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ADUA GERi A·LINDI MI? 
Royter Ajans Bildiriyor: '' Adua Etrafında i SavaŞta Habeş 
Kuvvetleri Dün 2500 italyan Askerini ıhçtan Geçirmişler • 

ır,, 

ltalganlar Bu Haberi 

İtalyanlara Göre, 
•• 

Dört 

Nefer Olmüş, 

Yalanlıyorlar 

Gün İçinde 

70 Kişi 

30 

Yaralanmış, 33 Kişi De K~ybolmuştur 

Adua'nnı Etrafında , Musaalide 
Ogadende Hakiki 

Bir Muharebe Başıamıştlr 
/ta/yan Resmi Tebliği "Birkaç Bin Kişilik Habe~ 
Kuvveti General Santinin Emerine Girdi,, Diyor 

Adua7 ntn cenubundaki muharebe hakiki bir kıtal manzarası almaktadır.,, 
[Ajans telgraflarından] 

Dün e.kşam &aat altıda Londra 
-...~-~rıliaii-1it.,-..iiii,~-~~~i~rı rlvnsu. Reuter ajansının Adisa -· baba mutiiıiblitii• atf~1111~-"Jllii1filjaaiilr"--+---:-:-'f~_...~~ ...... 'X"~~1~~-----ı:-----~~\-~~~-r---~~~....ı.l 

jlJuanrn cenubunda hakiki bir 
harp başladığı bildirilmektedir. 
Dün Londra radyosu, Royter Ajan
~ndan aldığı bir telgrafa atfen A
duanın Habeşler tarafından geri a
lındığını bildirmi§.'Jc de bu satı.rl~: 
rın ;yazıldığı ane kadar bu havadısı 
teyit eden mütemmim bir haber alı
namamı§tır. 

Adua mütemadiyen top ateşi al
tında olduğundan şehrin boşaltıldr· 
iı da bildirilmektedir. Herhalde 
~arpışmalar çok şiddetli olmuş~ur. 
Habeşlerin muntazam kuvvetlen de 
lıarbe baılamıılardır. Jtalyanl.ar'!~ 
2.(JOO kadar yaralı olduğu bıldml· 
mektedir. 

Eritreden gelen telgraf Ras Sey
l'Um'un Adua'nın 15 kilometre do
iu kuzeyine çekildiğini ~e ~t~!y~n 
kollarının muvallakıyetlı yuru;yuş· 
ler yaptıklarını bildirmektedir. 

Siyasada 

. CeneıJretlft zecri ted'birleritt tan
J:imi icin teşkil edilen komite dün 
toplan"mıı ve ıunlara karar vermi§· 
tir: 

ı _ Habeı;stana karşı ambargo 
nun derhal kaldırılması, 

2 _ ltalya ile mü&temlekelerine 
karşı ambargonun muhafazası, 

3 _ Silah ve harp leva~ınurun 

tayini icin Ruz.veltin listesinin esCJ.$ 

olarak alınması. 
Fransız. denizciler birliği de ltal-

)'aya ve ita/yan sömürgelerine si
lıih taşıyan ltalyan vapurlarına boy 
kot yapmaia karar vermiştir. Bu 
boykot bütün limanlara tefmil edi-

lecektir. 

tekrar Habeıler tarafından alındı
ğını bildiren bir haber vermiıse de 
dün geoe geç vakite kadar ajana • 
lardan bu teyit eden bir haber alı
narnıunrıtır. Diğer taraftan Roma 
radyosu da buhaberi yalanlamıştır. 
Fakat bu tekzibin, Reuterin son 
haberine mi, yoksa birkaç günden
beri Aduanın alınıp verildiği hak· 
kında muhtelif kaynaklardan sı • 
zan haberlere mi ait olduğu tasrih 
edilmemiştil·. Gelen haberlerden bi 
ri ise Aduanın gündüzleri iki ta -
rafça tahliye edilerek geceleri iş • 
gal olunduğunu bildirmektedir. Bü 
tün bu haberler, Aduanın hakikat
te kimin elinde bulunduğunu mu • 
amma haline sokmuştur. 

Dün bu hususla gelen telgraflar 
ve muhtelif haberler aıra.sile şun -
lardır: 

Londra, l O (Radyo) - Ha -
beşteki harp cephelerinde çok 
şiddetli çarpışmalar olduğu ha -
her almıyor. İtalya resmi teb -
liğleri, cephede sükunet hüküm 
sürdüğünü bildirmekle beraber, 
Habeş kuvvetlerinin, İtalya cep 
hesine karşı çok müessir akınlar 
yaptıkları muhakkaktır. İtalyan 
başkumandanı. ordusunu yıprat 
maktan kurtarmak için yeni ted 
birler almak mecburiyetinde kat 
mıştır. 

Büyük taarruz 
Londra, ,O (Radyo) - Adisa

babadan bildiriliyor: Habeş or -
dusu takviye hareketini tamam
lamak üzeredir. Şimal ve cenup 
cephelerinde Habeş ordularının 
umumi bir taarruza geçmeleri 
çok yakındır. Son günlerde Ha-
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Dünkü a.ıkeri hare kôtı gösterir harita 

beşistana külliyetli miktarda si
lah ve cephane gelmiş ve ordu • 
lara dağıtılmıştır. Bu silahlann 
Japonyadan geldiği muhakkak -
tır. Cenupta Habeş ordusu tah
kimat ile meşguldür. 

Tanklara karşı 
Habeş taarruzu 

Londra, 10 (Radyo) -Akın
cı Habeş müfrezeleri İtalyan or 
dusunun ileri hareketini temin 
eden tanklara karşı amansız ta · 
arruzlar yapmaktadır. Birkaç 
tank imha edilmiştir. Habeş sil· 
varil eri, i tal yan cephesinde ile
ri karakollara müessir hücum · 
lar yapıyorlar. 

· [Bu husuataki tel~raflar şıra.sile 
9 uncu .saylamızdadır.] 

Zecri Tedbirler 
İçin Cenevrede 
Alınan Kararlan 

Cenevredeki zecri tedbirler ko -
miteıi d.ü~ loplanını~ ve §U kararla· 
n vennı~tır. 

1 - Habeşiıtana karşı ambar • 
goııun derhal kaldırılması 

2 - ltalya ile müııtemlekelerine 
karşı ambargonun muhafazası 

3. -:-. ~ilah ve harp levazımının 
tayını"ıçın Rozveltin Jiııteıinin esaa 
olarak alınması. 

[Bu huauıta fazl tafsilat 9 un
cu aayfarnızdadr. J 
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DiKKAT -.. 
''Tan", bugünden itiba

ren, lüzum hasıl oldukça. 
2 inci baskılar yapacaktır. 

Okuyucularımız 2 inci 
baskılarımızcla gece saat 
dörtten sonra gelen bü
tün haberleri bulacak • 
lardır. 

Bugün öğleden 
Sonra 2 inci 
Baskımızı okuyunuz 

ara.tına 'Sahlcuırnu bir Habu mitrelva:z.u 

oğazların ah kimi 
Müdafaası Zaif Yerler Üzerinde 
Hepimizin Hassasiyeti Artmıştır 

!Dün Kamutayda Dışbakanı vekili Boğaz· 
lara dair noktainazarımızı anlatı. 

Ankara, 11 (Özel aylarımız bildi
riy~r) - Kamutay bugün Nuri Con
kerın başkanlığında toplanmıştır. 
Devlete ait askeri ve sivil hava li
manlarına inecek yerli ve yabancı ha 
va gemilerinoen alınacak resim hak-

kındaki kanun projesi ve idare amir
lerinin. Kamutay memurlarının teski· 
lat ve vazifelerine dair kanun tayiha
sı geri verildikten sonra Afyon say
lavı Berç Türker şu takriri okuttu: 

[Arkası 9 uncuda] 

Kondilis Kabinesi 

Hükumetin Dış Siyasası 
Kat'iyyen Değişmiyecek 

Zaimis Kondilise 
istifasını verdi 

Eski Kral Yorgi 
Hala Londradadır 

Atina, l l A.A. - Yeni hükümet 
üyeleri listesi şudur: 
Başbakan: General Konclilis, As

başkan ve Dışiş.le.bakanı : Teotokis, 
Sü bakanı: General Papagos, Bava 
bakam: General Nikolaidis, Bahri ve 
bakanı: Amiral Dusmanie, Münaka
ıat bakanı: Mavroınihalis, Ulusal E 
konom; bakanı: Darveris, 1çislcri 
kanı: Shinas, Tfü~c bakanı: Yan 
pulos, Tarım Bakanı: Skalaros, 
mn Yardım bakanı : A tinayedis 
nans bakanı: Papatanasiyu, K U 
bakanı: Turkovasilis 

Kabineye dahil mllsteşarlar: 
Başbakanlık müsteşan : Merkurıs, 

Münakalat müsteşan: Kraniotokis, 
Sağlık işleri miisteşan: l..uros, Ull!· 
sal ekonomi müsteşarı : YorJ?İ Rallis. 

Kabineye dahil genel vcı.lilcr: 
Makedonya genel valisi : ·ııantas. 

Epir genel valisi Şlinı:ın, Trakya ge
nci valisi: A.rgiropulos, Girit genel 
valisi: Tsantos. 

UJusal asamblede 
alman kararlar 

Atina, ı 1 A.A. - Atina ajansı bil· 
f Arkası 9 uncuda 1 

Kral Yorgi'nin son resmi 

Dün ikinci baıııımı:zda koyduğu· 
mw: bir Habeşistan haritasını, Ana 
dolu ohuyucula.rrmızın da istifade 
etmesi. için bugü11 tekrM altıncı 
sayfamı~da basıyoruz. 

Grandük Aleksandr'ın ha 
tıraları bugiiıı beinci sayfa
mızda başlamıştır. 

son n nen n ı.-neee -.o 



Dö,SlJNDöKCI; 
YiNE MtKTt.P KIT Af'LARI 

Saffet Arıkan, Kültür Bakan
lığına geldiği gündenberi, he 
defini hiç şaşmryan, çok net go
Tüşlü, isabetli, tam zamanında 
verilmiş kararlarile, şimdiye ka
dar ihmal edilmiş meselelerin si
nir noktalarına parmağını mu • 
vaffakiyetle basmış bulunuyor. 
Fakat bu meseleler arasınd:ı 
bozuk esaslar üstüne kurulmus 
olduğu için müzminleşmiş ve 
her sene biraz daha tehlikeli ih -
tiiatlarla tepen öyleleri, hele bir 
tanesi vardır ki, neresine hafif· 
çe dokunulsa, merkezindeki ilti
hap hemen dışanya patlak ve • 
rir: Yine mektep kitaplarından 
bahsetmek istiyorum. 

Önceden tahmin edilerek yıl
lardanberi yazıldığı gibi, tek ki
tap usulü, ilk neticelerini ver · 
meğe başlamıştır: Ortalıkta 
devletın bastıklarından tek ki
tap bulmak mümkün değildir! 

Talebe kitapsız kalmıştır. İlk 
okul kıraatlerinden ancak 2 inci 
sımfmkiler, o da, ihtiyacın ya -
nsına karşı gelecek kadar hazır
lanmıştır. 3 üncü, 4 üncü, S inci 
ıo;mıf kitapları ortada yoktur ve 
ancak bir aya kadar hazırlana -
cağı söyleniyor. Kıraatten baş • 
ka "mecburi., hic;bir kitapları ol
mıyan 150.000 ikinci sınıf tale • 
besinden 70.000 kadarı ve bütün 
üçüncü sınıf talebesi .. tamami • 
le,, kitapsız kalmışlardır. 

Orta okul kıraatlerini bir hey· 
et hazırhyacakken sevivesi da -
ha yüksek ve daha edebi olan 
bu eserlerin hep ini telif etmek 
işi bir tek adamın üstünde kal -
mıştır. 6, 7. 8 inci sınıf kitaptan 
hala hazır de~ildir. 

Her sene mektepler 1 EylUl • 
den 1 ilkteşrine kadar açıhr ve 
tedrisata başlanırdı; 20 Ağus • 
tosta sevkine başlanan kitaplar, 
nihayet Eylfil so una kadar en 
uzak vilayetlere giderdi. Halbu
ki bu sene mektepler İlkteşrinde 
acıldı. Kitapların ancak bir ay 
sonra hazır olacağ'ı söylendiği -
ne göre uzak vilayetler 1936 se
nesine kadar kitap yüzü görmi
yece1derdir. Çünki ora1ara l<i • 
tap sevki bir, bir buçuk aylık İŞ· 
tir. 

Kültür Bakanlığı Ağustos ayı 
içinde kıraat kitaplarından baş
ka bütün ötekilerinde hiçbir tadi
lat olmıyacağmı ve kitapçıların 
bunları hemen basabilecekleri • 
ni bildirmişti. Bu kitaplar hazır
landı. Fakat sonradan bakanlık 
ilk tamiminin aksine olarak gra· 
merlerin okutulmı~·acağını ve 
öteki eserlerin metinlerinde e -
sash tadilat yapılacağını haber 
vererek bir talimatname hazır • 
ladi. Bunlar ancak Eyliil niha -
yetine doğru alakadarlara bildi· 
rilmişti. 

Simdi, bir yanda, bakanlığın 
tcbliğile hazırlanmış olan mil • 
yonlarca kitap, ambarlarda kala
rak Türk sermayesini, Türk ze· 
kasını, Türk muharririnin e
meğini ve yaşama hakkını haps
eclerkcn öte yanda Türk talebe
si ve Türk öğretmeni de kitap · 
sr.zhktan eli kolu bağlı durmak· 
tadır. Böyle kültürün kime hay· 
ri var, söyler misiniz? Talebe -
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemtlc önüne bakıyordu. Erkekle· 
re, oldutundan bUıblitUn ba9ka tilr
lü e6rUnmenin tabiye faydalannı ara· 
yan bu ilk tecrUbe içinde kalbini ır· 
kan bUyUk öfkeyi, gizli bir mUcade· 
lenin verdiği keyfi ve lezzetleri Seli
me hlnettinnemcsi için gözlerini 
&aklamak lhım olduğunu anlıyordu. 

Alçak ıeıle: 
- Evet, tonra ?• dedi. 
- Sonra .•. F~et, araya Atıf girdi. 

13ana bir fedakirhk dil Uyordu: Çc
lclmek. Nitekim öyle yaptım. O za
man ıeni tanımıyordum. 

Selim durdu. Hatıraları gizli bir 
noktaya takılmıştr. 

Devam etti: 
- Daha o zamandan Nahide ile 

•ramda hiçbir şey kalmamıttı. 
- Ondan evvel ne vardı? 
- Sevi iyorduk. 
- O kadar mr? 
Selim gene durdu. Yalvarın bir 

ksle: 
- Bana bunu orma, dedi, senin· 
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Şoförler birçok 
Yenilikler istiyorlar r' Ne Dersiniz? 

KALEM ... 
Oğrendiğimize göre, bir şoför oku

lu açılma r Uzerinde ilbaylık a devam 
eden tetkik.er yakında son bulacak -
trr. Bundan sonra, §Oför olabilmek i· 
çin behemehal bu okuldan diploma al 
mak gerektir. 

Yalnız böyle bir okul açmıya ar· 
baylık butçesinin mil ait olup olmadı
ğı da incelenecektir. 

Şimdiki otomobil okulu direktörü 
Fikri Tevfik ilbayhğa başvurmuş ve 
şarbaylık tarafından verilecek prog· 
ram çercevcsi içinde kendi oku nun 
genişlctılme i suretile idare edilme • 
sıni teklif etmi tir. Fikri T evfigin Ö· 
nergesi, tetkik olunmaktadır. 

Iç Bakanlıkça de~ı irilecek olan 
belediye talimatnamesinde de seyn i 
efer esa lan üzerinde de bazı yeı'\i· 

likler yapılıı.caktır. 
Türkiye otomobilciler kurumu. uz

man srfati c kurumdan da bir heyetin 
bulunmasını dilemiştir. Kuruma göre, 
şoförlerin en az ilkokul mezunu ol • 
ması istenecek ve bilha a esnaf hak· 
kında yapılan zabıt tahkıkatının e
ıaslandırılma r art koşulacaktır. Her 
bir ıoför hakkında esaslı ve tam bir 
tercilmci hal doıyaaının bulunmasını 
çok f yd Jı görenler, bugünkü imti • 
han eklinin değiştirilmesinin de şart 
olduğunu iddia etmektedir er. 

Bugun oför olabılmck için se} rü 
sefer talimatnamesinde yilz küsur so: 
guya basma kalıp dahi olsa cevap 

ermek kafi gelmemektedir. Hal!:ıı.ıki 
kurum, ameli bilgiye dayanan daha 
pratik bir tarz bulmak kastile imti
hanların tehir dahilinde, içinde imtı· 
h n heyetinin bulunduğu bir oto -
mobille y pılmaaını ileri Urmektedir. 
Birçok şoför er muavinlikte l yetişme 
oldukları cihetle kendilerinin hususi· 
yetlerini bilen \ecrUbeli bir Uyenın de 
imtihanlara katıştırılmaıı gerekmek • 
tedlr. 

Bilhassa yeni hazırlanmakta olan 
talimatnamede otomobil durakları na· 
zarı dıkk ti çeken bir meseledir. Bu· 
günkiı duraklar, ihtiyaca kafi deeil· 
dir. htanbulda hergün ç;ı ışan 500 
taksiye mukabil mevcut duraklar an

cak 300 otomobilliktir. Bu yüzden, 
§Oförlcrin çofu zaruretle, durakyeri 
d:şında kaldığı için sıksık caddeyi ka· 
pama ceza11 vermektedirler. 

Yaz.ı kaleminden göriipnelt is • 
temiyorua. Daire dediğimiz bey. 
lilt kalemlerin falııma torz.ından 
bahaetmck iatf!riz.. 

"Tan" a Bf"ien bİrfok mektuplar 
arasında öz.e çarpan bir kıaım 
var ki, halkın rahatı ve iılerin dü 
z.eni namına doğrusu üstünde dur· 
maya değer. Bu mektuplar hemen 
hemen "kalem"lerde işlerin ağır 

ve clu.::en iz. gİtti[:inden şikôyet e· 
derler. Hatıralarımız.ı biraz. karış. 
tırıraak hepimiz. böyle kalemlerde 
kal.uıış birtakım iılerimiz.i hatırla. 

rrz.. Bütün resmi dairdcrin böyle 
olduiunu kimae iddia etmİ)'or. Fa 
kat hcilô birtakım kalemlerin eski 
tarzda iılediğini de görmemek 
mümkün delildir. Bu eski tarz. ne· 
dir? .. Bu eslti tarz., kalem efendi
lerinin, kalem oclcuının, clelterle
rin ve çalıfma •İ8feminin lôüba/i. 
liğidir. Bugün bir ltaleme verdiği. 
niz ( dileltçtr) nin oradan ne vakit 
ve ne ıdilde çıkacağını bilmezai. 
niz.. lı var iki saatte ıörülür, iş 
VGr, iki ay kalır. Kalemlerde isi 
baıından aımıı memurlann )'anın· 
ela rahat rahat cigaraıını İçen ar· 
kaclaıları, ekmelin• bir aalkım ya 
pıncak katık eden kapı yoldaıları 
vardır. Bizim kalemlerde çoğu, 

memur ve masalarda ya bir avare 

Un ve buğday fiatları yükaeliyor 
Son zamanlarda bazı kimse'erin 

Anadoluda mal toplamağa başlaması 
bu day fiyatlarının tekrar yUkseJ. 
mesini intaç etmiştir. Bu yUzden fı. 
rıncrlar piyasadan un almıyarak es
ki stok unlarını kullanmak·adırlar. 
Fırıncıların yeni ekmek narhtndan za 
rara uğradıkları iddiasile belediyeye 
yaptıkları milrauatı belediye varit 
görmemektedir. Be'ediye tarafından 
ıon zamanlarda bazı Jrancala fınnla
rında yapılan muayenelerde burnlar· 
claki fırancalaların ekmek unlle yapıl
dığı anla ılmrştır. Bunun üzerine be
lediye francala fırınlarına satılan un 
cuvallarmm Ustüne etiket yapı~trrtma 
ğa karar vermiştir. 

lik manzarası gör.e farpar, yahut 
Jüz•n•iz bir halele yriılmıı kcİat· 
ların periıanlriı ... 

Dün bize bir mektup yazan bir 
B•nç talebe bı.it&İn bu yazdıkları· 
mız.tlan acı acı fikaı·et ecli)'or ve 
J.tanbul Kultür Jir•ktörlüğü •a· 
lemleri arasında kaybolan istidası 
nı aramak için o kalemden o kale
me nasıl c!olaıtığını ve kalemlerde 
memurlardan ncısıl mucımele gör· 
düğünü pek le tatlı olmayan bir 
dille anlatıyordu. 

Otcdenberi öylü;yoru::, halk ile 
temas eden memurları ve daireleri 
çok daha hasaa~ 1.1e dcıhcı İflelt ;yap 
malıyız. Bir idar• •İsteminin iyililt 
lerini direktörler, yardirektörler 
değil, küçük memurlar temin •· 
der, Çünkü Hükumet elinin par
makları onlardır. Parmak İyi tut
maua kol ve kafa n• yapabilir? 
Onun icindir ki; idare ehramının 
kaidesini teıkil eden küçük me
mur/an ue bunlann çalrıma tarz
larını çok sıkı kontrole tôbi tut
malı ı,e halkı rencide edecek tarz. 
ları,hele pasif çalııma •İstemi olan 

1 

eski usül o kalemden öt•ki kaleme 
ha1.1ale tar:ılannı köküntlen ltazı. 
malıyız'· Biz böyle düjünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 
. .J 

Oniversitede kayıt uzatıldı 
Üniversite kayit ve kabul mua. 

meiesi ayın onunda bitecekti. Şımdı
yc kadar yuılan talebı!nin azlığı ve 
liselerde mazeret imtihanlarının he· 
nuz bitmemış olması d~layısı e kayıt 
miiddeti 1 S birincitcsrine kadar uıa· 
tdmıştır. 

Genel nüfus •ayımı talebeye 
anlatılacak 

Genel nUfu aymıı ~kkmda bullin 
Qkul arda a1eLey konrer nslar veri· 
le ek ır. Bu arada sayımın nasıl ya· 
pıldıgı anlatılacak ve o:hemmiyı:tin -
den bahs'!dilecc:ktir. 

KUÇUK HABERLER 
• Dün ubah Adalarla :Anadolu ya· 

kasma oldukça sürek i yagmur yağ -
mrıtır. lstanbula yagmur dUımemİJ
tir. 

• Yabancı ve azlık okullarındaki 
bütün ôğretmenler Hava kurumuna 
yardımcı üye yazılmıflardır. 

• Milli Emlak direktörlüğU, elinde 
bulunan emlSk arasında satılmasını 
faydalı gördUğU emlakin bir listesini 
yapmaktadır. Bun ar ileride atılığa 
çıkarılacaktır. 

• Genel nüfus ayımı hakkında sa
yım memurlarına konferanslar verıl
mcktedir. Beyoglu ilçebayı Daniş te 
dün memurlara bır konferans vermiş· 
tir. 

• Geçende, Divanyolunda bir tram 
vay kazası olmuş, Muharrem Şevki 
isminde birı yaralanmı~tt. Yaralı diın 
Cerrahpa a ha tanesinde ölmiıştur. 

• Çokluk olmadıgınd.ın dolttyı ge
riye bırakılan Etibba oda ı ikinci yıl· 
lıl< kongresi 21 Blrhıcıtegrin pazarte
si gunt.i ıaat 14 de yapılacakıır. 

• Emniyet direktörlüğü ikinci §µ· 
be birinci kısım sivil üçüncü komise· 
ri Hakkı, iklnd komiseı ;,gc terfi çtti· 
rilıniş ve Be iktaş ikinci komiserliği
ne tayin edilmi tir. 

• Univeraite Fen f akü ~ıl genel 
kimya doçentliğine Kreplin adlı bir Al 
man getirilecektir. 

• lstanbul ilbaylığı muhakcmat di· 
rektörü Ken n, tekai.i .lüğünü istemiş. 
ti. iç Bakanlığı Kenanın i te&ini ka· 
bul etmiş ve tekaüt edildiği dün il
baylı~a bildirilmiıtir. 

• Beyoğlu Belediye hutaneıinin 
yeni yapılan kısmına ka 'ôrlfer daire· 
·i yapılacaktır. Belediye buraya 1728 
lira sarf edecektir, 

• Deniz küçük nakil vuıtaları:ı· 
dan sandal, kayık, mavna. motör ve 
Mi irenin belediyece muayenelerine 
başlanmııtır. 

• Ankarada toplanan Tlirklye Tıp 
1'ongruine iştirak eden Universite 
profes8rleri dUn şehrimize dönmüş· 
lerdir. 

• Eczacı okulunun birinci sınıfı 
Tıp fakill esinin peııien sınıfında ted· 
risat yapıyordu. Okulun enstitü hali· 
ne konması üzerine bu sınıfın da ken· 
dı okulunda ders yapması kararlajtt· 
rı"mıştır. 

Iddia olunduğuna göre, eski 11cyru 
sefer talimatnamesinde yasak o an 
şeyler de muayyen ve kcııin d. ğilcıir. 

Bugün bir ~of ör han~i ex in, ıı :<e
l erde, 'rlfç1n y s otdu&Unu bıteme· 
mektedir. Çünkü, bu ya aklRr gu'lün 
muhtelif saatlerinde deği en zabıtai 
belediye memurlarının her hıri tara
fından ayrı ayrı telakki tar.darınl bağ 
!anmaktadır. 

• Fatihteki itfaiye direktörlilğü bi 
mı ıncl ;:ya~n tfai c mUzeıinde 
harı u ka hükmüne glmıi~ eskiden 
kalma yangın söndürme aletleri ve it· 
faiyeye ait birçok eserler bulunmak· 
tadır. Belediye bunları talebere ve hal 
ka göstermcğe karar vermiJ. dün is· 
teyen mek er,lilerin müzeyi gczebile
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Yeni talimatnamede, bilhassa han
gi uçlarda şoförlük chliyetnamesinin 
inrdat edileceği hakkında da sarih 
hükümler bulunacaktır. Şimdiye ka· 
dar ü tilste üç kaza yapan şoföriln •'" 
linden ehliyetnamesi geri ahmy.>rdı.ı. 
Otomobilciler kurumunun diı Undii • 
ğilne göre. mahkümlyet, kazada esas 
olmamalıdır. Kazanın sebebi amo • 
luk ve uyuşturucu madde.ere karşı ip 
tila ise, kurum, ilk kazada ehliyctııa· 
menin geri alınmasını faydalı bulmak· 
tadır. Yeni talimatnamenin tasdikın· 
den sonra yapılacak kaza. ehliyetsiz
likten do muşsa oför imtihana sev· 
kedilecek ve bu, bir defaya inhisar C• 

decektir. 

ye mi? Öğretmene mi? kitap 
müellifine mi? Tabiine mi? 
Türk neşriyat sana:fıine mi? Hiç 
kimseye; zararsa, toptan, hepsi. 
nedir. 

Kültür! 
Peyami SAFA 

le aramda böyle eyler konu ulması
nı istemem. 

- Peki, madem ki sevlşiyordunuz, 
araya bir ba kası girdi diye kızı ne 
çabuk unuttun? !ns n ha ka ı ı?irin· 
ce ya oğur, ayrılır ; ya krskanır, 
bfüıbUtiln sever. Sende iki hal de 
yok. 

- Hah 1 iyi övledin. Pek do1ru. 
Gördiln miı ya i . bravo, bütiln bir 
a~k ruhivaunın anahtarını buldun. 
Evet. Demek ki ben Nahideyi h~kiki 
bir ukla eevmlvormuııum. Ben de 
onu çabuk unut~şumdan. kıakanma· 
yışrmdan anladım. 

- O da seni sevmiyormu demek. 
Selim bunu da tasdik Urere idi. 

Fakat gururu zek!sından Ustün çrk
tt ve Cemilenin mcharetle arıtdrğı bir 
noktayı farkmda olmadan itiraf etti: 

- Hayır 1 dedi, biltiln mesele bu
rada: Atıf onu, o da beni seviyor, 

Cemile fUh bir kahkaha atarak: 
• - Sen de beni seviyorsun. Ta· 
mam. Ben en önde, Atıf en arkad:ı. 
Zavallı Atıf.. 

Dedi .ve Selimi a ırtan kahkaha· 
!arına devam etti. Bu gülü§te garip 
bir kasit, manası anla!ltlmıyan bir is-
tihza ve müsamaha, kadın ruhunun 
şeytanileştlği anlara mahsus ve askla 
kinin son hadde birle mesini temsil 
eden ısırıcı bir kendini bırakt vardı. 

Suriye Finans Bakanı !ıtanbula 
geldi 

Yaz tatilini geçirmek iızere Paria· 
te bulunan Suriye Finans Bakanı 
Henri Hindie evvelki gUn şehrimize 
gelmi tir. Bakan mezuniyetinin geri 
kalan kısmını ehrimizde geçirecek 
ve buradan doğru Surlyeye gi lecck· 
tir. 

Henri Hindic, dün Penpalas ote· 
linde kendisile görüıen bir muharri
rimize şunları öylemi tir: 

- Suriyede iktısadi ve mali vazi. 
yet çok mükemmeldir. Suriyenin ik· 
tisadi temaSl en ziyade .Fillstinledir. 
Maamarih Italyaya da mal ihraç et • 
mekteyiz, fakat ltalyaya olan ihrara· 
tunı.z ondan aldı~rmrzdan azdır. 

Türkiye ile milrıasebctimiz %riye 
fevkatade komiseri M. Martd'in mem 
leketinlzden geçerken söylediği gibi 
her cihetçe çok lyi durumdadı:-. 

Ben Türkiyenin terakkisini çok ya 
kından takip edenlerden bisıyirn. E • 
kiden Halepte tüccarlık yaµtıgrm aı· 
ralardn pek sevdiğim m.•mleketiri:r;e 
çok ge irdiın. Yeni Tiirkiyenın bugün 
kü tek killtür ve tek ruhla dev ild m· 
larla ilerlemesi yalnız benim ~ibi bir
kaç kisinin dcgil biltün dünyanın tak· 
dirini celbetmiıtir.,, 

Selim, tereddüt içinde, tasdika 
mecbur oldu: 

- Evet. 
- Ben de bütun ömrümde bu ka· 

tarı çekeceğim ha? 
- De il. Hayır. Nereden çıkarı· 

yorsun bunu? 
- Nereden mi? Sen beni tanıdık· 

tan onra da Nahide ile arkadaşlıgına 

Betediyeye evrak mahzeni 
yapılıyor 

Belediye fen heyeti evrak mahzeni 
yokluğundan sıkıntı çekiyordu. Son 
defa Nuruo maniye medrescainin bu 
işte kullanrlmaaı kararla§trrılmıgtır. 
Yapılan ke§if onunda burada 6 bin 
liralık bir \amlrat yapılması gerek • 
miştir. Tamir işi bitirilince medrese 
fen heyetinin mahz:enl olacaktır. 

Sta iiyerl-r ,ika yet ettiler 
Tecim ve Endil tri odasındaki sta· 

jiyerlerin çıkarıldrklannr yazmıştık. 
Cıkuılan atajiverler.Ekonoml Bakan 
lığı ba müfettişliğine müracaatta bu· 
lunmu !ardır. Yapılan tetkikat, bu ka· 
rarrn oda idare heyeti tarafından ve· 
rildiğini göstermi tir. Ticaret mektc· 
bine devam eden talebelerin odadaki 
staj devrelerini tesbit eden ta ebe en· 
cilmeninin u:r.un 1amandanberi toplan 
madıgı anlaşılmıştır. Encümenin. oda 
nizamnamesine aykırı olarak filen 
kaldırıldığı iddialan da bu arada tet· 
kik edilmektedir. Baş milfettişlik, me· 
eleyi tt"tkike başlamı~tır. 

devam ettin de ondan. 
- Fakat biz mektep ukıdıtrvız. 
- Sevsinler. Göbeğiniz beraber mi 

ke ildi? Yüz tane mektep arkadaşın 
var. mektepten onlarla beraber neden 
çıkmıyorsun. 

- Hepsini tanım m. Tanıdıkla· 
rımla da çıkarım. Bir ak§am biriyle, 
başka bir ak~am ötekiyle. 

miştir. l'lalktn gezeceği gUn'er, pa • 
zar, ah ve per embe olmak üzere üç 
gündür. 

• Teftişlerde bulunmak Uzere Edir 
neye giden gUmrük başdirektörü Sey· 
fi, barı tetkikler için daha on gUn ka· 
dar Edirncde kalacak•ır. 

• Fransanın memleketimire ayrrdr· 
ğı dördlincU Uç aylık kontenian mlk
darı alakadarlara bildirilmiştir. 

Şehzadebatında yapılacak 
konıervatuvar 

Şehzadcba.şında yeni bir konser • 
vatuvar bina ı yapılacaktı. Binanm 
pllnrnr yapmak Uz re ça~mlan Al
manyalı Pö'izik yakında ehrimize ge 
lecektir. Mimar §chrlmize gelince pl!· 
nı hazrrlıyacaktır. Yeni binada sekiı 

•U'l". ld•i lac•k <Q'ndem bir tiyatro U• 

lônu da yapılacaktır. 

Doktorlar yeniden t•ınif 
edilecek 

Etibba odası dok•orların kaıanç 
vergiıi için ikinci bir tasni{ daha yap· 
mağa karar vermiştir. Bunun sebebi. 
bir kısım doktorların kabine ve mua· 
yenehanelcrinl değiştirmiş olmaları
dır. Yeni tasnif 936 senesi vergilerine 
e as olacaktır. 

- Oh oh .••. Allah versin... Peki 
sonra, 

- İşte bu. Artık benim için Na· 
hide voktur. 

- Fakat Nahide için aen var ın. 
- Onu ben bilmem. 
- Fakat ben bilirim. 
- Sen de bilmemeli in. O bizi ali· 

kadar etmez. 
- Eder. Benim baştmrlan bövlt" 

şeyler ~eemedl. Fakat bu islerin rl· 
tmdan canan o~lu eıkacdrnt bl1i"im. 

- Havır. hıorıim elimdedir, çrkmaı. 
Ce.,.,:ı .. efl'"ü: 
- Ha •.. Senin elinde t dedi. erk· 

mu. !"en lateraen crkar. delil mi? 
- Ben istemem ki. 
- Ha •.• Sen istemezsin. İyi ç~ 

cukaun aen, lıtemezıfn, dofru, ora· 
ttnı unutmu,tum, dofru .•. 

Cc,,,ne vene 8nll"• bık•vordu Bir· 
denbire bumı kaldırarak dedi ki: 

- Sana bir şey ıoraeaitım. do~ru 
ıövlc, yoku bir daha yUı:Une bık· 
mam. 

- Sorl 
- Nahide ile gizli butuıtuğunu• 

yer neresiydi? 
Selim aurdı. 
Cemile ayala kalktı: 
- Söyle, yokaa fena olur. 
Ayakt=- olmanın artırdığı bir tef· 

irinle ~elime tepeden bakıyordu. El-

MAhPU:)LAaLA UPU~ 
Bir gazetede şöyle bir h 

okudum: 
uBir müddettenbcri bazı 

pisanelere ziyaret için gelen 
selerin, c rar içtiklerinden ş 
he edilen bir takım mahpus 
fazla muhabbet göstererek 
hp ağızlarından öptükleri n 
n dikkatt celbctmiştir. Ufak 
{tontroldan sonra mahpus! 
karşı olan sevgileri gittikçe 
tan bu ziyaretçilerin gözyaş 
içinde sevgililerini öperlerke 
ğızlarmm içine ufak esrar to 
lan koyuverdikleri meyd 
çıkmıştır. Bunun üzerine Adl 
Bakanlıgı bütün hapisanel 
gönderdiği bir tamimle, ına 
pusanedeki tanıdıklarını ziy 
te gelenlerin mahpuslarla sar 
öpüşmelerini yasak etmişti 

Bu yasağa benim aklım 
ermedi. Esrar hapisanelere a 
gclmiycn bircok yollarla gir 
Ekmeğin, kömür çuvalında 
herhangibir kömür parçasın 
içinde, bir kundura ökçesinin 
seleleri arasında, hatta gelen 
dınlann koyunlarında ... 

Hapisanelere gelen insan 
erzak sıkıdan sıkıya, kadınla 
ve erkeklerin en .mahrem yer 
rine varmciyadek kontrol ve 
ayene e"dilir. Bu şerait altın 
yine içeri esrar giriyor a. bu 
öpüşen bir ağıım içinden ziya 
başka yerlerde aramak icabcd 

Bir mahpusu kendisini ziya 
tc gelen karısı. kızkardeşi ve a 
nasiyle öpüşmekten menetnı 
cezayı bir intikam telakki etııı 
ği son haddine çıkarmak de 
mek olur. 
Ekme~in içinden esrar çıkı 

yor diye, hapisaneye ekmek so 
mamağa kalkışmak nasıl bir t 
haf olur a, ağızdan esrar veril 
biliyor diye, o kontrol siste 
içinde, o kadar gariptir. 

Orhan SELlt.4 

Mahpuılarla ıarıfıp öpüfmek 
yasak 

Ankaradan bildirildiğine göre A 
liye Bakanlı ı bütiin hapish.ıncle 
Stöndu:d· i . . h·~··•-1.j 
nıcli'Rıarın n 'cT.tn 
puslaria sanlıp opU melerıni yası 
etmiştir. Bundan maksat •on zaman 
tarda öpii Urken ağızdan ağıza geçe 
toz halinde carar k çakçrlığının ön 
ne geçmek içindir. 

Gümüt paraların ba11mı 

bilirilmek üzere 
Darphanede ba rlan yeni gilrn 

25 ve 50 kuru luklar Cunıuriyet ba'' 
ramında tcdavUle ~ıkarılacaktır. pa 
ralar tedavUle çıkarıldıiı günden lt 
barcn, ki 25 kuruşluk'ar yava~ 
vaş piyasadan kaldmlacaktır. Ikin 
teırinden itibaren de 1 O, 5 ve 1 1c1' 
ruşlukların basrlmaıma baılanacaıttı 

Tahvil fiatlan yükıeliyor 
Italya • Habeı harbi ba1layatıda 

beri bUtiln dünya borsalarında old 
~u gibi t&tanbul borsasında tahvil . 
yatları hayli dUşmU tU. Fakat h11rb1 

mevzii kalması tahvil fiyatlannın te 
rar çıkmasını temin etmiştir. Bu )Ü 

den 280 franga kadar düşen Unitlı~ 
dUn 29 l franga kadar yükselmişti 
Bu suretle diğer tahvillerin de buf[il 
terde tekrar eski fiyatlarına yüksel 
cekleri tahmin edilmektedir. 

lerini de arka ına koydu. 
Selim de önUne bakarak mırılda 

dı: 

- Beyo lunda ... bir .•. bir arkad 
ımın apartımanrnda. Fakat bir or 

da saı1,.ce otu .. up konu,uyorduk. 
- Pek AtA. Simdi. hemen o apart 

mana eid•cek .. in ·ve hıma adrc!öİ 
recıoksin. Ben de bir saat sonra get 
cc~im. 

- Nlcln? 
- Sorma. 
- Anlamıyorum. 
- Anlam;ı Bcm böyle istiyor" 
- F11kat, Cemile ... 
- Nedir, ne mlnl var? 
- Ko .. kuyorum. 
- N den korkuvortıun i 
- Gene bir ılni~lnik .•• 
- Hayır!.. Hayır 1.. Kat'IV'rt 

kat'lvyc.n. Seninle o da ock, aıı' 
cnk tllltlı konupcafıı:. Dinle beti 
Haodl. .. 

Cemilenin ıcııi ta tlrlatıyordu 
Selimi., cll.,i bul~'· 

- 1-lavdi. 
- 'Peki ,.. .. , 
Selim de avağa kalk~ı ve ıı (I' 

va?Rrak Cf'mi1eve v .... di 'Rıoraber ' 
kah cıkarlark•n <"emile gU1Uf0 

Selim tekrar ediyordu: 
- Anlamıyorum! 

1 f Arka.:ı v:ır 
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Kamutayda Görüşülen Meseleler İngiltereden 

Afyon Karteli Bize Karşı El Gelecek. Mal 
Altınd a n iş Çeviriyormuş ~:~.~ılıl;~.~ ayt•nmtz 

Afyon saylavr Berç Türker bu yüzden 
Afyon satışımız1n güçlük çektiğini anlattı 

bildiriyor) - 11 numaralı kam
biyo kararnamesinin 32 inci 
maddesinin muaddel şeklinin 
gümrüklere tebliğinden evvel 
Türkiyeye gelmiş veya gelmek 
üzere yola çıkarılan İngiliz dö -
minyon ve müstemlekeleri ile 
haklarında 32 inci madde hük • 
mü tatbik olunan bu ülkelere ait 
mallar bedellerinin bir defaya 
mahsus olmak üzere, mezkur 
madde tatbik olunan memleket· 
lerden herhangi birisine yapıla • 
cak ihracat bedelleri ile kapa -
tılmasına müsaade verilmesi et
rafında hükumetçe yapfıan tet
kikat bitmiş ve bu hususta ha -
zırlanan kararname projesi Ba
kanlar Hey'etine sevkedilmiştir. 

Ankara, 11 (Özel aytanmız bildi· zettiğim veçhile mesele çok önemli
riyor) _ Bugün Kamutayda Afyon dir. Memleketimizin para kazanmrya 
saylavınm boğazların tahkimine dair çok ihtiyacı vardır. Afyon ticaretimiz 
sorduğu sual etrafında konu~tnalar en mühim tecim işlerimizden bi
bittikten sonra Berç Türkerin afyon ridir. Her nasılsa bu işe hissiyat ka
karteli hakkındaki takriri okundu. nştmlmrş, ellerimiz bağlanmış ve af. 
'.Bu takrirde deniyordu ki: ~aı:ıuta- yon tecimimize bir darbe vurulmuş, 
Ytn geçen 12 haziran 935 tarıhlı top- halbuki ellerimizi bağlıyan ecnebi 
lantısında Uluslar Kurumuna mer~ut dostlarımız, yani kartelci dostlarrmız 
afyon kartelinin eJ altından ve bıze elaltmdan fırıldak çevirerek mükem
karşı iş çevirdiğini ve bu yüzden a!- mel para kazanıyorlar. Burada sıhhi 
Yon s.atışımızm güçlük ve zarara ug- işlerle meşgul olanlar afyon ticareti
~adığıru ve ilgili bakanlıkların kura· mize ve uyuşturucu maddeler inhisa
<:akları bir komisyon tarafından b.u rma diyorlar ki: "Afyon zararh bir 
cihetin iyice incelenmesin~ ve hiçbı_: maJdrr, siz bu işten vazgeçiniz 1 ve 
bo§nut edici sonuç elde edılmezs~ Y~ her gün ellerinizi açarak beı:eriyetin 
künlerimizin feshi ile afyon tecımı· ömrü afiyetine dua ediniz!., Bilmem
ltıİzin özgür bırakılmasını ileri sür • ki bu dua karnımızı doyurur mu? 
ınüştüm. Ben demiyorum ki yurdumuzun aha- Ayar ve ölçüler için bet 
, Acaba bu merak verici me~~le: }isini afyon içmefe alıştıralım. Ben l k 
de ne gibi tedbirler alındı ve ~ıtıml diyorum ki, (Elkasip habibullah), genel espektör Ü 
ne oldu? Buna dair Kamutaya ıza~at (giiliişmeler) prensibini kabul ede • Ankara, 11 (Özel aytarmuz 
Verilmesini ilgili bakanlıklardan rıca lirn ve ecnebi dostlarımız gibi hem bildiriyor) - Ayar ve ölçüler 
ederim. .. dua edelim, hem de afyonlanmm ha genel espektörlükleri için yur -

Ekonomi Bakanı Celiil Bayar kiir· riç pivasalarda satarak para kazana~ dumuz beş mmtakaya ayrılmış-
•üyc gelerek şu cevabr verdi: lım. Ticaret işlerinde ne hissiyata M 

h !ktısat kapr]mall Ve ne de Sl·yaset karrs. tırıl- tır. Bunlardan armara rnınta-"Afyon işleri mun asıran . K d · 
"ckaletini alakadar etmemektedır ve malıdır. Ben vicdani borc·\-nu ifa et- kasının İstanbul, ara enız 
devletin hükumetin heyeti umumi· tim. Bu işe dair fikrimi arzettim. Üst mmtakasınm Samsun, Akdeniz 
)lesine ait mesuliyet ve idare şubeleri yanını heyeti aliyenizin takdirine bı- mmtakasmın Mersin, Ege mm
"ardır. Bundan dolayı suali soran rakı~... . takasının İzmir, illeri merkez 
lnuhterern arkadaşımıza cevabı hükt1· Bundan ı:onra halkevleri namına ıt- olmuştur. 
~ette görüştükten sonra ~r~c~ecc • bal olunaca\· radvo ve sinema maki· 
gırn. Buna intizar etmelerını nca e- nelerinin muamele vergisile gümrük lzmir üzüm kurumu ba,kant 
derim. ve oktuı;va resimlerinden istisnası ( · · 

Türker söz alarak takririni şöyle hakkındaki kanunun birinci maddesi- Ankara, 11 Ozel aytarımız 
kah etti: nin tefsirine dair olan hükfunet tez· bildiriyor) - İzmir üzüm kuru-

- Sualim hızlı sesle okunmadı. An kerel'İ üzerine alakalı encümenlerin mu başl--,.m İsmail Hakkı Vural 
lamadımz, geçen haziranda afy~n iş- hazıdadıklan mazbataların müzake· yarın izmire dönecektir. 
lerine dair bir söylevde, kartelın el- resine geçileli. Radyolarla .seyyar si· klaVUZU 
altından iş f!Ördüğünden falan b~ • nemaları nakloôcn otomobıl ve ka.ıii· 
Setrniştir. Bunun için 'öe bir korı:ıs· yonların da raclvo ve sinemalarrn te· İstanbul. 11 A.A. _ Türk Dili Ku 
}'on teşekkül etmesini rica. etıni~tı~. ferruatından addedilmesi kararlaştı. rumu Gen11l Sekreterliğind~n: 
Acaba bu komisyon teşekkül ettı mı? ·rı · ·ı 
V' e ne neticeler aldı? diye sual sor- Çiftçiler krectt. koopc:atı .e'f} ı e sa- "Osmanlıcadan tiirkceye cep kıla-
, trs kooperatiflerıne daır layıhalam'! vuzu., nun Devlet basımevince yetiş· dum. Muhterem Ekonomi Bakanının ·• 1 dd 1 

b .• k encümenlere iade edi en ma e erı tır' ilemedigw i ve piyasada ktlavuz bu-cevabına teşekkür ederim. Ta 11 en d· w· d 
..:ı: •· • ... , .. ;ı .. tzta"" .)jli cevan1an· h~nüz genel heyete gelme ıgın en lunmadıw ôlunda azetelerde' ğörü-
:ruı ntiztıt C!ef1Cen b st>z:'-ldihr ıniızak~eeıne devem olunamadl.-~•·'"-ıe-n-yazdar dogı-u ~c ildir. 
SÔYJemek istiyonım. Afyon ticareti • Damga resmı kanun\ınun •3ı inci Devlet basımevi, yüz bin olarak 
ltıize dair verdiğim sual takdriae ce- maddesine bir fıkra eklenmesine dair basılan kılavuzların hepsini basmış 
'7aben muhterem Ekonomi Bakanı • layiha müzakere edilerek kabul olun ve bunların yansından çoğunun ka -
nın verdiği izahattan dolayı teşekkür du ve pazartesi toplanmak üzere cel· paklarmı da geçirerek teslim etmiş
ederim (gülüşmeler). Evvelce de ar- seye nihayet verildi. tir. Kalan kılavuzlar da kapakları 
!:::::::=~~~~==================~~==== geçirildikçe satışa verilmektedir. 

iptid ai m addeler Su~luları gezmeğe 
Götüren j andarma 

Ankara 11 (Özel aytanrnız 
bildiriyor) - Ceza evinden ~eş 
cezalıyı nümune hastan.~sıne 
muayene için götürmek . uz:re 
teslim alan jandarma .~:!f oglu 
li.ikrnet hastaneden donuşte ce· 
Zalıların ısrarı üzerine tutulan 
otomobille cezalıları şehrin ö -
zeı eğlence yerlerine götürer.e~ 
takı içmelerine müsa.ade . et~lgt 
anlaşıldığından tevkıf edılmış • 
tir • 

Nevtehirli tarikatçılar 

'Ankara, 11 (Özel aytanmız 
bildiriyor) _Ağır ceza mahke· 

lllesi Nevşehirli tarikatçılar hak 

kındaki kararmı yarın bildire • 

tektir. 

:Ankara Halkevinde bir 
anıt toplantısı 

).nkara, 11 (Özel aytarnn·z 

bildiriyor) - Bu akş.~m ~falk;: 
ı.rincle evin emektar uyesı. me 
hum Sami Çölgeçen için bır anrş 
toplantısı yaprlclı • 

General Kazım ,erefine ziyafet 

Ankara, 11 (Özel aytarmuz 
bildiriyor) _ ~olordu.k?mutan 
lığına tayin edılen eskı Jandar .. -
nıa genel komutanı General ~a· 
2 ,..... fı'ne dün gece orduevın-..... ~ere . . 
de bir ziyafet verilmıştır. 

P . maden kongresine 
arıs , . . 

gidecek hey etımız 

·Ankara, 11 (özel avtarıınız 
bildiriyor) - Paris maden ,ko.n
gresine iştirak edecek hey ~tı. • 
tniz hareket etti. Delegelenmız 
kongre sonunda Londra~a geçe
rek maden işlerini incelıyecek • 
lerdir, 

Muafiyet cetveli 
Ankara, 11 (özel aytarımız 

bildiriyor) - Finans Bakanlığr 
1935 yılına ait iptidai maddeler 
muafiyet tenıilat cetvelinin ha
z1rlığmı bitirmek üzeredir. Ct;t· 
vel önümüzdeki hafta içerisinde 
Bakanlıklar Hey'etine sevkedi
lecektir. Cetvel Bakanlar Hey
etince tasdik olundu. 1935 sene
si için tatbik edilmekte olan 
1934 senesi tenzilat cetveli orta
dan kalkmış olacaktır. 

' 20 ilkteşrin Pazar 
Genel Nüfus S A V 1 M 1 
Okur yazar bütün yurtta~lar ken

dilerine verilecek sayım ve kontrol 
memurluğu vazifesini kabul etmeğe 
mecburdurlar. 

Kabul etmeyenler için para ve ha· 
pis cezası vardır. 

Başvekalet 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

----~--~--..----..! 

Osmanlı Tarihinde 
Cinci Hoca Ve Mecnun lbrahim 

Ziya Şakirin gazetemiz için 

hazırladığı bu tarihi tefrikayı 

Pazartesi günü 
neşre başlıyoruz. Bunda yer 

yüzü saraylarının ilk Raspotini 

olan Cinci Hocanın bütün ma -

rifetlerini ve 20 inci padişah Sul 

tan ibrahimin bütün delilikleri

ni okuyacaksınız. 

Türkiye Ev Kraliçesi 
2000 Lira mükafatlı bu musabakamız 11azırlanıyor. Şartlarım 

ve nıükfdatlarm çe§İtlerini ayrıca bildireceğiz. . • 

Askeri Vaziyet , 
Süel Muharririmiz Yazıyor: 

Cenevt"ede vaziyet tavazzuh eder 
etmez ltalyan • Habe§ cephelerinde 
de kızışma arttı. Dün gece Roma, 
Adisababa, Londra kaynaklanndan 
gelen bütün haberler biJhusa şimal 
cephesinde kanlı boğufmalar olduğu 
na İşaret ediyorlar, fakat, vazıh bir 
şey söyliyemiyorlar. Bütün bu karı· 
şık, biribirine zıt haberler içinden 
hakiki vaziyeti bulup en doğruıu ... 
budur demek güç olmakla beraber 
içlerinde bize gerçekliğin yolunu gös 
terebilen ipuçları da yok değildir. 

Hakiki vaziyetleri bize ancak iki ta
rafın ne§redeceği resmi tebliğler ve 

gözönüne gelecek neticeler verecek
tir ki, onun da ıırasının henüz gel· 
mediği, ve bu dakikaya kadar sava
şın netice kaybetmeden ıüı-üp gitti
ği anlaşılıyor. 

~ .y. * 
l la}yan menabii son vaziyet için: 
l - Raı Scywn Aduanın 15 kilo

metre şarkı şimaliııinde bulunan Ma 
riam - Sousolan vadisine doğru ~e
kiliyor ... 

2 - 1 talyan ıol cenahı 2735 ra
konlı Raiı dağlanndaki mevzilerini 
tahkim ediyorlar. 

3 - General Santini kuvvetleri 
(Merkez orduıu) Habeşleri Maka • 
rad mevkünde yenmiı ve Adagra
mus mevkiine doğru ilerliyor ... 

Diyor. Habeş menabü ıunları bil
diriyor: 

1 - Adu varun cenubunda Ras Se
yum ve Raı Kassa kuvvetJeri müş. 
tereken aavaıa luhıştular, çok ciddi. 
bir harp devam ediyor. Bu büyük 
bir mubarebedir, henüz rıetice hnk
kında haber yoktur. 

2 - I talyanlar Aduvada 2000 ya
ralı bTT'alanıtlardır. 

3 - Takazza boyunda ve Setit ımı 
nnda yerli kuvvetlerle çete harbi ya 
pılıyor. 

Her iki taraf ta bu haberleri ile 

bir Habe§ çevirme manevrası ol· 
duğu da sanıldı. 

Fakat haberlerin arka11 gelme• 
diği için ne neticeleri öğrenmek. 

ne de savatın aldığı iatikamet Üz('· 
rinde esaılı bir tahmin yürütmek 
mümkün olmadı. Bu aükut ve ha· 
bersizlik devam ederken evvelki 
gün bir ltalyan tebliği geldi, bu 
tebliğde; 

- Adua, Adigrat dÜ§memi~tir. 
Aksumun işgali iae ıaat meıeleıi
dir ... 

Deniyordu. Dün gelen tebliğ 
ise. 

- Aksum mukaddes ıehirdir. 
Oraya girmiyonız ... 

Diyor. Şimdi bu kııa hatırlatma 
yı yapınca ve yukandaki haber taa 
nifini de gözönüne getirince vazİ· 
yet anlaşılıyor: 

1 - ihata harekeli ıanılan Ha
be§ taar:ruzu sağ cenahtan Akııum 
üzer.ine yapılmıştır. Bu ıaldırun 

Rasa Kassa kuvvetlerinindir. 
A - Cepheden yapılan taar

ruz General Santini kuvvetlerine 
ka~ıdır ve Adua üzerinedir. 

B - Eritreye giren Habeşler ha 
kikalen fedai bölüklerdir, ltalyan 
gerilerini sarsmak, menzil te§kila 
tını bozmak, yolları tahrip etmek 
i..atemi~lerdir. 

2 - Y azrmıza batlarken Lon
dra, Roma, Adiıababa kaynakla
rından .. diye taınif ettiğimiz ha
berler de vuku bulduğu bildirilen 
!iddetli ve ciddi muharebeler bu 
muharebelerdir. 

3 - Akıum Italyanların elinden 
almmıştır. 

4 - Adua Habeşliler tarafın
dan alınmış, vcrilmit bu alıp ver
me şehrin boş kalmasını icap ettir 
ıniş ve belki de Londra radyo iıtas· 
yonunun bildirdiği gibi en son Ha 
be§Jilerin elinde kalmı~br. 

şimal cephe$inde Önemli bir durum Bütün bu tabloya göre ,imal 
olduğunu, muharebenin sürdüğünü cephesinin vaziyetini 9öyle hülisa 
teyit ediyorlar. Londra radyoıundan edebiliriz: Habeı orduları tıpkı 

f verilen, falcıat ne dereceye kadar doğ · 1896 da yaptıkları gibi dü~mllnr 

1 

ru olduğu henüz tahmin odilemiyen oya)e.ya, yıprata geriye çekilmİf· 
habeı·lcr de §Un1ardrr: ler ve ltalyan kuvvetlerini 65 • 75 

1 - Aduvaya büyük Habeş kuv- kilometre genişliğinde ve 100 kilo 
vetleri gece taarruzu yapmtşlardır. metre derinliğinde içeriye çektik-
B ın çOk Ani o J"nu ı ar l>ü- ten aonra müteamz o~unun ıağı
yük zı.yiat v~ılerdir. Habe§for na, geriaine, cepheaine ve Adigrat 
birçok top, makineli tüfenk almıt· istikametinden de aoluna ıiddetli 
lardır. hücumlar yapmı§lardır. Akıumu f 

2- Adua Habeılcr tarafından is- geriye almışlardır. Aduaya bilhu 
tirdat edilmİ§tİr. $8 gece baskınlarile tekrar girme· 

Görülüyor ki büt.iin bu biribirine ye muvaffak olmuılar, ltalyan 
zıt haberler içinde vaziyeti mütatea kuvvetlerfoe ağır zayiat verdinni§ 
etmek ve herhangi isabetli bir tah- lerdir. ltalyanlar ve yerli halk şe· 
minde bulunmak güçtür. hirde değildir. Londra radyoıunun 

Fakat bu tasnifin dııında kalan verdiği haber doğru ise dü§müıtür 
iki haber vardır ki, ancak onlar bile. 

yukarıda İtaret ettiğimiz hakikati Bütün bunlarla beraber ıünnek 
aydınlatmaya yarar İpuçlarını bi- te olan harbin ve llat'i neticenin 
ze verebiliyorlar. Bu iki haber ltal hangi taraf lehine tecelli edeceği 
yan kaynağındandır ve onların ma şimdiden belli olmaz. Fakat, mu· 
hdır: hakkak olan tek ıey varaa o da: 

1 - Akıum mukaddes bir §ehir Harbin ltalyanlarla Habeıler ara
dir. Bombardıman etmiyoruz. Bu· anıda en kanlı ve ciddi safhasına 
ranın zaptını, diğer yerlerin düt- gİrmİf olma11dır. Son alınmadan 
mesine bır*tık. biç bir zaman herhangi bir aıkeri 

2 - Adua menni yağmuru al- hadise ve hareket üzerinde tah· 
hndadır. Her iki taraf ta içinde du min yürütmek doğru olmamakla 
ramryor. Şehir bot duruyor. beraber §U dakika a kadar olan 

Şimdi, bu iki haberle yukarıda- durum Italyanlar için güçlük ifa. 
ki muhtelif kaynaklann verdiği de ediyor. Eğer, ltalyanlar aağ 
malumatı ve bir iki gün evvelki cenahlarında Akıumu terketmek
vakayii biribirine ekleyince biraz le beraber kendilerini toparlaya • 
vuzuha varmak ve gerçek durumu madzlarıa ve Habeıler de faik kuv 
bulmak mümkün olabiliyor. Okur vetlerle yandan saldırışlarını 5Ür· 
larımız hatırlayacaklar: dürüyorlarsa ltalyanlar bu nokta· 

ilk Italyan reami tebliği birinci da cephelerini değİ§tirmeye ve ön 
hedefin isgal edildiğini haber ve· den gelen tazyiklere kartı da ge
rirken kendisi için cephe hattmı rilemeye mecbur kalıyorlar demek 
Akııum - Adua • Adigrat olarak tir ki, bu takdirde eğer gerileri 
çiziyor ve harekatın yeni bir ham de sağlam değilse i~gal ettikleri 
le yapmayı mümkün kılacak vazi yerleri terkedip aür'atle geriye 
yet hiıdiı oluncaya kadar tevkif dönmekten baıka çareleri kalmı • 
edileceğini bildiriyordu. yor demektir. 

Fakat, o günün akşamı gelen Hele Adua Londra ajnnıımn 
Habe~ kaynaklı bir telgraf ta mu· bildirdiği gibi hakikaten dü§müı • 
kabil taarruza geçildiğinit fedai se eaıen yapılacak ba§ka §ey de 
bölüklerinin Eritreye girerek Adu yoktur ve ltalyan İfgal kuvvetleri 
kaleyi aldıklarını, Raı Seyyum ve için en hafif kurtuJuı ı~kli budur. 
Raıı Kassa ordularının ltaJyan cep ~ il- * 
heaini ve sağ cenahını tehdit ettik • ŞimaJi §arki ve cenup cephele· 
lerini, 80 bin kişilik bir ordunun rinde henüz yeni bir hareket kay • 
harekete geçtiğini haber veriyor- dedilmiyor. Bir telgraf haberi ltal 
du. Bu haberin yayılmasından aon yan kuvvetlerinin cenupta Han-a
ra Adiıahaba hükfuneti dıfarıya n hedef tutarak JS kilometre ka
çıkacak haberlere sansür koydu. dar ıinıale çıktıklarJnı bildiriyor
ltalyan karargahı umumisi de iki sa da bunu teyit eden resmi ma
gün sadece, cepheleı·de ıükünet ol IUınat yoktur. Eııasen bu cephede 
duğunu bildirdi. O vakit Habe§ ıs, 25. halla 125 kilometre ileri
mukabil taanuzunun ve bilhaıısa lemenin hiç bir sücl tesiri yoktu'r. 
Eritre içinde ve ıağ cenaha müte- Çünkü, Allahın cehenneme eş 
veccih olarak yapılan aaldırımrn yarattığı bu çölde Habet ordusu - -

ALI BEY FIŞ FIŞ ! 
Bir Mmr hikayesi anlalacağnn: 
Kahirede (Ali Bey Fı§ Fıt) adın

da kendi halinde bir adamc:ağız 
varmış. Buna ıokakta gezen aerae
r& çocuklar ıataşırlıı.rmı§. Kim bilir 
talibin hangi cilvesile sokağa dü~
müş olan bu adam çok miileham
mil imiş. Fakat günün birinde Jedi
ğim aeneri çocukların takılmaları· 
na dayanamamış, bunlardan biri
nin kafasını, gözünü yarını§ ve la• 
bii mahkemeye dütmÜ§ ... 

Hakim böyle yaıhbaşlı, akıllıus
lu bir adamın kendine denk olmı
yan bir çocuğun başını gözünü yar
maamı yolsuz bulduğundan, daha 
karar vermeden evvel Ali Beye 
kartı kızgın vaziyette imiş. Batla· 
tnıf aormaya: 

- Baksana! Senin gibi yaşlıbaş
h, aaçlıııakallı bir adama böyle ba
cak kadar çocuğu öldüreıiye döğ. 
mek layık.mıdır? Cevap ... 

Mmrda birinin sözünü keımek 
için (SaJli Alennebi 1) yani (pey• 
gaınbere ıalavat getirin!) derlcr
m~ ... 

Ali Bey daha hakim sözünü bi· 
tirmeden: 

- Salli Alennebi! demif ... 
Hakim ve mahkemedekilcr ıala

vat getirmişler... Hakim beklemiş. 
Ali Beyin bir §ey ıöylemediğini gö
rünce: 

- E, ne diyecekıen de bakalım! 
Bu çocuğun .•. 

Tam o sırada Ali Bey bir daha: 
- Salli Alennebi 1 demiı ... 
Hikim ve ıaire tekrar ıalavat 

getirmi§ler... Yine beklemişler .•. 
Ali Bey yine bir şey aöylemeyinceı 

- Cevap verıene yahu! Seni ... 
derken: 

Ali Bey tekrar: 
- Safü Alennebi 1 deyince artık 

hakim dayanamamı§: 
- E! Artık sen halt ediyo:·aunl 

Bizimle alay mı ediyorşun ... Uç ke· 
redir salavat gelirttin! Bir şey aöy• 
lemedin! Nedir bu kepazelik? 

Deyince Ali Bey cevap vermi,: 
- Hakim efendi. ben aize üç de. 

fa peygambere salavat. getirttim 
diye bana kızdınız.. .. Ya benim pe
şimde bir sürü bacak kadar piç sa• 
bahtan akıama kadar: 

- Ali Bey Fı, Fı~, Ali Bey Fıı 
Fı~ l diye peşimden gelirlerae siz 
benim yerimde olsanız ne yapardı· 
mz? .. 

Bu söz üzerine hakim Ali Beyin 
beraetine bükmetmiş ... 

Bu kıuayı hiıae alacuklara tuı1u-
yorum. Arif ola13 ruılar I ~ 

R. FELEK 

POLıb 

Bir Amele Par
maklarını kaphrdı 

Hasköydeki frçır. ı fabrikasın
da çalrşan Ahmet, sol elinin par 
maklanm planya makinesine 
kaptırmıştır. Yaralı Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmış, kaza et 
rafında tahkikata başlanmıştır • 

• Evvelki gün Fener yolunda 
Kayışdağı caddesinde oturan 
Ankara tapu ve kadastro memu 
rin direktörlüğü memurlarından 
Safyeddinin boş ve hali arazisin 
de bulunan evin selamlık kısmın 
dan yangın çıkmıştır. Ateş, ev 
tamamen yandıktan sonra sön 
dürülmüştür. 2 bin liraya sigar -
talı olan bölük bundan 20 gün 
evvel sigortadan çıkarıldığı an
laşılmıştr. Bu hususta polisçe 
tahkikat yapılmaktadır. 

• 3370 numaralı yük arabası 
nr kullanan izzet, kemik yüklü 
arabasile Kumkapıya gelirken 
Yani isminde birine çarpmış, ba· 
şındnn vücudünün muhtelif yer 
]erinden yaralanmasına sebep ol 
muştur. Yaralı Cerrahpaşa has 
tanesine kaldırılmıştır. Suçlu 
izzet de yakalanmıştır. _ 

• Şoför Alinin idaresindeki 
1829 sayılı otomobil Cumuriyet 
caddesinde dişçi kalfası Mişele 
çarparak başından. yaralanması 
na sebebiyet vermış yaralı has
taneye v.:ıtırıhnrştır. 

Ogaden'de ilk m~vzile"'"ı""'·i·n·~·'*i _v_e_m_ü·:-ı 
dafaa hatlarını teıia ctmiı bulunu

yorlar ki bu hatta erİfmek için de 
en kıı.a yo1dan ltalyanların hiç olmaz 
aa 350 • 400 kilometre ilerHcme

leri lazımdır. Şimali §arki cephe
sindeki hareketse dunnuı gibidir 
ve Muaaaliye yapılftn taarnızlnr 

muvaffak olmamııtar. Fakat, bü • 
tün bunlar §İmdiden kat'i bir hü
küm vermeye yaramaz. Hakil<at, 
Habe§ impar torunun ve ltl'lyan 
matbuat nazırının dün söy1edikle-
ri gibidir: 

- Aaıl harp yeni ba§lamışhr! 

• * 

l 
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Konak -Basmahane Tramvayı 
izmir, (Özel aytarımr.z bildiriyor) - Bayındırlık Bakanlığı 

komiserliğinin teşebbüsü üzerine İzmir elektrik ve tramvay şir • 
ketile Bayındırlık Bakanlığı arasında yeni bir anlaşma yapılmış
tır. Yeni anlaşmaya göre; tramvay şirketi Konak. Basmane ara· 
smda yeni bir tramvay hattı inşasını. taahhUt etmiştir. 

Yıllardanberi bu hattın geçeceği kısımlar İzmir urayı ile şir • 
ket arasında daima ihtilaflı bir mesele halinde uzayıp gidiyordu. 
Uray, tramvay hattının konaktan başhyarak birinci kordondan 
geçmesini ve telgrafane merkezi önünden Gazi bulvarını takiben 
Ba maneye gitmesini i tiyordu. 

Tecim ve Endüstri Odası, urayın çizdiği bu hatta muhalifti. 
Çünki birinci kordondan tramvay geçmesi le oranın ticari faali • 
yeti sekteye uğrıyacak ve birçok tramvay kazalan olacaktı. Ba -
yındırhk Bakanı Ali Çetinkaya İzmire geldigi zaman bu i ken • 
dilerine izah edildi. Neticede hattın konaktan itibaren ikinci kor
dondan geçerek gümrük antrepoları önünde Dirinci kordona geç
mesi, birinci kordonda iki yliı etli metrelik bir yoldan Gazi bulva· 
rma kıvnlması münasip görti1müştür. 

Şirket, bu hattın inşası için icabeden malzemeyi getirtmiştir. 
1nşasına derhal başlanacak ve kısa bir zamanda tamamlanacaktır. 

Antep Surları Tamir Ediliyor 

Şehir dııınJaki A ntep kcıleri 

Antep,(Özcl aytanmız bildiriyor) - Antebin büyük ve tarih. 
sel surlarından bazdan büt~e müsaadesi nisbetinde tamir edile
cektir. Antep müdafaasında büyük yardımı olan kale ve surları 
harap olmaması için lazımgeJcn tedbirler alınacaktır. 

Antepte pamuk Zeriyatı 
:Antep, (Özel aytarımız bildiriyor) - Tarım Bakanlığı Mü

cadele Kolu Direktörü Recep Gürkmen, tarım durumunu ince
lemek üzere ehrimize gelmi ve bu arada pamuklarımız üze
rinde de ara§ttrmalar yapmıştır. Uzman aldığ sonuçları cjer-. 
hal Bakanliea oifdirmi tir. Bu mıntaftada yap ak r · 
çok yakında yeni bir önem verileceği anlaşllmaktaclır. 

Sakarya Köprüsü Yenileniyor 
Adapazarı, (Özel aytanmız bildiriyor) - Bayındırlık Bakan

lı ı, Adapazarı • Hendek oscsi üzerindeki Sakarya köprüsünü 
b~n olarak yaptırmağa karar vermiş ve bu işi bir müteahhide 
ihale etmiştir. Yakında inşaata başlanacaktır. Aşagıdaki resim, 
köprünün bugünkü hal-ini gösteriyor. 
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EDGAR WALLACE 
mak için size bir şeyler getirdim. 

Cebinden gaıetcden keBilmiı bir 
parça çıkardı. Brixan aldı ve okudu: 

'
4Maddi ve manevi haıtılıinuz 

gayri ka~ili tedavi midir? Öçununun 
ker-.;annda tereddüt mü ediyorsunuz? 
O kadar cc:ıaretiniı yok mu? İyili
ğinizi iıtiycn :r.ata yazınız. Poata ku
tusu.,, 

Brixan ıaşkın bir halde sordu: 
- Bu da nedir? 
- Bu gazete parçasr, Elmer'in kay-

bolmaıdan birkaç gUn evvel tatıdığı 
yelek cebinde bulundu, Madam El
mer elblacleri satmadan evvel, ceple· 
rini yoklarken bu gazete par!;asını 
bulmu§. 14 tarihli Morning Telc
graph'dan kesilmlıtir. Yanı Elmer 
kaybolmadan üç dört giln evvel ... 
Numara. gazeteye gönderilecek cevap 
numara ıdır. Tahkiakta göre, ilk is-
tiycn zat namına gazeteye dört mek
tup "elmi tir. Bu cevapları g8rilnil§
t c ı çiye benzıyen ihtiyar bir kadın 
ılmıştır. Ondan onra ba ka hiçbir 
• bulunamamı tır .. Diğer gazeteler-

de de ayni ıekıldc ilanları tesadüf 
edılmigtir. Fakat bu gazetelerden de 
gelen mektupları ihtiyar bir kadının 
aldığı anla tlmıştır. Be.iki de ayni 
kadın .. Her ilanda iyilik eden zat 
adrcı deği tlriyor. Bu ihtiyar kadını 
da gôrundi.ı u m hallelerde kimseler 
tanımıyor. Dükkancıların öyledilde· 
rine göre, biraz aklrnd n sakattır, 
çilnkil miltcmadiyen kendi kendine 
bir eyler konu maktadır. Adı, daha 
doğruıu ıoranlara verdiği ismi Sti
vin 'dir. Her defaaında, mektupları 
alabilmek için Marc imzalı bir mek
tup gösteriyor. Her halde Londrah 
olmadığı anlaşılıyor. Fakat polis, şim 
diye kadar bir tilrlU kendisini bula· 
madı. 

- Bulunduğunu farzedelim. Siz 
bu ilanlarla cinayetler arasında mil· 
naaebet görüyor muıunuz? 

- Hem evet, hem hayır! Yalnız 
ben size bu ilanların garabetini ve 
biraı da §ilphelf olduklannı haber 
vermeğe geldim. Şimdi de siz bana 
yeni haberler verecek iniz bakalım. 

Brixan bir aaat basından geçenleri 
anlattı. Arada bir Stainc& sualler ıo
ruyor, cevaplarını alıyordu. 

- Düşünceleriniz cok meraklı, 
hatta insana hayal gibi geliyor. Fa
kat elinize kilçilclık bir ip ucu gccir
diğinize kanaat hasıl ettinh: mi, arka
sını bırakmayınız. Do rusuı bu i te 
muvaffak olamıy cak ınız. Haylı ca-

ISTANBULDA f\lJT UBET 
Biz 1 tanbulda rutubetin en ziya• 

dt lodoslu havalarda olduğunu sanı
nz. Ama, aletlerle ve yıllarca yapı· 
lan mUşahedelerden çıkarılan iatatıs-
tiklere göre öy.e değildir. 

Bu istatistiklere gore, lstanbulda 
rutubetin artması ıkıncite rinde b ı· 
lar ve mart ayına kadar buti.ın kış 
mevsiminde rutubet fazlalığı devam 
eder. Şura ına dikkat e~ılmi tır ki, 
her ne vakit rutubet artarsa riu:g&ı 
ya şımalden, yahut sıma! ile dogu 
arasından veya şimal ile batı areısııı· 

Sinemasında 
- beklenilen neşeli hafta başlıyor 

FRANZISKA GAAL --= -
~ ki<"höraliçn•nö 'K•• fflmAninN feNalidE 1 
E (Kl•ine Muttl: 1 
~ ilaveten ı PARAMOUNT JURNAL: DOnya güıelJik kraliçeti ~ = Hııb"şıetan muhar~bf'ıinın en son ha vadısl"ri ~ 
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dan e er. Demek oluyor ki Istanbu· 
la rutubet bızlm sandı ımız gıbı ce· 
ııuptan ve Marmara Denızındcn de· 
ğil, şimal tarafından ve karadcnızden 

~-ÇAGLAYAN-__, 
(Eski Mulen Ruj) 

Her akşam muhteşem programı ile davam ediyor 

General Kôztm Dirih 

General Dirik 
Tekirdağında 
incelemeler yapıyor 
Tekirdağ, (Ozel aytanmı:ı: bi dirf. 

yor) - Trakya Genel lnspekteri K • 
zım Dirik, bölgcmız ilçe ve kamunla
nnı dolaşmaktadır. Dun akşam ;;ı:u
kôyden dönen general, şarap fabrika· 
sının ilzi.ım alışından sızlanan bağcı
lar bırllği mUme silleı:ini kabul et· 
miı. kendilerilc görü mU§tür. Bağcı· 
'ar birliginin inkitafı için bir satış 
kooperatifi kurulması imkanları araş· 
tmlmaktadır. 

lnspekter, Şarkoy kozacılrğı ile de 
ilgilenmiştir. lpek kozası üretimine 
elveritli olan Şarköy, yılda 60 • 70 
bin kilo ilrün elde etmektedir. Gene· 
ral Kbım Dırik, göçmen işlerim in
celemek üzere bugün Çorluya git· 
mıştır. 

Konyanın su ;,teri 
Konya. (Ozel aytarımız bildiriyor) 

- Yeni arteziyen kuyulan açılması 
işini bır İngiliz sosyetesi Uzerine al
mıştır. So yetenin mümessilleri bugün 
ehrlmize gelerek ışc başhyacaklar • 

dır. 

Cumuriyet bayramına hazırlık 
Mardin (Oıel aytarımız bildiriyor) 

Cümhurluğumuı:un l2 inci yıl bayra
mı için hazırlıklara ba lanmıştır. 11· 
bay Fehmi Vuralın ba!kanlığında 
toplanan komite kutlulama programı 
etrafında görüşmüş, iyi kararlar ver
ml§tlr. Uray, bayramda halka para
sız bir balo v~ree~ktir. 

Antepte çartaf e peçe 
Antep, (Ozel aytarımız bıldiriyor) 

Ilbay Ali Rıza Çevik, il yonetim ku· 
rulundan çarşaf ve peçelerin kalkma
ıına dair bir karar almış "'c hemen 
tatbikine girişilmiştir. Bu karar, ilin 
her tarafında memnuniyetle kar§ılan
mııtır. 

Nüfus sayımı için önemli bir 
konferans 

Sıvas. (Ozel aytanmız: bildiriyor) 
I tatistik Genel Yar Direktörü Sabit 
Aykut, yanında bir ecnebi mütehas
sıs olduğu halde dUn ehrimize gel
mi tir. Yar direkt8r, Yeni Hayat Si· 
nemasmda h lka, i yarlara ve öğret
menlere ısayım hakkında önem 'i bir 
konferans vermiştir. 

ı - Dr. l H S A N S A M l 

OKSURUK ŞUJ{UBU 
Öksürük ve nefeı darlığı boğma
ca ve kı:ı:amık ökaUrUklel'i için 
pek tesirli illiçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 
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nım aıkılıyordu. Scotland Yard'a 
kar ı mahcup ~\uraak, diye düşünü
yordum. Onun için, bizim taraftan 
yaptığımız tahkıkatın neticesini size 
ôykmek için, bu sabah buraya gel

dim. 
Aı &onra her ikisi sofraya otur· 

dukları zamanı kumandan dedi ki: 
- Ben de sizin fikrinizdeyim. Çok 

ihtiyatlı hareket etmek tazım ... Çün· 
kil mesele nazık... Şüphelerinizden 
hiç Scotland Yard memurlarına bah-
ettlniz mi? 

Brixan ba ını aladr. 
- Gene kat'iyyen bir ey göyle· 

meyiniz, alel"cele gidip tevkif etme· 
ğe kalkarlar, ıonra belki de ortada 
uçu ispat edecek bir delil bulama· 

yız. ÇUnkil pek hin oğlu hin olduğu 
anlaşılıyor. Siz evde taharr~at yap· 
tınız mı? 

- Öyle uharriyat değil .. Benim 
anladığım gibi seri bir arattırma ••• 

- Mahzenler var mı? 
- Zannederim. Bu tip evlerde da· 

ima mahzetıler bulunur. 
- MU~temilfitı var mı? 
- Benim gördü_ğUme gfüe yok. 
Brixan dini istasyon kadar 

uğurladı. Kumandan, neticeye imdi 
d11ha emin olarak döndüğünü söykdi. 
Tren hareket edeceği zaman da ilave 
etti: 

- Size nasihatim olsun. Bir an bile 
gaflete kapılmayıp daima müteyak· 

gelir. 
BUttin yıl içınde lstanbulun v~sa· 

ti rutubet derecesi 0,72 dir. Ancak 
bu sayı tabiidir ki büyük bi şey gös
termez. Asıl lazım olan her mevsim· 
de vasati rutubet derecesini anlamak· 
tır. Onlar da §Öyledir: 

Ilkbahard O, 72; yazın 0,62; son. 
baharda 0,73; kışın o.sı. 

Halbuki Tıstanbul ile ayni coğrafya 
seviyesinde bulunan b.a§ka yerlerde, 
rutubet Istanbuldakinden daha azdır. 
Me ela Ncw-York lsuınbulla noktası 
noktasına ayni seviyede olduğu hal· 
de orada rutubet ancak vasatı o 67 
d~ • 

Demek oluyor ki lstanbul - hava-

Eftalya Sadi Beıtcklr Bımen 
Pı ogramımızda bu haftaki yeoillklcr ı 

1 - EFTALYA SADi - Bestekar BIMEN 
AYNI SAHNEDE ve BIRLIKDE DINLIYECEKSINIZ. 

nın sıcaklığı ve tazyiki bakımlann- 2 .._ Milli duygularımıZJ ifade eden Zeybek tOrküleri danaları ile 
dan o:du u gibi - havanın rutubeti ber11ber ( EFTALYA SADt tarafından ) Tel 40335 --~ 
bakımından da gerçekten bulundu~u - -- - ı• 
yere nisbetle daha çok şimalde sayı· ! .11111111111111111111IU111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il il " 

labUecek bir §ehirdir. ::: • T T • H A D ı M • L LA 1 Ş.u kadar ki, 1stanbulun )'az, kış § 1 1 1 1 ; 
ek ık olmıyan rutubeti yağmurların - 1 
çokluğundan ileri gelmez. Burada E T • • k s • rt ş • k t• i 
~atmurıu günler bir yıı i~inde vasa. § u r ı g O a 1 r e 1 e 
tı olarak 95 gündür. Bunun da en • 1 
çoğu kı§ içerisinde olur. Ondan son. ~ Harik ve hayat üzerine si1ıorta muameleleri İcra eyleriz. 
r en çok yağmurlu gilnler 6onbahar. - 1 
da görülür. ı kl>aharın da sonbah.u- E Sigortaları halk İçin müsait eraiti havidir. 1 
dakine yakın bir derecede yagmur ::: M . . • 1 
yağmasa da yaz rnev-siminde Ista:ıbul· E erkezı ıdaren : Galatada Vnyon Hanında ~ 
da pek z yağmur yağar. İstanbul ;: A 1 h• d 1 
yazın dcta kurak memleketlerden ı: centası bu unmayan şc ır1er e acenta aranmaktadır. I 
sayılır. Yağmur günlerinin sayısı ba-JE: Telefon : 4.4887. 7802 J 
~~ı~dkantl Isdtanbul c

1
n ~Ü7.el havalı m11 llllll lllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllll I 

m e e er en sayı an Fransarun 1 
cenubu ile İta] aya b~nzet. ı •~~~!!!!l!i!!!!!!!!!!iii!!i~~~~~ 

şu haıde;r tanbiı1u bulunduğu yer- tşte b üyUK bır Den·ız yolları 
den daha şimaldeki §chirlcre benze. 
ten rutubctine ~a ka bir sebep ara- şaheser 1 ş L E T M E S 1 
malıdır. Bunun ıçln de pek uzaklara 
gitmeğe IUzum yoktur, çUnkil Knra- K A s T A 
deniz Istanbulun yanıba ındadır. ls-
tlır\bulun ulı,ıb Jı.:arA '-i6tt .--~~-...-~ ... - -

lı~ 1 
Fakat yalnız rutubetin çokluğun

dan dolayı htanbulun havasını bo· 
.zuk saymak ta Ulzımgelmez. Verem· 
li hastalar için ıanatoryom yeri olıın 
meşhur Da11os, Istanbuldan daha çok 
rutubetli bir yerdir. Oradı bir )•ıldıt 
vasati rutube't derecesi 85 dir. Arıcak 
orada sis yoktur. 

Sağlığa en ziyade ıarar veren ey
lerdcn bfri güneşin ışığını kapıyan 
aislerdir. 

lokman ~ekim 
Hasek hnstane11 eı ldıye ve 

ZiJhreviye şefi 

Doktor 
NURi OSMAN 

EREN 
Beyo§'lu, Elha mra Apr No 3 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 
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kız olmak ... Çunkü bu adamın hem 
merhametsiz, henı de bUtUn tedbirle
rini almış zeki birisi o•,;'.ugu anlaşılı
yor. Çok rica ederim, hasmın ıeka61nı 
hor görmeyiniz. Bir glin, sizin de bu 
Alemden el ayak çekip gittiğinizi işit
mek istemem. 
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DEFTERDEKİ Sf LtNTl 

İstasyondan Brlxan'ın odasına gi· 
den yol, Adele'in oturduğu sokaktan 
geçmiyordu. Oyle olduğu halde Brix-
an odasına dönerken, 'yolunu çevir
di, genç kızın kapısını çaldı, fakat 
sabah yedide çıktığını öğrenince me
yuı oldu. 

Knebvorh bu ıc!er de South Dov
no'da dıJ manzaraları çeviriyordu. 
Brixan ıtUdyolara uğradı. Ortalığı 
bomboı buldu. Yalnız Knebvorth'un 
katibi ve bir de bir ,un eelmiı olan 
senarist oradaydılar. 

Katip dedi ki: 
- Nereye gittiler de çeviriyorlar, 

doğrusu iyi bilmiyorum, Mister Brix
an 1 Fakat Arundel civarında bir yer· 
!erde olacak. Mis Stelta da bu sahah 
geldi, benden ayni şeyi sordu. Fakat 
zannederim, Mis Adcle'i yemegc ça
ğırmaga gelmişti. 

- Yok canım, e er bir daha gelir
ge, Mis Adclc'in başka bir randevu 
aldığını söylcyinit, olmaz mı? 

Öteki giılümsiyerek peki makamın 

ltalyaneasında da, Almancasın 
da da baş rolde ilahi yı ldı z 

MARTHA EGQERTH 

italyancası 

MELEK' de 
Almancası 

IPEK'de 
\1ARTHA EQQERRTH'ter 
başka bütün artiıtler her iki 
nüabada ayn ayrıdır. 

SUCiÜrt TALEBE SE· 
Ansı SAAT 1 DEDiR. _______ , 

Dr. HAZIM --

da b şını i di. 
- Her halde izi çok bekletmez 

zannedenm. Çiınkü Knebvorthla çev
rilen sahneler oyle pek uzun sürmÜ· 
yor. 

Brixan. 
- A canım, dedi. ben size kızın 

benimle randevusu var, dedim mi? 
Katip birdenbire başka bir mcvzua 

atladı: 
- Ah. Mister Brixan, hatırlıyor 

musunuz? Siz Mi Alede'in senaryo
ları araEından çıkan bir k!ğıt parça
sı hakkında tahkikat yapmı tınız:. 

- Evet, öteki müsveddeler bulun· 
du mu? 

- Hayır, fakat yeni ıenari&t bana 
bir §ey söyledi. Fosa bütün gönderi
len senaryo mUsveddelerinin isimle
rini bir deftere yaıardı. Bunlardan 
bir isim çin mürekkebi ile karartıl· 
mış .. 

- Şu defteri görebilir miyim? 
Hemen defteri getirdiler. Koca bir 

muha ebe defteri! Sayfalar sütunlara 
ayrılmış, senaryonun, müellifn adı, 
adresi. gönderildiği tarih, yahut iade 
edildiği tarih. 

Brixan defteri, Knebvorth'un ma
sasının Uıerlne koydu ve senarvo 
muharrirlerinin listesini tetkike baş· 
ladı. Detektif dedi ki: 

-Eğer bu muharrir bir senaryo 
göndermişse. başka senaryolar gön
dermiş olması da muhtemeldir. Daha 

Acenteleri: Karak6y K8pt0bap 

Tel 42362 - Si k el Mllhllrdar· 
111111 taae ncuı. 22740 nur 

Mersin yolu 
KONYA npuru 13 birinci

teşrin PAZAR gGnü aaat 10 da 

MERSiNE kadar. 646360,, 80S~ 

Trabzon yolu 
ANKARA va puru 12 Birin· 

citefr in CUMARTESi günü aa· 

at 20 de HOPA 'y• kadar 
1'6361,. 8056 

Ayvahk yolu 
MERSlN •apuru 12 Birinci· 

teırln CUMARTESi gilnO saat 
17 de IZMIR'e kadar. "6362.,8057 

Trabzon yolu 
KA RADENiZ vapuru 13 Bi· 

rincite,rin PAZAR gOnü saat 
20 de RIZEYE kadar 116370,, 

·~~~~~~~~~~ ... -
silınmi yerler v r mı? 

Katip başını salladı. 
- Ancak bu var. dedi, sonra !;ı.I 

defterin haline bakın. Burada çalıf 
mağa başladığımız giındenberl. 'j 
varda senaryo göndermiyen bakk8 

çırağı bile kalmadı. Çeşit çe it filctf' 
ler mi, teklifler mi istcmeuiniz? • :ııı· Bnxan parma~ını yukardan a,eaı. ( 
ya gezdirerek, isimlere birer bit" 
bakmıya ba11ladı. Miltemadıyen sa~ 
faları çeviriyordu. Birden parrrıd 
bir ismin üzerinde durdu. 

Serlevha: '4 Korku ve dehşet içııı· 
de .. Yazan: Sir Gregory Pcn. 

Sekretere aof1!u: f 
- Gregory daha ba§ka ıenaryol• 

da yazdı mı? 

- Evet, .rannederim. bir sen•~ 
daha glSnderdi, ismini biraz daha ıt11• ride bulabilirsiniz. Mis Stellaya ı1l 
naaip geleceğini zannetti~i senar ;a 
lar yazardı. Aradığınız adam o de~ 
ya? 

- Hayır, gönderdiği mUsveddeJef' 
den burada var mı? 

- Hepsini iade ettik. Öyle saç~ 
sapan şeyler yazmıt ki. Ben bir. t~ 
nesini okudum. Zannederim ki b•''o-
6abık edebi dlrektlSrUmüz bu senan t 
hırdan birini Knebvorth'a kıtbul c • 
tirınek için hayli u~raşıyordu so ,. 
ra i'ittiklerimize göre, Fos bu t 
raflardan da hayli para 11uruyorr11 

r Arkas "8 



. c MAL -=ı- Japonya Adisababada Bir 
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YUNAl\h:iTAhDA KHALLlt\ çı 1 uruyor 
Yunaniıtanda evvelki ıün kral· Tokyo, 11 A.A. -Japon hükumeti önümüzdeki Kanunusanide 

cılar tarafından yapılan bır darbe A.?iaababada bir elçi~ik kurmaya hazırlanmaktadır. Şimdilık bu. 
He rejim meıeleai biaabutün yeni bir gune kadar bkendenye konsolosu bulunan Kurok'yi Adisababa. 
•afhaya ııırmiıtir. Hatırlardadll' ki ya konsoloı tayin etmi,tir . 
rejim meaeleıi aon ıeklile, ıeçen R b 
Martta Venızeliıtler tarafından ya· Ja~nyan.ın <?ma ily?k müsteşarı Nakayamanın Adisababa-
pılan iıyan hareketile baılar. Ger· ya tayın edılmeıı bektenıyor. Nakayama'ya bilihara elçi ünvanı 
çı bundan önce de rejim meseleıi verilecektir. 
halledılmit deiildi. Cwnurluiun i· 
lanından ıonra yapdan ıeneloy da 
ekalliyet te olaa, büyük bır kutle· 
hın krallıia taraftar kaldıiını ıöa
tennitti. Bununla beraber, kralcı • 
lar, Çaldariıin it batına geçmeııile 
~eticelenen ıeçimden ııonra d~hi ~ 
Jırn meıeleaini kurcalamak nıyetın· 
ele görünmüyorlardı. Mart iıyanı ~
)'ur bir halde olan ihtiraıları tahr:ık 
~tti ve rejim meaeleai butün hara· 
:retile tazelendi. Eıki bir kralcı olan 
B~tbakan Çaldariı olm~ıaydı:. bel· 
kı de krıtlhk hiç meraaıme luzum 
kalma.dan ilan edilirdi. Fakat kral 
taraftan olmaaına rağmen, Ba~ba
ltan rejimin deiittirilmeıinde isti • 
cıal gÖtt.erilmemeaini ye me:ıelenin ira 
)'a bırakılmaaını tavaiye etti. Yu • 
han nıecliıi araya müracaat kara
tını verdikten sonra dağıldı. 

Bundan sonra kralcıların bu &ra
Ya müracaattan evvel rejimi degİf· 
tırnıek yolunda mücadeleleri baflı• 
Yor ve bu mücadele gittikçe ıiddet• 
leniyor. Bir taraftan cumuriyetçi, • 
ler iraya miıracaatin bitaraf ~ır 
hukünıet tarafından yapılmaamı ıs
l~rken, diğer taraftan kr.alcılar. ~a 
hıç araya müracaat edılmekaızı~ 
kralın geri gelirilmeıinde ııırar edl· 
)'orlar. Bu iki ifrat arasında sıkış1p 
kalan Çaldaria, ilk zamanlar bita· 
~af lığ mı muhafaza etmeie muvaf • 
fllk oluyor. Fakat Almanyaya yap
tıgı bir aeyahatten ceri döndükten 
•onra müfrit kralcılann tazyiki ile 
' taçlı demokraıi., ye taraftar oldu· 
iunu bildiriyor. Kabinesinde de 
lcralcılan tatmin edecek deiitiklik 
Yapıyor. Bundan aonra krallığın ge
:ri ıelmeıi bir formalite meaeleıi 
halini alıyor. Bu formalitenin de üç 
1'qriniaanide yaprlmuına karar 
~eriliyor. 

Fakat müfrit kralcılar bu tarihi 
de beklemeden bir darbe ile cumu· 
ı-.yeti ilıa ederek krallığı ilan edi· 
Yorlar. Bu hidiaenin garip tarafı 
tudur ki. eıkidenberi kral taraftan 
olan Çaldaria, araya müracaafü.ın 
evvel krallıiın seri gelmeaini ka • 

:~ ~ · :wnı~--::~ ~tıhak eden eski cumuriyetçi Koa
diliı, darbeyi yapanlann batında • 
dır. Yani dünkü cumuriyet rejimin· 
de hükumet kralcılann elinde idi. 
Bugünkü krallık rejiminde de bü
lcümet eakiden cumuriyetçi olan bır 
Politikacının elindedir. 

Daha garibi, darbeye rağmen, &
l'aya müracaat programında hiçbir 
deiitiklik olmadıiı ve bu muamele
nin de yapılacağı bildirilmektedir. 
Bakalan Yunaniıtan daha bize ne 
ıaribeler ıöıterecek. - A. Ş. E. 

Londrada yapılacak 
deniz konuımaları 

Londra, 11 A.A. - Asli kon 
f eranım değilse bile, bazı deniz 
konuşmalarının sene sonundan 
evvel Londrada yapılması miıh • 
temel görünmektedir. İta~ya. ve 
Fransa Amerikanın da ıştıra
ke eğg[n göründüğü h.u g?~üş_ .. 
:rnelere muvafakat ettıklerını bıl 
d i nnişlerdir. 

Cenevredel(i durum aydınla • 
nınca, ilgili devletler delegele~
nin Londrada toplanması derpış 
edilecek ve en kuvvetli deniz 
devleti ile beraberlik hakkının 
tanınmasını isteyen Japonyanın 
bu iıteiinden do~an ~aşlıca 
:rnüşkilin bertaraf edılmesıne ça· 
lışılacaktır. ----

Müthi• bir hrtına 
Brunsvik 11 A.A. - Bur~ya 

Yakın Rant~ym mevkiinde şıd -
detli bir fırtına 100 metre uzun· 
luğunda bir bina çatısmrn y~rr
sını mücavir bir binanın Uzerıne 
fırlatmı,ıır. Birçok kimse ağır 
ıurette yaralanmı,ur. Bunlann 
altrsı ameledir ve hastaneye kal 
dırılmışlardır. • • 

1 talyan Bankaıının vuıyeti 
Millno 11 A,.A. - İtalyan 

bankasın~ 30 Eylul .~arihli .~i • 
linçosunda görüld.Uğune ~ore, 
altm ihtiyat a~çesı ~,25 mılyar 
liretten 4,33 mılyar lırete ve ~ıy 
:metler ihtiyatı da 392,53 mıl • 
Yandan 417 ,93 milyona çıkmış -
trr. Rehin üzerine ikraza~. 2•63 

tnilyardan 3,01 milrara yuksel -
:rniştır. Tedavuldekı evr~kı. nak
diyede 15 milyarı geçmışttr. 

Zecri Tedbirler Etrafında 

Fransız, İngiliz, Sovyet 
Gazeteleri Ne Yazıyorlar 

Ruslara göre, Uluslar Sosyetesi ilk defa 
olarak mütecavize karşı seferber edilmiştir 

Paris, 11 A.A. - Cenevrede yan olan bu hadise iki bakımdan 
51 devlet İtalyanın paktı çiğne· daha ziyade önem kazanmakta· 
mekten suçlu olduğuna karar dır. Evvela şu bakımdan ki, U -
verdiklerinden, gazeteler. bu lu11lar Sosyetesi konseyi, harp 
mahkumiyetin hemen hemen sonu dünyasında arsıulusal ha
toplulukla alınmış bir karar ol • yatta büyük bir rol oyniyan ve 
duğunu önemle kaydetmekte • hakkında haklı olarak genel bir 
dirler. sempati duyulan büyük devlet • 

Echo de Paris gazetesinde lerden biri aleyhine durum al -
Pertinax, temin edilen toplulu- maktan çekinmemiştir. Sonra 
ğu istisnai bir hadise telakki et- yine şu bakımdan ki, Uluslar 
mekte ve İtalyan ahalisi faal ve Sosyetesi konseyi, bir iki dev -
zen~in olan !atin Amerikadaki Iet hariç, Uluslar Sosyetesinin 
devletlerden hiçbirinin bu karar öteki üvelerinin hicbir menfaati 
dışında kalmadığım kaydetmek olmadığı bir anlaşmazlık işine 
tcdir . müdahale etmiştir. 

Pertinax. bilhassa şunları ila- Eğer Afrikadaki hadiseler. ile 
ve etmektedir: ride daha önemli surette yapı • 

"Aloisinin yürüttüğü muha • lacak süel camışmaların bir ge
kcmeler, delegelerin şahsi görüş nel provası gibi telakki edilirse 
lerini ve hislerini sarsmıştır. Bu denilebilir ki Cenevrede olan bi· 
delegeler, Habeşistan'ın. esasen tenler de öyle carpışmalar vu -
ftalvan tavassutu ile Uluslar kua ~eldiği takdirde alınması 
Sosyetesine girdiği gündenberi kabil olacak tedbirlerin genel 
hicbir fena harekette bulunma - ~~ Bu~cnel prova. kü • 
dığını ve Hab.fistan•a tcırşr ka· çük veya biivilk herhanl?fbir~v 
rar verilmesini istiycn halyanm nına memleketine tecavüz vapll 
bugüne kadar beklememesi ve dı~ı ve bilhassa bu tecavüı ic ve 
ayni zamanda ortada mevcut ol- dış siyasası biltün dünva efkar1 
mıyan bir kararı tatbik etmek ro nı kendi alevhine tootamtf' bir 
lünü yüklememesi gerektiği fik devlet tarafından icra edildiği 
... :-d • ..ı: .. ı .... -ii'»ai..aıuv~fakiy~ ~dltdlrde -·uı ............. __, :.-ı u iti idare .an ll~tin e _ , U•uu ~,,.etesuun 
nerjisine ve kuvvetine bağlıdır ne k~dar ~i! ~rahatlew hareket 

.,, edebılerr(fını 1röstennege yara • 
lnriliz ıazeteleri kararı maktadır. İşte bundan dolayıdır 

nasıl kar.dadılar ki, sonradan alınması muhtemel 
Londr~. 1 1 A.A. - Lo~d~a başka kararlar haric. Cenevre -

gazetelen, Uluslar Sosyetesının nin yalnız bu kararından dahi 
zecri tedbirlerin tatbikine dair çok memnunuz. 
olan kararını tefsir etmektedir- I 1 1 " d. ı 
ler: ta yan ar ne ıyor ar 

Timcs. sosyetenin, italyanm 
takındığı durum dolayısiyle ken 
disini ya faaliyete ge~mek, ya· 
hut mesuliyetelrinden ferağat 
etmek şıklarından birini seçmek 
zorunda ~öründüğünü yazıyor 
ve diyor ki: 

"Aloisi, Habeşistanın teşkila
tı iY,i. ıay1sı çok ve hayrete de • 
ğer derecede teçhiz edilmiş bir 
ordu tarafından istilasını, meşru 
bir müdafaa Jıakkı olarak gös -
tenneğe kalkı,tJtı zaman kendi 
sini mütecaviz bir devletin yapa 
bileceği en aykın bir propagan· 
daya kaptınn~ bulunuyordu . ., 
Daily Telegraph gazetesi, bütün 
dünyanın İtalyanın hareketleri -
ni itirazla karşılamakta olduğu • 
nu yazıyor. 

Daily Herald gazetesi, Ulus
lar Sosyetesinin, muzaffer ol -
mak istediii takdirde çabuk. ke
sin ve sarsılmaz bir tarzda hare 
kete geçmesi gerektiğini kayde 
diyor. 

Bunların tersine olarak Daily 
Mail, zecri tedbirlerin tatbikine 
başlamazdan evvel, birkaç gün 
gecmesi gerek olduğunu yaza • 
rak. sosyetenin yerinde olmıyan 
bir istical göstermiş olmamak 
için akilane bir surette hareket 
edeceğini ve böylece a-örüşmele 
re vakit bırakacağını illve edi • 
yor. 

SoTyet Ruıya 
karardan memnun 

Moskova, 1 l A.A. - Uluslar 
Sosyetesi konseyinin aldığı ka 
ran tefsir eden JoumaJ de Mos· 
cou gazetesi, baş yazısında has
saten diyor ki: 

"tık defa olaraktır ki, Ulus • 
tar Sosyetesi miltecavize karşı 
savaşmak için seferber edilmi$ 
bulunuyor. Esasen dikkate ,a -

Roma. 1 1 A.A. - Cenevre 
kararı hakkmda tefıiratta bulu 
nan Popolo di Roma gazetesi di 
yor ki: 

"18 ay Mançuri harbi ve 26 
ay Paraguay.Bolivya harbi esa· 
sında tatbik edilmemiş olan 16 
mcı maddenin şimdi ftalyaya 
karşı tatbik edilmesi insanı isya 
na sevkediyor. Bunun sebebi, Ja 
ponya ile Paraguavm. Uluslar 
Sosyetesinin karısık usulünün 
sonunu beklemeden Cenevrede 
müzaheret temin etmiş olmaları 
dır. İtalya, Cenevreye karşı ha
lisane hareketinin cezasını çeke 
cek. ftalva ile Cenevre arasında 
teşriki mesai, konsey İtalyavı 
mütaarız olarak tanıdığ'ındanbe 
ri mUnkatidir. Bu andan itiba • 
ren, İtalyan ruh ve vicdanı artrk 
Cenevrede değ-ildir. Zecri tedbir 
ler masum bir komediye ve fa
kat ayni zamanda en feci bir so 
nuca varabilecek bir ser~üzeşt · 
tir. Mussolini, sivil seferberlik 
dolayısile sövlediii nutukta bu 
iki imkanı göTönünde tutmuş • 
tur. Gözleri Afrikadaki hadise • 
tere dikilmiş olan İtalyan ulu • 
su. önderinin emirlerini dislplin 
ve tevklc beklemektedir • 

Hollandada fiatlar yükaeldi 
Amsterdam, 1 ı A.A. - Bir • 

li:ac; gündenberi bazı Hollanda fe 
birleri halla, çok fazla miktarda 
yiyecek utm almaktadır. Bu 
muameleler, fiyatları yükselt • 
miştir. 

Roterdam şehrinde uray, hil· 
kumeti durumdan haberdar et • 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 
Hükumet de bir bildirik neşret· 
mif ve bazı ihtiyaç maddelerinin 
ziyadeaiyle azalması hakkındaki 
bedbin •ayiaları yalanlam1ştır. 

[ GRANDÜK'ÜN HATIRALARI l 
Çeviren: M. Rasim OZGEN ) 

Petresburg Kışlık Sarayını Sarsan Bir infilak 
Ve ölüm Getiren Aşk 

-ı-
Gren~ük Al ksandr'ın bet'adıirmız 

hatll"alan, Rusya impanatorluk h•ne
danın•n erki rejime nihayet veren ha 
diaelerin tarihi hakkında t•mdiye 
kadar intitar etmit o1an veaikaların 
en ehemmiyetli.ini ~kit ediyor. 

Grandük, bu '\ıtınlan, 1929 aene· 
ıinıcle inailizce yazdı. Hatınlar, ilk 
ev"I Nevyoricta İnti,.,. etti ve pek 
büyük bir merakla kartılandı. 

Hatıraler, 1933 aeneainde M"de
moir:ılte Foumier • Bargoire tl\ra
fmdan fnnııızcaya terdi.ne e lildi ve 
l.es Annaleı rr.ıecmuasrnda P>'e•-o•un
du. Bu ne~riyat, Fran•a~ııı dn hüyük 
bir ehemmi)•etle tdİ\kki eı'i1 di. 

Gra.ndük AleJuandr, 1933 a9""e·i 
Mayıııında. Niate vefat etti. Ke11d.ıi, 
aon Çar ikinci Niko!a'nm i!tinci de· 
r•?ıee f'tnOOTadıesi ve er!İ"teıi idi. ikin. 
ci Nikola'nın hemtireıi Kıt-ny• ile ev
lenmişti. Bu iki katlı rabıta, imparil• 
torla onun araaında bir umimiyet 
husule ret:innittiı- Şüphesiz.. bu aami 
miyeti, arasrna., fikir ayrılıklım f r
bn1tlel!'ı da bnfat'Hl'""ıth. Cra11dük, 
Çar lkıinci AMnandr'm katlinden 
Rus • Japon h&Tbine ve ~Hrırin .e•ir 
düştüiü Bolııevik if.tiliJ"ne kadar 
gördüı?ü ve bildiii veka.,ji anlabyor. 
Grandük, İmpentorluk hükümct;nin 
ittihaz ettiği •M•lr kararlara iıtirak 
etmitti. 

Grantlült Alek•andr relika~u Grand düfes Xenia ile bir artıda .•• 

O, 1915 ve 1917 senelerinin en ft.. 
ci lladiselıerinde ve hilhl\J11a. demadı 
Y...u.,Jun Raşputini öldürdiiğü eı· 
nada Car ile Çariçenin yuunda bulu. 
nuvordu. 

Biz. bu ehemmiyetli eaerin en he
yecanlı ve en k'\11anl•k al1'hırrnı cözen 
valc'alannı MÇtilc. Cr,."ctük. bu f!H· 

rinde, lcainbin.deri Nil< (ikinci Ni
kolanrn küçidc İsmi) yi, et:rafın~l\kİ 
nazman, ... yı, hiç kimaevi sahahet 
etmiyM. 

T-a.vir ettiği vak'alann r.ek doğru 
ve pek ciddi olduğunu hisııett'ren 
Grandük. buan onları en ımklı saf
halar halind~ de anlatıyor. Bu ıuret-

lizmin l~hinde beliğ nutuklar irat e· 
diyorlardı. 

Muharrirler. yüksek mektep tale
beleri, doktorlar. avukatlar, tüccar· 
lar, bUyUk memurlar. koleliği daha 
on dokuz sene evvel ilga etmiş olıan 
bir memlekette cümhuriyet idarf'sinin 
kurulduğunu gormek i~tiyorlaı dı. 

Halk n onda sekizi ümmi idi: öyle 
iken münevverler reyiam ha!tkı ve 
fevkal:Lde "Salahiyetli bir parlamento 
i&t mektc ısrar ediyorlar ve bunda 
sabırsızlık gösteriyorlardı. 
HUkiımdarın uysallıgı, başvekil ol

mak iıtiyenlerin iııtihasını artırıyor, 
zabıtanın z;\fı ihtilllcilerin cüretini 
arttırıyor, hiçbiı !tY ıuikaatlere mi· 
ni olamıyordu . 

Hiikiımdan katletmek fikri havayı 
sarmııtı. Bunu Dostoycvııki'den da· 
ha canlı anlıyan yoktu. Onun yazıl~
n. bugünkü Bolşevik kıyamına hakı
ki bir kehanet addolunabilir. Çarın 
ansızın olumundcn bir milddet evvel. 
J 881 senesinde; mesh ur Rus kitap 
naşiri Suvorin ile bir mükilemc~in· 
de, Postoyevaki hayrete şayan bir 
kanaatle : 

- Benim ıon romanımda, Kara· 
mazof kardeşler de ıkinci bir &örüt 
hassası bulduğunuz görünüyor: fakat 
alt tarafını görmek için bekleyiniz. 
Ben Aleta Karamazofu itiklhndan çı· 
karıyorum; o monarşist oluyor ve be-

~•.- Cibuti • Adisababa 

Grandük Alek&andr'ın bir portren 

le bu hatrralar, krvmetleri dn-ecesİn· 
<h müeuir bir tekil alıyor. Franıl7-
ca Anal mecmuası, eser hakkındaki 
hükmünü tu sözlerle tes"it edi.,nrr 
"Bu hatıralar okunma.dan, büyük 
Rus hidi ... i hakkında, bir F"ıkir edin 
mek imkansızdır.,. 
lkinci Aleksandr'ın aşkJan 

ve öJümü 
. 188.0 ırnesi kısının ııiııli bir gece· 

sı.. $ıddetli bir infilak. Sen Peterıı
burg kr"lrk uravmı ıuırstı ve zemin 
katı~rlaki hassa lnt'aları karaq~fihını 
tahrıo etti. J{ırk Pbit ve asker 6ldü. 
FcHiket. tam bıivük te~nfatc:ının ııft· 
lon kapısında ~öründü u ve: ade o • 
duğu usulde: 

- Hasmetliı tmparator ! •. 
Sözlerini söylediği anda vuıcua 

geldi. 
Bodruma konulan bombanın !ma

lind,. vaoılan küciik bir hesap hataaı 
yüzünden, Çarrn huımsf daireleri 
kurtulmuştu. Birkaç çini kırıldı ve 
camlar parcalaıia,.ak uctu. Hasar bun 
dan ileri gecmcdi. Seri bir t~hkikat. 
yeni ia~al edilen saraya menıup bir 
oda hlzmetclsinin o anda ortadan 
kavboldnğunu meydana cıkardı 
. Bu ııdam, hic süphesiT.di ki. Nlhl
lı.zm tumive edilen ihtilal partl•ine 
mensu!'tu. Bu parti. Bolf'evizmirı pif 
tan idı ve bunun gibi onuo da azala· 
n, eski rejime ait bulunan her şeyi 
tahrip ve imhava memur erlilmİ!ltİ 

"'.'ihllıtler. 1870 te tedhi' hareket
ler.ın.e ~aşlamttlardı ve hür iüsıınee· 
U ıkıncı Alekeandr'ın. cinavct dava
larına jüri usuliitıü ithal cmı•tıi sa· 
y~si.n.de, bu parti ~emi azıv:ı almıstı. 
Nıhılıstler, artık daima b :ıet "de
cekl~rinc emniyet gN;-mi 1 r:ii T..fııt 
ta bır gene kı~. Vera Zasulih 1878clc 
Sen-PctcrsburJ! umumi vaFl'i Trcno 
fun uzerinc bir kurşun sıktı~ı kin 
muhakeme olunurken. o lamana ka
d~r !1'1isli görülmemiş bir vak'a oldu· 
Hakımlcr, ihtilalci kızın, hatta Nihi· 

ŞGmendlter flattı 

Paris. 10 A.A. - Müstemle • 
ke bakam Rolen. Cibuti Fran • 
sız • Habeş demirvolunun duru· 
mu hakkında şu beyanatta bu 
lunmuştur: 

Bu hat üzerinde şimdiye ka
dar hiçbir hadise olmamıştır. 

Fransa. tamirat atelyelennin ve 
ekseriyeti Fransız olan Avrupa 
hlar kolonisinin bulunduğu Dı· 
redaua istasyonuna müstemleke 
piyade alavmdan bir müfreze 
göndermiştir. Yanlış bir haber• 
de. Habeş hükumetinin kendi 
kıtaatı icin bu hattı müsadere 
ettiğ'i bildirilmektedir. Halbuki 
Habeşistanın buna ihtiyacı yok 
tur, cünki demiryolu kumpan · 
yasile olan kuntratosu, sava, ha 
tinde hilkUnıetin bu hatta e ko· 
yabilece~ini derpiş etmektedir. 
Fakat Habeş hükCımeti şimdi 
ye kadar demirvolunun kullanıl
ması hakkında bir talebde bulun 
mamıştır. Böyle bir taleh halin
de, sermaycsının ekseriyet: 
Fransız olan kumpanya mesele· 
vi Paris hükumetine bildirecek· 
tir. 

Rolen, Fransız Somalisinde 
tam bir sükun mevcut olduğunu 
ve buradan Fransız kolonisinin 
himavt"!si ve ~iik•1nu muhafazası 
i<;in kıtaat ~füıderilmis olduğu
nu ilave etmh:tir. 

Memel seciminde 
Almanlar kazandı 

Roma, l 1 A.A. - Gazeteler, 
Memel seçiminin şimdiye kadu 
belli olan sonuçlarını dikkatle 
takip ediyorlar. 

Mesaiero g-aıetesi. A~manlar 
taraf mdan elde erli len muvaff a • 
kıvetin biitün tahminlerin ü"ti.in 
de olduğunu kavdederel{. Me -
me!cie normal ı1urumun herke • 
si memnun edecek bir tarz bul • 
masını temenni etmektedir. 

nim saf Alepm çarı katlediyor. 
Rusya üzerinde yeiı 

Pederim. kıshk aaraydakl feci hi· 
diseyi haber alınca, Sen • Peterspur
ga cftmege karar verdi. o. bu karı
şıklık esnaaında, pek aevıfli karde • 
şinden ayn .almıya ka lanamazdı. 
Gelecek kışı şimalde geçirmek için 
hazırlanmak emrini a -dık. 

Bütün Rusya üzerinde, agır yeJı 
bulutlan kanat germişti. Büyük gar· 
tarda bizi karşılamıya gelen bir5ok 
generallerin yapma memnunıyetleri 
içlerindeki enditelerini gizliyemlyor• 
du. 

Devletin istikametsiz dümeni d.ıha 
kudretli bir ele geçmediği ulcdirde 
hayatına karşı tevali eden suikaf.tler
den, -çarm. uzun zaman yakasını kur 
taramryac.ağını herJcu anlıyordu. 
Buı kimseler. pederimin hüküme • 

tin başına geçmesine tara.ftardı: çiln• 
kiı on ar onun ktym~li a.keri ev!ll• 
.iını ve sağlam siyasi fikirlerini tak· 
dir ediyorlardı. 

imparator hanedanın en niUuılu a• 
ıalardan pek azı muhitlerine girmiş 
olan bir ecnebi kadınının kudretile 
boy 61çüımek mecburiyetinde olduk· 
lannı anlayabiliyordu. Biz, çocuklar, 
onun mcvc.udivetini. ancak payıtahta 
muvasaletimizin arifesinde öğrendik: 
O giln, hJJıusi trenlmiıin vagon - sa
lonuna davet olunduk. 

[Arkası var] 

Almanyada fırtınalar 

Kolonya, fl ~.A. - Fırtına 
Langenberg radyo istasyonu • 
nun 160 metre yüksekliğinde o • 
lan emisiyon kulesini devirmi' • 
tir. insanca kayıp yoktur. 

NE KADAR 

ISTIRAB 
ÇEKiYOR 

••m ~d•n mi 1 h•t 
bır dtf •trı•ı 

Halbuki bir iki ka,e 

GRiPiN 
Bu dayamlmaz ağrıyı 

bıçak gibi kesmeğe 
katidir. 

GRiPiN 
bUtUn aCrı, sızı ve sanc•· 
ları mide y ı bozmadan, 
kalbi VA böbrrk erı yor· 
madan dindırir. 

He r eczanede va r r' ı r. 
7,5 kurut fıatıa satahr. 
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_..Okuyucularımıza bu haritayı, 
harakltı günü gününe takip edebilme· 
leri i~in bir kolayhk olur diye takdim 
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Sovyet Sporcuları Bugün 
. Dost Ulusun Sporcuları Galata Rıhtımında 

Büyük Törenle Karşılanacaklar 

. ~~~~:6ı~~r.:t~ L - "' 
Savyet Rıuyadaki ~par bayramında genç kızların geçit resmi 

Dost Sovyet sporcuları bu sa- bir şekilde vardır. Orada, sporu ni ayarda olan yüzlerce, hatta, 
hah saat 10 da Çiçerin vapuru fert yapmaz, kütle yapar... binlerce sporcunun içinden fış • 
ile şehrimize geleceklerdir. Bugün için Sovyetlerde tef er- kırmış olan (en iyi) terdir. 
Dünkü nüshamızda, misafirleri- rüt etmiş dünya şampiyonu ol - Binaenaleyh; bugün karşımız 
nıizin Türkiyede yapacağı te· muş, sporcu belki yoktur, an · da bulunan rakipler, şöyle böyle 
masların programını neşretmiş· cak: ayni ayarda olmak üzere değil, tam ıminasile, hazırlan -
tik. Şu hale göre Sovyet spor- her kategoride, yüzlerce sporcu mış ve teknik sporculardır. O -
cuları ilk maçlarmı yarın Fe- ya rast gelinebilir. Nihayet bir nun için çok çalışmamız, çok 
nerbahçe stadında oymyacak- gün gelir ki, bu yüzlerce sporcu gözümüzü açmamız tazrmdır. 
lardır. aralarından en iyilerini ileriye 

Sovyet - Türk Sporu karşılaşmalan 
komitesinden : 

1 - Yarın şehrimize gelecek mi
safir Sovyet sporcuları deniz ve ka
rada bUyük merasimle karşılanacak
lardır. 

2 - Misafirleri getirecek Sovyet 
handrralı Çi~erin vapuru sabah saat 
9 da Galata rıhtımına yanaşacaktır . 

3 - Gelecek kafile Sovyet birliği 
yüksek idman ,§Urasr başkanı Bay 
Mantsef idaresinde futbol, gi.ire§, te
nis ve eskrimcilerden ibaret bulun
maktadır. 

4 - Pazar günü futbol (Kadıköy 
stadı) tenis ve eskrimdir. Pazartesi 
güreş, salı futbol (Taksim stadı), te
nis ve eskrim, çarşamba günü de gü
reş maçları yapılacaktır. 
' 5 - Futbol maçları için toplu bi
letler tribün 150, duhuliye 7 5 kuruş
tur. Güreşler için yerin müsaadesine 
göre bilet ba<;tmlmış ve beher bilet 
100 kuruştur. Eskrim ve tenis biletle
ri de 25 ~er kuruştur. 

6 - Biletler şimdiden Istanbulda 
4 üncü Vakıf Han birinci kat l 3 No. 
lu federasyonlar merkezinde, Taksim 
stadr kişelerinde, Kadıköyünde iskele 
caddesinde Milyon tayyare gişesinue 
satılmaktadır. 

• T. l. C. l. lstanbul bölgesi bisik 
let heyetinden: 

Pist üzerinde bisiklet sür'at yarışı 
ilk defa olarak yurdumuzda yapılaca
ğından 13-10-935 Pazar günü Beşik
taş Şeref stadında yapılacak olan bir 
kilometre Istanbul sür'at birincilik ya 
nşlarında bisi~letçilerin aşağıda yazı
lı hususlara dıkkat nazarları celbolu
nur: 

ı - Bisikletler fiks olacaktır. 
2 - Firen takılmıyacaktır. 
3 - Tekerleklerde kelebek olmıya 

cak, somun bulunacaktrr. 
4 - Yarışla'!" beynelmilel yasaya 

göre yapılacaktrr. 
5 - Yarışa saat tam 11,30 da baş

lanacaktır. Yarışçıların ona göre ha
zırlanmaları ve yarıştan evvel lisans
larile beraber yarış yerinde bulunma
ları. önemle bildirilir. 

T. l. C. I. lstanbul Futbol heyeti 
başkanlığından: 1935·1936 senesi lik 
maçları fiküstürünü hazrrlamak için 
birleşik klüplerimizin yazılı salahiyet 
namelerile beraber birer murahhasla
rını 15-10-193 5 salı günü akşamı sa
at 18 de Beyoğlu Halkevi bina•nnda 
bulunan bölge merkezinde bulundur
maları önemle rica olunur. 

Misafirleri rıhtımda karşıla· atar. Onlar muhakkaktır ki, Rus 
mak üzere büyük bir tören ha· yanm, belki de bütün Avruparun 
zırlanmıştır. Bu törende şehir en iyileridir. 

Güneş Klübündeki Şölen 
mümessilleri, Halk Partisi er- Sovyet Rusyada herkes spor 
kam, alkevleri üyeleri ve mü- yapar demiştik. Sporun orada i
messiJleri, .sı orcular, mektep ki manası vardır. Biri, vücudü, 
talebeleri hazır bultthacaklardır. liünyeyi k uvvetlendirmesi. diğe· 

8a1 kan şampiyonluğunu a 1 an güreşçilerimiz 
şerefine verilen şö lende madalyalar da gağıtıl d ı 

Konuklar törenle karşılandık- ri de, bütün bir kütleyi bütün bir 
tan sonra, doğruca, Perapalas ulusu, her an, seferber olabile -
Oteline götürülecekler ve cu- cek bir durumda bulundunnağa 
martesi gününü, ist.irahat et· 
mekle geçireceklerdır ... Paza~ 
günü saat 12 de Kadıkoydel~ı 
Fenerbahçe kortlarında, tenıs 
maçları ile, Türk '" Sovyet spor 
teması başlamış olac~k~- .Bu 
temaslardan evvel, karılenmıze, 
Rus sporu hakkında bir parça 
malumat verıneği faydadan 
uzak bulmadık. 

Sovyet Rusya her şeye oldı:t· 
b .... k hır 

ğu gibi spora da çok uyu 
önem vermektedir. Modern te· 
sisata malik geniş bir spor. t;ş· 
kilatları vardır. Bu teşkilat~ 
mensup herkes, . spor yapma 
mecburiyetindedır · . 

( -ı ,.,.. bir dıma· Sovyetler, sag a.,. 
~ ... ı bir vücutta bulun· 
gın, sag am . bu 
duğuna) inan.mışlar?.ı~: ışt~cuk: 
nun içindir kı, en kuçuk ç k 
tan, en yaşlı insana kada.r' . en
di bünyelerinin dayanabıldıkle-
ri sporu yaparlar. . . nla 

Onların, her yaştakı, ınsa l : 
r .. uayycn spor sıstem e a gore m . 
ri vardır. k 

E k" ük yaşta olan .socu ' 
n uç ezaretı altm-

hususi hocaların n .. 
f .. k apar ve vucu-

da kültür ızı Y • h 
dunu daha ağır sporladraa :pz~; 
ı A l ·, . Rusya ar. t etızm. kt Her 
olmadan evvel hazırlı ır . 1 b·r 

d evve 1 

sporcunun her şey en dan son-
a tlet olması şarttir. 0~ bile· 
radır ki vücudunun ugraşa 
ceği sın;fa ayrılır. 

Elh A • 1 RusY.ada. spor, tam 
ası · · b'l i ile tatbik 

tnanasile kafa ıle, 1 g 
~il~ hi 

Sovyetlerde. eksik olan ç; 
b' branşı yoktur. Onla 
b~~ spo~ .. cudu terbiye edecek 
unyeyı, vu e g11l olur-

her nevi hareketle m ş . b .. 
lar. Bundan dolayıdır b~len~g~ 
kü Sovyet Rusyast, . ·h 
akli kabiliyet itibar~; R~;a e 
ınal olmuş bulunan Ç k . .. kse t1r. 
sından çok daha yu 1 emen her 

Sovyet Rusyanın. 1 
. s or 

h . d .. k mnıel bır p 
şe rın e mu : . . branşların 
tneydam oldugu ~bıd mebzul 
icap ettirdiği vesaıt e 

yaramasıdır. 

Bununla demek istiyoruz ki, 
. Sovyet Rusya bütün ulusu ha -
zır bulundura bilmek için spor -
dan istifade eder. 

Sovyetlercle, her bakımdan 
kadın, erkeğin farkı olmadığı 

için; bu iki cins sporda yan yana 
omuz omuza yürüyebilir. 

Sovyetlerin milli günlerinde 
alınmış ve bize kadar ulaşabilen 
resimlerinde gördüğümüz gibi. 
tunç vücutlü Sovyet delikanltla 
rmın yanında ayni diklikt e, ayni 
çalakide kızlar da bulunuyor. 

İşte bunlar gösterir ki, bugün 
kü Sovyet ı1lusu yetiştirdiği 

gençlik, daha doğrusu genç kiit 
le ile, daima ve her şeye hazır • 
dır. 

Rusların, en büyük stadları 
(Dinamo) stadıdır. Ancak bu • 
rast hakikaten kelimenin tam 
manasiJe bir dinamodur, çünkü 
bütün bir gençlik kudretini, ~uv 
vetini, daha doğrusu her şey1 o
radan alıyor. 

Bu stac.1yom. bütün sporların, 
toplandıkları makardır. 

Oraya kuş bakışile bakarsa -
nız, bir taraf ta futbol oynandı .. 
ğım, diğer tarafta yüzüldüğünü, 
bir başka tarafta da. kürek çe · 
kildiğini görürsünüz... Orada 
her spor yapılır. Sovyet Rusya
da milletin her ferdi, sabahle • 
yin işine gitm~den evvel böyle 
klüplere gelip jimnastiğini yap
mak mecburiyetindedir. Orada 
bunu, ne ihmal eden, ne de ih • 

ınal etmeği aklına getiren var 

dır. 

işte Sovyet Rusya, genç 
elemanları böyle hazırlıyor. 

Bugün şehrimize gelecek o • 
lan Sovyet sporcuları da, demin 
yazımın içinde bahsettiğim, ay-

Dün akşam saat 19 da Güneş klü- r 
bü tarafından, Taksimdeki klıip bına
sında, Balkan şampiyonu ulusal gü
reş takımımız şerefine yüz kişilik bir 
çay ı:ıöleni veıi miştir. Şölende gü· 
rcş fecıerasyonu erkanue ısrarıu.ıl 
mıntakası başkam, üye1eri ve mınta
ka heyetleri başkanları, muhtelif klüp 
tere mensup glircşçileı bulunmuşlar
drr. Saat 19 da davetliler sporculann 
salonunda toplanmışlardır. Giineşli -
ler başkanı Bolu saylavı Cevat Ab
bas Gürer şu kısa ve güzel söylevi 
söylemiştir: 

Say in kardeşlerim; 
Yüksek katınızı Güneşliler adına 

selamlamakla pek bahtiyarım. .. 
Araldan en temiz kan taşıyan bu

yük ulusumuz; doguşu ile beraber, gü 
cü, güçlenmeği kendilerin.~ ku~~al rol 
yapmışlar ve dünyanın dort koşesıne 
bu inanlarını yaymışlardır .. 

Bir aralık durdurulmak ıstenen bu 
nurlu ve hayati ideal, Cü~uriyeti~ 
zin başlangıcile yeniden layık oldu~u 
yere yiıkseltilıniştir. Bir ulusun sag
lı k ve sağlamlık ölçüsünü? ınoral~e, 
kafada, tende olduğunu bılen ve ı~.e 
başladığı ilk giınden itilıaren son gu
nüne kadar büyük fedakarııklar~a .bu 
yolda yürüyen sevgili hükumetın:ııze 
ve onun başına ve bugünkü Türkiye· 
nin yaratıcısı yüce Atatürke min::let
lerimizi, ·ükranlarımızı en büyük ta· 
zimlerimizle sunarız. 

Kardeşlerim: 
Bu bi.ıyük fedakarlık karsısında 

sporu kendilerine yol edinen sizkr.e 
düşen ödev bugüne kadar olduğu gı
bi son ndesinih kadar da hiç bir kuv 
vet önünde dönmeyen cselik bır yürek 
le yürümek, sizden sonra geleceklere 
bu inançlı sevginizi üğrctmek ve yay· 
m.ak olsun. 

Gürefçilerden üçü madalyalannr 
alıyorlar 

BiHyorsunıı:ı: ki moralde, kafada, 
tende ı:;ağlamhk ve güçlukte diğer mil 
letlere üstun 1.ıulunduğumuz zaman • 
lar her döndüğümüz yanda zaferler 
doğardı. 

D - dar muhtelı'f mu··sabakalarda k""anıp urgun ve aşkın yürüdüğümuz za a<. 

manlar; her kaybımızın ödenmesi ka· 
nunız bahasına mal oluyordu. 

Işte bu acı dersi daima gözönünde 
tutarak yürümemizin ne kadar gerek 
li olduğunu iyi bılirsiniz. 

Kardeşlerim; 
Sözıümü bitirirken gücü, güçlenme 

ği, sağlığı ve sağ amlığı tapık yap • 
mış olan sizlere Ilcı·gül kuvveti ve 
kudreti candan diler ve Balkan güreş 
şampiyonasında kazanan ve daima yü 
ziımüzü ak etlen kıymetli güreşçileri
mizi yürekten takdir ve tebrik ede· 
rim. 

Bundan sonra lstanbul güre~ heye 
ti başkanı lsmail Hakkı, şimdiye ka· 

henüz madalyalarını almayan güreş· 
çilere mükafatlarının bu vesile ile da 
ğıtılacağını bildirmiş ve isimler okun
dukça Cevat Abbas Gürer birer birer 
madalyaları sahiplerinin göğüslerine 
takarak kendilerini tebrik etmiştir. 

Dün madalyalarını alan güreşçileri 
aşağıya yazıyoruz: 

932 seçmelerinde birinci ve ikinci 
olanlar: 

56 kilo: Birinci Şeref (Haliç). Ali 
(Günet,i) . 

61 kilo 1.ıirinci Yasar (Güneş), Ta
lip (Anadolu). 

6G kilo: Birinci Vefik (Güneş) 
72 kil,,: Ririnci Saim (Güneş), i -

HiKAYE Duvarda Bir Delik 

Yıllardanberi Anadoluda kasaba 
kasaba dolaşıyordu. Serseri yahudi· 
nin sülalesinden gelmişe benziyordu. 
Adı Şabandı. Yaşı altmışı bulmuştu. 
Her uğradığı kasabalia bir gece kah
yor, ertesi sabah yeniden yollara dü
zülüyordu. Anadolu ahalisinin fakir
lere kar r beslediği sonsuz merhamet 
Şabanı gittiği yerde aç bırakmıyor, 
hatta mevsim kışsa, sıcak bir çatı al
tında rahat bir uyku bile uyuyordu. 
Bir akşam gene bir kasabaya ulaş
mış. ne yiyeceğini, nerede gecelive· 
ceğini düşünüyordu .. Fazla tereddüt 
etmeden. her vakit yaptığı gibi. bir 
evin kapısını çaldı: 

- Kimse var mı? 
Beyaz saçlı, nıırani çehreli bir ka

dın kapıyı açtı. Şaban, kırk yıllık bir 
tanışıklık samimiyetiyle: 

- Aksamlar hayrolsun 1 dedi. İşle
rinizi görecek bir adama ihtiyacınız 
varsa ... 

İhtiyar kadın sözünü kesti: 
- Maalesef adama ihtiyacımız 

yok .. Fakat sizin bir tas sıcak çor-
baya ihtiyacınız var belki.... . 

- Evet, sabahtanberi agzıma bır 
lokma ekmek koymadım. 

Ve Şaban torbasınr eşiğe bıraka
rak içeri girdi .• Ihtiyar kadın kendi· 
sine bir tas çorba ile fırından henüz 
yeni çıkmış taze bir t>kmek getirdi. 
Şaban karnını güzelce bir doyurduk-
tan sonra, ihtiyar kadının merhame
tini ve alicenap1ıgını suiistimal et
mekten korkuyormuş gibi, torbasmı 
omuzhyarak gitmek isledi. Karşısrn
dakinin düşüncesini gözlerinden, ha
reketlerinden, tavırlanndan sezmesi
ni bilen ·~tiyar Anadolu kadını: 

- Galiba, geceleyin yatacak yeri
niz de yok. Eğer isterseniz, samanlık· 
ta yatabilirsini~ Maalesef başka 

miisait yerimiz yok. 
Şabana gün dogmuştu. Teşekkürü 

andıran bi,r şeyler kekeledikten son
ra. ihtiyar kadının gösterdiği saman
lığa doğru yürüdü .. Vakit de epey 
ilerlemi~ti. Civar evlerdeki köpekle· 
rin havlamaları isitiliyordu. Şaban . 
samanlarrlan kencline güzelce bir ya
tak yaptı .. Torbasını ve asasını yanı
na alarak uykuya daldı .. Sabaha doğ
nı. uykusunun arasından birtakım 
sesler duymağa başladr. Gözlerini el
lerile uğuşturarak yerinden sıçradı .. 
Duyduğu sesler farelerin duvarı ke· 
mirmesinden başka bir şey değilcli. 
Duvarın kemirilen kısımlarında ufak 
bir delik gözüne ilişmişti. Merak bu 
ya. elini delikten icerive sokmak is· 
tedi.. Baktı ki. tas da kımıldıyor .. Ta· 
şı kaldırarak, deliği gözlerilc ve elle· 
rile bir yokladı .. Evve15 eline torba 

kinci Yusuf Aslan (Halics). 
79 kilo: Birinci Nuri (Galatasaray) 

Şefik (Harbiye). 
87 kilo: I"aik (Haliç), Mustafa 

(Güneş). 
Ağır siklet: Çoban Mehmet (Gala-

tasaray), Cemal (Haliç) . 
934 mıntaka birinciliklerinde dere

ce alanlar: 
56 kilo: Birinci Koç Omer (Haliç), 

ikinci Ahmet (Ka ımpaşa), üçüncü 
Ali (Güneş) 

61 kilo: Birinci Çolak Omer (Gi.i
neş). ikinci Kamil (fjUneş). üçüncü 
Servet (Haliç), 

66 kilo: Birinci Yaşar (Güneş), ikin 
ci Vefik (Gilneş), iiçtlncü Nurfi (Gü 
neş). 

72 kilo: Birinci Saim (Güneş). ikin 
d Ali (Güneş), üçüncü Niyazi (Ka
ı;ımpaşa). 

79 kilo: Birinci Osman (Giine ·) i
lı inci Ahmet (Güneş), iiçüncü Aleko 
(Güneş). 

87 kilo: Birinci Celal (Güneş), ı n 
ri Beşir (Haliç}, üçüncü Şahap (I a
lıç). 

Ağır siklet: Birinci Mustafa (Gı • 
neş), ikinci Salih (Haliç), üçüncu 
Fehmi (Haliç). 

934 'I'ürkiye birincilikleri: 
56 kilo: l Koç Omer (Haliç). 

61 kilo: 1 Solak Ömer (Güneş) 
66 kilo: ı Yaşar (Güneş). 
72 kilo: 1 Saiın (Güneş). 
79 kilo: 2 Osman (Güneş). 
87 kilo: 2 Celnl (Güneş). 
Ağır: 1 Mııstata (Gtiıwş) 
Bundan sonra alt katta yemek sa

lonunda hazırlanan büfede davetlile
re ikram r.dilmiş, zevlıek oyunları oy-

gibi bir şey gelcH .. Tuhaf şey. Bir de 
ne görsün. lıir kese altın .. Gözlerine 
inanamadı. Keseyi olduğıı gil.:ıi diz
lerine boşalttı .. Yalan değil, Sarı t;a
n, şıkır ~ıkır altmlar.. Şabanı bir 
dii§üncedir aldı: Ben bu parayr ne 
yap am? Götürüp ihtiyar kadına mı 
versem, yoksa hiç haber vermeden 
sıvışıp gitsem mi? Sıvışıp gitsem, 

kim ne diyebilir? Sanki ihtiyar ka-
dın bu kese altının burada duvarın 
içinde saklı olduğunu biliyor mu? 
Şaban şimdiye kadar ömründe hır• 

sızlık yapmadığı için, bu sefer de altı· 
nın sarı rengi, ve kulak okşıyan se
si kendisini doğru yoldan ayıramadı .• 
Keseyi ihtiyar katlına verecekti .. Za· 
ten sabah da olmuştu .. Torbasını ve 
asasmr alarak. keseyi avuçlarının İ• 
çinde sıkarak samanlıktan çıktı. Ka· 
pıyı çaldı .. Kimseler yok. Pencereler• 
den biri açıktı. Keseyi kendisinin hı· 
raktrğını anlasınlar diye, yırtık ceke• 
tinden bir parça yırtarak keseye bağ• 
ladı ve pencereden içeri fırlatıp, 
kendisini bir sevgili sabırsızlığı ile 
çağıran yollara düştü ... 

Aradan aylar geçmişti.. Bir gün 
Şaban gene bir kasabaya varmış, tor
basını, asasını ve vücudunu bir köy 
kahvesinin ağaçları altında dinlendi
rirken. kahveden iki jandarmanın 
kendisine doğru geldiğini gördü. 
Jandarmalardan biri Şabana yaklaşa· 
rak: 

- Senin adın ne hemşcrim? dedi. 
Şaban durakh~dı .. Acaba ne suı:;u 

vardı? Hırsızlık etmemişti. Adam öl· 
dürmemisti.. 

Bir an i~inde şu ihtimal hatırına 
geldi: Acaba ihtiyar kadın o altın do
lu keseyi görünce, g~zünü hmı kap
lıyarak. ve geriye kalan muhanel 
altın keseleri jçin mi aratllğmı dü· 
şündü. 

Jandarma sualini tekrar etti .. Şa· 
ban nihayet: 

- Adım Şaban. dedi, ne yapacak· 
sın? .. 

- Yüri.i öyleyse.. Düş önüme! .• 
- Beni nereye götüriiyorsunuz? 
- Orasını sorma .. 
Ve iki jandarma Şnlıanı aralarına 

alarak bir kağnı arabasına bindirdi· 
ler ... Bir gün süren bir yolculuktan 
sonra vardıkları kasahayı Şaban ta
mdı ... İhtiyar kadın, kapı eşiğinde 
oturuyordu. Şabanı görünce: 

- İvilik yapan adamları da jan• 
darma ile mi aramak lazım? 

Şaban gülümsedi .. içi ferahlamış· 
tı •. Göklerinden huzur yağan bir 
akşamın koyu gölgeler pencereleri 
doldururken, Şaban ihtiyar kadınla 
beraber ayni sofrada çorba içiyordu. 

nanmı§, güreşe ait monoloğlar söylen 
miş ve Balkan şampiyonu güreş~le-
rimiz şerefine yaşa bağırılarak şöle· 
ne nihayet verilmiştir. 

Afyon kalitesi yükseltilecek 
Uyu ·turucu Maddeler inhisarı ida· 

resi. afyon yetiştiren köylüye afyon 
yetiştirimi hakkında önemli 1.ıir tamim 
yapmıştır. Bu tamimde az, fakat mol'• 
fin derecesi yüksek afyon yetiştiril
mesi bildirilmiştir. Afyonun top1ama 
usulleri hakkında da ayrıca bazı ö
ği.ıtler verilmıştir. 

Malta ve ltalyaya 
yumurta ihracatı 

Son günlerde Malta, ltalyn ve Çek 
oslovakyaya az nıikdarda yumurta sev 
kedilıniştir. Ispanyaya yapılan sevki· 
yat hemen hı!rncn durmuş gibidir. 
Verilen biı habere göre, Ispanya ile 
yeni tecim anlaşması isin müzakerelo 
re ba~Janmıştır. ----

Erkek olan kız hastaneden 
çıktı 

Ha~cki kadın hastanesinde ameli• 
yat yapılan Malatyalı Cemile, iyileşe
rek hastaneden çıkmıştır. Cemile, tam 
bir erkek olmuştur. 

Y ENi NEŞRiYAT 

Büyük Gazete 
Bayük Gazetenin 37 inci sayısı çık· 

tc. Bll sayıdan itibaren haftalık ola
rak Biiyiik Gazetede Ilahcş • !talya 
harbinin bir haftalık hiılcısası, yeni 
roman. tarihi tefrika, sinenla, kadın 
:;ayfaları vardır. Tavsiye ederiz. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidisele 
Adua'nın Zaptı Londrada Bir 
Musibet Olarak Karşılandı 

ı~ Journardcn: 
ltalyanların ilerlemesine, onları 

takbih etmek auretile inanılan bir 
memlekette, Aduanın düştü~ ü haberi 
bir yeis uyandırmaktan hali kalamaz
dı. :Burada İtalyanın muvaffakiyetin
dcn o kadar teessür duyuluyor ki, 
unki lngiltercnin müstemlekelerin
den birini kaybettiği zannedilir. 

Katolik Westminıter kilisesinde 
öğle ayini yapılırken, bir adam kür-
6Üye çıkarak, katolik kilisesini, hak
sız bir harbe müdahale etmedigindcn 
dolayı iddetle takbih ctmıştir. 

Papazlar, orada bu'unanların yar· 
dımile bu sahte hatibi kürsüden in· 
dirdiler ve onu dıtarıya çıkardılar. 
Bir an fasılaya uğrayan ayine biraz 
aonra devam edildi. 

Bazı niimayişdler, Italyan sefnret
hane inin önünde bazı prote tolarda 
bulunmak istemi§lenc de polis birçok 
kereler müdahale etmeğe mecbur ol· 
muştur. 

Temin edildiğine göre, ltalyan st
firi, sefarethaneye girip çıkmak için, 
binanın arkasında bulunan küçük ka• 
pıyı kul'anmaktadır. 

BugUn, papaz sınıfına mensup ileri 
gelenler ve açık havada konferans ve
renlere, bakanlara varıncıya kadar 
herkes, Mussolini'nin bu teşebbüsıin· 
den dolayı hücumlara uğradılar. Pro
testo için her fırsattan istifade edildi. 

Ramıey Macdonald. Croydon'da 
verdiği bir sö,YicvdN.iktatörJük reJi• 

.,...,. ..... ~ 

(Cuerin Neachino) 

mının aleyhınde bulundu. 
Amele par isinin Ita.lyaya karşı 

ekonomsal zecri tedbirlerin tatbikin
de israr ettiği haber veriliyor. Sosya
listlerin söylediklerine göre, bu zec
ri tedbir er tatbik edilmediği takdir
de Cenubi Afrika Amele Partisi, bu 
tedbirleri. bizzat kendileri ltalyaya 
gönderilecek mallara el sürmemek ım
retile umumi surette tatbik edecek
lerdir. 

Matbuat ltalyaya karşı şiddeUi 
davranmakta berdevamdır. Ve Afri
kadan gelen bütün telgraflar, ltal
yanları rezil ve menfur bir halde gös
terecek bir şeki de yazılmıştır'. 

Büyilk liberal bir gazeteni;ı aytarı 
şunu anlatıyor~ 

- Maymunlardan mürekkep kıt'a. 
lar, dağlık bir yoku§u a§ma a teşcb
bUıı eden İtalyanlar üzerine o kad.ır 
çok ve iri Uı§lar atmışlar ki, orada 
hakiki bir çöküntü ha ıl olmu tur. 
MU tevliler ani bir hücuma uğradık
larını zannetmişler ve silah ve cep
hanelerini bırakarak ılir'atle kaçmış
lardır. 

Halbuki, bu htıdiıe vuku bulduğu 
anda kilometreler imtidadınca, hicbir 
Habe§li muharip yoktu. Hatta orada 
bırakılan silahları toplıyacak bir kım
se bile görülmüyordu. 

Fakat İngiliz meıtektaşlarımıı her 
zaman boyle 15.tif hikAyeler anlatmaz
iar. On'ar ltalyan zulmU Uuı; ndc 
durmakla iktifa ederler. 

t. 

• 

~ 

- Allo! Allol ln•ili~ Dııiılcri Bakanlıiı mı? Bir muz yemek i.ti
)'Orum. Acaba lngiltcrc taralından bir ucri tedbir tehlikesi var mıdır? 

(Travaao delle ldee) 

No. 150, 

r 
KIRMIZI VE SiYAH 

yine de bakmadı 1 MademoİS"lle de 
La Mole : "Ne konuşacaksak hemen 
konu3up bitirmek daha iyi.. dedi; 
yalnız ba,ına bahçeye çıktı ama Ju· 
llen arkasından 1:elmedi. Mathilde 
aalonun camlı kapıları onünde dolaş
tı, ulicn'e baktı: o, madame de 
Fervaquea'ın yanında oturmuş, Rhın 
ırmağı kıyılarındaki tepeciklerin üze• 
rinde birer taç &ibi yükselen onlara 
bir ha met veren köhne şato harabe· 
]erini anlatıyordu. Bazı salonlarda 
''nUkteli öz.. denen hissi, parlak 
climlelu uydurmak işini de pek ala 
beceriyordu. 

Prince Korasof Pariı'te olsa, kol
tukları kabarırdı: o akıam Um onun 
tSÖ}•ledlği gibi oldu. 

Julien'in ertesi gUnler nasıl hareket 
ettiğini de gör!IC onu da beğenirdi. 

Hükumet partisinin gizli elebaşı
ları arasında döndürülen bir entrika, 
birkaç tane "cordon bteu,. nişanı da· 
ğıtılmaaına vesile olacaktı: mırEıame 
de "Fuvaques bUyUk amcasına nişan 
alma~ı muhakkak istiyordu. Mar

qui de La Mole de k yan babası 
için nl~n koparmağa calışıyordu. 
lki!ii de bu i• için el birliği ettiler, 

STENOHAL 

mare alın karısı" hemen her gün La 
Mole kona ına gelmeğe başladı. Juli
en, marquis'nin hükümete geçeceğini 
madame de Fervaqucs'tan ö~rendi : 
marquis, devlet i terinin ele geçirmiş 
olan politikacılar alayına, hiç bir 
sarsıntıya meydan vermeden üç yıl· 
da meşrutiyet usulünü kaynatacağını 
vcıdetmiş, hunun için bir de ustalıklı 
yol bulmuştu. 

M. de La Molc hilk\ımete geçerse, 
julien de kendisine bir paakapoıluk 
verileceğini Umid edebilirdi: fakat 

onun gözleri önüne sanki bir perde 
çekilmif bu gibi büyük çıkarları gör
mez olmuştu. Artık onları ancak ha· 
yal meyal. çok, daha ı;ok sonra ola
bilecek eyler diye alchna getiriyor
du. Kendisine bir deliye döndüren o 
dayanılmaz üzüntUye uğrıyalıberi ha
yatın her türlü çıkarı da, zevki de 
onun göıUnde, mademoiıelle de La 
Mole le barı•ıp barıemamasına bağlıi 
idi. Heıap ediyor, beş altı yıl bu işin 
iistüne düşerse , kendisini on yeni· 
den sevdirebileceğlni. 

Julien. her şeyi serin kara ile mu
hakeme eden Julien, işte böyle saç
malamağa, budalalı a başlamıştı. 

Adua Galibiyetine Dair Eritreden Mektup 

Aduada Habeşliler 2000 Telefat Verdil 
italyanlann Zayiat. da Çok Ağırdır 

El'an Top Sesleri İşidiliyor ... Hasta Bakıcdar Doktorlar Şeh 

Bir Ucundan 
Paris Soirden 

Eritrc cephe~indeki durum gün
den güne vu1.Uh peyda ediyor. Bugün 
harbin ilk üç gününün tarihçesini 
yapmak kabildir. 

Ras Seyum, kuvayı kü\liyesile &Ü· 
ratle Makala istikametinde çekiliyor. 
Orada kuvvetlerini toplayıp istih· 
kamlar yaP.mak .niyetinde olduğu an• 
taşılıyor. 

Ras Scyum ile temas ancak onu 
taciz eden tayyareler vasıtaaile olu
yor. 

İtalyan kumandanlığı Ra Seyum
un kendisinin Makala hattı Uzcrinde 
hücum etmesini bekliyeceğini 7.anne
diyor. Burası yeni büyük bir harbe 
sahne olacaktır. Fakat Eritreli Aska· 
ris askerlerile hafif İtalyan piyadesi, 
stratej k bütün bUtün tepeleri tut
mu olduklarında11 general Bononun 
aıkerlerinin ileri hareketi uzun müd
det gecikmiyeccği tahmin ediliyor. 

Kakkaze vadisini elde etmek çok 
mülıim bir şeydir. Çünkü burası orta 
Habe§İıtan ve Adis Ababaya giden 
ba•lıca yoldur. 

Cuma aabahı 11aat beşte İtalyan 
ordusunun pişdar müirezeleri herbiri 
25 şer bin kişiden mürekkep olmak 
üzere. Habeş toprağına girdiler. 
Bunlar küçük bir mukavemet 2ör
mcksizin saatlerce ilerlenilcr. Pusu 
harbinin iner.liklerini iyi bilen Aska
risler kollardan daha evvel geliyor
lardı. 

General Maravigna sağ cenaha, ,ge
neı'al Biroli merkeze. general Santi
ni sol cenaha kumanda etmektedir
ler. 

Öğleden sonra miısademeler başla
dı ve küçilk tanklar musademeye gir
diler. Bu eınada Daro - Tacle geçidi, 
silah patlamadan isgal edildi ve bir
kaç kilometro uzakta İtalyan piyade· 
sile Habeıler arasında Karciarse ge
çidinde ilk r~ddt karşıJa~a oldu. 
Kumandanlık bu boğazıı ok za i· 

at vermed en zorhyamı)'acağmı anla
yınca piyadenin ileri hareketini dur
durdu ve dağ topçulan birçok saat
ler dtlıman mevzilerine ateş etti. 

Habe lilerin geri hareketi azal
mıstır. İtalyanlar hücum ediyorlar. 
Habeşlerin ateşi, İtalyan piyadeleri 
uyanınca başlıyor ve vahti dağlar Ü· 
zerine boz renkli hayaller sıçrıyor. 

Geçit. nihayet göğUs göğUıe vu
kubulan bir muharebeden sonra a
lındı. Bu esnada sağ cenah Adigrat 
kapılarına varmıştır. sol cenah da çe
tin bir muharebeden sonra Entiscio
yu tehdit ediyor. 

Adigrat, Amba, Hanghen, Entisti· 
o'da Sultan Tern'in kumandası jlltın
da bulunan binlerce asker cepheye 
gidiyorlar. Bunlar tayyarelerin hücu· 
mu ile çok telefat vermirler ve öteve 
beriye dağılmıglardır. Cumartesi gÜ· 
nü ileri tı"reketi bütün cephede baş
lamıştır. ~ç kolordu 60 ki1ometrohık 
bir cephede ilerlemektedir. General 
Santini Adigratı almı ve 18 mayıs 
1896 da dU~manın almış olduğu kale· 
ye İtalyan bayrağını çekmiştir. 

General Maravignanın, yerlilerden 
mürekkep olan kolordusu da Aba ve 
Hangheo'e girmi tir. Bura ı Entisci-

Vaktlle ona bir üstUnlUk weren bü
tün meziyetlerinden imdi kala kala 
bir parça metaneti kalmıştı. Prince 
Kora off'un çizdiği plana göre hare
ket edip her ak am madame de Fer
vaque 'ın koltu~unun yanında bir ye
re oturuyordu; 1akat o plana aklı de-

•il, ancak cismi sadıktı. cünkü kadı
na öyliyecek bir kelime bile bulamı· 
yordu. 

Kendisini Mathildc'e artık iyıleş· 
mi§. unutmuş gibi _göstermek gayr~
ti ruhunun bütün kuvvetlerini ıap
tetmişti: mareşalın kansının yanın
da canı var yok bir ceFet gibi duru
yordu: son dereceyi bulan meddı ıs
tıraplarda olduğu gibi gözleri de o 
eski ate§İ bütün bütün kavbetmişti. 

Madame de La Mo\e, bütün düşün· 
celeri, kanaatleri, bir gün kendisini 
bir ducbcsse edebilecek olan koca
!lından duyduklarının bir aynası ol
duğundan. birkaç gUndür Julien'in 
methinl ede ede bitiremiyordu. 

Bölum xxvı 
MANEVi SERHOŞLUK 

Madame de Fervaques: ''Bu evde· 
kilerin hepsi de deli mi, nedir? diye 
düşünüyordu: hepsi de o küçük pa
pasa tutkun, varsa o. yoksa ol Onun 
da dinlemekten baska bildiği yok, a
ma dogrusu güzel gözlerle dinliyor.,, 

Julien'e gelince onun için madame 
de Fervaquea'ın hareketleri hani şu 

Öbür Ucuna 
onun anahtarıdır. Merkezde general 
Birolinin ordusu biraz gilçlUkle iler· 
lemit ve Aduaya yaklaşmı§tır. Yalnız 
Gartorlai geçidi, taarruzunu dur· 
durmu§tur. 

Paz.ar gUnü tanycri a.ğarırk1" ge· 
neral Maravigna Santlnı, Aduaıyı \'C 

Sevum krtaatını muhasara etmek için 
şehrin arkası ile irtibat te iııinc ı;.ııtı
şrrken general Glroli Gartrlai ge~idi
ni ele geçirmtıtir. 

Muharebe pek şiddetli olmuıtur. 
Habeşliler bu muhııJ ıbede 2000 tele· 
fat verdiler. İtalyanların ıaylatı da· 
ha az olmakla beraber hissedilecek 
derecede ağırdır. 

Fakat Ras Seyum kaçıp kurtul
mustur. Ras Seyum Makaleye doğru 
çekiliyor. 

Bu harp gözümUıün önUne neka· 
dar gnrip manzaralar lcoymu.ıur. 
Bu manzaraları unutmak kabil değil
dir. Cuma gl!nUı Adua yolunun bazı 
yerl•rinde, bir kamyon yorJ?Un ve 
hitkin bir halde bulunan piyadelerin 
arasından geçiyor. Askerin yUzü ter 
ve toz toprak mukesi altındadır. Di
ğer kam\•onların cephane ve erzak 
götürdükleri hir sırada bu kamyon da 
geçilme7. bir halde bulunan bu yol 
üzerinden koskoca bir taş bloku ta
şıvor. 

Kaya, c;akıl ta$ından başka bir 
şev bulunmıyan bir yerde taş. taşı
mr\k ne garip fikir. Bununla beraber 
yekpare bazalt taşlarından yaptlmı§ 
bu bloka karşı askerler tüfeklerinin 
kavışlarını arasıra kaldırıyor ve dü· 
zeltlyorlar. Bazı zabitler selam du
ruyorlar. Bu taş parçası İtalvanların 
Aduaya rekzetmeyi vaadettikleri a
bidedir. Üzerinde şu tarih h~kkedil
mi1tir. 1 Mart 1896. Bu tarih hezimet 
günüdür. Yalnız o tahammill edil
miyen hatırayı eilecek olan bugünkü 
zaferi hakketmek kalmıştır. 

Bu Un ba ramdır. lta anlar Adu-

Koşarak Yaralı Arıyorlar ... 

Yalmur me111iminin bitmeli miinaı tı'betil• Eritre'de yapılan Mtuı 
bayramından Uıi en.tantanc 

aya girer girmez .bo~ olan meyd. 
5 te rinievcl 19S5 tarihini kayt 
mişlerdir. 

Harp şehrin etrafında cl'an dev 
ediyor. A kerler şehirden geçer 
bazalt kütlesinin önünde duru 
bazıları bir dakika diz çöktUk 
sonra ateıc doğru ilerliyorlar. Di 
bir kırımı da. o yakıcı taş üzerind 
·nukaddes kitabeyi öpüyorlat. 

ihtiyarlardan mürekkep bir gı 
beyaz cübbeler giydikleri halde a 
adımlarla ilerliyor .. Siyah vüzleri 
bir sey ifade etmiyor. Ne korku, 
Umitılıllk ve ne de sevinç. Hi~ 
şey •• Pek alçaklara kadar ii!ile 
.. aliplere ekmek, tuz. bal ve süt " 
tiler. 

El'an top s•slerl i itllivor. Hek 
\er ve ha~tabakıcılar şehrin bir 
sından öbUr basına ko uyorlar ve 
Ucra yerlerde bile ha ta ve ya 
uıyorlar. Biraz evvel bir erkanıb 
"abiti bana diyordu: 

Habeı Veliahdi büyÜ)'Ü.nceye kadar bu taç ariada Jıalacalc rnı1 

- ftalya, muzaHer askerleri 
'lyak izleri Üzerinde Marcb hudud 
dan Aduaya kadar 1 O bin amı 

zaptedilen bu memleket içinde 
Roma yolunu yaptığ randa, medt 
leştirmek vazifesine başlıyor. 

kibarlar ukinliği denen şeyin hemen 
hemen kusurıı.uz bir örneği idi: bu 
silkfin tam ayyar edilmi~ bir neza
ketten ve. dahıı. doğru!lu, herhangi 
iddetli bir heyecan duyabilmek kabi· 

liyetsizligindcn dogar. Hislerinde 
beklenilmedik bir şeyle knrgrla8mak, 
nefsine hakim olmamak madame de 
Fervaques'ın, kendinden aşağılara 
karşı haşmetli bir tavur takınama. 
mak kadar fenasına giderdi. En kU
~Uk bir hassasiyet nişane i onun gö. 
zündc insanı kızartması laıımgelen. 
vüksek sınıftan bir kimseni'\ kendi 
kendine karşı borelu olduğu a&yfıya 
zararı dokunacak bir rnaMVİ ıerliot· 
hık olurdu. Onun için en bUyUk bah
tiyarlık kralın ava çıkışını anlatmak,. 
tı: en sevdiği kitap da duc de Saint· 
Simon'un Hatıratı, bilhasea bunun 
ıecerelerden bahıeden kısmı ıdi. 

Julien. salondaki 1şıklann tertıbi
ne Rôre. madame de P.•rvaques'ın 
güzelliğine han~i yerin daha 11ygurı 
geldiğini bilivordu. iHemen gidio o
rayı tutar, !;.'cat i kemleslni i\fathil
de'i ~öremiyecek.bir surette )"4rleş~i
rirr1i. 

Mademoisellc de La Mo1e J~lie
n'in. kenrlisindcn kacmak huquıunda
ki ahtek rlığına aşnııığl1 h.ış1amıf, 
bir ak.ram mavi kııl"'l!Tlf'i1•"1 1tJı11<ıo 
mareşalin karısının oturduğu kanapc· 
ye y~kı~ bir masa basında çıılışma a 
gelmışu. Julien. madame de Fer· 
vaqueıı'ın apkası altındaıı onu olduk-

ça ıyi görüyordu. Bahtına hükmeden 
" glS:r.leri böyle yakından g5rrnek onu 
ilkin bir ürpertti; fakat onrıı o ,.,,.r 
ı:amanki durgunluğundan, gevşekli
ftindcn şiddetle silkinme. ine elr b 
oldu: julien konuşmağa başladı ve 
haylı gliıet ~eyler sövtedi. 

Gerçi madame de Fervaqucıı'a ,ıö,. 
söylüyordu biricik mak111dı. TV!r.thil· 
de'in ruhuna t~ıir etmekti. O kadar 
coştu \ri bir an geldi, mariame C. t Ftr· 
vaques onun ne ııöyledlğini anlamaz 
oldu. 

Bu C'nun gözünde bir mezlvet idi. 
Julien sCSzlerinin anlasılmazlr~r me· 
zlyetini Alman mlııtikli~i. vUlc!!elc 
dindarlık ve jcsuitllk hııkkında birkac 
cümle ile tamamlasavdı. m.ırcşalın 
karısı ona hemen, bir giln '4Uııvıwı 
ıslah edecek Uttün adamlardan biri 
eavmığa başlardı. 

Mademoiselle de ·La Motle içinden· 
"Mademki o, madame de Fervanue•a 
biSy1e uı:un uzun, hem de bu kadar 
ateale söz aöyliyecek cJerecr.nc ıevk
SİT. bir adam, ben de bir daha onu 
dinlemem .. dedi. O aksam sonuna 
kadar sözünde durdu: ama do~ru içi 
1çinl viyordu. 

Gece yarısı annesinin r;ımdıınını 
nhp onu oduına kadar •öt ürcfü . ma
dame de T,,a Molc merdiven !'-aşında 
ctunıp Tulien'in hir hı\vlr nıl'thirf et
t1, nu Mathilde'I blisbUtUıı kr:ı:dırd ı : 
~ece bir tUrlU uyuyamadı. Atna ni
hayet: "Benim hakir gördüklerim de 

mareşalin karısının !!Özünde htı 
mczıyet ahibi birer adlım uhıbill 
diye biru sükun buldu. 

Julien bir iş görmUtı olduğu 
lizuntüsı.i azalmıstı: PÖzleri teıı. 
fen. prince de KorasoH'un hediy• 
uği elli Uç ask mektubunun ma 
zası olan ahtivan cfü:dana ilisti 
hen birinci mektuba baktı alt 
şöyle bir not vardı: No 1, ilk gCi 
medeıı ıeki7. som-a ırönduilir. 

Juıien: "Geç kalmısım be 1 r 
madamc de Fervaques'ı ilk ~örü• 
den beri seki~ ~Unnen col-: f:ızl' 
du ... Hemen oturup ilk :ıısl: rrekt 
nun aıır"tfni c·karma~ıı besl::ıdı · 
tazilet iizerine tımtıraklı ııöıılerlt 
tu. oldUreaive fi-sıkıcı. din deı 
benzer bir şeydi. Cok ş\;Hlr lu 
lktnei t1ayı1ayı yazarken uyuyıtcn 
du. 

Birkaç sut sonra uyandı. hala 

auı başında olclutunu ıı?ÖrUnce ' 
tadı: t?ilneıı doımuıı. havlı da vU 

mitti. Hayatının en acı anlarındaı 

tı hl"r sabah, J!'Özlerinl açarken. 
ketlnl hatırlaması ini• onu ııank 
nıdcn öbenivorrlu. o gün tnt'k 
vaıı:m bitirirk,.n hemen hC'rnl'n 
lümsüyordu. "Ac::ıba ~ııhiden t 
sevler vancak hir drlilı:anlı eı 
mı r .. C1lvoröu. Mrlctı•humun h• 
cümlesi dokuzar satırı bultıy~rdıı 

f Arkası .. ~ 
'N ATA 
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Zecrf 
Dün 

Tedbirler Komitesi 
T oplanfıya · Başladı 

Cenevre, ı ı A.A. - Asamble ta
rafından dün zecri tedbirlerin tanzi· 
mi için teşkiline karar verilen komi
te, bu sabah ilk toplantısını yapacak
tır. Lavalin bu komitenin ilk teşek
kül toplantısında hazır bulunduktan 
sonra bugün Cenevreden hareket et
ınesi muhtemeldir. 

• Cenevre, 11 A.A. Onaltılar komi-
tesi, irtibat ve telif komitesine şun
\arı tavsiye etmiye karar vermiştir. 

1 - Habeşistana karşı ambargo • 
hun derhal kaldırılması, 

2 - İtalya ile müstemlekelerine 
karşı ambargonun muhafazası. 

3 - Silah ve harp levazımmm ta· 
}'İni için Ruzveltin listesinin esas o
larak alınması ve sonradan listenin 
tamamlanması. 

Kabul edilen kararlar 
Cenevre, 11 A.A. - İrtibat komi

tesi, Habeşistana gönderilecek silah
lar üzerine konulmuş ambargonun 
lağvını ve bu ambargonun İtalyaya 
karşı muhafazasını tavsiye etmek hu 
susunda Eden tarafından yapılan 
teklifi toplulukla Habeşistana karşı 
iınbargo ilan etmemiş olan memle • 

ketlerle de yalnız İtalyaya silah gön 
derilmcsinin meıı'ini tavsiye etmenin 
muvafık olacağını söyli;ren Edenin 
bu teklifini de toplulukla kabul et • 
miştir. Amerika Cumur başkanı Ruz
velt tarafından 5 Birinciteşrinde neş· 
redilen bildirikte mUnderiç silahlar 
listesi esas olarak kabul edilmiştir. 

Edenle Fransız eksperi Coulandre 
bu ınoktaları ihtiva eden kat'i kararı 
kaleme almaktadırlar. 

• 
İrtibat ve teklif komitesi l 6 azalı 

bir komite teşkil etmiştir. Bu komi
te çalışma proğramını tesbit ederek 
saat 18 de umumi celseye verecektir. 
İrtibat ve telif komitesi bu akşam Ha 
beşistana karşı ambargonun kaldml· 
masına ve İtalyaya karşı ambargo
nun teşdiaine karar verecektir. 

Silah ambargosu 
Cenevre, 11 (A.A.) - Zecri ted 

birler komitesi silah ambargosu 
hakkındaki kararı Macaristanın is· 
tinkafına kartı ittifakla kil.bul et • 
miştir. Bu kararda tatbik bakımın
dan hiç bir kontrol konulmamak • 
tadır. 

İngiltere Zecri Tedbirlerin 
ilkini Tatbike Başladı 

Londra ı ı A.A. - Taymis ı ların abluka altına alınmasını 
gazetesini~ Cenevre aytarmın teklif etmezden evvel ~üıakere 
gazetesine bildirdiğine göre İn- ye, görü~meğe çalı,acagmı san
giltere, İtalyaya karşı zecri ted- makta ve tunları yazma.ktadır: 
birlerin ilkini tatbik etmiştir. İn "Duçe, durumun Afrıkadaki, 
giltere posta idaresi, Habeş - İ· ordusu icin tehlikel_i oldı_ığunu 
talyan anlaşmazlığının Uluslar kavramakta ve lngılterenın,. l -
Sosyetesi tarafından ne suretle talyanlar tarafından Habe,ıs • 
:tetkik edildiği hakkında Baron tanda herhangibir süel muvaffa
'Aloisi tarafından mikrofon ö _ kiyet elde edilmesine m~ydan 

·· . vermeden sonuna kadar gıtme · 
nunde yapılacak hır konferansı . t "h d .. · · anlamakta 'A .. yı ercı e ecegını • 

.. 11_1eri~a?y~ ~aymak içi_n ~er tur- dır.,, 
lu ış bırlıgını reddetmıştır • Habeş imparatoru ne diyor 

İtalya He sömürgelerinin Jour gazetesi, Habeş impara· 
münakalelerini kesmek torunun bir diyevini neşretmek-

LO'tld•·;ı. 11 A.A. - Uluslar tedir. İ~J>arat?r'. bu diyevinde 
Sosyetesi birliği icra komitesi, şunları s~y~emışyr :. . 
Yeni bir takrir kabul etmiştir. Bu ltalya hukumeti, Habeşıstanla, 
takrirde, İngiliz ulusunun bil • mevcut andlatmayı, Kellog pak
Yük b"r kısmının İtalya ile sö- tmı ve Ulualar Sosyete•~ paleti: 
._.. 

1

1 · nd,aki münakale nm yüklediği mükellefıyetlerı 
•aurge erı arası • . w • k k ·· 
leri kesmek üzere Uluslar Sos - çıgnıyere ve uvvet~ muraca • 
Yetesi otoritesinin kullanılması- at ed~rfJ<, ~n!a•mazl~.gı hallet· 
na k ımaya hazır olduğu mek ıstemıttır. Bug~n harp ha-
b.ld~~l a ok a· li hüküm si.irmektedır. Uluslar 

ı ın me te ır • · · k b · d Sosyetesının ararı, enı, or u-.. . 
Mussolinı yenı nun bütün kuvvetiyle muharebe 

M 1 etmek hususunda tamamen öz-
Ü za kere ere gür bırakmaktadır. Siyasal er -

9faraftar kinliğimizden veya toprak bü -
Paris 11 A.A. _ "Oeuvre,, tünlüğümüzden fedakarlık ya -

' · · · l ·ıt pılmasını istiyecek herhangibir kazetesi Muuolınının, ngı e -
' ·· lim anla.mayi kabul etmiyeceğiz.,, 

te Kızıldenizdeki bütun an -
--------------~~~--

Adisaba ba dak i ita lyan 
Elçisinin Vazifesi Bitti 

'Ad' b ba 11 A.A. _ Drş Ba• etmeden önce hakarekeNt e~ekten1 .i~-ısa a • y · ·•ye tina etmiktir. Fa t egus, e çının 
kanlığı, İtalyan ~lçisi ~ont ıncı Adisababada kalmasını kabul etme· 
Verdiği notada dıyor kı. miştir. 
Muhasamatın başlama~ı'. ltaly3;11 B •• t .. • ı·tıer 

kıta.atııun işgali ve elçihğın tels~z u un um 
tıostasını ıcuııanmıyacağı hakkındaki Kes i ldi 
Vad·ı·n·ı ttıtmaması sebebile, Hah. e~ 

f Adisababa, 11 A.A. - İtalyan el-
hükftmeti, İtalyan elçiliğinin ~azı e-
sı"nc saat ı ı.ıs tc bitm. iş nazanle bak çiliğinin yakında gidec~ği. hah.eri son 

dakikada bir anla§ma ıhtımalı hak • 
blak mecburiyetindedır. kındaki bütUn ümitleri kaldırmakta-

H b h .. kumeti imparatorun em· 
a eş u 'b.. .. içilik me- dır. 

tile, eksclanslannı, utun e "ddet Siyasal çevenler, bu m~nasebet: 
- l ·1 b" l'kte en kısa mu . . . l lıgın vıonl .... l:!.r arı e ır ı • kl terketmi- kat'i vazıyetının an aşmaz .r -
tarfında Habeş topra arını C"b t" bir ciddi safhasını açtığı hissindedir-

Ad·sababa • ı u ı 1 .. 
ye davet eder. . 1 uda kadar ler. Burada ihtimal sene erce s~c • 
demiryolu vasıtasıle hud . leri alın· eek bir harbe hazırlanılması J.azım 
seyahat için koruma tedbır geldiği hakkında sözler deveran et-
ınış bulunmaktadır. k telsiz mektedir. 

Kont Vinci. protesto ed~re. ' i -ve İtalyan elçiliğinin yakında Adisa-
Postasınr kullanmadığını bıldı: ~ket babadan hareketi, bu şehrin İtalyan 
memurlar cumartesi. s~b~ht et ~~aşe· tayyareleri tarafından bombardıma-
edeceklcrse de kendısı tıcar alat nı korkularını faılalaştırmaktadır. 
si Magallo Aclisabahaya muvas 

= Kondilis Kabinesi 
fBaş tarafı 1 incide) 

·di - U1 t asamb1enin dün öğle· ı 
ırıyor• usa · 

den 'GO~raki toplantısının ~aşla~gı ~ 
C d • ıh"ı...-.metin tahhf torenı 
ın a yenı UA~ 

Yapılmıştır. . B b kan 
Bundan sonra. söz esk;dar~ş :aıcip 

i;aldarise ~rfü.-'Lrrç~ıthınduğunu 
olunan usu1c ınuha ~ dostu ile 
söyledikten sonra lprka~ . 
~irlikte salonu terkctmıştır. M 

S b 'k" artisi baskımı e • 
er est fı ır p ·i aheret e

taksas yeni hük~n;ete mL z 
:dcce~ini bildirmışur. . . h"'k. 

1 J{ondıhs. u u· 
Başbakan Genera ·stannı 

tn . d Yunanı et bcyannamesın e d kal 
~· e en • dış siyasasının hiç degışm • . 

!'ığı hakkında teminat verınıştır. 

Kral Jorj Londrada 
Londra, 11 A.A. - Eski Yunan 

kralı Jorj. daima burada bulunm2k· 
tadır. Kendisinin bir uçakla Yuna • 
nistana dönmesi istenildiği hakkın • 
daki haber, dün akşam öze! sekreteri 
tarafından yalanlanmıştır. 

Paris, 11 - Londradan bildirildi
ğine göre, Yunan Cumur Başkanı 
Zaimis kral naibi ve Başvekil Gene
ral Kondilise istifas.rnı vermiştir: . 

Makşımos'un vaz.ıfesı 

Cenevre 11 A.A. - Öğrenildiğine 
göre, Mak~imos yeni kralcı rejim:U:
de de Yunanistanı Cenevrede temsil 
etmekte devam edecektir. 

• 

italya -Habeş harbi 
[Baş tarafı 1 incideJ 

Çevirme hareketi 
Londra, ı O (Radyo) - Adi · 

sa babadan bildiriliyor: Şimal 
cephesinde Habeş ordusunun 
hareketi inkişaf etmek üzere 
olduğunu haber veriyor. Büyük 
bir harp başlamak üzeredir. 

Aduanın cenubunda 
Hakiki muhrebeler 

Adisababa, 11 (A.A.) - Adua'run 
cenubunda hakiki bir muharebe baş
lamıştır. Bu, Adisababadaki bitaraf 
diplomatik çevenlerce de kabul olun
maktadır. Bu muhare~yc Ras Sey • 
yum ve Ras Kassa'nın da or~uları gir 
miş bulunmaktadrr. J3u dakıkaya ka
dar ne bir taraf, ne o bir taraf hiç bir 
muvaffakıyet elde etmemiştir. Söyle
ndiğine göre, Habeşler kahramanca 
mukavemet etmektedirler. 

Cephe harbi 
Adis - Ababa 11 - Buradaki 

diplomatlar mahfelinde Adua
nm cenubunda muntazam Ha -
beş ordusuna mensup kuvvetler 
le 1 talyanlar arasında tam bir 
cephe harbinin başl~mış bulun
duğu söylenmektedır. 

Hakiki kıtal 
Adua, 11 (A.A.) - .Şehrin cenu

bunda ba_glayan muharebe bazan ha· 
k~i bir krtal manzaraın aim.Jkta:dır. 
Şehir hemen tamamen boş gibidir. 
Zira iki taraftan hiç biri, topçu ateşine 
maruz olması yüzünd'en, şehri gün • 
düz işgal etm~ istememektedir. 

Aduada 2000 
Yarah var 

Londra, 11 (A.A.) - (Resmi) 
Habeşistan elçiliği bildiriyor: Salahi
yettar bildiğimiz bir kayna~tan ~Id:
ğrmız bir haberde Aduada şıddetlı bır 
4iarpışma oldugu bildirilmektedir. Bu 
çarpışmada Italyanlardan iki bin ya
ralı vardır. 

2500 italyan 
Kıllc;tan gec;irildi 

Adisababa. 11 A.A. -
Reuter ajansının sal@jyet
tar kaynaklardan öğrendi -
ğine göre, Adua etrafında 
Habeş kuvvetleri 2500 İtal
yan askerir) bugün kılıçtan 
geçirmişlerdir. 

Adisababa, 11 (A.A.) - Ras Se
yuİn Adua etrafındaki ıırt ve va
dileri tutmuş olan general Mara • 
vigna grupuna karşı hala mukave
met göıtermekledir. Genera1 Biro
li kumandasındaki yerli kuvvetler 
ise Amba Augher arkasında bulun
maktadır. Birçok yerlerde pi§t~ 
çarpışmaları olduğu haber verıl
mektedir. 

ltalyan yanındaki Setit sınırla • 
rında ise yerli kuvvetlere karşı halk 
mütemadi çete harbi yapmaktadır. 

Zayiat hakkında ıimdiye kadar 
hiçbir resmi ma~at yoktur. S?n 
muharebelere ginnİ§ buluna~ bır
çok kıtalar daha bu husustakı r~ • 
porlarını vermemişler&ir. Mamafih 
zayiatin 60 ölü ve 200 yaralı oldu· 
ğu tahmin edilebilir. 

Ras Seyyum geri çekiliyor 
Asmara, 11 A.A. ( Eritre) - Raı 

ScYY\lJDt Aduanın 15 kilometre do • 
ğu kuzeyinde bulunan Mariam • 
Sousalon vadiıine doğru' çekilmek 
zorunda kalmı§tır. 

General Maravignan'ın komutan
lığı altındaki italyan aol cenahı, 
Ras Seyumun Amba • Sebat ve Gen 
desta civarındaki geri kollarını 
yendikten sonra, E.mba • Gherin~, 
Chidamderet ve 2735 rakımlı Raı:s 
dağındaki mevzilerini tahkim el • 
mektedir. Bütün kervan yolları., I
talyanlar tarafından tutulmuştur. 

General Santini, Habeşleri Ma • 
karde mevkiinde yendikten sonra 
2829 metre yükııekliğindeki Adag· 
ramus mevkiine doğru ilerlemekte· 
dir. 

Ras Seyumun irtibatı kesildi 
Adisababa, 11 AA - Söylen 

diğine göre Rass Seyumoo on 
bin kişilik ordusunun esas kıs
mile irtibatı tamamen kesilmiş -
tir 

İtalyan tayyarelerinin verdi • 
ği malUmata göre, Aksum'un şi
mali şarkisinde Habeş kuvvetle· 
ri toplanmakta ve hunlar İtal • 
yan piştarlarını tüfek ateşiyle 
taciz etmektedir. 

R as Seyyum 
tekrar göründü 

Asmara, 11 (A.A.) - Reuter ayta· 
rı bildiriyor: Geciken bir habere gö· 
re, gayri muntaazm Habeşlilerden mü 
rekkep büyük kuvvetlere kumanda e-

den Ras Seyyum yeniden Adua doğu
sunda görünmüştür. 

italyan tebliği 
Roma, 11 (A.A.) - 10 Ilkteşrin 

tarihli resmi tebliğ: Cephe gerisinde 
yolların ve menzil hizmetlerinin tan
zimiyle uğraşılırken yerli kolorduya 
mensup müfrezelerle ltalyan piyade 
ve süvari kuvvetleri cephe ilerisinde
ki mıntakayı temizleme işine devam 
etmişler ve müsellah muhtelif Habeş 
gruplarını dağıtmışlardır. Güne~ ba
tarken Tigre'nin geniş doğu mmtaka
sı başkanı Selasiye Guksa ileri kara
kollarımıza gelerek b~rkaç ?i? kişilik 
kafilesiyle ve silahlarıy.le bırl~kte. G.e
neral Santini'nin emrıne gırmıştır. 
Bir müddet sonra Kassa Araia da si
lahJariyle birlikte tarafımıza geç.miş: 
tir. Bu hadiselerin büyük ehemmıyett 
vardır. Çünku bu mıntakadaki Habeş 
lerin Italyanlara karşı harbetmek iste 
mediklerini gösterir. 

Bazı yabancı gazetelerin Italyan 
zayiatı hakkında verdikleri rakamlar 
yalandır. Dört gUnlük ileri harekatı 
esnasında geniş cephe üzerinde zayia
tnruz şudur: 

Beşi ltalyan ve 25 şi yerli olmak 
üzere 30 ölü ve yirmisi ltalyan 50 si 
yerli olmak üzere Y.etmiş de yaralı 
vardır. 33 yerli kaybolmuştur. Olüler 
ve yaralılar hakkındaki malfımat doğ 
rudan doğruya bunların ailesine bil
dirilmiştir. 
Habeşlerden bir top, b_ir mitralyöz 

ve 30 sandık cephane iğtinam edilmiş 
tir. 

işgal olunan mıntakalann tensikine 
Habeş klisesinin yardımiyle devam o
lunmaktadır. 

Yerli askerlerin kaçtığına ve saire
ye dair yabancı memleketlerden çı -
kan haberler asılsızdır. 

Hava kuvvetlerimiz Takazze nehri
nin ilerilerinde tabiye ve sevkülceyş 
keşif uçuşları yapma!;t:a ve hiçbir düş 
man toplanması görmemektedir. 

Makalle üzeri ne 
Tazyik başladı 

Asmara, 11 (A.A.) - General San 
tini kumandasındaki sol cenah grupu, 
Endagamusdaki mevkiindcn Makale 
üzerine tazyik yapmaktadır. 

Maakle'de bulunan Rns Selasie Gus 
sa şimdiye kadar tamamen atıl bir va 
ziyctte durmaktadır. Tahmin olundu
ğuna göre, Uu Ras siyasal sebepler 
dolayısiyle tereddüt etmektedir. Esa
sen Ras Seyyum ile de arası bozul • 
muştur. 

Bir İtalyan uça
ğı düşürüldü 

Adi~ababa, 11 (A.A.) - Makale • 
den Habeş hükumetine gönuerilen 
bir telgrafta Eritre askerlerinden mü 
rekkep bir müfrezeııin Habeş ordusu
na müHiki olmak iJzere sınırı geçtiği 
bildirilmektedir. Kaçanları gören ltal 
yan tayyareleri bunları mitralyöz ate
şiyle takip etmişlerdir. Makale mmta 
kasına Graat yakininde bir Italyan 
tayyaresinin düştüğii teyit edilmekte
dir. Tayyarenin içinde bulunan dört 
kişi ölmüştür. imparatordan bir mü
lakat istemiş olan ltalya elçisi Kont 
Vinci'nin bu istegine ne cevap verile
ceği henüz meçhuldür. Bununla bera 
ber, imparatorun bunu reddedeceği 
zannedilmektedir. Şimal cephesinde 
büyük bir muharebenin başladığı sa
nılmakta ise de, elde sarih hiç bir ma 
lfımat yoktur. 

Bir ut,;ak daha mı? 
Adisababa, 11 A.A. Reuter ajansı 

ay tarı bildiriyor: 
lssa kabilesine mensup Habeşler 

Deindorra yakınında bir İtalyan u
çağını tüfek ateşine tutarak düşür· 
düklerini Eöylemektedirler. 
Uçağın içinde bulunan iki kişi ol· 

müştür. 
Asmara, ı ı A.A. - Haber alındı

ğına göre General Ranza'nm tayya
resi Aksum yakınında duşman top -
rağma inerek tekrar geri gelmiştir. 

Aksumu hala alamadılar 
Roma, ı ı A.A. - Reutcr ajansı 

bildiriyor: Söylendigine göre, mu -
kaddes bir şehir olan Aksumu bom
bardıman etmek istemiyen İtalyan • 
lar, bu şehrin öteki harp bölgelerin
de yapılacak hareketler sonucunda 
ellerine diişmesini beklemcği tercih 
etmektedirler. 

Resmi çevenler Aduanın Habeşler 
tarafından tekrar alındığına dair o
lan haberi kesin olarak yalanlamak· 
tadırlar. 

Bombardiman 
Adisababa, l ı A.A. - 20 bin Ha

beş gönüllüsü burada biltün teçhizat 
larile imparatorun emrini beklemek· 
tedir. Bunlar, İtalyan hatları gerile
rinde hUcumlarda bulunmak için hu
susi bir çete teşkil etmek arzusun -
dadırlar. 

Şimal sınırında lıiiyük bir harp 
başlamış olduğu teeyyüt etmektedir. 

Folka it, Sı:iı e ve O gam mıntakala
rında İtalyan bombardımanları çok 
şiddetlidir. Görünüşe ~öre İtalyanlar 
çok kuvvetli mevzileri piyade hücu· 
mu yapmaksızın düştlrmiye calrsı -

Son Telgraflar 
• 

Londrada lngiliz Faşist/eriyle 
Kanlı Bir ·Mücadele Oldu 

Londra, 11 A.A. - Dün borsa binası önünde ünifonna giymiş 
İngiliz faşistleri ile yüzlerce banka işyarları arasında kanlı bir 
müsademe olmuştur. Halk, kendi partilerinin gazetesini satmak
ta olan faşistlere hücum etmiş ve bunun neticesi de vukua gelen 
karışıklıkta birçok kişi yaralanmıştır. Faşist gazeteler sokağın 
ortasına yığılmış ve yakılmıştır. Halk, araya ginnek istiyen po
lise de hücum etmiştir. Sükun ancak imdat kuvvetleri vak'a ma
halline geldikten sonra yeniden tesis olunabilmiştir. 

Boğazların Tahkimi 
[Baş tarafı 1 incide] 

''Arsntlusal durum ve siyasal du
rum bugünlerde çok tehlikeli bir hal· 
dedir. Bu durum karşısında yurdu • 
muzun kapılarını her ihtimale karşı 
kapalı tutmak gcreklhlir. Yurdumu
zun en nazik noktası olan Çanakkale 
Boğazının açık kalması güvenlik ba
kımından asla doğru değildir. Biz 
candan banş isteriz ve anlaşmaları 
gözetmek isteriz. Fakat andlaşmalar
daki herhangi bir madde yurdumu· 
zu tehlikeye koyuyor, ve selametini 
bozmak tarafına gidiyorsa, biz sev
gili yurdumuzu herşeyin üstünde 
tutmak isteriz. Bundan dolayı bu çok 
önemli ve nazik meselenin hiç vakit 
kaybedilmeksizin kotarılması gerekli 
olduğundan saygı değer hükümeti • 
mizin buna dair ne gibi tedbirler it
tihaz etmiş olduğunu Kamutaya bil
dirilmesini rica ederiz. 

Dış Bakanlık vekili ŞükrU ~aya 
kürsüye gelerek şu cevabı verdt: 

- Çanakkalenin bugünkü vazİ· 
yeti Boğazlar mukavelesinin icabı· 
dır. Vaziyetin umumiyetle, memle
ketin de huıuaiyetle,Boiazlann mü 
dalaaaına tahditler koyduğu bilin-

yorlar. İtalyanların ba§lıca faaliyeti 
Aksum ve. Adigrat mıntakalarında in 
kişaf etmektedir. 

Muaıiaü dağı civarında müsade • 
meler çok şiddetlenmi~tir. 

Cenupta büyük harp 
Londra, 11 ( A.A.) - Cenup cep

hesinde büyük bir harp baflamt.f • 
tır. Bu cephedeki iki taraf kuvvet· 
lerinin hareketlerine ue harbin sey
rine dair en ufak bir taf ıilcit bile a
lınamamııtır. 

• Adisababa, 11 A.A. - Reuler 
ajanaı aylarından: 

Diredoua'da Habeı kaynağın • 
dan gelen bir haberde, Habeı kuv
vetlerinin Oal-Ual ve Uardair'i ele 
geçirdikleri bildirilmektedir. 

Adisababada tayyare • 
ye karıı t e d b i r l e r 

A d i S\1 b a b a , 10 Ha-
beş imperatoru, bir tayyare hü
cumu vukııbuldıığu takdirde, sığtna
bilmek için bütün ahaliye şehir dı
şında hendekler kazmalarını emret
miştir. Bu hendekler şehir dışında 
bulunan tepeler üzerinde, İngiltere 
sefarethanesinin yanında kazılacak
tır. Binlerce Habeşli işe ba:;ilamak 
üzere, yanlarında aileleri olduğu hal· 
de gitmişlerdir. Bu halk yaya veya 
katır sırtında seyahat ediyor. Diğer 
taraftan verilen habere göre Habeş 
kırmızı haçı arsıulusal kırmızı haçın· 
dan ayda 10 bin İngiliz liralık bir 
yardım istemiştir. 

Asll m uharebe 
Şimd i başllyor 

Paria, 11 A.A. - Matin gazete· 
ainin Roma ayları bildiriyor: 

miyen bir fCJI değildir.Arsıulusal da 
rumun vuzuhsuz. olduğunu da görü
yoru.z. Böyle zamanlarda müdafa. 
ası eksik 11eya :r.ayıl §eraitc tabi O• 

lan yerler üz.erinde, hepimiz.in, dik
katle hassasiyetimiz.in artnuf ola
cağı anlaşılır bir ıeydir. 

Memlekt:tin müdafaasını tamam
lamak ihtiyacını, arsıulusal içtima· 
larda anlatmaga çalıınıahta geri 
kalmıyoruz V" geri kalmıyacağız. 

Beklemediğimiz ihtimal
lere maruz kalırsak icap 
eden tedbirleri almakta tP

reddüt etmiyeceğiz. 
(Alkışlar, bravo sesleri.) 
Bu izahattan sonra takrir sahibi 

Berç Türker söz aldı, ve Lozıın mu • 
ahedesfoin Boğazların tahkimine ait 
kayıtlarını anlattı. 

Şükrü Kaya tekrar kürsüye gele
rek kısaca dedi ki: 
''- Verdiğim cevapta muhterem 

sual sahibinin hem endişelerini, hem 
de arzularını tatmin edecek kayıtlar 
vardır zannedi orum. 

faa bakanlığı yüksek memurlaı ın • 
dan bir çoğunun başka memuriyet• 
lere verileceği hakkındaki haberi· 
ni yalanlamaktadır. 

Genel kurmay baş• 
kanı Eritrıt?J r. gitti 

Napoli, 11 A.A .- Genel kur• 
may başkanı Mare,al Badoğlio ile 
.ömürgeler bakanlığı yönetgeri 
Lessona dün ak,am doğu Afrikaya 
gitmek üzere Bitı.t\t:ama vapurun• 
binmi§lerdir. 

Mısır hududuında 
M üsademe 

Paris, 1 l (Radyo) 
T rahlus hududunda Ce
rahup' dan pek uzak ol
mıyan bir noktada l talyan 
karakolları arap çetelerinin 
taarruzuna uğramıştır. ltal
yan postaları tel örgüler 
hattını tecavüz etmemişler, 
bulundukları mevzi l e r d e 
kendilerini müdafaa ile ikti
fa etmişlerdir. Yaralılar var 
Silah altına alıncn yeni şınıflar 

Roma, 11 (A.A.) - 'Üç ay hiz • 
met görmüı olan 1912 ıınıfıyle, 
1917 sınıfından birçok aüvari kü • 
çük zabitler, 1909 11ınıfı otomobil 
ııervisinin bj rkısmı ve 1910 - 1912 
aınıfları ııhiye sen•isinin hbir kıımı 
silah allına çağırılmı~tır. 

ltalyan limanlarında torpil yok 
Roma, 11 (A.A.) - ltalyan li. 

rnanları methaline torpil konduğu 
kat'i olarak yalanlanmakta ve bu 
haberin gemileri ltalyl\n sulanna 
gelen armatörleri tela,a dÜ§Ünnek 
için çıkarılmı§ olduğu 7.annedilmek 
tedir. 

Burada Afrika işinin güçlükleri 
tamamen takdir olunmaktadır. Ge
çen perşembedenberi n~redilmek -
te olan resmi tebljğlerden ıonra 
mi.'ttbuat nazırı Alpieri'nin yapbğı 
sarih beyanat çok nazarı dikkati 
calip bulunmaktadır. Matbuat na· 
.zın dün demiıtir ki: 
A~ikar olan bir şey varsa o dıa 

harbin şimdiye kadar baılamadığı
dır. Yakında vukua gelen hadisatın 
ehemmiyeti azdır ve büyük muha· 
rebelere bundan aonra İntizar olun 
maktadır. Mamafih durumun bu 
tarzda mütalaa eden Malin ğa:.ı:ete
sidir. Diğer Franıız gazeteleri umu ı 
miyet itibariyle. bilakis harp hRk
kmda ltalyada mevcut şevk ve he· 
yecandan bahsetmektedirler. 

MOND -EXTRA 
tıraş bıçağı bütün dunyada şöh
ret kazanmışhr. 10 tanesi 50 

' .. 

halva Sü Bakanlığı memurları 
Roma, 11 A.A. - Stef ani ajans 

bir Fransız ajansının ulusal müda· •- kuruş Ht>r yerde satılır - • 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktör
lüğünden: -

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

14-10-9 3 5 Pazartesi : Riya:ziye. tabii ye 
15-10-935 Salı : Edebiyat, lisan 
16-10-935 Çarşamba : Felsefe, lçtimaiyat, tarih, 

coğrafya. 8017 
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Tayyare Piyangosu 
dün· çekildi 

7009 Numara 
200,000 Liralık 
ikramiyeyi Aldı 

On dokuıuncu tertip tayyare pi-
yangosunun altıncı ke~idesi bugUn 
Asri sinema salonunda ~eki meğe 
baıhnmıştrr. Bugilnkü çckı işte ka -
zanrın numaralar a,ağıdadır: 

200 bin lira kazanan 
7009 

Bu numaranın 20 aıağmna ve 20 
yukarısına 500 er lira mükUat Ve• 
ı ilecektir. 

15 bin lira kazanan 
10914 

Bu numaranın 25 yukarı ve 25 aşa-
ğısrndaki numaralar yüz ellişer lira 
mlikafat kaıanmıılardır. 

10 bin lira kazanan 
18089 

Bu numaranın da yirmi qağıSt ve 
yirmi be - numara yukarısı 150 ger lira 
nılikafat alacaklardır. 

l 500 lira kazanan numaralar: 

13637 li012 28441 13666 21917 
15140 22536 

1000 lira kazanan numaralar: 

15169 21492 15450 2.H89 27037 
23958 16920 283 13814 

200 lira kazanan numaralar: 

18826 3939 17795 8301 .5054 
9234 10364 16508 9825 15394 

19412 17292 11842 20682 5447 
7676 26364 27982 2517 12228 
6663 23i51 6941 29924 4690 

18612 25629 4863 25696 5696 
22078 24019 22261 24209 92n 
27366 7850 20731 16015 19310 
16030 14461 76i9 193Z9 7 ı ç, 
18463 
3814 8912 28532 6113 7412 
6991 16945 3096 28950 29599 

18704 20254 90i5 23463 

70 lira kazanan numaralar: 
10747 J.Ci953 20196 8214 20220 
7634 18448 3424 28706 7427 

50 26908 26888 25502 14614 
6284 17764 24609 3698 27536 
7971 19838 5291 16425 26526 

20539 19090 322 7249 5018 
23152 112s • AA22 25Ş.71 16259 
"tb11 17637 17325 29119 7522 
] 8918 3859 2826 24253 105.56 
15035 1628 14473 27161 2146 

50 lira kazanan numaralar: 

18662 9040 23376 18575 12334 
12:.533 7234 5163 26881 15440 
19794 25988 55ö4 21546 11053 
13413 22243 18133 9546 11851 
22380 5217 10735 3828 9840 
J 5357 1s192 10000 26324 223ts0 

4775 16715 27149 3513 12375 
19398 29697 25802 21774 17425 
8338 20238 673 1816 24818 

23579 211 l ı 28625 18H3 12020 
20996 6418 25450 14951 9246 
12748 555 5157 3516 25997 
25550 8490 8829 21008 13858 
23955 24Hı7 21189 16488 29957 

5860 85i8 1784 13383 10631 
7510 6413 753 28082 19597 

25742 28667 23175 29014 5545 
:'.!3123 1207 11729 19650 2365 
10142 28758 24308 9537 25191 
22315 10879 23399 5645 72159 
16844 12535 29570 2453 
14321 27564 3212 2609 8360 

5410 29398 9958 20078 2492 
10324 1109 6408 4200 23876 

1600 21215 28582 7877 24320 
27098 25354 14577 14519 23711 

1150 7442 12234 26240 17948 
14748 19785 1404 18126 27707 
J5379 9499 11467 19967 1223 
l8122 255il 16568 1709 17011 

878 

40 lira kazanan numaralar: 

8428 4341 11441 11669 17537 
7472 2.'i730 17352 22543 14410 

l S285 2805Z 11206 19513 21383 
7900 10547 15320 27998 14734 

24068 1ı722 4510 19633 6782 
21424 9020 28798 18303 694 

8787 20521 5703 22173 24328 
22025 16990 11652 12223 2102 
28419 25102 29746 264-t 163 
1700'4 29017 22853 19944 17713 
4687 21960 14878 5815 29364 

26208 2402 1.5327 9022 9819 
1088 5871 26910 12136 12457 

21049 5638 8049 29284 20909 
27343 15838 26847 21886 20114 
21879 27015 US515 28529 7753 
11691 186 19815 23203 19565 
8024 2578 20037 6283 12497 
8971 7939 18980 2281 14679 

17632 14360 14332 56&1 28203 
22813 12756 l 1725 2892 5790 
14l65 26558 9106 5444 29242 
27674 8397 3650 10578 8111 

3324 2336 16651 15822 24244 
13762 16778 26173 23829 25177 
] 7363 22491 18S71 14578 21901 
29416 7265 3693 28306 5554 
25484 9154 10592 14214 25842 

4140. 24492 26789 77 21860 
16619 1012 12499 15491 5715 

IFAVDAlb.D 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbuı 
18: Dans musikısi. 19: Çocuk saati. Hi

k,tvelcr. Mes'ut Cemil. 19.30: Müzik Lejer. 
20: Şehir tiyatrosu artistlerinden 1. Galip 
konuşuyor. 20.30: Radyo caz ve tanı:o 
orkestraları ve BRyan Bedriye Tii11in 
(ean) 21.35: Son haberler • Borsalar. 
21.50: Ba)'iln Babikyan. San piyano refa
katile. 22.10: Plak neşriyatı. 

Kahire 
18: Pllk. 18.30: Tarım Bakanı tarafm

dan söylev. 111: Duyumlar .. 19.ZS: Duyum· 
tar. 19.35: Mehmet Sııdık ve arkada,tan. 
20.30: Söylev. 20.55: Mehmcd Sadık ve ar
kada,tarı. 21.40: Polis bandoıu. 22.15: 
Mchmed Sadık ve arkadaşları. 

BUkref 
13.05: Radyo orkotraııı. 13.40: Borsa. 

ıpor. 13.53: Konserin ıüreii. 14.15: Du· 
yumlar. 14.30: Konserin ıijreği. 18: Siıel 
müzik. 19: 'Sörler. 19.20: Sıiel kon~crin 
ıilreil. 20: Duvumlar. 20.15: Plak. 20.45: 
Söılcr. 21: Radyo cazı. 22.~0: Duyumlar. 
22.45: Şarkılar, 23: Röle konsen. 23.45: 
Yabancı dilleı-le duyumlar. 

Var şova 
18.15: Plak . Sö1ler • Muhtelif. 21.45: 

Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Uzııkta· 
iri vatandı$1ara yayım. 22.30: Mizııb. 23: 
Radyo orkestrası. 24: Sözler. 24.05: Dans 
milıifi. 

Budapaşta 
18: Bır ~raphancden röle. 18.40: Am~

le koro konseri. 19.45: Konferans. 20.15: 
Salon orkestrası. 20.~0: Aktllartc. 21.30: 
Eilenceli yayan. 23.301 Duyumlar. 23.50: 
Çinıene mliıifl. 

Moskova 
19.20: Trio konser (Solııtler tardın· 

dan). 10.30: Orkestra. 22: Almanca. 23.05 
Franuıca. 

Laypzig 
20: Eilenceli mUıik. 21: Duyuml&r. 

21.10: ''Voıelh.tendler •• adlı operet. 23: 
Duyumlar. 23.30: Dans . 

• NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Yemi,te Ben111on - Fenerde Hı.isamet 
tin - Ankara caddesinde Etref - Btya
ntta Cemil - Kilçlikpazarda Yorıi -
Yenıkaınrla Sarim - Karaıümr~ıe Fu
at - Kadıköyilnde BUyUk ycldetırmen n· 
de Üçler - Şchladcbo nda Asaf - Sa· 
matyada Rıdvan - Bakrrlcoyde Hılil -
Betiktatta Nail - Şehremininde A. Ham
di - Hukoyde Halk - Kuımpa-ada 
Merkez - BUyilkadada Şinasi ~ız.a -
Heybelide Yu•uf - Galatada Kllpnç -
Bostanbaşmda itimat - Tepcba~~da 1 ~ 
yoli - Takıimdc Tarlııbatı - Sışlıde f'oııı.r 
ciledyan - Eyiıpte Hikmet. 

1Hi82 
15664 

4265 
23641 
19701 
20422 
26542 
5986 

28782 
11~99 
20954 

11179 
29788 
26788 
19385 
i819 

11494 
5878 
252 

18297 
12995 
27639 

4440 
19491 
5726 

29655 
696 

20210 
14086 
23694 
29990 

1284 
4044 

• 

17059 
14516 
16073 
16064 
19849 
8594 
6070 

26902 
25541 
2li89 

1812 

Büyük ikramiyeyi 
kimler kazandılar 

13508 
18671 
13570 

340'4 

12101 
5855 
6638 

27799 
4312 

16079 
4870 

200.000 liralık büyük ikramiyeı1in 
birer parçası Ereğli, Konya ve Lüle~ 
burgu-da. Uç parçaaı da Is•anbuld~
dır. Büyük ikramiye htanbulda Em~r 
gan M~ktep ıokağında oturan Habı· 
be i e Oenizyo11arı idaresinde 100 me 
murun ortak olarak Kader gişesin
den aldıkları biletlere çıkmıştır. 

ı.soo lira kazınan 10914 numaralı 
biletin parçaları Adana, lzmir ve ls· 
tanbulda, 12000 lira kazanan 27402 
numaralı biletin parçaları Kastamo • 
nu, Balıkesir, lzmlr. Derik ve lstan· 
bulda. 10000 lira kazanan 1889 nu· 
maralı biletin 2 parçaısı lstanbulda· 
drr. Diğer parçalar r.atılmamıştır. 

200 bin liralık ıkramiyeyi kazanan 
Habibe. sene\erdenberi piyankodan 
bir1,ey çıkı:ıadı~ına üz~il~yorı:ııış ... Bil
) ük ikramıyenın bu şıkayetçı. muf;ite
risine ~ıktığını öğrenen bayı Cemal 
hemen bir otomobile a lıyarak kAdı
nın evine gitmiştir. Kadıncağızın bir· 
denbirc heyecana düımemesi icin f'V· 

veli küsiik bir ikramiye çıktıgını sôy 
liyen bayi. nihayet iki yüz bin liranın 
kendisine isabet ettiğini haber verınis 
tir. Habibe bu müjdeyi his itidalini 
tozmadan dinlemiş, bayi Cemalle bir· 
likte otomobile atlıyarak dükkana 
dönmUş ve parasını almıştır. l Iabibe, 
yirmi bin liramn 500 lirasını he~en 
bayie hediye etmiş. kalan 19500 lıra~ 
yı da l§ Bankasına yatırmıştır. 

Bahtiyar kadın dün keııdisile görü· 
ıen bir muharririmize !Unları söyle • 
mittir : 
"- Ben aslan Kütahyalıyım, daha 

dört yaıımda iken annemin. babamın 
ölme&i yüıilnden bir ailenin yanına ev 
tatlık olarak verilmisim. Şimdiye ka· 
dar çok taliıiz bir ·ömUr geçirdim. 
Bundan iki ıene evvel Kütahyad.a ev· 
le.ndim. Fakat bazı sebepler beni ay· 
rılınafa mecbur etti. lstanbula geldi
ğimdenberi· mütemadiyen Tayyare bi 
ltti alıyordum. Bu kaıanç, aabnmm 
mük!fatr olsa gerektir. Şimdi KUtah· 
yaya giderek orada bulunan annemi 
ve kardeşlerimi alacağım, Doğruca 
Istanbula getirip yc~e tireceğim . ., 

Bir batka talili 
ı 0000 liralık ikramiyeyi kazananlar 

dan biri de harp malulü tek gözlü Ce· 
laldir. Uç çocuk sahibi o'an ve ayda 
ancak otuz lira kazanabilen Celal. ka
ı:anç haberini alır almaz sevinçten ağ
lamıştır. 

BIL@JILER 

SiNEMALAR 
TfYA TR OLAR 

1STANBUL ŞEHİR TİYATROSU 
HAFTALIK PROGRAM: 

8-10-935 salı, Çarşamba Perşembe Cu
ma gunlcri Ölçuyc Ölçiı saat akşamı 20 de. 

12-10-93S Cumartesi Çocuklara saat 15 
tc. 12·10-935 Cumartesi akeamı Yaraşa 
saııı 20 de. 

13-10-935 Paıar Çocuklara saat 10 da. 
Pıııar glındUz Yarasa sııat 15 tc. Paıar 
akşamı Yarasa saat 20 de. 

• 
TEPEBAŞI BELEDiYE GARDENBAR 

Kıtlık salonu açıldı. Her ak~m mlizik, 
dans, varyete numaraları. Kabare nefis 
alakart ve tabtdot yıemcl:ler ehven fiat· 
lar. Pu:ar cünlerl 17.30 da çaylı dans, 
varyete, çay komple 7S kuruş. 

• 
FRANSI7. TİYATROSUNDA 

Sür•yya Opereti 
yeni kadro~ile Şariye - H. Kemal l1 İlk· 
teşrin Cumadan itibaren her akşam 20,15 
de, Cumarvsl ve Pazar matine 1.S de 

EMİR SEVİYOR operet 3 perde 
Vıızan: Vu~uf Sururi. Beste: Karlo Ka

poc:elli. Fiatlıır : JOO. 75. 50, 25. Loca: 
400 - 300. her tarafa tramvay vardır. 
• Alkuıor ı Şandu - Sihirli Ada. 
• İ'k : Çahnmıı Aııklu. 
• pek ı Altın Zincir. 
• Türk ı Prenı Türandot, 
• Saray r Foli Berje. 
• Sümel' : Para Kralı. 
• Melek ı Kasta Diva. 
• Yıldız : Moskova geceleri. 
• Milli ı Çalınmıt Aşk - Dertsiz arlı:a

tia•!ıır. 
• O•küdar liale ı Prens Ahmed. 

• DAVETLER 

Beşikta' Halkevi Başkaıılığından: 
Evimizde verilmekte olan yabancı 

dil kur~larına ilave olarak cuma ve 
salı )?\İnleri !Ut on vedide Galatasa· 
ray lisesi vabancı dil ö~retmenlerin
dcn Bay Jurme tarafından Fransızca 
der~leri verilmeğc başlanmıstrr. fs -
teklilerin her gün kavıt için De§iktaş 
Halkevine başvurmaları. 

• 
C. H. P. Beyazıt Kamunu başkan· 

lığından: Kamunumuzun 93.'ı-936 yı· 
1r kongresi bu ayın 14 ci pazarter;i 
gUnü ak am saat 20 de Şehıadeba • 
şmda Letafet apartmanında Parti ku 
rai!ıncla yapılacaktır. Ocaklarımızda 
yanlı üyelerin bildirilen gün ve 13· 

atte kongreye gelmeleri. 

-ıstanbul-Komutanhğl ~ 
Satınalma Komisyonu 

lllnları 

Ankara Hastanesi Ront
ken teşhis makinesinin ıs
lahı için tahmin edilen be
deli 888 7 lira olan Rontken 
malzemesi kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 18 Birinciteşrin 935 
cuma günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel Fındıklıda Satın
alma Komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek 
lerin 667 lira ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ve 
2490 sayıh kanunun 2. 3 ün 
cü maddelerindeki yazılı 

vesikalarla birlikde teklif 
mektublarmı belli gün ve 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 6085) 

7766 

Giilhane hastanesi muh
tdif laboratuvarlar ihtiyacı 
olan alat ve malzeme kapalı 
zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Talunin edilen 
bedeli 6824 lira 30 kuruş 
olup ihalesi 18 Bidnciteş· 
rin 935 cuma günü saat 
15. 3 O dadır. Şartnamesi 

her gün öğleden evvel Fın
dıklıda Satın alma Komis
yonunda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ( 512 ) 
liralık ilk teminat mektub 
veya makbuzu ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü mad 
delerindeki vesikalarla bir
likde teklif mektublannı 
belli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline ka
dar Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (6087) 

7767 

12-10-935 , 

e .. ,.Jla~Ast!JLJ:l.:lı~·• 
İzmirin Bir Aylık ihracatı itha
latından Bir Milyon Lira Fazla 
Tesbit edildiğine göre, ağustos ayı 

!cinde Iımir limanından dtş piyasala
r~ yapılan ihracat, ayni ay içindeki 
ithalata nazaran kıymet itibarile 
1.134.233 liraya yalon bir fazlalık 
göstermiştir. lzmir Tecim ve Endüs
tri Odası tarafından hazırlanan son 
raporlara göre. ağust~s içindeki itha
lat ve ihracat vaziyetı şudur: 

"1935 yılı ağustos ayı içinde lima· 
nımızdan yabancı ulkelerc 15803,5 
ton ve I.689. 74 7 lira degerinde ürün 
ve eşya gönderilmiştir. En çok eşya 
ve ürün gönderdiğimiz ilik.eler: Ağır· 
lık itibarile 4674,8 ton ıle Italya. 
3518,9 ton ile Almanya, 2785 ton ile 
lngiltere ve ı 197,9 ton ile Amerika· 
dır Değer itibarile 436 bin lira ile 
Alrııanya. 327 bin lira ile ~ng~ıtc:e. 
229 bin lira ile Italya. 94 hın hra ıle 
de Amerika gelmektedir.Bu ay içinde 
Sovyct Rusyaya limanımızdan 384.9 
ton ve 181818 lira değerinde yün ve 
yapağı gönderilmiştir. Ayni ay icinde 
}'<.bancı ülkelerden li~an~mıza 2793,9 
ton ve 555515 lira degcrındc eıya ve 
emtia girmiştir. En çok e~ya v: ~m
tia getirdiğimiz ülkeler agıdık ıtıba
rile 1229,2 ton ile Almanya, 484,2 
to:ı ile lngiltcrc, 368 ton ile de Rus
yadır. Değer itibarile de 17 6 bin Ji. 
ra ile Almanya, 92 bin lira ile Ingil· 
tere, 57 bin lira ile ltalyadır. 
Yabancı ülkelere gönderdiğimiz eş

ya ve emtia giren e~ya ve emtiaya gö
re miktar itibarile 13009,5 ton ve 
1 ı3.ız33 lira fazladır." 

Yeni yıl piyasası 
Yeni yıl piyasası El;e ürünler~ için 

;ok Umitli ve iyi fiyatlarla açı mı~
tır, Palamut ve zeytinyağı ürünleri
nin satış vaziyeti §Udur: 

Palamut 
"A gustos ayında lzmir Borsasında 

muamele gören çcşitii palamutlarr:ı 
cinr.lcrine ~öı e kentali 190 - 155 ku
ru~ arasında 2.678 kental satılmıştır. 
Geçen temmuz ayı i~inde ı 50 • 430 
kuru~ arasında 3.830 kental sa ılmt~· 
tı. Temmuz fiyatlarına göre ağustos
ta satılan palamutlar kental başına 
32,5 kuruş bir yüks<'klik göstermek
te ise ele satış miktarı 1.152 kental 
noksan olmuştur. 

Palamut ürilnünün 934 • 935 ürün 
yılının son ayları olduğu cihetle sa
tışları durgun gitmekte iıııe de fiyat· 
larda dü1iüklük yoktur. Bu fiyatların 
eylfil eyında da muhafaza edileceği 
ümidi kuvvetlidir-. 

Geçen yılın ağustos ayı icinde mu· 
amele gören palamutlar cinslerine gö
re kentali 1 Sb - 485,25 kuruş ara:.:n
da 7.178 kental ve bu yıl ağustos 
ayında ı 90 . 455 kuru'i arasında 
2.678 kemııl sa ı\mıştır. Bu durum.ı 
göre bu yıl satılcın palamlıtlarm fi
yatları gcçeıı yıl ağustornnda satılan 
palamut fiya.tlarından kental başına 
ı 5,625 kmtı! yüksek ik görillmüş ise 
de bir aylık satış miktarı geçen yıl 
ağwıtosunda satılan miktardan 4. ~00 
kental noksan olm.uştur. 

Atustos 935 ayı içinde limanımız-

dan yabancı ülkelere 2231,4 ton ve 
79.656 lira değerinde palamut gö:ıde· 
rilmiştir. Geçen yılın ayni ayında ise 
:?031,3 ton ve 79.890 lira değerinde 
palamut gönderilmişti. Ağustos 935 
ayında gönderdiğimiz palamutlar ge. 
ne! cıkı tutarının miktar itibarile 
yüzde 14,12, değer itibari1e de yiizde 
4,71 ini bulmaktadır. Çıkı değeri fop 
masrafla beraber kilosu 3,57 kuruş 
üzerinden. ağu!!tOs 934 ayında ise çı· 
kı değeri fop masrafla beraber kıl.ıı;ıı 
3,93 kuru:i üzeri:1den hesap edilmiş· 
tir. 

Palamut ürünümüz her ülkeye 
gönderilmektedir. Ağustos 935 ayrn
da en çok palamut gönderdiğimiz iil
keler Amerika, Ingiltere, Almanya. 
ltalya ve Bulgaristandır. Amerika· 
ya gönderilen palamutlar genel pala· 
mut tutarının miktar itibarile yüzde 
37,53, değer itibarile yüzde 28,10; 
lngiltereye miktar itibarile yüzde 
15,06: değer itibarile yüzde 15.16: 
Almanyaya miktar itibarile yüzde 
1 l ,58, değer itibarile yüzde 13,65 §l· 
ni bulmaktadır. 
Ağustos 1935 aymda limanımızdan 

yabancı ülkelere 392,2 ton ve 49.580 
lira değerinde palamut hulasası gön· 
derilmiştir. Geçen yılın ayni ayında 
ise 490,0 ton ve 70.056 lira değerin· 
de palamut hulisaııı gönderilmişti. 
A ğuı tos 9 3 5 ayında F;Önderdi ğimiz 
hıılasalar genel çıkı tutarının miktar 
itibarile yüzde 2,48; değer itibarile 
yüzde 2.93 ni.1 bulmaktadır. Bu çok 
palamut hulasası gönderdiğimiz lilkc
ler Amerika, Almaya. Bulgaristan, 
Avusturya ve Belçikadır . 

Zeytinyağı 
Zeytin ürUnü bölgemi~de bir >?) 

bol ve bir yıl da aı olarak elde edil
mektedir. Geçen yıl bol ürün yılı idi. 
Bu yıl ise az ürün yılı olduğu halde 
zeytin ağaclannda zeytinin ilk doğu· 
şu iyi bir safhada olarak kendini gös
termişti. Sonraları yagmursuzluk 
ürüniin 935 • 36 yılı rekoltesi. ürü· 
nün ilk doğuşuna göre 15 bin ton 
olarak oranlanmış ise de havaların 
kurak gitmesi yüzünden zeytin tane• 
leri hakkile büyüyememiştir. Bu da 
elde edilecek yağ randmanını azalt
maktadır. Bundan ötürü zeytinyağı 
rekoltesinin 1 O- 12 bin tona düşe· 
ceği kanığı vardır. 
Ağustos 935 ayı içinde zeytinyağı 

üzerine borsada satı' yalnız kilosu 
27 ,5 kuru§tan 26.sqo kilo eski aatıt 
diyerek kaydedilmiştir.'·· Gc~en tem· 
muz ayında ise borsada hiç satış 
kaydı görülmemiştir. Ağustos 934 
ayında ise kilosu 24.55 • 24.94 kuru! 
arasında 190,7 ton zeytinyağı sattl
mıştı. Bu yılın Temmuz ve Ağustoa 
aylarında borsa harici piyua mahalli 
ihtiyaclar isin ufak partiler üzerine 
111uamele yapılmıştır. Bu kabilden ol
mak Uzere Ağustos 935 ayınrn son 
günlerinde sabunluk yağların kilosu 
28, yerli yemeklik yağların kilosu 
29, yemeklik Ayvalık yaflarmın da 
kiloıu 30 • 32 kuru§ ara&ında muhte· 
lif satışlar olmuştur ... 

Devlet Demiryollan ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ili.nlan 

işletme 

Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve mak
kaplarr ile boya tabancaları 12. 11. 935 salı günü saat 
15 1 30 da kapalı zarf usulii ile Ankarada idare binasında 
~atın a1ınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 862,5 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün 
saat 14.30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlü"ğünden alınabilir. ( 6338) 

lnhiıarlar Umum Müdürlüğünden: 

1119.750 Metre mik'abı 
müskirat sandıkları ıçın 
muhtelif eb'atta kereste. 25-10-935 cun1a saat 11 de 
620 metre mik'abı Cibali 
fabrikası sandıkhanesi için 
tam boy kereste. 1-11-935 cuma saat 11 de 

Yukarda miktarı yazılı keresteler hizalarrnda yazılı 
tün ve saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
şartnameleri almak için her gün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve mübaya
at şubesi alım satım komisyonuna müracaatlarL (6365) 

İdaremiz ihtiyacı için şartname ve krokisine göre 
1O00 adet kıyım bıçağı pazarlıkla sa tın alınacaktır. 

Vermek isti yenlerin 2 5-10-9 3 5 tarihine müsadif cu
ma günü saat 14 de yüzde 7 ,5 güvenme paralarile Kaba
taşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo -
yon una müracaatları. ( 61 7 3) 

BORSA 

11 Birincite,rin CUM 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız !rancı 
2() Lıret 
20 Belçika fran11 
20 Drahmı 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Koron 
Avuıturya şilin 
Mark 
Zloti 
Pcnro 
20 l4C)' 

Leva 
20 Dinar 
Yen 
tıvcç Kuron 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Altt 

616.-
124.-
16~.-
176.-
80.-
22.-

815.-
82.-
93.-
22.-
33.-
22~~0 
24.-
14.-

22.-
52.-

34.-
31.

:142.-
52,75 

232.-

ÇEKLER 

Pariı ürerinc 
İnciliı lirası 
Dolar 
Liret 
Betca 
Cenevre 
Leva 
Slonn 
Çekoılovak kuronu 
Avuıturya 
Pczeta 
Mark 

Zloti 
Peıııo 
l.e1 
Dl!W' 
Yeo 
Çeraooret$ 
İsveç kuronu 

ESHAM 

12.os.5 
617. 

0.79.41.S 
9.7.S.8 
4,71. 
2,44. 

64,0 
1,17,4 

19.14..S 
-4,19.M 
5.80,65 
l,97.50 
•.ıı.-
4 sı.40 

63,77.55 
SU0,3S 
2.'1U0 
ıo.91 

3.14.30 

tı Bankası Mü- gz.-
.. ., N. 9,50 
.. •• H. 9.60 

Anadolu % 60 23,-
.. % 100 38-

Sirlııetihayriye ıs• 
Tramvay 22.50 
Bomonti • Nektar ı.-
Terkos 14,SO 
Reji 2.ıs 
Aslan Çimento 8,2S 
Merkez Bankası S8.-
0ımanh Bankası 22.-
Telefon 9.-
1ttihat Değirmendlilc T.A,Ş 8.-
Sark Deiimıenlerl 0.70 
Şark Merke.ı Ec.ıanetl 4.-

ıSTiKRAZLAR 

Tilrko Borcu I 
,. .. ıı 

nı 

2Sı30 
22.70 
23.30 
9!1.-
95.-

Blrıncı •ınıt fenni SÜNNETÇi 

EMirt FiDArt 
Ev•erde, huauai hastanelerde 

acısız aiinnet yapar. Tedni ça
buk1ur Biiyüklerın işler ne ~e
vamına manı olmas. Betık• 
ta, Erip apartımanı T elefonı 
~ Kabine 4439S, ev 40621 ~ 

Aç.ık artırma 
Müzayede ile aatıt 

ltktetrinin 13 Uncü pazar güntı 
at 10 da Beyoğlunda Surpagop Altı 
bakkal Cedidiye aokak (Fransız k1 
lisesi arka kapııı kar§ııında 6 ı rJ 
lu hanede mevcut ve maruf bir ail 
ye ait kıymetli e§yalar açık artırf!1 
suretile aatılacağr ilin olunur. /U• 
ve üzeri vitrinli 9 parça komple ye 
mek oda takımı, .alon pomie takı 
3 parça kanape. iki koltuk üzeri :k• 
dire dö~emcli ve ku§tüyü ile dö~en 
rnlş. defa 7 parça salon pomie takı~ 
iyi halde kadife kapalı kanape 2 kO 
tuk 4 sandalye tek aynalı dolaplar 
mükemmel kadife ve muhare &alo 
perdeleri. tini sobalar, otomatik yt 
mek masası, Avrupa mamulatı rna~ 
ketri salon vitrini, asri elektrik a':! 
zeler, gümüş pasta takımları, güın a 
parçalar, Capon vazoları, kristal " 
zo ve su takımları. sahibinin sesi şll 
lon ıramofonu, sedefli tabureler. İl1 
giliz para kasası, yağlıboya tablolar 
14 parça cedit emaye banyo odası te 
ferrüatile, hakiki İngiliz bronı ka~ 
karyolalar 2 kişilik, biblolar. mu~•\ff 
balat, por~~~nto, havagazi ocağı r' 
aaire haylı luzumJu eşyalar. R. GO ıJ 
ve Kallmann marka konecr piyan°'. 
çapraat telli ve içi demir 3 pedallı. /. 
nadolu ve Aecın seccadeleri. z) 

(1546 .- ~ 
VAPURCULUI< 
Türk Anonırr. Şirketi 
htanbul Acentahğı 
liman Han. Telefon: 22Q2.S. 

Galata şubesi Tel: 43663 _........ 

Karabiga yolu 
GERZE vapuru 12 Birinc.İ· 

tetrin CUMARTESİ ıaat 20 d• 
KARABIGA YA kanar I 

• # 
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L IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Cağaloğlunda Cezrı Kasım mahallesinde 
Hilaliahmer sokağında hadim Hasan Pa
şa medresesinin 2 N. odası 
Cağaloğlunda Cezri Kasım mahallesinde 
Hadim Hasan Paşa medresesinin 1 N. h 

Senelik Muvakkat 
muhammen tt:minatı 

kirası 

24 1.8C 

odasr 30 2,25 
Yokarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temi -

naf.11 yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar ayrı ay
rı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartna • 
mesi levazım müdürlügünde görülür arttırmaya girmek isteyen . 
ler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek
tubilc beraber 18 1 lciteşrin935 cuma günü saat 15 de daimi en
cümende bulunmalıdır. (İ) (6136) 

Fatihde Ferhat mahallesinde Çinili ha • 

Senelik 
muhammen 

kirası 

Muvakkat 
teminatı 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Bir tanesine biçilen eder 
680 kuruş olan 15 ila 20 bin 
tane Yün Battaniye kapalı 
zarfla eksiluneye konulmuş 
tur. İhalesi 15 Birinci Teş
rin 935 sah g;ünü saat 15 
dedir. Şartname 680 kuru
şa M. M. V. Satmalma Ko
misyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler 8050 liralık 
ilk inanç parası mektup ve
~'a makbuzlariyle kanunun 
i ve 3 maddelerinde vazıh 
belgelerJe birlikte hazırla
dıkları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Sa
tına]ma Komisyonuna ver
meleri. (304) (5971) 

7671 

• * * 
rnarn s. iki N. lı Haet Kasım ağa mekteb; Bir kilosuna biçilen eder 
arsasındaki baraka 1 O O, 7 5 • 

Merzifon Garnizonu ıçın 
222000 kilo ekmeklik Un 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 26640 lira muvakkat 
teminatı 1998 liradır. İstek 
liler şartnameyi İstanbul. 
Ankara Levazım amirlikle
rinde ve Merzifon arttırma 
ve eksiltme komisyo:ıunda 
görülebilir. İhalesi 28 Bi
rinciteşrin 93 5 pazartesi 
günü saat 15,5 tedir. Art
tırma eksiltme ve ihale ka·· 
nunun 2 inci maddesindeki 
vasıfları haiz olan istekliler 
ihale gününde teklif mek
tuplarım teminat makbuz
lariyle birlikte saat 14,5 a 
kadar Komisyona vermiş 
olacaklardır. ( 3 2 6) 

(6164) ?97.2 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 11 O kuruş olan 30000 kilo 
arka S. 4 41N.1ı iki katlı dört odalı ev so 6 kundura boyası kapalı zarf- "'. * 
:Amavutköyilnde LQtfiye M. elçi S. 29/ 67 la eksiltmeye konulmuştur. 
N. h iki katlı dört odalı ev 4 5 3,38 

1 İhalesi 14 Birinciteşrin 9 3 5 

Müstahkem mevki amba-
rında mevcut 1480 çift köh
ne kundura 30 Birinciteşrin 
9 3 5 çarşamba günü saat 11 
de açık artırma ile satılığa 
konmuştur. Muhammen fi
yatı 1 O kuruştur. Buna gö
re teminatı muvakkate ak
çesi 12 liradır. Teminat ak
çesi İstanbul Komutan1ığı 
muhasebe veznesine yatırıl
ması ve makbuzu ile talip -
lerin muayyen gün ve sa, -
tinde Hadımköyündeki As
keri Satmalma Komisyonu
na müracaatları. İsteklile
rin bugüne kadar Mv. Le -
vazım ambarında bu kun
duraları her gün için göre
bilirler ve şartnamemizi de 
komisyonda okuyabilirler. 

Divanyolunda Hliıeyin ağa ~· Yeniçeri· . 1 pazartesi günü saat ı ı de· 
ler Cd. 38 N. lı 16 odalı Sınan Pata d" ş ı 85 k 
medresesi 490 36, 7 5 ır. artname uru~• 

Yokarda semti, sen•.:lik, muhammen kirası ve muvakkat temi -1 M. M. V. Satınalma Komıs 
natı yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı ıonuna kadar ayrı ay- yonundan alınır. Eksiltme
rı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ihale gününde ye gircekler 24 7 5 liralık ilk 
talibi çıkmadığmdan arttırma 18 1 ci te,rin 935 tarihine uzattl - pey parası mektup ve mak-
tnıştır. Şartnameıi levazım müdürlüğünde görülür arturmaya buzlariyle kanunun 2 ve 3 
girmek iıtiyenler hiıalannda gösterilen muvakkat teminat mak· dd 1 rinde yazılı belge-
buz veya mektubile beraber 18/ 1 ci te,rin 935 cuma günü saat 15m lal be. el"k h 1 dıkl de daimi encUmende bulunmalıdır. (1) (6392) ere ır ı te azır. a an 

teklif mektuplarını ıhaleden 

Beherinin 
muhammen 

fiati 

Muvakkat bir saat evvel Ankarada M. 
teminatı M. V. Satınalma Komisyo

nuna vermeleri. ( 3 O 5) 

40 takım kı•hk lacivert elbiıe (kasketle 
beraber) 
40 takım içlik çulaki elbise ( caket pan· 
talon) 
40 takım haki keten elbiıe 
40 takım kı,lık keten pantalon 

80 tane firenk gömleği 
160 çift çorap 

500 metro yerli çamaşırlık amerikan bezi 

2000) 
) 

1400) 
800) 
350) 

200) 
25) 

36 

136,50 

3, 

10, 

80 çift iskar.pin 400 24 
Konservatuvar yazı krsmt talebeaine. lüzum.olaiı ~~ ~ 

cinsi sayısı tahmin !)edeli ve muvakkat teminatı yudı olan etya 
çeşitleri üzerine 4 bölüme ayrılarak ayn ayrı açık eksiltmeye k<r 
nulmuştur. Şartnamesi ve nümuneleri levazım müdürlüğünde gö· 
rülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. 1ı arttırma ve eksilt
me kanununda yazılı vesika ve hizalarında &österilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 28/1citetrin935 pazar· 

• tesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (6391) 

Hepsine 45 lira değer biçilen 100 tane eıki galvaniıli NÇ ile 24 
tane çam direk ve 22 tane 9 buçuk metro boyunda demir potrel 
Unkapanında Cibali caddesinde ~alizaıyon makinHJ binumda 
açık arttırma ile satılacaktır. isteklı olanlar lS·l0-935 sah günü 
ıaat 14 den 15 kadar orada bulunacak memuruna müracaat etme· 
lidir. (B.) (6397) 

Hepsine ıs lira değer biçilen Fatihte Saraçhanebaşmda Amca 
Hüseyin Paşa medresesinde bulunan yıkılmış baraka ankuı aa. 
tılmak üzere acık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım 
müdürlilğilnde .. görUlilr. Arttırmaya girmek .isteyenler 113 ku_ru•· 
luk muvakkat teminat makbuz veya mektubıle beraber 2911 cı tef 
rin 935 salı günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (6385) 

Senelik muhammen kirası 84 lira olan Beyazıtta Cumuriyet 
caddesinde 58 N. Iı ahşap dükkan 936 senesi Mayıs sonuna kadar 
kir verilmek üzere açık arttırmaya konulı:ııuştu~. Şartnamesi 
le ayam müdürlüğünde görülür arttırmaya gırmek ııteyenler 6 u. 
rav;~ı kuruşluk muvakkat temi.na.~ ~akbuz veya ~ektupil~ bera -
ber 28 1 ci teşrin 935 pazartesı gunu saat ıs de daimt encilmende 
•uıunmalıdır. (B.) (6389) · 

tlıküdarda Kuzguncuk. mahallesinde Bozacı .~katında bulu • 
nan 44 No .h Şahindeye .aıt tahta ev yıkılmı~~ yuı tutmu,~r. Ya. 

ı hk"katla elde edılen adreslerde aahıbı bulunamadıgmdan 
phı an ta 

1 teblı·g~ edilememiştir. 24 saat içinde aahibi tarafından 
ı tarname d' k ı · bl'· • tehlike giderilmezse bel~ ıyece yı tı.rı acagı tc ıg yorınc geç -
mek üzere il!nla bildirilır. (B.) (6379) 

- K taç müeuesatı için liznn olan 8 bin kilo benzil1 pazarlı· 
ta k:ı~tnuştur. Bu benzinleri~.h~.P·~~ 1840 li~~ .~i~t tahmin ol~ 
mu tur. Şartnamesi levazım mudurluğilnde g~rülur. Puarlııa 
· ' · t enler 2490 numaralı arttırma ekaıltme kanununda 

gınnek 15.:r ve 138 urabk muvakkat teminat makbuz veya mek • 
rua:::! ~~~ber 29/ 1 ci t"rin 935 ıalı günü saat 1 s de daimi encü· 
mende bulunmalıdır. (6380) 

[EVKAF MUDIRIYETl ILANLARI 

O 12-10-935 cumartesi 
l - 8 

81
_ 175 14-10-935 pazartesi 

176 _Daha yuk~rı 15-}0-93~ salı; 

H h demesinın Eylul vazıfelerı yukarda yazılı 
ayrat a ı ·· ·ı tarihlerde hıza)~rrnrf;ıki numara sıra tırına gore verı e-

tektir. ( 6 3 7 3 ) 

(5972) 7672 

• * * 
1936 senesi Nisan niha-

, yetine kadar Üç taksitte Af 
yonda Kor Anbarına tes
lim edilmek şartile 80000 
adet boz keçeden yapılmış 
matra kılıfı Kor Satmalrna 
Komisyonunca k~pah zarf-
a eksiltmeye konulmuş

tur. İhalesi 21-10-935 pa
zartesi günü saat 16 da Af
yonda Kor ~ Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 24000 lira 
ve muvakkat teminatı 1800 
liradır. Şartnamesi ve mü
hürlü nümunesi Kor Satın
alma Komisyonunda her 
gün öğleden evvel görülebi
lir. İstekli olanların muvak .. 
kat teminatlariyle birlikte 
ihale saatinden bir saat ev
vel Kor Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 31 O) 
(6009) 7674 ... 

Deni%li Garnizonu ic;in 
137000 kilo Un satm alına
caktır. Teminatı 1223 lira 
tahmin bedeli 16440 lira
dır. İhalesi ı 7-10-935 per
şembe günü saat 16 da İs
partada Tümen binası için
de kapalı zarfla yapılacak
tır. Şartnamesi Komisyon· 
da mevcuttur. İsteklilerin 
ihaleden bir saat evvel Tü
men binasında Satınalma 
Komisyonuna müracaatla -

(350) .(6394) 
• • • 

Demirköy için eksiltme 
ye konulan 12000 kiloma -
karnaya ve 24000 kilo tuza 
ihale günü istekli çıkmadı
ğından eksiltmesi 1 O gün u
zatılriuıtır. İkisinin ihalesi 
17 Birinciteşrin 935 per
şembe günü saat 15, 16 da
dır. İsteklilerin Vize Satın· 
alma komisyonuna gehr,ele 
ri. (349) (6395) 

.... * 
Yerli Fabrikalar mamu .. 

litından ve bir tanesıne bi· 
çilen eder 280 kuruş olan 
7000 ila 10000 tane kilım 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi ı lkinci
teşrin 935 cuma günü saat 
15 tedir. Şartnamesi 140 ku 
ruşa M. M. V. Satınalma ko 
mısyonundan alınır. Eksilt· 
meye girecekler 2100 liralık 
ilk inanç parası mektup ve
ya makbuzlarile birlikte ka
nunun 2, 3 maddelerindeki 
belcelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin • 
den bir saat evvel Ankara· 
da M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(199) (6346) 
• • • n. (312) (6011) 

7675 
Merzifon Garn~onu hay 

vanatı için 328,000 kilo ku
ru Ot 4apalı eksiltmeye • *. 

Beher metresine biçilen konulmuştur. Tahmin cdi-
ederi 650 kuruı olan 2650 len bedeli 19680 lira mu
metre kurşuni kaputluk ku- vakkat teminatı 1476 lira
maı kapah zarfla alınacak - dır. İstekliler şartnameyi 
tır. Sartnamesini parasız al t stanbul Ankara Levazım 
mak ve örneğini görmek is- amirliklerinde ve Merzifon 
tiyenlerin her ıün öileden Arttırma ve Eksiltme Ko· 
ıonra Komisyona gelmele - misyonunda &örülebilir. İ
ri ve ekıiltmeye &irecekle- h 1 rin kanuni 1291 lira 88 ku· a esi 28 Birinciteşrin 935 
rus ilk inan,.. parasıile 2490 pazartesi günü saat 16 da-

,, dır. 2490 sayılı kanunun i-
sayıh kanunun 2 ve 3 mad- kinci maddesindeki vasıf-
db~le.rinde ~azılı bel&elerle ları haiz olan istekliler iha-
ırlıkte teklıf mektuplarım le gü ... d kl'f kt 

2 İk. . . nun e te ı me up-
ıncıteşrın 9 3 5 cumarte- ların t . t kb 1 . · ·· ·· b' ı emına ma uz arıy 

sı gunu saat 11 den en az ır le birlikte saat 15 e kadar 
saat evvel Ankarada M. M. 

1 

Kom· . 1 k V S . ısyona vermış o aca -
. atm~lma komısyonuna tır. ( 3 2 7) ( 6163 ) 

vemıelen. (347) (6349) 7 92 1 

Maliye Vekaletinden: 
21 X 32 Eb'adında ve beher Kutusu Yüz adet ki on 

bin kutu Karbon kağıdı açık eksiltme ile satın alına
caktır. Muhammen kıymeti 9500 liradır. İsteklilerin 
712 lira 50 kuruş 111uvakkat teminatları ile 18-10-935 
tarihine müsadif cuma günü saat on beşte Maliye Ve
kaleti Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona 
müracaatları. ( 28 ı 9) ( 6030) 

7737 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı Muhasebatta açık bulunan 35 ve 30 lira 

maaşlı birinci ve ikinci sınıf mürakib muavinliğine aşa
ğıda yazılı şartları haiz olanların Teşrinievvelin yirmi
sine kadar Djvam Muhasebat Baş Sekreterliğine mü
racaatları. 

l - Mülkiye, Hukuk mektebleri ile bunlara muadil 
mali ve Ticari Yüksek İhtisas mekteblerinden mezun 
bulunmak. • 

2 - Yaşları 3 5 den yukarı olmamak. 
3 - As~erlikle ilişiği olmamak. 
4 - Sıhhi durumu vazife yapmasma engel olmam?k. 

Yukardaki 4 şar\ln belgelerini Baş Sekreterliie tevdi 
eylemek Ecnebi diline vakıf olanlar birinci sınıfa alı
nacaklardır •. (2931) (6273) 

Tarım Bakanlığından: 
Memurin kanununun 4 üncü ve 5 ınci maddelerinde

ki vasıflan haiz olmak prtile Bakanlığımız yayın Di
rektörlüğünde kullanılmak üzere İngilizce ve Fransızca
yı Türkçeye ve Türkçeyi bu dillere çevirmete mukte
dir olan ve ileride arttırılmak üzere şimdilik ayda ( 1 2 5 
- yüz yirmj beş) lira ücret verilmesj takarrur eden bir 
mutercime lüzum hasıl olduğu evvelce ilan edilmişdi. 
M'.ilsabaka günü 23-10-935 çarşamba gününe kadar 
uzatılmıştır. Ankarada bulunan isteklilerin o günü Ba
kanlığımız yayın Direktörlüiüne ve lstanbulda bulunan 
i~teklilerin ise 'Vilayet Ziraat Direktörlüğüne aynı gün-
<le başvurmaları ilan olunur. ( 6199) 7go1 

Güzel San'atlar Akademısi Satın
alma Komısyonu Başkanhğından: 

Akademinin 977 lira 24 kuruşluk bedeli keşifli tami
r3tt 2-10-935 tarihinden 18-10-935 tarihine kadar açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif ve saire Akademi idaresinden bedelsiz verilir. 
isteklilerin Ticaret odasma kayıtlı oulunduğuna dair 
be!ge ile fenni ehliyetini gösteren vesika ve 72 lira temi
nat akçesile birlikte 18-10-935 cuma günü saat 14 te 
Yüksek Mektepler muhasipliğinde toplanan komisyon
da bulunmaları. ( 6140) 780! 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komısyonu Başkanhğından: 

Jandarma eşya ve levazım ambarının ambalaj ihtiyacı 
için mevcut nümunesi gibi sekiz bin beş yüz metre kana
viçe açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 19-10-
935 günlemecine rasthyan cumartesi &ünü aaat onda Ge 
dikpaşa Jandarma Dikimevi binasındaki komisyonu
muzda yapılacaktır. Kanaviçenin her metrosuna 15 ku
ruş baha biçilmiş ve hepsinin ilk güvenmesi doksan beş 
lirn 63 kuru$tan ibaret bulunmuştur. Şart kiiıdı ile nü
murıe hergiin komisyona görülebilir. İsteklilerin ilk gü
venme mal sandığı makbuzu veya banka kefalet mektu
ru ve hüviyet cüzdanı ve artırma kanununda ve şart ka
Y.ıdınJa yazılı belrelerle beraber belli gün ve saatte ko
mısyrmumuza relmeleri. ( 6 ı 52) 7808 

Ac;ık elcsllfme uretiyle mlnakasa lllnı 

Akşehir Şarbaylığından: 
ı - Akşehir Kasabasının Takeometrik Haritası 

yaptırılacaktır. 
2 - Kasabanın takribi vüsati 150 hekl:ardır. 
3 - Belediyede mevcut ı 500 ve 1 2000 mikyasb su 

projesinin tesviye münhanili haritasından istifade edil
mek suretiyle beher hektar için bedeli muhammen 20 
liradır. 

4 - Münakasa müddeti 4 Birinciteşrin 935 cuma 
gtlnünden baılamak il.sere 18 Birinciteşrin 1935 tarihi· 
ne müsadif cuma günü saat 14,30 a kadar olmak üzere 
15 gündür. 

5 - Muvakkat teminatı akçesi 225 liradır. 
6 - 2490 numaralı kanunun hükümleri dahilinde 

münakasaya iştirak etmek isteyen taliplerin şimdiye ka
dar bu gibi i•leri muvaffakiyetle başarmış olduklarma 
ve yapmış bulundukları haritaların aid olduğu makam
lar tarafından tasdik ediJmiş bulunduğuna dair vesai
kı ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsil at almak ve fenni $art~ 
name ahkamı ögrenmek isteyen taliplerin Sarbayhğa 
müracaatları ilan olunur. ( 62 56) 1948 

• 
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ZAAFI UMUMi KANSIZLIK ve 
Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar 

KEMiK hastalıklarına şifai 

her yaşta istimal edebilirler. 

RUBU 
tesirleri 
HASAN 

çoktur. 
ECZA 

Çocuklar, 
Deposu 
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•= === - -•= === - -•= ---- CEMAL GiŞESi 
agazasmda Büyük Tenzilat • ~ 

Toptan Fiyatına Perakende Satış • § 
• Çocuk muşambaları 5 ,5 liradan itibaren \ \Emper"!eabllize Gabardin 161 /2 liradan• §§ 
= Çocuk panlesUleri 8 ,5 PardesUler itibarenB :: 
= . . " " Erkek ve kadın muşambaları 11 ,, _ = 
• Erkek elbıseler1 15 " " Kadın pardesUleri 121 /2 ,, = := 
:-: ısmarlama Kostümler 25 1/2 Liradan itibaren ~ § 

Yine Rekoru Kırdı 
Emirganda, Mektep soka§ında 30 No 
lu hanede hizmet~i • :lll• llll• l11J• llll• llll• llll•lll Tediyatta BüyUk Teshil~t 111•1111• 11118 1111• 1111• 1111• 111'• :: - Bayan HABiBE ----------- 7009 No. bUetle ------

82 - 00 
' ----

Pek Yakında Piyasaya ~llcacaktır. 

-
§ Li RA 
§ ve Bomonti'de Harp malulU tek gözlU 

E BAY CE[ AL 18089 No. lu biletle --
--~----------------------------~----------------------------~--- == 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden ; 
1 - Son aınıflıırda nuri talebe için yer kalmıtmı,lır. 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
Cemiyetin Okul talebesi h;in basdırdığı ve KUi· 

tUr Bakanhğının tavsiye ettiğ i her Cjeşit defter 
ve kahgrafilerin sataş yeri ISTArtBUL MARPUÇ
ÇULAR BOY.ACI HArt AL TINDA 44 NUMARALI 
Mağazadır. " 2959 ,, "6342 ,; . -- . 

8051 

8'lJPONLIJ·VMIELi·ME:VD~T 
OTURDUGUN·YERDE·HE:R·AYıN ·BiRiNDE 

---- • --,--- ---- ır 
:: kazandırdı. Tek kollu Cemal gişesi daima 
§ böyle fıkara ları sevindirir. Hrçbir yerde 

'~ şubesi yoktur. 
- 20°000 Lirayı 

kazana n B a
y an H a b ibe gi
şe önünde p a-

ralan allvor. 

PARAN IN·FAiliNi·AL • ..................... 

lstanbul Posta T. T. Başmü
dürlüğünden : 

8077 

• 
Sayın halkımıza bir kolaylık olmak üzere şehrimizin 

·AOAPAZAR.I • 
T'1AK•Tj~•AET • &• 

................... 
Fatih sulh ikinci hukuk hakim· 

liğinden. 

Cemalin Samatyada Davutpaşa 
Çardaklı hamam sokağında 33-N.Iu 
hanede mukim Mehmet aleyhine oto
mobil garaj kirasından 280 liranın 

tahsili hakkında ikame eylediği dava
nın 9/ 10/ 935 tarihli celsesinde müd
deialeyh Mehmet ilanen tebliğe rağ

< men mahkemey~ gelmemiş ve vekil 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

--------------~------- dahi göndermemiş olduğundan hc1.k-
HORMOBiN 

en kalabalık ve işlek yerlerinden sayılan Galatada Köp~ 
rübaşında Cenyo gazinosunun evvelce işgal ettiği bin 
muntazam bir posta ve telgraf şubesi haline konmuştur 
Günün her saatinde açrk tutulacak olan bu şubede şimdi 
lik da hili ve harici telgraf ve adi ve taahhütlü mektup k' 
bul olunur. Havale; koli, abone ve postrestant işleri es· 
kisi gibi arka sokaktaki mahalli posta ve telgraf müdür• 
lüğü binasında yapılır. Sayın halkımıza yine ayni ko• 
}aylıkları arzedilmek üzere Pangaltı, Beşiktaş, Fatih v~ 
Beyazıt gibi mühim mevkilerdeki merkezlerimizde trart 
vay caddeleri üzerinde en elverişli binalara nakledilmiş· 
tir. Bunlardan Pangalti merkezi günün her saatinde eli· 
ğer üçü ise her gün saat sekizden gece yansına kadar a· 
çık tutulacaktır. Malumaten ilan olunur. (6289 ) Maliye Vekaletinden: 

Yugoslavyada mal terkeden Türk tebaasının malları
na mukabil alınmış olan tazminatın tevzii için teşkil o
lunan komisyon tarafından alakadarlara taalluk eden 
binlerce dosya tetkik edilmektedir. 

Komisyon mesaisinin neticesinde tazminatın şekli tev 
zi nisbeti gazetelerle ilan edilecektir. Komisyon kararı
na intizar eylemeleri ilan olunur. (2968) (6339) 

kında gıyaben devamı muhakemeye Tafıilat : Galata posta kutuıu 
karar vcrilmiJ ve işgali inkar halinde • - 125S - • 
yemin teklif etmiş olduğundan bitta- 7749 
lep işbu muamelenin dahi 15 ğün 

müddetle ilanen tebliği karargir ol
makla yevmi muhakeme olan 4/11 / 9-
35 saat 14,30 da mahkemeye gelmedi
ğiniz ve vekil dahi göndermediğiniz 

takdirde yeminden imtina ve rapor 

ve vakıaları ve işgali kabul etmiş ad
dolunacağmız ilan olunur. (1 5444) 

ZA Yl - Mühürümü zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. Fatma Maide 

Umumı ;·eşriyat ve Yazı ışlen MU . 
dUrü: Etem izzet BENiCE. Gazete· 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. ıs. 

tan bul Ankara caddesi. 100. -
Basıldığı yer: TAN Matbaası 

Milli müdafaa Vekaletinden : 
istanbuldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadak 

Bursa Askeri Lisesinin 1 O ve 11 inci smıflanna yenideı 
talebe alınacaktır. Girrneğe istekli bulunanların bu mek 
tenlere veya Askerlik şubelerine hemen müracaatları i 
lan olunur. (328) (6165) 1so 
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TELEFON { 

SAYI 173-3478 
On Birinci YIL 

SAHIP V4'ı 
'BASMUH ARRIRI 

Mahmut SOYDAN 

Miidıir ı 2431&. Yan itleri ı 24319. 
İdare •e Matbaa ı 24310. 

Ras Seyum 100,000 Kişi ile ikinci 
Bir Taarruza Hazırlanıyor! 

Zecri Tedbirler: Korkunç! 

Paris gazeteleri : " italyan ordu
sunun durumu güçleşti ,, diyor 
Bir Fransız Gazetesinden : " Musolini Tasa Ildır. 
Ekonomik Tedbirlerin Ciddi Olacağını Anlamıya 
Başlamıştır. Habeşistandaki Askeri Neticeler de 

Musolini'yi Sevindirecek Mahiyette Değildir,, 
Pariı 12. A. A. - Zecri ted· 

birlerin mel<anizmaıı, bugün, 
Pariı gazetelerine, önce aanıl· 
dıgından da daha korkunç gö
l"Ünmektedir. 

"Petit Pariaien" fayet eko
:nonıik ve finansal tedbirlerin 
Yetnıediii anla,ılırsa, lngiltere· 
ııin Kizıl Denizi ltalyan gemile
rine kapatmak fikrinde olduğu
nu ) uıyor. 

''M . " H L-.. k atın aU'Ç,ııtana artı 
•nıbargonun kaldınlmaaile bu 
ülkeye önemli miktarda ailah ve 
cephane ıönderilmesi imkim 
hiaıl olacaiıru kabul etmekte
dir. 

Haheıler telıalili harbiye auretile bütün r>esıaiti noltliyeyi almıılardrr. FTtlflaıs goutelerine ·öre önemU 
teçhggta malilt l>ulunuyorlor. Rea mimis r,u teçhiJUatrn lıotırlor .. rtın da cepheye naltıini •ödermeltteılir. 

Bu ıazete, "Bu, diyor, ltalya· 
Ya lka~ı bir tedbir daha olacak· 
br. Zira düflDanın& yardım 
edihnit oluyor.'• 

"Echo de Paris" de diyor ki: 
.,Bazı kimaeler, ltalyanm 

Parlak ve ıeri bir ıüel zafer ka
zanacağını ummutlardı. Lakin 
Habetler yaman dayanıyorlar. 
Negüa'ün ordulan önemli harp 
teçhizatına maliktir. Bundan 
ötürü, harbin uzun süreceği an· 
la,ıhyor. Birçok delegaayonlar 
ltalyaya kar•• zorlu bir tazyik 
Yaptırmak amacile bütün nüfuz· 
larını kullanacaklarcbr. Daha 
timdiden Hollanda petrol çıka
nlmaaını büsbütün yasak etmit
tir. Portekiz de en acele tedbir
leri almak üzeredir. Toptan alı
nacak zecri tedbirlerin ikinci bö
lumünün de ıelecek üç hafta 
içerisinde hazırlanmıf olacaiı 
kestiriliyor ." 

''Oeuvre,, gazetesinden: 
"' Cenevredeki delegeler, 

durumun iki gündenberi 
büsbütün inkişaf etmiş ol
duğu fikrindedirler. Gelen 
haberler, İtalyan ordusu
nun durumunun güçleştiği
ni gösteriyor. 

Öbür yandan, Alp dailannm 
öte yanında aiyaaal bir altüatlük 
olmak ihtimali her vakitkinden 
daha kuvvetli ıörünmektedir. 

Nihayet Habeflerin, dütmanı 
Yenmek ımetile püakürtmek ve 
dü9mana ne bir karıt yer, ne de 
hiçbir ekonomik kazanç verme
ınek niyetinde oldukları kanaa· 
ti hasıl olmaia batlamıttır." 

Populaire de şunu yazıyor: 
"halya, taaahdır, ekonomik 

tedbirlerin ciddi olacaimı anla
hıağa ba,ladıjı ıibi, Habqiı
ta!\daki ıüel ıonuçlar da . Mus· 
•olıni'yi sevindirecek mahıyette 
değildir." 

lngili• K..,lla~ının Ha· 
heıiata.ruı yarclunhın 

Londra 12 A. A. - İngiltere 
Xızılhaç 'Ce~iyetinin ileri ge-
l b. « 
enleri, Habeşı tanda ır yara-

hlara bakım ervisi" kurmak 
için halkın cömertliğine baş vur 
mu,lardır. 

[Bundan bır ay evvel Parifte Lejlyon Donör nJşanmm 
en büyük rütbesini aldığı gün Meçhul Askerin mezarın
daki altın defteri imzalarken] 

Farmasonlar 
Cemiyeti 
Feshechliyor 

Ankara, 1 1 - Türk yüksel -
me cemiyeti adını taşıyan teşek-

B • l •ı • G f • D. k • külün (Farmasonlar cemiyeti) 
ır ngı ız aze esı ıgor ı tesh~dil~ceği ha.her alınmıştır. 

Cemıyetın gayrımenkulleri dev-

H arh i Sonuna Erdirmek için ;;;;;;;;;;tirD . .. 
ı .1 ,, c·· . v 1 J ort 
ı ngıılere ı.:ıuveyş,,ı I\.apamaııuır Yeni Vilayet 
lngilizler, hava hücumlan ihtimaline karşı, Malta ihdas Ediyor 
sokaklarındaki fen e r 1 er İ 8 i ya ha boyuyorlar Hükumet yeni vilayet ihdas 

etmcğe karar vermiştir. Bu hu -

lnıiliz ıazetelerinin lnıilteft)'e kapamumı tavıiye ettikleri 
Süveyt Kanalmda lnıiliz donanmaaı. 

Londra, 12. A. A. - Spekta- makamlar, aokak fenerlerini ıi-
tör şöyle yazıyor: yaba boyatmaja batlamı9lardır. 

"İtalyan - Habeş harbini so 
nuna erdirmek için en sağlam 
yol, Süveyş Kanalının ya yukarı 
veyahut aşagı kısmında, İtalya
nın kuzey Afrika ile muvasala
sını kesmektir. Ancak bu da, bir 
harp kaziyesi olacağından, hiç
bir devlet buna kendi kendine 
karar veremez. Lakin, Uluslar 
Sosyetesinde üye bulunan dev
letlerin donanmaları Akdenizde 
toplanacak olur.lars~~ b~?lar 
harbi sonuna erdırebılırler. 

• Malta 12. A. A. - Hava hü-
cumları 

1

ihtiınaline kartı, ilıili 

Sovyet bllglnleri 
Yarın geliyorlar 
İstanbul, 12. A. A. - Altmeı 

Tıp Kongresine iştirak etmek 
üzere, Ankarada bulunan Sov
yet bilginleri yarın şehrimize ge 
leceklerdir. 

Pazartesi saat 17 de Universi· 
tede Sovyet bilginleri şerefine 
bir çay şöleni verilecektir. Bü
tiln profesörler bu şölene davet
lidir Şölenden evvel saat 14 te 
konferanslar ven1ecektir. 

sustaki kanun layihası İç Ba -
kanlıkta hazırlanmıştır. Yeni · 
den ihdas edilecek olan v;layet· 
ler Bitlis, Hakkari, Artvin ve 
Murat vilayetidir. Murat vıli • 
yeti Çapakçur, Genç ve Dingül 
kazalarım ihtiva edecektir. Bun 
dan başka Dersim kazası da 
Münzevir ismile b" . ayet ha -
line konacaktır. 

6 INCI SA 
Yanı başında bir 
eden Mısırın. öne 
gösteren resimle 
tam bir sahife h 
sınız. 

7 iNCt SA 
Bugün saat 4 ten 
len bütün dünya 
bir sahife halinde 

12 iNCt SAH 
Bu sabah gelen 
sporcularının resim 
şılanışlanna ait taf 
sahife halinde bul 

• Bugün 5 inci sa 
t e f r i k a y a baş 
Grandük 

hatıratını o 

• Kazanan nu 
5 nci sayfa 

MiZDE: I 
ar ge

ni tam 
ksmız. 

iZDE: 

amızda 
dığmuz 

r'ın 

uz 

Harp Telgrafları 

__ : 18,30 
Ras Seyum ikinci bir 

taarruz hazırlayor 
Londra, 12, (Telsiz) - Ras Seyum ile diğer iki bü

yük kuvvetliRasın (yani reisin) emri altında 100.000 
kişilik bir yeni kuvvet toplanmıştır. Ras Seyum bu yeni 
kuvvetle ikinci bir taarruz hazırlamaktadır. taarruzun 
hedefi, Makalle civannda Ras Güksonun İtalyanlarll 
kaçmasile 1 talyanlann ellerine geçmiş olan eski Habeş 
mevzilerinin geri alınması olacaktır. 

• • • 
Ras Gükso'nun italyan 
Tarafına Geçtiği Kat'i 

Asmara, 12 (Telsiz) - Stefani bildiriyor: General Santini 
tarafından kabul edilmiş olan "Rass Gükso .. buraya muvasalat 
etmiştir. Doğu Afrikası kuvvetleri başkumandanı General Dô ~o
no Habeş prensini resmen kabul etmiştir. Generl Dö Bono ıle 
uzun bir temastan sonra Rass "Gükso., gazetecileri kabul ederek 
kendilerine şu beyanatta bulunmuştur: 

- "İtalyanın dostuyum. İtalyanın süklina muhtaç olan mem • 
lcketime sükun getireceğini ve itlyan himayesi altında memle
ketimin rahata ve medeniyete ulaşacağına inanıyorum.,, 

Rass Gükso bir A vrupab General üniforması giymektedir. 

• • • 
İtalya Sefiri, Sefaret Binasından 
Çıkmayor, Kendini Müdafaaya 

Karar Verdiği Söyleniyor 
Adisababa, 12 (A.A.) - Havas muhabiri bildiriyor: 

İtalyan sefiri Kont dö Vinci'nin sefaret binasından çık
mayıp kendini müdafaaya karar verdiği şayidir. 

• 
Adiaababa 12 (A.A.) - Royter muhabiri bildıriyor: Kont dö Vinçi ve 

Kalderiyani'nin ıefaret binasına kapandıklarını gayrireami membalar ~il
dirmektedırler. ilk trenin hareketi esnasında kaçmtf olan ikinci kitıp M . 
de Grenetti takip edılmlt. çarşıda tutulmuı ve zorla trene bindırılmıştir. 
Bu katip ilk trenle hareket etmi§tir 
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IC41MllEEM1 
Yl~E MtKTt:.P KITAPLARI 

Saffet Arıkan, Kültür Bakan
lığına geldiği gündenberi, he . 
defini hiç şaşmıyan, çok net gö
rüşlü, isabetli, tam zamanında 
verilmiş kararlarile, şimdiye ka
dar ihmal edilmiş meselelerin si
nir noktalarına parmağım mu -
vaffakiyetle basmış bulunuyor. 
Fakat bu meseleler arasmd::ı. 
bozuk esaslar üstüne kurulmus 
olduğu için müzminleşmiş ve 
her sene biraz daha tehlikeli ih -
tilatlarla tepen öyleleri, hele bir 
tanesi vardır ki, neresine hafif
ce dokunulsa, merkezindeki ilti
hap hemen dışarıya patlak ve -
rir: Yine mektep kitaplarından 
bahsetmek istiyorum. 

Önceden tahmin edilerek yıl. 
lardanberi yazıldığı gibi, tek ki
tap usulü, ilk neticelerini ver • 
meğe başlamıştır: Ortalıkta 
devletin bastıklarından tek ki
tap bulmak mümkün değildir 1 

Talebe kitapsız kalmıştır. İlk 
okul kıraatlerinden ancak 2 inci 
sınıfınkiler, o da, ihtiyacın ya • 
rısma karşı gelecek kadar hazır
lanmıştır. 3 üncü, 4 üncü, 5 inci 
sınıf kitapları ortada yoktur ve 
ancak bir aya kadar hazırlana -
cağı söyleniyor. Klraatten baş -
ka "mecburi., hiçbir kitapları ol
mıyan 150.000 ikinci sınıf tale -
besinden 70.000 kadarı ve bütün 
üçüncü sınıf talebesi "tamami -
le,. kitapsız kalmışlardır. 

Orta okul kıraatlerini bir hey· 
et hazırlıyacakken sevivesi da -
ha yüksek ve daha edebi olan 
bu eserlerin hepsini telif etmek 
işi bir tek adamın üstünde kal -
mıştır. 6, 7, 8 inci smıf kitaptan 
hala hazır deeildir. 

Her sene mektepler 1 Eyliil -
den 1 ilkteşrine kadar açılır ve 
tedrisata başlanırdı: 20 Ağus -
tosta sevk--ine başlanan kitaplar, 
nihayet EylUI sonuna kadar en 
u zak vilayetlere giderdi. Halbu
ki bu sene mektepler ilkteşrinde 
acıldı. Kitapların ancak bir ay 
sonra hazır olacağ"ı söylendiği -
ne göre uzak vilayetler 1936 se
nesine kadar kitap yüzü gönn\. 
yeceklerdir. Cünki oralara ki -
tap sevki bir, bir buçuk aylık iş
tir. 

Kültür Bakanlığı Ağustos ayı 
icindc kıraat kitaplarından baş
k:> bütün ötekilerinde hicbir tadi
li t olmıyacağrnı ve kitapçıların 
b ınlan hemen basabilecekleri -
ni bildirmişti . Bu kitaplar hazır
lrı.ndı. Fakat sonradan bakanlık 
ilk tamiminin aksine olarak gra· 
merlcrin okutulmryacağmı ve 
öteki eserlerin metinlerinde c -
sash tadilat yapılacağını haber 
vererek bir talimatname hazır -
ladı. Bunlar ancak Eyllıl niha · 
yetine doğru alakadarlara bildi
rilmişti. 

Şimdi. bir yanda, ba kanlığm 
tehliğile hazırlanmış olan mil -
yonlarca kitap, ambarlarda kala
rak Türk sermayesini, Türk ze· 
kasını. Tiirk muharririnin e
meğini ve yaşama hakkını haps
ederken öte yanda Türk talebe
si _ye Türk öğretmeni de kitap · 
s!zlıktan eli kolu bağlı durmak
tadır. Böyle kültürün kime hay· 
ri var. söyler misiniz? Talebe -

No. S6 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemile önüne bakıyordu. Erkekle
re, olduğundan büsbiıtün başka tı.ir
lıi g<)rünrnenin tabiye faydalarını ara
yan bu ilk tecrübe içinde kalbini sı
kan büyük öfkeyi. gizli bir miıcade
lenin verdigi keyfi ve lezzetleri Seli
me hissettirmemesi için. gözlerini 
saklamak tazım olduğunu anlıyordu. 

Al~ak sesle: 
- Evet, sonra?· dedi. 
- Sonra ... F,vet. araya Atıf gireli. 

Bana bir fedakarlık dü üyordu : Çe-
11:i mek. Nitekim öyle yaptım. O za· 
man seni tanımıyordum. 

Selim durdu. Hatıraları gizli bir 
rıoktaya takılmıştı. 

Devam etti: 
- Daha o zamandan Nahide ile 

Aramda hicbir şey kalmamıştı. 
- Ondan evvel ne vardı? 
- Sevi iyorduk. 
- O kadar mı? 
Selim gene durdu. Yalvaran bir 

tıesle: 

- Bana bunu sorma. dedi, enin-

Şoförler birfiok 
Yenilikler istiyorlar I': 

Ne Dersiniz? 
KALEM ... 

Oğrendiğimize göre, bir şoför oku
lu asılması iızerinde ilbaylık ta devam 
eden tetkik ~r yakında son bulacak • 
tır. Bundan sonra, şoför olabilmek i
çin behemehal bu okuldan diploma al 
mak gerektir. 

Yalnız böyle hir okul açmıya şar
baylık bütçesinin müsait olup olmadı· 
gı da incelenecektir. 

Şimdiki otomobil okulu direktörü 
Fikri Tevfik ilbaylıga başvurmuş ve 
şarbaylık tarafından verilecek prog
ram çercevesi içinde kendi oku unun 
genişletilmesi suretile idare edilme -
sini teklif etmiştir. Fikri Tevfiğin ö
nergesi, tetkik olunmaktadır. 

lç Bakanlıkça de:,'iş irilecek olan 
bele<liye talimatnamesinde de scyrü 
sefer esasları üzerinde de bazı yeni
likler yapılacaktır. 

Tiırkiye otomobilciler kurumu, uz· 
man sıfati c kurumdan da bir heyetin 
bulunmasını dilemiştir. Kuruma göre, 
şoförlerin en az ilkokul mezunu ol • 
ması istenecek ve bilhassa esnaf hak· 
kında yapılan zabıta tahkikatının e
saslandmlması şart koşulacak ır. Her 
bir şoför hakkında esaslı ve tam bir 
tcrcümei hal dosyasının bulunmasını 
çok faydalı görenler. bugünkü imti • 
han şeklinin değiştirilmesinin de şart 
olduğunu iddia etmektedir er. 

Bugün şoför olabilmek için seı ril 
sefer talimatnamesinde yüz küsur ı;o; 
guya basma kalıp dahi olsa cevap 
vermek kafi gelmemckte<lir. Halbuki 
kurum, ameli bılgiyc dayanan daha 
pratik bir tarz bulmak kastile imti• 
hanların şehir dahilinde, içinde imti
han heyetinin bulunduğu bir oto -
mobille yapılmasını ileri sürmektedir. 
Birçok şoför er muavinlikten yetişme 
oldukları cihetle kendilerinin hususi
yetlerini bılen tecrübeli bir iiyenin de 
imtihanlara katıştmlması gerekmek -
tedir. 

Bilhassa yeni hazırlanmakta olan 
talimatnamede otomobil duraklan na
zarı dikkati çeken bir meseledir. Bu
günkü duraklar, ihtiyaca kafi dctil
dir. lstanbulda hergün ça .ışan 500 
taksiye mukabil mevcut duraklar an

cak 300 otomobilliktir. .Bu yüzden, 
şoförlerin ~oğu zaruretle, durakyeri 
dışında kaldığı için sıksık caddeyi ka
pama cezası vermektedirler. 

iddia olunduğuna göre, eski se) ni 
sefer talimatnamesinde yasak ::> an 
şeyler de muayyen ve kesin d ğildir. 
Bugün bir şoför, hangi c;eyiıı. n :~e
lerde, niçin ya'!rttk ~ldu~unlı bıleme· 
mektedir. Çünkü, buıyasaklar gi.ı'lün 
muhtelif saatlerinde deği~~n zabıtai 
belediye memurlarının her hıri tara
fından ayrı ayrı telakki tarT.ların:ı bağ 
Ianmaktadır. 

Yeni talimatnamede. bilhassa han· 
gi suçlarda şoförlük chliyetnamesinin 
i irdat edileceği hakkında da sarih 
hükümler bulunacaktır. Şimdiye ka
dar iıs;tüste üç kaza yapan şoförün •'· 
!inden ehliyetname i geri alınıy<>rdu . 
Otomobilciler kurumunun düc;Uııdü -
ğüne göre, mahkumiyet, kazada esas 
olmamalıdır. Kazanın sebebi aamoş· 
luk ve uyuşturucu madde ere karşı ip 
tila i~e. kunım, ilk kazada chliyet11;ı
menin geri alınmasını faydalı bulmak· 
tadır. Yeni talimatnamenin tasdikın· 
den onra yapılacak kaza. ehliyet iz
likten doğmuş n şoför imtihana sev· 
kedilecek ve bu. bir defaya inhisar e
decektir. 

ye mi? Öğretmene mi? kitap 
müellifine mi? Tabiine mi? 
Türk neşriyat sanayiine mi? Hiç 
kimseye; zararsa, toptan, hepsi
nedir. 

Kültür! 
Peyami SAFA 

le aramda ;böyle şeyler konuşulması
nı istemem. 

- Peki, madem ki ııevi İ)'Ordunuz, 
araya bir başka ı girdi diye kızı ne 
~abuk unuttun? İnsan başkası girin
ce ya soğur. ayrılır: ya kıskanır, 
büsbiltUn sever. Sende iki hal de 
yok. 

- Hah 1 iyi söyledin. Pek doğru. 
Gördün mü ya iste, bravo. bütün bir 
ask ruhivatının anahtarım buldun. 
Evet. De.mek ki ben Nahidey.i h;ıkiki 
bir a kla se..-mi~ormuşum. Ben de 
onu çabuk unutuşumdan. kıskanma· 
yı ımdan anladım. 

- O da seni sevmiyormus demek. 
Selim bunu da tasdik iızere idi. 

Fakat gurunı zekasından üstiin çık
tı ve Ct'milenin meharetle aradığı bir 
noktavı farkınıfa olmadan itiraf etti : 

- Hayır! dedi, bUtUn me ele bu
rada: Atıf onu, o da beni geviyor. 

Cemile şuh bir kahkaha atarak: 
- Sen de beni !eviyorsun. Ta

mam. Ben en önde. Atıf en arkada. 
Zavaitı Atıf •. 

Dedi .ve Selimi a~ırtan kahkaha· 
larına devam etti. Bu gülüşte garip 
bir kasit, manası anlaşılmryan bir is
tihza ve milsamaha. kadın ruhunun 
eytanileştiği anlara mahsus ve aşkla 

kinin ııon hadde birle mesini temsil 
eden ı mcı bir kendini bırakış vardı. 

Yazı kaleminden gÖriifmek ia - ı lik manzaraaı göze çarpar, yahut 
temiyoruz. Daire dediğimia bey.

1 

düzenıiz bir halde yığılmıf kaat
lik kalemlerin çalıfma tarzından ların perior;anlığı ..• 

bah:;etmek isteriz. Dün bize bir mektup yazan bir 
"Tan" a gelen birçok mektuplar gf!nf talebe bütcin bu yazdıkları

araaında göze çarpan bir kısım mızdan acı acı şikôyet ediyor ve 
var ki, halkın rahatı tıe i§lerin dü- /stanbul Kültür direktörlüğü ha
zeni namına doğrusu üstünde dur· temleri arasında kaybolan i6t..idası 
maya değer. Bu mektuplar hemen 
hemen "kalem"lerde İflerin ağır 

ve düzensiz gitfiğinden fika)·et e
derler. Hatıralarımızı biro:z kan§· 
tırır•ah hepimiz böyle kalemlerde 
kalmıı birtakım iılcrimi:zi hatırla. 

nz.. Bütün resmi dairelerin böyle 
olduğunu kimae iddia etmiyor. Fa 
kat hôla birtakım kalemlerin e•ki 
tarz.da İfledi.ğini de görmemek 
mümkün değildir. Bu e•ki tarz ne· 
dir? •• Bu e•ki tarz, kalem efendi
lerinin, kalem od46111ın, ele/terle
rin ve çalı§ma •İ&t~inin lôüba/i. 
liğidir. Bugün bir kaleme verdiği
niz (dilekçe) nin oradan ne vakit 
&1e ne ıekilde çıkacağını bilmezai. 
niz.. lf var iki •aalte görülür, İf 
var, iki ay kalır. Kalemlerde İft 
baıından aımıı memurlann yanın
da rahat rahat cigarasını İçen ar
kadafları. ekmeğine bir •allmn ya 

pırıc:ak katık eden kapı yoldaıları 
vardı,.. Biz.im kalemlerde çoğu, 
memur ve mcualorcla ya bir avare 

nı aramak için o kalemden o kale
me nasıl c!olaftığını tıe kalemlerde 
memurlardan nasıl muamele gör· 
düğünü pek te tatlı olmayan bir 
tlille anlatıyordu. 

Otcdenberi •Öylüyoru:z, halk ile 
tem(U eden memurları ve daireleri 
çok daha haHaa ve daha iılek yap 
malıyız. Bir idare ıisteminin iyilik 
lerini direktörler, yarclirektörler 
değil, küçük memurlar temin e· 
der. Çünkü Hükumet elinin par
makları onlardır. Parmak iyi tut
maua kol ve kafa ne yapabilir? 
Onun içindir ki; idare ehramının 
kaicle8ini teıkil eden küçük me• 
murları ve bunlann çalı~ma tarz
larını çok •ıhı kontrole tabi tat
malı ue halkı rencide edecek tarz.. 
ları,hele pa•İf çalı.ıma ıi6femi olan 
uki uaıil o kalemd~n öteki kaleme 
havale tarz.larını kökünden kazı· 
malıJu '· Bi~ böyle düfÜnÜyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 
·--~~~~--------...-.~~~-----------.) 

Un ve buğday fiatları yükseliyor 
Son zamanlarda bazı kimselerin 

Anadoluda mal toplamağa başlaması 
buğday fiyatlarının tekrar yüksel
mesini intaç etmiştir. Bu yüzden fı
rıncılar piyasadan ıın almıyarak es
ki stok unlarını kullanmak•adırlar. 
Fınncılann yeni ekmek narhından za 
rara uğradıkları iddiasile belediyeye 
yaptıkları müracaatı belediye varit 
görmemektedir. Be'ediye tarafından 
son zamanlarda bazı francala fırınla
rında yapılan muayenelerde buralar
daki fırancalaların ekmek unile yapıl
dığı anlaşılmıstır. Bunun üzerine be
lediye francala fırınlarına satılan un 
çuvallarının iistüne etiket yapıştırtma 
ğa karar vermi tir. 

Suriye Finans Bakanı lstanbula 
geldi 

Yat tatilini geçirmek üzere Parıs· 
tc bulunan Suriye Finans Bakanı 
Henri Hindie evvelki gün şehrimize 
gelmiştir. Bakan mezuniyetinin geri 
kalan kısmını şehrimizde gedrecek 
ve buradan doğru Suriyeye gidecek
tir. 

Henri Ilindie, dün Perapalas ote· 
linde kendisile görüşen bir muharri
rimize şun 1aff söylemi tir: 

- Suriyede iktisadi ve mali vazi
yet çok mükemmeldir. Suriyenin ik
ti adi teması en ziyade Filistinledir. 
Maamafib Italyaya da mal ihraç et -
mt'kteyiz. fakat Italyaya olan ihrar<ı
tımız ondan aldığımızdan a.ı:dır. 

Türkiye ile münasebetimiz l:iuriye 
fevkalade komiseri M. Martd'in mem 
leketinizden geçerken söylediği gibi 
her cihetçe çok iyi durumdarlı:-. 

Ben TUrkiY,enin terakkisini çok ya 
kından takip edenlerden bisıyim. Es
kiden Halepte tüccarlık yaptığım ıu
ralarda pek sevdiğim m.:mleketirJze 
çok ge"irdirn. Yeni Türkiyenin bugün 
kü tek kültür ve tek ruhla dev ad m
larla ilerlemesi yalnız benim {!ibi bir
kaç kişinin degil -bütün dünyanın tak
dirini cclbctmiştir ... 

St>lim, tereddüt içinde, tasdika 
mecbur oldu: 

- Evet. 
- Ben de bütiln ömrümde bu ka· 

tan çekeceğim ha? 
- Değil. Hayır. Nereden çıkarı

yorsun bunu? 
- Nereden mi? Sen beni tanıdık

tan sonra da Nahide ile arkadaflığına 

Oniveraitede kayıt uzatıldı 
Üniversite kayit ve kabul mua

melesi ayın onunda bitecekti. Şımdı
yc kadar yaulan talebenin azlığı ve 
liselerde mazeret imtihanlarının he· 
nüz bitmemiş olması d'Jlayısı e kayıt 
müddeti 15 birincite rine kadar uza
tılmıştır. , ___ _ 

Genel nüfus ıayımı talebeye 
anlatılacak 

Genel nüfuıı sayımı hakkında bütün 
okullarda talebeye konferanslar veri
lecek ir. Bu arada sayımın nasıl ya
pıldığı anlatılacak ve -:lıemmiyetin -
den bah edilecektir. 

Belediyeye memur alınacak 
Bdediye istatistik bürosuna me • 

mur' alınacaktı. Bunun icin açılcııı mü 
sabaka imtihanını bir kişi kaza:ımış -
tır. Fakat imtihanın tekrarlanınası ka
rarla arak keyfiyet i an edilmiştir. 

Belediyeye evrak mahzeni 
yapılıyor 

Belediye {en heyeti evrak mahzeni 
yokluğundan sıkıntı çekiyordu. Son 
defa Nuruosmaniye medresesinin bu 
i te kullanılması kararlaştırılmıstır. 
Yapılan keşif sonunda burada 6 bin 
liralık bir tamirat yapılması gerek -
mi§tir. Tamir i~i bitirilince medrese 
fen heyetinin mahzeni olacaktır. 

Sta jiyerler ,ikayet ettiler 
Tecim ve Endüstri odasındaki sta

jiyerlerin çıkarıldıklarını ya:rmıştık. 
C:ıkarılan taiiverler.Ekonomi Bakan 

lığı başmüfettic:liğine müracaatta bu
lunmuşlardır. Yapılan tetkikat, bu ka
rarın oda idare !heyeti tarafından ve
rıldiğini göstermiştir. Ticaret mekte
bine devam eden talebelerin odadaki 
staj devrelerini tesbit ien ta• ebe en
cümeninin uzun zamandanberi toplan 
madığı anlaşılmıştır. Encümenin, oda 
nizamnamesine aykırı olarak filen 
kaldırıldığı iddiaları da bu arada tet
kik edilmektedir. Ba. müfettişlik, me
seleyi tetkike ba lamıştır. 

devam ettin de ondan. 
- Fakat biz mektep arkadaşıyız. 
- Sevsinler. Göbeğiniz beraber mi 

kesildi? Yüz tane mektep arkadatın 
var, mektepten onlarla beraber neden 
çıkmıyorsun. 

- Hepsini tanımam. Tamdıkla· 
nmla da çıkarım. Bir akşam biriyle. 
ba ka bir ak~am ötekiyle. 

KUÇUK HABERLER 

• Dün sabah Adalarla Anadolu ya
kasına oldukça sürek i yagmur yağ -
mı ·tır. lstanbula yağmur diışmemiş
tir. 

• Yabancı ve azlık okullarındaki 
bütün öğretmenler Hava kurumuna 
yardımcı üye yazılmışlardır. 

• Milli Emlak direktörlüğü, elinde 
bulunan emlak arasında satılmasını 
faydalı gördügü emlakin bir listesini 
yapmaktadır. Bunıar ileride satılığa 
çıkarılacaktır. 

• Genel nüfus sayımı hakkında sa
yım memurlarına konferanslar veril· 
mektedir. Beyoglu ilçebayı Danış te 
dün memurlara bir konferans vermiş
tir. 

• Geçende, Divanyolunda bir tram 
vay kazası olmuş, Muharrem Şevki 
isminde biri yaralanmış ı. Yaralı dün 
Cerrahpaşa hastanesinde ölmüştür. 

• Çokluk olmadığından dolc1yı ge· 
riye bırakılan • .ibba odası ikinci yıl
lık kongresi 21 Biri:'ıciteşrin pazarte
si günü saat 14 de yaprlacak~ır. 

• Emniyet direktorliığü ikinci şu
be birinci kısım sivil ÜCjuneü komise
ri Hakkı, ikinci komis<:ı:.ğe terfi etti
rilmiş ve Be iktaş ikinci komiserliği
ne tayin edilmiştir. 

• Universite Fen !akü1tesi genel 
kimya :foçentliğine Kreplin adlı bir Al 
man getirilecektir. 

• lstanbul ilbaylrğı muhakemat di
rektörü Kenan, tekaiitlüğünü istemiş
ti. Is Bakanlığı Kenanın istegini ka
bul etmiş ve tekaut edildiği dün il· 
baylıga bildirilmi tir. 

• Beyoglu Belediye hastane inin 
yeni yapılan kısmına ka·örifer daire
:.İ yapılacaktır. Belediye buraya 1728 
lira ıarfedecektir. 

• Deniz küçiık nakil vasıtalarırı· 
dan sandal, kayık, mavna, motör ve 
sairenin belediyece muayenelerine 
başlanmıştır. 

• Ankarada toplanan Türkiye Tıp 
lrnngresine iştirak eden Universite 
profesörleri dün şehrimize dönmüı
lerdir. 

• &zacı okulunun birinci sınıfı 
Tıp fakültesinin pesicn sınıfında ted· 
risat yapıyordu. Okulun enstitü hali
ne konması üzerine bu sınıfın da ken
di okulunda den yapması kararlaştı
:-ı'mıştır. 

• Fatihteki itfaiye direktörlUğli bi 
nasında yapılan itfaiye müzesinde 
harı atika hükmilne girmiş eskiden 
kalma yangın söndürme aletleri ve it· 
faiyeye ait birçok eserler bulunmak
tadır. Belediye bunları talebere ve nal 
ka göstermeğe karar vermiş. dün is· 
teyen mek eplilerin mUzcyi gezebile
cekleri Kiıltur dircktorlügüne bildir -
miştir. Halkın geıeceği gün· er. pa • 
:zar, salı ve perşembe olmak üzere üç 
gündiir. 

• Tlftişlerde bulunmak üzere Edir 
neye giden gümrük başdirektörü Sey
fi. bazı tetkikler için daha on gün ka
dar F..<iirnede kalacak•ır. 

• Fransanın memleketimize ayırdı· 
ğı dördüncü üç avlık kontenian mik
dan alakadarlara bildirilmiştir. 

Şehzadeba,ında yapılacak 
konservatuvar 

Şehzadebaşında yeni bir konser -
vatuvar binası yapılacaktı. Binanın 
planını yapmak üv·re çağırılan Al· 
manyalı Pö'izik yak•nda şehrimize ~e 
lecektir. Mimar şehrimize gelince pli
nı hazırlıyacaktır. Yeni bin<'da 11ekiz 
ı·iiz ki~i alac k l'"ll')dern bir tiyatro sa· 
lonu da yapılacaktır. 

Doktorlar yeniden tasnif 
edilecek 

Etibba odası doktorların kazanç 
vergisi için ikinci bir tasnif daha yap
mağa karar vermiştir. Bunun sebebi, 
bir kısım doktorların kabine ve mua
yenehanelerini deği tirmiş olmaları
dır. Y c.ni tasnif 936 senesi vergilerine 
e as olacaktır. 

- Oh oh ..•• Allah versin... Peki 
sonra? 

- lste bu. Artık benim için Na-
hide yoktur. 

- Fakat Nahide için sen varsın. 
- Onu ben bilmem. 

- Fakat ben bilirim. 
- Sen de bilmemelisin. O bizi ala· 

kadar etmez. 
- Eder. Benim başımdan bövll'! 

şevler (?eçmedi. Fakat hu işlerin al
tından capan oğlu cıkar.aörnı bilirim. 

- Hayır. brnim elimdedir, cıkmaz. 

Cemile ~iil~ii: 
- Ha ... Senin elinde 1 dedi. cık· 

maz, sen istersen cıkar. değil mi? 
- Ben istemem ki. 
- Ha ... Sen isteme~sin. İyi co· 

cuksun s<.'n. iı;temenıln. doj!nı. ora
mı unutmustum. dogru .•. 

C,.mil,. "enıo öniin .. b:-lc•vnrıiıı Bir· 
denbire buınr kaldırarak dec1i ki: 

- Sana bir ey soracae-ım. do~ru 
sövle, yoksa bir daha yüzüne bak· 
mam. 

-Sor! 
- Nahide ile gizli buluıtufunus 

ver nercsivdi? 
s~lim sasır~t. 

Cemile aya~a kalktı : 
- Söyle. yokııa fena olur. 
Ayakt:t olmanın artırdığı bir tt-1· 

kinle ~,.lime tepeden bakıyordu . El· 

BUDABbND~t 
MAHPU::.LAr,LA Ut"'U~Nf 

Bir gazetede şöyle bir ha 
okudum: 

İ'Bir müddettenberi bazı 
pisanelere ziyaret için gelen k 
seferin, esrar içtiklerinden şii 
he edilen bir takım mahpusla 
fazla muhabbet göstererek sıı 
hp ağızlarından öptükleri nat 
rı dikkati celhetmiştir. Ufak 
kontroldan sonra mahpusla 
karşı olan sevgileri gittikçe a 
tan bu ziyaretçilerin gözyaşla 
içinde sevgililerini öperlerken 
ğızlarmm icine ufak esrar toP 
lan koyuverdikJeri meyda 
çıkmıştır. Bunun üzerine Adli> 
Bakanlığı bütün hapisanele 
gönderdiği bir tamimle, malt 
pusanedeki tanıdıklarmı ziyar 
te gelenlerin mahpuslarla sarıl 
öpi.işmelerini yasak etmiştir 

Bu yasağa benim aklım P 
ermedi. Esrar hapisanelere ald 
gelmiyen bircok yollarla gire 
Ekmeğin, kömür çuvalında1' 
herhangibir kömür parçasın 
içinde, bir kundura ökçesinin le 
seleleri arasında, hatta gelen k 
dınlann koyunlarında ... 

H apisanelere gelen insan <J 

erzak sıkıdan sıkıya, kadınları 
ve erkeklerin en mahrem yerl 
rine varınciyadek kontrol ve ~ 
ayene edilir. Bu şerait altın 
yine içeri esrar giriyorsa, bud 
öpüşen bir ağızm içinden ziya 
başka yerlerde aramak icabedef 

Bir mahpusu kendisini ziyar 
te gelen karısı, kızkardcşi ve a 
nasiyle öpüşmekten menetme 
cezayı bir intikam telakki etf11 
ği son haddifte çıkannak de 
mek olur. 
Ekmeğin içinden esrar çıkı~ 

yor diye, hapisaneye ekmek s0 

rnamağa kalkışmak nasıl bir .ttl 
haf olursa, ağızdan esrar verıte1 
biliyor diye. o kontrol sistef11 
içinde, o kadar gariptir. 

Orhan SEL~ 

Mahpuslarla sanfıp öpüfmeİ' 
yasak 

An.karadan bildirildiğine göre A~ 
tiye Bakanlığı bUtün hapishanclt j 
gönderdiği bir tamimle hapiste.\sı t~ 
nıdıklarını ziyan:te ~clenlerin 111a.l\ 
puı;larla sarılıp öpuşmelerini yas'. 
etmiştir. Bundan maksat son zaınll"eD 
larda öpüşürken ağızdan ağıza g~Çil" 
toz halinde e rar kaçakçılığının ofl 

ne geçmek içindir. 

Gümüt paraların basımı 

bitirilmek üzere . . .... uı 
Darphanede basılan yeru gu•·· 

25 ve 50 kuru luklar Cümuriyet bJ) 

rammda tedavüle çıkanlacaktır. ~~ 
ralar te<lavüle çıkarıldığı günden ~
baren , .ski 25 kunışluk'ar yava~ ,1~ 
va piyandan kaldrnlacaktır. U•1fl ır 
te rinden itibaren de 1 O, 5 ve 1 1' ıf• 
ruşhıklann ba ılmasına ba lanaca\;t 

Tahvil fiatları yükseliyor 
ltalya • Hab~ harbi ba layalıd~ 

beri bütün dünya borsalarında ~Jel (ı• 
ğu gibi lstanbul borsa mda tahvıl .11 
yatları hayli düşmüştü. Fakat barb ~ 
mevzii kalması tahvil fiyatlannın tt 
rar çıkmasını temin etmiştir. Bu .>.il ı: 
den 280 franga kadar düşen ün~t0',. 
dün 291 franga kadar yUksetmıŞ~ı!l 
Bu suretle diğer tahvillerin de bu!!1C' 

lerde tekrar eskj fiyatlarına yiikse 
cekleri tahmin edilmektedir. 

lerini de arkasına koydu. r. 
Selim de önüne bakarak mırılda 

dı: 

- Bcyoğlunda ... bir .•. bir arJcad:: 
ımın apartımanında. Fakat biz or 

da sa~,.ce nturup k~uşuyorduk·rt1' 
- Pek il!. Simdi. hemen o apa t' 

mana eid~eekrin ve bana adrc5i ~e· 
ree,.ksin. Ben de bir saat sonra ~e 
ce~im . 

- Nkin? 
- Sorma. 
- Anlamıvorutrt. 
- Antam;ı 'Rr.rı böyle i tiyor\lt11' 
- F~kat. Cemile ... · 
- Nedir, ne mani var? 
- 'Korkuvorum. 
- N,.den korkuvor un r 
- Gene bir sinirlilik... f" 
- Havır!.. Havırl. . Kat•h•\I' 

kı:ıt'ivy,.n. Seninle oran" ork. ıır11 
,.,..l< t:ıtlr konusacağız. Dinle ht:I' 

Haw1i... ~ 
Cl'!milenin Sl"'Iİ t tlılaşıyordu 

Selimirı elini bul~. 
- Havdi. 
- 'Peki. ). 
Selim de avağa kııllrtı ve 11'4' ff 

va .. ıırak c .. mi1eve v-rdi 'Rerı:ıber ~ 
ka(;a c;ıkıırlıırk"n r-mile gOtllF 
Selim tekrar ediyordu: 

- Anlamıyorum 1 
f Arka~ı ,,-ıırl 



' 

12-10-935 

Kamutayda Görüşülen Meseleler İngiltereden 

Afyon Karteli Bize Karşı El Gelecek. Mal 
Altından iş Çeviriyormuş ~~~.~ılıl~~~ı •Yt•mm• 

Afyon saylavı Berç Türker bu yüzden 
Afyon satışımızın güçlük çektiğini anlatt~ 

bildiriyor) - 11 numaralı kam
biyo kararnamesinin 32 ıncı 
maddesinin muaddel şeklinin 
aümriiklere tebliğinden evvel 
~ . 

:Ankara, 11 (Özel aytarmuz bildi
riyor) - Bugün Kamutayda Afyon 
saylavının boğazların tahkimine dair 
sordllğu sual etrafında ko~uşmalar 
bittikten sonra Bcrç Türkerın afyon 
karteli hakkındaki takriri okundu. 
Bu takrirde deniyordu ki: Kamuta
yın geçen 12 haziran 935 tarihli top
lantısında Uluslar Kurumuna merbut 
afyon kartelinin el altından ve bize 
karşı iş çevirdiğini ve bu yüzden a!
yon s.atışımızın güçlük ve zarara ug
Tadığını ve ilgili bakanhklann kura
cakları bir komisyon tarafından bu 
cihetin iyice incelenmesin~ ve hiçb~~ 
hoşnut edici sonuç ~ide edilmezs~ ~ 
künlerimizin feshi ıle afyon tecımı· 
mizin özgür bırakılmasını ileri sür • 
müştüm. 

Acaba bu merak verici mesele
'de ne gibi tedbirler alındı ve bitimi 
ne oldu? Buna dair Kamutaya izahat 
verilmesini ilgili bakanlıklardan rica 
ederim. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar kür
süye gelerek şu cevabı verdi: 

"Afyon işleri munhasıran İktrsat 
vekfiletini alakadar etmemektedir ve 
devletin, hükumetin heyeti umumi
yesine ait mesuliyet ve idare şubeleri 
vardır. Bundan dolayı suali soran 
muhterem arkadaşımıza cevabı hüku
mette görüctükten sonra arzedece -
gim. Buna intizar etmelerini rica e
derim. 

Türker söz alarak takririni şöyle 
izah etti: 

- Sualim hızlı sesle okunmadı. An 
lamadınız, geçen haziranda afvon is
lerine dair bir söylevde, kartelin el
altından iş f!Ördüğünden falan balı • 
setmiştir. Bunun kin de bir komis
yon teşekkül etmesini rica etmiştim. 
'.Acaba bu komisyon teşekkül etti mi? 
Ve ne neticeler aldı? diye sual sor
dum. Muhterem Ekonomi Bakanının 
cevabına teşekkür ederim. Tabii ken 
dilerinin buyurdtıklan gibi cevapları· 
,na intizar ederken birkaç söz daha 
söylemek istiyorum. Afyon ticareti -
mize dair verdiğim sual takririne ce
vaben muhterem Ekonomi Bakanı -
nın verdigi izahattan dolayı teşekkür 
ederim (gülU meler). Evvelce de ar-

Suçluları gezmeğe 
Götüren jandarma 

Ankara, 11 (özel ~ytarımrz 
bildiriyor) - Ceza evınden ~eş 
cezalıyı nümune hastanesıne 

muayene için götürmek . üz~re 
teslim alan jandarma Anf oglu 
Hikmet hastaneden dönüşte ce
zalılann ısrarı üzerine tutulan 
otomobille cezalıları şehrin ö • 
zel eğlence yerlerine götürer_e_~ 
rakı içmelerine müs~ade . et?gı 
anlaşıldığından tevkif edilmış -
tir • 

Nev.ehirli tarikatçılar 

'.Ankara, 1 1 (Özel aytarımrz 
bildiriyor) - Ağır ceza mahke
mesi Nevşehirli tarikatçrlar hak 
kmdaki kararını yarın bildire • 

cektir. 

Ankara Halkevinde bir 
anıt toplantısı 

'Ankara, 11 (Özel aytarnn·z 
bildiriyor) - Bu akşam Halke • 
vinde evin emektar üyesi mer -
hum Sami Çölgeçen için bir anış 
toplantısı yapıldı • 

General Kazım ,erefine ziyafet 

Ankara, 11 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Kolordu komutan 
lığına tayin edilen eski jantlar -
ma genel komutanı General ~a
zım şerefine dün _ge~e ?rduevın
de bir ziyafet venlmıştır. 

Pariı maden kongresine 
gidecek hey' etimi'Z 

zettiğim veçhile mesele çok önemli
dir. Memleketimizin para kazanmrya 
çok ihtiyacı vardır. Afyon ticaretimiz 
en mühim tecim işlerimizden bi
ridir. Her nasılsa bu işe hissiyat ka
rıştırılmış. ellerimiz bağlanmış ve af
yon tecimimize bir darbe vurulmuş, 
halbuki ellerimizi ba~lıyan ecnebi 
dostlarımız, yani kartelci dostlammz 
elaltından fırıldak çevirerek mükem· 
mel para kazanıyorlar. Burada sıhhi 
işlerle mesgul olanlar afyon ticareti· 
mize ve uyuşturucu maddeler inhisa
rına diyorlar ki: "Afyon zararlı bir 
maldır, siz bu işten vazgeciniz! ve 
her gün ellerinizi acarak be~eriyetin 
ömrü afiyetine dua ~diniz!,, Bilmem
ki bu dua karnımızı doyurur mu? 
Ben demiyorum ki yurdumuzun aha
lisini afyon içmeğe altştırabm. Ben 
diyorum ki, (Elkasip habibullah), 
(gülüşmeler) prensibini kabul ede • 
lim ve ecnebi dostlarımız gibi hem 
dua edelim. hem de afyonlarrrruzı ha 
rlç pivasalarda satarak para kazana
lım. Ticaret işlerinde ne hissiyata 
kaptlmah ve ne de siyaset karıştırıl
malıdır. Ben vicdanı borc•,,,u ifa et
tim. Bu işe dair fikrimi arzettim. Üst 
yanını heyeti aliyenizin takdirine bı
rakırım.,, 

Bundan fonra halkevleri namına it
hal olunaca\· radyo ve sinema maki
nelerinin muamele veq?isile gümrük 
ve okturva resimlerinden istisnası 
hakkındaki kanunun birinci maddesi
nin tefsirine dair olan hükfunet tez
kereRi lizerine alakalı encümenlerin 
hazır ladrkları mazbataların müzake
resine geçlldi. Radyolarla seyyar si
nemaları na ki eden otomobil ve kam
yonların da radvo ve sinemaların te· 
ferruatından addedilmesi kararlaştı. 

Çift<;iler kredi kooperatifleri ile sa
tış kooperatiflerine dair layihaların 
t'!ncümcnlere iade edilen maddeleri 
henüz genel heyete gelmediğinden 
müzakeresine Clevam olunamadı. 

Damga resmi kanununun 32 inci 
maddesine bir fıkra klcnmc~ine dair 
layiha müzakere edilerek kabul olun 
du ve pazartesi toplanmak üzere cel
seye nihayet verildi. 

iptidai maddeler 
Muafiyet cetveli 

Ankara, 11 (Özel aytarumz 
bildiriyor) - Finans Bakanlığı 
1935 yılına ait iptidai maddeler 
muafiyet tenzilat cetvelinin ha
zırlığını bitirmek üzeredir. Cet
vel önümüzdeki haf ta içerisinde 
Bakanlıklar Hey'etine sevkedi
lecektir. Cetvel Bakanlar Hey
etince tasdik olundu. 1935 sene
si için tatbik edilmekte olan 
1934 senesi tenzilat cetveli orta
dan kalkmış olacaktır. 

Türkiyeye gelmış veya gelmek 
üzere yola çıkarılan İngiliz dö -
minyon ve müstemlekeleri ile 
haklarında 32 inci madde hük . 
mü tatbik olunan bu ülkelere ait 
mallar bedellerinin bir defaya 
mahsus olmak üzere, ınezkur 
ma<lde tatbik olunan memleket
lerden herhangi birisine yapıla -
cak ihracat bedelleri ile kapa -
tılmasma müsaade verilmesi et
rafında hükumetçe yaptfan tet
kikat bitmiş ve bu hususta ha • 
zırlanan kararname projesi Ba
kanlar Hey'etine sevkedilmiştir. 

Ayar ve ölçüler için be, 
genel espektörlük 

Ankara. 11 (Özel aytarımrz 
bildiriyor) - Ayar ve ölçüler 
genel espektörlükleri için yur -
dumuz beş mıntakaya ayrılmış
tır. Bunlardan Marmara rmnta
kasmın İstanbul, Karadeniz 
mıntakasının Samsun, Akdeniz 
mıntakasmın Mersin, Ege mm
takasmm İzmir, illeri merkez 
olmuştur. 

lzmir üzüm kurumu başkanı 

Ankara, 11 (Özel aytarnmz 
bildiriyor) - İzmir üzüm kuru
.mu başk,..m İsmail Hakkı Vural 
yarın İzmire dönecektir." 

Cep klavuzu 
İstanbul, 11 A.A. - Türk Dili Ku 

rumu G emt l Sekreterliğinden: 
"Osmanlıcadan türkçeye cep kıla

vuzu,. nun Devlet basımevince yetiş
tirilemediği ve piyasada kılavuz bu
lunmadığı yolunda gazetelerde görü
len yazılar dogru qeğildir. 

Devlet basımevi, yüz bin olarak 
basılan kılavuzların hepsini basmış 
ve bunların yarısından çoğnnun ka -
paklarını da geçirerek teslim etmiş
tir. Kalan kılavuzlar da kapakları 
geçirildikçe "atışa verilmektedir. 

' 20 ilkteşrin Pazar 
Genel NOfus S A V 1 M 1 
Okur yazar bütün yurttaşlar ken· 

dilerin"e verilecek sayım ve kontrol 

memurluğu vazifesini kabul etmeğe 

mecburdurlar. 

Kabul ebneyenler için para ve ha· 

pia cezası vardır. 

Başvekalet 

lstatistik Umum Müdürlüğü __ , ____ _ 

Osmanh Tarihinde 
Cinci Hoca Ve Mecnun lbrahim 

Ziya Şakirin gazetemiz ıçın 

hazırladığı bu tarihi tefrikayı 

Pazartesi günü 
neşre başlıyoruz. Bunda yer 

yüzü saraylarrnrn ilk Raspotini 

olan Cinci Hocanın bütün ma -

rifetlerini ve 20 inci padişah Sul 

tan İbrahimin bütün delilikleri

ni okuyacaksınız. 
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Askeri Vaziyet 
Süel Muharririmiz Yazıyor: 'll€~€~ 

bir Habeı çevirme manevrası ol-Cenevrede vaziyet tavazzuh eder 
etmez J tal yan • Habet cephelerinde 
de kızııma arttı. Dün gece Roma. 
Adiaababa, Londra kaynaklanndan 
gelen bütün haberler bilhaNa timal 
cephesinde kanlı boğuıroalar olduğu 
na işaret ediyorlar, fakat, vuıh bir 
şey ıöyliyemiyorlar. Bütün bu karı
şık, biribirine :ut haberler içinden 
hakiki vaziyeti bulup en doğruSQm 
budur demek güç olmakla beraber 
içlerinde bize gerçekliğin yolunu gös 
terebilen İpuçları da yok değildir. 

Hakiki vaziyetleri bize ancak iki ta
rafın ne'redeceği resmi tebliğler ve 
gözönüne gelecek neticeler verecek
tir ki, onun da sıraaının henüz gel· 
mediği, ve bu dakikaya kadar sava
şın netice kaybetmeden 11iirüp gitti
ği anlatılıyor. 

:ı-; .y. * 
Italyan menabii son vaziyet için: 
1 - Ras Seyum Aduanın 15 kilo

metre tarkı şimaliıinde bulunan Ma 
riam - Souıolan vadisine doğru ~e
kiliyor ... 

2 - 1 tal yan ıol cenahı 2735 ra· 
knnlı Raiı dağlanndak:i mevzilerini 
tahkim ediyorlar. 

3 - General Santini kuvvetleri 
(Merkez ordusu) Habetleri Maka -
rad mevkiinde yenmiş ve Adagra
mus mevkiine doğru ileı-Jiyor ... 

Diyor. Habe§ menabii §Unları bil
diriyor: 

1 -Aduvanın cenubunda Ra• Se
yum ve Ras Kaasa kuvvetleri müş. 
tereken aavaıa tutuftular, çok ciddi 
bir harp devam ediyor. Bu büyük 
bir muharebedir, henüz netice hak
kında haber yoktur. 

2 - JtaJyanlar Aduvada 2000 ya

ralı brrakmıılardır. 

3 - T akazza boyunda ve Setit sını 
nnda yerli kuvvetlerle çete harbi ya 
pılıyor. 

Her iki taraf ta bu haberleri ile 
şimal cephesinde önemli bir durum 
olduğunu, muharebenin sürdüğünü 

teyit ediyorlar. Londra radyoıundan 
verilen, fakat ne dereceye kadar doğ 
ru olduğu henüz tahmin edilemiyen 
haberler de şunlardır: 

1 - Aduvaya büyük Habeş kuv
vetleri gece taarruzu yapmı,Iardrr. 

Bulun çok ini olmuı, J taJyanlar bü
yük zayiat venniılerdir. Habeı!t:r 

birçok top, makineli tüfen.k alınıı
Jardır. 

2- Adua Habeıler tarafından is
tirdat edilmittir. 

Görülüyor ki bütiin bu biribirine 
zıt haberler içinde vaziyeti mütnlea 
etmek ve herhangi isabetli bir tah
minde bulunmak güçtür. 

Fakat bu tasnifin dışmda kalan 
iki haber vardır ki, ancak onlar 
yukarıda iıaret etliğiıniz hakikati 

aydınlatmaya yarar ipuçlarım bi
ze verebiliyorlar. Bu iki haber ltal 
yan kaynağındandır ve onların ma 
lıdır: 

1 - Aksum mulı:addea bir şehir 
dir. Bombardıman etmiyonız. Bu· 
ranın zaptını, diğer yerlerin düş
mesine bıraktık. 

2 - Adua mermi yağmuru al
tındadır. Her iki taraf ta içinde du 
ramıyor. Şehir bot duruyor. 

Şimdi, bu iki haberle yukarıda
ki muhtelif kaynakların verdiği 
malumatı ve bir iki gün evvelki 
vakayii biribirine ekleyince biraz 
vuzuha varmak ve gerçek durumu 
bulmak mümkün olabiliyor. Okur 
larun1z hatırlayacaklar: 

ilk ltalyan reami tebliği birinci 
hedefin işgal edildiğini haber ve
rirken kendiai için cephe hattını 
Aksum - Adua • Adigrat olarak 
çiziyor ve harekatın yeni bir ham 
le yapmayı mümkün kılacak vazi 
yet hadiı oluncaya kadar tevkif 
edileceğini bildiriyordu. 

duğu da aanıldı. 
Fakat haberlerin arkası gelme

diği için ne neticeleri öğrenmek, 

ne de ıavaşrn aldrğı istikamet üze
rinde esaslı bir tahmin yürütmek 
mümkün olmadı. Bu ıüküt ve ha
bersizlik devam ederken evvelki 
gün bir ltalyan tebliği geldi, bu 
tebliğde: 

- Adua, Adigrat düşmemiştir. 
Akıumun iıgali iae ıaat meselesi
dir ... 

Deniyordu. Dün gelen tebliğ 
iıe, 

· - Akıum mukaddes ıebirdir. 
Oraya ginniyonız ... 

Diyor. Şimdi bu kısa habrlatma 
yı yapınca ve yukandaki haber taa 
nifini de gözönüne getirince vazi
yet anlaşrhyor: 

1 - ihata hareketi 1arulan Ha
beş taarnızu ıağ cenahtan Akıum 
üzerine yapılmıştır. Bu saldırım 

Raaa Kaaaa kuvvetlerinindir. 
A - Cepheden yapılan taar

ruz General Santini kuvvetlerine 
ka11ıdır ve Adua üzerinedir. 

B - Eritreye giren Habeıler ha 
kikaten fedai bölüklerdir, ltalyan 
gerilerini sanmak, menzil teşkili 
tını bozmak, yolları tahrip etmek 
iatemitlerdir. 

2 - Yazımıza başlarken Lon
dra, Roma, Adiaababa kaynakla
rından .. diye tasnif ettiğimiz ha
berler de vuku bulduğu bildirilen 
ıiddetH ve ciddi muharebeler bu 

muharebelerdir. 
3 - Akıum Italyanlann elinden 

alınmııtır. 
4 - Adua Habe9liler tarafın

dan alınını§, verilmit bu alıp ver
me ıehrin bot kalmasını icap ettir 
mİ! ve belki de Londra radyo istas
yonunun bildirdiği gibi en aon Ha 
beşlilerin elinde kalmııtır. 

Bütün bu tabloya göre timal 
cephesinin vaziyetini şöyle hül&aa 
edebiliriz: Habeş orduları tıpkı 

1896 da yaptıkları gfüi düşmanı 

oyalaya, yıprata geriye çekilmiı

ler ve ltalyan kuvvetlerini 65 - 75 
kilometre geniıliğinde ve 100 kilo 
metre derinliğinde İçeriye çektik
tep 40nna miilearnz ordunun aağı
na, gerisine, cephesine ve Adigrat 
iıtikamelinden de 10luna şiddetli 
hücumlar yapmıılardır. Akıumu 
geriye almıılardır. Aduaya bilha.a 
aa gece baakınlarile tekrar girme
ye muvaffak olmuılar, ltalyan 
kuvvetlerine ağır zayiat verdinniı 
ferdir. Italyanlar ve yerli halk şe
hirde değildir. Londra radyoaunun 
verdiği haber doğru ise dütmüıtür 
bile, 

Bütün bunlarla beraber sürmek 
te olan harbin ve kaıti neticenin 
hangi taraf lehine tecelli edeceği 
şimdiden belli olmaz. Fakat, mu
hakkak olan tek fey varsa o da: 
Harbin ltalyanlarla Habeıler ara
aında en kanlı ve ciddi aafhaaına 
girmiı olmasıdır. Son alınmadan 
hiç bir zaman herhangi bir aakeri 
hadise ve hareket üzerinde tah
min yürütmek doğru olmamakla 
beraber fU dakikaya kadar olan 
durum Italyanlar için güçlük ifa· 
de ediyor. Eğer, Jtalyanlar aağ 
cenahlarında Akaumu terketmek
le beraber kendilerini toparlaya -
madılana ve Habeşler de faik kuv 
vetlerle yandan aaldıntlarıru sür
dürüyorlaraa ltalyanlar bu nokta
da cephelerini değiıtirmeye ve ön 
den gelen tazyiklere ka111 da ge. 
rilemeye mecbur kalıyorlar demek 
tir ki, bu takdirde eğer gerileri 
de sağlam değilse itıal ettikleri 
yerleri terkedip sür'atle ıeriye 

dönmekten batka çareleri kalmı • 
yor demektir. 

Hele Adua Londra ajanaının 
bildirdiği gibi hakikaten düımüı -
ae eaaıen yapılacak baıka ıey de 
yoktur ve ltalyan İfgal kuvvetleri 
için en hafif kurtuluı tekli budur. 

~ il- * 

ALI BEY FIŞ FIŞ! 
Bir Mıaır hikayesi anlatacağım: 
Kahirede (Ali Bey FJ§ Fı§) adın

da kendi halinde bir adamcağız 
varmıı. Buna sokakta gezen serse
ri çocuklar ıalatırlarmış. Kim bilir 
talihin hangi cilveııile sokağa düş
müş olan bu adam çok müteham
mil imif. Fakat günün birinde dedi
ğim sereeri çocukların takılmaları
na dayanamamış, bunlardan biri
nin kafaaını, gözünü yannı§ ve ta
bii mahkemeye düşmÜ§ ... 

Hakim böyle yaılıbaılı, akılhus
Ju bir adamın kendine denk olmı
yan bir çocuğun ba§ını gözünü yar
masını yolsuz bulduğundan, daha 
karar vermeden evvel Ali Beye 
karıı kızıın vaziyette imi§. Ba§la
mıı aonnaya: 

- Baksana!. Senin gibi yaşlıba§• 
lı, aaçlıaakallı bir adama böyle ba
cak kadar çocuğu öldüresiye döğ
mek layık mıdır? Cevap ... 
Mısırda birinin tözünü kesmek. 

için (Salli Alennebil) yani (pey
gambere salavat getirin 1) derle .... 
miş ... 

Ali Bey daha hakim sözünü bi. 
tirmeden: 

- Salli Alennebi 1 demiı ... 
Hakim ve mahkemedekiler sala. 

vat getirmiıler... Hakim beklemiş. 
Ali Beyin bir şey söylemediğini gö
rünce: 

- E, ne diyeceksen de bakalım 1 
Bu çocuğun ... 

Tam o aırada Ali Bey bir daha: 
- Salli Alennebi ! demiş ... 
Hakim ve saire tekrar salavat 

getirmişler... Yine beklemi:ıler .• 
Ali Bey yine bir şey aöylemcyince; 

- Cevap versene yahu! Seni ... 
derken: 

Ali Bey tekrar: 
- Salli Alennebi! ileyince artık 

hakim dayanamamış: 
- El Artık aen halt ediyo;·aunl 

Bizimle alay mı ediyorsun .•. Uç ke
redir ~lavat ı:etirttin ! Bir şey ıöy· 
lemedın! Nedır bu kepazelik'> 

Deyi~ce. Ali Bey. cevap ve~iş: 
- Hakım efendı, ben size üç de

fa peygambere salavat getirttim 
d_iye ba'?a ~ı~ınız ... Ya beninı pe
şımde bır ıuru bacak kadar piç sa
bahtan akşama kadar: 

- Ali Bey Fış Fıf, Ali Bey Fış 
Fış! diye peşimden gelirlerse 11jz 

benim yerimde olsanız ne yapardı· 
nız? .. 

Bu ıöz üzerine hakim Ali Beyin 
beraetine hükmetmiş ... 

Bu kı&uyı hiııe alacaklara •unu
yorum. Arff olan anlarJ 

R. FELEK 
POLı:s 

Bir Amele Par
maklarını kapt11rdı 

Hasköydeki fıçır r fabrikasın-
da çalışan Ahmet, sol elinin par 
maklarını planya makinesine 
kaptırmıştır. Yaralr BeyoğI 
hastanesine kaldırılmış, kaza e~ 
rafında tahkikata başlanmışt 

• Evvelki gün Fener Yolu 
1~ • 

Kayışdağı caddesinde otun a 
k ran 

An ara tapu ve kadastro me 
rin direktörlüğü memurların~u 
Safyeddinin boş ve hali ara · ~n 
d b 1 . ... zısın 

e u unan evm selamlık kısmın 
dan yangın çıkmıştır. Ateş ev 
~~~·~ım~:ı randıktan sonra ~ön 
t 

ulru mı uşbt~rl:.k2 bbin liraya sigor. 
a ı o an o u undan 20 .. 

l . d gun e
1 

vve
1 

sıgorBta an çıkarıldığı an-
aşı mıştr. u hususta rr 

tahkikat yapılmaktadır po ısçe 
• 33 70 numaralı yül~ b 

nı kull.anan İzzet, kenıika~~:ı~ 
arabasıle Kumkapıya 1. k 
y . . . d . ge ır en 

adnı ıs~~n de.~ırine Çarpmış ba· 
şın an vucu unün muht l'f' 
lerinden yaralanmasına :e~ Yer 
muştur. Yaralı Cerrah ep ol 

. k paşa has tanesıne aldırılmıştı S 
izzet' de yakalanmıştır~- uçlu 

• Şoför Alinin idar... . . 
1829 sayılı otomobil C .. sın~ekı 
caddesinde dişçi kalfa~M~ıyet 
çarparak başından ya 

1 
ışele 

na sebebiyet vernı. ra anrnası 
ış Yaralı h 

taney.:._ 'l·~tırılmıştır. a • 
Ogaden'de ilk mevzii .• 
d f erını ~e .. 

a aa hatlarını tesis etrni b nıu. 
1 k . § ulunu 

yor ar ı bu hatta er· k -
l§tne • • 

en kısa yoldan ltaly 1 ıçın de 
a.n arın h' 1 aa 350 • 400 kilometr ·ı ıç_o ~ 

1 • • e ı erılenı 
en lazımdır. Şimal' • e-
• d k" ı §arkı ce h ıın e ı bareketae d P e-

M unnu§ gib· .. ve uıaaliye yap 1 •aır 
ı an taal'l"u 1 

rnuvaff ak olınamııtır F z ll't 

tün bunlar •imd"ıd 'k akat, bü . 
,. en at'i b' 

küm vermeye yararn ır hii-
H b . az. Hak'k a e§ ımparatoru ı at, 

nun ve it ) 
matbuat nazırının d.. .. a Ya.n 
ri gibidir: un ao} ledikle. 

'.Ankara, ı 1 (özel aytarnnız 
bildiriyor) - Paris maden 

1
ko.n

gresine iştirak . edecek hey ~tı. • 
miz hareket ettı. Delegelerımız 
k-0ngre sonunda Londraya geçe
rek maden işlerini inceliyecek -
lerdir, 

2000 Lira mükalatlr bu musabakamız hazırlanıyor. Şartlarını 
ve ınükfllatların çeşitlerini ayrıca bildireceğiz. 

Fakat, o günün akıamı gelen 
Hahet kaynaklı bir telgraf ta mu· 
kabil taarruza geçildiğini, fedai 
bölüklerinin Eritreye gir~ ~le Adu 
kaleyi aldıklarını, Raa Seyyum ve 
Raı Kaaaa ordularının ltalyan cep 
he.ini ve sağ cenahını tehdit ettik -
lerini, 80 bin kişilik bir ordunun 
harekete geçliğini haber veriyor
du. Bu haberin yayılmasından son 
ra Adiaababa hükiımeti dııarıya 
çıkacak haberlere aanıür koydu, 
ltalyan karargahı un;Jumiıi de iki 
gün ıadece, cephelerde sükunet ol 
duğunu bildirdi, O vakit Habeı 
mukabil taarruzunun ve hilhaaaa 
Eritre İçinde ve aağ cenaba müte· 

[ _ veccih =rak yapılan aaldırunm 

Şimali ıarki ve cenup cephele
rinde henüz yeni bir hareket kay. 
dedilmiyor. Bir telgraf haberi ltal 
yan kuvvetlerinin cenupta Harra
n hedef tutarak 15 kilometre ka
dar §İmale çıktıklarını bildiriyor
sa da bunu teyit eden reami nıa
lumat yoktur. Eaaaen bu cephede 
ıs, 25, hatta 125 kilometre ileri. 
]emenin hiç bir ıüel teıiri yoktur. 
Çünkü, Allahın cehenneme eş 
yarattığı bu çölde Habet orduıu 

- Aııl harp yeni ba 1 
f aını§tır! 

~ 



ME 
onak-Basmahane Tramvayı 
bmir, (özel aytanmu bildiriyor) - Bayındırlık Bakınlıft 

komiaerlifinin teşebbüd Uzerine lzmir elektrik ve tramvay tir • 
ketile Baybıdırhk Bıkanlıtı aramda .,eni bir anlqma yapılmıt
tır. Yeni anlatmaya göre; tramvay Fketi Konak • Bumane ara• 
fmda yeni bit tramvay battı infumı taahhüt etmittir. 

Ydlardanberi bu hattın pçecefi imanlar lzmir urayı ite tir· 
ket aramda daima ihtilifh bir meaele halinde usayıp gidiyordu. 
Uray, tramvay hattmm konaktan bqlıyarak birinci kordondan 
geçmeaini ve telgrafane merkezi önünden Gui bulvanm takiben 
Bumıneye gitmeaini iatiyordu. 

Tecim ve Endüstri Oduı. uraym çizdip bu hatta muhalifti. 
ç;ınki birinci kordondaa tramvay ceçmelile Ol'anlll ticari faali • 
yeti sekteye utn:vacak ve birçok tramvay kazalan olacaktı. Ba • 
ymdırbk Bakanı Ali Çetinkaya. bmire ıeldiii wnaın ba if ken • 
dilerine izah edildi. .ac:ecıe battm konaktll\ itibaren ikinci lmr
doadın geçerek ıtlmriik mtnpeları &atiade Mrinci kordona set* 
meli, birinci kordonda iki 71,1 elli m.trelik bir ,olduGui balft· 
rma lmnlmaaı mtlnaifp f&iiJniilftlir. 

Şjrket, bu hattın lnf8ll i9A ic&beden malzemeyi ptiı_..tir. 
fDfaama derhal batlanaacak • lslla bir amanda tantzmlmMlktır. 

ar T mir 

,.,. 4 ı "'""' ... ,.,.. 
Antep.(Ösel aytanmıa bildiriyor) - Antebin b6yGk ve tarih· 

lel IUl'lanndan buılan bitse mllluieli Dlabednde tamir edile
cektir. Antep mildafınmda \ttlylk Yüdnm Olan kale ve ıurlan 
harap olmama•ı için Jaaıma• tedbirler alınacaktır. 

Antept pamuk Zeriyatı 
htep. (Özel aytanmll bildiriyor) - Tarım Bakanhiı 14\\

cadele Kolu Direktirii Recep Gilrl&•nen, tarım durum\llW i..
lemek üzere ~t! ıelmif ve '"1 arada pamıaldarumz Uzo. 
rinde de ~J'4'"~· Umaaa aldılı ~der· 

'1 Babnlı!J &Uclh •· lhmtüild'a ,.pdacalc -~ 
çok yakmda yeni bir &nem verileceği anlqdmaktadır. 

akarya Kö rü ü Yenil lyor 
Adapazarı, (Özel aytanmu bildiriyor) - Bayındırlık Bakan

lıiJ, Adapazarı - Hendek peai üiıerindeki Sakarya köprüsünü 
~ olarak yaptmnafa karar veımiı ve bu iti bir mUıembide 
ihale etmittir. Yekmda inpata bqlanacaktır. Apiıdaki reaim, 

ün buJUnkfl halini ı•teriyor. 

TAN 

Konyamn • itleri 
Konya, (Osel aytarıam bJJcliriyor) 

- Yeni aıtenyen ayalan aplmaa 
itini bir İqilil .. ,.. lberine at
mqtır. S.,etenin mUmeuilleri bup 
felnimin ıeJerek İfe bafhyacaJdar • 
dır. 

c-ript .. ,.......... hamrlılc 
Mardin (Onl aytanam bllcBrlyor) 

CQmbuılulumuun 12 inci yıl bayta· 
mı için buırlıldara bafl'"mıttlr. ıı. 
bay Fehmi Vuralm bapanl•pda 
toplama komite lnıtlulama procnmı 
etrafmda ıarilflDilt, lyf kararlar ver
lllİftİf. Uray, .,,....._ balb para. 

--~ ........ 
Anlepte ç&rfaf .... peçe 

Aatep. (Oul .,_..... bildlrlrar) 
nmy Ali Rıza Çevik, il y&ıetba Jna.. 
rulundan çarpf ve peçelerin ıs.tlana
tma dair bir karar almlf ve hemea 
tatblkiıte &iritilmiftir. Bu br~. Din 
iter tuafmda meamunlJede m,ııu. 
nqtu. 

Ntifaa ,.,_.. için hemli bir 
lrGnlwau 

Snu, (Ozel a)'tanmıa bll41riyor) 
istatistik Genel Yar Direktf$ril Sabit 
Aybt. ,anında bir ecnebi mlltehu
• eldufa halde dlln teJarimiae aeı. 
.ıt*· Yu dirüelr, Yeni Hl,_t Si· 
nemaNPda baUra. itJUlara ve Qret• 
menlere sayım bakkmda önemli bir 
konferans vermlttj. 

ı>r. l H S A il 8 A il l 

OKStJRUK ŞURUBU 
Olıdrlllnnefeeduklr ....... 
ca " llıa••• lblrlldert lgill 
pek tetirli ~ Rw ecaaede 

" eca ~ balulam. 
7 

Lokman Hekim 
Ha•k· ha-- eddlJe" 

ZflhnYlp tefi 
Doktor 

NURi OSMA 
ERE 
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SA 
Sinema ında 
ltekleaUea Mtel laafta ltatlayor 

FRANZISKA GAAL 

ANNE 

ITT IH 
Türk igorta 

ILLt 
Irk ti 

Harils "hayat üzerine aiaorta muımelelm lera .,.._ .. 
Siaertalan halk ... m6lait teniti ha'liclr. •• ,,.. w...,,. , c.ı.ı.ı. u_..11.,,,,.. 
Acentua bu1••nmı,aa pbir'lerde acenta aranmaktadır. 

Telefoa a 4.4187. •7 ....... 

Almancası 

iPEK' 
'1MTHA IGCIBlllrl1ft• 
............... iki .......... ,,..,.... 
au " TAL••• ... 
AN MAT 1 DmDIR. 

Tr•zon,olu 
ANKARA..,_. 12 ...._ 

...... CUIWl'l'ISI ...... 
at 21 •HOPA•p ....... 

"6Mt,..a 

--------- - • MAZI -

Dr. A. KUTI L Corrüpo .. ..._ -· eıı. 1 
Tt•bzon ,olu 
KA&ADINIZ ~·· u •· ria•t-.al• PAZUl .... ...t 

.. ,. ft dhrftlıe mltelıı•••· 
~1 Topgula" eaddell N.33 Galtltlw&Jia 1aj11Lc ...... 

7823 .ra ... tatn1t1y •4 tte 21 •·---------• 

.......... -an. 
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1 
......... ijdi. 

- Her lalde lid golr bekletmu 
zannederim. Ç6nlril Knebvortbla çev· 
rilen llhnder öyle pek uun ıürmU-
1«. 

Briun. 
- A canım, dt& ben lbe kslm 

btnimle nndev\ltu var, d..ılrn mU 
Ddp tılrdln ........ bir_.,.. ...... 
- Ah. Mltter 8tixaa. hatırbyot 

•uaunv;ıt Sis Mia Alecle'ln MIWJO
laft uatmclan cıkaa bir klirt farta• 
11 lllJdanda tabkilmt ,.,.... •• s. 

- Evet, lteJd mOneddeler bulun
du mu? 

- Hayır, fakat ,en1 tenarilt .... 
bit 181 liyledi. Fou bltia ıaaderı. 
len aenaryo millvecldeterinin. laimle
rini bir deftere yanrdl. ...... D 
bir llim çiıı mürekkebi ile karartı!· 
mq.. 

- Şu defteri prebilfr miyim? 
Hemen defteri ıetirdDer. Koca bir 

la1lbuebe defteri ı Sayfalar ıtıtunlara 
a,ıdlmt. ~ mtıeUUaadı. 
a4rell. 1Wert1411l tarih. yala11t la .. 
eanc1111 tarih. 

Brbcan ~ KMbıJwtJt'• ... 
MtiDI" ...... .,.. .,r, aena,Y. 
muharrirlerhda Hauslal tetkike bq. 
lada. Detektif dedi ki: 

-Eler bu muharrir Mı :-:Z: c:::. ~ıf.ı. 
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iCMAL 
YUNAl\ISTANOA KRALLIK 

Yunaniıtanda evvelki gün kral
cılar tarafından yapılan bir darbe 
ile rejim meıeleıi buıbütün yeni bir 
ıafhaya girmiıtlir. Hatarlardadır ki 
rejim meselesi ıon şeklile, geçen 
Martta Venizeliıller tarafından ya. 
pılan isyan hareketile başlar. Ger· 
çi bundnn önce de rejim meselesi 
halledilmi~ değildi. Cwnurluğun i· 
!anından som-a yqlpdan geneloy da 
ekalliyet te olsa, büyük bir kütle· 
nın kT'allığa taraftar kaldığını gÔ&• 
termitti. Bununla beraber, kralcı • 
lar, Çaldarisin İf batına geçmeıile 
neticelenen aeçimden r.onra dahi re
jim meseleıini kurcalamak niyetin
de görünmüyorlardı. Mart iayam u
yur bir halde olan ihtiruları tahrik 
elti ve rejim meaeleai biitün hara· 
retile tazelendi. Eaki bir kralcı olan 
Ba~bakan Çaldariı olmasaydı, bel· 
ki de krallık hiç merasime lüzum 
kalmadan ilan edilirdi. Fakat kral 
taraf tan olmaaına hğmen, Ba§b&· 
lcan rejimin değİflİrilmeıinde isti • 
eal gö.terilmemesini ve meselenin ara 
ya bırakılmasını tavsiye etti. Yu • 
nan mecliai araya müracaat kara· 
tını verdikten aonra dağıldı. 

Bundan sonra kralcıların bu ara· 
ya müracaattan evvel rejimi degiş
tirmek yolunda mücadeleleri baılı
)'or ve bu mücadele gittikçe tiddct· 
lcniyor. Bir taraftan cumuriyetçi • 
ler araya miıracaatin bitaraf bir 
hükümet tarafından yapılma1ını iı· 
terken diğer taraftan kralcılar da 
hiç ar~ya müracaat edilmekaizi? 
kralın geri getirilmesinde urar edı· 
yorlar. Bu iki ifrat arasında ııkıfıp 
kalan Çaldaria, ilk zamanlar bita• 
raflığını muhafaza elmeğe muvaf • 
fak oluyor. Fakat Almanyaya yap· 
tığı bir aeytt.hatten geri döndükten 
:o.onrıı müfrit krakılarm tazyiki ile 
''taçlı demokrasi,, ye taraftu oldu· 
cunu bildiriyor. Kabinea.inde de 
kralcılara tatmin edecek deği§iklik 
:Yapıyor. Bundan sonra krallığın ge· 
ri gelmeıi bir formalite meselesi 
halini alıyor. Bu formalitenin de üç 
Te§riniaanide yapılmuına karar 
\'eriliyor. 

Fakat müfrit kralcılar bu tarihi 
de beklemeden bir darbe ile cumu
riyeti ilga ederek krallığı ilan edi
yorlar. Bu hadisenin garip tarafı 
~udur ki. eakidenberi kral taraftan 
olan Çaldariı, araya mürac:aatten 
evvel krallığın geri gelmesini ko. • 
bul etmediğinden istifa ediyor. Hal 
buki yakın zamanlarda kralcılarf 
iltihak eden eaki cumuriyetçi K.or:
dili11, darbeyi yapanların batında • 
dır. Yani dünkü cumuriyet rejımin
de hükümet kralcıların elinde idi. 
Bugünkü krallık rejiminde de bü
klimet eakiden cumuriyetçi olan bır 
politikacının elindedir. 

Daha garibi, darbeye rağmen, a
raya müracaat programında hiçbir 
değişiklik olmadığı ve bu muamele~ 
ilin de yapılacağı bildirilmektedir. 
Bakalım Yunanistan daha bize ne 
garibeler ıröllterecek. - A. Ş. E. 

Habeşistan 
Ve Balkanlar 
Bükr~, 12. A. A. - Habe

ıiıtanın Ankara J,güderi Alo 
Markoı, buraya gelmi,tir. Ga· 
zetecitere söylediğine göre, Ha· 
be, imparatoru, kendisini Bal
kan devletlerile Habe4istan ara-
11nda ekonomik ve hatta diplo· 
ınatik ilgiler kurmak imkanları· 
nı incelemeğe memur etmi,tir. 

Düzce Yolunu 
Kesenler Asddı 
Adapazarı 12, (Hususi ayta

rımızın telgrafı) - 1932 yılın
da Düzce yolunu keserek iki ki
şiyi öldüren ve soyan Emin ile 
Zekeriyya hakkında verilmiş ve 
biitün dereceleri geçirerek kesin 
bir hal almış olan öliim karan 
bu sabah saat üçte infaz edil· 
miştir. 

Memel seçiminde 
Almanlar kazandı 

Roma. J 1 A.A. - Gazeteler, 
Memcl seçiminin şimdiye kadar 
betli olan sonuçlarım dikkatle 
takip ediyorlar. 

Mesajero gazetesi, Alman1ar 
tarafından elde edilen muvaffa • 
kıyetin bütiin tahminlerin üstün 
de olduğunu kaydederek, Me • 
melde normal durumun herke · 
aı memnun edecek bır tarz bul -
masını temenni etmektedir. 

KZANANNUMAfflrLAR GRANDÜ'ÜN HATIRALARI 
Çeviren: M. Ras m ÖZGEN 

._.._....__ .......... _._..._ ...... ~ .. ~-...-- P t b K l k S S 
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Listesini Yazıyoruz 
30000 lira kazanan 

13065 
20 numara atağı 20 numara yu

kan 150 9er lira alacaktır 

20000 lira kazanan 

12675 
20 numara atağı 20 numara yu· 

karı 150 9er lira alacaktır 

2000 lira kazananlar 

28685 15227 
1500 lira kazanan'ar 

16833 9668 5411 
1000 lira kazananlar 

18882 3385 7962 21315 
10139 2674 22701 23959 
28917 

200 lira kazananlar 
13682 25923 20244 26333 3840 
8827 18554 20134 24093 29406 

18235 21036 11704 8324 5907 
2966 21544 28987 1333 8383 

28148 12841 8377 4004 957 
9473 26622 1601 14646 1935 

18116 272 10170 2043 28049 

70 lira kazananlar 
27963 18101 19309 22582 
2117 1068 12326 11658 

29383 26851 18246 7895 
6150 25088 185 6951 
2272 27295 2011 22914 
2771 11567 18342 26448 

19869 7647 24808 4778 
18105 19249 26974 17968 
23251 1079 21369 19278 
20487 10461 16438 10256 
27478 17696 8399 3768 
22343 29883 7892 9942 

7399 11469 28024 5890 
15244 6798 11499 28460 

1367 323 26106 10227 
17755 19174 20947 29089 
so40 2s5o6 ıs266 ıaoea 

23131 8803 25232 3933 
2001 7 24 702 233 79 ı 393 

6642 20848 21670 19200 
6473 10773 17653 16723 

15362 8376 9542 24756 
12220 23856 9742 5160 
24865 5913 455 4586 
12816 26378 26012 21616 

189 
2166 

18125 
292 

19770 
20564 
13006 
25622 
15788 
2836 

16123 
25106 
14202 
10685 

6318 
5770 

29451 
13730 

7090 
28807 
11623 
2305 

12952 
6570 

50 lira kazananlar 
829 

24322 
29787 
18530 
1271 

10689 
22766 

5776 
4055 
9251 
3077 
7003 
45'29 

20425 
15270 
23756 

'1260 
6297 

20318 
77350 
28244 
24976 
12580 
20376 

2392 
19428 

9661 
7942 
6504 

27065 
6246 

24072 
24084 

.5454 
22954 
29068 
17290 
1057 ı 

8250 
2053 

26170 
6622 

21151 

9147 
24680 
15161 
27985 
23474 

8539 
19894 
28492 
2751 1 
27232 
ıssı ı 

3134 

16139 
5526 

15553 
24387 
16337 
23469 
17315 

9447 
li900 
17550 

6710 
19664 
9945 

21458 
16933 
22630 
27334 
26780 
21873 
29455 
15908 
20927 

26\1 
21693 
15352 
18711 
9394 
6586 

19854 
28600 
29264 

5105 
1922 

28850 
3534 

23171 
28603 

2335 
20778 
2215 

26733 
12457 

2690.5 
23600 
18280 
9550 

11529 
723 

6685 
17669 
24749 

9651 
27695 

2765 
18213 5147 
26950 11939 
21798 17423 
13282 
21295 
12014 
21796 
28465 
21514 
22274 
16914 
12989 
26659 
21188 
2647 
8712 

65 
19328 
9661 

11412 
18083 
18327 
16533 
2710 

822 
2047 
12~58 
8235 
7460 

27215 
13689 
20923 
18363 
19830 
21537 

5966 

25288 
8519 
1?33 

15558 
15381 
21829 

7868 
1038 

26521 
18812 
17618 
13241 

5243 
29569 
18711 
9394 
2392 

25687 
19187 

1691 
20007 
24392 
19338 

7911 
24536 
29816 
25815 
3948 

27317 
10866 
li997 

2702 
19334 

1995 
4256 

18199 
17045 

8288 
23231 
17354 
29540 

4845 
2309 
3103 

17308 
9624 

19763 
22976 
29933 
26582 

391 
5898 

28973 
27563 

1622 
21610 
11412 
18083 
15352 

2222 
12914 
15642 
28294 
23293 
25105 
25330 
19607 

6051 
5852 

23828 
20444 
25381 

3670 
18769 
6i948 

40 lira kazananlar 
11385 24088 27086 19533 

666 26270 18643 23787 
16855 29909 18319 22117 
23474 18219 22117 27895 
18278 5094 19646 21127 
27660 21641 9873 15550 
2~639 3049 29781 5808 
21723 20910 20097 25881 

2640 22043 20333 5627 
24533 2446 22844 29400 
14770 13540 23659 27863 
8791 8532 29449 2694~ 

1082 26460 1565 8847 89451 3190 12497 22i8 16964 11389 
464 3048 25921 20492 18578 741 9862 2715 1759 13030 

6857 14521 11326 3093 25474 15019 12036 12836 27835 4071 
7952 25217 9572 6157 23444 12907 4259 23655 14110 21068 

5346 10354 24643 200 12801 7208 16880 26065 1910 14450 

3630 20791 22355 26986 7581 18183 20511 22803 23916 26715 

4225 9511 7016 3217 5549 20 14725 26213 9249 28483 

188i4 7566 801 10939 28265 2706 11524 4348 5165 23277 

22171 27777 27162 11982 11692 24076 12571 3867 29154 7594 

8564 5835 3080 4862 3200 9830 18070 21870 6865 10725 

29160 3432 5063 19411 29353 10640 19541 9521 24205 25673 

9124 11351 14517 21293 24494 17468 1825 21344 8890 26579 

6397 2793 812 9080 14032 5850 13026 27485 2221 18928 

10806 10954 26315 10842 29839 22859 17858 7417 12215 23972 

761 25091 5210 29053 4507 50.000 lirahk 21232 24910 19973 19880 13425 
26099 23504 28162 6668 11714 mükifat 
28896 1007 308 7348 21897 

8553 4664 17422 28360 9529 En aon çekilen 50000 liralık müka· 
19288 6325 1888 17825 5191 fat aşağıdaki 100 numaraya isabet et-
25355 21119 6055 20390 23506 miştir. 

13902 8796 20849 13748 2257 15684 15485 13133 26428 304i 
23654 21712 13607 5930 14993 21543 19675 14028 3305 9335 
28871 17937 25984 15136 4614 23735 26495 27396 16749 15997 
18924 22807 16169 3810 18095 8673 20661 3646 23287 29983 
28367 3328 15113 14030 3916 14271 23628 13270 2696 13035 

1668 6058 1205 12300 10519 10698 22467 28964 7012 21771 
22622 7885 24617 19781 23115 3284 18429 1950 14198 21961 

7024 296Zl 20066 15215 17087 966 6 t ı 2 5408 27222 7173 
1718 5846 21867 20582 6998 

20347 5338 27621 25221 
18268 10351 15958 l 1394 4320 6613 

27188 26621 28587 10403 23112 19697 12655 1960 12793 15182 

12671 12383 29751 4097 4287 17323 12799 13569 8892 9133 

16947 5241 2880 28991 29886 11246 5132 23914 22801 6105 

15137 11116 2988 17802 1305? 2475 14761 25769 14979 25678 

4693 29548 3296 6846 14466 14751 24583 24520 10355 2727 

Z8455 12320 16753 11268 15251 29680 24143 27655 19971 12100 

23054 14705 22201 17442 25006 14741 6913 27531 2425 25491 

12095 22068 25597 12587 29238 99n 2076 27665 27077 16958 

9872 18778 27374 19711 3728 14899 24905 27571 21057 26679 
10103 7493 29174 ·29590 8597 18911 17658 2365 5713 13846 
28974 25547 11257 2806 7085 2376 l 1346 27444 3850 28734 

1557 983 20337 10499 27286 ,._....... 
1599 2572'4 13685 4395 23668 
2870 18243 29706 8270 20681 1,.-;p DlKKAT: Tayyare Pikaoko-

28318 3315 7471 25691 76 aunun dün çekilen ilk kısmı 10 uncu 

10927 5670 18431 1876 1176 sa.yfamızdadır. 

24521 25711 6909 22699 13165 --
ita/ya-Avusturya Dostluğu 

"Avusturyr Komşulariyle 
Barış Halinde 

Yaşamak Dilejin dedir 
" Viyana, 12 (A.A.) - Yurdsevcr cephe genel sekreteri Adam. radyo ile 

yayrlan söylevinde, Avusturyanın bir Uluslar Sosyetesi fikrini tasv:p etti· 
ğini soylemi§, Avusturya • ltalya ilgilerinin harpten sonı a kurulan dostlu· 
ğun bir eseri olduğunu ve bu dostluğun Dolftis ve Mussolini tarafından 

kuvvetlendirilmiş bulunduğunu ilave etmiştir. Bundan sonra Adam, kimse
nin bugün Avuaturyayı kendisine çizmİ§ olduğu akıl ve mantık ve sadakat 
yolundan sevirmeğe teşebbüs etmiyeceC;ini kaydetmişur. Adam. Almanya· 
dan bah ederek şunları ilave etmiştir: 

"Avusturya, bi.ıtün kom§ularile barış halinde yaşamak dilcg ndcdir. iki 
Alman ulkeai arasındaki gerginliklere müteessifim. Biz her zaman, iki kom· 
şu arasında daha iyi ilgiler kuru abiiecegi fikrinde bulunduk. Esas mesele, 
yekdiğcrlcrınin eğemenliklerini her türlü tecavi.ızden masun olarak telak

ki etmelcrindedir.,, 

Polonya Dış Bakanı 
Cenevreden 

Dönerken Berline Uğradı 
Berlın. 12 {A.A.) - Ccnevredcn dönmekte olan Po'onya Dışbakanı Bek, 

buraya gelmi§tir. Ogle yemeğini. Von Neurath ile bir arada, Polonya btiyük 
elsiligınde yiyen bakan, akşam üzeri Vartovaya gitmiştir. 

Aloizi' den Amerikaya Radyo ile 
Bir Konferans Vermesi isteniyor 

Nevyork, 12 (A.A.) - Aloisi Romadan Amerikaya radyo ile bir konfe
rans vermesi isin yeniden bir telgraf cıl"llış· ır. Ingiliz postalarının tavaıs· 
sutu olmaksızın bu konferansın Amcrikaya verilmesi için hcrşey yapılacak
tır. 

Londra Otelcileri, Lokantacıları 
İtalyan İşçi Kullanmıyacaklar 
Londra. 12 (A.A.) - Londra otelcileri ve lôkantacı· 

1arı birliğine mensup takriben bin kişi, Pazartesi günü 
Hayt Parkta, Londra otel ve lokantalarında İtalyan işçi 
kullanılmaması için bir protesto tezahiirü tertip edecek
lerdir. 

Grandüh Aleh•andr relika.ıı Grancl düı•• X•nia il• bir araJa ... 

-ı-

Gr&ndük Al kaandr'ın ba,•adığnn1z 
hatıralan, Ruıya İmparatorluk hane
danının etki rejime nihayet veren ha 
diaelerin tarihi hakkında ıimdiye 
kadar intiıar ebnit olan veaikal.al'1n 
en ehommiyetlisini reıkil ediyor. 

Cı-andük, bu ,,,tıraları, 1929 .ene
ıinde ingilizce yazdı. Hahralar, ilk 
evvıel Nevyorkta intİfll,. elli ve pek 
büyük bir merakla karttlandı. 

HahralM', 1933 seneıinde Made
moi111flle Foumier • Bargoire tara
fından fransızcaya terciiıne edildi ve 
l.eı Annaleı mecmuaımda n~!'Tolun· 
du. Bu neşriyat, Fn'"•adJı da büyük 
bh- ehemmivetle ~lnkki edi?di. 

Grandük Aleksandr, 1933 sene•İ 
Mayısında, Niıte vefat elli. Kend"ıi, 
ıon Çar İkinci Nikola'nın ildnci de· 
r~ amcazadesi ve eniıtesi idi. lkin· 
ci Nikola'nın hemıireıi Kıeoya i)e ev• 
lenmiıli. Bu iki katlı rabıta, imrıara· 
torla onun arasında bir ıamimiyet 
huıule getirmiıtir. Şüphesiz, bu ıami 
miyeti, ııraamt, fikir ayrılıklı.l'ı fw· 
tınaları da bulandırmııtı. Grandük, 
Çar ikinci Alt>kMndr'ın ka•lindıen 
Ruı • J,.pon harbine ve eUcriı:ıe esir 
düttüğü Bolşevik ihtilaline kadar 
gördüğü ve bildiği vekayii anlatıy01'. 
Grandük, İmparatorluk hükumetinin 
ittihaz ettiği eaa.Iı kararlara i~k 
etmiıti. 

O, 1915 ve 1917 .cnelerinin en fe.. 
ci hadiselerinde v bilhassa. di\madı 
Yuıupofun Rasputıni öldürdüğü es
"8d" C"r ile Çariçenin yanındl'I bulu-
11 

Granclüh Alehsandr'rn bir portre•i 

Sozlerini söylediği anda vukuı 
geldi. 

Bodrurr'3 konulan bombanın ıma
linde yapılan küçük bir hesap hatası 
yüzünden, Çarın hususi daireleri 
kurtulmu§tU. Birkaç çini kırıldı ve 
camlar parsalanarak uctu. Hasar bun 
dan ileri geçmedi. Seri bir t .. hkikat. 
yeni İ§gal edilen saraya mensup bir 
oda hizmetçisinin o anda ortadan 
kavbolduğunu meydana çıkardı. 

Bu adam, hiç şüphesizdi ki. Nihi
lizm teımiye edilen ihtilal partisine 
mensuptu. Bu parti, Bol§evizmin pi~ 
tarı idi ve bunun gibi onun da azala· 
rı, eski reJİme ait bulunan her sevi 
tahrip ve imhaya memur cdnnıisti. 

Nihliatler, 1870 te tedhiJ hareket
lerine başlamışlardı ve hfiı -::li1ş'1r~c· 
li ikinci Aleksandr"m, cinavct da\la
lanna jüri usulilnü ithal cunesi sa
yesinde. bu parti ~emi azrvıı alm ştı. 
Nihilistler, artık daima beraet f'de· 
ceklcrine emniyet geti" mi0 lerdi. t-; at 
ta bir genç kız, Vera Zaııulih 18i8öe 
Sen-Petersburg umumi valisi Tr"oo
fun üzerine bir kurşun sıktığı icin 
muhakeme olunurken, o umana ka
dar misli görUlmemiş bir vak'a o1du; 
Hakimler, ihtllilci kızın, hatta Nihi
lizmin lehinde beliğ nutuklar irat e· 
diyorlardı. 

Muharrirler. yüksek mektep tale
beleri, doktorlar, avukatlar, tticC'ar· 
lar. bliyUk memurlar, köleliği daha 
on dokuz sene evvel ilga etnıi~ ol .. n 
bir memlekette ciımhuriret idare"'inin 
kurulduğunu görmek iniyorlaı dı. 

Halkın onda sekizi Ummi idi: öyle 
iken münevverler rcyiam hakkı ve 
fevkalade salahiyetli bir parlamento 
istemektclısru ediyorlar ve bunda 
sabırsızlık gösteriyorlardı. 

Hi.ikUmdann uysallığı, başvekil ol
mak istiyenlerin i~tihaaını artırıyor, 
zabıtanın ı:Mı ihtilalcilerin cüretini 
arttmyor, hiçbir fCY auikastlere ma
ni olamıyordu. 
Hükümdarı katletmek fikri havayı 

sarmııtı. Bunu Doıtoycvski'den da
ha canlı anlıyan yoktu. Onun yazıla
n, bugunkü Bolşevik kıyamına haki
ki bır kehanet addolunabilir. Çann 
ansızın ölUm\inden bir müddet evvel. 
1881 senesinde, meşhur Rus kitap 
naşiri Suvorin ile bir mükakmedn
de, Dostoyevski hayrete şa) an bir 
kanaatle: 

- Benim son romanımda, Kara· 
maıof karde!Jler de ikinci bir görüş 
hassası bulduğunuz görüniiyor; fakat 
alt tarafım görmek için bekleyiniz. 
Ben Alesa Karamazofu itikafından çı· 
karıyorum: o monarsist oluyor ve be
nim saf Alcşam çan katlediyor. 

Ruıya üzerinde veia 
Pederim. kışlık saraydaki [ecı ha· 

di eyi haber alınca, Sen • Peterspur-
Biz, bu ehemmiyetli eserin en he- ga gitmeğe karar verdi. O, bu kan· 

yecanlı ve en kllranl•k ıırlannı çözen şıklık esnasında. pek sevgili kardc -
vak'alannı ~tik. Crftndük. bu nse. şinden ayrı kalmıya ka lanamazdı. 
rinde, kainbiraderi Nik Cf kinci Ni. Gelecek kıtı şimalde gcçırmek içın 
kolanm küçük iami) yi, etnfındaki hazırlanmak emrını a dık. 
nazırlan, &arayı, hiç kimıeyi ıahabot Bütun Rusya üzerinde, ağır yeit 
etmiyor. • ••• , • bulutları kanat germişti. Büyük gar-

Taavır. et~gı vıtk _alımn ~le d~~,.u ıdrda bizi kartılamıya gelen bir!iok • 
ve pe~. cıddı oldugunu husetlıren generallerin yapma memnuniyetleri 
Cranduk, hazan onları en ıu:1k1• saf-1 içlerindeki endİ§clerinı gizliyemiyur· 
halar halinı•e de anlntıvor. Bu ıurPl• du. 
le bu hatıralar, kıvmetlcri derece ·n· Devletin :stikamet iz dümeni el ha 
d~ müessir lıir $ekil alıyor. Fra udrctli bir ele gcç.mcdıgi takdırclc 
ca Aaıal mecmuası, eser hakkın avatına karşı tevah eden suika tlcr-
h ··k ·· . 1 1 b" d n. Çarın. uzun zarrıı.n } k .. sını kur 
0

u munu ,u ıoz er" tu il e t ramıyacağını herke-= an1ıyordtı. 
Bu habnhu· okunm dan h B k' 1 · · • azı ım e er, pedcnmın hükıımc -

Rus hadi i hl'lkkında, b"r fikir ed n tın basına o•r c f d .. 
ek 

- k" b":m ıne tara tar ı • cun-
ın ım ansr:ıdrr. k' • 

1 
. . '' , u on ar onun kıymctlı kerı c\•sa• 

kıncı Aleksandr ın aşkları fını ve sağlam siyasi fikirlerini tak-
ve öJümü dir ediyorlardı. 

imparator hanedanın en nUfuzlu •· 
1880 ıcncıl kışınm ıisli bir gece. nlardan pek azı muhitlerine girmıf 

ıi.: Şiddetli bir inflllk, Sen Pctım- olan bir ecnebi kadınının kudretıle 
bur~ kıstık tıuavını sarstı ve temin 
katındaki hassa kıt'alnrı kararı:tahını 
tahrip etti, Kırk :ıabit ve asker öldü. 
Felaket. tam bUyiik tcşr ifatçının sa· 
)on kapısında görimdÜğil Vt: adet Ol· 
duğu usulde: 

HaşmetlQ İmparator!. . 

boy ölçUşmck mecburiyetinde o a k· 
larını anlayabiliyonfo. Biz. corıı' u, 
onun mevcudiyetini. ancak payıı ;- 'ıta 
muvasaletimizin arifesinde öğrendik: 
O gUn, hususi trcnlmi~ın vagon - sa
lonuna davet olunduk. 

[Arkası var l 
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'' lngiltere Bizi Harbe Sürüklemek istiyor!,, 
ısır harbe girmek icin ingiltereden nas ti bir iyasi menfaat 

arar? Ulusal Parti Mısrın büyük bir ordu apmasını · ti r ı 
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Mısır - Trablus Hududunu Ve Doğu Afrikadaki Harp Mıntakasını Gösterir Harita 
Bu harita, muhtelif Avrupa dev· dutları kadar önemli bir manaya 

letlerinin kuzey (şimal) ve doğa bürünen (Mısır - Trablusgarp) hu
( şark) Alrikadaki aömiirgelerini, d udunu bu haritadan tetkik etmek 
Habeşistanla Mrsırı ve Süveyşle Kı- mümkündür. ltalyanlar deni.z.clen 
'%lldenizi gösteriyor. Bu meyand a başlıyarak Libyanın Afrika göbe-
M ısır efkarı umumiye11ini heyecana. ğindeki Cerabup noktasına kadar 
•ohan ve (Eritre • Habeşistan), telörgüleri çekmiılerdir. Bu hattın 
(ltalyan Somalisi ·Habeşistan) hu- uzunluğu tam 110 mildir. 

Tel örgüleri iki yarda yükseklik
tedir, üç kademelidir. 

Bu huduttan ku§ uçurulmamak • 
tadır. Hecinsüvar miifrezeler ve 
%ırhlt otomobiller gete gündüz do
la§maktadır. Ayrıca atlt karakollar 
sanki bir harp cephesinde çalışıyor 
larmıf gibi keşifler yapmaktadır-

lar. Birçok Mısır ve ltalyan proje~ 
törleri kum çöllerini vızır vır-ır ta
ramakta ve araştırmaktadır. Mısır
dan gelen kervanları l)e yolcu 
Arapları Jtalyanlar 111:riye çevirmek 
tedirler ve Jtalyan sömürgesi için
de dehşetti bir casus avı başlamı§· 
tır. 

Habeş- italyan Harbine Mısır Girecek mi? 
Essiyase. Vadiyünnil, Elkevkep Gazeteleri Neler Yazıyorlar? 
Mısır Efkarı Umumiyesindeki Heyecan Devam Ediyor! 

Mısır efkarı umumiyesindeki 
heyecan devam etmektedir. 
lalyan - Habeş harbinin patla
ması ve İngiliz - İtalyan anlaş
rnamazhğının gündengüne da
ha berbat bir sinirliliğe ulaş
ması Mısırda bir iç siyasa kay
naşması doğuruyor. Son posta 
ile gelen Mısır gazeteleri bütün 
dikkatlerini şu tek mesele üze
rine çevirmişlerdir: 

''İngiltere Mısır ordusunun 
büyümesini kabul edecek mi, et
miyecek mi?" 

Cevap veriniz 
Paşa Hazretleri ? 

"Essiyase" gazetesi diyor ki: 
"İngilizler Mısır ordusunun 

büyümesi esasını kabul et -
mişlerdir. Fakat Nesim Paşa 
hükumeti bu projeyi tatbik et
mekten çekinmektedir. Birkaç 
gün evv'!l bakanlar kurulunun 
Süveyş Kanalı müdafaası için 
beş milyon Mısır lirası tahsisat 
verilmesine dair bir finans pro
jesini tetkik ettiğini yazmıştrk. 
Bakanlar kurulunun bu projeyi 
tetkik ettiğini bugün de israr 
ile tekrarlıyoruz ve diyoruz ki, 
bu bes milyonluk tahsisat Sü
veyş Kanalının ~üdafaası için 
ceğil, Mısır ordusunun büyütül
mesi için kullanılacaktır. Maa-

mafih Nesim Paşa projenin 
tatbikine geçmek şöyle dursun 
bir karar vermek için gelecek 
kabine toplantısında bir daha 
gözden geçirilmesini istemiştir. 
Başbakan bunu yalanlıyabilir 
mi? 

Nesim Paşaya soruynruz: 
Bir müddet evvel Britanya 

Hükumetinin Mısır Hükfuneti
ni orduya ait işlerde serbest bı
raktığına dair yaptığımı sevinç 
verici haberler ne oldu paşa 
Hazretleri? 

Bizzat tarafınızdan yaydan 
bu havadisin sonu çıkmıyacak 
mı? Kabinenin orduyu çoğalt
maktan birdenbire vazgeçmesi
ni neye hamletmeli? 

Eskiden Mısır ordusunun 
tayyare satınalmasmama, bü
yüyememesine, teçhizatının iyi
leşmemesine hep İngiltereyi 
sebep olarak gösteriyorduk. Fa
kat şimdiki hadiseler İngiltere
yi bir başka hareket tarzı ihti
yarına zorlamaktadırlar, acaba 
memleketin en aziz isteklerin
den birini yerine getirmekteki 
bu tereddüdü ne ile izah edebili
riz? 

Biz bitaraf 
kalmahyız l 

"Vadiyünil" gazetesi i s e 

(Mısırı ve Mısırlıları bir harbin 
doğuracağı felaketlerden koru
mak için baş vurulacak en iyi 
çarenin İtalyan - Habeş kavga
sı karşısında tam bir bitaraflık 
gütmek olduğunu) yazarak di
yor ki; 

"Bugünkü siyasa anlaşma
mazlıklarma karısmakta Mısı
rın en ufak bir m"'enfaati dahi 
yoktur. Zira Nil nehri kaynak
lan ile Tana gölü üzerindeki 
tabii haklarına ve Habeşistana 
karşı büyük bir dostluk duyma
sına rağmen Mısır, bir Akdeniz 
devleti olduğunu ve menfaatle
rinin ancak bütün devletlerle 
dost geçinmekte bulunduğunu 
bilmektedir. 

İtalyan - Habeş h a r b i n
de memleketimizin en tabii du
rumu bitaraflık olabilir. Fakat 
Britanya Mısırın bu işte bitaraf 
kalmamasını ve bütün arsıulu
sal anlaşınamazlıklarda rol al
masmı istiyor. En ufak bir men
faati olmadan, hiçbir hakiki se
bebe dayanmadan Mtsırı bir 
harp f etaketine sürüklemek ni
çin? 

İngiltere limanlarrmr?.T fil<>
ları icin birer üssübahri ve şe
hirlerimizi tayyareleri ile sile) 
kuvvetleri için birer kışla hali
ne soktu. Süveyş Kanalını da 

Uluslar Kurulunun ltalyaya 
karşı tatbik edeceği zecri: ted
birlerde kullanmak, yani ..... :ıpa
mak istiyor. Eğer Ctaly.ı ile İn
giltere arasında bir çaı pışmô. er 
lursa 'Mısırı bu çarpışmanın dı
şında bırakmak ve bir harp f e
laketinden Mısırlıları uzak bu
lundurmak mümkün olabilecek 
midir? 

" Harbe doğru 
gidiyoruz ı ,, 

''Elkevkep" gazetesi de diyor 
ki; 
"Habeş - İtalyan kavgasının 

bugünkü safhası artık apaçık 

göze vuruyor ki İngiltere, Ital
yanın büyük sömürgeler elde et
mek hulyasına karşı koymaktan 
cekinmiyecektir. Uluslar Kuru-
lundaki çalışması, İngiliz ba
kanlarının nutukları, her şeyı 
bir harbin patlamak üzere oldu
ğunu gösteriyor. Hadiselerden 
çıkan rnantrk ile anlıyoruz ki 
İngiliz fevkalade komiseri me
zuniyetinin bitmesine claha on 
beş gün varken Mısıra, M rsın 
özlediği için dönmüş değildir. 

"lngiltere bizi harbe 
sürmek istiyor!,, 

Tanınmış Mısır yazıcıların-

Cerabup'un güneyindeki (cenubun
da) çöl ise kervanların geçemiye
cekleri derecede tabii bir mania
dır. Trablusun cloğu tarafındaki ka 
bilelerin bir türlü kendisine alı§a· 
madıklarım bilen Jtalya, bu kabile
lerin düne kadar burada bulundur· 

dan Boz el Yusuf ta neşrettiği 
bir yazıda İngilterenin sömür
ge menfaatlerini inceliyerck §U 

satırları yazıyor: 

"İngiltere Mısırı müdafaa ~t
meğe ve böyle bir müdafaada 
Mısır ordusunu da kullanmaga 
karar vermiş bulunuyor. 1" ısır 

askerlerinin böyle bir harbe gir
meleri Mısır ve Britanya ordu · 
lan genel kurmayları aras•nda 
sıkı bir anlaşmayı icap ettir
mektedir. Hiç şüphesiz M>sırın 
harbe girmesi demek yalm~ Mı
sır askerlerinin sınırları korı.ı

masr demek olınryacaktır. Mı

sır büyük bir ekonomik yük al
tına sokulacak, bütün harp kuv 
vetlerin:n yiyeceğini ve levazı
mını temine mecbur ola~1ktır. 

Hatta Mısır günün birinde Bri
tanya kamutanınm verecegı 

bir emirle bütün tarım verimle
rini, hastanelerini, büyük bina
larını İngilizlere teslime zorla
nacaktır. 

Büyük Harpte Mıı-ır çektiği 
zorlukları bilir. Halbuki bu se
ferki harı 1e İngilizler e;kisin
den daha çok f eclakarlıkta bu· 
~un ·:11ııı L..;tiyeceklerdir. Sebep 
mi? Çünkü diyeceklerdir ki. biz 
bu sefer yalnız sizi korumak 
için çarpışıyoruz. lştc Ingilte
renin bizden beklediği budur. 
Mısır bu isteklere nasıl bir ce
vap vermiştir? Nesim Paşa bü • 
tün bu istekleri kabul etmek ni· 
yetinde midir? Y oks<ı hu fırsat
tan istifade ederek İngiltere ile 
Mısır arasında henü:~ halledile
memiş olan birçok meseleleri 

duğu Trablus Garpl. bölüklerle an• 
laşabileceklerini tahmin ederelı 

Habeş harbine başlamazdan a.z eli• 
vel Trablusgarpli yerli askerleri 
Somaliye göndermiş ve Mısır - Lib
ya hududuna Jtalyan Somalisindeıa 
getirdiği yerli alayları yığmıştır. 

tasfiyeye mi çalışacaktır? 

"Binaenaleyh ... ,, 
Mısır gazetelerin: ıı bu yazıla

rından anlaşılıyor ki Mıstr mm 
bir harp arifesi havası içinde
dir. Ingiltere Süvcy~teki menfa· 
atlerini korumak vaziyetine gi· 
rince ana vatan askerlerini har
be sürüp öldürmemek için Mısır 
ordusunu kullanmak istiyor. 
Mısır ordusunun kuvvetlenme
sine taraftarlık göstermemesi 
bundandır. Diğer tarafta.n da 
Italyanlarrn da Mısır efkarı 
umuiyesini alttan alta tahrik et
tikleri ve "İngilter~ menfaat· 
leri uğrunda Mısır çocuklarının 
kanını döktünniyelım" g ibiler • 
den birtakım yaymtılar yaptık
larr. muhakkaktır. Uzun zaman• 
danberi iktidar mevkiinden u· 
zakta bulunan müfrit milliyet· 
perverlerin de frsattan istifade 
ederek Mrsrrda silahlanma hür• 
riyetini elde etmek ve İngiliz· 
lerden mühim siyasa menfaat• 
leri koparmak sevdasına düş· 
tükleri meydandadır. Acaba Mı 
sırda gürültülü bir ic siyasa kav-" 
gasının arifesinde miyiz? 

ı tı~eç~~ü:ü~~!~~h-
ret kazanmıştır. 10 tanesi 50 

•- kuruş . Her yerde .atılır. ~· 
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-j Yunanistanda, Krallığın 

İtalya ile diplomatik \ ... ~~~ --' Kurulmasından Sonra 

münasebetlerin kesi 1.r.,.... ~~~t~~tt:'-AoEN Yunan HükUmetf Alacağı 
lecegv i bahsediliyor kftll~/ ~ "'~:.0:1'? - . Tedbirleri Halka ilan Ediyor 

'/~ / "~, -~ AU ~SA ·,.. .. .~_ Atina Ajansı, (Atina, 12 (A.A.)- ğini ifa etmekle beraber, şimdi-
· './/. • ı~· - ye a ar es ı cum ur u aş ·a-r,,,1; ES5~1 •• # ~ Hükumet ahalıyc hitaben şu bildiriği k d k. ·· h 1 k b k 

Zecri tedbirler komitesinin üç hafta sonra 

Somalisı İtalyan 

abluka ettireceğini söylüyorlar 

Londra. 12 A. A. İngiliz gazetele
ri. uluslar sosyetesi irtibat ve telif 
komitesinin, dün Habeşistan aleyhi
ne konan ambargonun kaldmlması 
suretiyle ilk pratik :zecri tedbiri almış 
olmasından dolayı memnuniyetlerini 
bildirmektedir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
"Asıl güçlükler, biraz sonra, eko

~omik komisyonun 1talya'ya yapılan 
l.lrün ihracatını menetmek istediği 
zaman çıkacaktır. Fakat, İngiliz de
legelerinin ısrarı üzerine bu mesele
n.in konuşulması çok gecikmiyecek
tır, Sovyet Rusya bu konuşmalar sı
r~~ında büyük bir rol oynıyacak gibi 
gozükmektedir. Çünkü Italyan gemi
leri şimdiye kadar bütün petrol ilıti· 
Yaçlarını ve manganez ithalatının 
Yüzde altmışını Sovyet Rusya'dan 
.YapmaktP.i!ırlar. Moskova, ihtimal, 
dış teciminin göreceği zararlar için 
tazminat işini ileri sürecektir. Ro
lllanyanın da bu noktai nazan takib 
edeceği sanılmaktadır. İtalyaya, 
kr~m, nikel, işlenmemş kauçuk ve 
6aıre gibi ham maddeler veren mem
leketler de her halde söz alacaklar
dır. Bu işte Roosevelt'in tuttuğu 
Yolun takib olunarak İtalyan malla
rının ve İtalyan gemilerinin boykot 
edileceği sanılmaktadır. Cenevrede 
alınacak kararlar, kanun mahiyetin
de değildir ve nihayet hükumetlere 
Yapılacak tavsiyelerden ibarettir. Bu
nun için tedbirlerin derhal tatbiktna 
başlanabileceği beklenemez. 

Morning Post ise diyor ki: 

''Zecri tedbirler komitesi, 
tlluhakkak surette kısa bir 
ttıilddet içinde İtalya ile 
diplomatik münasebetlerin 
kesilmesini önergeliyecek
tir. 

N ew Chronicle şu fikirdedir: 

"Ekonomik ve finansal 
tedbirler bir hafta içinde 
tatbik mevkiine konacak, 
on beş giin içiqde daha sıkı 
Ve kuvvetli ekonomik ted
birler alınacak ve üç hafta 
sonra t talyan Somalisi ile 
Eritre sahillerinin abluka 
edilmesine geçilecektir. 

. Daily Express ise şu korkuyu ile
tı sürüyor: 
. İtalyaya karşı tatbik edilecek olan 

'~!ah ambargosu ltalyaya ve İtalyan 
80ınürgelerine giden gemilerin araş· 
hrılmasını lUzumlu kılacak bir ma· 
hiyctteclir ki, bu da nihayet bir harp 
hareketidir. 

Ambargo kararının 
l'atbikatı 

~rtmıyacaktrr. Ancak ekono· 
m1k zecri tedbirlerin tetkiki cok 
sıkı olması muhtemeldir. Bu hu
susta şunu kaydetmek lazımdır 
ki, askeri mütehassısların işe 
karışmasına büyük bir ehemmi
yet verilmemelidir. Bunlar ni
hai olarak ambargoya tabi tutu
lacak silah ve cephanelerin liste· 
si hakkında salahiyettar müta
lealar·da bulunacaklardır. 

Japon hükumetinin 
Vaziyeti 

Tokio, 12. A. A. - Rengo 
Ajansına göre, diplomatik çe
~enler, Japon Hükumetinin 
Italyaya karşı ekonomik tedbir
ler tatbiki için yapılacak siyasal 
elbirliğine katılmağa mecbur 
olmadığı fikrindedirler. 

Diplomatik 
Faaliyetler 

Londra. 12. A. A. - Dün bü
tün gün diplomatik faaliyetle 
geçmiştir. Sir Hoare, sırasile 
Fransız, Şili ve Amerika büyük 
elçilerini kabul etmiştir. 

ltalyan tecimenleri f(ij. 
baya ba§ vuruyorlar. 

Havana, 12. A. A. - Bir ta· 
kını İtalyan tecimenleri., tecim 
bakanını ziyaretle İtalya ile Kı1-
ba arasında bir tecim andlaşma
sı yapılmasını dilemişlerse de 
bu hususta hiçbir karar alına
mamıştır. 

Burada henüz zecri tedbirle
rin tatbikine başlanmamıştır. 
Hükumet Uluslar Sosyetesinin 
son kararlarını beklemektedir. 

Amerika muharip
lere bütün ihracata 
Kesecek mi? 

Nevyork. 12. A. A. - Harp 
edenlerle tecimsel ilgilerin ke· 
silmesi hakkındaki cereyan da
ha da genişliyecek olursa, Ame
rika Hükumetinin harp eden 
ülkelere yapılacak her türlü ih
racatı filen durdurmak için ol· 
dukça kuvvetli bir manevi taz
yik yapılması ihtimali vardır. 

Zecri tedbirler kar§ıstnda 
Arjantinin vaziyeti 

Buenos Aires, 12. A. A. -
Zecri tedbirler hakkındaki 1921 
tarihli rapora dair Arjantinde 
Uluslar Sosyetesindeki diyevi -
nin ne türlü tefsiri lazrmgelece· 
ği soruldukta, Saavedra Lamas, 
Cenevrede kabul edilen direktif -
!erin.epey geniş olduğunu ve 
her ülkenin gücünü hesaba kat
tığını söylemiştir. Bu itibarla, 
demiştir, Arjantin hükum~ti ba
kımından 16 ıncı maddenın tat
biki bilh;ssa manevi mahiyette 
olacaktır. 

Cenevre, 12. A. A. - Ambar
go kararının kabul li, müstenkif 
kalan Macaristan belki müstes
n_a olmak üzere bütün devletle· 
:ın 16 mcı maddeden çıkan bu 
llk tedbirden kaçmmıyacakları
n~ gösterir. Finansal zecri ted
bırlerin tatbiki usulü - ki bu
nu bugün hususi komite tatbik 
edecektir - cok müşkülat çı· 
~,--~J~================================== 

''Eden,, Diyor ki: 

Mühlet kabul edecek 
durumda değiliz ! ,, 
Cene 12 A A. - İngiliz 1 luslar Sosyetesi kurulma-vre, . · . • • 

Ulusuna hitap eden ve radyo ıle sındaki amaca varmak ıstı-
Y~:yılan bir söylevde, Eden de· yorsa hareketimiz seri ol-
tnıştir ki · ' s· · · · ki b" 

"Mü.hlet kabul edecek malıdır. ızım ıçı~ es . ~r 
dur d d ... ·ı· z i r a , dost olan 1 talya ıle hıçbır 

um a egı ız, · k 
adamlar öldürülmekte ve ev alıp ~erecegımız yo tur. 
barklar yıkılmaktadır. U- İtalya nm barışsal metodla-

Ç/'# rt! . . -.. ...,, . ·. neşretmiştir: ~~ 'ı.. : ~ ;' ~4,o { .=5. "Uluslar Asamblesinin itimat reyi- nmm oturduğu kral sarayında 
.. 'f · -ı: Q • ••• ·., l ni kazandıktan sonra ulusun idaresi- oturmak istememiştir 

_.? ." •,-:. • •. «"o > •. IJ • ·· ni ele aldık. iktidara geçtig"imiz şu Kondilis, harp zamanında si-
.- -~~brcı8,..eh~tı .,

1 
.. ,~.,· ...... ;,, ~;.,\~ 9f/j~· .~ sırada acı tecrübeler geçiren memle- lah arkadaşlığı ettiği yiğit Grit 

·., il" • . oıre Oovif ~. .....~· ~OllJ: ket birçok tehlikelere maruz kalmış ahalisine candan selamlarını 
. ., ., ~~ , ~ · .. , .:::.ı.. ve kalmaktadır. Hüklımetin vazifesi, yollamıştıı· . 
. "\,_.: . ' Jrar Gı99ıy;., "4flr. • Krallığın avdeti için genel oyaya "ara ,ın,. · ._,,/ ,, "· ~ı · Londra, 12 A. A. - Yunan f ,,,,, ~ r.t.·~ . ,..<,·" 'J yı umumiycye" müracaat etmektir. 

tl~, 1 ·~.1:,;11,ı,<.-::~:::~\' .• ·.. ~ :;~.._,_ Bu dönüş, memleketin siyasal ha- elçisi, Yunan Kurultayının, 

/y 
:.ı.ı•' "'!''~·· .. · ,A' _. €. / /. -•-.,._. yatının tanzimi için kat'i bir şarttrr. krallığı yeniden kurmak kararı-

. 
.,..·· / / ,... " ...., essusu her ncvı sıyasal gayri tabiilik- Bundan, çok duygulanan kral, 

lere kat'i surette nihayet verecek uzun 

'•_;,,.1·· : p./~\)" ,.,,4.~Mı"' OAao" •-../•-., ...... , Ü~it __ ediyoruz_ki,.krallığın yeniden te ru Yunan 'kralma bildirmiştir. 

'

. ~ ~· ~,,...,...,.~, '~~/ ve tabii bir siyasal hayatın başlangıcı en kutsal dileğinin, Yunanistan-
.. .,.:. /'~ k h · da tam bir birlik ve her türlü 

I · ~ , v.·-ıı ı tün Yunanlıları intizam altına alacak iyilik boörmek olduğunu söyle-
" t'' ~ ~,, r olaca , er partıye mensup bü-

,.,,· ~ ./\ ~ ~,. .Aa Ua -. "-""" , , ~,,6'.-~J'I' ve hükumete müzaheretltrini temin ıniştir. 
, ,1• , Gerlo9vbı edecektir. Diliyoruz ki, Kral lkinci 
,_ , laf Jorj bütün Yunanlıların şefkatli bir Zaimisi ziyaret 

babası ve hamisi , siyasal partilerin 
. ~ .• :Oo!;uE.N bitaraf bir hakemi olsun... Atina, 1 ı (Ozel) - Kondilis, Teo-
, ..:. Bu vazifemizclen gayri, hükumeti- dakis ve Mavromihalis'den mürekkep 

, miz memleketin kalkınmasını hedefle- bir heyet hükumet namına Cüınurbaı 

.,,

,' yen kanunların tatbikını dahi iş edin- kanı Zaimisi ziyaret e.derek Parlamen 
~' miştir. Alınacak tedbirler şunlardır: tonun Cümuriyct rejimini ilga ederek "-\'!> krallığr ilan ettiğini resmen bildirmi1 

~fi.' 1 - Belediyelerin merkezilikten çı- ve kendisinin şimdiye kadar ifa ettiği 

' 
~,- karılması ve idari ıslahatı. hizmete te ekkür etmiştir. Zai -

r,O 2 - Vergilerin daha insafla taksi- mis bu heyete rejim değiştirilmesi .... ,,,.. ' ... ·. 
t ,, •• .,.,, .. 

.. 
# • 1 

.. ı· 

As·keri Vaziyet 
Şimal cephesinde Adua, Adiğrat önlerinde kanlı muharebeler 

devam etmektedir. Burada iki taraf kuvvetlerinden birinin henüz 
diğer taraf üzerine üstünlüğünü gösterecek bir netice alınama • 
mıştır. İki gündenberi Adua etrafında "cereyan eden şiddetli sava
şın neticelerini vermesine intizaren diğer cephelerde vaziyet şu -
dur: Şimali şarkide Musaali dağ arına taarruz eden İtalyan kuv· 
vetleri Mağdala ve Dessiyi istihdaf ediyorlar . Cenuptan taarruza 
kalkan kuvvetle de Ogaean, Harrara çıkmak istiyorlar. iki cephe
den yapılan bu hareket inkişaf ettiği takdirde İtalyanların Har • 
rar'da bir meydan muharebesi vermesi, tren yolunu ele geçirmesi, 
Habeşistanm İngiliz ve Fransrz Somalilerile rabıtalarını kesmesi 
ve en kısa yoldan Adisababaya yürümesi mümkün olacaktır. 

Yukarıdaki harita i_talyanlarm şimali şarkide Musaaliden yap
tıkları taarruzu, Dessı, Harrar, Ogaden bölgelerindeki Habeş 
kuvvetlerinin ta.biye ve s~vkülcey~ vaziyetlerini ve İtalyanların 
Dalo, Habeşlerın Valval ı ele geçıren taaaruz hareketlerinin inki
şafını gösteriyor. 

İngiliz Fabrikaları Habeş 
Ordusuna Harll 

Harıl Kumaş Yetiştiriyorlar 
Londra, 12 (A.A.) - "Morning Post'' Mançesterden gelen haberlere at· 

fen, Langaşayer pamuk sanayicilerinin, Habeş orduları için sekiz milyon 
yarda üniforma kumaşı siparişi aldıklarını bildiriyor. Bu sipariş sayesinde 
2000 ameleye Uç ay için iş bulunmuş oluyor. Siparişin tutarı 250,000 Ingi
liz lirasıdır. Son aylar zarfında Habeş ordusu hesabına külliyetli mikdarda 
kumaş imal edildiği de ayrıca bildirilmektedir. 

Bu Sene inhisar idaresinin Ve 
Ecnebi Kumpanyaların 

Çok Tütün Alacağı Anlaşllıyor 
Muğla, 12 (A.A.) - Bu yılki tütünler fevkalade derecede güzel ve 2506 

numaralı kanuna uygun olarak işlenmiştir. lnhisar idaresinin bu sene faz
la tütün alacağı gibi diğer kumpanyalarında piyasayı hararetlendireceği 
um~lmakta~ır. Kumpanyalar köyleri gezmekte ve tütünleri kapatmaktadır. 
l~hısarlar ıdaresi tütünleri ambara koymak işleriyle hümmalr bir suı:ette 
ugra~maktadır. Bu yılki ürünün birinci sınıf tütünlerin yüı kuruştan 'faz-
laya satıla ~ · b · d ~ cagr ve pıyasanın da ayın on eşıne ogru açılması kuvvetle urmt-
luyor. 

İzmirde Yeni Mektepler 
Mug~ la 12 (A A ) 11· · · · d b k b' . • · . - ımız ıçın e e me te ın yapılması bitmiş, bir 

mektebın yapılması devam etmektedir. Sekiz mektebin de yapılmasına bas-
lanmak üzeredir. -

Fethiye, Muğla Su Geçitleri 
Mu~la, ~2. (~.A.) - Fethiye· Muğla şosesi üzerinde bulunan köprü ve 

su gcçıtlerının ıhalesi yapılmıştır. 

ra döndüğünü görmekle İn· 
giltere kadar sevinecek hiç 
kimse olamaz. Ancak resmi 

taahhütlere gırışmiş bulu
nuyoruz. Bunları yapmak
tan kaçınmamalıyız.,, 

mini temin edecek yeni bir vergi sis- hakkındaki fikirlerini anlatarak nok• 
teminin tatbikı ve memleketin müda- tainazarının yapılanlara zıt olduğunu 
faa kuvvetlerinin yeniden tanzimine söylemiştir . 
elverişli gelir temini ve daha tekem
mül etmiş bir sosyal politika tatbikı. 

3 - Köylülerin şehirlere doğru mu 
haceret temayüllerini önleyecek ted· 
birler almak. 

4 - Memurların sayısını azaltmak 
ve münevver sı"\ıf arasındaki iş.sizle
re iş bulmak üzere tedbirler almak. 

5 - Adaletin kalkınması, mülki, ce 
zai muhakeme usulünün ıslahı için 
enerjik hareket. 

6 - Ulusal terbiye ve genel kül
tür programının kat'i surette yeniden 
tanzimi. 

7 - Memleketin müdafaa kuv~et
lerine ait ihtiyaçlara acele çare bul • 
mak. 

8 - Ordu, bahriye ve hava kuvvet 
!erinin tamamUe yeniden teşkilatlan
ciınlması. 

9 - Bütün Yunanlılara iş ve yar
d~ ~emin eden bir içtimai politika 
takıbı ve muhacirlere ait müessesele
rin ikmali ve modern bir sağlık prog
ramının tatbikı ... 

ıo - Büyük bir münakalat planı 
ve bir istihsal programı tatbik etmek 
için vasıtalar aramak. 
Hükfımet, yukardaki tedbirlerin sür 

atlc tatbik edilmesini temin için hu
susi komisyonlar teşkil etmek fikrin
dedir. Son iki yıl içinde çiftısi halkın 
vaziyetinde bir iyilik görüldüğü hal
de, nüfusun devamlı bir surette art· 
ması ve istihsalin azalması ihtimali. 
e~er son on yıl içinde iyi idare edil
mış olsaydı daha çok mes'ut bir du
rumda buhınacağı şüphesiz olan, ça
lışkan \te civanmerd bir milleti sıkın
trya sokabilir. 

H ükümetin daha iyi bir istikbalin 
esaslarını kurmak için Elen ulusun
dan aradığı şey, itimadı ve küçük bir 
mühlettir. 

Biz 1935 ilkteşrini t O uncu günü
nün, bütün Elcnlerin hakikaten pede
rane bir hükumetin idaresi altında ku 
racakları birlikler. Elen milletinin ye 
ni bir yaratıcı devre girmesine tarih 
olmasını temenni ve ümit ediyoruz! 

Beyanname Ceneral Kondılis ile 
Bakantarın imzalannı taşımaktadır. 

Hükumet Uluslar kurulunda Yuna
nistan baş delegeliğinde çalışmayı ka
bul etmiş olan M. Maksimosa teşek
kürlerini bildirmiştir. 

Atina, 12. A. A. - Hükfunet, 
ulusa karşr neşrettiği bir bildi· 
rigde, her şeyden evvel Kral 
Y orgi 'nin bütün Y unanhların 
hamisi ve btitün siyasal partiler 
arasında hakem olmasını dile
mektedir. 

V radini gazetesinin haber 
verdiğine göre, Çaldaris, kendı 
dostlarına, krallığın iadesi hu
susunda çalışmaları gerektiğini 
bildirmiştir. Çaldaris, yakında 
Yunanistanın iki büyük şehrin
de söylevler verecektir 

Çıkarılan ana yasada. krallık 
l:anedanı üyelerinin tekrardan 
Yunan tebaalığma gireceklerini 
ve bütün resmi işlerde, cümhur
luk repiminin yerine Yunan kral 
lığı terımının kullanılacağını 
emretmektedir. 

General Kondilis, kral vekilli-

Kral Jorja 
Tebliğat yapıldı 

Atina, 12 (Ozel) - Kral naibi Ge
neral Kondilis Londradaki Yunan el-
5isini Yunanistanda husul bulan re
jim değişikliğini Kral J oqa resmen 
tebliğe mcmuı cyle.ıniştir. Kralın bir 
uçakla Yunanistana dönmekte olduğu 
hakkında çıkarılan yayıntılar doğn.ı 
değildir. Kral ancak gelecek ayın ü • 
çünde yapılacak gcneloy'dan sonra 
gelecektir. 

Girit halkına 
Telgraf 

Atina, 12 (Ozel) - Kral naibi Ge
neral Kondilisi memlekette birligin 
teessüsü için krallığı kuran htikiıme
tin tatbik edecegi programa müşkü • 
lat çıkarmaktan geri durmaları hak
kında Girit ahalisine telgrafla bir be· 
yanname göndermiştir. Siyasal çe· 
venler bu telgrafın Girit ahalisinin re 
jim değişikliği üzerine c;ıkarmııları tab 
min edilebilen karışık'ıkların önüne 
geçilmek iıin gönderilmiş olduğu ka
naatindedirler. 

Mahsullerimi
zin Fiyatlarını 
Kıranlar Ceza
landırılacaklar 

Ekonomi Ba kanlığınm ulusal 
ekonomiyi korumak maksadile 
mahsullerimizin fiatlarını lü -
zumsuz yere im makta inat ed~n 
spekülasyonisleri teşhir etmek 
krarını verdiğini "Tan,,m dün -
kü sabah basılışında yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre, İzmir 
Ticaret odası, bu yolda şu kara
rı almıştır: 

Mahsullerin fiatı üzerinde k1· 
rıcı spekülasyon yapanlar, mah
sullerimizin fiatlarmı kırıcı ha
vadis çıkaranlar ve mahsulleri -
mizin kalitesi hakkında yalan 
haberler yayanlar Ticaret oda • 
lan kanununun beşinci mad • 
desine göre cezalandırılacaklar· 
dır. 

Hasan Alinin 
Eşyaları Çalındı 

Saylav Hasan Alinin oturdu -
ğ~ apartmanda eşyaları garip 
bır tarzda çalınmış ve vak'anın 
faili dün akşamki trenle, Kara· 
köy tarikile Bursaya haçtrğı an· 
laşılarak bugün Bursada yaka • 
lanmıştır. 

Failin İstanhulda bir Alman 
hocasmı vuran sabıkalının oldu
ğu haber veriliyor. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Adua'nın Zaptı Londrada Bir 
Musibet Olarak Karşılandı 

"' i.ıf; 

- Acaba li.tili 'im atqlİ7«•'• 
(Gaerin Neahino) 

Le Joamafden: mının aleyhinde bulundu. 
İtalyanların ilerlemesine, onlan Amele par.ilınin ltalyaya kartı 

takbih etmek ııurctile inanılan bir ekonomııal zecri tedbirlerin tatbikin
mcmlekctte, Aduanın dü1lil&ü haberi de israr ettiği haber veriliyor. Sosya
bir yeis uyandırmaktan hali kalamaz- listlerin söylediklerine göre, bu zec· 
dı. Burada ltalyanın muvaffakiyetin- ri tedbir er tatbik edilmediği takdir
den o kadar tecBSür duyuluyor ki, de Cenubi Afrika Amele Partisi, bu 
unki lngilterenin müstemlekelerin- tedbirleri, bizzat kendileri Italyaya 
den birini kaybettiği zannedilir. gönderilecek mallara el sürmemek su· 

Katolik Weatminster kilisesinde retile umumi surette tatbik edecek· 
ögle ayini yapılırken, bir adam kür· terdir. 
suye çıkarak, katolik kiliaeaini, hak- Matbuat ltalyaya karp tiddetli 
l!ız bir harbe müdahale etmediğinden davranmakta berdevamdır. Ve AEri· 
dolayı şıddetle takbih etmit\ir. kadan gelen bütUn telgraflar, ltal· 

Papazlar, orada bulunanların yar· yanlan re.dl ve menfur bir halde gös
drmile bu sahte hatibi kürsüden in· terce.ek bir 9eki de yazrlm11tır. 
dirdiler ve onu dışanya çıkardılar. Büyük liberal bir gazetenb aytarı 
Bir an fasılaya uğrayan ayine biraz ıunu anlatıyor: 
aonra devam edildi. - Maymunlardan mürekkep kıt'a· 

Bazı nümayişçiler, İtalyan sefaret- lır, dağlık bir yoku!u qmağı tqeb· 
hanesinin önünde bazı protestolarda büs eden İtalyanlar il.zerine o kac:Mr 
bulunmak istemişlerse de polia birçok çok ve iri tatlar atmışlar ki, orada 
kereler müdahale ctmege mecbur ol- hakiki bir çöküntü hiaıl olmuştur. 
muştur. Müstevliler ani bir hücuma uğradık-
Tcmın edildiğine göre, ltalyan se- larını zannetmişler ve silih ve cep

!iri, sefarethaneye girip çıkmak için, hanelerini bttakarak sür'atle kaçmıt
binanın arkaııında bulunan küçük b· lardır. 
pıyı kul'anmaktadır. Halbuki. bu hadise vuku bulduğu 

Bugun, papaz sınıfına mensup ileri ı anda kilometreler imtidadmca, hiçbir 
gelenler ve açık havada konferans ve· Habe!Iİ muharip yoktu. Hatta 1>rada 
renlere, bakanlara varıncıya kadar bırakılan silahları tophyacak bir kım
herkes, Mussolini'nin bu teşcbbüaün- se bile görülmüyordu. 
den dolayı hücumlara uğradıl:ır. Pro- Fakat İngiliz meslektqlanmız her 
testo için her fırsattan istifade edildi.. zaman böyle 1'tif hikiyeler anlatnau· 
~amsey Macdonald. Croydon'da tar. On'ar Ttal)li!1 ntlmll ltıerldqe 

ftl'diği bir söylnae diktatörhik teJi- durmakla iktifa ederler. 

- Alto/ Allo/ ln,il~ Dıtİfleri Bolıanlıiı rru1 Bir nuıa )'Cme• İlfİ· 
10nan. Acaba ı,..ilta• tarflluulan bir ucri teJbir t•lalilrui IHlr mulır 1 

(Travuo delle ldee) 

E 
No. ıso, 

KIRMIZI VE SiYAH 
yine de bakmadı 1 Madcmoiıelle de 
La Mole : "Ne konuşacaksak hemen 
konuıup bitirmek daha iyi,, dedi: 
yalnız ba~ına bahçeye çıktı ama Ju· 
lien arkasından gelmedi. Mathilde 
aalonun camlı kaprlan önünde dolat· 
tı, Julien'e baktı: o, madame de 
Fervaques'ın yanında oturmuş, Rhın 
ırmağı kıyılarındaki tepeciklerin üze· 
rınde birer taç gibi yUkselen onlara 
bir hasmet veren köhne şato harabe· 
lcrıni anlatıyordu. Bazı salonlarda 
''nükteli söz.. denen hissi, parlak 
<:nmlcler uydurmak işini de pek ala 
beceriyordu. 

Prince Korasof Paris'te olsa. kol
tukları kabıarırdı: o akşam tam onun 
aôyl~digi gibi oldu. 

Julien'in ertesi günler nasıl hareket 
ettiğini de görse onu da beienirdi. 

Hükumet partisinin giıti elebatı· 
larr arasında döndilrUlen bir entrika, 
birkaç tane "cordon bleu., ni.-nı da· 
gıtılmaaına vesile olacaktı; madame 
de Fervaques bilyük amcastna nisan 
alma ı muhakkak istiyordu. Mar
quis de La Mole de kayın babaıı 
kın nışan koparmağa calışıyordu. 
İkiıi de bu ış için .-ı birliği ettiler, 

. 
STENDHAL 

mareşalın karıaı hemen her gün La 
Mole konagına gelmete batladı. Jull
en, marquis'nin hilkiımete ıeseceğini 
madame de Fervaques'tan öğrendi: 

marquia, devlet i!lerinin ele geçirmiş 
olan politikacılar alayına, hiç bir 
sarsıntıya meydan vermeden üç yıl· 
da metrutiyet usulünü kaynatacağını 
vadetmii, bunun için bir de ustalıklı 
yol bulmuştu. 

M. de La Mole hükumete geçerse, 
Julien de kendisine bir paskapoaluk 
verilecegini ümid edebilirdi; fakat 
onun ıözleri önüne sanki bir perde 
çekilmit bu gibi büyük çıkarları gör· 
mez olmuştu. Artık onları ıncak ha
yal meyal, çok, daha çok sonn ola
bilecek şeyler diye akhna getiriyor· 
du. Kendisine bir deliye döndüren o 
dayanrlmaı ~üntUye utrıyalıberi hı· 
yatın her türlü çıkan da, revki de 
onun göıilnde, mademoi11lle de La 
Mole le banşıp barqmamıaırıa bafltf 
idi. Hesap ediyor. be' altı yıl bu itin 
üstüne dilıerse, kendisini ona yeni· 
den ıevdirebileceğini. 

Julien, her ıeyi serin kafa ile mu
hakeme eden Julien, işte böyle saç
m:llamafa, budalalığa batlamıftr. 

Adua Galibiyetine Dair Eritreden Mektup 

Aduada Habeşliler 2000 Telefat Verdile 
· italyanlann Zayiatı da Çok Ağırdır 

El'an Top Sesleri İşidiliyor ... Hasta Bakıcılar Doktorlar Şehri 

Bir Ucundan Öbür Ucuna Koşarak Yaralı Arıyorlar ... 
Psris Soirden 

Eritre cephesindeki durum gün
den güne vuzuh peyda ediyor. Bugün 
harbin illı: üç gününün tarihçesini 
yapmak kabildir. 

Ras Seyum, kuvayı külliyesile sü
ratle Makala istikametinde çekiliyor. 
Orada kuvvetlerini toplayıp iıtih
kimlar yapmak niyetinde olduğu an· 
latıhyor. 

Ras Seyum ile temas ancak onu 
taciz eden tayyareler vasıtasile olu· 
yor. 

ltalyan kumandanlığı Ras Seyum· 
un kendisinin Makala battı üzerinde 
hücum etmesini bekliyeceğini zanne
diyor. Burası yeni büyük bir harbe 
sahne olacaktır. Fakat Eritreli Aska
ris askerlerile hafif İtalyan piyadesi, 
stratejsk bütün bütün tepeleri tut
muş olduklarından general Bononun 
askerlerinin ileri hareketi uıı:un müd
det gecikmiyeccği tahmin ediliyor. 

Kakkaze vadisini elde etmek çok 
müh.im bir şeydir. Çiinkü burası orta 
Habqiıtan ve Adis Ababaya giden 
barhca yoldur. 

Cuma sabahı ııaat beşte İtalyan 
ordusunun pişdar müfrezeleri herbiri 
25 şer bin kişiden mürekkep olmak 
üzere, Habes toprağına girdiler. 
Bunlar küçük bir mukavemet 2ör· 
meksizin saatlerce ilerlediler. Pusu 
harbinin inceliklerini iyi bilen Aska
risler kollardan daha evvel geliyor
lardı. 

General Maravigna sağ cenaha, ge
neral Biroli merkeze, general Santi
ni sol cenaha kumanda etmektedir
ler. 

Öğleden sonra musademeler başla
dı ve küçük tanklar muııademeye ~ir
diler. Bu es.nada Daro - Tacle geçidi, 
silih patlamadan i"al edildi ve bir
kaç kilometro uzakta İtalyan piyade· 
ıile Habeşler arasında Karciarşe ge
çidinde ilk dtldf karşı1a1Jl'a oldu. 

Kumandanlik bu botazrt çok zayi• 
at vermeden zorlıyamıyacağvu anla· 
yınca piyadenin ileri hareketini dur
durdu ve dağ top~ulan birçok ıaat· 
ler dütman mevzilerine ateş etti. 

Habeşlilerin geri hareketi azal· 
mıştrr. İtalyanlar hiicum ediyorlar. 
Habeşlerin ıte!i, ltalyan piyadeleri 
uyanınca başlıyor ve vahti dağlar ü
zerine bo.z renkli hayaller sıçrıyor. 

Geçit, nihayet göğüs göğ\Ke vu
kubulan bir muharebeden sonra a-• 
lındı. Bu esnada sağ cenah Adigrat 
kapılarına varmıştır. sol cenah da çe
tin bir muharebeden sonra Entiscio
yu tehdit ediyor. 

Adigrat. Amba. Hanghen, Entisci· 
o'da Sultan Tern'in kumandası altın
da bulunan binlerce asker cepheye 
gidiyorlar. Bunlar tayyarelerin hücu
mY ile çok telefat vermMer ve öteve 
beriye dağılmışlardır. Cumartesi gtı. 
nü ileri h~reketi bütün cephede bat
lamıştır. ~ç kolordu 60 ki1ometroh•k 
bir cephede ilerlemektedir. General 
Santini Adigratı almış ve 18 mayıs 
1896 da düşmanın almış olduğu kale
ye İtalyan bayrağını çekmiştir. 

General Maravignanın, yerlilerden 
mürekkep otan kolordusu da Aba ve 
Hanghen'e girmiştir. Buruı Entisci-

Vaktiltt ona bir üstünlük veren bil· 
tiln meziyetlerinden şimdi kala kala 
bir parça metaneti kalmıştı. Prince 
Korasoff'un çizdiii plana göre hare• 
ket edip her akşam madame de Fer· 
vaques'ın koltuğunun yanında bir ye
re oturuyordu: fakat o plina akb de· 
ğil. ancak cismi sadıktı, cilnkil kadı· 
na aöyliyecek bir kelime b~ bulamı· 
yordu. 

Kendisini Mathilde'e artık iyileı· 
mit. unutmu1 gibi göstermek ıayre
ti ruhunun bütün kuvvetlerini up
tetmitti; marqahn bnaırun yanın· 
da canı var yok bir cecet gibi duru· 
yordu: son dereceyi bulan maddi ıs
tıraplarda olduğu gibi gözleri de o 
eski ateşi bütün bütün kaybetmişti. 

Madame de La Mole, bütün düşün
celeri, kanaatleri, bir gün kendisini 
bir duchease edebilecek olan koca· 
srndan duyduklarının bir aynası ol· 
duğundan. birkaç gündiir Julien'in 
methini ede tde bitiremiyordu. 

eııum xxvı 
MANEVi SERHOŞLUK 

Madame de Fervaques: '~u evde· 
kilerin hepsi de deli mi, nedir? diye 
düşünüyordu: hepsi de o küçük pa· 
pasa tutkun, varsa o. yoksa o 1 Onun 
da dinlemekten başka bildiği yok. a. 
ma doğrusu güzel gözlerle dinliyor.,, 

julien'e ıelince onun için madame 
de Fervaqueı'ın hareketleri hani şu 

onun anahtarıdır. Merkezde ıeneral 
Birolinin ordusu biraz güçlükle iler
lemit ve Aduaya yaklaşmıştır. Yalnız 
Gartorlai geçidi, taarruzunu dur
durmuştur. 

Pazar günü tanycri ağanrken ge
neral Maravigna Santini, Aduaıyı ee 
Seyum kıtaatını ırıuhasara etmek için 
ıehrin arkası ile irtibat tesisine ç_alı
şrrken general Giroli Gartrlai geçidi
ni ele geçirmiştir. 

Muharebe pek şiddetli olmuştur. 
Habeşliler bu muhal tbede 2000 tele
fat verdiler. İtalyanların zayiatı da
ha az olmakla beraber hinedilecek 
derecede ağırdır. 

Fakat Ras Seyum kaçıp lrurtul
mustur. Ras Seyum Makaleye doğru 
çekiliyor. 

Bu harp gCSzümüzün önüne neka. 
dar garip manzaralar koymuştur. 
ıau manzaraları unutmak kabil değil
dir. Cuma 1?Ünüı Adua yolunun bazı 
yerl•rinde, bir kamyon yor~n ve 
bitkin bir halde bulunan piyadelerin 
araaınd'an geçiyor. Askerin yüzü ter 
v'e toz toprak maskesi altındadır. Di
ğer kamvonlann cephane ve erzak 
götilrdilkleri bir sırada bu kamyon da 
geçilmez bir halde bulunan bu yol 
üzerinden koskoca bir taş bloku ta· 
şıyor. 

Kaya. çakıl taşından başka bir 
şey bulunrnıyan bir yerde taş ta11-
mak ne garip fikir. Bununla beraber 
yekpare bazalt taşlarından yapılmış 
bu bloka karşı askerler tüfeklerinin 
kayışlarını arasıra kaldırıyor ve dü
zeltiyorlar. Bazı zabitler selam dlf· 
ruyorlar. Bu taş parçası İtalvanların 
Aduava rekzetmeyi vaadettikleri a
tiidedir. Üzerinde şu tarih hikkedil
miştir. 1 Mart 1896. Bu tarih hezimet 
günüdür. Yalnız o tahammül edil
miyen hatırayı silecek olan bugünkü 
zaferi hikketmek kalmtttır. 

Y .,,,..,, mewinainin 6itmeai müncu '6•tİI• Eritre'tl• yapılan Mcu 

Bu ün ba mcbr. ltalvlıınlıtr N,Jll'..,..Uan ilri endelfttcme 

Hab•ı V•lialacli büyiiyiinc•~ 'atlar bu taç ortcıtla lralaca• rru1 
Bu kompozisyon "Maryan,, gazetesinden ahnmııtır. 

[ 

kiNrlar ..&ônliii denen şeyin hemen 
heınen kusursuz bir örneği idi: bu 
sükıln tam ayyar edilrıu. bir neza
ketten ve, daha doiruıu, herhangi 
ıiddetli bir heyecan duyabilmek kabi· 
liyetsizliğinden doğar. Hislerinde 
beklenilmedik bir ıeyle kar11Iaşmak, 
nefsine hakim olmamak mıdame de 
Fcrvaques'ın, kendinden apğılara 
karşı haşmetli bir tavur takmama· 
mak kadar fenasına giderdi. En kü
çük bir hassasiyet ni.-nesi onun gö
zünde insanı kızartması lazımgelen, 
yüksek sınıftan bir kimıenin kendi 
kendine karşı borçlu olduğu sayjıya 
zaran dokunacak bir manevi ser&°'· 
hık olurdu. Onun icin en bilyilk bah· 
tiyarlık kralın ava Çıkışını anlatmak· 
tı: en sevdiği kitap da duc de Saint· 
Simon'un Hatıratı, bilhassa bunun 
ıecerelcrden bahıeden krsmı ıdi. 

Julien. salondaki ısıklarm tertıbi· 
ne göre, madame de 1"'rrvaqucs'ın 
güzelligine hangi yerin daha uvgun 
geldigini bilivordu. Hemen gidio o
rayı tutar. !;.!tat iskemlesini M athil· 
de'i ~öremiyecek bir surette y'11etti· 
rirdi. 

Mademoitel\e d~ La Mo'e Julie
n'in. kendisinden kaçmak hu~ueunda· 
ki sahteklrlıtına Ş&tmağıı h.tlamıt. 
bir akram mavi kaıma~.4·., 1c=-1k10 
mareşalin karısının oturduğu kanape
ye yakın bir masa başında çalışmağa 
ıelmişti. Julien. madame de Fer· 
vaques'ın şapkası altından onu olduk-

ça ıyi cörüyordu. Bahtına hükm1:den 
o gö7.leri böyle yakından görmek onu 
ilkin bir Urpertti: fakat so:ıra o hf'r 
zamanki durıunlufundın, fC\'§ekli· 
ğinden şiddetle ıilkinmesine ıebeb 
oldu; Julien konu~ata ba'1ıdı ve 
haylı cüze} şeyler IÖvledi. 

Gerçi madame de Fervaques1a •ör 
söylüyordu biricik makıadı. Y.1thl1-
de'in ruhuna tesir etmekti. O kadar 
cottu iri bir an geldi. rnadame c. f' Fer• 
vaques onun ne söylediğini anlamu 
oldu. 

Bu C\nUn gözünde bir meziyet idi. 
Julien sözlerinin anlaşılmazlığı me· 
ziyetini Alman 1T1i!ltiklil!i, vüksek 
dindarlık ve jesuitlik hakkında hir'lcac 
cümle ile tamamlauvdı. mar~alm 
karnı ona heme-n, bir gün "Urıvavı 
ıslah edecek füıtUrı.adamlardan biri 
uvmağı haslardı. 
Mademoiıelle de La Molle içinden· 

"Mademki o. madame de 'Ff'Pv:ınne11a 
böyle urun uzun. hem de bu kadar 
atetle söz siSylivecek c1f'rec~"t zevk
si11 bir adam, ben de bir daha onu 
dinlemem,. dedi. O akşam •Oftuna 
kadar s5~0nde durdu: ama dotru içi 
ic;lnl yiyordu. 

Oece yarısı annninin ••md•nmı 
atıp onu odaama kadar r5tUr"D . ma
dame de La M ole merdiven batındı 
durup Tulien'in bir havh me-thinf d· 
ri. Bu Mathilde'i büsbüdln tmdırdı: 
ıece bir tilrlll uyuyamadı. Ama ni
haytf: 1'Benim hakir c<Srdük1erim de 

aya girer girmez boı olan meyda: 
S teşrinievel 1935 tarihini kayd 
mişlerdir. 

Harp ıehrin etrafında el'an tfevı 
ediyor. Aıkerler ıehirden geçerk 
bazalt kütlesinin önünde duruy 
bazılan bir dakika diz çöktlikt 
sonra ateşe doğru ilerliyorlar. Diğ 
bir kııımı da, o yakıcı taş üzerinde 
mukaddes kitabeyi öpüyorlar. 

İhtiyarlardan mürekkep bir gru 
beyaı cübbeler giydikleri halde a 
adımlarla ilerliyor .. Siyah yüzleri b 
hir sev ifade etmiyor. Ne korku, n 
ümitıizlik ve ne de sevinç. Hiç 
şey .. Pek alçaklara kadar i~ilere 
"aliplere ekmek, tuz, bal ve süt ve 
füer. 

El'an top sıasleri işitiliyor. Heki 
!er ve hastabakıcılar şehrin bir ~ 
'mdan lSbür basına koşuyorlar ve e 
ücra yerlerde bile hasta ve yarı 
ırıyorlar. Biraz evvel bir erkinıhır1 
7abiti bana diyordu: 

- ltalya, muuff er askerleriniıl 
'lyak iı:leri üzerinde Mareb hududu 
dan Aduaya kadar 10 bin amel"' 
zıptedilen bu memleket içinde 
Roma yolunu yaptığ ıanda. medeni
lestirmek vazifesine bashyor. 

mareşalin kansının gözünde büyil 
mezıyet sahibi birer adam ul:ıbilivor 
diye biraz ıükün buldu. 

Julien bir i' görmüş olduğu içi 
Oriintüıfi azalmrstı: 2özleri teaad 
fen, prince de Korasofrun hediye 
tıti elli llç a•k mektubunun mahf 
zası olan sahtiyan cüzdana Jliıti .. 1 
hen birinci mektuba 'halctt al!;~ 
tayle bir not vardı: No 1, ille P.--J 
....._ ..... IOtW'a pnderilü. 

Jullen: ''Geç kalmı~ım bet d~ 
madame de Fervaques'ı ilk 2CSrü• 
den beri sekiz ,ündf'n cok faz1• 
du ... Hemen oturup tık ll$k rrektL1bdl! 
nun surf'tlnl c•karmah başladı: ~ 
taı:ilet U:r.erine trmtıraklı !!Özlerle "!: 
lu. oldüresive icsıkrcı. din ders11'1 
benzer bir sevdi. Cok şiikUr )Lı! e 
ikınci sayıfayı yazarken uyuyacak 
du. 

Birkaç saat sonra uvanor. halı 
sası basında olduğunu l'Örünce s11"'1 
ladı: ınne' dofmus. havh rtı vn~ 
mitti. Hayatının en acı anlarmdall 
ri her sabah. glSılerlni açarken. re:: 
lretbli hatırlaması idi: onu sanki .,
nıden atrenlvordu. O gln mektd ....ı11 
va~ bitirirken hemen !ıern~ .~ 
lUmsüyordu. "Acaba ahiden bO"'"'\ 

,evler VIZacak ı-,ır df'lflcanlt er~ 
mı'·· dfvordu. Mı-ktııhumun tıff-" 
cilmleıl dokuzar atın buJayM'dll· 

r A rb.sı v11ı 1 
N ATAC 
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Emirganda, Mektep sokağında 30 fto 
lu hanede hizmetCji 

Pek Yakında Piyasaya Çıkacaktır. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

Kalıgrafi ve Okul 
Defteri Satanlara 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
Cemiyetin Okul talebesi ic;in basdırdığı ve Kül· 

tUr Bakanhğının tavsiye ettiği her ~eşit defter 
ve kahgrafilerin sallş yeri ISTArtBUL MARPUÇ· 
ÇULAR BOYACI HAH AL TlrtDA 44 rtUMARALI 
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1 Mağazadar. "2959,, "6342 ,; 
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9'1JPOl\ILll·VMIELi ·MEVD~T 
OTURDUGUN·YERDE·HE:R·AYıN·BiRiNDE 
PAQAN 1N·FAi6 i N i ·AL· 
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Maliye Vekaletinden: 
Y ıavyada mal terkeden Türk tebaasının mallan 

ugos . ·· · · k"l 
k bı·1 alınmış olan tazmınatın tevzıı ıçın teş ı o 

na mu a ... 1 ll"k d 
l k ·syon tarafından alakadar ara taa u e e unan omı . 
binlerce dosya tetki~ ~dilme~te~ır. . . 

K · mesaisının netıcesınde tazn1ınatın şeklı tev 
omısyon . K · k 

· · b · etelerle ilan edilecektır. omısyon aran 
21 nıs etı gaz ( 9) 
na intizar eylemeleri ilan olunur. (2968) 633 
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"' --- - Bf ŞIR KEM Al NASIR ILACI 

Sizide 2-3 günde kurtarır. 
........................ 

l 
Fatih sulh ikinci hukuk hakim

iğinden. 

Cemalin Samatyada Davutpaşa 

Çardaklı hamam sokağında 33-N.lu 
hanede mukim Mehmet aleyhine oto
mobil garaj kirasından 280 liranın 

t 

n 
ahsili hakkında ikame eylediği dava
ın 9/ 10/ 935 tarihli celsesinde müd

deialeyh Mehmet ilanen tebliğe rağ
men mahkemeye gelmemiş ve vekil 

dahi göndermemiş olduğundan hc1k

kında gıyaben devamı muhakemeye 
karar verilmiş ve işgali inkar halinde 
yemin tcklü etmiş olduğundan bitta
lep i bu muamelenin dahi 1 S ğün 

müddetle ilanen tebliği karargir ol
makla yevmi muhakeme olan 4/ 11 / 9-
35 saat 14,30 da mahkemeye gelmedi
ğiniz ve vekil dahi göndermediğiniz 

• 
takdirde yeminden imtina ve rapor 

ve vakıaları ve işgali kabul etmiş ad
dolunacağınız ilan olunur. (15444) 

- Bayan HABiBE -= -
7009 No. bUetle -----------------------------------

o 
' LiRA --=: ve Bomonti'de Harp malulU tek gözlü --= BAY CELAL 18089 No. lu biletle --

-

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
• 

Tafsilat : Galata posta kutusu 

• 1255 -· 
7749 

ZAYİ - Mühürümü zayi ettim. 
Y cnisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. Fatma Maide 

-

Umumı ; •şriyat ve Yazı ışl~rı Mü . 
diirü: Etem izzet BENiCE. Gazete
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is· 

tanbul. Ankara caddesi, 100. -
Basıldığı yer: TAN Matbaası 

lstanbul Posta T. T. Başmü
dürlüğünden: 

8077 

Sayın halkımıza bir kolaylık olmak üzere şehrimizin 
en kalabalık ve işlek yerlerinden sayılan Galatada Köp
rübaşmda Cenyo gazinosunun evvelce işgal ettiği bina 
muntazam bir posta ve telgraf şubesi haline konmuştur. 
Günün her saatinde açık tutulacak olan bu şubede şimdi 
lik dahili ve harici telgraf ve adi ve taahhütlü mektup k 
bul olunur. Havale, koli, abone ve post restant işleri es 
kisi gibi arka sokaktaki mahalli posta ve telgraf müdür 
lüğü binasında yapılır. Sayın halkımıza yine ayni ko 
laylıkları arzedilmek uzere Pangaltı, Beşiktaş, Fatih v 
Beyazıt gibi miihim mevkilerdeki merkezlerimizde tram 
vay caddeleri üzerinde en elverişli binalara nakledilmis 
tir. Bunlardan Pangalti merkezi günün her saatinde ai 
ğer üçü ise her gün saat sekizden gece yarısına kadar a 
çık tutulacaktır. Malf.ımaten ilan olunur. ( 6289) 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
lstanbuldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadak 

Bursa Askeri Liseşinin 1 O ve 11 inci sınıflarına yenide 
talebe alınacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek 
tı~nleı·e veya Askerlik şubelerine hemen müracaatları i 
lan olunur. (328) (6165) 



f Tayyare Piyangosu 
dün çekildi 

"7009 Numara 
·~00,000 Liralık 
~1İkramiyeyi Aldı 
1ı o dk . . • n o uzuncu tertıp tayyare pı-
• yangosunun altıncr keşidesi bugün 

• Asri sinema salonunda yek ilmeğe 
e başl:mmıştır. Bugünkü çekilişte ka -
• zan<\n numaralar aşağıdadır: 

~200 bin lira kazanan 
1 

7009 
Bu numaranın 20 aşağısına ve 20 

iı ) ukarmna 500 er lira mükafat ve-
• rilecektir. 

,' 15 bin lira kazanan 
~ 10914 
r 

Bu numaranın 25 yukarı ve 25 aşa-s 
~ndaki numaralar yüz elli er lira 
mükafat kazanmışlardır. 

10 bin lira kazanan 
18089 

Bu numaranın da yirmi aşağısı ve 
yirmi beş numara yukarısı 150 şer lira 
mükafat alacaklardır. 

1500 lira kazanan numaralar: 

13637 17012 28441 13666 21917 
15140 22536 

1000 lira kazanan numaralar: 

15169 21492 15450 25489 27037 
23958 16920 283 13814 

200 lira kazanan numaralar: 
18826 3939 17795 8301 5054 

9234 10364 16508 9825 15394 
19412 17292 11842 20682 5447 

7675 26364 27982 2517 12228 
6663 23751 6941 20924 4690 

18612 25629 4863 25696 5696 
22078 24019 22261 24209 927!> 
27366 7850 20731 16015 19310 
16030 14461 76i9 19329 719 
18463 
3874 8912 28532 6113 7412 
6991 16945 3096 28950 29599 

18704 20254 9075 23463 

70 lira kazanan numaralar: 
10747 15953 20196 8214 20220 

7634 18448 3424 28706 7427 
50 26908 26888 25502 14614 

6284 17754 24609 3698 27536 
7971 19838 5291 16425 26526 

20539 19090 322 7249 5018 
23132 7125 :9622 2~~7,1 16259 

1017 17637 17325 291 J g 7522 
18918 3859 2826 24253 10556 
15035 1628 14473 27161 2146 

50 lira kazanan numaralar: 

J8662 9040 23376 18575 12334 
12533 7234 5163 26881 15440 
19794 25988 5564 21546 11053 
13413 22243 18133 9546 11851 
22380 5217 10735 3828 9840 
1.5357 15192 10000 26324 22380 

4775 16715 27149 3513 12375 
19398 29697 25802 21774 17425 

8338 20238 673 1816 2481!:1 
23579 21111 28625 18143 12020 
Z0996 6418 25450 14951 9246 
12748 555 5157 3516 25997 
1:5550 8490 8829 21008 13858 
28955 2410i 21189 16488 29957 

5860 8518 1784 13383 10631 
7510 6413 753 28082 19597 

2S742 28667 Z317S 29014 5545 
:3123 1207 lli29 19650 2365 
10142 2!!758 24308 9537 25191 
22315 10879 23391) 5645 7269 
16844 12.'i35 29570 2453 
14321 27564 3212 2609 8360 

5410 29398 9958 20078 2492 
10324 1109 6408 4200 23876 

1600 21215 28582 7877 24320 
27098 25354 14577 14.519 23711 

1150 7442 12234 26240 17948 
14748 19785 1404 18126 27707 
15379 9499 l J 467 19967 1223 
l8122 26571 16568 1709 17011 

878 

40 lira kazanan numaralar: 

8428 4341 11441 11669 17537 
7472 25730 17352 22543 14410 

] 5285 28052 11206 19513 21383 
7900 10547 15320 27998 14734 

24068 11722 4510 19633 6782 
21424 9020 28798 18303 694 

8787 20521 5703 22173 24328 
22025 16990 ı 1652 12223 2102 
28419 25102 29746 2644 163 
17004 29017 22853 19944 li713 
4687 21960 11878 5815 29364 

26208 2402 15327 9022 9819 
1088 5871 26910 12136 ]2457 

21049 5538 8049 29284 20909 
27343 15838 26847 21886 20114 
21879 27015 18515 28529 7753 
11691 186 108 1.'i 23203 19565 
8024 2578 W037 6283 12497 
8971 7939 18980 2281 14679 

17632 14360 14332 5687 28203 
22813 12756 1172.S 2892 S790 
14165 26558 9l06 5444 ~924Z 
27674 8397 3650 10578 8111 

3324 2336 16651 ıssıı 24244 
13762 16778 26173 23829 25177 
J7363 22401 18571 14578 21901 
294lfi 7265 3693 28306 5554 
25484 9154 10592 14214 25842 

4140 24492 26789 11" 21860 
16619 1012 12499 15491 5715 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbuı 
1S: Danı musiktsi. 19: Çocuk saati. Hi

r.§..vcler. Mes'ut Cemil. 19.30: Müzik Lejer. 
20: Şehir tiya trosu artistlerinden l. Galip 
konu,;uyor. 20.30 ; Radyı:ı car. ve tango 
orltestralan ve Bayan Bedriye TüzUn 
(şan) 21.3S: Son haberler - Borı;alar. 
21.50: Baynn Babikyan. Şan piyano rda· 
katile. 22.10: Plak ne!;riyatı. 

Kahire 
18: Plak. 18.30 : Tarım Bakanı tarafm· 

dan ~öylev. 19: Duyumlar .. l9.2'>: D11yum· 
lar. 19.35: Mehmet Sadık ve arkadaşları. 
20.30: Sörlev. 20.5S: M chmed Sadık ve ar· 
kadaşları. 21.40: Polis bandosu. Z2.15: 
Mchrned Sadık ve arkadaştan. 

BU kreş 
13.0S : Radvo orhstı·aı;ı. 13.40: Borsa, 

:1por. 13.53: Konserin sıireitL 14.15: Du
yumlar. H.30: Kom;erin süreği. 18: Sü'!l 
müzik. 19: Sözler. 19.20: Süel kon-ıenn 
ı;üreii. 20: Duvumlar. 20.15: Plak. 20.45: 
Sözler. 21: Radyo c:azı. 22.30: Duyumlar. 
22.45: Şarkılar. 23: Rale konsen. 23.45: 
Yabancı dillerle duyumlar. 

Var şova 
ııtıs: Plak - Söıler • 'MuhteliI. 21.45: 

Duyumlar. 21.55: Konferanıı. 22: Uzakta
ki vatanda,lara yayım. 22.30 : Miı:~h. 23 : 
Radyo orkestrası. 24: Scn:ler. 24.0S : Dans 
müzici. 

Budapeşte 
18: Bir prapb.anedeı1 role. 18.•0: Ame

le koro konseri. 19.45: Konfcraııs. 20.15: 
Salon orkestrası. 20.50 : Aktüalite. 21.30: 
Eilenceli yayını. 23.30: Duyumlar. 23.50: 
Çinıene milziii. 

Moskova 
19.20: Trio konser (Solistler tarafın 

dan). 10.30: Orke~tra. 22: Almanca. 23.05 
Fransızca. 

Laypzig 
20: Eglenceli miizik. 21: Duyumlar. 

21.J O: ''Vogıelhaendler.. adlı operet. 23: 
Duyumlar. 23.30: Dans. • NÖBETÇİ 

ECZANELER 

Yemiıte Bensason - Fenerde Hüsaınct 
tin - Ankara caddesinde Eşref - B~ya. 
ııtta Cemil - Kuçükpa~arda Yorgı -
Yenikapıda Sarim - K;ıragwnril.kte l:'~u
at - Kadıköyünde Buyuk ycldegırmenın· 
de Üçler - Şebzadebaş nda Asaf - Sa· 
matyada Rıdvan - Bakrrköyde Hilal -
Beşikta,ta Nail - Şehremininde A. Ham· 
dı - Hasköyde Halk - Kasımp~şada 
Merkez - Büyükadada Şinasi Rıza -
Heybelıde Yusuf - Galatada Kapriç -
Bostanbaşmda İtimat - Tcpeba~~da 1/ 
yoli - Tak!ıimde Tn1abaşı - Şışlıde Nar 
g-ileclyan - Eyüpte Hikmet. 

11682 
15664 
4265 

23641 
19701 
20422 
26542 

5986 
28782 
11899 
20954 

11179 
29788 
26788 
19385 

7819 
11494 

5878 
252 

18297 
12995 
27639 

4440 
19491 

5726 
29655 

696 
20210 
14086 
23694 
29990 

1284 
4044 

• 

17059 
14516 
16073 
16064 
19849 
8594 
6070 

26902 
25541 
21789 

1812 

Büyük ikramiyeyi 
kimler kazandılar 

13508 
18671 
13570 
3404 

12101 
5855 
6638 

27799 
4312 

16079 
4870 

200,000 liralık büyiik ikramiyenin 
birer parçası Ereğli, Konya ve Lüle
bU[.gazda. üç parçası da Is• anlıulda· 
dır. Büyük ikrami~·c lstanbulda Em~r 
gan Mektep sokagmda oturan Habı
be i' e Denizyolları idaresinde 100 me 
munın ortak olarak Kader gişeşin· 

den aldtklart biletlere !iıkmıştır. 
1500 lira kazanan 10914 numaralı 

biletin parçaları Adana. lzmir ve h· 
tanbulda, 12000 lira kazanan 27402 
numarah biletin parçalan Kastamo -
nu. Balıkesir, Izmir, Derik ve latan· 
bulda. 10000 lira kazanan 1889 nu· 
maralı biletin 2 parçası htanbulda
dır. Diğer parçalar satılmamı~trr. 

200 bin liralık ikramiyeyi kazanan 
Habibe, senelerdenberi piyankodan 
birşey çıkmadıgma üz~l~yor~us ... Bü
yük ikramiyenin bu sıkayetçı. muşte
risine çıktığını ögrenen bayı Cemal 
hemen bir otomobile a lryarak kadı
nın evine gitmijtir . • Kadınca~t~ı.n bir
denbire heyecana duşmemesı ıçm tV· 

vcla küçük bir ikramiye çık~ığı~ı söy 
!iyen bayi. nihayet iki yüz bın lıraıı~n 
kendisine isabet ettiğini haber vermıq 
tir. Habibe bu miijdeyi hiç itidalini 
bozmadan dinlemiş, bayi Cemalle bir· 
likte otomobile atlryarak dükkana 

clanmü' ve parasını almıştır. Habibe, 
yirmi bin liranın 500 lirasını h~en 
bayie hediye etmiş, kalan 19500 lıra· 
yı da İş Bankasına yatırmıstır. 

Bahtiyar kadın dün kendisile görü
scn bir mubarririmize şunları söyle • 
miştir : 
"- Ben aslan Kütahyalıytm. daha 

dört yaşımda iken annemin. babamın 
ölmesi vüzünden bir ailenin yanına ev 
latlık olarak verilmisim. Şimdiye ka
dar çok talisiz bir ·ömiir geçirdim. 
Bundan iki sene evvel Kütahyada ev
lendim. Faküt bazı sebepler beııi ay
nlmaga mecbur etti. Istanbula geldi
ğimdcnberi mütemadiyen Tayyare bi 
leti alıyordum. Bu kazanç. sabnmın 
mükifatı olsa gerektir. Şimdi Kütah
yaya giderek orada bulunan annemi 
ve kardc~lerimi alacağım. Doğruca 
Iıtanbula getirip yeı1eştireceğim ... 

Bir ba,ka talilj 
10000 liralık ikramiyeyi kaza;tanlar 

dan biri de harp malulü tek gözlü Ce
lildir. Uç eoeuk sahibi olan ve ayda 
ancak otuz lira kazanabilen Celal, ka· 
unç haberini alır almaz sevinçten ağ. 
lamıştır. 

SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

lSTANBUl.. ŞEHİR TİYATROSU 
HAFTALIK PROGRAM! 

s . 1().935 salı. Çar4amba Pen;embe Cu
ma günleri Ölçüye Ölçü ır;,.at akşamı 20 dıe. 

12-1 0-935 Cumartesi Çocuklara ımıt 15 
te. 12-10-935 Cumartesi akşamı Yaraşa. 
&aat 20 de. . 

13-10-935 Pazar Çocuklara z;aat 10 da. 
Puar giindıiz Yarasa ıı-aat ıs te. Pazar 
akşamı Yarasa saat 20 de. 

• 
T.EPEBAŞI BELEDİYE GARDENBAR 

Krşlrk salonu açıldı. Her ak$am müzik, 
dan~. varyete numaraları. Kabare nefis 
alakart ve tahMot yemekler ehven Hat
lar. Pazar günleri 17,30 da ı;;aylı dans, 
varyete, çay komple 75 kuruş. 

• 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Süı-eyya Opereti 

yeni kadrosilc Şaziye - H. Kemal l 1 İlk· 
teşrin Cuınadan itibaren her akşam 20,1.S 
de, Cumartesi ve Pazar matine 15 de 

EMiR SEVİYOR operet 3 rıerde 
Ya7.an : Yuııuf Sururi. Reste : Karlo Ka

poçelli. Fiatlar : 100, 75. 50, ıs. Loca: 
400 • 300, her tarafa tramvay vardır. 
• Alkaur : Şandu - Sihirli Ada. 
• ŞrJ; : Çalmm1s A'ik) r. 
• ipek : Altın Zihcıir. 
• Türk : Pr .. n& Türandot 
• Saray : Foli Berje. 
• Sürtu•r : Para Kralı. 

• Melek : Kasta Diva. 
• Yıldıı: : Moskova geceleri. 
• Milli : Calmmış Aşk - Derts ;z arka· 

dat lar. ' 
• Üıküdar Hale : Prens Ahmed. 

• DAVETLER 

Beşiktaş Halkevi Başkanlığından: 
Evimizde verilmekte olan yabancı 

dil kurslarına ilave olarak cuma ve 
salı ı:rünleri saat on vedide Galatasa
ray lisesi yabancı dil öğretmenlerin· 
den Bay Jurme tarafıı:ıdan Fransızca 
dersleri verilmeğe başlanmıstır. İs • 
teklilerin her gün kavıt için Ileşikta~ 
Halkevine başvurmaları. 

• 
C. H . P. B('yazıt Kamunu baskan-

hgından : Kamunumuıun 935-936 yı· 
Iı kongresi bu ayın I 4 ci pazartesi 
gÜnü akşam saat 20 de Şehzadeba -
şrnda Letafet apartmanında Parti ku 
rağmda yapılacaktır. Ocaklarımızda 
yazılı üyelerin bildirilen gün ve sa
atte kongreye gelmeleri. 

-ıstanbul-Komutanhğt j 
Satınalma Komisyonu 

illnlar1 

Ankara Hastanesi Ront
ken teşhis makinesinin ıs
lahı için tahmin edilen be
deli 8887 lira olan Rontken 
malzemesi kapalı zaif usuli
le eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 18 Birinciteşrin 935 
cnma günü saat 1 S dedir. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel Fındıklıda Satın
alma Komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek 
lerin 667 lira ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 
cü maddelerindeki yazılı 

vesikalarla birHkde teklif 
mektublarmı belli gün ve 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma Komisyo-
nuna vermeleri. ( 6085) 

7766 
* :(. * 

Gi.ilhane hastanesi mfıh-
tdif laboratuvarlar ihtiyacı 
olan alat ve malzeme kapalı 
zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 6824 lira 30 kuruş 
olup ihalesi 18 Birinciteş-
rin 935 cuma günü saat 
15.30 dadır. Şartnamesi 

her gün öğleden evvel Fın
dıklıda Satın alma Komis
yonunda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ( 5 12) 
liralık ilk teminat mektub 
veya makbuzu ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü mad 
delerindeki vesikalarla bir
likde teklif mektublarım 
belli gün ve ihale saatinden 
en az. bir saat evveline ka
dar Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (6087) 

7767 

E1•Jj:ibır~ AJ:!JLt1 
İzmirin Bir Aylık ihracatı itha
latından Bir Milyon Lira Fazla 
Tesbit edildiğine göre. ağustoı; ayt 

icinde lzmir limanından dış piyasala· 
ra yapılan ihracat, ayni ay ~ç~nd~ki 
ithalata nazaran kıymet ıtıbarılc 
1.134.233 liraya yakın bir fazlalık 
göstermiştir. lzmir Tecim ve Endüs· 
tri Odası tarafından hazırlanan son 
raporlara göre, ağ ustos iı;indeki itha
lat ve ihracat vaziyeti şudur : 

"193 5 yrlı ağustos ayı icinde !ima· 
nımızdan yabancı ulkelere 15803 . .5 
ton ve 1.689.747 lira değerinde iırün 
ve eşya gönderilmiştir. En çok eşya 
ve ürün gönderdiğimiz ülkeler: Ağır· 
lık itibarile 4674,8 ton ile ltalya. 
3518,9 ton ile Almanya, 2785 ton ile 
Ingiltere ve 1197,9 ton ile Amerika· 
dır. Değer itibarile 436 bin lira ile 
Almanya, 327 bin lira ile Ingiltere. 
229 bin lira ile ltalya, 94 bin lira ile 
de Amerika gelmektedir.Bu ay içinde 
Sovyet Rusyaya limanımızdan 384,9 
ton ve 181818 lira değerinde yün ve 
yapağı gönderilmi!ltir. Ayni ay içinde 
yc.banc1 ülkelerde~ limanımıza 2793,9 
ton ve 555515 lira' değerinde eşya ve 
emtia girmiştir. En çok eşya ve em· 
t.ıa getirdiğimiz ülkeler agrrlık itiba
rile 1229,2 ton ile Almanya, 484,2 
ton ile fngiltere. 368 ton ite de Rus
yadır. Değer itibarile de ı 7 6 bin ii
ra ile Almaı~ya, 92 bin lira ile Ingil
tere, 57 bin lira ile Italyadır. 
Yabancı ülkelere gönderdiğimiz eş· 

ya ve emtia giren eşya ve emtiaya gö· 
re miktar itibarile 13009,5 ton ve 
ll.3"233 lira fazladır." 

Yeni yıl piyasası 
Yeni yıl piyasası Ege üı ünleri için 

çok ümitli ve iyi fiyatlarla açı'mış
trr. Palamut ve zeytinyağı Uriinleri· 
nin satış vaziyeti şudur: 

Palamut 
"A~ustos ayında Izmir Borsasında 

muamele gören Çt;şitli palamutları:ı 
cinslerine göte kentali 190 • 455 ku
ruş arasında 2.6 7 8 kental satılmıştır. 
Geçen temmuz: ayı içinde 150 · 430 
kuruş arasında 3.830 kental satılmış· 
tı. Temmuz fiyatlarına göre ağustos· 
ta satılan palamutlar kental başına 
32,5 kuruş bir yükseklik göstermek
te ise de satıs miktarı 1.152 kental 
noksan olmuştur. 

Palamut ürününü:ı 934 - 935 ürün 
yılmrn son ayları olduğu cihetle sa
tıslan durgun gitmekte ise de fiyat· 
la~da dü~ükHik yoktur. Bu fiyatların 
eylul ayında da muhafaza edilcccği 
ümıdi kuvvetliöir. 

Geçen yılın ağustos ayı içinde mu
amele gören palamutlar cinı.lerine gÖ· 
re kentali 156 . 485,25 kuruş arasın
da 7. 1 78 kental ve bu yıl ağustos 

ayında l 90 • 455 kuruş arasında 
2.678 kental Scl•ılmtştır. Bu duruma 
göre bu yrl satılan palamutların fi
yatları geçen yıl ağustosunda sattlan 
palamut fiyatlarından kental başına 
lS.625 kuruş yüksek' ik görülmüş iı>e 
de bir aylık satış miktarı geçen yıl 
agustosunda satılan miktardan ı. '100 
kental noksan olmusttır. 

dan yabancı ülkelere 2231,4 ton ve 
79.656 lira değerinde palamut gönde
rilmiştir. Geçen yılın ayni ayında ise 
:?031,3 ton ve i9.890 lira değerinde 
palamut gönderilrnisti. Ağustos 935 
ayında gönderdiğimiz palamutlar ge
nel çıkı tutarmın miktar itibarile 
yü.ı:de 14,lZ, değer itibarile de yüzde 
4.71 ini bulmaktadır. Çıkı değ::ri fop 
masrana beraber kilosu 3,57 kuruş 
üzerinden. ağustos 934 ayında ise çı· 
\(1 değeri fop masrafla be raber kı1.1su 
3,93 kuruş üzcri:ıden hesap edilmiş
tir. 

Palamut üriinümüz her Glkeye 
gönderilmektedir. Ağustos C)35 ayın· 
da en çok palamut gönderdiğimjz iil· 
keler Amerika, İngiltere, Almanya. 
Italya ve Bulgaristandır. Amerika
ya gönderilen palamutlar genel pala
mut tutarmın miktar itibarile yüzde 
37,53, değer itibarile yiizdt! 28,10; 
lngiltereye miktar itibarile yüzde 
l 5,06; değer itibarile yüzde 15.16; 
Almanyaya miktar itibarile yüzde 
11,58. değer itibarile yüzde 13,fiS ~i
ni bulmaktadır. 

Ağustos 1935 avında limammıtdan 
yaba.net ülkelere 392,2 ton ve ..t9.580 
lirı değerinde palamut hulasası gön
derilmiştir. Geçen yrlm ayni ayında 
ise 490,0 ton ve 10.056 lira değerin· 
de palamut hulasası gönderilmişti. 
Ağustos 935 aynıda gönderdiğimiz 
hulasalar genel çrkı tutannın miktar 
itibarile yüzde 2, 48: değer itibarile 
yiizde 2,93 nü bulmaktadır. Bu çok 
palamut hulasasr gönderdi~imiz ülke
ler Amerika, Almaya, Bulgaristan, 
Avusturya ve Belçikadır. 

Zeytinyağı 
Zeytin ürünü bölgemizde bir yıl 

bol ve bir yıl da az olarak elde edil· 
mektedir. Geçen yıl bol iirün yılı idi. 
Bu yıl ise az ürün yılı olduğu halde 
zeytin ağaçlarında zeytinin ilk doğu· 
şu iyi bir safhada olarak kendini gös· ~ 
termisti. Sonralan yağmursuzluk 
ürünÜn 935 • 36 yılı rekoltesi. ürü
nün ilk doğuşuna göre 15 bin ton 
olarak oranlanmış ise de havaların 
kurak gitmesi yüzünden zeytin tane
leri hakkile büyUyememi~tir. Bu da 
elde edilecek yağ randmanınr azalt
maktadır. Bundan ötürü zeytinyağı 
rekoltesinin 1 O- 12 bin tona düşe· 
ceği kanığı vardxr. 
Ağustos 935 ayı içinde zeytinyağı 

üzerine borsada satış yalnız kilosu 

BORSA 

11 Birinciteşrin CUMA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransu: fran~ı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 hviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
A vuı;.turya ııılin 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İı;veç Kuron 
Altın 
Mı:cidıy~ 
Banknot 

616.-
124.-
165.-
176.-
80.-
22.-

815.-
82.-
93.
Zl.-
33.-
22.50 
24.-
14.-

22.-
52.-

34.-
31.-

942.-
52,75 

232.-

1)19.-
1Z6.-
168.-
180.-
82.-
24.-

818.-
84.-
96.-
23.-
34.-
24.-
25.-
15.-
24.-
54.-
35.-
32.-

944.-
53.25 

234.-

ÇEKLER 

Panr. ürerıne 
tnıriliı lirası 
Dolu 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Leva 
Storin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Peıeta 
Mark 

Zloti 
Pensct 
Le1 
Dınar 
Ym 
Cnıao•ut. 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Caputıt 

12.05.50 
617.-

0.79.41.50 
9.75.86 
4.71.-
2.44.-

64.02 
1,17,46 

19.14,SD 
4,19.3~ 
5.80,65 
1,97,50 
4.21.-
4 Sl.40 

63,77.SS 
34,96.31 

2.78.31 
10.9& 

3,14,30 

1ş Bankaşı M iı- 92.-
,, ,, N. 9,50 
" .. H. 9,fıO 

Anadolu 3 60 23,-
.. 3 10() 38.-

Sirketiha:vriye 15' 
Tramvay 22.50 
Bomonti - Nelrtar 7,-
T~ka lUO 
Reji 2,13 
Aslan Çimento 8,25 
Merkez Bankıu;r 58,-
0srnanlı Bankası 22.-
Tıelefon 9.-
İttihat Deiirmencilik T,A,Ş 8,-
Sark Değirmenleri 0.70 
Şark Merkez Euanesi 4.-

ıSTiKRAZLAR 

Tu.rko Bor\;u 1 

" ııı 
E;İani " 
İstlluuı dahilı 

25,30 
22,70 
23.30 
9!1.-
95.-

::___• 
fenni SÜNNETÇı 

EMirt FiDArt 
Evlerde, hususi haıtanelerde 

acısı:ı ai.innet yapar. T eda-vi ça-

Ağustos 935 ayı içinde limanımız-

27 ,5 kurustan 26.500 kilo eski satış 
diyerek k;ydedilni1ştir. Geçen tem
muz ayında ise borsada hiç satış 
kaydt görülmemiştir. Ağustos 934 
ayında ise kilosu 24,55 • 24,94 kuruş 
arasında 190, 7 ton zeytinyağı satıl· 
mıstı. Bu yılın Tem.muz ve Ağu11tos 
ayİarında borı;a harici piyasa mahalli 
ihtiyaçlar için ufak partiler üzerine 
muamele yapılmıştır. Bu kabilden ol
mak iizerc Ağustos 935 ayının son 
günlerinde sabu':1uk y~glarm k~losu 
28, yerli yemeklık yagların kılosu 
29, yemeklik Ayvalık yağlarının da 
kilosu 30 - 32 kuruş arasında muhte· 
lif satışlar olmuştur.,. 

buktur Büyüklerin i•lerıne de
vamına mana olmaz. Beşik· 
tat Erip apartımanı Telefon: 
~ Kabine 44395• ev 40621 -• 

Devlet Derniryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilanları 

itletme 

Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve mak
kaplan ile boya tabancaları 12. 11. 93 S salı günü saat 
l S .30 da kapalı zarf usulü ile Ankara da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 862,5 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalarr. keza kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 kadar komisyon reisliğine vermeleri' lazım
dır. Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden alma bilir. ( 633 8) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1119, 7 50 Metre mik'abı 
müskirat sandıkları lçın 
muhtelif eb'atta kereste. 25-10·935 cuma saat 11 de 
620 metre mik'abı Cibali 
fabrikası sandık.hanesi için 
tam boy kereste. 1-11-9 3 5 cuma saat 11 de 

Yukarda miktarı yazılı keresteler hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde pazarlıkla satın almacaktır. Taliplerin 
şartnameleri almak için her gün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve mübaya
at şubesi alım satım komisyonuna müracaatları. ( 6365) 

İdaremiz ihtiyacr için şartname ve krokisine göre 
1000 adet kıyım bıçağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Vermek istiyenlerin 25-10-935 tarihine müsadif cu
ma günü saa.t 14 de yüzde 7,5 güvenme paralarile Kaba· 
taşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo -
yon una müracaatları. ( 6173) 

• 

Açık arhrma 
Müzayede ile tabt 

llkteşrinin 13 üncü pazar günü sa• 
at 10 da Beyoğ]unda Surpagop Altın 
bakkal Cedidiye sokak (Fransız kız 
liaeıi arka kapıu karşısında 67 No. 
lu hanede mevcut ve maruf bir aile· 
ye ait kıymetli el!yalar a~ık artırm~ 
suretile satılacağı ilan olunur. Asrı 
ve üzeri vitrinli 9 par~a komple ye -
mek oda takımı, salon pomie takımı 
3 parça kanape, iki koltuk üzeri ka
dife döşemeli ve kuştüyil ile döşen
miş. defa 7 parça salon pomie takımı 
iyi halde kadife kapalı kanape 2 kol
tuk 4 sandalye tek aynalı dolaplar, 
mükemmel kadife ve muhare saJon 
perdeleri, çini sobalar. otomatik ye -
mek masası. Avrupa mamulatı mar
ketri salon vitrini, asri elektrik avi
zeler. gümüş pasta takıınlan, gümıiş. 
parçalar, Capon vazoları. kristal va
zo ve su takımları. sahibiı1in sesi sa
lon gramofonu, sedefli tabureler, İn
giliz para kasası, yağlıboya tablolar, 
ı 4 parça cedit emaye banyo odası te• 
ferrüati\e, hakiki İngiliz bronz kare 
karyolalar- 2 kişilik, biblolar, muşam 
balar. portmanto, havagazi ocağı ve 
saire hayli lüzumlu eşyalar. R. Gors 
ve Kallmann marka konser piyanosu 
çaprast te11i ve içi demir 3 pedallı. A
nadolu ve Acem seccadeleri. 

( 15452) 
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[ ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik Muvakkat 
muhammen teminatı 

kirası 

C~ğaloglunda Cezrı Kasım mahallesinde 
liılaliahmer sokagmda hadim Hasan Pa-
şa medresesinin 2 N. odası 24 l.8C 
Cagaloglunda Cezri Kasnn mahallesinde 
liadim Hasan Paşa medresesinin 1 N. h 
odası 30 2,2.S 

Yokarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temı -
natr yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar ayrı ay
rı kiraya verilmek üzere açık.arttırmaya konulmuftur. Şartna. 
mesi levazım müdürlüğünde görülür arttırmaya girmek isteyen -
ler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 18 ı ci teşrin 935 cuma günü saat 15 de daimi en
cümende bulunmalıdır. {İ) {6136) 

Fatihde Ferhat mahallesinde Çinili ha· 
nıam S. iki N. b Haot lCasım ağa mektebi 

Senelik 
muhammen 

kirası 

Muvakkat 
teminatı 

arsasındaki baraka 1 O O, 7 S 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 
arka S. 4 4 ı N. h iki katlı dört odalı ev 80 6 
:Arnavutköyünde Lutfiye M. elçi S. 29/ 67 
N. 1ı iki katlı dört odalı ev 45 3;38 
Divanyolunda Hüseyin ağa M. Yeniçeri· 
1cr Cd. 38 N. lı 16 odalı Sinan Paşa 
medresesi 490 36, 7 5 

Y okarda semti, sen'~lik, muhammen kirası ve muvakkat temi • 
natı yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar ayn ay
rı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu, ihale gününde 
talibi çıkmadıgından arttırma 18/ 1 ci teşrin 935 tarihine uzatıl • 
ınıştır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür arttırmaya 
girmek istiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 18/ l ci teşrin 935 cuma günü saat 15 
de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (6392) 

Beherinin Muvakkat 
muhammen teminatı 

fiati 

40 taknn kıtlık lacivert elbise (kasketle 
beraber) 
40 takım içlik çulaki elbise ( caket pan
talon) 
40 takım haki keten elbise 
40 takım kışlık keten pantalon 

80 tane fircnk gömlegi 
160 çift çorap 

500 metro yerli çamaşırlık amerikan bezi 

2000) 
) 

1400) 136,50 
800) 
350) 

200) 
25) 3, 

36 10, 

80 çift iskarpin 400 24 
Konservatuvar yazı kısmı talebeaine lüzum olan ve yukarda 

cinsi sayısı tahmin bedeli ve muvakkat teminatı yazılı olan efya 
çeşitleri üzerine 4 bölüme ayrılarak ayn ayn açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi ve nümuneleri levazmı müdürlüğünde gö· 
rUlür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. h arttırma ve eksilt
me kanununda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 28/ 1 ci tefrin 935 pazar
tesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (6391) 

. 

Hepsine 45 lira değer biçilen 100 tane eski galvanizli saç ile 24 
tane çam direk ve 22 tane 9 buçuk metro boyunda demir potrel 
Unkapanında Cibali caddesinde kanalizasyon makinaaı binasında 
açık arttırma ile satılacaktır. İstekli olanlar 15-10·935 sah günü 
saat ı 4' den 15 kadar orada bulunacak memuruna müracaat etme
lidir. {B.) (6397) 

Hepsine ı 5 lira değer biçilen Fatihte Saraçhanebafında Amca 
Hüseyin Paşa medresesinde bulunan yıkılmı' baraka ankazı sa -
tılmak üzer~ açık arttırmaya konulmu,tur. Şartnamesi levazun 
müdürlügünde görülür. Arttırmaya girmek iıteyenler 113 kurut· 
luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 1 ci teş 
rin 935 salı günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (6385) . 
Senelik muhammen kirası 84 lira olan Beyazıtta Cumuriyet 

caddesinde 58 N. h ahşap dükkan 936 senesi Mayıı tonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul~uftU~. Şartname~i 
levazım müdürlügünde görülür arttırmaya gırmek ııteyenler 6 lı· 
ra 30 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera -
her 28 ı ci teşrin 935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. {B.) (6389) 

Uıküdarda Kuzguncuk mahallesinde Bozacı sokağında bulu· 
nan 44 No .h Şahindeye ait tahta ev yıkdnuya yüz tutmu,tur. Ya
pılan tahkikatla elde edilen adreslerde sahibi bulunamadığından 
ihtarname tebliğ edilememiştir. 24 aaat içinde ~bibi ~arafmdan 
tehlike giderilmezse belediyece yıktırılacağı teblığ yenne geç -
mek üzere ilanla bildirilir. (B.) (6379) 

Karaağaç müessesatı için lizım olan 8 bin kilo benzin pazarlı· 
ga konulmuştur. Bu benzinlerin hepsine 1840 lira fiat tahmin ol~n 
muştur. Şartnamesi levazım müdürlügünde görülür. Pazarhga 
gırmek isteyenler 2490 numaralı arttırma eksiltme kanununda 
yazılı vesika ve 138 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek · 
tubileJ>eraber 29 ı ci teşrin 935 salı günü saat 15 de daimi encü· 
mende bulunmalıdır. (6380) 

[EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI] 

ı - 80 12-10-935 cumartesi 
81 - 175 14-10-935 pazartesi 

176 - Daha yukarı 15-10-935 salı. 
Hayrat hademesinin Eyhil vazifeleri yukarda yazılı 

tarihlerde hiza]C'• rn<faki numara sıralarına göre verile
cektir. ( 63 7 3 ) 

lıtanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Bir tanesine biçilen eder 
680 kuruş olan ı 5 ila 20 bin 
tane Yün Battaniye kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 1 S Birinci Teş
rin 935 sah ~ünü saat 15 
dedir. Şartname 680 kuru
şa M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler 80 5 O liralık 
ilk inanç parası mektup ve
!'a makbuzlariyle kanunun 
i ve 3 maddelerinde vazıh 
belgelerle birlikte hazırla
dıkları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. (304) (5971) 

7671 

••• 
Bir kilosuna biçilen eder 

110 kuruş olan 30000 kilo 
kundura boyası kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

1 İhalesi 14 Birinciteşrin 935 
t pazartesi günü saat 1 1 de

dir. Şartname 1 85 kuruşa 
M. M. V. Satmalma Komis 
yonundan alınır. Eksiltme
ye gircekler 24 7 5 liralık ilk 
pey parası mektup ve mak
buzlariyle kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satmalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 305) 
(5972) 7672 

• • • 
1936 senesi Nisan niha-

yetine kadar Uç taksitte Af 
yonda Kor Anbarına tes
lim edilmek şartile 80000 
adet boz leçeden yapılmış 
matra kılıfı Kor Satınalma 
Komi~onunca kapalı zarf-
a eksiltmeye konulmuş

tur. İhalesi 21-10-9 3 5 pa
zartesi günü saat 16 da Af
yonda Kor Satınalıria Ko
misyonunda yapdacaktır. 
Tahmin bedeli 24000 lira 
ve muvakkat teminatı 1800 
liradır. Şartnamesi ve mü
hürlü nümunesi Kor Satın
alma Komisyonunda her 
gün öğleden evvel görülebi
lir. İstekli olanların muvak
kat teminatlariyle birlikte 
ihale saatinden bir saat ev
vel Kor Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 31 O) 
(6009) 7674 

••• 
Deni21i Garnizonu için 

137000 kilo Un satın alına
caktır. Teminatı 1223 lira 
tahmin bedeli 16440 lira
dır. İhalesi 17-10-935 per
şembe günü saat 16 da İs
partada Tümen binası için
de kapalı zarfla yapılacak
tır. Sartnamesi Komisyon
da mevcuttur. İsteklilerin 
ihaleden bir saat evvel Tü
men binasında Satınalma 
Komisyonıma müracaatla -
n. ( 312) ( 601 1 ) 

7615 
••• 

Beher metresine biçilen 
ederi 650 kuruı olan 2650 
metre kurşuni kaputluk ku
maş kapalı zarfla alınacak -
tır · Şartnamesini parasız al 
mak ve örneğini görmek is
tiyenlerin her gün öğleden 
sonra Komisyona gelmele -
ri ve eksiltmeye girecekle
rin kanuni 1291 lira 88 ku
ruş ilk inanç parası ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını 
2 lkinciteşrin 9 3 5 cumarte
si günü saat 1 1 den en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (347) (6349) 

Merzifon Garnizonu icin 
222000 kilo ekmeklik Un 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 26640 lira muvakkat 
teminatı l 998 liradır. İstek 
liler şartnameyi İstanbul. 
Ankara Levazım amirlikle
rinde ve Merzifon arttırma 
ve eksiltme komisyonunda 
görülebilir. İhalesi 28 Bi
rinciteşrin 935 pazartesi 
günü saat 15,5 tedir. Art
tırma eksiltme ve ihale ka
nunun 2 inci maddesindeki 
vasıflan haiz olan istekliler 
ihale gününde teklif mek
tuplarını teminat makbuz
lariyle birlikte saat 14.5 a 
kadar Komisyona vermiş 
olacaklardır. ( 3 2 6) 

• 

(6164) 7922 

• • • 
Müstahkem mevki amba-

rında mevcut 1480 çift köh
ne kundura 3 O Birinci teşrin 
935 çarşamba günü saat 1 l 
de açık artırma ile satılığa 
konmuştur. Muhammen fi
yatı 10 kuruştur. Buna gö
re teminatı muvakkate ak
çesi 12 liradır. Teminat ak
çesi İstanbul Komutanlığı 
muhasebe veznesine yatırıl
ması ve makbuzu ile talip -
lerin muayyen gün ve saa -
tinde Hadımköyündeki As
keri Satınalma Komisyonu
na müracaatları. İsteklile
rin bugüne kadar Mv. Le -
vazım ambarında bu kun
duraları her gün için göre
bilirler ve şartnamemizi de 
komisyonda okuyabilirler. 

(350) (6394) 
••• 

Demirköy için eksiltme 
ye konulan 12000 kiloma -
karnaya ve 24000 kilo tuza 
ihale günü istekli çıkmadı
iından eksiltme&l. l O gün u
zatılmıştır. İkisinin ihalesi 
l 7 Birinciteşrin 935 per
şembe günü saat 15, 16 da
dır. İsteklilerin Vize Satın
alma komisyonuna gelmele 
ri. (349) (6395) 

• • • 
Yerli Fabrikalar mamu -

!atından ve bir tanesıne bi
çilen eder 280 kuruş olan 
7 000 ila 10000 tane kilım 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 1 lkinci
teşrin 935 cuma günü saat 
15 tedir. Sartnaniesi 140 ku 
ruşa M. M. V. SatınalmaJto 
misyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler 2100 liralık 
ilk inanç parası mektup ve
ya makbuzlarile birlikte ka
nunun 2, 3 maddelerindeki 
belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(199) (6346) 
••• 

Merzifon Garnizonu hay 
vanatı için 328,000 kilo ku
ru Ot kapalı eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin edi
len bedeli ı 9680 lira mu
vakkat teminatı 1476 lira
dır. İstekliler şartnameyi 
İstanbul Ankara Levazım 
amirliklerinde ve Merzifon 
Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonunda rörülebilir. 1-
halesi 28 Birinciteşrin 935 
pazartesi cünü saat 16 da
dır. 2490 sayılı kanunun i
kinci maddesindeki vasıf· 
lan haiz olan istekliler iha
le &iiniinde teklif mektup
larını teminat makbuzlariy 
le birlikte saat 15 e kadar 
Komisyona vermiş olacak
tır. ( 3 2 7 ) ( 616 3 ) 

7921 

Maliye Vekaletinden: 
21 32 Eb'adında ve beher Kutusu Yüz adet ki on 

bin kutu Karbon kağıdı a~ık eksiltme ile satın alına
caktır. Muhammen kıymeti 9500 liradır. İsteklilerin 
712 lira 50 kuruş muvakkat teminatları ile 18-10-935 
tarihine müsadif cuma günü saat on beşte Maliye Ve
kaleti Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona 
müracaatları. (2819) (6030) 

7737 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı Muhasebatta açık bulunan 35 ve 30 lira 

maaşlı birinci ve ikinci sınıf mürakib muavinliğine aşa
ğıda yazılı şartları haiz olanların Teşrinievvelin yirmi
sine kadar Divanı Muhasebat Baş Sekreterliğine mü
racaatları. 

1 - Mülkiye, Hukuk mektebleri ile bunlara muadil 
mali ve Ticari Yüksek İhtisas mckteblerinden mezun 
bulunmak. 

2 - Yaşlan 35 den yukan olmamak. 
3 - As~erlikle ilişiği olmamak. 
4 - Sıhhi durumu vazife yapmasına engel olmam~k. 
Yukardaki 4 şartın belgelerini Baş Sekreterliğe tevdi 

eylemek Ecnebi diline vakıf olanlar birinci sınıfa alı
nacaklardır. ( 2931) ( 627 3) 

8014 

Tarım Bakanlığından: 
Memurin kanununun 4 üncü ve S inci maddelerinde

ki vasıfları haiz olmak şartile Bakanlığımız yayın Di
rektörlüğünde kullanılmak üzere İngilizce ve Fransızca
yı Türkçeye ve Türkçeyi bu dillere çevirmeğe mukte
dir olan ve ileride arttınlmak üzere şimdilik ayda ( 12 5 
- yüz yirmi beş) lira ücret verilmesi takarrur eden bir 
mutercime lüzum hasıl o uğu evvelce ilin edilmişdi. 
:Müsabaka günü 23-10-935 çarşamba gününe kadar 
uzatılmıştır. Ankarada bulunan isteklilerin o &iinü Ba
kanlığımız yayın Dırektörlüğüne ve lstanbulda bulunan 
istekJilerin ise Vilayet Ziraat Direktörlüğüne aynı gün-
de başvurmaları ilan olunur. (6199) 7901 

Güzel San'atlar Akademısi Satın
alma Komısyonu Başkanllğından: 

Akademinin 977 lira 24 kuruşluk bedeli keşifli tami
rat1 2-10-935 tarihinden 18-10-935 tarihine kadar açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif ve saire Akademi idaresinden bedel.siz verilir. 
İsteklilerin Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair 
be!ge ile fenni ehliyetini gösteren vesika ve 72 lira temi
nat akçesile birlikte 18-10-935 cuma günü saat 14 te 
Yüksek Mektepler muhasipliğinde toplanan komisyon
da bulunmaları. ( 6140) 1sos 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komısyonu Başkanlığından: 

Jandarma eşya ve levazım ambarının ambalaj ihtiyacı 
için mevcut nümunesi gibi sekiz bin beş yüz metre kana· 
viçe açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 19-10-
9~ 5 giınlemecine rastlıyan cumartesi günü saat onda Ge 
dikpaşa Jandarma Dikimevi binasındaki komisyonu
muzda yapılacaktır. Kanaviçenin her metrosuna 15 ku
ruş baha biçilmiş ve hepsinin ilk rüvenmesi doksan beş 
lira 63 kuruştan ibaret bulunmuştur. Sart kiğıdı ile nü
mune hergün komisyona görülebilir. İsteklilerin ilk gü
vt;nme mal sandığı makbuzu veya banka kefalet mektu
t.u ve hüviyet cüzdanı ve artırma kanununda ve şart ka
Y.ıdm<la yazılı belgelerle beraber belli gün ve saatte ko
mısy'>nurnuza gelmeleri. ( 61 5 2) 7808 

Açık eksilfme suretiyle münakasa lllnı 

Akşehir Şarbaylığından: 
1 - Akşehir Kasabasının Takcometrik Haritası 

yaptırılacaktır. • 
2 - Kasabanın takribi vüsati 150 hektardır. 
3 - Belediyede mevcut ı 500 ve 1 /2000 mikyash su 

projesinin tesviye münhanili haritasından istifade edil
mek suretiyle beher hektar için bedeli muhammen 20 
liradır. 

4 - Münakasa müddetı 4 Birinciteşrin 935 cuma 
gününden başlamak üzere 8 Bırınciteşrin 1935 tarihi
ne miısadif cuma giınü saat 14,30 a kadar olmak üzere 
l 5 gündiır. 

5 - Muvakkat teminatı akçesi 225 liradır. 
6 - 2490 numaralı kanunun hükümleri dahiJinde 

münakasaya ittirik etmek isteyen taliplerin şimdiye ka· 
dar bu gibi itleri mdvaffakiyetle batarmış oldukJanna 
ve Y•Pnut bulunduklan haritalann aid olduğu makam
lar tarafından tasdik edilmiş bulunduğuna dair vesai· 
ki ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak ve fennı şart
name ahkamı öğrenmek isteyen taliplerin Sarbayhğa 
müracaatları ilan olunur. ( 6~56) ,948 
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Sovyet Sporcuları Bugün Geldiler 
. 

50 kişilik bir kafile halinde gelen misafirler Federasyon ve 
sporcular tarafından Büyükderede, güreşçiler ve denizciler 

tarafından Bebek önlerinde tezahüratla karsılandılar 

r ' 

Bugün öile üstü gelen dost Sovyet sporcularını getiren Çiçerin vapuru Galata rıhtımına ;yanaşıyor 

İstanbul, 12. A. A. - fstan· 
bul, Ankara ve İzmirde muhte
lif spor temasları yapacak olan 
Sovyet sporcu kafilesi, Çiçerin 
vapuru ile bugün şehrimize gel
miştir. 

50 kişilik bir kafile halinde 
gelen misafirleri Büyükderede 
Cevdet Kerim ve idman Cemi
yetleri İttifakı Umumi Merkez 
Üyelerinden Mahmut Saim kar
şılamışlardır. Karşılayıcıların 
ikinci partisini teşkil eden gü-
reşçiler, Sovyet sporcularını Be
bek önlerinde karşılamışlar, on
lardan sonra muhtelif kulüple
re mensup denizciler Beşiktaş- ı 
tan vapurun etrafını alw.tşlar -
dır. 

Çiçerin vapuru saat 11,35 te . 
Galata rıhtımına yanaşmıştır. 
Rıhtım muhtelif teşekküllere 
ve kulüplere mensup sporcular
la dolmuş bulunuyordu. Galata
saray, İstanbul Kız ve Erkek 
Liselerine mensup izciler de yer 
almışlardı. 

Her taraf Sovyet ve Türk 
bayraklarile süslenmişti. 

Vapur yanaşırken Sovyet ve 
Türk ulusal marşları çalınmış, 
iki taraf (Yaşa) ve (Horra) ses
lerile biribirlerini selamlamış
lardır. 

Misafirler, rıhtıma çıktıktan 
sonra İstanbul mıntakasmın ve 
24 İstanbul kulübünün mümes· 
silleri çelenklerini vermışler ve 
izci bir genç kız kafile başkanı
na rusça hoş geldiniz demiştir. 

Sovyet sporcuları otomobille 
ikametlerine tahsis edilen Pera
palas Oteline giderken halk ta
rafından şiddetle alkışlanmış-
lardır. , 

Sovyet Rusya her şeye oldu· 
ğu gibi spora da çok büyük bir 
önem vermektedir. Modem te
sisata malik geniş bir spor teş
kilatlan vardır Bu teşkil3ta 
mensup herkes. spor yapmak 
mecburiyetindedir. 

Sovyetler, (sağlam bir dima
ğın, sağlam bir vücutta bulun
duğuna) inanmışlardır. İşte bu· 
nun içindir ki, en küçük çocuk
tan, en yaşlı insana kadar, ken
di bünyelerinin dayanabildikle
ri sporu yaparlar. 

Onların, her yaştaki, insanla
ra göre muayyen spor sistemle· 
ri vardır. 

En küçük yaşta olan çocuk, 
hususi hocaların nezareti altın
da kültür fizik yapar, ve vücu
dunu daha ağ ır sporlara hazır
lar. Atletizm; Rusyada spor 
elmadan evvel hazırlıktır. Her 

Erkek ve kı% izciler 

sporcunun ner şeyden evvel bir 
atlet olması şarttır. Ondan son
radır ki, vücudunun uğraşabile-

ltarıılama mera&iminde 

ceği sınıfa ayrılır. 

Elhasıl Rusyada, spor, tam 
manasile kafa ile, bilgi ile tatbik 

... 

Sovyet sporcularının bayraklan Türk izci bölüklerinin bayrakları ile yan yana (altta) 

edilir. 
Sovyetlerde, eksik olan hiç

bir spor branşı yoktttr. Onlar 
bünyeyi, vücudu terbiye edecek 
her nevi hareketle meşgul olur
lar. Bundan dolayıdır ki, bugün 
kü Sovyet Rusyası, bedeni ve 
akli kabiliyet itibarile tarihe 
mal olmuş bulunan Çar Rusya
sından çok daha yüksektir. 

Sovyet Rusyanm, hemen her 
şehrinde mükemmel bir spor 
meydanı olduğu gibi, branşların 
icap ettirdiği vesait te, mebzul 
bir şekilde, vardır. Orada, sporu 
fert yapmiz. kütle yapar. 

1 
Bugün için Sovyetlerde tefer

rüt etmiş, dünya şampiyonu ol· 
muş, sporcu belki yoktur, an-
cak: ayni ayarda olmak üzere 
her kategoride, yüzlerce sporcu
ya rastgelinebilir. Nihayet bir 
gün gelir ki, bu yüzlerce sporcu 
aralarından en iyilerini ileriye 
atar. Onlar muhakkaktır ki, 
Rusyanm, belki de bütün Avru· 
panm en iyileridir. i 

Sovyet Rusyada herkes spor 
yapar demiştik. Sporun orada 
iki manası vardır. Biri, vücudu, 
bünyeyi kuvvetlendirmesi, diğe
ri de, bütün bir kütleyi, bütün 
bir ulusu, her an, seferber ola
bilecek bir durumda bulundur
mağa yaramasıdır. 

Bununla demek istiyoruz ki, 
Sovyet Rusya bütün ulusu ha· 
zır bulundurabilmek için spor
dan istifade eder. 

Sovyetlerde, her bakımdan 
kadın, erkeğin fal'kı olmadığı 
için; bu iki cins spor da yanyana 
omuz omuza yürüyebilir. 

Sovyetlerin milli günlerinde 
alınmış ve bize kadar ulaşabilen 
resimlerinde gördüğümüz gibi, 
tunç vücutlu Sovyet delikanlıla
rının yanında ayni diklikte, ayni 
çalakide kızlar da bulunuyor. 

işte bunlar gösterir ki, bugün 
kü Sovyet ulusu yetiştirdiği 
gençlik, daha doğrusu genç küt
le ile, daima ve her şeye hazır
dır. 

Rusların, en büyük stadları 
(Dinamo) stadıdır. Ancak bu· 
rası hakikaten kelimenin tam 
manasile bir dinamodur, çünkü 
bütün bir gençlik kudretini, kuv 
vetini. daha doğrusu her şeyi 
oradan alıyor. 

Bu stadyom, bütün sporların, 
toplandıkları makardır. 

1 Oraya kuşbakışile bakarsa-
nız, bir tarafta futbol oynandı
ğını, diğer taraf ta yüzüldüğünü, 
bir başka tarafta da. kürek çe-

kildiğini görürsünüz. O rada 
her spor yapılır .. Sovyet Rusya
da milletin her ferdi, sabah le. 
yin işine gitmeden evvel böyle 
kulüplere gelip cimnastiğini 
yapmak mecburiyetindedir. Ora 
da bunu, ne ihmal eden, ne de 
ihmal etmeği aklına getiren var
dır. 

işte Sovyet Rusya, gen 
elemanları böyle hazırlıyor. 

Bugün şehrimize gelecek 
lan Sovyet sporcuları da, demi 
yazımın içinde bahsettiğim, ay· 
ni ayarda olan yüzlerce, hattaı 
binlerce sporcunun içinden fış· 
kırmış olan (en iyi) terdir. 

lui kı%tarımı% Sov;yet sporculannı .sela mlıyorlar. 

Sovyet Sporcularla Spor 
Temaslarına Yarın Başlanıyor 
Bugün şehrimize gelen Sov

yet sporcuları yarın saat 11 de 
Taksim Abidesine çelenk koya
caklardır. İlk spor karşııaşması, 

yarın öğleden sonra Kadıköyün 
deki Fenerbahçe tenis kortların
da yapılacaktır. Tenis maçları 
12 de başlıyacaktır. 

Sovyet ve Türk futholculan 
saat on dörtte Fenerbahçe sta· 
dında karşılaşacaklardır. İlk es
krim müsabakası, yarın gPce 

20.30 ta Maksimde yapılacak 
tır. 

Belgrad da şiddeti 
Yer deprenmesi 

Belgrat, 12 (A.A.) - Dün ge~ 
Bosnanın kuzey bölgesinde Benaluk< 
da oldukça zorlu bir yerdepremi du 

yulmuştur. 5, 8, 10 ilktcşrin tarihle 
rinde de daha hafif depremler kay~ 
dilmiştir. Görülen zarar önemsiz v 
salt maddidir. 


