Paris, 11 (Radyo - saat 18)-. 

İtalyan karargihı dört ltalyan 
uçak filosı.mun bir Habet ka
rargihım bombardıman ettik
lerini Haber vermektedir. ---Cenupta büyük harp 

Londra, 11 ( A .A.) - Cenup cep· 
lae.U.de hiiyiilt hir laarp fMtlamıı • 
hr. Bu cepltedelıi ilti fare/ lruvuet• 
ı.rinin lıarelretlerİn• 11• laarlnn ••Y. 
rin• llair en alal& IHr W.wit 611. • 
lınoın""'lfhr. 

Ka. gda . Çanakkalenin Tahkimi Meselesi 

rü Kaya Çok Önemli 
yanatta Bulundu 

"Beklemediğim iz ihtimallere Maruz Kalırsak icap 
Eden Tedbirleri Almakta Tereddüt Etmiyeceğiz 
A~ra, 11 (OR) aytamnrz bildi· ri l \>ov \ . . . 

11 

riyor) - Kamutayın bu&ünkil top- m e gatıar m~ıelesını orta· ~·~ edilirken, biz Çanakkalede 
lantıaında Dııitleri Bakanı vekili ~a ... ~ıkarmak~a sıyaaal mesele ıkı tarafındaki yurdumuza ait 
Şükrü ~aya, Afyon uylavı Berç egıl~ ~ırf bir hak ve tüze me- noktalara niçin hikim olamıyo
Tilrkenn, arnul~t . alyasal .d~rum JSeleaını .~rtaya koymu' olduğu· ruz ve oralan tahkim etmiyo
~kkında hillrGmetimidn ne gıbi ted- ına kaniım. Arsıulusal vaziyet ruz? 
bitler ittihaz eyle4ijioe ve Lozan mua çok vahi d' D" da kad B ·· ·· · · ·· bedesin~e Çanakkale Botazmı dair mill m ır. unya ne .... ar .. er.ç Turker sozlenru şoyle 
olan 111'ddcnin alchnlmalı ınzumuna et varsa Jıummalı bır siljh- bıtirdı: 
dMr verd,iıi tifabi lilal takririnc C!- ~ siyasetini kabul etmiş - Bence Lozanm Boğazlara 
vabm dcın1ttir ki. • ıken, niçin bizim yurdumuzun dair maddesi. arsıulusal ve siya-
~ •~""°"lc•laira ~ .oaı· müdafaai milliye noktai naza- sal vaziyetin dcgışmiş olması 

.. ~ ~ ~ icôc· rmda .. . noktai nazarmdan hükümleri 
4ır-. rQOetan ~' ,,..,,.Je: n en onemli kapısını açık ortadan kalkım• ve h''k ·· k J. 
hlinJ..-~N,aojfUlaraa mu bırakıyo H Un C bel" ., u mu a _,....,.., ffrltt!it~ lto7dalu 6ilin· ruz. erg e utta- mamı~ bir madde gibi telakki 
mi)'en bir ,.Y '•~.Araul-' flu nk Bogazı dehşetli surette teç· edilmelidir. 
rumun 11aaula.aa o'4İafrmu Jo törii· 
)'Onıa. Böyle aomonlarda müdola· 
ClaC Üaİ#c W)'CI Mya/ ,.,.,Ute taht O

lan )'erler üerinde, hepimi.in, dilı· 
hile ,.,,...~ Grlmıf ola
cflfı .,.,.,.,,,. 6ir ıqriir. 

Memlehfin ,,,..,,...,., ,..,....,.. 
lcrmd i~ .,.....,...,., ~ 
""'1a anlat,,..,. rolıf'nak• •.,; 
lcalmı)'Ol'aa v. prİ ~ 

BeklerncdiğiınW ihtimal
lere manız kalırsak .icap 
eden tedbirleri '8lrnakt8 te
reddüt ctmiycccğiz. 

(Alkrılar, bravo teıleri. ) 
Bundan ıonra takrir sahibi Berç 

Türker kürıilye gelerek Şükrü Ka· 
yanın cevabına tcıekkür etti ve ez
cümle dedi ki: 

- Bendeniz maliyeciyim. Ve 
yüksek siyasal i•lere karışmak 
istemem. Fakat bu defa takri· 

Mısır 
Hu dunda 
Müsademe 

Pariı, 11 (Radyo saat 
16) -Trablua hududunda 
C.abuP.'dan pek uzak ol· 
lllJYaJı bir nokta~ ıtaı,_ 
karakollan arap çetelerinin 
taarruzuna uğramııtır. ltal
yan poıtaları tel örgiller 
hattını tecavüz etmemitler, 
bwunduklan ınevzi 1 e r d ~ 
kendilerini müdafaa ile~ 
fa etmiflerdir. 

Yeni Yunan Kralı /irinci JorJ } 

Zalmls istifasını 
Ve reli 

Paris, 1 J - Londradan bit• 
dirildiğine gore, Yunan Cümhur 
başkanı Zaimis kral naibi ve 
Başvekil General Kondilise isti
fasını vennış~·r. 

m .,,. Saat 18de 

ltalya n te b li§i 
Roma, 11 (Radyo saat 18) -

İtalyan harp tebliği: Somali cep 
besindeki harp lehimize inkişaf 
etmektedir. İtalyan harekatı a
razi zaptmdan ziyade Stratejik 
noktaların eld · edilmesini istih
daf etmektedir. Muhim bir su 
başına eriştik. Kuvwtlerimizin 
maneviyatı harikülidedir. Bu 
cephe karargahı nikbindir. 

Bu cephede 25000 muntazam 
Habeş kuvveti ile birçok gayri 
muntazam çeteler, gönüllüler ve 
reisleri tarafından idare edilen 
yerli kabilelerle harp etmekte • 
yiz. 
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Genel Nüfus 
Sayımı ı~ın 
Halka Beyanname 

'Avrupa muhabirlerimizden 
birinin mektubile bana genç bir 
Fransız psikoloğu geldi: M. 
]can Carteret. Maksadmı size 
anlatmadan evvel, geniş bir mef
hum içinde milstesna hüviyeti -
nin kaybolmaması için, taşıdığt 
psikolog sıfatı üstünde biraz 
durmamız lfı:zımdır. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Genel nüfus sayımında halka k 
laylık olmak üzere bastınlan beya?. 
nameler evlere, müesseselere ve bU 
tün okullara dağıtılmaktadır. Bcyarı 
namede 20 ilkte rin pazar günü i 
halka yapılacak i lcr anlatılmaktadır 
Beyannamede deniliyor ki: 

Psikoloji, her müsbet ilim gi
bi, hadiseler arasındaki müna · 
sebetlerden kanunlara giden bir 
ilimdir. Fakat bir kere rnef -
humların mücerret ve çapraşık 
endüstrisi içine daldıktan son • 
ra bu mariCetin ayakları yerden 
kesilir. Artık o. en mükemmel 
kontrol şartları içinde bir labo
ratuar mahsulü bile olsa daima 
bir "nazariye" den ibarettir ve 
terbiyeye tatbikinde ele birçok 
intıbaksızlıklara, hayatla mef -
hum arasındaki uçurumun göz 
karartısına, sendelemelerine uğ· 
rar. Mesela psikoloji bilgileri • 
mizden poliste istifade etmek an 
cak bir Conan Doyle romanında 
mümkün olmuştur. Amerikada 
da bazı tatbiki pesikoloji dene -
melerine rağmen bu ilmin ha -
yattan çıkarak mefhuma doğru 
aldığı mesafeyi tekrar geri dö
nerek hareket noktasına geldiği 
görülemedi. Yani tatbikatta ro· 
lü hala çok ehemmiyetsizdir: 
Bakışlardan, mimiklerden, en 
kacak ve şuursuz, küçük tavır • 
lardan haleti ruhiyelere, düşün
celere, huylara ve mizaçlara 
intikal etmek muvaffakıyeti, he
nüz bu ilmin büyük vaitleri ara-
mda değildir. 
işte M. Jean Carterct, 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 et
meğe muvaffak olmuştur. işin 
nazari taraf mm izahına bu sü -
tun daha fazla müsait değil. M. 
Jean Carteret insanın harici 
işare_\}erindcn ~hunu anlıyor. 
Yanımda ~e münevver bir kn\:ı· 
balıkta yaptığl tecrübeler, hari
kulade seziş kabiliyetini ve usu
lünün mükemmeliyetini isbat 
etti: Herkesin ayrı ayn huyla • 
rı. manileri. yaşayış hususiyet -
leri, hatta kendilerine bile ka • 
palı kalan tabiatleri hakkında 
yaptığı keşiflerin hepsi doğru 
idi. Onun bu kabiliyeti, mistik 
bir cezbe de~il de. kendi iddia 
~tti~ gibi sadece ilmi bir usul 
muvaffakıyeti ise, müjdecisi ol
duğu bu yeni tatbiki psikoloji, 
bir insanın yalnız başkasile ken
disi arasında değil. kendimizle 
kendimiz arasındaki anlaşma • 
mazhk setlerini yıkarak, en sos
yal adamı bile bütün sempati 
hamlelerine rağmen, içeri şuu • 
runun kalesi içinde mahpus bir 
milnzevi olmaktan kurtaracak • 
tır. Her facianın altında gizle -
nen anlaşmamazlığı • yıkmanın 
ilmini bulmıya doğru gidiyoruz 
demektir. 

Peyıtmi SAFA 

No. 55 •• 

Cumbadan 
, Rumbaya 

Servet BEDi 

Mürüvvet. hatıra. nasihat, ve te· 
selli dolu söz:lerine epeyce daha de
vam ettikten sonra Cemileyi kucaklı· 
yarak ayrıldı. Merdiven baıında da 
birkaç defa : "Aldırma 1 işi oluruna 
bağla! .. gibi söılcr söylemi ti. 

Nasihat, Çemilc tabiatinde bir İn· 
aan için, kanaate ve tevekküle değil, 
gurur üstünde yaptığı uyandırıcı taı
yilde isyana ve milcadeleye götürücü 
bir teairdi. 

MUrilvvet gittikten sonra Cemile 
kafasının içinde daha fazla bir rahat
lık ve dilfUnme kabiliyeti, sinirlerin· 
de daha emin ve sağlam bir milcade· 
le gerginliği duydu. Bir anda, hatta 
gizli bir sevinçle, Nahideyi tam bir 
rakibe olarak kabul etmiş ve onun 
da, Selimin de aralarındaki münase
beti fitil fitll burunlarından gctirme
ğe karar vermişti. Mücadeleyi çok 
seven bir insan için aıktn bu türlüsü 
daha tatlıydı. 

Devlet Matbaası, 
Kitapları 

Yetiştiremyior 
Fazla icıtek olduğundan bahi!ılc pi

yasada yeni dil kılavuı:larından kal
mad ını ve birçok öğretmen ve ta
lcbcnın beklemekte olduğunu yazmış· 
tık. Haber verildiğine göre. Dev:et 
matbaası ilk ihtiyacı karşılamak mak 
sadiylc hemen harekete geçmiş ve 
evvelki gün 4000 den fazla dil kıla
vuzunu hazırlamış. satışa çıkarmıştır. 
Devlet matbaası. çok sıkışık bir du
rumdadır. Ehndeki işlerin ne zaman 
biteceği ve arkası hnacağı bilinme
mekle beraber her gün binlerce ki
tap ve kılavuz siparişi karşısındadır. 
Bu yıl listeden çıkarı an kıraat kitap
larının yerine tek kitap kanununa gö
re bakanlıkça hazırlattırılan yeni oku· 
ma ki aplarının basımı da henüz ııür
mektedir. On gündcnberi açık bulu
nan resmt ilk okullarla bir aydanberi 
talebenin düzenle geldikleri azlık ve 
yabancı okullar kitap bek ~ektedir. 
Bu mekteplerde bulunan öğretmen ve 
talebeler. hemen her gün kıraat kitap
larının &atışını yöneten müesseselere 
başvurnıakta ve kitapların ancak bir 
ay sonraya kadar hazırlanabileceğini 
öğrenmektedirler. Bakanlık, listede 
mevcut ondan faıla kıraat kitabını o
kutmak an öğretmenleri mcnettiktcn 
sonra okullarda filen kıraat tedrisatı 
yapı mamaktadır. Bakanlık tarafın
dan hazırlanan bütün kitapların Dev
let matbaasında basılması meselesi ge 
çcn sene de mevzuu bahsolmuş ve hat 
ta eski dirckt6r Hamdi Emil Bakan
lığa bir rapor vererek matbaanın bu 
günkü şartlar altında bütün kitapları 
tabedebilmesine imkan olmadığını bil
dirmiş• i. Tek kitap kanununa daya
narak ilk okullarda okutulacak bütün 
kitapların b1r senede hazır.ansa bile 
hepsinin bastırılamayacağı ve böyle 
bir basıma maddeten imkan olmadığı 
anlaşılmı ve tek kitap kanunu ahka· 
mı bu sene yalnız kıraat kitapları için 
tatbik olunmuştur. Bunu11la beraber, 
bir milyondan fazla kıraat kitabı ha
zırlamaya mecbur olan Devlet mat
baası bu yılbaşında dersler başlama· 
dan evvel hiç denecek derecede ilk o
kullann ikinci sınıflarına ait kıraat· 
leri basmı . piyasaya sürmüştür. Fa· 
kat bu da kafi gelmemi§ ve 50 bin ki
taba daha ihtiyaç hasıl olmuştur. Oğ
rendiğimizc göre, bugün, birinci sınıf 
için 250 bin. ikinci sınıf için 50 bin, 
üçüncü sınıf için 200 bin, dördüncü 
sınıf için l 00 bin ve beşinci sınıf için 
de: 60-~ .:u .... , ... ,.-•• -~ lhtiv..J1e 

ardfT. Bakanlığın eski 'kıraatleri liste 
den çıkarmasr yüzünden Anadoluda, 
Trakyada resmi ve ecnebi, azlık okul· 
larında en a ğı 660 bin ilk okul ço· 
euğu kıraat kitabı beklemektedir.Hal 
buki, Bakanlıkla aralarındaki mukavc 
leye göre kıraat satışını üzerine alan 
müesseseler, bundan on gün evvel 
Türkiycnin bütün kö clcrine, köylere 

kadar kitap göndermeyi yüklenmi~
tir. Ortada yeni kıraatlerin mevcut ol 
mayışı. mektep faaliyetlerini durdur· 
muş. öğretmenleri müşkül bir duru
ma sokmuş, çocukları da bir aylık. bel 
ki daha dyadc bir zaman için istifa
deden mahrum bırakmıştır. Verilen 
habcr:cre göre. Kültür Bakanlığı mem 
lckctin her tarafında mevcut olan bu 
kıraat kitabı dcrdilc meşgul olmuş 
ve bazı tetkikler yapmıştır. Bu tetkik 
)erin verdiği sonuça göre. kıraat ki· 
tapları ya ayni nefasette ve ayni tarz
da bakanlık hesabına diğer matbaalar 
da bastırılacak, yahut evvelce baıılıp 
senelerden beri okunulduğu halde bu 
sene listeden çıkarılan diğer ondan 
fazla kıraat kitabının bu sene için de 
okullarda okunmasına izin verilecek· 
tir. 

lakların Ustünden kumaşı iyice gerip 
aşağı çektikten sonra başını arkaya 
doğru attı. günün hüm{Tiasilc pembe
leşen yüzüne, garip bir sarı nöbetle 
parhyan canlı gözlerine, büyük bir 
ihtirasla, kendine güveni le kabaran 
göğsüne yukardan aşağı bakarak, 
yUksck sesle mırıldandı: .. Karagüm
Tüğün Deli Cemilesi 1 göreyim seni 1 .. 
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Selimle bir ıaat 
ErteEi sabah Şahinde Cemileye bir 

mektup uzatarak: 
-- Şimdi bir çocuk getirdi. Aşağı· 

da. cevap bekliyor 1 dedi. 
Mektup Sclimdendi: 
"Sevgili Cemi~ • 
"Babam lrurtulmuı. Dün gece onu 

yengemin evinde buldum. Eier so
ninle aramada Jeçen hadiae olma· 
aaydı sevinçten deli olacaktım. Fakat 
o yüzden bu .evincin tadmı İyice a· 
lamadım. ~i yanm aut sonra ma· 
hallebicidc bekliyonım. Mutlaka gel. 
Ya1vanmn sana, gel ve beni bir kere 
dinle. Söderimi beğenmezsen bir 
daha yüzüme bakma. Bekliyeyim, de 
ğiJ mi? Çocuğa "peki., de. Yalvarırım 
ve gözlerinden Öperim. 

Selim,, 
Cemile Şahindeyc dedi ki : 
- Kuzum abla. git, o çocuğa ' 1pc· 

ki. diyor. deyiver. Sana zahmet. 

- Ne Dersiniz? 1 
KUÇUK HABERL~~ 

1 • Zimmetine para geçirmekten suç 
YiNE AK LiSELiM ... lu ikinci icra dairesi katiplerinden 

Sait, dun ikinci ceu mahkemesinde 
yapılan duruşma neticesinde bir bn
çuk sene ağır hapse mahküm edilmiş· 
tir. 

Geçenlerde bu aü.tunJa ( aklı&e
lim) hakkında birkaç satır 

yazmııtrk. Bir yerde dü~en, 

bayındırlık, rahat ve refah yer
lefmek için her ıeyden evvel mut
laka (aklıselim) bulunmalıdır. 

Şimdi size bir misal yazacağız 
ki; maalesef (aklıselim) ölçüıü 

ile ölçülecek bir ıey değildir. Bu 
misal belhi küçük bir §Cyclir ama 
dediğimiz. gibi i lerde aklııelim 

ölçü&iinün eksikliğini gÖ$terdifi 
için Önemlidir. 
Adaların ı•apur Ücreti 30 kuru

§a indirilmiı. Eskiden 37 buçuk 
kuruş idi. iyi bir ıey. Çünkü bir 
bilete konan on para fazlalık bi
let Ücreti nisbetinin çok üstündr 
yolcu elu.ilmesine ıebep olur. Bi
let ucuz.layınca da yolcu $O)'Ut c:o. 
ğalır. 

Şimdi burada dikkat edilec:~k 
bir nokta var: balnnız/ 

Köprüden odalara vapur ücre
ti gidip gelme 30 kuruı. 

Hapisaneler de 
Yapllacak yenilikler 

Tüze Bakanlığı bir scncdenberi 
silrdürmcktc olduğu tefti ve tetkik
lerini onuçlandırmış ve cspektörle
rin ceza evleri üzerinde yaptıkları 
kontrolleri incclemcy e başlamıştır. 
Bakanlık, hapishanelerin önem i şc • 
kilde ıslahı üzerinde meşgul olmakta
dır. Haber verildiğine göre, kadrola
rı fazla bulunan hapishanelerde bazı 
yenilikler yapılacak, uzun yıllar mah
klımiyct kararı almış olanlar atıl bir 
halde bırakılmıyaeaklardır. Izmir, An 
kara ve Istanbul ecza evlerinde ve 
bundan onra yapılacak diğer yeni 
hapishanelerde birer hah dokuma te
sisatı kurulacaktır. Hapishanelerde 
meydana getirill'cek olan eserler özel 
bir komisyonun kararile sa•ışa çıkan
laeaktır. Yapı'acak yenilikler hapisha 
neler genel direktör'üğü bütçesinin 
müsaadesi nisbctinde zengin olacak. 
bir an evvel başarılmasında fayda umu 
lan işler üzerinde çabuk hareket edi
lecektir. Hapishanelerde yapılacak ıs
•-•-~ --·•ncla. ın~~p- vto_ • 
kürnlar muhıtınin ktıltürü üzerm e 
çalışmalara da yer verilmiştir. Bunun 
için müsait ecza evlerinde şimdiden 
öğretmenler ta)•in olunacaktır. 

Vapurculuk ,irketinin yeni 
alacağı vapurlar 

Vapurculuk Sosyetesi. alacağı iki 
yeni gemi için yapılan teklifleri ta • 
mamilc tetkik etmiştir. Fakat, bunlar 
içinden hiç biri arzuya uygun görül
memiştir. 191'4 - 1920 yılları arasında 
inşa edilen gemilerle 15 yaşından bü· 
yük olan1arın atın alınması lazımgcl
diği için ihtiyaca uygun vapur bulun
ması güçleşmektedir. Maamafih, bazı 
yabancı firmalar yeni teklifler yapa
caklarını bildirmişlerdir. 

it lcanunu üzerindeki çalıfmalar 
Ulusal endüstri birliği idare heye· 

ti, Iş kanunu üzerindeki incelemeleri
ni bitirmiştir. Jdare heyeti, kendi mü 
talea'arına eklemek ilzere bUtün fab
rikatörlerden düşüncelerini ormaGa 
karar vermiştir. 

OROZDiBAK 
Milessesatında yeni yeni mallar. Şa
yanı istifade fırsatlar. 

l; hazırlandr. 
Yarım saat &0nra mahallebicide 

Selimi bulmu\tu: 
- Burada durmıyalım dedi. başka 

bir' yere gidelim. 
Ba ka bir pastacı dükkanına gidip 

o'urdular. Yolda hemen hiçbir şey ko 
nuşmadılar. 

Köprüden kalkan Ada vapurlo
nndan birkaçı Kadıköyüne de uğ
rar. Eğer Kadıköyünden Adaya 
gitmek isteraeniz bilet 31 bufuh 
kuru§tur. 

Evet! Rakam yanlıı değil. 31 
buçuk kuYU§tur. Köprüden biner
aeni~ 30 kuruf, vapur Köprüden 
Kadıkö;yüne kadar geldikten 6on
ra KadıköyJen binecek :>-olcu ? 
buçuk kuruı fazla verecektir. 

Bunu gördünüz ya! Şimdi bunu 
yapan müessese •he fÜphuiz kcn. 
dine göre birtakım aebepler •Ö)'

ler. Lakin (aklıselim) ölçüsü 
Köprüden 30 kuruıa gidilen bir 
yere daha yakın olan Kadıköyıin
dcn daha faz.la para alınmasını 
ölçemez. 

işlerimizin kamuca tasvip ea:ı. 
mesini istiyorsak onları ( aklıse
lim) ölçü6ii ile ölçmeliyiz. 

Biz. böylf" düşünüyoruz. 

Kont dö Marlel 
şehrimızden ge~e
rek Su riyeye gitti 

iki ay mezuniyetle Parist giden 
Fransanın Suriye fevkalade komiseri 
Kont de Martel dün sabahki ekspres
le şehrimize gelmiş ve Toros ekspresi 
le Suriyeyc hareket etmiştir. 

Kont de Martcl Türkiye ile Suriye 
arasındaki münasebetler hakkında 
~azetccile re şunları söylemiştir : 

"-- Türkiye ve Suriye arasmdaki 
münasebet son zamanlarda çok iyi 
bir durumdadır. Şimdiye kadar yapı
lan müzakerelerde emlak işinden ma
ada halledilmemiş hiç bir mcseıe yok· 
tur. Emlak meselelerinin ürüncemc
dc kalması da. bu gibi işlerin çok za
mana ihtiyaç göstemesindcndir. Şim
di gerek Suriycdc ve gerekse Tür
kiycdeki emlakler üzerinde incelemc
Jer yapılmaktadır. Bu tetkiklerin so
nunda hangi taraftaki emlak fazla gö· 
rülürse o taraf diğerine aradaki farkı 
ödeyecek ve bu suretle bu son ihtilaf 
ta _h,.\ı .. .diı ..... ;. .... tar.Alıhr. 

F evkalade komlserin bahsettiği in
celemelerin, dört beş aya kadar biti· 
rilcccği umulmaktadır. Bundan sonra 
hazırlanan emlak listeleri toplanacak, 
muhtelit bir komisyon tarafından kar 
şılaştınlacaktır. Şimdiye kadar yapı
lan tetkikler de Suriycdcki Türk cm
ıakinin Türkiyedekl Suriyelilerin cm· 
tikinden fazla olduğu anlaşılmıştır. 
Buna göre Suriye hükumeti. aradaki 
farkı Türkiyeyc ödeyecektir. 

Pnrisc gitmezden önce Ankaraya 
uğrayarak hüktımet erkanımızla gö
rüşen fevkalade komiser, Suriycye a
cele döndüğü için bu sefer memleke
timizde fazlş kalmıyacaktır. 

Haydarpafa okuluna gönder.ile. 
cek talebe 

Şehrimİ7.de bütUn lise ve orta okul 
ları şimdiye kadar yapılan müracaat
lar hiç bir okulda bir kişilik bile yer 
bırakmıyacak kadar do· durmu~tur. 
Yıılnız Haydarpaşa okuluna son de
fa ilave edilen §ubelerde boş yer bu· 
lunmaktadır. Bu sebeple şimdiden 
sonra okullara müracaat eden talebe· 
ler, semtleri uzak ta olsa 7.aruri ola
rak Haydarpaşa okuluna gönderilecek 
lerdir. 

• Adliyede muhtelif mahkemeler 
için 1 O kadar katip alınacaktır. ünü
müzdeki hafta içinde müracaat eden
lerin Adliye Encümeni huzurunda 
imtihanlan yapılacaktır. Müracaat e
denlerin yüze yakın olduğu söylen
mektedir. 

• Çikolata fabrikalarının ellerinde 
ki kakao stokları tükenmek üzeredir. 
Fabrikalar, bu maddenin kafi mikdar· 
da ithali için alakadarlar nezdinde ye
niden teşebbüslere girişmişlerdir. 

• Italyadan crbest döviz e mal al
mak üzere şehrimiz tccimenlerine ba
zı teklifler yapıldığı haber verilmek
tedir. 

• Son mukaveleden sonra Roman
ya yolile orta Avrupaya yapılacak ih
nıcat bu ayın 19 undan itibaren baş· 
lıyacaktır. • 

• Anadoluda açılae olcih porse-
len fabrikasına Siımer ank tarafın
dan mütehassıs olarak çağınlan. M. 
Kroze şehrimize gelmiştir. Mütehas
sıs porselen fabrikası için Eskişehir 
ve civarında etütlerde bulunacaktır. 
Bu tetkikler on beş gün kadar süre
cektir. 

• Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
teri Numan Rifat dün Ankaradan şeh 
rimize gelmiştir. Numan Rifat şchr:i
miz;<lc bir müddet kalarak tedavi ola-
caktır. 

• Dün Bursa vapuru ile Köstenec
c:len 950 göçmen gelmi~tir. Berahcrlc
rındc 400 at ve 300 koyun da getir
mişlerdir. Bunlar Tckirdağına gönde
rilerek yerleştirileceklerdir. 

• Mühendis okuluna girecek tale
benin parasız leyli imtihanları yapıl· 
rmştır. 287 ki i müracaat etmiştir. 25 
talebe alınacaktır. Ayın 14 ünde so
nuç anlaşılacaktır. • 

• Universitc b .. hçesine yapılan ra 
sathanenin noksan aletlerinin ucuz ta 
rafları temin edilmektedir. Bu cümle
den olarak rasathaneye pek lüzumu 
olan müteharrik kubbe de yakında gc 
tirilceek ve rasathanenin, tepesine ta
kılacaktır. 

C .H. P. kongreleri 
C. H. Partisi kamun kongreleri sür 

mektcdir. Bu ayın onbeşinde sonuçla
nacak o -an kongrelerde nah iyelerin 
başlıca dertleri ıcsbit edilmek' edir. 
iiıesc' es(- öa K'ôlıj;tf ııftfedbıfl!mı1H 
başında gelmektedir. Bundan başk.a 
.:ıdanın ekmek işi de tesbit edilen dı
leklcr arasındadır. Ada halkı ekmeğin 
çok bozuk çıktığından. renginin es
mer ve kendisinin de hamur olduğun
dan şiltayet etmektedirler. Bu şika· 
yetlcrin kongrede tesbit ed~lmesi üze 
rinc Ada fırınlarının &ıkı bır kontrol 
a tında bulundurulması kararlaştırıl
mıştır. 

Yangın yerlerinin harit~lan 
Şehrimizin muhtelif yerlerindeki 

yangın yerleri haritalar,_r hazırlanmış
tır. Buralarda gereken yolların açıl
ması için belediyenin istimlak yap
ması icap ediyor. Fakat bütçenin mli· 
saadcsiıliği bugün için buna imk!n 
bırakmamaktadır. Diğer taraftan be
lediye yol açılma ı icap eden yangın 
yerlerinin bir kısmında bina yaptır • 
mak isteyenlere de müsaade verme
mektedir. Bunların en başında Sıra
servilcrden geçmek üzere Tophaneye 
2çılacak yol gelmektedir. Buralarda
ki arsalarda ev yaptırmak için beledi 
yeye milracaatlar vaki olmaktadır. Be 
lediyc durumu inceleyecek ve yol açı
lacak noktalan tcsbit ettikten sonra 
inşaata müsaade edecektir. 

- Vallahi bilmiyorum. Babam 
1'scn tanımazsın ., dedi, ben de sevin
cimden sarhoş gibiydim, fazla sorma
dım. 

-- Öyle ya bir tüccar ahbap. Ne
sini soracak ın? 

Sayım günü daireler, dükkanlar 
her yer kapalı ve her türlü nakil va 
sıtaları işlemiyeceği için ihtiyaçların! 
zı bir. gün evvel tedarik ediniz. Ve s 
zin sayımınız yazılmı • bitmiş olsa bi 
)c o gün sayımın b{itün şehirde bitti 
ğini bildirecek olan top atı mada 
önce ıokağa ç.ıkmayınz. Çıkanlar 2 
lira para cezasına çarpılacaklardır 
Küçük çocukların sokağa çıkmaların 
dan btiyilkleri mes'ul tutulacaklardır· 
Evinize, bulunduğunuz yere top atı 
hocaya kadar memur gelmezse bun 
derhal en yakın poli c haber ver:iniz 
Ve kendinizi ve aileniz nüfusunu be· 
men bildiriniz. Sabah saat sekizden id 
baren sayrm memur arı işe başlaya· 
cakları için bulunduğunuz yerde da· 
ha önceden hazır bulunup memur 
bekleyiniz. Sayım ancak istatistik için 
yapılıyor. Bunun nüfus kütüklcrile 
vesair devlet mükellefiyetledlc hiÇ 
bir alakası yoktur. Nitekim yedi sene 
evvel yapılan sayımda böyle bir rn~.1c 
sat gözetilmediğini halkımız görrnuŞ 

ve anıamıştır. 
Sayım gUnü her nahiye ve kaı• 

merkezinde doktor ve ebe bulundurtı• 
lacaktır. O gün acele doktor ve ebe• 
ye ihtiyacı olanlar kapılarının önün· 
de dolaımakta olan zabıta memurla• 
rile en yakın karakola haber verdik• 
leri takdirde hemen ihtiyaçları temin 
edilecek ve ilaçları yapacak ezcan~ 
ler de açık bulundurulacaktır. 

Halka 16 ıorgu ıorulacaktır. Hal• 
kımızın buna şimdiden hazırlanarak 
o gün memurlara hemen cevap vcrıne 
leri &ayımı çok kolaylaştırmış olacalc
tır. Sorgular 1 bina numarası, 2 adı 
ve soyadı, 3 oturduğu binanın cinsi, 
4 hangi devletin tebaasıdır, 5 hangi 
dindedir, 6 ana lisanı nedir (ana lis.ı· 
nından maksat aile içinde konu§ulan 
lisandır) 7 ana lisanından ba ka ban· 
gi lisanı konuşmasını bilir, 8 nerede 
doğmuıtur, 9 kadın mı, erkek mi, 10 
görünür vücut saaktlığı var mıdır ve 
nedir, J l kaç yaşındadır, 12 bekar 
mı. evli mi, dul mu, boşanmış mıdır, 
13 yeni harflcrle okumak bilir mi, 14 
yeni harflerle yazmak bilir mi, l 5 mu 
ayyen bir mesleği, vazifesi veya u• 
nati var mıdır? Varsa nedir?, 16 mw 
ayyen bir mesleği, v.azif esi, sana ti vc-
tedir. • .. -

Nüfus sayımı hazırlıklarını son olıt 
rak gözden geçirmek üzere istatistik 
genel direktörü Celal Aylia ve Isviç· 
re nlifus genel direktörü Brüsvaylcr 
bu ayın on altısında Anka'radan şch· 
ı im ize geleceklerdir. 

Yaş meyvelerin nakli 
Yaş meyvelerimizin dış piyasalart 

gerek yazın sıcaklarından, gerekse 
kışın dondurucu soğuklarından muha 
faza edilerek nakli ve bunun için ka• 
palı ambarların tahsis olunması husu• 
sunda Dcnizyolları idarcsile temas• 
gcçilmi tir. Bilhassa bozulmadan nalc· 
li düşünülen maUann hayvan ve tütül1 
gibi koku neşredilen diğer mallar!• 
yanyana dlişmcmclcrinin teminine dil< 
kat olunması için deniz ticareti direk· 
törlüğil yanında teşebbüsler yapılrn•I 
tır. 

Mente ,ahadetnameleri 
İhracat tecimcnlerimiı tarafmda 

dı memleketlere sevkedileeek he 
mal için behemehal bir menşe şaha 
detnamesi alınma ı zaruri bulundu 
ve sevkiyattan sonra hiç bir sureti 
mc.nşc şahadctnamesi vcrilmiyece 
dün ilgililere bildirilmi tir. 

- Evet. İşin o tarafını bir saniye 
bile dü ünmedim. Aklımda hep sen 
vardın. lnanır mısın? Babamın kur
tuluşuna scvinmcmlc içime derin bir 
hüzün çökmesi bir oldu. ÇUnkü buse
vinci seninle beraber tatmak istiyor· 
dum. Olmadı. Bütün gece sana bu 
müjdeyi vermek için sabır ızlandım. 
Fakat içimde bir korku da vardı. Ya 
bu kıı bana hAli dargınsa diye .. Gel· 
diğini görünce sevincimden gözUm 
ya ardı. İ§te şimdi babamın sevincini 
d"ha tam duyuyorum. Bana dargın 
değilsin, beni dinliyeceksin değil mi? 

Elbette anlatacaktım. Hem böyle şe, 
lcr gizli kalmaz, duyulur. bilmez rıt1 

yim? Mutlaka duyulur. Bir günün 
sırasını, senin en sakin anlarında 
birini bekliyordum. O sırada ara)' 
babamın meselesi girdi. Artık hayatı 
mıza yeni bir mesele karıştırmak is 
tcmiyorum. Fakat sen duymuşsun 
Kimbilir ne §Ckilde anlatmışlardır. 

Cemile Selimin sözünü kesti: 
-- Ben onunla konuştum, dedi. 
- Kiminle? 
- Nahide ile, 
Selim doiruldu: 

- Ne zaman? 
- DUn, Mahallebieidc seni b\l 

madan evvel onunla beraberdim. 
- lmkln yok. Biz mektepten 

raber çıktık. • 
- iyi ya, siz elektrik tirketİl\1 

önilnde aynldınıt, ben Nahldcnin • 
ka5lndan ko tum. 

Cemile Selimin bilmediği kararlar 
vermi§ olduğu için, samimi gl)rünme· 
ite çahp.rak: 

- Evet 1 dedi. 
- Te clr.?sür ederim. Dinle. İ§tC 

- Hayret 1 Demek ki bizi u"4 
ediyordun? 

- Evet. 
- Hayret 1 Peki... Tuhaf şeY 

- Dinle Cemile. dedi, dün senden 
aynlınca yengemin evine gittim ve 
babamı orada buldum. Kurtulmuş. 

Cemile Selime ilk defa yalan söy
lemenin Nahide hikaycsile öde meye 
başhyan yeni muhasebesinden duy· 
duğu sevinci örterek: 

Hayret 11 .. Ne konu tun uz? .• Çok Se 
rip, ne konu~tunuz? Hayreti Drlfl 
ki ... Sahi ne konu tunuz? 

- Sen anlat. ben de anlatıfl 
sonra... ıc 

Selim eJlcrini yanaktan Ustünc 
yarak: 

- Şaştım 1 dedi, nı.sıl kurtulmuş? 
- Onun bir tüccar ahbabı varmış, 

parayı o vermiş. - Hayret 1.. diye tekrarladı .•• 
Odasına dönünce aynanın karşısı

na g~ti ve göğailnfi ilci avucu De de 
cık ıyarak dimdik ve ıımsıkı yuvar· Ablası ~ittikten sonra Cemile ace-

Dükkanda oturunca Selim dirsek· 
!erini masaya dayıyarak ve önüne 
bakarak: - N&ı:ıl :abba~ kim bu? 

sana açık lif: Biz Nıhidc ile ~cviştik. 
Evet, ben de onu sevdim. İki senelik 
meseledir bu. Evlenecektik. Araya 1 

Atıf diye bir arkada girdi. O da .Na
hideyi sevdi. Hem benden fazla. İn
tihara tc cbbüs edecek kadar. Anla
dın mı? Bu bir romandır. Ben ana 
bunu o güzel gecemizde anlatamaz
dım. Gecenin ruhu, manası. tadı ka
çardı. Fakat mutlaka anlatacaktım . 
Seninle bayatınr h\rlcştirm•'ı istiycn ( Ar!:ası '' 
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HAFTANIN SiY ASASI 

Tehlike karşısında Boğ azlan 
kapatacak mıyız? 

Dlşbakan VekiliBugünKamutag
da Bu Sorunun Cevabını Verecek 

[ Ozel aytanmız bildiriyor] 

~nkara, 10 - Afyonkarahisar saylavı Berç Türker "Keres· 
teciyan,. arsıulusal siyasal durum hakkında hükumetçe ne gibi 
tedbirler alındı<7ma dair kamutaya şifahi bir sual takriri daha ver 
ıniştir. Bere TUrker, bu takririnde, siyasal durum vahamet kes
bettiği takdirde Lozan muahedesinde Boğazlar hakkındaki kayıt
ların keenlemyekun addedilmesi icap eylediğini işaret ederek 
Dış Bakanımızın Uluslar Sosyetesinde bu hususta ne gibi teşeb • 
büslerde bulunduğu ve ne gibi net.i~eler alındığım sormaktadır. 
. . Afyon saylavmın gerek bu taknrı, gerekse esaslarını dün bil -
<Iırdiğim afyon hakkındaki takriri Kamutaym yarınki ruzname - 8 r-k 
sine aJrnmıştır. Dış Bakan vekili Şükrü Kaya ile Ekonomi Baka- erç u er. 
nı Celal Bayar, bu her iki mevzu hakkında cevaplarım yarınki toplantıda vereceklerdır. 

Kongresi Dün Açlldı 
lVIallarımızın Kalite Değil, Fiat Bakımından da 

Dış Pazarlarda T emagüz Etmesi Lô.zımdır 
~nkara, ıo A.A. _ Ekonomi Ba- diye bir tefrik te kab~l etmiyorum. Bu ., Murahhaslar kimler? 

lı:anlığınca toplantıya çağrılan fın- mem~ekette yerleşmış ~l~n bu mem· Frndık kongresine iştirak eden mu 
dık kongresi bugün Ekonomi Bakanı leketın ulusal ekonomı ıcapları:ıa 0 • rahhasların isimlerini bildiriyorium: 
Celal Bayarın §U söylevile açılmıştır, yan ve bu m~mlekete sermayesıle ve Ordudan müstahsiller namına 
"Sayın baylar, bilgisile hiz!11et eden .ve memleket Osman Ağaoğlu, Mustafa, Zeki oğlu 

• Fındık, memleketimiz ihrac mad- mahsullerinı kıymetlc:'dıren h~r ecn_e Bilal, tüccardan Furtun oğlu Ömer, 
Oeleri arasında mühim yeri olan ulu- bi de ayni derecede onemle bır vazı- Giresundan müstahsiller namrna E· 
lia) bir mahsuldür. fe yapmaktadır. min, tüccardan Sadık oğlu Emin. tüc 
b' Yurdumuzun kalabalık ve güzel Diğer söylemek istediğim bir nokta cardan Sadık oğlu Emin, Ordu Tica-
~r parçasında balkımızrn başlıca ge· da şudur: . • . ret odasından oda başkanı Hüsnü. 

su:_ı vasıtasıdır. Bu itibarla da, istih- Bazıları nasılsa ~annedıy~r .kı, hız Gires~n Ticaret odasından Sadık oğ
galı?d~n başlıyarak müstehlik eline alivre satışları tenkıt etme~ ıshyoruz. Ju Emin, İstanbul Ticaret odasından 
~eçıncıye kadar geçirdiği safhaları in Bu taı:ıam~n yan~ıştır: ~ . B~ an evvel Furton oğlu Ömer, finansal kurum-
~lernek için &izleri buraya davet et· umumıle§tırmek ıstedıgımız rasyonal Jardan İs ve Limitet namına Vehbi 

.tirn, leştinne savaşının en büyük netice ve Emre, TÜrkofisten başkan Mecdet, 
J) Ka.b~l edip bu önemli işe koştuğu- hedefl.eri?dcn birisi de b~ ne~i sauş- başmüşavir Halil Mitat, Müşavir Ze· 
~z ıçın her birinize ayn ayrı teşek- !arın ınkışafı olacaktır. B1Z alıvre sa- ki Doğan oğlu, Samsun şubesi direk· 

kür ederim. BUtün il~ili odalar kon- tı.şlarla değil .. a la b.ais~e a_~ivre satı~~ törü Mitat, iç ticaret genel direktör
grcye iştirak ettiler. Yalnız Trabzon bır anana halıne getırmış tuccarla nıu lüğü namına vekaletinde bulunan Sa
odasının burada mümessili yoktur. cadeledeyiz ve mücadele edeceğiz. Bu lahaddin. kredi işleri direktörü Ce-
- Bir Seri • halincle, fricete'"'tegıruz aa~:krınli:\WlıaYi-futra'W9~t\i~u81l:VM~2 • .• ---~·· +oolril.S tl~nıtır.m;ı r.l i.uık-• .,evz l ~ ,. r- { 1 ..,.. ~ örü .Servı:LJıtaodi!_rQ.Izasyon çtırelt-

u ar araıunda bir noktayı bilhas- te ve d lcdiklcrJ nyata-uıat aırı>ncce1t:- törü rıc~Clet, 'l'tırım Bali:anlı'ğrnoan 
~· tebarüz ettirmek isterim. O da !erinden emin, bir birinden daha düş- Tarım genel direktörü Abidin, Tarım 
l oy)ü ile tüccar arasındaki muame· kün fiyatlarla memleket ekonomisini enstitüsünden Şevket. 

1 tal ya - Hahe• harbi 
Harbin onune geçilecek, geçilmi· 

yecek derken, Mussolini hafta arası, 
Doğu Afrikada harekete geçti. Ar
tık İtalya ile Habeşistan arasında 
harp emrivakidir. İtalyanlar Habe· 
şistanı şimalde Eritre'den istilaya 
başladılar. Ve üç şehir işgal ettiler. 
Jtalyan tebliğine göre, bu üç şehrin 
i§galile harekatın birinci merhalesi 
tamamlanmış oluyor. Anlaşılan ltal
yanlar i§gal ettikleri mıntakalarda 
yerleşmek, orada yeni askeri üı;ler te· 
sis etmek istiyorlar. Bundan sonra 
da tekrar ilerlcmeğe başhyacaklardır. 

Habeşlerin mukabil taarruzları, çe 
vinne hareketleri, Eritre sömürge
sini istilaları hakkında gelen haberle
rin mubalagadan ibaret olduğu şüp
hesizdir. Habeşistanın İtalya asker
lerile çarpışacak muntazam ordusu 
yoktur. Habeşler, İtalya ile ancak çe
te muharcbeı;i yapabilirler. "Çevirme 
hareketleri", mukabil taarruz diye a
jans Haberlerinin verdiği havadisler 
bu çete muharebelerinden ibaret olsa 
gerektir. Gerçi verilen haberler de bu 
hareketlerin "fedai bölükler,. tarafın
dan yapıldığını bildirmektedir. Fedai 
bölüklerin giriştikleri teşebbüs mun
tazam bir ordu ile çarpışma değil
dir. 

Bununla beraher, Habeşler çok 
müessir c;ete muharebesi yapabilir
ler. Arazi müsaittir. Halk ta buna a
lışıktır. İtalya orduları Habeşista
nrn içine doğru ilerledikçe bu ç ~e 
harbi de daha tehlikeli bir şekil alır. 
Her halde daha ilk adımda İtalyan
ların büyük zorluklar ile karşılaştık
ları anlaşılmaktadır. 

halya ve Uluslar Kurumu 
'Askeri harekfit devam ederken di

ğer taraftan siyasi vaziyet te tabii 
cereyanını takip ediyor. Askeri ha
rekat başlamazdan önce, Konseyin İ
talya - Habeş davasını halletmek için 
yapacağı teklif in ittifakıara ile mi, 
yoksa eks.eriyetle mi yapılacağı şüp· 
heli idi. Filvaki bu notada çok ehem
myetlidir. Çünkü teklif ittifakıa.ra 
ile yapılmazsa, İtalya bunu kabul et
meğe mecbur olmadığından Habeşis
tana karşı harekete gcserse. müteca
viz telakki edilmiyecekti. Misakın on 
beşinci maddesinin yedinci hkrasma 
göre, o zaman her devlet kendi hak
kını ve menfaatini bilrliği gibi koru
makta serbest kalacaktı. Ancak İtal
yanın harekete geçmesile artık İtal
ya - Habeş davası on beşinci madde
nin çerçevesinden çıkarak on ikinci 
madde çerçevesi içine girdi ve der
hal mü~.yyidele,dn, tatbikine ittifakı
ara .ı if &.;arar verıloı. 

'Kurum konseyinin ittifakrAra ile 
verdiği bu karar asamblenin tasvibi
ne arzedilmiştir. Bu mesele üzerinde 

enin bilhassa ikrazat ve kredi mua- yıkmaktadırlar. Meşru bir ispekülas-
J?ıelelerine taalluk eden kısmıdır. Bu- yon telakkisine imkan verebilecek ve =ıiiiliiiiiiiiliiiiilliiiiiiiiiiiiiiilii 
tın şimdiye kadar olan şekli ile bun- a la baisse ve en baisse vaziyetlerini 
~~n sonra nasıl oJması lazım gelece· meşru gösterecek Hiç bir sebep yok
:gı hakkındaki fikirlerinizi bildirme - tur. 
llizi rica ederim.Değed, açıkça bilin- Memleketimiz evlatlarının ve haki
tnesine fayda gördüğüm bir nokta, bu ki tüccar sınıfının bu vaziyeti ne ka
ıgünkti toplanmanın bugünkü fiyat - dar elemle karşılamakta olduklarını 
lar bakımından t.ıir siyasa mahsulü hepimiz biliyoruz. Bu kötü ananada 
Oltnadığıdır .. İhracat maddelerimizin devam etmek isteyenler artık bu mem 
'kıymetlerinin nasıl olması lazım ge· lekette ya~amak imkanını bulamıya
~eceğini muhtelif vesilelerle söyledim. caklardır. 
'.Ayni fikrin bir kere daha hulasa e- Müstahsilin teşkilatlanması demek, 
dilmcsinde fayda görürüm. ihracatçı tüccar sayısının azalması de 

Takip ettijimiz ticaret anlaşması mck değildir. BiUikis memleketimizde 
t>olitikası mallarımızın satışını kolay milli şuura sadık bir ihracatçı sıntlı· 
laştırmış ~e bazı memleketlerle im· mn artması hedeflerimizden ve en 
kan verdiği karştlıklı mübadele inki- büyiık ihtiyaçlarımızdan biridir. 
§afı mallarımrza talep nisbetlerini ar· Sözlerimi hı.ilasa edeyim; 
tı.rmıştır. Biz prensip itibarile, T~r-
lciye ihracat mallarının yalnrz kalite Hedefimiz ve toplanmamızın hede-
-1 1 fi, rasyonel çalışma yollarını beraber-
<Jcğil, fiyat itibarile de dış piya~~ a:._ . 
~a temayüz etmesi Hiztm gelccegı fık ce tctklk ebnek ve böyle bir çalışma-
. • 'h ı· ya engel olan müşkülleri ve noksan-

~ındeyiz. Bunun içindir ki ıstı sa .. ın 
'ilk kademelerinden başlıyarak mus· ları tesbit etmektir. Düşüncelerimiz 
tehlike kadar olan bütün safhaların- ve endişelerimiz asla bir cepheli değil 
~a çalışma tarzlarımızı rasyonelleş· dir. Müstahsili de tüccarı da ayn ala
tirmek ve bu yoldan maliyet fiyatla· ka ve muhabbetle gözönünde tutaca
l:ımızı asgariye indirmek kalite bari- zanç imkanlarını artıracak olan en 
cinde en büyük rekabet ve muvaffa· iyi temin eden şekil ve §eraiti arıya
kiyet unsuru olan ucuzluğu da temin cağız. Harice satış fiyatlarında sıya-

samız bir muayyen vaziyetleri istis-
etınek istiyoruz. mar etmek, ne de muayyen ekonomik 

Bunu söylemek, bittabi malları-
Jnızı yok bahasına harice dökme~. ve şartların fiyata vücut veren eleman-

~ n• lannı istihkar etmektir. Kaliteyi vuk-
Jni.istahsilin yaşamaga ve~ mesaısı " J 

devam için muhtaç oldugu kazancı seltecek, maliyeti düşürecek ve bu ~u 
azaltmak demek değildir. ~ retle istihsal ve ihraç ve binnetice ka 

1t k Jduguınuz zanç imkanların ıarttıracak olan en uzerinde en kıs anç o 
"e tahkim etmek istediğimiz kazanç rasyonel çalışma tarZtnı bulmak baş-
ıı.. lıca ihtirasımızdır. 
-.ıudur. ı İhracat tüccarlarımız bugünkü va- Çikolata sanayiimiz mümessi leri • 

Yeni Romanlarımız 

Osmanlı Tarihinde 

Cinci Hoca Ve 
Mecnun ibrahim 

Ziya Şakirin gazetemiz için 
hazırladığı bu tarihi tefrikayı 

Pazartesi günü 
neşre başlryoruz. Bunda yer 
yüzü saraylarının ilk Raspotini 
olan Cinci Hocanın bütün ma -
rifetlerini ve 20 inci padişah Sul 
tan İbrahimin bütün delilikleri
ni okuyacaksınız. 

~iyet dahilinde, muhtelif memleket- nin aramızda bulunduğunu memnuni
lerie mübadele vaziyetimizi nazara yetle öğrendim. Kendilerine alakala
alınah ve fiyata vücut veren bütün rından dolayı teşekkür eder ve fın· 
unsurları gözönüne getirerek kar- dıkh mamulatı Türk ihracat spesiya
§ılıkh alrm satım vaziyetinin icap et~ litesi haline getirmek için çalışmaları
tireceği fiyatları temine çalışması ulu nı tavsiye ederim. Şimdi sizi ruzna-
&a) bir ödev saymalıdır. meniz veçhile çalışmaya terkedece. Cumartesı· Gu·· nü 
Herhangi bir vaziyetten .istifade ede ğim. Birisi tüccarlar arasından, birisi 

ı-ek alacaklarımıza karşı fıyat empoze de müstahsiller arasından iki başkan 
etmeye çalışmak ne kadar hata ise, daha seçmenizi rica ediyorum. Çalrş
bazı mübadele şartlarından mUtehas· ma şeklinizi artıracağını sanarak ila-
81} daha müsait fiyata vücut verecek ve edeceğim bir cihet daha vardır: 

de yine Tan ıütunlarında 
Grandük Alekaandrın hatıra-

' elemanları ihmal ederek. daha ucuza Uzak maziden kalma bir duygu bu ka 
6atrnak da 0 kadar hatadır. Her vazi- bil toplantıları neticesiz bir JM har
~cti ve 

0 
vaziyete göre normal olan maru zannettirir. Alacağınız kararla

§artları daima gözönünde tutarak o~ rm ebemtniyet ve dikkat ile nazara a
gö.re fiyat teminine çalışmak ge~ektu. lınacağından ve tezelden tahakkttk et 
lçınizde tüccar olanlar var, mustah- tirilmesine çalışılacağından emin ola
•il bulunanlar enrlüstrivel ol:ın·,.r bilirsiniz. 
vard1L. Biz meı;faatlerinizin ayn ayrı Asbaşkanlıklara müteakıben tiiccar 
olmadıgı ve ulusal ekonomi bakımın- dan, Istanbuldan Bedri ve Giıesnn 
dan bilakis miışterek bul~nd.uğu -~~- müstahsillerinden Emin ittifakla se
naatindeyiz. Bir taraflı hıçbı~. ~ula- çilmiş ve genel rapor okunduktan &on 
hazanın esiri olmadığımızı: hükumet ra encümenlere ayrılanlar çalışmaya 
namma katiyetle söyleyebilirim. Tüc- başlamıştır. Kongrenin cumart~i gü 
car dediğim zaman. ecnebi veya Türk nü işlerini bitireceği sanılmaktadır. 

larmı tefrikaya ba§lıyacağız. Grandük bu hatıralarında Rus çarlrğının 
Bolıevik inkılabına kadar geçirdiği ve dünya efkarı umumiyesinin me• 
rak ettiği bütün vakayi ve hadiseleri anlatmaktadır. 

Türkiye Ev Kraliçesi 
2000 Lira mükafatlı bu musabakamrz hazırlanıyor. Şartlarım 

ve mükfıiatların çe§İtlerini ayrıca bildireceğiz. 

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

Müeyyidelerin tatbik; 
Uluslar Kurumunun tarihinde ilk 

defadır ki bir devkte karşı müeyyide 
tatbikine teşebbüs edilmektedir. Mü
cyyidelf'r iki nevidir. 1 - İktısadi, 
2 - Askeri. 

Askeri müeyyidelerin tatbik edile
miyeccği esas olarak kabul edilmiş· 
tir. İtalya da bir harbe nihayet ver
mek için Avrupada bis har • 
bin başlamasını hiçbir devlet göze at
mıyor. Binaenaleyh müeyyide tatbi
kinde ısrar eden devletler bile bunla
rın iktrsadi sahaya munhasır kalması 
noktasında mutabık kalmışlardır. An
cak iktisadi mUeyyideler de çesit çe
şittir. Mali münasebetlerin kesilme
si vardır. ltalyaya harp malzemesi 
satılmamaıu vardır. İptidai madde 
satılmaması vardır. İtalyadan mal 
satın alınmaması vard1r. Nihayet İ
talyanın ablokası vardır. Bakalım e
sas itibarile müeyyide tatbikine ka
rar verildikten sonra hangisine ka· 
dar gidilecektir? İngiltere mümkün 
olduğu kadar ileri gidilmesini isti
yor. Fransa müeyyide meselesinde 
itidalden aynlmıyor. İtalyaya gelin
ce; hafif tertip müeyyide tatbikine 
katlanmayı göze aldığı Mussolininin 
son verdiği söylevden anlaşılmakta· 
dır. İtalya Başbakam, İtalya ulusunu 
sivil seferberliğe çağırdığı gün demiş 
ti ki; Askeri müeyyideye karşı harp 
ile mukabele edeceğiz. Fakat iktısadi 
tedbirleri sabır, tahaınmül ve disip· 
lin ile karşılayacağız. Mussolininin 
müeyyide bahsinde Fransa ile anlaş
mış olması da mümkündür. 

İngiltere .. halya 
Habeş meselesi çok taraflı bir ~a

vadır. Bir tarafı İtalya ile Habeşıs· 
tan arasındaki ihtilaftır ki bu. niha
yet kanlı bir boğusmıya mün-er ol
muştur. İkincisi İtalya ile Uluslar 
Kurumu aras.ındaki meseledir ki o da 
yukarda izah ettiğimiz seyrini takip 
ediyor. Üçüncüsü İngiltere ile İtalya 
arasındaki meseledir. Bu sonuncu saf 
hasmı İn_r.:iltere hiç benimsemiyor. İ· 
tafya ise bütün meselenin bundan i
baret olduğunu iddia ediyor. İtalya
ya göre Habeşistanm söz söylemeğe, 
Uluslar Kurumunun da bu işe karış
mıya haklan yoktur. İngiltereye ge
lince; İtalya İngiltere ile her zaman 
görüşmeğe hazırdır. Mussolini birçok 
defalar tekrar ettiği bu teklifi hafta 
arası da ileri sürmü tür. lngilterenin 
Akdenize kuvvetli bir donanma top-
1.....,,.<ımd"n td&ı edCTck Habe§ isini 
İn.~'ili.z menfaatlerine muhalif şekilde 
halletmek aklından gC"çmediğini ve 
bu mesele üzerinde İngiltere ile anlaş 
mak istediğini bildirmiştir. İngiltere 
Mussolininin bu teklifini kabul etme
miştir. Evvelce bu mesele üzerinde 
Mussolini ile anlaşmak için Edeni 
Romaya kadar gönderen İngiltere, 
mesele Uluslar Kurumuna intikal e· 
dip te bu raddeye kadar gelclikten 
son;a artık İtalya ile hususi görüş -
mer,e yanaşmıyor. 
Diğer taraftan Akdeniz Cehelüt

tarık ve Kızıldenizde de ' kuvvetler 
toplamakta devam ediyor. İtalyanın 
Doğu. Afrikaya yolladığı üç yüz bin 
askerın muvasale hattı üzerinde böy
le kuvvetli bir donanma toplanması 
da İtalyanları sinirlendiriyor. 

Jngiltere -Fransa 
İtalya • Habeş harbi, İn~iltere ile 

Fransa arasında birtakım diolomatik 
notaların teatisine vesile teşkil etmiş
tir. Önce Fransa İngiltereye bir nota 
gönderdi. Sual ııeklinde olan bu nota 
ile Fransa İngiltereden Orta Avru
p~ istatükosunu korumak için müey
yıdeleri tatbika hazır olup olmadığı· 
nı sormakta idi. İn~iltere bu suale 
kaçamaklı bir cevap vererek Avru
pada Lokarno muahedesinin tahmil 
ettiği taahhütlerden daha ileri gitmek 
istemediğini anlatmıştır. 

Bundan sonra İnı?iltere bir İtalyan 
tecavüzüne karşı Fransanın f ngilte
reye yardıma hazır olup olmad1ğın1 
Fransız hükümetinden sormustur. İn 
giltcre birinci suale kaçamaklı bir 
cevap verdiği gibi. Fransa da ikinci 
suale kaçamakh bir cevap vermiştir. 
Fransızlar, bu cevaplarında aşağı yu
kan f ngiltereye sordukları suali tek
rar ediyorlar. Yani İnJ!iltere Avrupa
da istatükonun muhafazası icin ta
ahhütlerini genislettirir ise, Fransa
nm da İneiliz noktai nazarını kabule 
ha71r o1dui!u bildiriliyor. tnr!iltere hLı 
İtalya - Habes davasrnda Frans yı 
çok sıkı tırmıstır. Fransa ile f al 
arasında bir ittifak yapıldıfr ani d
maktadır. İnE!iltere, Fransayı hal • 
ya karşı tahrik ederek bu ittifakı -
mak. istiyor. ''Ya beni, yahut İta y yı 
tercıh et ... demek istiyor. 

Fransa daima İngiltereyi tercih 
eder. Fakat İngilterenin sadakatin· 
den emin olmak istemez. İngilterenin 
son yıllar içinde takip ettiği politika 
Fransaya bu noktada itimat telkin 
etmiyor. Bunun içindir ki, İtalya dost 
luğunu tehlikeye diişürmeden İngil
tereyi de idare etmek istiyor. 

A. ŞUkrU ESMER 

En Son Moda 

HAYIRDIR iNŞALLAH! 
Rüyaya inanır mısmız?. Ben 

inanmam. Lakin meıhur Fransız 
i.Jimi (Cam ille Flammarion) un 
rüya hakkında bir eseri vardır ki 
üç yÜz ıküsur rüyanın haıkilci hidisı?· 
lerle olan münasebetlerini gösterir. 
Diyecek §U ki rüya inıanların her 
tabakasında inanan bulJlluı bir ııa· 
rip hayaldir. 

Gelelıim aııl İşe: 
iki gece evvel, - hayırdır inıal· 

lah - bir rüya gördüm. Guya Çio 
imparatoru imişim (tuhaf şey de· 
ğil mi?). Ancak Pekinde otunnu· 
yormuşum da latanbulda imİ§İm. 

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

Ha 1 rengim de san değil, bem
beyaz, rüya bu ya! .. Bir sürü katip· 
)erim var. Aramızda gÖrÜ§lüğümi.Uı 
dil de türkçe •.. 

itin daha tuhafı. ltalyan muha· 
rebesinden falan hiç bahis yok!. 

Benim bir iş odam var .. Onümde 
bir büyük ve geni§ mermer masa f 
Orada çalışıyorum. Etrafım yığın .. 
Jarla mektup dolu. 

Katipler bir taraftan mektupları 
açıyor. Bir taraftan okuyorlar. 

Bütün mektuplar imzaaız, yahut 
Ali, Veli gibi hüviyeti belli olmıyan 
sarı çizmeli Mehmet Ağa kabilin
den ... Ve bütün mektuplar ııadıka· 
ne hislerle yazılmıı.. Herbirirıde 
maiyetimdeki ahçının beni zehirli
yeceğinden, terzimin prova yapar• 
ken makası karnıma sokacağından, 
berberimin beni tra§ ederken U5• 
tura ile grrtlağımı keseceğinden, 
bafyaverin aleyhime (komplo) yap• 
makta oldufundan, hazinedar ua• 
tanın paralarımı çaldığından, baş• 
mabeyincinin rÜ§Vet aldığından, 
kadınefendinin bana hiyanel etti .. 
ğinden, teırifat nazırının uşaklara 
kadar nifan verdiğinden, sofracı
baıının bütün etini doılunu sara• 
yrmda beslediğinden, hulasa etra• 
fımdakilerin hep birer hain, hırsız, 
namuuuz olduğundan bahsediliyor. 

Son derece hiddetleniyorum. He· 
men kılıcımı çekip fırlıyorum. Onü
ıne ihtiyar, emektar bir e ki mabe· 
yinci çıkıyor. Herifin ke11esini uçur• 
mak üzere iken diz çöküp ayağı· 
ma kapanıyor. 

- Suçum nedir?. diye soruyor ... 
Mektupları anlatıyorum ... Beni alı
yor .•• Merhum babamın ( o da İm· 
parator imiş) kRpah odaınna JlÖtÜ· 
rüyor. Bin bir dosya karıthrdıktım 
sonra sararmış bir mektup çıkarıp 
bana veriyor. Bu mektup babama 
lcartr yazılmıt ye benim kendiaini 
öldürüp yerine geçeceğimi bAber 
veriyor. Yazı ayni yazı, eda ayni 
eda ve sadakat teminatı hep ayni .• 

Bunu okuyunca §&§ırıyorum ve 
eski mabeyinci: 

- Devletlilrır bu mektuplan o. 
kudukça ve onlara ehemmiyet ver
dikçe hergün savıaı artar. Cünkü 
inıanlar her şevdr.n evvel biribirini 
(.ekemiyen ve biri":rine fonalı~ r.t .. 
mek istiyen mahluklardır. Eğer 
şevketlim tebaaııının bu fena huv• 
dan vazgeçmesini İstiyorsa bu mek
tuplan bir mevdanda ve hl\Jk 
önünde vak1tr .• Ondan sonra rahat 
eder ... diyor. 

Hemen o gün bütün hu mektup· 
llU'ı ~rin büyük meydanına yı~
dırıp yıtkhrıyorum. Mevsim kış ol
duğundan ateşinde yoksullar .sın•• 
vor. Erteıi günü masamın üstünrfe 
bir tek mektup gönnüyonım. Ve 
riivam burllda bitivnr, uvanıyorum. 
Tanrı cümleyi uyanık etainl 

B. FELEK 

12 tayyare mahkeme 
kararile satıhyor 

Ankara, 10 (Özel aytarımız bildi
riyor) - Bir ecnebi sosyetesi tara
fından hükumete teslimi taahhüt e
dilen on iJCi tayyare mukavele şart
larına uygun görülmediginden tes -
lim edilmemiş ve Eskişehir hukuk 
mahkemesince satılmasına karar ve
rilmiştir. 

Rus doktorları ferefine ziyafet 
Ankara, 10 (Pzcl aytanmız bildi

riyor) - Sıİihat Bakanı Doktor Re
fik Saydan şehrimizde bulunan Rus 
doktorlar şerefine diin gece Anadolu 
kJi.ıbünde bir ziyafet vermiştir. Rus 
Büyük Elçisi Karahan da misaf.irler 
şerefine bugün bir çav ziyafeti ve
recektir. 

20 il kteşri n Pazar 
Genel Nüfus Sayımında 
Sayımın çabuk bitmesi için, 

ae,yım memurlarının suallerine 
hemen cevap veriniz. Memur -

ları söze tutmak, kendilerine 
yiyecek ve içecek ikram etmek 

yasaktır. 
Başvekiilet 

lstatistik Umum Müdüçlilğü Erkek, kadın ve çocuk elbiseleri, ku
sursuz biçim, ancak; OROZDİ-BAK 
m üessesa bnda. 

\... __ . _____ ..) 



4 ==========================================::::::c:==-T A N======================================== ıı - 10. 935 .. ·---·-........-.:a il n 

00 --· MEMLEKETTE TAN 
............... - ·- us uccss -·· OF ....... ..... 
Sümer Bank Konyada Bir 1

~~ 

Erbaa- Ladik 
Şosası Nevakit 1 Kola Fabrikası Kuracak 

Ereğli, (Özel aytarunız bildiriyor) - Arpa ve buğday fivat
Ian son zamanlarda hissedilecek derecede yükselmege b;şıa
mıştır. Evvelce 3 - 4 kuruş arasında olan buğdayın kilosu bugün 
6.25 ~u~uşa .. 2,S kuruşa ol.an arpa 3,75 kuruşa, yulaf 3 kuruşa yük
sclmıştır. Pıyasa daha zıyade yükselmek istidadım göstermek
tedir. 
.. Ereğlide p~~atesin mebzul ve iyi bir tekilde yetiştiğini nazarı 
~tıbar~ alan Sumer ~ank, yakında bitecek olan Bez Fabrikasının 
ıkmahnden sonra bır kola fabrikası kuracaktır. 

Ereğli .ve civ.an p~ta~es mmtakası olarak seçildiği takdirde 
kot: fabn~~sı. bırço~ ıstıfadcler elde c~eceği gibi köylü de mah
su.latmı musaıt şeraıt altında sarf edebılecek bir mahreç elde ct
rnış olacaktır. 

Arifiye istasyonu Cinayeti 

Yapılacak? 
Erbaa özel aytarımı:ıı ya:sıyor: 
"Erbaa ile Ladik aranncla bir fO· 

•e vardır. Bu yolun Liıdik ilçe.ine 
ait lmmı dört yıl önce Lôdilt Ba
yındırlık /darHİ taralınclan yaptı
~ılmıf ue ilcemiz •ınırına ltadar ti•· 
tirilmiftir. Fakat, ilçemiz nnırına 
düfen yol, aenelerdenbcri bir türlü 
yapılamamaktadır. 

Y aimur meu•İmİnin baflama•ı. 
çevremiz.Jeki geçitleri tamamen 
bozmuftur. Kamyonların yollarda 
çcktiii mütlıülcit bir lacia halinde
dir. Dutelt Bofa:aındaki calıımalar 
ancalt 5 kilometrelilt bir kr•mm dü
zeltilmeaine yaramııtır. Sam•un • 
Ladilt • Erbaa t1Ü11ert1ôhındıaki bu 
f10Mnİn bir an euvcl düultilme•İ 
için ilbayımı.zın dikkatini çeleriz." 

Adapazarı, (Özel aytarımız bildiriyor) - Cumartesi gecesi 
~ri.fiy.edc ?ir cinayet işlenmi~tir. Ankara ve Adapazan trenle
rının ıstasıyonda bulunduğu bir sırada, Bakkal Rıza ve yeğeni 
Hiıseyin :neçhul bir a~amın kurşunlarına hedef olmuşlardır. 

--= __.....,. 

Bunlard~~ ~ız~ ha~ıf .~urette yar~lanmış, Hüseyin aldığı ya
ra~.arm tesırı ıle olmiiştur. Halk, sılih sesinden heyecana düş
muş, kaçışmalar olmuştur. Fırsattan istifade eden cani bu ara
lık sıvışmıştır. Tahkikata başlanmış, şüpheli bazı kimseler yaka· 
lanmıştır. 

Karadenizdeki Büyük Fırtına 
Nihayet Dindi 

Giresun, (Özel aytarumz bildiriyor) - Scnelcrdcnberi bir eşi
ne daha rastlanmıyan son fırtına, limandaki küçük yapılı deniz 
vasıtalarını tamamen batmnışttr. Hava, dündenbcri düzclmeğc 
yüz tutmuştur. Son facialar, mühim bir ticaret limanı olan Gire· 
suna bir dalga kıran intaaı lüzumunu bir daha isbat etmiş ol -
maktadır. 

Ciraun•ft Loncc Mltiliıt 4'öoen clal•alar .,. Cire•on ültelen· 
nin /ırtına .,raanclalti monar..-
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H 1 N Ç 
EDGAR WALLACE 

TIA rağmen, kendisinden daha çevik 
dört ayaklı bir gölgenin acaip ho· 
murtular çıkararak peıinden ıaldır
dığını hissetmişti. 

hi, son bir mUdafaaya haurlanıyordu. 
Fakat hayvanın birdenbire durduğu
nu, iki ayagı üzerine kalkarak, iki 
eliyle goğsiınu dögmege başladığını 
gördiı. 

Ayni zamanda hafif bir ıslık $esi 
duydu. Etrafına bakındı. Başını du· 
varın üstüne kaldırınca, orada bir a· 
damın oturduğunu gördü ve hemen 
tanıdı. O gün Chichester'de rasgcldi· 
ği bakır yüzlU yabancı adamdı. 

lalık sesi daha keskinleşti ve o za· 
man Bri:un yabancı adamın elinde 
parlak ve iğri bir şey tuttuğunu gör· 
dil. Tıpkı Grcgory'nin ocağının ilze· 
rindeld kılıç ... 

Bir motör balıkcı 
Kayı§ını batırdı 

Gemlik, (Ozel aytanmız bildiri
yor) - Aftos Hüseyin Kaptanın mo
toru Kapaklı ön'erinde bir balıkçı ka
yığına çarpmıştır. Kayık parçalan
mıı. içindeki balıkçılardan birisi ~ar
pışma 11ra11nda yaralanarak ölmÜ§· 
tür. Adliye tahkikata başlamııtır. 

Jlk okullarda fazla talebe 
Burdur, (Ozel aytanmız bıldiri

yor) - Bu yıl ilk okullara çok fazla 
talebe kaydedilmittir. Sınıf mevcut
ları şımdiki halde 60 ı geçmektedir. 
Bu sene köylerde iki yatımektebi 
açılmıstır. Bunlardan birisi Askeriye 
köyilnde, diğeri Çeltikçi nahiyesinde
dir. 

Büyük bir köy toplantısı 
yaoılıyor 

Çanakkale, (Ozel aytanmız bildiri
yor) - Halkevi köycillük şubesi 
önumüzdeki pazar gUnü Kepezde bir 
köy toplantısı yapacaktır. Yirmi kö
yün ittirakile yapılacak olan bu top· 
lantıda tarımscl ekonomi hakkında 
bir konferans verilecektir. 

Sıtma ile mücadele için 
Çanakkale, (Ozel aytarımız: bildi· 

-1.,--> u ....... v~.-·-'- ~ c.. 
vaş Kurulu Ba kanı Dr. Cevat b\lra· 
ya gelmiştir. Başkan, llbay Niza
mettinle beraber sıtmalı bölgeleri 

tef tit!_S_!!c~m~ı~şt=ır~.;::~~::::::;'."""-:~~~ 

• Adana, (Tan) - Yirmi beş se
nelik muallim Ahmet, bugün gözleri
ni hayata kapamıştır. Bu emektar 
muallime biıyük bir cenaze töreni ya
pılmıştır. 

• Antep, (Tan) - Hava kurumu· 
na yapılan yardımlar sürmektedir. 
Şimdiye kadar 10 bin liraya yakın ha· 
sılat elde edilmiştir. 

• Mardin, (Tan) - Albaylıktan 
Emekli Atıl Ulusoğlu, şehrimiz uray 
baıkanlığına atanmıttır. Ayın 1'2 si· 
ne kadar ödevi başına gelecektir. 

• Çanakakle, (Tan) - Türk Gücü 
Idman Kulübiı Çınarlık alanında 
yağlı bir pehlivan &üreşi tertip et· 
miştir. Güre, büyük rağbet &örmüf, 
Tekirdağlı Hüseyin pehlivan baı al· 
mııtır. 

• Orhangazi, (Tan) - Burada 
dört ıun ıüren bir hayvan panayırı 
kurulmuıtur. llçelerden birçok alıcı 
ve satıcılar Orhangaziye gelmiılerdir. 

Kılığını, kıyafetini §Öyle biraz dü
zeltti. Şatonun etrafını dolaştıktan 
sonra kapısına geldi, neşeli bir ıslık 
tutturdu. • ı 

Kimseyi goremeyince, tabancasını 
dü ilrdugunü zannettıgi yere doğru 
uzanmak, sonra da aktris Stellanın 
da hiçbir tehlikede bulunmadığına e· 
min olmak istiyordu. 

Stellanın otomobili hali kapının 
onünde duruyordu. Brixan kapının 
zilini çalmak üzereyken, holde ayak 
s~sleri ve konuımalar işitti, hemen 
kulak kabarttı. Hiç §Üpheıiı konu· 
ıanlarc'•n birisi Stella idi. Hemen 
bir kenara saklandı. 

Bu gelen, muhakkak Bag'tn ta 
kendisiydi. Fakat hangi gizli yerden 
böyle fırlayıp çıkıvermişti. Delikanlı 
birdenbire cebinde de bir hafiflik 
duydu. Eyvah. muhakkak pencere
den atlarken tabancaamı dilfUrmiit
tU. 

Bir saniye sonra yabancı adam 
ya•atça yere atladı ve Bac adeta in· 
sanlar cibi bafırarak yüz geri etti, 
kaçmalı batladJ. 

Genç kadın, Gregory arkada old"· 
tu halde kapıdan çıktı. Konuımala• 
rının tonuna baktlırn vaktin geç ol· 
muına rafmen, alel1de bir ziyarete 
hükmetmek lbımgeliyordu. 

KASTA DiV A 
Martha Eggerth 
A!M~n~ ~~lE!sı BLJ AKŞAM 

Paramount Jurnal'de " Habetistanda umumi seferberlik, her Ucl 
cephede haz1rlıklar, DUnya gUzelllk kralic;•lnln intihabı vesaire .. • 

IST ANBULUN HA VASi 
Ingilizlerin bUyUk tairi Byron, Av· 

rupanın ve Asyanın çok yerlerini do. 
!aştım, tabii manzarası Istanbul ka
dar güzel bir yer görmedim, demiş .. 
Bu cihetten zaten hiç kimse aksini 
söylememiştir. 

Fakat, acaba Istanbulun havası na
sıldır? Bizim ıairlerimize sorar.anız, 
onlar lstanbulun: 
"Adamın canlar katar abühavası 

canına l" 
derler. Şair olmıyan lstanbullular da, 
l&tanbulu, havatn ve suyu gerçekten 
iyi bir yer sanırlar. lstanbulun suyu
nu biliyoruz. Kaynaklardan gelmiş 
diye bardağını kırk paraya. yahut şi-
esini beş kuruşa. on kuruşa içtiği

miz su bize gelinciye kadar elden ele 
geçer; - kaynağında iyi bir su olsa 
hile - nekadar temiz kalacağı goz
önilnde. 

Bu giızel lstanbulun havasına gc
llnce: Bulunduğu yuvarlak derecesi
ne ve deniz kenarında olmasına g;>re 
hiç olmaısa mutedil ve daha zivade 
s:cak bir iklimi bulunması lltım. 
Amerikanın New-York şehri de Is
tanbulun bulundugu ayni derecede 
ve onun gibi denız kenannda oldu

au Tarihi Unutmayınız·-....... 
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sineması hazırlandıOı birinci 
vıziyon bUyUk va rakip• ı 
sezonunu, bütün dUnyayt 

heyecan ve zevkle kuşatan muazzam ve muhteşetf. 
bir filmle açacakflr. 

ROBERTA 
1 ~111111111111111111111111111111111111111111111"111111111111111111111111111111 

~ Bir Süperfilm 
= ~SiY AH GÖZLER 
;:;ıııııııııııııııııııııııııııııtıı1111111111111111111111111tıııııı 111111111111111 

Sinemasında 

Tekrar fnkalade mu.af· 
fak o im uf bir Fi L ?d 

ğu için mutedil ve daha ziyade 11- • 

c.ak iklimlerden sayılıyor. 1 
Halbuki Istanbul büsbütün başka, 

buranın iklimini Boğaz pek değittiri
yor. Boğaz: latanbulun güzelliğini 
vermekle beraber, havasını aoğutu-

KÜÇÜK 
ANNE 
YAIJATAn: 

FRANZiSKA 
GAAL 

lFz~1lf-%iel4Jft~ "'""o~cy&: 
pıyorlar. "Mesel!, dünyanın en soğuk ~ımı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
yeri kutup noktası olmak lizımgdir· : 8 k iMi 1 
ken gerçekte öyle değildir. Kutupta : U 8 şam ı•ıAGDA SCHnE DER 
vasati hararet derecesi ııhrın altında : 
on altı olduğu halde Behring Boğa- i s u M E R 
r.mda s~fırın altında yirmi üçtür. : 

WOLF ALBACH RETTl' 

THEO LlnGEn 
Iıtanbulda da havanın vasati sı· E 

caklığı. Bogazlardan dolayı, ayni yu· : 
varlak derecesinde ve deniz kenarın· : 
da bulunan başka yerlere nisbctlc. : 
haylice aşağıdadır. Mesela deniz ke· : 
narında bulunan Barıe1ona. denize : -yakın Roma, yine deniz kenarında : -Cenova, Marsilya, Nis, Tulon lstan- : 

Sinemasında tarafından yaratılan 

AŞK KADRiLi 
E tlenceli •e nefiı komedi mihtikalin ilk iraeai Paramount jut" 

nalde: Habetiıtaada ıeferberlik, cephelerde haınlılclar .eaair• buldan. yuvarl•k derecesi bakımın- : 
dan biraz daha yüksekte oldukları : 
halde, Istanbuldan vasati hesapla çok : • Bu aktamdan itibaren biletinizi alırke11t 
sıcak yerlerdir. btanbulda kıt 0 şe- ı D 1 K KAT .• •elecek defa tenaillth bilet almak imkl• 
birlerde oldulu.,dan çok soğuk olur. 

lstanbu)un havasını bozan önemli nıaı yerecek kuponu lateyiniz. 
bir nokta, her yıl en yüksek sıcak· _111111111111111111111111111~ Telefoa ı 42851- <111111111111111111111111111111,!!_, 
!ıkla. en ap.ğı sogµk arasında farkın 
pek büyük olmasıdır. Uzun uzun yıl- defitiklikler gösteren ıüzel Istanbu- lıl'UIUllllllllllllllllllllllllllllllll 
)arca lstanbul havasının sıcaklığını lumuzun canımıza can kattı&ını aöy· ! B 1• R 
ölçenler, burada bir yıl içinde soğuk· liyen ıairlere: 
la 11cağın arasındaki farkın elli be§ "Aldanma ki ıair söz:ü elbette 
dereceye kadar vardığını görmütler· yalandır I" H E D •ı y E 
dir. En küçük fark ise otuz Uç de- diye cevap vermekte haklı oluruz. 
recedir. 

Suyu kirli, havası bu kadar büyN< 

gory yalan ıöylemiıse, her halde da
ha evvelden gitmiş olacaktı. Brixan 
ortalıgın sükunetini bekledikten son· 
ra. ayaklarının ucu ile ses çıkarma
dan yilriıyerek. bir kötede kenarda 
bakır renkli adamı aradı. Fakat orta· 
da bu a~f1ndan eaer yoktu. 

Detektif birden ip merdiveni pen
cerede bırütıgını hatırladı ve ara
mağa gitti. Merdiven yerinde duru
yorduı çengelinden çıkarttı. çantası
na koydu, beı dakika sonra da moto
sikletinin yanındaydı. 

Longval'ın yemek odasının pence
resinde sarı bir ışık yanıyordu. 
Brixan'ın içinde adeta bir ziyaret 
arzusu uyandı. ihtiyar asilzade her 
halde kuledeki kadıa hfJtkmda kendi
sine malumat verebilirCSi. Fakat bu 
ziyaretten vaııeçerek- odasına detn
dU. 

Lokman Hakim 

evvel de zihnini toparlıyarak, o gün
kü hadiselerin bir bilançosunu yaptı. 
Gözlerinin öniınde gecen sahnelere 
bir ôlcU vurunca, "Boğuk esen,· hak
kındaki ilk kanaatlerinin sarsıldıgını 
hissetmişti. DUşlindükse. kendi bcce
riksizligine ve iyi bir ip ucu bulama· 
dığına kızıyordu. En nihayet lamba
sını söndürdii, yattı. 

Ertesi sabah daha ya • 
taktan kalkmamıştı ki, meçhul bir zi
yaretçinin geldiğini haber verdiler. 
Brixan gözlerini uğuşturarak, yata· 
ğında doğruldu. 

- Ri.ıya mı ıorüyorum, yoksa 
Stainca mi kaf11mda? 

Kumandan Stainea güliimıedi: 
- lyi uyandınızı dedi, ben, ta 

kendisi! 
Brixan hemen yataiından fırlıya

rak: 

B a .1c .. mdan itibaren so-
MER sinemaanda biletini• 

5 zi alırken peeek defa zirdekİ 
: fiyatlarla ten~ilith bilet almak 
E imklnını .erecek kuponu ı.te-
• .. : yınız.. -E ikinci balkon 
t Birinci mHki 
S Huıuıf balkon 
: Koltuk Lülu -

25 kurut 
40 
50 
60 

., 
" 
" 
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ÖLÜM 

Arkadan ayak aealeri mntemadiyen 
aeğlrterek, yakla,ıyordu. Brlxan bir 
den lahana tarlalarına f-rladı. lri 
mahluk da her dakika mm!eyi kısal
tarak yaklqıyordu. 

Brixan maymunun c51gesi karan· 
lrkta kayboluncaya \adar arkasından 
baktı. Hollanda dili ile: 

Gtnç kadın adeta sesini tatbl&ftı
rarak: 

Kendisini biraı yorgun bi11ediyor, 
bir taraftan da umduiunu bUlmamıı 
insanlar gibi bayflanıyordu .. 

- Y~i bir ıeyler mi •ar? diye 
sordu. 

- Hayır, yeni hiçbir teY yok. 

Hasan Ecza deposu ve Hasan ,.,, 
tahıeratı sahibi eczacı Hannıtl -' 
nesi kısa bir hastalıtı müteakıP '1 
fat etmittir. Kendisi yedi evlat ~ 
beıi olup iyiliii çok sever bir k•._.,. 
•ı. Kendini sevenlerin ve evll~ 
nın omuıJarı üstünde Otakçıı.r ~ 
aile kabriıtanma defoedilmiıtir· /J' 
le efradına beyanı taziyet eyleril-
lıb rahmet eylesin. ,,,,,,,,/ 

Nihayet kapalı küçük kap•ya eeldi, 
artık oradan bir yere ka.~amazdı. 
Brixan nefes nefeıe geriye döndü ve 
gece karanlığı içinde, felaket :rıldız· 
lım gibi ıtlrdıyan iki yetil göz gor
dU. 

-20-
BEKLENMlYEN KURTARICI 
Bnxan faydasız: olacağını bilse da-

- Da.tum, dedi, tam zamanında 
yetiıtiniz. 

Kurtaracasına dofru döndü, fakat 
öteki sanki birden toprağın altına 
kaçıvermit gibi, gözden kaybolmu1-
tu. Maamafih. bahçenin duvarı bo· 
yunca bir gö!genin uzaklaşmakta ol· 
duğunu da farketti. Bir an arkasın
dan kofup yetışmek, konu!mak iste· 
di fakat fikrıni değiştirdi. 

Biraz uğraşarak, duvarı çıkıp ora· 
dan yolr atlamağa muvaffak oldu. 

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

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

- Hayır, teşekkür ederim. 
Brixan. genç kadını kayboluncaya 

kadar gözlerile takip etti. Ondan 
sonra şatonun ağır kapısı. arkasında
ki mahut zincir şangırtılarıyle kapan
dı. 

Acaba Foss neredeydi? Ej!er Gre-

Kul~ orada bulacağını tahmin et• 
tiği sırrını vermemiıti. Oradaki ka
dın. hiç şüphe!ıii:ı: esir bir kadındı. 
Belki de Gregory•yi eğlendirmek için 
memleketinden kaçırılmış ve yatla 
buraya geurilmis birisiydi. 

Bunun gibi hadiselerin benzerleri 
vardı. Daha birkaç ay evvel, bir mah
kemede tıpkı bunun gibi bir mesele
nin davasına bakılmıştı. 

Otele dönUnce bir banyo aldı. Bir 
fincan çikolata getirtti, yatmazdan 

Yalnı dün gece geç vakitlere kadar 
dansettim. Bu eğlencenin cezasını 
çekmek ic;in, ilk sabah treı:ril~ bura
ya gelmeğe karar verdim. Şu Elmer 
meselesinin tahkikatında bakalım ne
relere kadar ulafitınız? 

- Elmer meselesi mi? 
Brixamn kaşları çatıldı . 
- Sahi. ben şu zavallı Elmer'i 

unuttum, gittiydi .. 
- O halde hafızanızı canlandır· 

{Arkası var] 

Ekmeklere etiket konacalı ~ 
·Belediye zabıtası talimatnaıne ' ~ 

bir maddesine göre değirmenlcrltl ,. 
kardığı unlara etiket yapıştırın•" ı • 
rekmektcdir. Şimdiye kadar bun9 rı 
yet edilmediği görülmUş ve d 1n 
tün ubelere yapılan bK- ya'/1 

(şehrin birinci nevi unu) ibarelı t 
ketler yapıştırılması bildirilnıışti 
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iCMAL 
ITALYA AVUSTURYA 

VE MACARiSTAN 
1 tal yaya kar§ı müeyyidelerin tat· 

bik1 me5elesinin Uluslar Kurumu 
A~amblesind~ n iizakereıi, ita.ya ile 
Avusturya w: Macaristan ar~ndak:i 
dostluğun nümay;İtli bir tezahürü tek 
lini almııtır. 1 talyanın Habetiatana 
kartı harekete geçmesi üzerıne ku· 
ı um konseyinin ittifakı ara ile müey
yideleri tatbika karar verdiği malüm
dur. Bu kararın tasvibi iç.in me.eıe 
Aıambleye gelince; Macar ve Avus· 
tu~ delegeleri birer nutuk aöyliye
ı ek bu tedbirlere kendi memleket.eri
rıin ittirak elmİyeceğini bildirmi,ler
dir. ltalya ile Avuı,urya ve Macariı
tan .rumd.aki ticarıet münuebetleri· 
ilin çok yakın olduğu lıerkesç.~ ma· 
~umdur. 

Avusturya iktısadi zorluklar içine 
clütÜP w Almanyanın kollan arasına 
l\lılmaaın diye. ltalya bu memlekete 
ticaret kolaylıkları gö.termiıtir. Ma· 
caristan da kazanıın diye bu devlete 
cok müsait ticaret muahedeleri yap· 
rnıı Ye denize bir ticaret ~. te
min etmiıtir. Binaenaleyh mueyyıde· 
ler meselesi mevzuu bahsolduğu za. 
man Avusturya ve Macariıtanm bun· 
lara iıtirak etmiyecekleri bekleniy~r· 
du. Hakikat tudur ki eter Macarıs· 
tan müeyyideleri tatbik edeceğim di
)'e ltalyaya buğday satmıyacak olur: 
•a, 1 talyadan daha büyük iktuadı 
~lık içine atrlmı§ olur. 

Bütün bunlar malum olmakla bera
Ler, Ulualt\J' Kurumu Asamblesinde 
bu devlet delegeleri tarafmdan söyle· 
llen sözlerin hayret uyandıran tarafı, 
müeyyidelere iıtirak etnüyeceklerini 
bilclinneleri değil, neden iıtirak ebnİ· 
YecekJerini izah için ileri sürdükleri 
aebeplerdir. Avu turya delegeF.i, "sa· 
dık bir doıl ve büyük bir komşu" 
ha'ldnnda müeyyide tatbik edemiyece
i:ini bildjmüıtir. Macar delegesi de 
ltaJyayı Macariııtana bağlayan asırlar
ca e.ki dostluk bağlanndan bahset· 
ınittir. Yani her iki delepnin de nu· 
tulcları ıöyle hü18aa edilebilir: Biz 
müeyyide tatbik edemeyiz. Çünkü 
ltalya ile doıtuz. 

Eier bu mantık kabul edilecek o-
1uraa, 1 talyaya karıı müeyyide tatbi
kıru. razı olan her devlet ltalyamn 
düımanı olma11 lizımd1T. Halbuki mü 
eyyick tatbikı meıeleainde bu yolda 
lıir nıuhakeme doğru değildir. Bir 
rni ... 11.r. • a.uLJc kaJmayı 
her devlet taahhüt etmiıtir. Birtakım 
formalitelerden geçtikten 90llJ'a bu 
taahhütlerin yapılmaaı liznngeldiği 
takdirde imz.alanna tadık kalarak bu 
'1azifeyi yapmayı gö:ıe alan devletler, 
hakkında müeyyide tatbik edilen dev. 
letin düımaıu sayılmamahdırlar. Bir
takım iktıııadi ı:aruret dolay15İ}e mü
eyyide tatbik edemiyecek vaziyette 
olan devletin huıusi vazjyeti nazan 
İtibara alınabi.'ir. Fakat yalnız siya<Jİ 
C:oatluğu ileri ıürerek müeyyide tat· 
bikmdan kaçınılsru, o zaman yalnız 
müeyyide tatbikından kaçınılmış ol
maz, miaakın da ruhuna karşı yürün· 
rnüı olur. Anıulu.-J münasebeti~ 
Yeni düzen vennek için kurulan sıs• 
tem büyÜk bir im ihan geçiriyor. Ulus 
lar Kurumunun bu imtih11n V,iinlerini 
uzaktan eıeyredenler, eski sistemden 
Yeni .Wtcme geçi' de\•rinde olduğu· 
~uzu an'erlar. istihale deviTleri de en 
kanıık devirlerdir. Kimse ,.azifeainin 
:ne olduiunu kesin olarak bilmez. ~·
ki jur.isprudanı kalkmıı, fakat yenne 
Yerıi jurisprundaru kalkım,, fakat ye· 
rine yeni juriapnmdımı iıonmıunıştır. 
itte Cer.tevr.edeki, faaliyet, yarınki•· 
·nuJusal nizamın juriıprwıdan11nı 
Y•ı>mak ~in ..-fedi'9n rayretten iba· 

. t'ettir. - A. Ş. E. 

Kaçakçılık cezararı 
hemen ödenecek 

Ankara, 10 (Ozel aytarımu: bi'diri
~or} _ Kaçakçılık para cezalarını 
birden verme e yetecek m31 ve alaca
i:ı bulunmadıgı resmi araştırmalarla 
anlaşılan maımunların. bu cualumı 
taksitle ödcvcbilmclerı karar altına 
:alınmıştır. Taksitle (!deme :e~li~. eri
rıin kabulü için ~u iki esas gozonunde 
tutulacaktır: 

ı - Para cezasını mi.ıruru zcunaıı 
:tnUddetini geçirmiyecck taksitlere bnğ 
lamak. 

2 - Bu yoldaki taahhütlerini yapa 
taklarına daır mahktlmlard"n mute
ber milteaelail bir kefil göıterebilmc
lerini istemek. 

Bu uaılara G"Öre kabul edilecek 
taksit" erin herhangi birinin gününde 
ödenmemesi halinde hiç bir mazeret 
dinlenmiyerek ıeriye kalan para ce. 
z~aı borcu hemen hapse çevrilecektir. 
nu karar alakalı dairelere tebliğ olun 
111U§tur. 

KUÇUK ANKARA 
HABERLERi 

• • Ankara 10 _ Inebolu gilmriik 
clircktörl iıgunde ikinci tcşrı? başından 
itıbaren kaldırılarak aynı m~hal~e 
Samsun başdirektörlUğUne baglı bır 
nıerkez memurlugu kurulması karar
lasmıstır. 

Zecri Tedbirler ve Gazeteler 

Avusturya Ve Macarisianın 
Çıkardığı Sesler Kimseyi 

Hayrete Düşürmemiştir 
Fransız Gazeteleri 

ne Diyorlar ? 
Paris, 10 A.A. - Zecri ted -

birlerin tatbikinin gösterdiği ve 
dün gazeteler taraf mdan işaret 
edilen pratik müşküller Macar 
ve Avusturya delegelerinin 
söylevlerinde mevzuu bahsedil
mektedir. En sola mensub olan 
lar müstesna olmak üzere bu S-" 
bahkj Paris gazetelerinin coğu, 
mevcut andlaşmalar ve dünya 
ekonomisinin bilhassa Avrupa -
nm bu kısmındaki bölünmezli -
ğinden doğan Avusturya· Maca 
ristan durumunu müsamaha ile 
karştlamağa eğgindirler. 

Petit Parisien diyor ki: 
"Avusturya ve Macar delege 

}erinin diyeyleri, bu kadar öneın 
li bir kararda Cenevrede temsil 
edilen bütün devletlerin toplu 
muvafakatini sağlamanın g-üç -
lüğü hakkındaki fikri kuvvetlen 
dinne ktedir. 

Journal diyor ki: 
"italya'nm mahkumiyetini ve 

zecri tedbirlere iştiraki redde -
den iki ses yükselmiştir. B«n -
lar, müşkül saatlerde sadakatsiz 
lik göstermek istemiyen dostlu· 
ğun sesleridir. Onları sclamlR • 
rıı .• , 

Echo de Paris'de Pertinax di· 
yor ki: 

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

Macaristan, v~ hatta bir de • 
receye kadar isviçrc, İtalya ctra 
fmda, zecri ~dbir alanların dol
durmağa muvaffak olamıyacak
ları bir delik, giriş yahut çıkış 
kapısı teşkil etmektedirler ... 

Bu kapı. Alman Hinterlandı 
üzerine açılmaktadır. Bu durum 
karşısında. İtalyanın, kendisine 
lazım olan ilk maddelerden çok 
güçliikle mahrum olacağr sonu
cuna varrlabilir. Fakat öteki 
devletlerin normal olarak İtal • 
yadan yaptıkları satın alışların 
danışıklı bir azaltıhşı bu ülke -
nin finansal durumuna bir dar -
be indirecek ve altın ihtiyatrnm 
dağılmasını çabuklaştıracaktır. 

Fakat böyle bir zecri usul an· 
cak yavaş yavaş tesirini göste -
rebilir. Bundan ötürüdür ki, in • 
rilterenin, Radikal bir usul olan 
Kızıldeniz bloküsü fikrine gitgi· 
de daha fazla yattığını görüyo -
ruz. 

Oeuvre diyor ki: 
"Delegelerin çogu Almanya -

nm Macar ve Avusturya dele · 
gelerinin söylevlerini ilham et -
tiğini sanıyorlardı. 

Cünki, bu söylevlerin, Al -
ma-;,yanm Polonya ve Macaris · 
tanla faal bir şekilde güttüğü si
yasa ile sıkı bir ilgisi vardı. De
legelerin ~oğu, ekonomik ted · 
birlerin vereceği sonuç hakkrn -
da nikbin görünmektedirler. Ge 
nel olarak beslenen duygulara 
göre, altı haft~, yahut iki aya 
kadar İngiltere, İtalyanın Erit· 
re ve Somalideki iki bathca li -
manmı abloka etmeğe karar ve
recektir ve bu son darbe olacak
tır .,, 

Sosyalist Populaire ğazetesi 
şunları yazıyor : 

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

lngiliz Gazeteleri 
Ne Diyorlar? 

Londra. 10 A.A. - "Morning 
Post,, gazetesinin diplomatik ay 
tarının, bu mesele He ilgili ola • 
rak Cenevreden bildirdiğine gö~ 
re. ingiltere ile Fransa arasında 
bir görüş farkı şayiaları Cenev· 
rede resmi surette yalanlanmış -
tır. 

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

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

Daily Mail diyor ki: 
''Habeş işinde italyanın mü· 

tecaviz oldu~unu tanımakta bü 
tün Avrupanm müttehit olma -
dığı meydana çıkmıştır. Zecri 
tedbirlerin tatbikindeki tehlike· 
terle ekonomik netkeler hakkın 
da bazı şüoheler var ise Avus • 
turya ve Macaristan gelegeleri
nin diyevleri bunları ortadan 
kaldırmıstır. 

Daily Express ise şöyle di • 
yor: 

"Avusturya ve Macaristanın 
a.ldıkları durum, yarım bir Ulus 
lar Sosyetesinin zecri tedbirleri 
tatbik edemiycceğini göstermiş· 
tir İpailt,..rP. ;ır.aba. 7.P.<:rj t~dbir
lere ..Jcar.şı .durmak ıneselesıru orı 
taya atan ve italyanm müttefik 
leri bulunan Avusturya ve Maca 
ristam da boykot etmek niyetin· 
de midir?,, 

N ew-Chronicle, bu haberi şu 
başlık altında veriyor: 

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

"Ei•r Ulualar So•yetHİnİn bütün 
üyeleri, bugünltü Viyana hüluimc
tini11 Romanın en ula/ıı bir iıaretine 
bile baı eğmek mecburiyetinde bu
lundujunu bilmeaeydilcr. Avualur • 
;ya tlelcguinin diyevi hakiki bir fOf 
kınlık uyandırır idi. Fakat ~i~cr ta
raftan Macaristan dclegennın du. 
rumu ~•/retle lıarfflanmııtır. Çün
lrü bu mcmle/ııet doğrudan doiruya 
/la/yaya komıu değildir. Fakat fU• 
ran c:la muhaklıaktcr ki Macarista. 
nın durumu, bira~ da ftalyanın ar
aıuuno bailıdır ve ltıamen de ynpı
lan propagandalara ati olunabilir.,, 

0 Daily Herald.. gazetesi de 
"Mussolininin tabileri,. diye tav 
sif ettiği Avusturya ve Maca • 
ristan aleyhine şiddetle hücum 
etmekte ve şunları söylemekte • 
dir: 

•· Avusturya hükumeti tam 
surette ftalyanm tesiri altında
dır. Avusturya delegesinin sö1· 
leri, efendisinin sözlerinin aksin 
den başka şey değildir.,, 

Demir ve bakır memleket dı,ma 
çıkarılmıyacak 

Ankara, 1 O ( Ozel aytarımız bildiri
yor) - Hükumet. hurda bir halde 
b_ulunan demir. bakır. prinç. totya, an 
tımon ve emsali madeninin memle
ket dıtına çıkarılmasını yasak eden 
bir kanun projesi huırlamıttır. Tüc:• 
car elinde ka'mıJ olan bu gibi ma• 
denler, askeri fabrikalar i~in aatrn 
ı lınacaktır. 

rer göret yapmışlardır. Söylen · 
diğine göre Mussolini, "sadık 
miittefiklerine,, emirlerini bil • 
dirmcktedir. İtalya. işleri karış
tırmak icin tanzim komitesinde· 
ki yardımcılarım harekete ~eçi· 
recek, fakat Fransa, İngiltere 
ile tam bir uygunluk içinde ha· 
reket ettiği takdirde buna mu • 
vaf'f ak olamıvacaktır. 

Almanlar 
ve 
Memel 

Bertin, 1 O A.A. - Meıııel di · 
yeti için yapılan seçimlerin so -
nuçları hakkında tefsirlerde bu· 
lunan "Berliner Tageblatt .. ga · 
zetesi, btt sonuçlarm Meme! sta 
tüsünii imza eden de\'letlere, 
Memel işleri ile devaınlt surette 
uğraşmak hususunda manevi 
bir ödev yüklediğini söylemek • 
tedir. 

Bundan böyle hiçbir hükfımet 
adamı, Memel ahalisinin gercek 
dileklerinin ne olduğunu bılme
diğini iddia edemiyecektir. 

"Deutsche Allgemeine Zei • 
tung,, gazetesi. Memel ahalisi -
nin Almanlığına sadık kaldığını 
ve secimlerde çıkarılan müşki -
lat n~zarı itibare alındığı tak -
dirde bu seçimlerin gerçek kıy • 
meti anlaştlabilecegini yazmak
tadır. 

Hadiselerin şimdı ifade ettiği 
mana acıktır ve Kovno ancak 
bu hadiselere uygun ha:-eketler· 
de bulunmakta adalet kadrosu 
icinde kalabilecektir. 

Memel se~iminin 
Sonu~ları anlaşl!dı 

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

Birlik listesi: 1.552.000 oy. 
Litvanya partileri: 1.35.000 

oy. 
Saylavlarm parti itibariyle du 

rumu aşağı yukarı eskisi gibi o
lacaktır. Bununla beraber, Lit· 
"vanya partilerinin bir rey daha 
fazla almaları ihtimali vardır. 

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

sını, genel olarak, Memel seçimi 
esnasında Litvanya aleyhtarı ve 
binnetice Alman taraf tarı olan 
birlik listesinin kazanmasından 
dolayı hiçbir hayret göstenne • 
mektedir. 

ingilterede 
Saylay seCjimi 

Lou ra. 1 U A.J\. - .ısu sabah 
ki ıngiliz gazetefen, saylav se -
çiminin teşrinisaninin ya yirmi 
birinde yahut ta yirmi sekizin· 
de olacağ"ını yazıyorlar. 

Daily Telcgraph diyor ki: 
seçim ile hUkumet tılustan yeni 
den itimat istivecek ve kollektif 
emniyet politikasında daha zi
yade kuvvet bulacaktır. Yapıla
cak seçim, ayni zamanda, lıükı1 
metin silahlanma siyasası hak -
kında da ulusun düşi.incesini 
meydana vuracaktır. H üktime -
tin proı?"ramı. ulusal müdafaa ve 
ekonomik çalışına olacaktır. 

Daily Mail diyor ki: 
"Yeni seçim tarihinin yakın 

olmas1. zivadesi ile memnuniyet 
vericidir. Hükumet bu suretle 
silahlanma işi için de tam sala -
hivet almış bulunacaktır .. , 

Muhalefet e-azeteleri, sıkıntı 
icinde bulunuyor ve şöyle diyor 
lar: 

"Hükumet. bir manevra yap· 
~aktadır. Çünki seçime öyle 
h~r zamanda karar ven'lmiştir 
kı, durum sebebiyle muhalefet, 
hükumeti tutmak mecburiyetin
dedir. Ve bu onun icin bir vazi 
fe h::ılindcdir: ~ 

"Times,, gazetesi ise şu iza • 
hatt vermektedir: 

Parlamento. muhakkak suret 
te kararlaştırılmış olan 22 teş -
rinievvel toplantısında. iki va -
hut üc giin arsıulusal dunım ve 
tedhirler işini muzakere edecek 
tir. Dt~iı.Jeri Bakam Samuel Ho 
are geni~ divevlerde hulnnaı-ak 
ve bundan cok aı sonra parla · 
mento daf!rlacaktrr. Bu husuı; -
taki kafi karar, kahinenin e-ele
cek salı toplantısında alınacak • 
tır. 

Adalara raf{bet uyandırmak icin 
Bu ayın batmdan itibaren Ekonomi 

Bakanlığının emrile Akay idaresi ta
r~fıdan Adalar hattında yapılan ten
zılat yüziinden son zamanlarda mev
simin gcçmiıı olmasına rağmen bil
hacısa Pazar etinleri adalara giden'cr 
eskisine rıishctle fazlalaşmıştır. Veni 
tarıfo tİzt"rinde tctkiklerıle bulunan 
'Ekonomi Balcı.mhğr tilrifrler müteh,ıs 
sısı Royter adaların fazla rağbet J!Ör· 
mcsl için bu tarifenin uzun müddet 
mu t eh c r sayılmasını duşiin • 
rrıektcdir. Simdiki halde iki av müd-

YERıNDE BiR TEOBiR ANKARA DONUŞU 

Fiyatı Kıran Tıp kongresine 
Tüccarlar giden doktorlar 
Teşhir Edilecek döndüler! 

Ankara, 10 A.A. - Aldığı -
mız habere göre, dış piyasalar • 
da hesapsız ve liizumsuz şekil · 
de miitemadiyen fiat kırmak su 
retiyle ulusal ekonomi aleyhine 
hareketi itiyat haline getiren 
tüccarların şiddetle takip ve teş 
hiri ve odalar kanununa tevfi -
kan tes:ziyeleri lazım geleceği 
Ekonomi Bakanlığınca bütün 
odalara tamim edilmiştir. 

Uzüm kurumunun 
Müracaat. 
Kabul edildi 
İstanbul, 10 A.A. - Üzüm 

kurumundan çekirdeksiz üzüm 
satın alarak Hindistan, Çekos · 
lovakya. Hollanda. Belcika, 
Fransa, ispanya, Mtsır, Filistin. 
Hicaz. Suriye ve Aden gibi 
memleketlere ihracat yapmak 
ve bilmukabele buralardan hu · 
susi takas yolu ile cuval, kobra 
ve ham kavucuk gibi maddeler 
ithal etmek için vaki müracaat
ların Ekonomi Bakanlığınca ka 
bııl edildiği haber verilmekte • 
dir. 

Bu tarzda ihracı teklif ve ta· 
ahhüt edilmek istenen çekirdek 
siz-üzüm mikdarımn kırk bin 
tonu g-ec;m~kte olduğu söylen -
mektedir. Bu vaziyet karşısm • 
da İzmir iiziim kurulunun mü · 
bavaata ~ermi vennesi. pivasa
da iki gündenberi fiat yükselme· 
sini mucih olmuştur. 

Orduevinde şölen 
Ankara, l O A.A. - Bu akşam 

orduevi salonunda yeni jandar 
ma genel komutam korge_n:ral 
Naci Tinaz tarafından eskı Jan· 
darnııı genel komutam orgene -
ral Kazım Orbav şerefine bir şö
len verilmiştir. Şölende iç Baka• 
nr Şükrü Kaya ve İç Bakanlığı 
yönetger ve genel direktörleriy
le jandarma crkfı.nı ve sübayla
" buhınıiıuı;itUr. 'Yel'J)ek esnasın
d9 ••k•....-i P r Han• ..... 
:rafından bir söylev verilmiş bu· 
na orgeneral Kazım Orbay mu
kabele ~tmiştir. İç Bakam Şük
rii Kaya da jandarmanın mcmle 
ket ve ulus için önemli ve şeref· 
li mevkiinden çok canlı ve heye 
canlı bir sövlevle bahs,.tmiş ve 
miiteaddit kereler alkışlanmış -
tır. 

Telsiz devlet 
inhisarına ahnıyor 

Ankara, 1 O (Oıel aytarımu: bildi
riyor) - Hüktımet. bir telsiz kanun 
pro1csi huırlamıştır. Bu projeye gö· 
re, fotoğraf naklıne mahsus televıı· 
yon ve telsiz sada yayımına mahsus 
aletler devlet inhisarına alınacakur. 
Tayfası SO den fazla olan vapurlarda 
telsiz bu'unması mecburiyeti konmak 
tadır. lçerisinde telsiz: bulunan va
purlar para ile muayyen bir ücret 
mukabilinde muhabere edebilecekler
dir. 

Doğacak boğalara verilecek 
,ahadetnameler 

Ankara, 10 (Öz:cl avtarım•z bildi
riyor) - At ve boğa cinrinin artırıl
ması ve iyile tirılmesi gavesile dam· 
ga resmi kanununa bir frkra eklen
mesi hakkınd ki kanun lAyıhuı Ka
mutay numamt' ınt' alınmıştır. Bu 
fıkraya gore hıikümetin damıılık ay
gır ve boğalarının. halk hnvvanları· 
nı parasız yapacakları çiftleştirme 
vcva sahıslara ait damızlık aygır ve 
bogaların hükumet bavtarının kon
trohı altında vaptırılıu:ak çiftleştir
mcdcn doğacak tay ve danalara ve· 
rilccek soy sahadetnamelcrile bunla. 
rm analarına verllec<'k ~ahadetnartı~· 
!ere pııl yapı~tırılmıyacaktır. 

Limanlar kan,munun 7 İno 
maddeai 

Ankara, 10 (Öıe1 avtarımız 
riyor) - .Limanlar kanununun r • 
dinci maddesinin deği!!tirilmesı balr 
kındaki kanun JAvihaaı Kamutay ruı 
namcsine alınmıştır. Bu maddeve gö· 
re limalar dahilinde ıeyrU aderitı ıe· 
lametine engel olabilecek vu:ivette 
hatan bilclimlc ~emiler ve eşvn•nı 
liman reisleri tııra fından tavin olu· 
nacak kısa hir müdclet 7:arftntla c;ı
karmaga. hmılıu ın ırnlıinlı ri. k mtı>n· 
ı,,rı vt acenteleri rncc:lııır o1acıo.khır
clır. 

detle tatbik edilen bu tarife yeni 
sekle göre daimi olarak kabul edile
cektir. 

Ankara Halkcvinde toplanan Altın
cı Tıp kongrcsınc ıştırak cı:ıen dok or 
ıardan bir kısmı dun sabah şchrımııc 
dönmüıterdir. Bir kısmı da Sovyct 
doktorıarılc beraber buguıı gcıecek
lcrdir. 

Hey'et batkam diyor ki: 
Sovyet prou:soı ıerı oa~1<anı ve ~ov: 

yeucr ~umurıyetı mcrkcıı kimatolOJl 
ve IJalncoıoJı cns.ıtusu dırektorü pı .r 
ıesor lJanışevı;ı bu hususta aşagıu.ıki 
dı;cvı vernuştır: 

···.ı iırkıye nukumeti bır Sovyet dok 
torları saıkurunu 6 mcı ı urk fıp kon 
a,:rcsıne ışur .. ke d vet etmış ve bunun 
uzeru1e ;.,uvyctıer Uıusaı şaghk komı· 
ilen Kaminskı aalkurumuzu gonder• 
nııştir. Salkurumuıa ~c.noen IJoşka 1;1;r 
r .. ııı bır1ıgı başkanı ve iı!inomaı hız
metıcrınuen doıayı Lcnın n.şanıy~e 
taHıl eaııınış buıuııan en ..,uyuK opc· 
ratorlcrımızm:n Pt oı cs8r Huı ddenko 
ıl<: tanınmış kııııiksı. uahılıyecı dokto~ 
)ar yetkue~ınc ışıcrıyle utraşa? eski 
ve aegerıı alım profcsor Luna ı~tıraı~ 
etmcK cdır. h.aradcnız vapurl .. rı & .. • 

ftrlerının az:a masından doıayı kcsur· 
mc yoldan gelemedık ve son zaman· 
tarda sınrlaıda gorulen türlu guçluk
lerden doları koıay olmı) an don ~un 
luk yolcuhıl<tan sonra dost Tlırkıyc)' e 
vardık. Bu dost topraklara gırış uzun 
ve çetin yoıculuğuınuzun c:n ouyuk 
mükafatı oldu. l:-Jurada karşı aştığımız 
samimi dostluk havası, bizi gerek 
Türkıye hiıkumetınc, gerek ::>ıighk 
Bakanına ve gerek kongre orgaruza
törleri ile Tllr1< mcalckdoşıarımııa kar 
şı çok miltegekkır bıraktı. Ttirkıyeae 
bulunduğumuz bu kııa zaman ıçınde 
dost meınlekcttc görduğumüz şcyicr 
mc:mlckc.in idarı ve kulttlrel ışlc:rin
deki büyük muvaffakıyetlcrıni açıkça 
isbat c\miıtir. Kongreyi selamlarken 
verdigim söylevde ·ı Urk doktonugu
nun muvaffakıyet erınden aynca bah· 
sctmiştim. Bunlan kaydetmekten, ar· 
sıuluaal antiromatızma kurulunun es· 
kı bir üyesı ııfauyle çok büyük bır 
haz duydum. Sal kurumun bUy lik ode· 
vi. her ıkı doıt memleket 'lip ışyarla· 
rının tecrübelerini kartılıkh olarak 
biribirine tanıtmaktır. Salkurumuzun 
.yapacağı temasların, 'I ürkıye Cümu
riyeti ve Sovyetler Bir igi Teonk ve 
pratik tababetinln menfaatınc yara
yacağını bUtiln kalbimle temenni ede· 
rim. Bu yolda alınacak iyi sonuçlar 
bizi samimi surette sevindirecektir.,. 

Niyazi lapıet'in diyevi 
Konırecht1t•ı111!11fHJllrEtıbba Odası 

Ba§kanı Nıyul lamet Gözcü kendisi
le gcfrilten bir muhaninmıze kongre
nin mesaisi hakkında demiıtır ki: 
"- 6 ıneı Tıp kongresile bırlikte 

3 üncil cerrahı kongresi de mesaisini 
bitirdi. Kongreye 451 doktor üye iş
tirak etmi§tlr. Bu doktorlar arasında 
Sovyet Sıhhat komiserliğinden gonde 
rilmi§ 3 profesör de bulunmuştur. 

Sovyet profeslfrkri romatizma ınev· 

zuları üzerine istifadeli tcbliglcrde b~ 
lunmu§'ardır. Kongre mı.inascbctile 

hazırlanan raporlar bastmlarak l ı kl· 
tap halinde üyelere dagıtılmı§tır. 

7 inci Tıp kongresinin 193 7 sene· 
ıinde gene Ankarada toplanmasına 
karar verilrniştir. 7 inci kongre baş
kanlığına Sıhhat Bakanı doktor Re
fik Soydam ve konere idare heyeti 
üyeliklerine de Türkıye Tıp encüme
ni idare heyeti ıeçilmıştir. Gelecek 
kongre için ırk hıfzıaaıhhası ve grip 
mevzuları kabul edilmiştir.,. 

naşit Tuluat~ıhklan 
~ekildi 

Aktör Ertuğrul Sadettin, komik 
Natltle birleıerck yeni bir sahne he
yeti tqkil etmi§tir. Bu heyet, Şeh,a· 
debaşmdaki Turan tiyatrosunda kış
lık temsillerine başlamı tır. Krı'llik 
Naşidin tulilatçılılctan çekil<'rek t-ni 
bir sahada çalısmaı;a b lamil ~ -
retle kar~ılanan bır hfirlııı " ',. 
ladır, Ertııgrul Sadcttın ve l' 1-

bi hiri drarnııtik, öbılrii k lmı' 
metli artıtHın tcşkıl cttıkkrı 11'\J • • ı 
Şehir Tiyatrosu karsı ınd h11k 1 11 

ne gibi yenilikler ve muvtıffııkh•,.tlcr 
ı:rösterecckler 
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ita/yanların 1896 Adua Hezimeti 

talyanlar 7000 Olü ve Yarah 
52 Top da Verdiler 

Habeş Topçusu Ateş Açtı, Yandan Süvarilerle 
Tahkim Edilen Piyadeler ita/yanlara Saldırdı 

"Le Tempa"dan: 

İtalyanların Adua'yı zaptet • 
trtekle bir müstesna memnuni -
yet duymaları tabiidir. Çünh'i. 
1896 bozgunu silinmesi lstenen 
hazin bir sayfa idi. 

Bu harbi hatırlatabiliriz: 
1895 senesi ilkbaharında süel 

Eritre 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 • 

Eylfılde imparator Menelik 
ve Harrar kumandanı müstevli
leri koğmak için savaşa girdiler. 

General Baratieri cenuba yer
li Eritre askerinden mürekkep 
kollar gönderdi 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 tarafından öldürüldü. Ha
yatta kalan 300 kişi Makalle'ye 
çekildiler. Orada kanunusaninin 
sonuna kadar şerefle muhasara 
altında kaldılar. Bu askerler tes 
llm olduktan sonra, askeri mera 

~ ~ 

Erit rede ltal yan topçuları 

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
rışık bir halde bulunan İtalyan
lar üzerine saldırıyordu .. 

Askerler öteye beriye koşu • 
yorlardı. Alaylar biribirini yan ı
lıyordu. Zabitler beyhude yere 
emirler veriyorlardı. Da Borm· 
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 ki~den ibaret olan 1\•u· 

diller. 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 yaralr verdiler. Bir 
o kadarı da esir düştü. Kalanla· 
n kaçtılar fakat arkalarından 
taki edilmediler. Eğer Habeş • 

21---
TURK OEV RiMi 
TARiHiNDE N 

Mudanya 
Bırakışması 

Yazan: Ali Rıza EREM 
Türk kurtuluş savaşı tarihi -

nin hemen her günü, birer yıl 
dönümü olmağa değecek kadar 
önemli hadiselerle doludur .. Bun 
!ardan biri de (Mudanya) hıra -
kışmasınm imzalandığı günün 
yıldönümleridir .. Bugün (Mu • 
danya) nm 14 üncü yılına bas -
tığı günü yaşıyoruz. 

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

Türk başbuğu, ordularından 
birincisi {İstanbul) boğazına, i
kincisini de (Çanakkale) boğazı 
na yöneltti. Bunun üzerine ü1 • 
kemizi o zamana kadar işgal et
mekte olan düşmanlarımız, bo
ğazlan da, Trakyayı da boşalt
mayı esas olarak kabul ettiler .• 
Ve boşaltma şartlarım ve za • 
manlarmı kararlaştırmak üzere 
(Mudanya) da bir (Bırakışma) 
görüşmesi yapılmasını ileri sür
düler .. Biz de kabul ettik .. 

3 ilkteşrin 1922 de, 1914-1918 
genel savaşını kazanan v~ 
(1918 den 1922) ye kadar dört 
yildır Türk ulusunu da yok et -
meğe çabalıyan, düşman devlet 
lerini imsileyen Generaller, (i· 
nönü), (Sakarya) ve (Dumlupt
nar) otkulanm kazanan Türk 
ordularının komutanı İsmet inö 
nü ile, Mudanyada da karşılaşdı 
lar .. Burada da, bir siyasal mey 
dan döğüşü oldu .. Tam bir haf
bJ\İ;rAi' ı.:fr:l• Tc.t!:u,}'.Ml u- 'Rn· 
gazıar) nası , ve ne kaaar za • 

evittte ı~r 
· letJ_~\eler 

Bu Kız S eviyor Mu, Deli Mi? 

Kadınlar içinde sevgililerinden in
tikam almak için düşmeye, ahlakla
rından fedakarlık etmeye razr 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 bırsr ile nelere başvurduğun
dan bahsediyor: 

" ... 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
dığımrzı itiraf ediyorduk. Bir sene 
evvel nişanlanmamız, evlenmemiz ko
nuşulurken artık ondan bahsetmiyo
ruz. Çünkü bir sene evvel bir Boğa
ziçi 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 evlenemiyeceğimizi, 
çünkü kendisinin lekeli bir kız o1du· 
ğunu .öyledim. Omuzlarını silkti: 
"Zaten ben seninle evlenmek için 
konuşmuyorum. sevdiğim için konu
şuyorum.,. cevabını verdi. Beni sev
diğini her zaman tekrar eden bu kı· 
z~ bir başka genci nasd kabul ettiği
m soruyorum; cevap vermiyor. Ay
ni hareketi iki hafta evvel de tekrar
etti. Gece sinemaya gi.tmiştik. Benim 
mektepten tanıdığım bir kızın sela
mına mukabele etmeme kızdr. Yanm 
dan kalktı. Başka bir sıraya gitti ve 
orada yanında oturan bir gençle ko· 
nuşmıya başladı. Kapıdan çıkarken 

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 kıta 
bir hadise çıkacaktı. Çekildim, gittiııt 
ve onların uzaktan tramvaya da be
raber bindiklerini gördüm. Artık bıl 
kızla kat'iyyen konuşmamaya yemirt 
etmişken üç giln evvel daireye tele
fon etti. Bana çok mühim bir şey 
söyliyeceğini ve beni bekliyeceğinl 
haber verdi. Merak ederek rande\t\J 
verdiği yere gittim. Ellerime sarıldı. 
Boynuma atıldı. Benden af diledi. 
Beni as1a unutamadığını, her çareye 
baş vurduğu halde beni gene sevdi
ğini söyledi. Bu nasıl şey?.. Seveıt 
kadın sevdiğinden kaçıp bir yabancı
nın kollan arasına atılır mı ? Bana da 
cevap olarak diyor ki: "Ne yapayın? 
Seni o kadar kıskandım ki benitı1 
çektiğim ıstırabı senin de çekmeni 
istedim. O gençle beraber gidiyorutı1 
~ibi yaptım. İstediğime de muvaffalı 
oldum. Sen deli gibiydin o gece .... 
Evet ama bu ahlaksızlıklar yüzün
den kendisini artık sevmediğimi, ara'" 
madı~ımı söylüyorum. Omuzlarını 
silkiyor: ''ben seni seviyorum ya ... 
yeter!,. diyor ve benim sevmediğime 
de pek inanmadığını söylüyor. Ben
den hiçbir menfaati olmıyan bu kıl 
deli midir? Hakikaten seviyor mu ?r, 

Görünüşe göre şiddetle seviyor• 
Başta dediğimiz gibi sevdiğinden in
tikam almak için gözleri kararıyor 
ve ne yaptığını bilmiyor Çünkü se'1-
gilisinin küçük bir ihmali ona ta
hammül edilemiyecek bir felaket gi• 
bi görünmektedir. 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 
b~ muamelelere rağmen barışmaST, 
bır telefon üzerine "mühim bir ıey,, 
in bir masaldan ibaret olduğunu pek 
ala tahmin edebildiği halde randevu• 
ya koşması ne demektir? ... 

=--=- ~ .çoo..,, 

AVDAl.I ILClll.E yat fırka da,atıl bir halde birkaç 
kilometre geride kalmıştı. Gene 
ral Baratieri dörtnala koşan bir 
atla bu fırkaya ilerlemesi için e
mir vermeğc gitti. Fırka kuman 
danı general Ellena şu cevabı 
verdi: 40harp bitmiştir. Oraya 
gitmek bir hiç için askerini feda 
etmek demektir! . ., 

manda boşaltılmalı konuları üze 
rinde çetin aytışmalar oldu .. ,........._~~~ 

Bir Habeı tipi 

simle onları serbest bıraktılar. 
Bu esnada İtalyadan imdat 

kuvvetleri gönderilmişti. Habeş 
tiler de 100 bin kadar bir kuv • 
vetle Aduanın biraz cenubunda 
toplanmışlardı. 

General Baratieri, General 
Baldissera'nın Eritre kolordu -
sunun 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 şuha · 
tın 22 sinde hareket ettigi ha
beri alınınca, 29 şubatta öğle -
den sonra, alelacele bir harp 
meclisi kuruldu ve ertesi günü, 
gün ağırırken hücum edilmesine 
karar verildi. 

Baratier sarardı. Bu esnada 
fırkanın süvari kumandanı olan 
bir miralay kılıcım 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. Fiatlarm piyasayı tatmin 
edecek seviyeye geldiğine hü • 
küm olunmaktadır. 

Fındık piyasasında çok mu -
amele olmuş, ihracat artmıştır. 
Birinci iç fındık geçen hafta 108 
çuval satılmış bu hafta 110 çu • 
vata çıkmıştır. 

Tarragonna limanından yaban 
er limanlara çıkarılan iç fındık 
20-26 EylUlde 559 kabuklu fın
dık ayni hafta içinde 16193 çu
valdır. 

lapanyol ürünleri lngiliz 
piyualarında 

İngiliz piyasalarında İspan -
yol üzümlerinin bu hafta yapı
lan satışlarından elde edilen fiat· 
lar varel başına şilin olarak şun 
lardır: . 

Dankalı bir dibekçi 

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

General Baratieri, süel sebep
ler dışında olarak harbe giriş -
mek suçundan dolayı, harp mec 
lisince beraat kararı 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 kuruıtan, yumu· 
şak buğday 7 ,15 - 7 ,225 kuruştan, 
mahlüt buğday 6,15 • 7 kuruştan 794 
ton satılmıştır. Akçe şehir malı iç !ı:ı
dık 44,30 kuru tan 3520 kilo üzerin· 
den muamele görmüş, sarı Mısır 4,5 -
4,75 kuruştan 76 ton, yulaf 3,18 - 330 
kuruştan 143 to. Anadolu kırkıc;ı yapa 
ğı 43 - 48 kuruştan 3407 ,5 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. 

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 -
]erdir. 

den muamele görmüştür. 

ismet İnönü, İnönü meydan 
döğüşlerinde, sayıca, silahça 
kendi ordusuna üstün olarak, 
kendisini kuşatmak istiyen düş
man ordularına karşı kullandığı 
(iç hatta döğüş) sistemini, bu si 
yasal meydan döğüşünde de kul 
landı; etrafını alan, düşman ge
nerallerini birer birer yenmesini 
bildi .. Ve 11 ilkteşrin 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) mızın, süel hareket yapma -
dan, kan dökmeden düşmandan 
arınması sağlanmış oldu.. Öte 
yandan da, Türk ulusunun siya· 
sal, sosyal, kültürel, bayındırsal, 
ekonomik ve süet alanlarında 
tam erginliğini, ve egemenliği • 
ni,dosta da, düşmana da kabul 
ettiren arsrulusal (Lozan) bel • 
gesinin temeli atılmış oldu .. 

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

Mondros bırakıtmaaı, ülke -
mizin göze görünür, ele alınır 

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

Mudanya bırakışması; bütün 
ülkemizin düşmandan arınması
nı Türk ulusunun kurtuluşunu 
sağhyan 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 .. 

BUGÜNKÜ L 1 M AN 
PRO G R AM HAREKETLERi 

lstanbUI BUK"Ün linıanımu:dan cidecek vapıarlaı't 
ı8: Dans muikisi (plak). 19: Hafif 

musiki (plik). 19.45: Ece caz. Fehmi Ege 
ve arkadaşları. 20.15: Konferans. 20.30: 
Stüdyo orlcestrasL 21: Radyo caz ve tan
go orkestraları. 21.35: Son haberler • 
Borsalar. 21 .50 : Macar halle musikisi. Ba
yan Aleksandr Mayler ve arkadaşlarL 

Kahire 
18.05: Bakan tara(Uldan söylev. 18.30: 

Cocuk programı. 19: Duyumlar. 19.25: 
Borsa. 19.35: Söylev. 20: Seyb Mehmed ta
rafından Kur'an. 20.55: Hasan ve arka
daşları. 21.50: Plik. 22.10: Konserin ıü

rc&i. 23: Marı. 

BUkref 
13-15: Plik ve duyumlar servisi. 18: 

Radyo orkestrası. 19: SöT.!er. 19.20: Kon
ıerin sureti. 20: Duyumlar. 20.15: Pllk. 
20.SS: Sözler. 21.15: Richard Vagner'in 
"Die Götterdaemmerung,. adlı operası 
(pllk). 23.45: Yabancı dillerle duywnlar. 

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

Kuintet konseri. 19.30: Muhtelif. 19.45: 
Plik. 21.l_O: Orkestra. 22: Duyumlar. 22. 
10: Sözler. 22.15: Senfonik konser. 24,30: 
Dans pllldarL 

Budapefte 
18.30: Çingene müziği. 19: Stenografi 

dersi. 19.25: Spor. 19.40: Fhit konseri. 
20: Konferans. 20.30: Caz (Çift piyano 
ile). 21: P iyes. 21.50: Duyumlar. 23.15: 
Plak. 23.40: Almanca konferans. 24: Çin
gene müzifi. 

Moskova 
18.30: Sovyet müziii. 19.30: Senfonik 

konser. 22: Çekc;e yayım. 23.05: Ingilizce 
24: Almanca yayun. 

Laypzig 
20: Eğlenceli muzik. 20.35 : Senfonik 

konser. 21.55 : Sen skeç. 23: Duyumlar. 
23.20 : Orı konseri. 23.50: Hafif muzik. 

• 
N ÖBE TÇt 
E CZAN E L E R 

BQ gece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 

Saat 

11.- Çanakkale Menin• 
9.- Saadet Mudanyaya 
9.- Kocaeli lzmite • Buııün limanımıza gelecek vapurlar: 

• 

Saat 

17.- İrmir İııkendcriycdcb 
17.- Asya Mudanyadan 
16,15 Ayten lzmittcn 

SiNEMALAR 
iİYA TR OLAR 

NAŞİT - ERTUCRUL SADİ 
Şchzadebaşı TURAN tiyatrosund• 
Bu gece saat 20,30 da BEŞTJl; 
GELEN vodvil 3 perde • Cumartesi 
(talebeye), pazar (umuma) aaat 
15 tc. 

• 
1STANBUL ŞEHİR TİYATROSt1 

HAFTALIK PROGRAM: 

8-10-935 salı, Çarşamba Peqcınbe CO" 
ına günleri Ölçüye ÖlçU saat akşamı 20 de-

12-10·935 Cumartesi Çocuklara saat ıS 
te. 12-10-935 Cumartesi akpmı Yarata 
saat 20 de. 

13·10-935 Pazar Çocuklara saat 10 d,. 
Pazar gündüz Yarasa saat 15 tc. pazı,t 
akıamı Yarasa saat 20 de. 

• 
TEPEBA$1 BELEDİYE GARDENB.Al' 

Kışlık ıalonu açıldı. Her ak!iam mii%İ~• 
dans, varyete numaralarL Kabare neft• 
alakart ve tabldot yemekler ehven {iat· 
tar. Pazar günleri 17,30 da çaylı dan" 
varyete. çay komple 75 kuruı. 

• 
FRANSIZ TİYATROSUNDk 

Süreyya Opereti 
yeni k.adrosile Sazlye • H. Kemal 11 11~ 
teşrin Cumadan itibaren her akıam 20,1" 
de, Cumartesi ve Pazar matine 15 de 

EMtR SEVİYOR operet S perde 
Yazan: Yuıuf Sururi. Beste: Karlo tc•~ 

paçelli. Fiatlar : 100, 75, 50, 25. Loc:' 
400 • 300, her tarafa tramvay vardır. 

• DA VE TL E lt 

Aksaray Gençler Birli(inden: 

Gönderilen kolordu biri ihti -
yatta olmak üzere dört fırkadan 
mürekkepti. Bazı alaylar bütün 
gün boğucu bir güneş altında 
ilerlemişlerdi ki, güneş battık • 
tan bir saat sonra tekrar yola 
cıkmaları emri verildi. Siyah bir 
geceydi, yol yoktu. Sabahın iki
sine doğru, yolunu kaybeden bir 
fJrka yakininde bulunan fırka • 
nm icine düştü ve ateşle karşı • 
landı: Zayiat az oldu. Fakat 
yanlışlık, işin feci bir surette ge 
dkmesini mucip oldu. 

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

Buğday ithali yasak edildi 
Filistin hükumeti, Filistin 

buğday rekoltesinin fazla olma · 
smdan dolayı birinci ve ikinciteş 
rinle birincikanun ayları zarfın· 
da yapılacak ithalata müsaade 
etmiyeceğini bildirmiştir. 

Mudanya, Çürüyen, çöken ve 

Eminönünde Agop Minasyan - Çem
berlita§ta Sırrı - Gedikpapda Asadur
yan - Cibalide Necati - Aksarayd.a 
ı,;ırr1 Celal - Karagümrükte Kemal -
Defterdarda Arif - Muvakkithane cad. 
Saadet - Söiütlüc;eGme<le Oıman Ayna
si - Schzadebaşmda İsmail Hakkı - Sa
matyada Teofilos - Bakırkoyde Halil -
Beşiktaşta Nail - Sehreminınde Nazım
Haskoyde Yeni Türkiye - Kasımpapd.a 
Yeni Turan - Galatada Mahmudiye ı/d. 
Mişel Sofronyadiı - Taksimde Taksim
Kalyoncukulluğunda Beyoilu - Hamam· 
da S. Barunekyan - Eyıipte Hikmet ec· 
zaneleri. 

Birliiimizin 9 uncu yıldonmü müo•~ 
betile 11 Teşrinievvel cuma günü l5ll . 
20.30 da Şehzadebaşmda Ferah sin~. 
amda hazırladığımız müsamereye ı.iyd~ 
mlz?e sayın halkmuzın gelmelerini carı il 
dileriz. Müsamerede: Atatürke ilk kut.,a~· 
ve Hissci şayia adlı iki piyes oynan•'' 
tır. Ayrıca birçok numaralar baı:ırla~ 
tır, 

Tanyeri ağ'ırırken düşman 
mevzilerinin önüne varıldı. As· 
ker ne istirahat ve ne de yemek 

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

ölüp gömülen Osmanlı impara · 
torluğunun yıkıntılarından sa · 
pasağlam, dinç ve gürbüz yeni 
Türk devletinin temelini kurdu .. 
Onu da unutmıyalım.~ 



11-10. 935 

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

Do.t Sovyet Ruıyanm ıporculan 
bir ild &i1n sonra Jehrimizde olacak· 
!ardır. Muhtelif fırsatlar ile_. yudığı· 
ınız &ibi, burada, Ankarada ve lzmir· 
de miaafirlerimizin ıporculanmula 
karıilapcaklan bran9lar, &iireı. fut
bol, eekrim ve teniıltir. 

Dünkü nüshamızda, Gürq Fede
taayonu üyelerinden Seyfi Cenabın, 
Türk • Sovyet prq tema11 hakkın· 
da ne dU§ündüğilnü yamuıtık. 

Buııün. futbolcülerimizin banYn 
ne görüttük ve bir yuıcmmı ağle
den aonra futbolcüler kampına gön
derdik. Yirmi pndUr açılmıf olan 
~oda kampında çocukların vaziyetle· 
rınt gören yuıcımıs cördülderini 
töyle anlatıyor: 

"Modanm en bavedar bir yerinde, 
llıUkazameı Wr konforu haiz olan Ma· 
no J>arıaiyonu futbolcülerimWn kam
Pmr t t ed . :Ben on . 6ğle-
d.elnlllljlii'iıi111 .... iir-lilWll!llillt1 

~~'IL(E 
)'or, kimi de uyuyordu. Uyanık o!an· 
lar ile, öteden beriden konqtum v
aııl maksada ıirerek llepaine ayn ay• 
n !U üç ıuali sordum. 

ı - Antremanınız naatl? 
2 - Yemeklerden memnun mu

tunuz? Bir tiklyetiniz var mı? 
3 - Kamp müdürü ve ıeçirmekte 

clduğunuz rejim baklanda ne dersi· 
niz? 

Ne derıiniz. Hepıi de ayni cevabı 
\>udiler. Çok memnunuz, bize çok 
iyi bakıyorlar ve tam formumuzda· 
)iz. 

Bu .aslerl, bllyUk bir ıpor bayra• 
ini arifesinde ititmek beni ol~utu. ka· 
dar da, bütün efkin umumıyeyı de 
'Demnun eder aamnm. 

Hakikatten biç aynlm•mak için, 
konuştuium futbolclllerin söyledik· 
lerini aynen yuıyorum: 

Galatuaraydan müdafi LGtfi 
ı _ Antrenemanm nalll? 
_ Çok iyiyim ve iyi oyun çıkan-

Uftm. 
2 _ Yemeklerinbden memnun 

tnuıun? vı .. 
_ Yeıneklerimis kuıunmdur. ·~ 

tikiyetim yok. Yalım bir tek nokta· 

ya iliteceğim. Antreneman=k: 
kım halinde yapmıyonıa. 1.: biz bu· 
ıuyor ve ferdi çatıpyoruz .. ., •. 
nu kendi kendimize de yapabilırdik. 

3 _ Kamptan. kamp müdüründen 

1nemnun muıunuz? b kadar iyi 
_ Şimdiye kadar, u 

b • idareci ıarmedik. Yeglne tanen· 
n

1
i"m de ber saman bizim bapnmda 

bulunmasıdır. 
Cünefli Raaih 

- Formumdayım. Yalnız bir 0:: 
~ dizim atnyor. Bunun maça 
dar geçecetlni umuyorum. ~n-

- Yemeklerdell memnun de.,.-... 
Çünkü çok nefta. .. Bundan dolayı ben 
de çok yiyorum. Alayı ~ da 
doğruyu .Syllyeyim. Yemeklerimiz 
çok mupddi ve mebsal. Bise '°" 
derece iyi bakıJorlar• 

Bir tanedir· Ben ........ tpor 
~ileri a,...nda bu kadar mflkem
mel bir ackm taftliillYOrdam. Benim 
ıcsrfitilme ıör• arlld~· 1060 mo
del bir spor ldaredaldir· 

F eaerbab9e1i Ni açık Niyazi 
_ Role iylylnı. Sakatbtım filin yok 

ama ayağımda b&lt. B1ulp~~~:J:; diğim tekmelerin ız erı ·-· 
da ıeçince dab• iyi olacağım. 

- Mükemmel.. Yalnu tek nok-
- Epiz bir •dam. ruz Ea:ı· 

tanmm topla çok oyn~ da 
len llOft oyunda abıJan 

Betiktatlı Feyzi 
- iyiyim, hiçbir fikiyetim yok. 
- Yemekler fevbl1de. .. 
- Kamp mUdüriimllz, çok centil-

men ve dilrilat bir adam. Çok mem-
nunum. 

Betiktath F •ruk 
- Antrenemannn ıayet iyi. Yalnız 

llkı çalıfDU)'Ol'UZ. 
- Y emcklerclcıı ıiyadeaile mem

nunum. 
- idarecimiz çok iyi oldutu pbi 

bize de fevkallde bakıyor. 
Cünefli Faruk 

- Çok iyiyim. Şayet oynarsam 
çok iyi oyun çıkaracıtmı. 

- Yemeklerden pek memnunum. 
Ağız tadı ile yiyor ve tam pdamw 
alıyorus. 

- Kamp mUdUrUmlb çok iyi adam. 
Çok memnunuz. 

de 
yetinb nedir~ 

- iyidir. Yalnız müsabaka kabi· 
liyetlmiz bir parça noksan. Ruslar ile 
ya~z oyunda beraberliti te
min edebilirsek takım muvaffak ola
caktır. Bununla demek istiyorum ki, 
biz hepimiz teker teker iyi oynuyo
ruz. Ancak o cUn takımı tqkil eden 
oyuncular biribirlerile iyi anlapbi
lirlene ıalibiyet mubaklcaktır. Nefe
simiz çok yerindedir. Eğer bu kamp 
bir parça daha uzun ıiirseydi ve bu 
arada Lenki ile oldutu &ibi, maçlar 
yapabilseydik bu ihtimali de ortadan 
bldınr ve salihiyetle calip celeceğu 
diyebilirdim. 

Nitekim Levıldye kartı ~ynadığı
mız iJri oyun bunu iıpat etti. O gün 
bir evvelkine niıbeten çok iyi oyna
dık. 
Kampın umumi vaziyetinden hiç 

§ikiyetim JO!'· Fevkalide memnu-

oyun O)'Dl18CaP· 
Bir de, kamp mUdilrG ve idareci 

Niishetin dütUndUlderini, öğrenmek 
istedim. Kendini. odumda birtakım 
terler yazarken buldum ve mabadı· 
mı .Syledim. Aldıpn cevabı qağı 

Calatuanyh Necdet yazıyorum. 
- Antrenemamm çok iyi. - Kampta her ıey yolundadır. Ço-
- Yemeklerden memnunum, biç cuklann arasında çok mükemmel bir 

ıiklyetim yok. umimiyet vardır. Kamp her mana-
- Kamptan çok memnun oldufum aile muvaffak olmut denilebilir. Bu· 

gibi mildUrden fevkalade memnu• cünkü tıkımı tqldl edecek olan oyun
num. Hepimize bir atabey muamele· culanmızın nefealeri çok mükemmel 
ai yapıyor ve sok dtırUıt davranıyor. ve her zamankinden çok Ustilndlir. 

Betiktatb Şeref Antrenemanlanmın zamanmda ve 
- Herkealn olduiu ıibi benim de biç aksatmadan yaptık. Kuanmama· 

antrenemamm iri. mız için sebep yoktur. 
- Yemeklerden hiçbir tiliyctim Ancak, ipn en mühim tarafı. o ciln 

yok. memnunum. ta1run oyunculanmn biribirlerile an-
- Kamptan memnunum. Müdlire lqabilmeaidir. Dilnyanm her tara

gclince; o olmaa AtCll bizi bıırada fmda, bayle muhtelit taJamlar yapıl. 
zor nptededcr. dılı zaman biç kimle anlı~ mae-

ltte latınm..:un muhtelif kulilı.le- lesi için enelden bir PY .ayliyemes. 
rine mentUp ve kamptaki fut,•.>lcWe- Ben de bunun için bu nokta etrafın.. 
rin r5y'ed~Ueri... da bir ıeı _ diyemiyeceibn· O ancak 
Hepsi antrenemanlannm çok yerinde uhlya ÇJIDldıktan sonra priilebilir. 
oldulunu_ iyi pda aldıldinıU ve iyi Huliu etmek lbsmıelirae: 
balaldıklanm .Sylüyorlar. Şu bale Tlirk futbol takımı tam formunda· 
cöre takım çahftınhmt ve idareciler dır. Kuanma11 Jasımdır. Yllms 
kendilerine dUfen ndfeyi yapmıJ futbolde kat'iyet yoktur. Ben bunla
oluyor1ar. Takım kaptanı Plkretle de ' n Çlhpnammn neticesi olarak .ay. 
o, uykudan kalktıktan sonra konut- lilyorum. Her halde bir darbımesel 
tum. Bana tunları .ayledi: vardır. "Onilmtlse dllttillil aman 

- ~ neticesinde umumi vui- rrece~:· ka ne di eyim? 

Progamın 
Son şekli 

Dost Sovyet ıporculan cumartesi 
günü. tebrimizde olacaklar. Bu mü
nasebetle, alikadar teıkilat, pek bü
yük ve önemli bir program hazırla
mııtır. Artık bu, programın en son 
ıekli olup bir daha da değifmiyecek· 
tir. 

Sovyet ıporculan 49 u erkek ve 
biri kadın olmak üzere 50 kitilik bir 
kadro ile ıehrimize gelmektedirler. 
Son alınan haberlere ıöre de, yola 
çıkmıt bulunuyorlar. Misafirlerimizi 
Istanbulda liyık oldukları veçhile 
ağırhyabilmek için, bUtUn tertibat 
timdiden alınmıttır. 

Cumaru.i sabahı aut ıekizde Çi
çerin vapuru ile latanbul nhtımına 
gelecek olan, Sovyet ıporculan, Pe
rapalas Oteline cötilriUeceklerdir. 
Sovyet ıporculan ilk maçlarını ayın 
on üçünde yapacaklardır. Proıtamı 
aynen apğıya yanyorus. 

13 Birincitqrin pazar ıllnil saat 
11 de abideye çelenle koyma. 

Sut 12 de Fenerbabçe tenis k9rt-
1annda teniı. 

Saat 14,30 ta Fenerbabçe ıtadında 
futbol IDIÇL 

Saat 20,30 ta Makıimde eskrim. 
14 Birincitqrin puırtesi cünü 

Cümburiyet Halk Partiıi tarafından 
f(Slen ve tehiri gezme. 

AJqun aut 20,30 ta Mabimde gü
rq. 

ıs Birincitqrin aab cünü saat 12 
de Gilnq Kulübü kortlann~ tenis. 

Saat 15 te T«kıim ıtadyomunda 
futbol. 

Saat 20,30 ta .Maksim ulonunda 
eıkrim. 

16 Birincitqrin çarpmba cünü la• 
bahleyin Yalovayı &idit ve dönüı. 
Akşam saat 21 de Malnim salonun

da gürq. 
17 Birincitqrin pertcmbe &ünil 

14,50 de Ankarayı hareket. 
Ankara da 

18 Birincitqrin cuma günü Anb
raya vant •e alqam 16,50 de Halk. 
evinde çay töleni. 

l 9 Birincitqrin cumartesi günü 
saat 9,3'1 ta abideye çelenk koyına. 

Saat JO da Ankara tenis maçtın. 
Sut 14,30 ta Ankara GUcU uhum. 

da futboL 
Sut 2 l de Halkevinde eskrim. 
20 Birincitepin panr cilnil gün• 

dm bir ıey yoktur. Gece aaat 21 de 
Halkevinde ıUreı. 

21 Birincitep'in puartcai ctınli sa
at 15 te Ankara OUcU sab11ında fut· 
bol. 

Saat 21 de Halkevinde eskrim. 

' 

ıHIKAvEI Korku J 
'-· --""--------Nakleden MI ·FA 

Bu mehtaph atuıtOI ıeceünde, 
yalının ıenit taraçaama kurulan ra
kı sofraamm etrafına bet arkadat 
toplanmftık. lpia taraçanın mermeri 
üzerine un, keskin bir muatatil çi· 
zen salondan, B~ tatlı parmak
lan altında adeta inliyen, hıçkıran pi
yanonun sesi ıeliyordu. Ve her no
ta, Kanbca ırrtlannda daha demin do 
ğan ayın denize döktiliü binde esen 
kıvılcımlan yakıyordu. 

Şopen'in nolrtürnU, ruha akına11 
için, bundan daha uygun bir kadro 
bulamazdı. 

Bir ara ply•no ıeıi durdu; ıpk kı
sıldı. Denizin, nhtnnı yalayıpndan 
batkı ıeı duyulmadı. Sonra bir tir· 
ket vapurunun düdüğü, uzaktan. öt
tü. 

Refik dedi ki: 
- Aklıma bir muziplik ıeldi. CeW 

bu vapurla ıelir. içimizden biri bir 
çarpfa unlu, onu bahçe kapısının 
arkasında beklese ve mehtapta karıı· 
ama f6yle bir dikiliverae 1 Biraz alay 
ederiz: 

Gülilf tUk. İçimizde fikri pek par· 
lak bulanlar oldu. Yalnıs Sami cül
medi. Çok ciddi bir tavırla: 

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

çocuğu deli ederlerdi. 
Hayrettin _çok zayıf ve çelimıizdL 

Ona verem ciiyenler vardı. VUcudun
da diri olan, ıerçekten yapyan yeg&
ne teY ıri, ıiyab, pınl pınl yanan . 
gözleri idt. 

Hayrettinin bu marazi batini na
zan itibua alıp onu rahat buakma· 
mu gerekirken, bıllkiı bu .dfından 
istifade ederek onu rahatsu etmelD
ten, üzmekten çirkin bir zevkabyo~
duk. Bir ıece Hayrettin odaıum ki
litlemiı. operaya &itmişti. Biz dı 
toplanmq, tavla, iakambil oynuyor • 
duk. Birdenbire dedim ld: 

- Çocuklar, canım Hayrettine bir 
oyun oynamak iıtlyor. Öyle bir oyun 
ki bu ıeceyi ona rahat ıeçirtmeain 1 

Tavla pkırtııı, iakambil bıfırtım 
hemen durdu. Millet, kulak kesildi. 
Emrime amade bir durum talandı. 
Hayrettine oyun oynamıya celinct 
herkea fiti 
Dıpn çıktım. Ataimm dinledim. 

- Ben de eakiden bu kabil .-n
lara bayılırdım. Çarpfiara sanlarak 
merdiven ba9lanndan h•kınr,arkadat 
tarın yataklarına CSlü kafalan saklar, 
balonlara kı§. göz yaparak alaca ka

~ ... .._·-ı ri.Dıbkta ıııcuı t&JJ.~ bailar, in
•vln •• ıı r ı • ·'" r 1r..._ 
kat etmedik muslpllk bmı"'8.aan. 

Kapıcı yoktu. Bir fare ballfliii llı 
indim, Hayrctthıin anahtarım uı1ı 
olduğu yerden aprcbm ve yukarı fır· 
ladım. Çocutun odauna uaulca gir· 
dik. Ben zaten ne yapacalımı çoktan 
taaarlamqtım. Duvarda Betboveen'in 
alçıdan bir kaf a11 vardı. Canlı. ıstl
rapb bir kafa. Hayrettinin yatatuu 
açtık, kafayı yaıtıta yerleştirdik. 
Sonra kendi yatalrlanmızdan aldıp 
mız yastıklar. battanıyelerle bu kafa
ya bir vücut şekli verdik ve yorganı 
örttük. Sonra Hayrcttinin boya kutu 
sundan biraz boya alarak hepclin 
:pnak~~ lamlı P 
rl teıdi •ıuttlk. ttı. 
raf edeyim H o det.hda' llafif bir 
tereddik ıeçlrdb. Çbkfl mannraı 
her nedense, korku nrecek mahiyet• 
teydi. Yatağın~ aıanmıt bu do
nuk yi!dil, cam baJatb adam bir ka· 
davra tesiri veren nah°' bir mansara 
idi. Sonra içimden: "'Adam ıen de, 
Hayrettin bunun Bethooven'in he,.. 
keli oldufunu elbette anlıyacak,. de
dim. 

lcnL 
Saat 19,45 te lzmire hareket. 

lzmirde 
23 Birincitqrin çarpmba cünü 

21,10 da lnnire VlfJf. 

24 Birincitqrin per9embe ıünü sa
at l 1 de abideye çelenk koyma. 

Saat 16 da Halkevinde çay f(ilcni. 
25 Birincitqrin cuma cUnü saat 

14,30 ta Alaancak ıtadyomunda fut· 
boL 

26 Birinciteırin cumartesi ıUnU 
sut 14,30 ta Karfıyaka kortlannda 
teniı. 

Saat 21 de cUreı-
27 Birincitepin pazar cünll saat 

14,30 ta Alaancakta futbol. 
Sut 20 de Parti Bafkanı tarafın· 

dan fÖlen· 
28 Birinciteırin puarteal &BnU 

tekrar Anbraya hareket. 
29 Birinciteırin uh ıunu Ankara

yı muvaaalat ve rnml ıeçitte banr 
bulunmak. 

S.. 19,45 tı lstanbula avdet 
30 Birincitqrin ÇUfllllba ıona sa

at 12,30 ta htanbuJa •arif. 
Saat l 4 te 1ıunbulda tölen. 
Saat 17 de akpm Ruıyaya bare

ket. 

Bu "muziplik .. bana pek pabaJıya 
mal oldu, çilnkil. timdı ıbe anlata
cajım hadiseden IODra hayatımın 
sonuna kadar ıtirilkliycceğim bir vic
dan asabını benlilime apladı. 

Sami biraz durakladı. Ve içlnl u
ran heyecanı sanki biraz baıtınııak 
için bir yudum rakı içti. Sonra anlat· 
tı: 

- O tarihte talebeydim. BUyük 
bir Avrupa ıeJırinde, benim sfbl tab· 
ıillerini yapmakta olan birkaç vatan· 
dafla küçüle bir otelde oturuyordum. 
Burada kurdujumus koloni. yabancı 
ülkelerde duyulan yalnıslık, bikeallk 
hiaainden bial kurtarıyordu. içimizde 
felsefeci. hukukçu, edeblyıtçı ve re. 
aam vardı. Rnaam olan Hayrettin 
çok ecoiıt, çok çekinıen. ay· 
ni zamanda çok biall. romantik bir 
çocuktu. Bia brice. pokere. ta91aya 
kendimisi verirken o, un'at kitapla· 
nna dalar, yahut odasını çeldlip aea
aiz aealc reaim ,..,.rdı. Odasına 
girmemizi hiç latemudl. Pek titizdi. 
Kitaplarma, realmlerine, O'&lllOJonu
na, pltldarma el drWmeSine töam
mül edemez, muasmm UatUndeld bir 
kurtunkalemin bile yerinden oyna· 
maaı ona baldld bir rabataıshk verir
dt Bu huyunu bll,n arkadaflar in\. 
elma odaama ılrerler, ldtaplan altilıt 
eder, cipralanm yerlere lilker ve 

Gine nan n6ra 
Gell,or 

Günq KullbUnlln hem icabında 
talmnda O)'DUD!k 'H hem de futbol· 
cüleri çalıttınlak U.ue 1n&iltere 
Futbol Federuyonu Genel Sekreteri 
dellletile bir antrenör ıetirtmckte ol· 
dutunu yuımttık. 

Dün 1npltere Pederaıyonu Genel 
Sekreterinden kulübe ıelen mekt p-
lara ıöre hareketi için antren ta• 
limat verildili, antren6rden ı bir 
telcrafta da bu ayın on altmn h
tanbulda bulunacüı bildirilmektedir 

Şu halde bir hafta sonra 
Kulllbil futbol ta.lamı da l,t bir an
tren8re bvupcak demektii'. 

Genel Sekreter Rous, ba antren6r 
baklanda •enlltl iabatta lmdnhıı 
Donnelly oldutunu. eon umanlara 
kadar In&iltere Wd birinci kOmeainin 
kuvvetli takımlarmdan Blakbara Ro
ven'te oynadıpu. A'Vl'Upada antre
nörlük ettttlnl. bu itibarla masaj 
yapmumı da bilen iyi bir oyuncu ve 
antrenör oldupnu yazmaktadır. 

Bu sene birinci kümelik maçlanna 
iftlrak edecek olan GUnq futbolcille· 
rinin. böyle bir antrenörle, timdiyc 
kadar olduiundan fula muvaffaki
yct ıa.termeleri beklenebilir. 

Elektrili kapadık ve pencereyi aç• 
tık. Pencerenin iki metro ötesinde 
caz 1'ınbaıı yanıyordu. Ve bu lim
banm ne9rettifi donuk .. ık doğrudan 
doğruya yatağa çupıyor heykele bir 
hayalet kadar korkunçluk veriyordu. 
Hayrettinin yanında olan odama çe
b1dik ve bekledik. Anahtan yerine 
U11U1tık. Saat on ikiyi vurdu, merdi
venden bir ayak aeai iJitildi •e uzun 
bir abtırtık. 

Hayrettin anabtan delile soktu" 
kapryı açtı. 

Bepimia, nefeaimisi tutarak me
rakla bekliyorduk. Hayrettin odaya 
girdi. Kapının flddetle kapandıltm 
duyduk. Ve .onn, bir müddet, her 
ıey ıuetu. Daha aoftra bir hıprtı, ye
re dilfen bir cismin ldSr ıeli. Bekle
dik, aea yok, ıUrilltU yok. Biri : 

- oııan bayrednclen dona kaldn 
dedi. 

Birkaç dakika daha ıeçti. Birden, 
fırladım. yan odanın kapıeını ittim. 
Oda lraraabktı Kapaun arkaamdan 
Hayrettin, boylu liOyunca yatıyoı
du. Kaldırdık, yatap ,atlirdtlk, hey
kelin baflllm yanma arkadaammn 
aapqn bafUU ko,clulr. ve kalblnl din• 
ledik. 

Hayrettin korkudan 81mllttil. 

Belecliyeler konıreıi neler 
yapacak 

Belediyeler kanunu belediyelere mG 
him ifler tevdi etmektedir. Fakat ba· 
a beledivelercle bütçe darbğı bu itle 
rln tamamen ıörillmesine enıet oJ. 
anqtur. 

Yakında toplanacak olan TtlrJd. 
ye belediyeler koncreainde konutula· 
cak itlerin en bqmda bu meaele cel• 
mektedir. Uç yıl tnel huırluıp mec 
u.e verDemiyen yeni belediye •erci 
ve resimleri kanunu koncrede mtba
kere edilecek ve bu~ aonn Ku· 
rultaya vertlecektir Kanan ltuf\1~ 
dan çıktılrtan soma derhal tatlindDe 
reçilecektir. 

Limanda yine ıİI •ardı 
Dün ubab Umanda sene beif bir 

sis tabakam vudı. Bu yilzden Aby 
ve 'Şirketi Hayriye vapurlannm i'lr 
ıeferleri hayli teahhUrle yaptJüil
mi9ttr. Sis uat 1ekiaı dotnı bafifle
miJ n vapur teferlerl intisamA cirmıt 
tir. 
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Dünya Gazetelerine G •• ore Hidisel er 
Fransa Cibutiye Yeniden Askeri 

Göndermeye Başladı 

Cibutiye gönderilen Fransı:ı cukerleri 

"Le Journal" gazetesinin Ci· 
bu ti aytarı bildiriyor: 

Pazar sabahı koloni askerin
den mürekkep bir Fransız piya
de bölüğü hususi trenle Habe
şistana gidecektir. Bu bölük Di· 
re - Daua'da Cibuti - Adisababa 
clemiryolu üzerinde ve hudut -
tan 150 kilometre öteye yerleş
tirilecektir. 

Dire - Daua'da hattın en bü
yük tamirat merkezlerinden bi
ri bulunmaktadır. Yüz kadar 
Fransız makinisti ve aileleri o
rada oturmaktadırlar. 

Yüzbaşı Bastian'm idaresi al
tında bulunmakta olan bu bölük 
22 Eyllılde Angers üzerinden Ci 
butiye gelmiştir. Beyaz asker
lerden mürekkep olan bu bölük 
mitralyözlerle kuvvetlendiril
miştir. 12 istihkam küçük zabi
ti, demiryolu mütehassıslarr on
lara refakat edecektir. Esasen 
on gündenberidir ki Senegalli 
silahşörlerden mürekkep bir bö
lük Hatt1n 88 inci kilometresin
de· Hudut istasyontı üzerinde 
bulunan Ali - Sabiet'te bulun
maktadır. Bu hareket hazırlık
ları müstesna olmak üzere 
müstemlekenin merkezi, yanla
rında cereyan eden büyük hadı
selerden haberleri yokmuş gibi 
sakin bir haldedirler. 

Vehip Paşa 
rtikbinl 
Vchip Paşa tamamen nikbindir. Pa. 

ca diyor ki: 
- Ogadcn'dc kumancb cttigim cep 

hede bütün müdafaa tedbirleri alın· 
mı tır. Orada vücude getirilen mükem 
mel bir müdafaa hattı uyesinde bir 
Afrika Verdunu yaratılmıştır. Eğer 
lta'yanlar benim bulunduğum mınta· 
kava bir tecav\izde bulunacak olurlar 
sa ·ikinci bir Corporetto ! .. ile taruşmıı 
olacaklardır. Jtalyanlar elyevm Ual • 
Ualda bulunuyorlar ve huduttan iki 
yüz kilometre içeride. Habeş toprak-
1 .. rı üzerinde diğer iki noktayı iıgal 
ediyorlar. Bu havalide bir teftiş yap• 
tım. Size diyebilirim, ki bugün elim
de bulunan kuvvetler ile Italyanlan 
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bulundukları mevzilerden yarım saat 
içinde dışarıya atmağa muvaffak ola
cağım. Fakat bunun için henüz emir 
almadım. Imparatonın sabn hudutsuz 
dur. O daima Uluslar So yetesine ve 
büyük devletlere güveniyor. 

ltalyanlarm Habeş topraklarından 
200 kilometre içeride bulunması, ItaJ 
yanların küçük hudut po talan arasın 
da küçük hadiseler vuku bulduğu hak 
kında Avrupaya yaydıkları haberlerin 
doğru olmadığının en büyük delilidir. 
Türldyenin Adisababadaki maslahat
güzarına bir te'graf göndererek, Tür· 
kiye hükumetinin ve Uluslar Sosyete-

. sindeki Türk murahhasının halyanla
rın fena niyetlerinden haberdar olma· 
!arı i~in. hakiki durumu kendisine an
lattım. Bundan bir müddet evvel bu
rada bir Italyan casusu yakalandı. Bu 
adam sözde Brepuefeuille adında bir 
Fransız kontu idi ve bütün hareketle· 
rimize ve cephane parklarımıza dair 
Italyan konsolosuna daktilo ile yazıl
mış raporlar verivordu. Ben hukuku 
düvele istinaden bu adamı hemen kur 
şuna dizdirebilirdim. Fakat Ha§met
mcap çok iyi bir adamdır. Tevkif edi· 
len casus bir müddet Cijigada misafir 
edildiği ( !) valinin evinde bulundu. 
Umumi kararagahımı bu şehre nak· 
lettiğim ;zaman bu rezalete bir 'nthl• 

yet verdim ve casusu Harrar'a nak -
ltttirdim. Orada hususi bir evde sıkı 
bir nezaret altına alındı. Somalide bu
lunan ltalyan kuvvet'erini 20 bin ka
dar tahmin ediyorum. Avrupalı Ital
yanlar ve bir o kadar da yerli müslü
man vardır. 

Uluslar Kurumu - Aman yarab· 
bil Bu Habq meıelen d• amma 
ltötü• bir man:ıara altlı. 

Weltwocbe 

KIRMIZI VE SiYAH 
meselenin ha !ine bağlı: Aceba o, if. 
fet taslamaktan yorulmuş, bedbaht 
olduğu için kötülük eden bir kadın 
mı ? 

O zamana kadar 'hiç ağzını açmı
yan Altamira birden söze karışıp: 

- Belki de. sana yirmi kere söy
ledigim gibi, sadece Fransız benben· 
Jiğidir. dedi: yaradılışından kasavetli 
ve hissiz olan o kadını ti'~en belki de 
sadece. tanınmı§ bir kuma tecimeni 
olan babasını hatırlamuıdır.. Onun 
bahtiyar olması kin bir tek yol var· 
dır: Toledo "ya (2) &ötürmeli. ona 
her giin cehennemi tasvir edecek bir 
papasın eline bırakmalı. 

Julien kapıdan çıkarken don Die· 
go ona yine vekarla: 

- Altamira sizin de bizlerden ol· 
duğunuzu söylüyor, dedi. Bir gün 
siz, bizim özgenliğe (hürriyete) er
memu:e yardım edersiniz: bunun icin 
ben de sizin o eğlencenize yardım 
ederim. Madame de Fervaques'ın ü • 
lubunu bilmeniz iyi olur: i te onun 
kendi elyazı ı ile dört mektubu. 

t2) Tul:ıytıla. 

STENDHAL 

Julien sevinçle: 
- Suretini çıkarı . asıllarını )'İne 

getiririm. dedi. 
- Bizim bu konuştuklarımız aman 

kimsenin kulağına gitmesin. 
Julien: 
- Kat'iyyen, dedi. size şerefim 
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uzerıne soz verırım. 

- Allah işinizi rasgetirsin 1 
Don Diego Bustos. Altamira ile 

Julien'i &essiz sessiz merdiven ba§ı· 
na kadar geçirdi. 

Bu sahne Julien'i biraz neşelendir
misti: az kaldı gü1Umsiyecekti. İçin
den: ''Bizim dindar Altaınira da, gil· 
nah i lemek için bana yardım edi
yor., diyordu. 

Don Diego Bustos ôyle ciddi ciddi 
anlatırken Julien Aligre konağı saati
nin sesine kulak vermişti. 

Yemek saati vaklaşıyordu, demek 
biraz onra Matnii<ie'i görecekti 1 Ko
na~a döndü ve üzene bezene giyindi. 

Ama merdivenden inerken: "işte 
bu biricik budalalık. dedi: prince, 
Kora&off'un dediklerini tam tutma
lı ... 

Tekrar odasına çrk1p üstünü değiş. 

iki T aralın Askerf Kabiliyeti 
italyanlar Habeş Askerlerini 

Partiyi Kolay Kolay 
Ta nklarla Çiğneyerek 

Kazanamazlar 
Habeşlilerin Top Ve Cephaneden Z iyade Cesaretleri Ve Sonra 

Çabuklukları Vardzr Hareketlerinde Başdöndürücü 
"Paru • Soir" dan: 

Bugün Aduva'dan bahsediliyor. 
Fakat umumiyetle unutuluyor ki İ· 
talyanın bu hezimetinden evvel di
ğer bir hezimeti daha vardır. Bu da 
ayni ahval ve ıerait dahilinde vuku
bulmuştur. Bu da bu anda Hıtbe İs· 
tanda mevcut fevkalade bir itimadı 
ve Habeşlilerin yt!niden galip gele
ceklerinden emin olduklarını göster
mektedir. 

Adua'dan evvel hezimet Dovgalide 
olmu.,tu. ı 887 de Amiral Caimi ta· 
rafından Maauanın işgalinden biraz 
onra İtalyanlar hiçbir mukavemet 

görmiyecf'klerini zannederek Habe
fİstanda ilerlediler. Fakat feci bir 
surette aldandılar ve süratle silahları 
ve ağırlıkları ile beraber kacmağa 
başladılar. On sene sonra Adua'da 
görünüşe bakarak ayni aldanış ve 
ayni muvaffakıyetsizlik .. 

1896 da Aduada neler olduğu ma
li'ımdur. Mesele birkaç saatte halle· 
dilmi§tİ. O sabah General Baratieri 
nin kumandası altında bulunan 16 
bin ki!İ Adua ovasında gün ağarır
ken biribirlerile karşılaşmak üzere 
dwrt koldan geceleyin yola çıkmıştı. 
Fakat bu on altı bin kişi, tanveri a
ğarırken, iyi bir şekilde silahlanmış 
100 bin Habeşlinin hücumuna uğra
mışh. Savaş saat üce doğru başla
mıştı. Saat yedide her ey bitmişti. 
Meydanda 2500 İtalyan cesedi kal· 
mı~tı. Yalnız 1 O bin esir ve 2000 
asker ve ceneral Baratieri felaketten 
kurtulabilmişlerdi. 

Habe liler bu büyük hatırayı gö
zöniinde bulunduruyorlar. İçlerinden 
pek azı, ahval ve eraitin 1896nın 

avni olmadığını idrak edecek bir va
ziyettedir. Onlara beyhude yere tay
yare, tank, mitralyoz, seri ate~li top
larla mücehhez l SO bin kişilik bir or
du ile kar ııa,acaklarını sövlerseniz 
sizi nezaketll dinlerler. Fakat onla
rı kandıramazsınız. 

Zihinlet'ipd n ıne-li. Japonlarrn..Atı

yada olduğu gibi onların da Afrika· 
da bir §ey olduklarını ve İtalyanla
rın. Rusların Japon orduları karşı

sında kırıldığı gibi kırılacakları fik
rini çıkaramazsınız. 
Habeşlilerin siHihları hakkında 

kat'i malumat almak gUçtür. Fakat 
hakikat §tından ibarettir: Habesliler 
bir milyon askeri scft!rber ede-bilir· 
Jer. Fakat cepheye ancak 500 bin as
ker sevkedebilirler. Çünkü ancak 

500 bin tUfekleri vardır. 
Bu tüfeklerin bir kısmı biiyiik çapta 

ve eski modelde ve bir kısmı da mo
dern tüfeklerdir. 

Cephaneye gelince : İmparator kül· 
liyetli miktarda mühimmat toplamı • 
tır. Fakat bu eski mijhimmat neye 
yarar? Acaba bozulmamış mıdır? 
Sonra. Habeş askerinin güvendiği 
250 bin hartuç tükendiği ıaman aca
ba yenisini nereden bulacaklardır? 
Adis Ababada fişenk fabrikası yok
tur. Son zamanlarda bir İnşdlizin 
böyle bir fabrika kurmakta olduğu 
söylenmi§se de bu haber teyit edil· 
memiştir. 

Topçuya gelince bu da acınacak 
haldedir. Menelik zamanından kalma 

tirdi, daha sadesi can sağlığı bir yol
cu elbisesi giyindi. 

İçinden: "Şimdi, dedi, asıl iş ba
kı.,larda ... Daha saat beş buçuktu: 
akşam yemeğine saat altıda oturu
lurdu. Şöyle bir &alona ineyim d-di; 
orada kimsecikler yoktu. Mavi kana
pen!İı yanına gelince yere kapanırca
sına diz çöktü. Mathilde"in her vakit 
kolunu dayadığı yeri öptü, gözlerin
den yaşlar boşandı: az sonra yanak
ları ateş gibi idi. Öfke ile: "Bu ap
talca duyganhğı gidermenin bir ça· 
resi! dedi: asıl hiılerimi belli edecek. 
Kendine bir çeki dUzen vermek için 
eline bir gazete aldı: üç dört defa 
salondan bahçeye gidip geldi. 

Ancak bir büyUk meşe ağacı altına 
saklandıktan sonra. o da yine tiril 
tiril titriyerek. madcmoiıelle de la 
Mole'un penceresine göz kaldınp ba
kabildi. Pencere sımsıkı kapalı idi: 
Julien az kalsın yere )"lğıhverecekti, 
mcJe ağacına tutunup uzun zaman 
iyle durdu: sonra ıendeliye sendeli
ye bahçıvanın merdivenine bakmağa 
gitti. 

Zincirin halkası talihi şimdikinde!) 
bii•bütün baska oldueu günlt"rde kır· 
dıgı ha11<a daha tamir edilmemişti. 
Julien, içinden ı;:elen cılgtnca bir his· 
~e kaoılrn o halkayı aldı. bastıra bas
tıra öptü. 

Salondan bahçeye, bahçeden salona 
avare avare girip çıktıktan sonra Ju
lien fena halde vorl!unluk hissetme 

Habcı topraklarında ltalyan topçulan bir topu bir yama çtan yu~on çehi;yorlar 

40 eski top vardır. imparatorun taç 
giydiği zaman Fransa C,Mmhur baş
kanı 75 modeli bir dağ topu hediye 
ctmi~ti. 10 kadar seri ateşli Krup to
pu, birkaç büyük mitralyoz var. Ve 
hepsi de bundan ibarettir. Şunu da 
ilave edelim ki burada herkes Habe,
lilerin iyi atıcı olduklarına dair olan 
rözlere iştirak etmiyorlar. Öylevse 
Habeş1iler için ne kalıyor? Kendile
riıw. eı.11.11•1'• QU.n i 'onai:laft"!Y• ..... 

!arının güçlilkle.ri iklim ve sıtma, 
sarma hareketlerinde gösterdikleri 
başdöndürücü çabukluk, tahammül, 
vatanperverlik ve cesaret! .. 

İtalyanlar Ual Ual'ı işgal ettikleri 
zaman tank kullanmışlardı. Habeşli
ler böyle bir makineyi ilk defa ola
rak görmüşlerdi. Bu tanklardan biri 
bir yardan aşağıya yuvarlandı~ından 
bu celik hayvanın ölcliiiiül"ii zannrt
misler ve üurine silahla hücum et· 
ml!ilercHr. Neticede ne oldu~u ma
lum •. Öldüğünü zannettikleri hu h:ıv
van: bittabi yfü:Jerce Ha be !iyi biç· 
mioıtir. 

Bu fıkra. manidardır Harbin ilk 
eünlerinde neler olacağı hakkında 
bir fikir verebilir. Habe Jiler tanklar 
ve mitralyozlar üzerine delicesine a
tıl11ca~'ıuöır. Bu. bir kıtal olacaktır. 
Fakat İtalyanlar bununla partiyi ka
zanmıs olmıyacaklardır. Ondan !'On
ra hakiki aavas bashvacaktır. Unut
mamalıdır ki biz Fraıısrzlar Fasa 
1907 de ayak bastık. Fakat bugün 
son asi k~bil" henii7 itaat altına alr
namamı§tır. Sonra bizim ecnebi lej
yonlarımız ve müstelT'leke aııkerleri
miz vardır. Bunların İtalyanları gü
cendirmeden M>ylivelim ki, emsalsiz 
oldukları iddia edilebilir. 

ğe başladı; bunu bir muvaffakıyet 
sayıt> sevindi. "Bu> sayede gözlerim 
parlamaz. asıl halım annla§ılmaz !,. 
divordu. Sofraya oturacaklar birer 
birer geliyordu; kapının her acılr
şrnda Julien. kalbi duruverecekmiş 
gibi bir halecan geçiriyordu. 

Sofn!'a otmuldu. Mademoiselle de 
la Mole her zamanki adetinrlen Sil"

mamıstı. herkesten sonr • ., geldi. Juli
en"i j!ÖrÜnce haylı kız:ırrlı · ont"" ...... ,. 
rlan döndüğünü söylememişlerdi. Ju
lien. prince Korasoff"u•' ni7ütlii~ii 
hatırlavıp ellerine baktı: elleri titri· 
yordu. Bunu görünce kendiFi d,. •a· 
rif edilmez derecede hevecana düş.
tü: çok sükflr ki bu nl'ri•anhV"ır •a· 
dece yorgunluktan J?eldiğini sandıra
cak bir hal takmabildi. 

M. de La Molc Julien'in. mcthini 
etti. Biraı sonra marquise de ona bir
kaç söz aövleyip yorcun ıı.linden 
dolayı tebrik etti. Julien her an iç.in
den: "Madtımoiscllc de La Mole'a 
bakmamalıyım ama ona bakmaktan 
çekinir gibi bir halim de olmamalı .. 
divordu. ''Başıma ~elen felaketten 
sekiz gün önce nasıl idiscm vine övle 
olmalı ... , Elde ettiei muvaffakıvetten 
memnun olacak sözl"r işitti. salonda 
kaldı. İlk defa olarak marquise de 
La Mole'a ilgi gösterdi, onun etrafı· 
nı alan kimseleri konuşturmak. soh
beti canlandırmak için elinden gele
ni yaptı. 

Bu nezaketin mükafatını ı:ördü : 

Genel Harbe Karşı Koymalı 

Journal " Cenevre Nihayet 
Barutu Ateşlemiştir,, Diyor 

Le Joumal'den: 
Bu ahenksizliğin umumi bir harbe 

müncer olmasına müsaade edilecek 
mi? 

Artık söz toplara verilmiJ olduğu 
Lir zamanda kaybedilecek zaman 
yoktur. Birinci ahenksizlik, bir barış 
te eklri.ilüni.l, savaş aleti haline geti· 
ren ahenksizHktir. Uluslar Sosyete i 
olmadığı zamanlarda, Italyanın bu
gün karşı l attığı mühim sömür&e i~le· 
ri gibi meseleler, harp meselesi mev
zuubahs olmadan halledilirdi. Çiinkü 
Italya, Fransa ve Ingiltereyi kolla· 
makta birinci derecede alakadardır. 
Şunu unutmamak lazımdır ki pren

sip itibarile, yeni araıulu al te~ekkül· 
dl!, uz aıma fikrile hareket ettiği tıık
dirde, mandalar rejimi vasıtasile ge-
nişleme siyasasına kendisini uydura
bilir. Fakat Habeş meselesinde n&
den bundan ayrıldı? Çünkü Ingiltere 
daha başlangıçta ltalyayt her türlü 
hakkından vazgcçmcge mecbur ede
cek bir şekilde idare etmiştir. lngil
tere niçin bunu yaptı, çünkü Ingiliz 
kabinesi haııımlanna karşı en iyi se-

saat sekize doğru madame de Fer· 
vaqııes'rn geldiği haher verildi. Ju
lien hemen çıktr biraz sonra itina 
ile giyinmiş bir halde içeri girdi. 
Madame de La Mole, Julien'in böyle 
saygı etmesinden pek mütehassis ol· 
du, memnuniyetini gö termek için 
madame de Fervaques"a onun seya
hatini anlattı. Julien. gör,lerini Mat
hilde'e ~östermiyecck bir surette, 
mareşalın karısının yanındaki san
dalyeye oturdu. Korta etmek saati· 
nin :yolunt, yöntemine (adabu erka
nına) tam uye:un bir hal takmmış. 
madame de Fervaques'a son derece 
hayranlık ızösteriyordu. Prinee de 
Korasoff'un hedive ettiği elli iki 
mektubun birincisi, havranlık his~i 
üzerine varılmış parlak cümlelerle 
başhvordu. 

Madame de Fervaques Op~ra • 
Buffa'ya gideceğini ı<Svledi. Jullen 
hemen oraya koıtu: chevaHer de 
Beıuvoiaiı'yi buldu ve onunla bcra· 
her, mabeyn asılzadeleri için ayrıl
mış localardan birine girdi: bu loca, 
madame de Fervaquca'ınkinin tam 
yanında idi. Julien gözlerini ondan 
ayırmadı. 

Konağa dönünce: ''Ben bu ktıoıat· 
manın (muhasaranın) günü gününe 
bir defterini tııtmalıvtm dedim: yok· 
sa yaptığım hücumları unuturum.,. 
Kendini zorlayıp bu cansıkıcı konu 
üzerine iki üc savıfa yazdı ve böyle
ce. do cru&u hüvük is! maöcmoiselle 

çim kartlarını ~östermek istedi. Brig• 
ton'da toplanan sosyalist kongresi de, 
bu manevranın en açık neticesi ame • 
fırkası mensuplarının ötedenberi ile
riye sürdükleri mes'uliyeti muhafaza· 
karlar üzerine atmalarına musaade 
etmek olduğunu göstermiştir. 

Böylece en hararetli barış taraftar
ları bile süel mücyyedeleri yani genel 
sava ı istemişlerdir. Bunu da Uluslar 
Sosyetesinin şerefini korumak için 
değil, M ussolini'yi yıkmak için iste
mişlerdir. Bu hususta yapılacak ye" 
gane şey, tehlikeli yoldan geri dön• 
mektir. Eğer sebepsiz bir tecavüz teı· 
bit edilmemiş ise, resmen muharebe 
de yok demektir. Bu takdirde biç 
kimsenin deniz münakalAtmı bozma• 
ğa hakkı yoktur. Fakat bunun akıin• 
olarak tecavüz olduğu anlaşılaC3k "' 
lursa, Uluslar Sosyetesi mi;akının orı 
altıncı maddesi mucibince, Sosyete 
azası bulunan devletler otomatik bir 
şekilde ltalya ile hali harptedirJer· 
Işte Cenevre makanizması barutu bÖ)' .. 
le ateşlemiştir. Bu ahenksizlik rekoa 
rundan acaba sakınılacak mı? -de La Mole'u hemen hemen hiç dii· 
ıünmemeğe muvaffak oldu. 

julien yolda iken, Mathilde onu 
hemen hemen unutmuştu. "Nihayet 
bayağı adamın biri. diyordu: onuıı 
adı bana daima hayatımın en buyu1' 
leke ini hatırlatacak . H erkcsin akıl• 
!ılık usluluk. namus dediği şeylere 
döniıp sadık kalmalı : onları unutmıılc 
bir kadın için mahvolmaktır.. Mar
quis de Croisenois tarafı ile çoktaıı 
beri başlamış olan konu malaTa artt1' 
hayırlı bir &onuç verilmesine razı ol· 
du. Croisenois sevincinden çıldırıyor· 
du: biri gelip de ona Mathilde'de ıf• 
tihar ederek gördüğü bu halin. kade
re boyun eğmekten başka bir şey ol· 
madığını söylese Croisenoıs dogrı.ı•"' 
pek §&§ardı. 

Julien'i görünce, mad(moiaelle del 
La Mole'un biltün fikirleri değitti· 
"İşin doğruaunu arareak benim JcO
cam o, dedi; beh gerçekten akıllılıJı, 
usluluk göstermek istiyorum, beti 
aeıl ona varmalıyım ... 

Julien'in taciz etmeğe kalkacağıııı. 
kederli kederli haller takınaeagıl'I' 
sanıyon vereceği cevapları ha:ıırll' 
yordu : Julien. yemekt•n kalkTl'I'; 
hic şüphesiz gelip onunla konu nı• . 
i tivccekti ! Ovsakı Juli<'n hic kıf'! 
<lamadı. salondan cıkmadı: göıt1cr1" 
bir kere bile bahçeye cevirmedi: b ~ 
na içi titriyordu ama azaba katları 

1 Arka ' .,aı 
N ATAC 
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-"'""~~----K -· Tayyare Piyangosu Zecri tedbirler kararı lngiltere, Rusya Son Telgraflar 
Bugün Çek"ld" y_e Fransada ne tesirler yaptı? 

. 1 1 un . .
1 

. Fransızlar Silah Büyük Devlet-
7009 Numara 200,000 Liralık Kı:1udçe, Gın.gdı ter~." 1."A501 nuna Boykotuna lerin Deniz 

Birinci ikramiyeyi Kazandı P~is, ~~. A. ~ c~.~.~~.-~~cede ~hi~e?ı~,~: Başladılar Konuşmaları 
On dokuzuncu tertip tayyare pi- 5545 de 51 devlet İtalya'nm paktı ordu tarafından istiliamı, meş• Paris, 11 A.A. - Denizciler ve Londra. 11 A.A. - Asli konferan

sı değllse bile, ba%ı deniz konuşmala
rmm sene töonundan evvel Londrada 
yapılması muhtemel görünmektedir. 
Italya ve Fransa, Amerika.'lln da işti
reke cgin goriıodüğü bu görüşme
lere muvafakat ettiklerini bildirmiş • 
lerdir. 

Yangosunun altıncı eşidesi bugün 2365 çiğnemekten suçlu olduğuna ka- ru bir müdafaa hakkı olarak balıkçılar birliği Fransadaki ve müs-
Asri sinema salonunda jekilmeğe 25191 . d I temlekelerdeki bütiın teşkiHitlanna 
başlanmıştır. Bugünkü çekuişte ka - 7269 rar verdiklerın en, gazeteler, göstermeğe ka kıtlığı zaman ,·erdikleri emirde Italyaya veya Ital· 
zanan numaralar aşağıdadır: bu mahkumiyetin hemen hemen kendisini mütecaviz bir devletin yanın müstemlekelerine silah taşıyan 
200 bin lira kazanan 8360 toplulukla alınmış bir karar yapabileceği en aykırı bir pro- Italyan vapurlanna karşı boykot yap-

2492 olduğunu önemle kaydetmek- pagandaya kaptırmıf bulunu- malarını ve bu boykotu bütün liman-
7009 23876 tedirler. yordu." lara teşmile çahşmalannı bildirmiş -

Bu numaranın 20 aşağısına ve 20 24320 "Echo de Paris" gazetesinde Daily T elegraph" gazetesi, tir. 
Yukarısına 500 er lira mükafat ve- ~~~~~ Pertinax. temin edilen toplulu- bütün dünyanın ltalyanın hare· ingilterede 
riJec:ektir. 27707 ğu istisnai bir hadise telakki ketlerini itirazla karşılamakta Mu"" dafaa istı• krazı 
15 bin lira kazanan 1223 etmekte ve İtalyan ahalisi faal olduğunu yazıyor. 

17011 ve zengin olan !atin Amerika- ''Daiiy Herald" g a z e t e-
10914 daki devletlerden hiçbirinin bu si, Uluslar Sosyetesinin, muzaf-

."' Bu numaranın 25 yukarı ve 25 aşa- 40 lira kazanan numaralar: karar. dışında kalmadığım kay- fer olmak istediği takdirde ça-
gısındaki numaralar yüz ellişer lira detmektedir bUk, kesin ve sarsılmaz bir tarz-

Londra, 1 ı A.A. - Hükumet ma
hafilinde devletin yakında bir müda
faa istikrazı akdetmesi ihtimalinden 
bahsedilmektedir. 

Cencvredeki durıım aydınlanınca, 
ilgili devletler delegelerinin Londra
da toplanması derpiş edilecek ve en 
kuvvetli deniz devleti ile beraberlik 
hakkının tanınmasını istiycn japon
yanın bu isteğinden doğan başlıca 
mü külün bertaraf edilmesine çalışı-

lacaktır. 

lllÜkafat kazanmışlardır. ı8428 4341 11441 11669 17 537 Pertinax, bilhassa şunları ila- da harekete g--me&i gerektig~ i-

10 b
. k 7472 25730 17352 22543 14410 ~ ın lira azanan 15285 28052 11206 19513 21383 ve etmektedin ni kaydediyor. 

18089 7900 10547 15320 27998 14734 "Aloisi'nin yürüttüğü muha- Bunların tersine olarak ''Dai-
İspanya Ne Zecri Tedbirler 

. Bu numaranın da yirmi aşağısı ve 
)'ırmi beş numara yukarısı 150 şer lira 
nıükafat alacaklardır. 

1500 lira kazanan numaralar: 
13637 17012 28441 13666 21917 
151 40 22536 

lOOO lira kazanan numaralar: 

iSJ59 21492 15450 25489 27037 
3958 16920 283 13814 

200 lira kazanan numaralar: 

18826 3939 17795 8301 5054 
9234 10364 16508 9825 15394 

l9412 17292 11842 20682 5447 
7676 26364 27982 2517 12228 
6663 23751 6941 29924 4690 

l8612 25629 4863 25696 5696 
22078 24019 22261 24209 9279 
27366 7850 20731 16015 19310 
l6030 14461 7679 19329 719 
18463 
3874 
6991 

18704 

8912 28532 6113 7412 
16945 3096 28950 29599 
20254 9075 23463 

70 lira kazanan numaralar: 
107f1 l5953 -8214 20220 

7634 18448 28706 7427 
50 26908 25502 14614 

6284 17764 3698 27536 
7971 19838 16425 26526 

20539 19090 7249 5018 
23132 7125 25571 16259 

1017 17637 29119 7522 
18918 3859 24253 10556 
15035 1628 27161 2146 

50 lira kazanan numaralar: 

l8662 9040 23376 18575 12334 
12533 7234 5163 26881 15440 
19794 25988 5564 21546 11053 
l3413 22243 18133 9546 11851 
22380 5217 10735 3828 9840 
lS357 15192 ıoooo 26324 22380 

4775 16715 27149 3513 12375 
19398 29697 25802 21774 17425 

8338 20238 673 1816 24818 
23579 21111 28625 18143 12020 
20996 6418 25450 14951 9246 
12748 555 5157 3516 25997 
2ss50 8490 8829 21008 13858 
28955 24107 21189 16488 29957 

5860 8578 1784 13383 10631 

24068 11722 451 o l 9633 6782 kemeler, delegelerin şahsi gö- ly Mail'', zecri tedbirlerin tatbi-
21424 9020 28798 18303 694 rüşlerini ve hislerini sarsmıştır. kine batlamazdan evvel, birkaç 

8787 20521 5703 22173 24328 Bu delegeler, Habeşistamn, esa- gün geçmesi gerek olduğunu 
22025 15990 ı 1652 ı2223 2102 · ·ı uı 28419 25102 29746 2644 163 sen Italyan tavassutu ı e us- yazarak, Sosyetenin yerinde ol-
17004 29017 22853 19944 17713 lar Sosyetesine girdiği günden· mıyan bir istical göstermit ol-
4687 21960 14878 5815 29364 beri hicbir fena harekette bu- nıamak için akilane bir surette 

26208 2402 15327 9022 9819 lunmadığmr ve Habeşistana hareket edeceğini ve böylece 
1088 5871 26910 12136 12457 karşı karar verilmesini istiyen görüşmelere vakit bırakacağını 

21049 5638 8019 29284 20909 İtalyanın bugüne kadar bekle- ilave ediyor. 
27343 15838 26847 21886 20114 memesi ve ayni zamanda orta-
21879 27015 18515 28529 7753 
11691 186 19815 23203 19565 da mevcut olmıyan bir kararı 

8024 2578 20037 6283 12497 tatbik etmek rolünü yüklenme-
8971 7939 18980 2281 14679 mesi gerektiği fikrindedirler. 

17632 14360 14332 5687 28203 Simdi muvaffakiyet, bu işi ida-
22813 12756 ıı 725 2892 5790 ;e eden hükumetin enerjisine ve 
14165 26558 9106 5444 29242 kuvvetine bagwlıdır." 
27674 8397 3650 10578 8111 

3324 2336 16651 15822 24244 "Oeuvre" gazetesi, Mussoli-
13762 16778 26173 23829 25177 ni'nin, İngilterenin Kızıl Deniz-
17363 22491 18571 14578 21901 deki bütün limanların abluka 
29416 7265 3693 28306 5554 altına alrnınasmı teklif etınez-
25484 9154 10592 14214 25842 den evvel müzakereye, görüş· 

4140 24492 26789 77 21860 
26619 1012 12499 15491 5715 meğe çalışacağını sanmakta ve 
11682 11179 4440 17059 13508 şunları yazmaktadır: 
15664 29788 19491 14516 18671 "Duçe, durumun Afrikadaki 

4265 26788 5726 16073 13570 ordusu için tehlikeli olduğunu 
23641 '19385 29655 16064 3404 ,_ il enin. 
19701 '7&ı9 696 19849 12101 " be 
20422 11494 20210 8594 ssss Jtalyanıar tarafından Ha !l'is-
26542 5878 14086 6070 6638 tanda herhangi bir süel muvaf-

5986 252 23694 26902 27799 fakiyet elde edilmesine meydan 
28782 18297 29990 25541 4312 vermeden sonuna kadar gtlmeği 
11899 12995 1284 21789 16079 tercih edeceğini anlamaktadır." 
20954 27639 4044 1812 4870 b 
19583 6148 18025 1168 8408 "Jour" gazetesi, Ha eş impa-
3999 21437 1515 18566 21414 ratorunun bir diyevini neşret· 

26999 18131 24400 24455 28085 mektedir. imparator, bu diye-
24581 8200 19975 12140 21587 vinde şunları söylemiştir: 

1185 28812 13972 6500 24509 "ltalya Hükumeti, Habeşis· 
25455 1720 23309 8794 18349 tanla mevcut andla~mayı, Kel-
11483 28922 29581 9~84 27201 s 

4610 15412 5526 2520 6104 log paktını ve Uluslar osyele· 
ı 41 ıı 4 ı 7 4 6224 ı 6567 10505 si paktının yüklediği mükellefi-
10701 2507 16482 1995 23921 yetleri çiğniyerek ve kuvvete 
26377 3861 2329 4268 8634 müracaat ederek, anlaşmazlığı 
4387 5374 26958 29663 3413 halletmek istemiştir. Bugün 

11496 2746 20162 23684 19050 . kt d' 
20857 20818 5829 7086 7501 

harp hali hüküm sürme e ır. 
19709 17730 14608 33 77 14757 Uluslar Sosyetesinin kararı, be-

6011 19361 27520 153 27543 ni ordumun bütün kuvvetile 
3816 8000 18963 24966 14538 m~harebe etmek hususunda la· 

• mamen özgür bırakmaktadır. 

Ruslara göre : ilk defa

dır ki Uluslar sosyetesi, 

mütecavize karşı sefer· 

ber edilmiştir 

Moskova, 11. A. A. - Ulus
lar Konseyinin aldığı karan tef
sir eden Journal de Moscou ga
zetesi, baş yazısında hassaten 
diyor ki: 

"İlk defa olaraktır ki, Ulus· 
lar Sosyetesi mütecavize karşı 
savaşmak için seferber edilmiş 
o Iuııuypr. ~asen djkkate şa
yan olan bu hadise iki bakım
dan daha ziyade önem kazan
maktadır. Evvela şu bakımdan 
ki, Uluslar Sosyetesi Konseyi, 
harp sonu dünyasında arsıulu
sal hayatta büY,ük bir rol oynı· 
yan ve hak.kında haklı olarak 
genel bir sempati duyulan bü
yük devletlerden biri aleyhinde 
durum almaktan çekinmemiştir. 
Sonra yine şu bakımdan ki, 
Uluslar Sosyetesi Konseyi, bir 
iki devlet hariç, Uluslar Sosye
tesinin öteki üyelerinin hiçbir 
menfaati olmadığı bir anlaş
mazlık işine müdahale etmiştir. 

200.000 Liralık birinci bilyük ikra- Siyasal erkinliğimizden veya 
ıniyeyi Emirganda Mektep sokağın- toprak bütünlüğümüzden fe
da Habibe kazanmıştır. dakarlık yapılmasını iıtiyecek 

t::::::::========================== herhangi bir anlatmağı kabul 
7510 6413 753 28082 19597 

Eğer Afrikadaki hadiseler, 
ilerde daha önemli surette ya
pılacak süel çarpışmaların bir 
genel provası gibi telakki edi· 
lirse denilebilir ki, Cenevrede 
olan bitenler de öyle c;arpışma
lar vukua egldiği takdirde alın
ması kabil olacak tedbirlerin 
genel provasıdır. Bu genel pro
va, küçilk veya büyük herhan
gi bir Avrupa memleketine te· 
cavüzyapıldığı ve bilhassa bu 
tecavüz iç ve dış siyasası bütün 
dünya efkarını kendi aleyhine 
toplamış bir devlet tarafından 
icra edildiği takdirde, Uluslar 
Sosyetesinin nekadar bir sara
hatle hareket edebileceğini gös
termeğe yaramaktadır. İşte 
bundan dolayıdır ki, sonradan 
alınması muhtemel başka karar
lar hariç, Cenevrenin yalnız bu 
kararından dahi çok memnu
nuz." 

•t 1 H beş Ha b. etmiyeceğiz." 
1 a Ya • a r 1 Populaire gazetesi, Laval'in 

Uluslar Sosyetesindeki müda· 
[Baş tarafı 1 incide1 halesini tasvip ederek bilhassa 

Adovanın 
Cenubunda 
Tam bir harp ! 

"Tan" ın hususi telgrafı 
'.Adis • Ababa 11 - Buradaki 

Cliplomatlar mahfelinde Adua
nrn cenubunda muntazam Ha
beş ordusuna mensup kuvvetle~· 
le İtalyanlar arasında tam hır 
cephe harbinin baş~amış bulun
duğu söylenmektedır. 

Adisababa'nın 
Bombardımanı 
Bekleniyor 

J\.dis. Ababa 11 (Saat 12) -
Pasaportlarını alan !talr.a!1 Se
firi Kont Di Vençi'nın butun s~
faret ve konsolusluk memurlan
le b' l'kte Habeşistanı terket-

ır ı ı . . . .• 
nıek üzere bulunması outun an-
laşma ümitlerini ortadan kaldır
maktadır. Burada iki taraf ar~
sındaki siyasal m~asebetlerın 
büsbütün kesilmesi ıtaly~n-Ha· 

l sayılmaktadır. Herkes birçok 
yıllar sürmesi muhtemel bir 
harbe hazırlanmak lazırngeldi
ğine kanaat getirmiştir. İtaly;rn 
sefiri ile sefaret konsolosluk me· 
murlarınm Adis - Ababayı ter
ketmesile beraber Habeş payi
tahtının İtalyan hava filoları ta
rafından bombardıman edilme· 
sinden korkuluyor. 

Maltadan -ııkarllan 
Yedi italyan 
Beyoğlunda çıkan bir gazete

nin yazdığına göre, Malta ada· 
sının merkezi olan Lavalet li
manından İngiliz valisinin emri
le uzaklaştırıldıkları evvelce bil· 
dirilmiş olan yedi İtalyan tebaa
lısının Lavaletteki Banko Di 
Roma Şubesi Müdürü Parodi ile 
Banko Di Romanın memur, vez
nedar ve muhasipleri oldukları 
öğrenilmiştir. İngiliz valisi bun
ları i talya lehinde propaganda 
yapmak ve Malta müstahkem 
mevkii ile İngiliz donanmasının 
hareketleri hakkında haber top· 

şunları yazmaktadır: 
''Laval, hiçbir iltibasa mey

dan vermiyecek cümlelerle; 
Fransa ile Uluslar Sosyetesı 
arasındaki dayanışmağı kaydet
miş ve Fransanın pakta sadık 
kalarak, ona tevfikan karar ve
rilmiş olan zecri tedbirleri tat· 
bik edeceğini söylemiştir!' 

Uluslar Kurumu 
Acele 
Etmemelidir! 

Londra 11, A. A. - Londra 
gazeteleri, Uluslar Sosyetesinin 
zecri tedbirlerin tatbikine dair 
olan kararını tefsir etmektedir
ler: 

"Timeı, Sosyetenin, itaba· 
run takındığı durum dolayısile 
kendisini ya faaliyete geçmek, 
yahut mes'uliyetlerinden fera· 
gat etmek tıklarmdan birini 
seçmek zorunda gördüğünü ya
zıyor ve diyor ki: 

ingiltere, Avusturya 
Macaristana kızıyor: 
Para vermeyecek 1 

Londra, 1 ı A.A. - Reuter ajan· 
sının öğrendiğine göre, Avusturra ve 
Macar delegelerinin Cenevredekı bat
tı hareketleri Londrada teessüfle kar· 
şılanmıştır. Şimdiye kadar birçok de
falar Uluslar Sosyetesinden finansal 
yardımlar görmiiş ve ilerde de gör
mesi muhtemel olan ve diğer taraftan 
16 ıncı madde hükümlerinden istifa
de etmek kendi menfaatleri iktizasın
da n bulunan ~ devletlerin zecri tcd
birleı mesclesınde Uluslar Sosyete -
sinin diğer üyelerile birlikte hareket 
etmelerinin çok daha muvafık olacağı 
ileri sürülmektedir. 

VaziyetAlacak? Komitesi 
Cenevre, 11 A.A. - Asamble ta -

rafından dün ıec:ri tedbirlerin tanzi
mi için teşkiline karar verilen ko • 
mite, bLt sa.bch ilk toplantısını yapa· 
cak ve isimleri söyleı~ilen llymans, 
Sandler ve de Madariaga arasında bi· 
rini başkanlığa seçecektir. 

Madrit, 11 A.A. - Cumur Baş
kanının riyasetinde toplanan kabine 
Italyan - Habeş anlaşma:ılığmda is
panyanın ne gibi bir hareket takip 
edeceğini tetkik etmi§ı ve Cenevrede· 
ki mümessili Madariaga'yı bu husııs
ta görüşmek üzere Madrite çağırmrş
tır. 

• Roma, 1 l A.A. - ispanya büyük 
elçisi, Tribüna gazetesine son ltal· 
yan - Ispanyol tecim andlaşması hak
kında bir diyev vermiştir. 

Zecri tedbirlerin, muhtemel tatbi
kinin, andlaşmanın icra mevkiine ko
nulmasında müessif bazı tesirleri o
lup olmıyac:ağı sorusuna cevap veren 
elçi, böyle bir ihtimalin düşünülme
miş olduğunu söylemiş ve şahsen Av
rupa durumunun gelişimi hakkında 
nikbin olduğunu ilive etmiıtir. 

BelCjika Zecrt 
Tedbirler alacak 

Brüksel, 11 A.A. - Senato Dış en
cümeni Bel~ikanın sücl zecri tedbir· 
ler · rini amamil bertaraf etmiye 
ve fakat lta1yaya karır ekonomik ted
birlerde büyük devletlerle beraber 
gitmiye karar vermiştir. 

Lavalin bu komitenin ilk teşekkül 
toplantısında hazır bulunduktan son
ra bugün Cenevredcn hareket etmesi 
muhtemeldir. 

Lavahn nutku 
Ve italya ... 

Roma, 11 A.A. - Lavalin Uluslar 
Sosyetesındeki söylevi yarı resmi çe
venlerde iyi bir surette karşılanmış -
tır. Bu çevenler, ıöylevin, mahirane 
ihtiyatlı, ölçülü olduğuna ve hatibine 
uzlıqtınna i'i için meydanı özııür bı· 
raktığına hükmediyorlar. 

Portekizde milli 
Müdafaa toplantısı 

Lizbon. Jl fı.A. - Bakanlar Ku
rulu, Yüksek Milli müdafaa kurulu 
üyeleri de hazır olduğu hilldc dün 
akşam bir toplantı yapmı§tır. 

General Kondilis Krallığın ilk 
Kabinesini Kurdu 

[Baş tarafı 1 incide] . 

Ulusal Ekonomi Müıtetarı: tir. 
4 - Yeni ana yasanan onay-B. Y orgi Ralliı. 

Kabineye dahil genel va1iler: 
Makedonya Genel Valisi: B. 

Mantas. 
Epir Genel Valisi: 8. Şliman. 
Trakya Genel Valisi: 8. Ar

giropuloı. 
Girit Genel Valisi: B. Taan-

tos. 

Ulusal 
Esamblenin 
Toplantısı 

Atina, ı ı. A. A. - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Ulusal Asamblenin dün öğle
den sonraki toplantısının baş· 
langıcında yeni hükumetin tah
lif töreni yapılmıştır. 

Bundan sonra söz eski Başba· 
kan Çaldaris'e verilmiş ve Çal
daris, takip olunan usule muha
lif bulunduğunu söyledikten 
sonra birkaç dostu ile birlikte 
salonu terketmiştir. 

Serbest Fikir Partisi Başkanı 
Metaksas yeni hükumete rrüza· 
heret edeceğini bildirmiştir. 

Başbakan General Konclılis, 
hükumet beyannamesinde Yu
nanistanm dış siyasasının hıç 
değişmeden kaldığı hakk nda 
teminat vermiştir. 

Nihayet, genel alkışlar ara
sında, metni aşağıda bulunan 
kararlar onay lanmıştır: 

Beşinci ulusal asamble, hü~
met beyannamesini nazarı dık
ka te alarak ve bunu tasvip ede
rek şunları onaylar: 

1 - Cümhurluk rejimi )8.ğve-
dilmi•tir. 

2 - Geneloy, teıbit edilmi' 
olan 3 lkinciletrinde yapılacak
tır. 

3 - Geneloya kadar naiplik 

lanmasına kadar, muvakkat ola
rak, 1911 ana yasası mer'iyet 
mevkiine konmuttur. 

Halk Tezahürat 
Yapıyor 1 

Atina, 11 A. A. - Ulusal 
Asamblenin dünkü toplantısı 
esnasında, büyük bir halk küt
lesi parlamentonun önünü dol
durmakta idi. Miizakerelerin so~ 
nucu halka bildirildiği zam 
bu halk coşkun gösterilere baş
lamıştır. Ordu ve fralcılar bil· 
hassa memnundur. Şehrin bü
tiin sokakları, hadiseleri tefsir 
eden ve iltihakını izhar eden 
halkla doludur. 

Bu dakikaya kadar hiçbir ha· 
dise olmamıştır. 

1911 yasasını mevkii 
mer'iyete koydular. 

Atina, 11 (Hususi) - Mec· 
lisin öğleden sonraki toplantı
sında Başbakan Çaldaris bütün 
vakayii anlatmış, içtiınam so11-
larma doğru birkaç mensnbu ile 
beraber salonu terkctnıistir. 

Bunun üzerine yeni hUkumet, 
meclis huzunında tahlif edil
miştir. ihtilal komitesini teşkil 
eden üyeler, krallığa sadık ka
lacaklarına yemin etmişlerdir. 

Meclis, 1911 senesinde hazır· 
lanan kanunu esasinin yeniden 
mer'iyet mevkiine konmasını 
kabul etmiştir. Kral Birınci 
Jorj zamanında yapılan bu ka
nun, krallığın iadesini natıktır. 

Toplantılar yaaak edildi. 
Atina, 11 (Hususi) - Yeni 

hükumet. derhal teşekkiil ede
rek işe başlamıştır. İdarei örfi
ye itanmı müteakıp her türlü 
toplantılar yasak edilmiştir. 

lamakla itham etmiştir. 
' 

"Aloisi, Habetiatanın tetki· 
lalı iyi. ıayıaı çok ve hayrete de- batbakan tarafından yapılacak-b k 'dd" bır safeş hQrbinin ço cı } d li1 

lı~u:ı ainııis hulunduguna e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J 
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BORSA 

10 Birinciteşrin Perşembe 

PARALAR 

Al11 11119 

Sterlin 61S.- 618.-
Dolar 124.50 126.-
20 Fransız fran~ 16.5- 168-
20 Liret 176.- 180.-
20 Belçika franıı 80.- 82-
20 Drahmj 22.- 24.-
20 İsviçre fr. Sl.5.- 618.-
Florin 82.- 84.-
20 Çek Kuron 93.- 96.-
Avusturya ıılin 22- 23.-
Mark 33.- 34.-
Zloti 22.SO 24.-
Pengo 24- 2.5.-
20 Ley 14.- is.-
Leva 22.- 24.-
20 Dinar .52.- 54.-
Yen 34.- 35.-
İsve' Kuron 31.- 32.-
Altın 942.- 944.-
Mecidiye .52,7S 53.25 
Banknot 232.- 234.-

iKTiDARSI Z L 1 K 
V/lKiTSiZ iHTiYARLIK 
BiTKiNLiK. ... 
i STEKSiZ Li K 

~BELGEVSEKLiGi 
...... ~YOQGUNLU~ 

::!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Türk Hava Kurumu § - -
--------lt•pame- ~ Büyük Piyangosu i 

§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 

ÇEK LER 

Pari5 urcrlne 
İnelli.ı liruı 
Dolar. 

ız.os.zs _ _ 
618- e 19.cu tertip 8.cı Keşide 11 1. ci Tefrin 935 dedir:= 

Liret 
0.79.40 - -

:;;g::: ~-= B ü y ü k i k r a m i y e ~-Bclga 
Cenevre 2.44.18 
Leva 64.04.64 ...... -

1?:U~! ~ 200.000 Liradır ~ 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 

S.80.65 - -
ı, •1.s1 E Ayreca : 30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10,000 := Pczcta 

Mark 

:~~:; S Lirahk ikramiyelerle beheri (50,000) Lirahk := - -
Zlotı 
Pcnco 
Lc1 
DınAr 63.77.55 -= iki mUk3fat vardır. := S4.96.3J 
Ya 
Çeıa~eta 
1ııveg kuronıı 

ı. ~ :~~ ;ın 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il fii 
S,14,45 7609 

ESHAM 

İı Bankası Mil· 92.-
.. N. 9.SO 

.. " H. 9.60 
Anadolu % 60 22,90 

.. 3 100 38.-
Şirketiha7riye IS' 
Tramvay 22.-
Bomonti • Nektar 6.75 
Tcrkor; 1.5-

"' Reji 2.15 
A alan Çimento 8,25 
Merkez Bankası 57.30 
Osmanlı Bankaıı 22.-
Telefon 9-
Jttihat Deiirmcncilik T .A.Ş. 7.JS 
Şark Defırmcnleri 0.70 
Şark Merkez Eeıancıi 4.-

•STıKRAZLAR 

Türko Borcu 1 
lI 

" .. lll 
Er cani 
latilmm dahill 

TAHViLAT 

25.lS 
22,60 
23,20 
.sı:ı.-
115.-

Rıhtım 10.
Anadolu 1 ve il Kupon kmlı: 39.-

" 111 40.-
Anadolu Mıimenil 43.-

/

SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN 
AŞAGl: _ 

ı - Sürıtli 5. Sokak 5. 
2 - Cari 4. Su ta117an 4. 
3 - Efcnd J. Deva 3. Çmıırak. 
4 - Dakik 2. Bo, 3. Bir hece 2. 
S - Bizzat kendisi S. Gıreı 3. 
6 - Bir çiçek 8. 
7 - Nakus 3. Yuva 2. Zenci 4. 
S - Tir 2. Elbisenin boynu 4. 
9 - Trabzonlu 3. Sıyh 4. Duman le· 

kc~ 2. ' 
10 - Buyuk 3. Dahıl 2. 
11 - lnce dtgil S. Kırlı 3. 

'JUnkU Bulmacamızın halli 
SOLDAN SAGA lVE YUKARDAN 

AŞAÖ-1 : 

l - Adiaababa 9. 
2 - Dul 3. Kadem 5. 
3 - 11 2. Al 2. Yay 3. 
4 - Ay 2. line 4. 
.5 - Akay 4. Ani 3. Do 2. 
6 - Bal 3. An 2. Reiı 4. 
7 - Ad 2. ln 2. 
8 - Benır 6. Sima 4. 
g - Aman 4. Ekin 4. 
10 - Yedi 4. el 2. 
11 - Et 2. Oamanb 7. 

Hukuk Fakülteainde 
ameli deraler 

Univerıite Hukuk fakültealnin ame 
1i deralerinin naeıl yapılacağı hakktn• 
da bir pro~ram hazırlamak üzere ya· 
kında profesörler toplanauklardır. 
Toplantıda eaki program göz8nUnde 
tutularak yenisi yapılacak ve incelen 
ınek üıere bakanhga gönderilecektir. 

ZA Yl - 935 senesinde Sen Benuıı 

lisesinden aldığım tasdiknamemi za. 

7i ettim. Yenisini alacağımdan eski· 

ainin hükmü yoktur. İrfan 

• 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
istanbuldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadaki 

Bursa Askeri Lisesinin l O ve 11 inci sımflanna yeniden 
talebe alınacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek· 
t..!nlere veya Askerlik ~ubelerine hemen müracaatları i-
lan olunur. (328) (6165) 1so2 

R E V U E Sutlcn 

en et.kik. en hauu, en aon aıotlellcr 

81!:VoCLU'nCS. : MISIRl 1 latıkl&t CaddMI 39g 

G A LATA ' da : SAATCI MEVEA TUneı CadOMI "20 

ISTAN8UL'da ı A. KEŞlŞVAN, Suıuın Hamam. 
Veni Camı CadO'!lal 4 

ANKARA" da ı RIZA TEVFiK, S.nıuaıar Caaa .. ı • 

Umumı Depoau : leıant>ut. 'Banc:a Kapı< T'af Hllft 

ŞiRKET BANKA VE MAL 
Memurlarrna mahsus K. Kömürcüya

nrn aari ve ticari kitaptan 
Yeni harfJerle: • ten:ıilli bedeli 
Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 

Kr. 
35 

122.50 
Ticari malumat ve bankacılık 105 
İktisadi ilmi 8 7 ,50 
İhtisas muhasebeleri 17 5 
(Şirket. anayi. tiraat ve banka) 
Ticari ve mıli sehap 70 
Lugaritma cetvelleri (yeni 
rakkamlarla) 56 
Baıhea satıı yeri: İkbal kütüphanesi 

Bakırköy Sulh Hukuk lUkimliğin• 
den: 

-~-~~~~~~~~~~~· 

Deniz yolları 
IŞLf.TME~I 

Acenteleri: Karaköv KöprOh•fı 

Tel 42362 - Sirkeci MUhilrdar· 

llllll •ade Han. Tel. rn•O llllll 

Mersin yolu 
KONYA npuru 13 birinci· 

te,rin PAZAR günü saat 10 da 
MERSİNE kadar "6360 •• 

_ Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 12 B•rin· 

citeoırın CUMARTESi rünü ıa· 
at 20 de HOPA'ya kadar 

"63't,. 
Bakırköyilnde Cevizlikte Banyolar 

*akağmda mukim iken berayı maala· 
hat Almanyada 29-9·935 tarihinde Ö· 

len Serko namı diğer Serkiı tsparta- Ayvalık yolu 
linin terekesine mahkememizce va- MERSiN npuru 12 Bırinci· 
ıiyet edilmiş olduğundan ölilden ala- tetrin CUMARTESi rünü aaat 
cağı ve ölUye borçlu olanların tarihi 17 de IZMIR'e k•dar ''6362,, 
iltndan itibaren bir ay zarfında mü· - . racaatla alacak ve borçlarını kay- • 

dettirmeleri ve ölünün varisleri oldu- • .~~~~~~~=~~iiiii;iiiii!~ • 
ğunu iddia edenlerin de tarihi ilan· 
dan itibaren üç ay zarfında isbatı ve· 
rasetle müracaat eylemeleri aksi tak· 
dirde kanunu medeninin 534 üncü 
maddesi ahkamına tevfikan hiikiıme· 
te devir ve intikal edileceği ilan olu· 
nur. (15403) 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Hırisovcloni Bankası avukatı Ben
siyonun lstanbulda Çakmakçılar yo
kuıunda SUnbüllü hanında Karakaş 
oğlu dükkanında Niko Ekinci aley· 
hine vadeai eelmiş bir kıt'a senetten 
bakiye 90 İngiliz lirası mukabili 900 
liranın tahsili hakkında ikame ettiği 
davanın 1-10·935 tarihli tahkikat cel· 
aeainde iJAnen yapılan tebligata rağ· 

men gelmfyen müddeaaleyhin gıya

bında tahkikat yapılmaama ve işbu 

karann tebliği i;in tahkikatın 12·12· 
935 perıembe günü saat 14 de hıra· 

kılmuına hlkimlikçe karar verilmi • 
tir. Müddeaalcyhin me:zkiır gün ve 
saatte .nahkemcye gelmesi lüzumunu 

mübeyyin ı:ıyap kararı mahkeme di· 
vanhanesine asılmıştır. Tebliğ yerine 
geçmek Uıcrc gazetelerle de ilan o· 
lunur. ( l.'fi393) 

ıatanbuldan cok uıak olmı· 

yan Anadoluda buyuk bır mü
esuaenin cok çabuk yazan 

iki Daktiloya 
ihtiyacı vardır Tahsillcrt ugari 
orta olmalıdır Ttcari müeue· 
sel erde ça hfmıf bulunanlar, 
muhabere ielerıne nkıf olanlar, 
Stenoırrafı ve Almanca bilen
leor tercıh olunacaktırlar. Maaf 
100 • 1'2S lıradır. Mufa11al ter
Ctimeibal ve fototraflarile 15 
Te,rinienele kadar malctup'a· 
nn tŞ Ş) romuz•le Jatanbul 
176 nurner9lu poıta kutuau ad-

i -- reline röndniJmeaı. ~. 

İstanbul Birinci tnb Memurluğun. 
dan: 

Müfli• Badasar Kaıanciyan maaa· 
gına kanuni milddet zarfında iki ala· 
caklı müracaat etmi§. bunlardan biri 
sonradan alacağını kaldırmıştır. Bu 
suretle sıra cetveli tanzim olunmak
la ikinçi alacaklılar toplanmasının 2 
ikincitcşrin 935 cumartesi günü saat 
JO da yapılacağı ve alakadarların 

toplanmada lıazu bulunmaları ilan 
olunu~. (15394) 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanlan 
ilanları 

itletme 

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

Bu işe girmek isteyenlerin 1115,85 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye kanuni ma
nileri bulunmadığına daır beyanname ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme-
1eri lazımdır. 

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

Muhammen bedelleri ile mıktarlan, eksiltme tarihi. 
günü, saati ve muvakkat teminat mıktarları aşağıda 
yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 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 
vermeleri lazımdır. Bu işlere aid şartnameler Haydarpa
şada tesellüm ve sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malze
me dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 619 5) 

İsmi Muhammen Eksiltme tarihi Muvakkat 

Bedeli Günü ve Saati teminat 

17 kalem elektrik telleri 15260 Lira 8· l 1·935 Cuma 1144,50 Lira 

ve kabloları. 1 S,30 da 

10 kalem muhtelif Kriko 7803,96 Lira 11·11·935 Pa· 585,30 Lira 
ve veren zartesi 15,30 da 

7928 

İlk iki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 
8856 lira olan miktarları aşağıda yazılı yatak eşyası 26-
10-935 cumartesi günü saat 1 O da pazarlıkla Ankarda 
idare binasında satın 1 alınacaktır . .Bu işe girmek istiyen
lerin 664,20 liralrk muvakkat teminat vermeleri ve ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve işe girmeye n1anii 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. 

200 tane pamuk şilte, 30 tane seyyar karyola şiltesi, 
l 600 tane yatak ve yorgan çarşafı, 200 tane küçük, 
1000 tane büyük yastık yüzü, 50 tane küçiik, 300 tane 
büyük baş yastığı, 200 tane cibinlik. ( 6337) 

Mu1ialnmen beaeli r8 oın lıraoThf19 atfeoaslt n1a'Kas 
takımı 25 ikinciteşrin 1935 pazartesi günü saat l 5,30 da 
Ankarada idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

lşe girmek istiyenlerin 1350 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin e}tiği vesikalan. kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmiye kanuni manileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü
ğünden dağıtılmaktadır ( 61 96) 

-----------------------------------------------------
lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 604 lira 34 kuruş olan Yalova kaymakamlık kona· 
ğmda moblc işi tamiri açık eksiltmeye konulmuş eksiltme günün· 
de isteklisi çıkmadığından eksiltme 14/ 1 ci teşrin 935 tarihine 
uzatılmıştır. Şartname ve keşif evrakı levazım müdürlüğünde gö. 
rülür eksiltmeye ginnek istiyenler 2490 N. 1ı arttınna ve eksilt
me kanununda yazılı vesika ile nafiat müdürlüğünün ehliyet ve· 
sikası ve 46 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 14/1 ci teşrin 935 pazartesi günü saat 15 de daimi encü· 
mende bulunmalıdır. (1) (6357) 

Her mahaldeki itfaiye grup ve miifrezelerini ve Fatihte itfaiye 
müdüriyet binasını ve itfaiye müzesini görmek istiyenler Pazar, 
Salı. Perşembe ve cuma günleri saat on dörtten sonra gezebilir
ler. (B) (6355) 

Beher metro murabbama 10 lira değer biçilen Beyazıt yangın 
yerinde Tavşantaşı mahallesinde 4 ada 4 harita N. da 4 metro 20 
santim yüzlü 33 metre 60 santim sahasındaki arsa satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. İstekli olanlar şartnameyi levazım 
müdürlüğünde görebilirler. Arttırmaya girmek isteyenler 25 li
ra 20 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber 25/1 inci teşrin 935 cuma günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B) (6356) 

Bir metrosuna 70 kuruş değer biçilen Beykoz ağaçlama fidan· 
lığı için laznn olan 2 parmak kutrunda maşonlarile beraber asga· 
ri 10 atmosfer tazyika dayanıklı 1000 metro demir su borusu açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım mildürlüğünde gö
rülür. Eksiltmeye ginnek isteyenler 2490 N. h arttrnna ve eksilt· 
me kanununda yazılı vesika ve 52 buçiık liralık muvakkat temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 16·1 ci teşrin 935 çarşamba 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (6104) 

lstanbul Gümrükleri Satış Komis
yonu Başkanlığından : 

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

Güzelliğimin s 
Çiçeklerin merkez.inde 

Fransanın Midi havalisi ku 
yaşıyan kadınlar, Tabiatın çiç 
merliezine vaz'cttiği bakir bir 
munun cildi beyazlatmak ve 
]eştirmek hususundaki ayanı 
hassasını tanırlar. 

Bu nazik cevherin tasfiye 
ıule gelen ve (Cire Aseptinc) 
ye edilen ve cild Uzerinde fe 
bir tesir icra eden bu güzellik 
akşamları yatmazdan evvel ta 
dildikte cildinizin 6ertleşmiş 
tabakasını yumu~atarak parça 
düşürür. Sabahleyin tasavvur 
mediğiniz bir güıellikte taıe 
min yeni bir cildle karşıla§aca 
Ayni zamanda münbes.it m 
siyah benleri gidermiş olacakt 
Cire Aseptine denilen güzelli 
mını kullandığımda ylizümUn 
çirkin cildini şayanı hayret bir 
te güzelleştirmiş ve beyazlat 
İstimali gayet kolay ve fiyatı 
olan bu Cire Aseptine'i kolları 
muzlarıma ve ellerime de tatbi 
yorum. Bütün eczanelerle por 
rilerde satılır. 

İstanbul Beşinci İcra Me 
ğundan: 

Evvelce Galatada Kemanke 
hailesi Havyar hanında 91, 93 
rada iken halen nerede olduğu b 
miycn Sava Patrikyadis'e: Vas 
lu Kiryako Gökadan temliken 
cakh Sava Vafidis tarafından 
Türk lirası mukabilinde birinci 
cede ipotekli bu\ıınan Galatada 
mankcş mahallesinin Havyar 
93 • 91 No lu evvelce mağaza 
elyevm Patrikyadiı denilen han 
35 hisse9inin paraya çcvrilmes.i 
bile tarafınıza gönderilen 935· 
No. lu ödeme emri mezkur ikam 
hı terke~mekliğiniz ve yeni ikaı 

gihınızın meç.bul olduğu me~rul 
le müba iı; tarafı dan bila teQlİf 

"ae côilmış ir. 'Dairemızce efe 'Ôir, 
çuk ay müddetle ilanen tebligat 
pılmasına karar verilmi§ olduğur 
bu ilan tarihinden itibaren bir bı 
ay içinde borcu ödemeniı ve t 

talebine karşı bir itirazınız vars~ 
ne bu müddet içinde yazı ile ı 

sözle bildirmeniz lbımdır. Bu 11 

det içinde itiraı etmez veya borc 
demeıscniz mezkur gayri menkı 
satılacağı ödeme emrinin tebliği 
kamına kaim olmak üzere ilan 
nur. ( 15402) 

·~~!!!!!!!!~~~~~~ 

Beşiktaş 
DiKiŞ YURD 
Talebe kaydı açıktır. Biçki di· 
kişdcn başka şapka, çiçek, kc 
aa ve boya itleri de öğrctili 
Ayrı ücret alınmaz. Akaretlc 

No 64. Telefon: 43687. 

DİPLOMALI BİR GEJI 
FRANSIZ BAY AN 

Fransızca malCımatlarını deriı 
tirmek isteyenlere ders vermekt• 
Ayni zamanda aileler nezdinde 
kaç saat kalarak gen~ talebeler 
zırlamaktadır. Stenografiyi (DU 
ye) metodu ile çabuk öğrett:-. ~ 
tupların "Fransız., rumuıile h 
bul 176 numaralı posta kutusu 
resine gönderilmes.i. 71 

•Oaeı bir b•• tuvaı•• 
yOae ••khk varır. 

Clbba briyantini, Baylann .. çıı 
rını aablt ve Bayanl1trın ond01 

tuvaletınl devamlı tutar. Koku• 
aayet lltıftlr Glbba brlyantltl 
tuviilet maaatarınızda yer aım•t 
tAyık ,ııc kutularda satılır. f(utu 
ıann bOyOklUtOne ve brlyant11'11

' 

fevkalld• iyi cınıln• ratmen rı•1 

pyet mutedildir. 
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Hasan Ozlü Unları 
Vitamin Pirinç ÖZÜ 

Kalori Buğday ÖZÜ 

Gıda Patates ÖZÜ 

Kuvvet 
Beyaz 

Kudret 
Mısır ÖZÜ 

Arpa ÖZÜ 

Kan Bezelya özü 

Can Yulaf ÖZÜ 

Hayat Mercimek özü 
irmik ÖZÜ 

Sıhhat Çavdar özU 
Neş'e Badem özU 

Nefaset Türlü ÖZÜ 

Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini brktmm
yarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan 
bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli, srhhatli, tombul, 
kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkanrlar, kemikle 
ri kuvvetlenir, isah1 olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARlLE YA
PILAN MAHALLEBi ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve püre 
lerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. Taklitlerinden sakı -
nınız. Hasan markasına dikkat. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, 
Beyoğlu. 
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iia "" _ o efte rı• satan 1 ara bul • Edirne, İstanbul - Edirnesehir, 
ll::m • Al pullu - Edirne ve Alpullu - Edirne-
§ şehir arasında ve miıtckabilen seyri ! - seriye mahsus 1 mukerrer sayılı tari-
= . • Türk Maarif Cemiyetinden: re mdadına tevfikan ita edilen gidi~ 

il PARA SAH • p LE R • Cemiyetin Okul talebesi ic;in basd.rdı"ı ve KUi· ve gelişe mahsus ten:ı:ılatlı biletler -
1 1

• ~ yalnız 106-107 sa) ılı muhtelit katar· =.- - tUr Bakanh§ının tavsiye etti~i her ~etit defter ıar için değil. ayni zamanda 8 ve 9 
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ADAPAZARI 

Ticaret Bankası 

--• 
• 
• 

Bu kadın diğer bir c;oklaren 
dan şüphesiz ki daha güzel ••• 
Şimdi anllldım ; cıldının parlayışı 

hoşuna gitmiyor .• ÜzUlmeylnız ba
yan: L. T. PiVER' in 

MATITE 
güzellik pudrası, yüıunuze, erkeklerin be~enüp fiayran kaldı~ı kadıfc: 
gıbi bir matlık verecektir. 
Bu pudra fevkalade mattır ; çönkii, hem talksızdır. hem dt 
terkibindeki bütun maddeler mattır . 

ParfOmöri L. T. PIVE R A. Ş .. İstanbul Şubesi 
Şl!fli Ahmet Bey sokak No. 56 • Telefon : 43044 

! •,·-COŞKUN mağazası coştu!-· 
~ •ı Bayanla· COŞKUN mRgaıası· gıımrük.den 
i LJer Ol/ın birinci f!ÜnÜ f'aizleri ödenen kunonlu • focuet od,.,ndan I~ günlOk y•nl bi, mtloaat•;::. :;~:;:• ,:'b: = n 4 r • münaaebctıe. en ıon moda manto ve paltoluk yCınlü kum•tları fıyat 
• d ı ·ı b lannda hakiki trnıılit vapıldığını bild rır. 
§ vadeli meV Uat USU l e UnU temin eftİ • Bazı mallarımızın fiyat arı aşağıda gösteri miştir. 
~ Krep döş n metrosu 70 kuruş Tafta ck~tra mf'troiu 350 kurut 

il
:=: il_ Krep birman ekatra 130 ,, Velur auva şapka icın,. 200 ., 

Knp aat " 2 •0 Veıur angleı = - K en '' " ropluk 90 aantim ende 22' ,, 
·- • rep Maroken ,, 240 " Emperime ıua \parçalar 100 ila 
_ :::=: ' Krep mongol " '220 ,. 150 kuruş 

~ · 111ı111111ililiilil1111111ili1ilil11ilil111111111il111il11111111111111111111111il1111ilil1ilil11111 ıİ co S K u N ~;~~ı; 'z ~·~;~ ~~;;Ô;:· 1: ;~; a ı Cııd dası 

Daktilo Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Ensti-

tüsünden: 
T" kçe Almanca ve Fransızca iyi bilen kuvvetli bir 

,.! kt~lr · -~ alınacağından. isteklilerin Ankara'da Ma-
.... a ı o ış E . .. .. 'k 1 . 1 .. 
den Tetkik ve Arama nstıtus~ne vesı a. arıy e mura-

1 B d'ıllerdeki ~azıları ıcabında bızzat kaleme caat arı. u . 
alabilen namzetler tercıh olunacakdır. ( 2 797) ( 6034) 

?695 

Kadıköy Sulh lcra Dairesinden: 

Bir borcun temini istifaaı zımnın

da rmhcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer bulunan bir adet (Kclvinatör) 

soğuk bava dolabı ı 7-10-935 perşem

be saat 14 ten 15 c kadar Kadıköy 

Muvakkithane caddesi ı 9 No. lı pas

tacı diikkfını öniındc açık artırma ıle 

satılacağından yiızrle iki bucuk d~l· 
lliliye r~smi müşterisine ait olmak Ü· 

zere taliplerin mezkur gün ve saatte 

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

• iŞ Bankası Karşısında 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktör
lüğünden: 

Okulumuzda yapılacak seçme sinavr günleri aşağıda 
gösterilmiştir. Namzet yazılmış olanların bu giinlerde 
sabahleyin saat sekiz buçukta Yrldızcla Okulda bulun
maları. (6322) 

14-10-935 Pazartesi: Riyaziye. tahiiyc 
l 5-10-9 35 Salı : Edebiyat. lisan 
16- 1 0-935 Çarşamba : Felsefe, 1 çtimaiyat. ta rıh, 

coğrafya. son 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafıilit Galata posta kutusu 

-~~~~~~~ 1255 -· 
7749 

btanhul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Uster Zilberman Vapur Acf'nta• 
smdan alınmı 3275 varak ve 50 po· 
liçe No. lu 49 seferli Mıloı vapuru 
ile Anvcrsden gelen AB Markalı ve 
4086 1 ve 3 No. lu 2 sandık porse· 
len diığmesinc ait bir kıt'a Ordino 
zayi olduğundan iptaline karar veril· 
mf'Sİ W . Ubbclohde tarafından talep 
edilmiş olmakla mezkur ordino h:::r 
kimin yedinde ise mahkemeye verme 
si ve ilk il~n tarihinden itbaircn 45 
gün zarfında ibraz cdilmedigi tak· 
dfrde iptaline karar verileceği Tica
ret Kanununun 638 ci maddesine göre 
ilan olunur. (14849) 7617 

Umumi ı;rıyaı ve- Vazı ı~ıerı Mır 
dürii· Etem lneı BENiCE Got··e
dlik ve Matbaacılık 1 A Şı kıtı ı,.. 

tan bul Ankara carlrl~ııı 100 -
'Baınldıtı ver· TAN Mathaası 
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HABEŞ· ITALYAN HARP 
SAHASININ BOTO N 
TAFSILATINI GÖSTERiR 

HARiTA 
'-,_,........,.._.,.,,=•-"•-wn~Hu ________ • ___ .,,. __ _.., __ ~~~----~------~~""' 

_..Okuyucularımıza bu haritayı, 
harakltı günü gününe takip edebilme
leri için bir kolayhk olur diye takdim 
ediyoruz. 
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