
---·------...,..~--------.-.--. 

15 
BIRINCITEŞRIN 

SALI 
1935 ... 

SAYISI 5 KURUŞ 

BUGUN SAYFA 

ISTANBUL 

SAYI 176-3479 
On Birinci YIL 

·SAHIPve 
B~ŞMUHARRIRl 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON Jl Müdür ı 24318. Yazı işlcrl ı 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310. 

Yemen Limanları Tahkim Ediliyor 
Cephelerde SükCtnet Var - ingiliz Somalisinden Bir Kabile 
Habeşlere Geçti - İngiltere Habeşistana Silah Gönderecek 

Vaziyet 
Dünkü telgraflar, cephelerde 

Önemli bir faaliyet olmadığını gös: 
t•nnektedir. ltalyanlar Aduadak~ 
eıki intikamlarını aldıktan sonra 
hQrekatı biraz gev§etmişlerdir. 
Şimdiki halde cephelerde yalnız 
llfok telek müsademeler olmakta • 
dır. 

Habe ler bir ltalyan tayyaresini 
llfetle diişürdüklerini bildirmekte • 
dirler. 

Cephelerdeki bu sükunetten Jo • 
fQyc herheıJİn nazaridikkati siya • 
•al durum üzerine çevrilmiştir. Bu· 
J'Qda vaziyet fudur: 

Cenevredeki zecri tedbirler ko· 
nıitesi, eksperler larafuıdan teklil 
edilen linanıal proğramın genel 
hatlarını kabul etmi~tir. 

lngiltere, Habeıistana yapılacak 
•ilah ihracatı üzerindeki ambargo· 
3'u kaldırmış, ve .zecri tedbirlerin 
tatbikine şimdiden baılanuftır. Bu 
•uretle lngiliz ıilôh fabrikaları Ha· 
beıutana .ilah ihraç edebilecek • 
lerdir. Yalnız ltalyanlar, silah HV• 

kiyatmda kullanılmamak §artile •. 

Aduva muharebesi esnaı;ında alınan resimlerden: Habeşler uçaklara ateş ediyorlar - Habeşler yerde sürünerek ilerliyorlar 

i tal yan Hareketi Biraz Durakladı r M a k i n e y e 

Adisababa • Ci.buti hattını bom
bardıman etmiyecelderini söyledik
lerinden, lnırili:z; ıevhiyatının hangi 
tarikle yapılabileceği noldcuı üze • 
rinde durulabilir. 
Şu muhakkaktır ki, ucri tedbir

ler fikri Avrupada çok yol almıf • 
lır. Fakat bu tedbirler harbi dur • 
aurmağa kô.li gelmeue o :z;aman ı.ıa 

"-;".,f ""' olacak? 
• Jour gazete.ti Gen«ur.eden aldiğı 

bır telefon haberine ütinaden ıun· 
lan yazmaktadır: 

"Zecri tedbirlerin on bef gün 
İçinde gayrikafi olduğu anlaşılacak 
olursa /ngilter•nİn abluka isteme· 
ie karar verdiği anlaşılıyor.,, 

Bu haberi dün Aclen'clen gelen 
bir telgraf haberile telif etmek la· 
zırtulır. Bu telgraf, Yemen imamı • 
"'"• Yemen sahillerindeki müdafaa 
noktalarını takviye ettiğini bildir • 
nıektedir. 

Fahat Fransa fimcliki halele bir 
ablukanın tatbikine tamamen aleyh 
tardır. Onun icin lngilterenin bu iı· 
tekte ne dere~eye kadar ileri gide· 
ceği bilinemiyor. Diğer taraftan, 
Muuolini'nin çok yakın dostların • 
dan olan General Ganibaldi'nin 
Roma;ya gideceği haber verilmek • 
ledir. lngiltere ile ltalya ara:fr.ncla 
ki aon durum gözönüncle bulundu • 
ı-ufocak oluraa bu ziyaretin büyük 
bir manan vardır. ........... ~--..,...., 
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Habeşler Bir italyan 
Uçağını Düşürdüler 

lngiliz Sefiri Adisababanın 
-EJZ.l c ' i l tedi 

Cibuti, 14 A.A. - Habeşler, j arasında Doğu Afrikasına hare-
11 Birinci teşrinde Cibuti - Adi- ket etmişlerdir. 
sabaha demiryolu üzerinde bu • Ad's b b d ki btl • . . ı a a a a ecne erın 
lunan Afden ıstasyonunda bır ı ı ·· 
I
.t ı w d.. .. .. 1 d' ta yaya m u r a c a a t 1 

ayan uçagını uşurmuş er ır. 

Pilot ile uçakta bulunan iki sü - Londra, 14 A.A. - Romada-
bay ölmüştür. 

İtalyanlara geçenler 
Asmara, 14 A.A .- İtalyan -

lara teslim olan Habeş muharip 
leri, Ogaden kabilelerinden bir 
çoğunun Adisaba'nm seferber -
lik emrine itaat etmediklerini 
söylüyorlar. ltalyaya sevgi bes
lemekle itham edilen birtakrm 
yerliler kurşuna dizilmişlerdir. 

Yeni askerler 
Messina, 14. A.A. - "Pie -

monte,, ve ''Toscana,, gemileri, 
sila fırkasına mensup kıt'aları 

alarak halkın coşkun gösterileri 

1> 
,;-. 

• d ,. 
4' tan 

Tigre Kumandanı Raı Seyyum 

ki İn~~It:re büyük elçisi, hal -
· yan hukumetinin dikkatini De

redoua ile Adisabamn külliyetli 
yab.ancı halk ile meskun, açık 
şehırler olduğu noktası üzerine 
çekmiştir. 

llabefİ8lancla, Şimal, Şark ve Cenup cephelerinde /talyan haı-ekiıl.ı· 
aın dün nasıl inkiıal ettiğini ue hücumların h.angi ütikametı'.e 

yapıldığını 11österir bir harita 

Bu müracaat, Adisababa üze • 
rine. ha~a taarruzlarr yapılması 
tehlıkesı me~zuu bahsedildiği sı 
rada, Habeşıstandaki yabancı 
devletler mümessilleri tarafın -
dan verilen bir karar üzerine ya 

[Arkası 9 uncuda] 

Verilirken 
Adiaaaba, 14 A .A . -Dagabur'· 

dan 1felen haberlere göre, lngiliz 
Somalisi hududu boyunca ltalyan 
kuvvetleri ile bir Habeı kabilesi 
cırcuında hanlı bir muharebe baş
lamıştır. lngiliz Somaliai makama· 
tmın bütün gayretlerine rağmen 
/ngiJiz Somalisinden bir Habe§ ka 
1-;ıe~: luırbc tutu,muı olan Habe~ 
kabil••ine iltihak •tmiıtir. 

Aksun alındı mı ? 
Aımara, 14 A.A. - Bugün bü· 

yük bir askeri hareket olmamq 
ise de /talyanlarm Habeşistan i
çinde ilerlemeai terakki göster
miştir. Aksumun aukutu, birçok 
kabile batkanlarının Ti1Iir mınta· 
kasında ita/yanlara muracaatt ve 
cenupta da /talyan hava kuvvet· 
lerinin Harrarın ancak 150 kilo
metre kodar cenubundaki yerleri 
bombardıman etmiş olmaları bun
lara delildir. 

Yeni bir hareket 
bekleniyor 

Asmara, 14 A.A. - Makalle 
i~ti.kametinde ltalyan kuvvetle
rınıı:ı pek yakında harekete geç
mesı bekleniyor. 
.......... ,~.._.._....... .......... 

8 inci sayfamızda : Ak
denizde İtalyan ve İngiliz 
sevkulceyş vaziyetine dair 
büyük bir harita bulacak-

• Habeş İtalyan harbine 
dair en son enstantaneler 
9 uncu sayfamızdadır. 

Yanhş bir haber 
. Dün gece geç vakit istatistik genel 

dır,:ktörlüğünden !JU telgrafı aldık: 
.. A ~kara, 14 (Çok aceledir) - Bu 

gunku Son Posta euetesinde nüfus 
saY_•mın~ müteakıp boekarhk vergisi 
l~s1• edıleceği hakkında verilen habe
rın ~sl.ı ,<>lmadığını ve sayrının hiçbir 
vera:ı •!_ıle alakası bulunmadığını ya
nnki n~sharuzın ilk sayfasında neı· 
retmenız ehemmiyetle rica olunur.,, 

htatistik Umum Md. Vekili 
Aybar 

İstatistik Genel direktörlüğünün 
bu telgrafını yukarıya aynen koyduk. 
B_aşbakanımızın nüfus sayımının hiç
bır .vcrg.i ile alakası olmadığı hakkın
~:ı.k! sarıh beyannamesi. hatta hergün 
ınılı~ binilen tramvaylarda bile asılı 
o~duguua gfüe bahsedilen haberin 
bır gazetede nasıl yer bulduğuna ve 
nasıl ortaya atıldığına hayret etme
mek kabil değildiı. 

Mason Locaları 
• 

Mason Localar1nın 
Çahşması Durdu 

Gizli Teşekkülün Tatil Edilme
sinden Ençok Masonlar Memnun 

Çalışmalar niçin durduruldu? 

Geçen yıllarda ·rürk masonlarının l'ransız masonıartle bır aı·ada 
;yaptıkları bir resmi kabulde çehilmiş resimlerinden 

Türk Yükselme cemiyeti (Farına- Bankası direktörü Muhiddin Osmana 
sonlar cemiyeti) adını taşıyan teşek- bildirilmiştir. Muhiddin Osman, Yiik· 
külün faaliyetini tatil ettiğini bildir- sek meşriki toplantıya çağırmış ve al· 
miştik. dığı emir üzerine mason localarının 

Toplantıları yasak eden emir. Tür- faaliyetlerini tatil ettiğini bildırmiş • 
kiye üstadı bamı lstanbul Emlak (Arkası 12 incide] 

Sovget Pro/ esörler 

Dün Üniversitede 
Konferans Verdiler 

Sovyet profeaorlerı UniveTaıtede konferansiarını veröyOTTar 
[Yazısı 12 inci sayfamn~dachrl 
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Dl1SöNDtJKCb 
YALAN! 

Bu yıl bilgiye akın var. 
Okullar az geliyor. Şubeler 

açıldı. 

Şubelerden evvel zihinler Cı. -

cılmış ki, çocuk yığınları, muha
sara altında bir şehir halkının 
fırınlara saldırışı gibi, okullara 
üşüşüyorlar. 

İnkılabın kara kuvvet üstüne 
en O'üzel ve en zorlu yüklenişi 
budur; kültür açlığı budur işte. 

Mukaddes akın! 
Sınıflar tıklım tıklım. Herbi • 

rinde, 25 • 30 talebeden fazla 
bulunmaması gerek olduğu hal
de 60 - 70 talebe. 

Kültürün mübarek ekmeğini 
yetiştiremiyoruz. Birer dilim 
alamıyanlar pek çok. 

Bilgi nimetine hasret, öğren
meğe ve anlamaya acıkmış bir 
halk. 

Artık, biz öğreticiler ve anla -
trcılar, kendi elverişsizliğimizin 
günahını halkın boynuna yük • 
liyen bedbinlik edebiyatımızı 
keselim. 

"Halk mektep istemiyor.'' 
Yalan 1 "Halk gazete istemi · 
yor ... Yalan! "Halk ciddi şey is
temiyor." Yalan 1 

Bizim yalanlarımız. 
Halk istiyor. Biz veremiyo • 

ru?. .. Bizde yok. 
Ve aczimizi maskelemek için 

uyduruyoruz: "Halk istemi • 
yor." 

Yalan! 
Peyami SAFA 

Şoförler arasında 
Yeni seçim 

IstHa eden Otomobilciler kurumu 
idare heyeti yerine seçilecek olan 
Kurumun seçme hazırlıklan dün ak· 
ı:am bitirilmiş ve acçim bu sabah baş· 
lamıştır. 

Seçimin çok gürültülü olacagı an
lası maktadır. Bilhassa, idare heyeti 
Hn kuvvetli namzetler gostercn iki 
grup çalışmalarını artırmışlardır. Tak 
sım mıntakası murahhaslarının dil
zcnlediği 1'Şercf listesi,. 43 kişiliktir 
ve namzetlerin en kuvvetlileri bu lis
te içindedir. Şeref listesinden seçile· 
cek olanların çalışacakları iş1cr hak
kında bugün hazırlanan bir program 
bütün toförlcrc dağıtılmıştır. 

4800 üy~i olan kurumun ~ni ida
re heyeti seçimi her halde çok müna
kaşalı ve hararetli olacaktır. Otomo
b kiler Kurumu muvakkat idare he
yeti, seçimin tam bir düzen içinde te· 
rcyanı için gereken tedbirleri almış
lardır. 

Zahire boraaıında dünkü 
fiatlar 

latanbul Tecim ve Zahire boraasın· 
da muamele gören maddelerin diınkiı 
fıyatlan ıunlardır: 

Arpa yemlik 4,20 kuruştan 11 ton, 
arpa biralık S,20 kuruıtan 150 ton, 
sert buğday S,37,5, 6,22,5, yumuıak 

buğday 7 ,25, 7 ,35, ekstra buğday 

1,22,5, 8,10 kurup kadar 705 ton, iç 
tombul fındık 43, 43,20 kuruştan 
45040 kilo, san mısır 4,10, 4,12,5 ku· 
ruştan 65 ton, yulaf 3,30, 4 kuruştan 
6 4ton, ekstra zeytinyağı 34, 35 ku· 
ruştan 11228 kilo satılmıştır. Yumur
ta çift yarım sandık 23, 24 lira arasın· 
da muamele görmüıtür. Hamburg pi
yasasına 25034 kilo tiftik çıkat yapıl· 
mı§tır. 

No. 59 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BED1 

Yarım saat kadar ıaonra, yan yana 
uzanrnıı, içinde pek yakın hatıraların 
lezzetleri tüten 11cak ve yorgun göz. 
lerle biribirlıerine bakıyorlardı. Se· 
fon bir elini Cemilenin hafif üıümüı 
çıplak kolu üıtüne koyarak: 

- Şu 11kıntılı günler gecsin, de· 
di, artık hazrrlığa baılıyalnn, değll 
mi? K.i.iıtlannuz uılmı. Niki.h mua· 
me1esi bir ay 4ıadar ıürüyor. Ha-hal· 
de kıta doğru h411' teY biter. Yarın 
ben tekrar ıirket müdirine aidece· 
iim, babam kurtulduktan aonra ba· 
na olan vaadini yerine ıetirmeainin 
daha kolaylaıtıitm kendiıine habr· 
ıatacaiJın. Bir it bulur..un çok çalı
tacaiım, Cemile, çok... Şeflerime 
hayret verece;irn. On kiıiy:e bedel 
bir faaliyetim olacalc. Ve ıörec:eluin, 
knz, mmz, ber teYe raimerı kısa bir 
zamanda kazandığım para artacak. O 
2.&mlln iatediiin gibi yaııyacağız. He
le bir ünivenitıeyi bitireyim, iki kat 
calrıacağllll. Her işin batı baıbamm 
kurtulmasıydı. O da oldu. Artık hiç 
korkum yok. Hatta timdiden evlen· 
rne huırhtm- baflaTdıtr ama her ter 

Ay sonuna kadar 
Onbin gö~men 
Gelecek 

)': 
Kışın yaklaşması dolayısilc son gün 

lerdc koml}u memleketlerden yurdu
muza gelen muhacirler artmıştır. 

Dun de Nazım vapurılc Köstcncc
den şehrimize 1300 muhacir gelmiş • 
tir. Göçmenler limanımızda sıhhi mu· 
ayenelcri yapıldıktan sonra iskan e
dilmek üzere Tckirdağına gönderil • 
mişlcrdir. Bu seneki muhaceret bu 
ax sonuna kadar devam edecek ve 
bundan sonra kıl} mevsimi girmesi do 
layrsi'e göçmen isleri nihayet bula • 
caktır. Maamafih bu ay sonuna kadar 
yurdumuza gelecek muhacir miktarı 
on bine yakındır. 

Alakadarların söylediklerine göre 
gelecek sene komşu milletlerden mem 
leketimize çok muhacir gelecektir. 
Bilhassa bu akının Romanya htikumc· 
tile anlaıma yapıldığı takdirde Ro
manyadan olacağı umulmaktadır. 

Şimdi Ankarada bulunan Bükres 
elçimiz Suphi Tanrıöver hükumet1~ 
muhacir i~lcri üzerinde temaslar yap· 
makta ve Romanya hilkumctile yapı· 
lacak olan müzakerelere e11as teşkil e
decek yeni direktifler almaktadır. 
Bükreş elçimiz birkaç güM kadar şeh 
rimize dönerek Bilkrcşe hareket ede· 
tektir. Romanyada yapılacak olan mil 
zakerelcr için Bükreştc hususi bir 
komisyon kurulacak ve bu komisvon 
buna ait isleri iju kış içerisinde biti
recektir. Gelecek ilkbaharna itibaren 
ve hUkumctimizin Trakyadaki hazır· 
hklan tamam1amasından sonra mu • 
haccrct akını tekrar başlayacaktır. 

Telefon ücretleri 
Yarı yarıya inecek 
Şehirler arası telefon tesisatına bağ 

lanmak üzere Avrupaya sipariş edi
len üç tane yeni kuranportör gümrü
ğe gelmiştir. Bunlar bir iki güne ka· 
dar gümriıktcn çıkanlarak yerlerine 
takılacaktır. Yeni ilave edilecek bu 
cihazlarla bilhassa Ankara ile lstan • 
bul arasındaki mükaleme· erde çekilen 
güçlükler ortadan kalchnlacaktır. Bu 
suretle eskiden tehirler arası hatlar • 
da ayni zamanda en fazla Uç kiJi ko
nuşurken şimdi dokuz kiti konuşabi • 
leccktir. 

Türkiycde yeniden kurulacak otan 
telefon idareleri için hazırlanan yeni 
telefon kanunu yakında Kamutaydan 
çıkacaktır. Bu kanunun neşrinden 
sonra telefon mükaleme ücrctlcri'c tc· 
siNt paraları y.n yar•y• ucu-..lay-aı. 
tır. 

Istanbul Tel .. ln., irhıreııinin hüku • 
"'ete geçmesinden sonra yapılan tt>·· 

lciklcrde tesisctl paı olcır.nın fazlalığı 
şehir içindeki telefon teskilatının nok· 
san oluşundan ileri geldiği anla§ılmı ·• 
tır. 

Telefon kab1otarının konmakta olan 
tevzi kutuları lstanbul telefon teşkila
tında hemen hemen bin metre mesafe 
ile yapılmıştır. Halbuki Ankara tele· 
fon tesisatının mühim bir kısmında 
bu mesafe bozuktur. lştc bundan do
layı Ankarada yüz metrelik bir tcsi· 
sat isin 25 lira verilirken Istanbulda 
h-ı mesafenin çokluğundan ayni te· 
ıisat için yüz liraya yakm bir para 
sarfedilmcktedir. Yeni kanun ile bil
hassa bu cihet gözöniındc tutulacak 
ve lstanbul kablo teıkilitının de yiiz 
metrede bir taksimine girişilecek, bu 
olmazsa tesisat paralan bu takıimıt· 
tın !JCkline göre her yüz metre için 
25 lira tayin edilecektir. 

Bundan ba,ka şehrin her noktasın
da telefon tcsısatı bulunabilmesini te
min için telefon kablosu bulunmıyan 
ııcmtlcre yeni kablo tcfd,~atı yapıla -
caktır. Buna ait malzeme yakında A'\!
rupaya sipadş edilecektir. Bu suretle 
yeni teşkilat vasıtasilc eskiden tele· 

yerli yerini bulmadan istemiyorum. , 
Ondan sonra dütüneceğimiz hiçbir 
teY kalmaz. Yalnız ıenin saadetin 
İçin çalışırnn. Değil mi? 

Cemile hafifçe arka Üstü dönmüş
tü. Biraz evvd Selimin yüzünden 
aynlmıyan göz.leri. timdi, tavanda, 
klll"ltık bir yazıyı okumıya çalıtlYOt'• 
muş gibi tek bir nOktanrr. üstüne ko
yu bir dikkatle yapıımıttı. Katları j 
çatiktı. Yüzünün deri•inde bazdan 
ziyade büyük bir İç 11kınhıınm do- jl 

ğum anlanna mahsus ge1'ginlik ve 
uçukluk vardı. Arada biT derin ne· 
fesler halinde içini ıiıiren büyüle his 
dalgalannı salveTİyor, gözlerini y11n 
ıü:r.ü,ror, 11mııkı kapalı duran du
daklannn Öne doğnı hafif uzantile 
gittikçe artan bir ruh ııkmt11ının 
iıaretini veriyordu. 

Buna dikkat eden Selim sordu: 
- Ne düşünüyonuft? Nen nr? 

Bir ıeye üzülüyor P,iıin. 
Cemile cevap vermedi. Ayni hali 

muhafaza etmekteki 11rariyle biraz 
evvelkinden daha tehlikeli bir dunı
fU vardı. Kolunu Selimin eli altın· 
dan çekti. Şimdi daha ıık nefes alı· 
yordu. 

Selim korkunun peıleıtirdiii bir 
sesle: 

- Nen var? diye tekrarladı. 
O vakit Oemile birdenbire yere 

atlıyarak çıplalc ayaklanna acele İı· 
ka11>inlerini geçirdi ve elle~ini arka-

- -
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Ne Dersiniz? 
HiÇ SORACAK YOK MU ? 

Uzun ha.zırlıklardan •onra /s- ı çıkarması çok faydalı olur, E· 
tanbulcla yapılan Altıncı Balkan ğer bir ~ey yoksa onu da ortaya 
oyunlannın ckabinde bir Jstanbul döküp nihayet memleketin yaptı· 
11a:ıcte•i bütün nvahire rağmen iı ve eıe dosta beğcndircliği bü
bu oyunla,.ın çok /ena tertip edil- yük bir apor; gençlik ve medenİ· 
diğini; verilen paraların hedere- yet hareketinin az. çok bir fÜphe 
dildiğini; Türk kudretini tem•il altında bırakılması doğru değil· 
edecek milli takımın aç ve açık dir. Suçlular varsa ortaya koyup 
bırakıldığını l)e bu i§in adeta bir temizlerin ıerefini kurtarmak; e
lacia olduğunu ya:clı durdu. Ga- ğer yapılan isnatlar esaasıua ya
zetenin göğsünü gere gere ve bu [ancıları meydana koyup tarize 
kadar büyük bir ısrarla yazdığı uğrayanları müdafaa etmek çok 
ya:zılarcı hiç kinue cevap vermedi. lüzumludur. 
Belki de veremedi. Kim temin fi• Bizim yurtta her spor hareketi 
der ki bu söylenen sözler yalan- akabinde koparılan çığlıklar; va. 
dır. Ve yahut doğrudur. Bi~im bil· veylôlar daima sporun aleyhine 
diğimi:z bu oyunları tertip için bir neticeler vermiıtir. Bunun sebebi; 
yük.ek komite teıkil edilmiıti. O o çığlıkların hakiki kıymetinin or
yüksek komitede birtakım yüksek taya konmamıı olmasıdır. 
jah•İyetler de bulunuyordu. Eğer sporu ileri götürmek; yol-

Balkan oyunları hakkında ya· suz.lukları; hah61z.lıkları ahlaksız.. 

pılan ithamlarla bu yÜksek ko. lıkları kökünden •Ökmek istiyor. 
mitenin herkeşten evvel alakalı aak bunu ausmahla temin edeme
olduiu -<;z. götürmu bir hakikat. yiz. Onun için; yük.e.k kontrol va. 
tir. Demir tauında dövülür. Bal- zilesi olanların hem•n ife el ata. 
kan oyunları hakkında ileri geri rak dediğimiz gibi varsa suçluyu; 
h•rıey söylenirken bu iıin kontro. yokıa yalancıyı ortaya atmasile 
lü ve yükselt nezaretile alakalı 0 • ancak bu gifrültüleri tasfiye ede. 
lanların hemen İfc el atıp gizli biliriz.. Biz böyle dü§ünüyoruz. 

pilllikl•r var•a bunlar• meydana Siz ne dersiniz ? 

Van gölündeki nakliyat 
İf leri genif letiliyor 

Van gölünde nakliyat işleri üzerin
de yapılacak olan ı lahat için tetkik
lerde bulunan Ekonomi Bakanlıgı ka
botaJ genci direktörtı Ayet Altuğ şeh
rimize gelmiş ve dün akşam Ankara· 
ya hareket ctm'ştir. 

Van gölündeki bugünkü nakliyat 
servis" eri ihtiyacı karşılayamamakta • 
dır. lleride y?pılacak ıslahat ile göl • 
deki vesaitin miktarı artınlacak ve 
göl sahilindeki bütün köylere nakli· 
yat yapılabilmesi temin ed ·ıccektir. 
Bunun için de lçişleri Bakanlığına 
bağlı ol;ın göldeki işletme direktörlü
ğünü Ekonomi Bakan'ığına rapte-t
mek üzere bir kanun layihası nazır -
!anmaktadır. 

Ankaraya giden Kalıotaj genci di· 
rektltr .. Allct-Altuğ .hiiti4ı bu J laha
ta esas te 1Ci1 edecek olan ra-poı'Unu 

bugünlerde Bakanlığa verecektir. 

Tramvay Soıyeteıi borcunu 
ödüyor 

Tramvay Sosyetesi hükumete borç
lu olduğu bir milyon yedi yüz bin li· 
rayı ödemiye devam ediyor. Sosyete 
yeniden ı S bin lira daha vermiştir. 
Bundan sonra da her ay 15 bin lira 
vererek borcunu tamamen ödeyecek
tir. 

Belediyenin tahailitr arttırılacak 
Belediye vergilerinin tahsilinde güç 

Hık çekildiği an'aşılmış ve ı,unun Ö· 
nüne geçmek için hangi vergilerin 
hangi aylarda tahsili gerektiği ve na
sıl tahsilat yapılacağı hakkında bir 
talimatname hazırlatarak şulxlerc ya
yılmıştır. Memurlar bu talimatnameye 
göre hareket edeceklerdir. Yol vcrgi
Eınin ikinci taksiti bu ay kesilecektir. 
Diğer taraftan vergilerin süratle tah· 
,;ili için yol vergisi memurlarının di· 
ğer vergi tahsili işlerinde de çalışma
ları ayrıca karar altına alınarak ilgi
lilere bildirilmiştir. 

~~----~--~----
fon tesisatı bulunmıyan bir~ok kenar 
semtler de tcldona kavuşmuş ola· 
caktır. 

una koyarak, Selimin karşısın<la, a· 
yakta durdu. Biraz evvel tavana dİ· 
kili duran bakışları bu ıefer Selimin 
gözlerini çiviliyen harikulade keıkin 
bir ifade içindaydi. Boğazından pÜ· 

rüzıüz çıplak, yÜk5ek bir ıes çıktı: 
- Avanak! Sen gene burada, bu 

ıözleri Nahideye kimbilir kaç defa 
söyledin! Ben ıcni yerinde yakala· 

Partinin 
Dünkü ziyafeti 

Cumhuriyet Halk Partisi Istanbul 
bdşkanı Hilmi dün Tokatliyan ote -
ıir.de misafir Sovyc. profesör ve spor 
cuları şerefine bir öğle şöleni vermiş
tır. Şölende Parti, hiıkumct ileri ge
lenleri, sporcular, Sovyet Büyük El
çisi Karahan da bulunmu tur. Çok 
s;r:n mi bir hava içinde gecen bu zi
yafette, Başkan Hilmi, kısa. fakat. 
Türk - Rus dostluğunun ve spor ka
filelerinin tanış ziyaretlerindeki ka· 
tan.çları izah eden bir söylev vermiş. 
kafıle başkanı tarafından cevap vcril
micıtir. 

Şölen saat on a'tıya kadar sürmüş. 
bundan sonra Sovyet misafirlere ge· 
hiı gezdirilm "ştir. 

Cumuriyet Genç]er Mahfe ının 
çalışmaları 

Cumuriyet Gençler Mahfeli. 935 yı
lı çalı ma programını tatbik etmıyc 

başlamıştır. Bu münasebetle Pazar 
günü Beyoghı Halkevindc bilylik bir 
musamere verilmiş ve Molierden ter
cüme olunan Debazlık bilyUk bir ba
~rıkla temsil edilmiştir. Mahfelin kış 
czonu için hazırladığı gösterit çalış

ma programı zengindir. Bundan son· 
ra, halka her hafta sırasilc (Palavra, 
Zaman bir rüyadır, Balmumcular, Şe
hir barın garsonu. Kalamış pansiyo
nu. Yan'ışhklar serisi) komedi ve tem 
sillcri gösterilecektir. 

Hidematı umumiye müeueaele
rinde Pazar tatili yapılmıyacak 

Hafta tatili kanununun tatbikinden 
onra ortaya bazı yanlışlıklar çıkmış, 

bu arada hidcmat'- umumiyeyc mütc-
a1lik müesseselerde de Pazar tatili 
yaprlmağa başlamıştı. Bu hususta bü· 
tün yanlıtlıklar incelenerek düzenine 
konmu~ ve hidcmatı umumiycye mü
tcalfik müesseselerde pazar tatili ya· 
pılmıyacağı bildirilmiştir. 

• 

mak ve ut&ndırmak i~in burada bu
luşmamızı i edim, iki kız ara.sındnki 
farkı yerind~ anlaman laz.ımdı. O da 
oldu. Sen beni kıtndırdın, oldu bitti 
mi ıanıvorsun? Pastacı dükkanında 

söylediklerine inandım mı? Hepsini 
yuttum mu? Aptal mıyım ben? Aııl 
aptal sensin, •eni ıenl işte böyle ya. 
kalanının. Avanak! Ben ıeni ıevİ· 

KUÇUK HABERLER 

•Kabataş ve Haydarpaşa liseleri 
Almanca öğretmeni Ludneri yarala
yan Burhanın bugünlerde Bursadan 
şehrimize getirilmesi muhtemeldir. 

• Pariste bir firma, memleketimiz
den taze pamuk istemektedir. Bu is
tekten ilgi i tecimenler haberdar edil
miştir. Bu işle alakalı olanlar, bir iki 
gun içinde firma ile temasa geçecek
lerdir. 

• On beş gllndenberi siırmekte o
lan parti kamun kongreleri bitm:ştir. 
Her kamunun dertleri te bit edilmis
tir. Bunların gerektiği kadar düzeni
ne konmasına calı1ılacaktır. 

• Elektrik tarife komisyonu toplan 
mış ve üç aylık elektrik tarifesini 
14. 7 5 tc ipka etmiştir. 

• Kurtuluş yangınında ev•cri ya
nan 53 nufus aileye kızılay tarafın· 
dan yard m edilmiştir. Kızılay bu ai
lelere dün, battaniye, iç pantalonu, 
fan ile, ceket ve saire olmak üzere ı 7 
kalem eşya tevzi etmiştir. 

Ciayrimübadiller 
Ankaraya heyet 
Gönderecekler 

Bugünlerde yeniden gayrimü
badil bonosu çıkarılıp çıkarılmı
yacağı ve gaycimübadil işleri 
hakkında bir yazanınız gayri 
mübadiller cemiyeti ileri gelen
leri1e görüşmüştür. Bunlardan 
bir şahıs yazıcımıza demiştir ki: 

- Şimdiki halde bir bono tev
zii bahis mevzuu olamaz. Dağı • 
tılan bonoların büyük kısmı he
nüz imha edilmiş değildir. Bu -
gün yapılan teşebbüsler nakdi 
bir tevzi istihsaline matuftur. 
iyi olrnıyan gayrimübadıllerin 
hallerini bir dereceye kadar dü
zeltebilecek ve eldeki bonoların 
kıymetlendirilmesine de yardım 
edecektir. 

Gayrimübadil bir parça ol -
sun ihtiyaçtan uzak kalırsa bo
nosunu gidip yok pahasına sar
rafa vermez. Bugiin her gayri 
mübadil elindeki bononun bir 
kıymeti olduğunu bilir. Bonosu
nu ancak pek zorlu bir ihtıyaç 
karşısında elinden çıkarır. 

Ankaraya bir hey•et ~itmek 
dL,ıüncesi vardır Hiikumeti -
-ınızaen rıca eaneı.::t:.K 1jıt: n:ı aı cı-

sında bonoların kıymetlendiril
mesi işi de vardır. 

İdare hey'eti mutat toplantı
larını yapmaktadır. Cuma gün
leri saat 1 O dan 3 e kadar 
reis ve üyelerden birkaçı cenıi -
yette bulunarak alakadarları 
dinlemektedir. ----

Sayım günü yakla,ıyor 
Genel nüfus sayımı için ya -

pdmak"ta olan hazırlıklarım son 
defa gözden geçirmek üzere ge
nel istatistik direktörü Celal Ay 
ba ile İsviçre genel nüfus direk
törü Brüsvayler yarın Ankara • 
dan şehrimize geleceklerdir. 

Celfıl Ayba 1stanbulda sayım 
hakkında bir konferans verecek
tir. 

20 birinciteşrin sayım günün
de evlerinden dışarıya çıkacak 
ilgili kimselere vesikalar verıl -
meğe başlanmıştır. Sefirler ve 
konsoloslara da serbestlik vesi
kaları verilecektir. 

yordum. Sana kendimi verdim. Hala 
da seviyonım. Fakat o yalanmı fitil 
fitil burnundan retireceğim. Hıncnnı 
almadan senin yüzünü bir daha gÖ· 
recck değilim. Zannetme ki sana 
ba•ka erkeklerle fcnaldc yapacağım? 
Hayn-1 Tahıinle beraber oturmıya 
razı oldum ama ıecelui değil. Ne o, 
ne hiç kimse bana elini ıüremez. Fa· 
kat sen de beraber. Cemileyi gönni· 
yecekıin bir daha. Uzun zaman gÖr· 
miyecekıin. Günahın temizleninceye 
kadar. Nasıl, ne vakit temizlenir o? 
Ben bilirim. 

Selim de hemen doğl-ulup oturdu. 
Kollarının yorgun bir kanat çırp•tı 
andıran hafif lmnıldanııı içinde gev
tek bir dunışla : 

- Cemile! dedi. 
Cemile onun taklidini yaparak tek· 

rarladı: 

- Cemile! Şu tavanm, ıu duvann, 
ıu yaatriın dili olsa da söylese ... 
Kimbilir sen kaç defa ona da, ağla
maklı, yakarıtlı ıüinle iımini ıöyle
din. "Cemile!., ha? Buyurun beyim, 
ıultanım, ıehzadan. terliklerinizi çe
vireyim mi paıam? l\~n senin cariyc
nim, benj sat, ıav, döğ, as, kes, öl. 
dür, kulunum, kölenim, halayığınım 
değil mi? On karı, vüı. karı dı-_ha R· 

labtlirsin. Pınl •.. iki gözitmün iki 
bebeği, pışş, pın .. Yağma yo! ! Süt
lü kahveni getireyim mi? LA-.-. ":I'. i'C. 
tİrİp ayaklarnı yıkıyayrm mı? Kllm• 

SON SINIFTAN 
ÇIKARILANLAR 

Mühendis mektebinin son sı 
nrf mdan bazı talebeleri, iki 
arka arkaya ayni sınıf ta kaldı 
ları için çıkarmışlar. 

Ben bu işe şaşum ! Son sını 
kadar gelip, yani ilk, orta, li 
tahsillerini yaptıktan sonr 
yüksek bir mektebin son sınıfı 
na kadar yükselebilip burada i 
yıl yerinde sayan ve bunun içi 
de mektepten çıkarılan bu tal 
beler .. 

Bu nasıl olur? 
Tahsil silsilesinin bütün basa 

maklarını. tırmandıktan son 
son basamakta iki yıl kalan bı 
talebenin yalnız kendisi mi suç 
ludur. 

Bu son basamakta iki yıl ka 
lıştan okutucuların da suçu yo 
mudur? 

O kutucuların suçu yok! De 
sek, bütün kabahati son smıft 
dönen talebelere yükletsek, on 
ların o son basamağa kadar yul.: 
selebilmiş olmalarını nasıl izal 
edebiliriz? 

Yüksek bir mektebin son ti 
nıfından talebe çıkarılırken ço 
ince uzun, düşünmek tazunge 
lir? 

Bir hasta, biraz da doktorla 
rm yüzünden, çabuk iyi o'amı -
yor diye nasıl bir hastanedef'I 
çıkartılamazsa, bir talebe de 
mektebinden öyle çıkartıhmaı .• 

Orhan SELİM 

Türk-Yunan mütterek ofisi 
Türk - Yunan miıştcrck ofisindeıd 

Yunan delegesi Fufas, dün Türkofit 
direktörü Mahmut Celal Ulueri ziya· 
ret ctmi tir. 

Bir buçuk saat süren konuşma sıra• 
sında yeni Tiırk - Yunan tecim anlar 
masının ortaya koydugu halli lfıztf1'1 
gelen meseleler görüşülmüş ve pratı1' 
bazı formüller kararlaştırılmıştır. 

Ankara<ian bu hususta beklenen i• 
uıhnamc ve talimatname gcldiktcrı 
sonra bu anlaşma Uzcrindc aksaksıS 
bir çalışmıya imkan verilmiştir. 

Haydarpafa hastanesi bütün 
ihtiyacı karşılıyacak 

rani'ar"ın hastanesız ikten sıKı.nti çek -
1ikleri ve bu vaziyetın birçok defa i• 
kayet mevzuu oldugu maliimdur. Srh• 
hat direktörHıgu, :r.abıta vakalarınd• 
ve acele vazıyetlerde Uskudar Zeynep 
Kamil hastancsıne hasta alınmasını a• 
Uıkadarlara bildirmi tir. Sıhhat direk· 
törü Ali Rıza Baysun, bu hususta de· 
miştir ki: 
"- Haydarpaşa Nümunc hastane• 

si tam teşkilatla ve 250 yataklı ola· 
rak 29 Tcşrinievveldc Açılacaktır. BU 
hastane Aqadolu yakasının bütün ıb· 
tiyacını temin cdeccktır ... 

Lüks kibrit çıkaTılacak 
Kibrit sosyetesinde piyasayı yenf· 

den çıkarılacak lüks kibritler uzcrin· 
de gereken çalışmalara devam otun • 
maktadır. Bu hususta Ekonomi aa· 
l.anhğında yapılmakta otan milzake • 
reye iştirak etmek iizcre Kibrit Soı· 
yetcsi yardircktörli Hamdi Ankara)'-' 
gitmiştir. Müzakerelerin sonucunda 
kararlaştırılacak şekillere uygun ol•· 
rak lüks kibritler yaptırılacaktır. 

Küçiik kibritlerin tekrar çıkarıtrn•" 
sı şimdilik düşünlilmcmektedir. çu11· 
kü, Büyükdcredcki kibrit fabrikasırı• 
da mevcut tesisat bu kibritlerin çıkil" 
rılmasına müsait değildir. 

çıyı getireyim mi? Beni çırılçıplıalı 
soyup esirci gibi döğler mitıin? Be" 
sevdiğim için bunlara ıeve ıeve lca~ 
lanmaz değillm. Fakat her ıey 11c1 

olmalı. Nahide hanım ha?.. Sevtiıt• 
ler. Kızın kabahati yok. Ben onu el• 
müdafaa edeceğim. Sen ümit verrııit• 
ıin, ıevmit ıeni. Şimdi ne yüzle ı,.• 
na gelirsin? Ona gitsen bana kart" 
bana eclsen ona karşı alçaklık of ut 
Tevekkeli bu memlekette kadmıt' 
ahlakı dü4müyorl Şimdi o da, ben d• 
ne yapıak hakkımızdır. , 

Cemile oturdu ve çoraplarını 1_!1' 
mele başladı. Selim bir kelime to'f" 
!emiyordu. O da yere atladı. 

Uzun ıüren bir seaıizlik içiod' 
hurrlandıla,.. 

1 
Cemile Selimin kartmnda durd11

• 

- Sakın l dedi, ağzmı açıp ta ~ 
na bir kelime söyleme. Ben mü.- · 
etmedikçe ıen beni bir daha ıört"; 
yeceksin, bana bir tdl kelime .ö•1 
miyecduin, anladm mı? 

Allaha 11marladık. r 
Cemile aiır ağır vürüyel'ek • .,

tıman kan111ndan çıktı. 
Selim de arkasından gelİ\•ordu· •"İ 
Cemile apartnnan merdiveni~ 

de 3ğrr "ğır ahenkli achmll.U'la iri";.,. 
Trabzanın ba'ında duran Se :,.fi 

ona, aradaki meıafo ile meb•u .. (ff 
müteıt1'ıip olarak Rrtan bir tee•'~1 t•• 
ve nafile yere onun bir veda bil 

1 

nı arıyarak bakıyordu. l 
f Arkıısı \'ıır 
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Celal Bayar Cevap Verdi 

"Afyon Kartelinin iyi Veya Kötü Hareketleri 
Yüzünden Arsıulusal Kuruma 

Karşı Olan Bağhhğımızı Bozmayız ... ,, 
Ankara, 14 (Ozel aytanmu bildiri· 

Yor) - Kamutay Tevfik Fikretin 
başkanlığında toplandı. Celse açılın -
ta Afyon saylavı Ber~ Türkerin af· 
l'on n:ıesel esi hakkındaki sual takriri· 
ne Ekonomi Bakanı Celal Bayar ce • 
"ap vermiştir. 

Celil Bayar'm cevabı 
Celal Bayar dedi ki : 
"Sual soran sayın arkadaşım Tür

!ker, afyon kartelini Uluslar cemiyeti
ne bağlı bir müessese olarak telakki 
ediyor ve sualini ona göre tanzim cdi· 
l'or. Halbuki bu kartel Avrupada alı§ 
"~ satış i~in hususi mahiyette teşek
ltul etmiş bir sindikadır. Bunun hata· 
ıtndan Cemiyeti Akvama bir mesuli· 
l'.ct teveccüh ctmege ve buna Cemiye
ti Akvama bağlı olcuğumuz h~~
lcre tevdi etmesine maddeten imkan 
gi:ırrnüyorum. Cevabım bundan ibaret 
tir . ., 

Berç Türkerin. afyon meselesinin 
&on durumu il.zerinde neler düşündü
g.Unü öğrenmek yolunda.ki aöy~e
~~crins de Bakan şu cevabı vcrtnı§· 

''- Afyon mesele.1Sini hilkılmet ele 
'11l'lıştır. Bendeniz aualin ruhuna gö· 
~c cevap verdim. Bu kartel Isvi~re, 
A.lınanya, Fransa ve Ingiltere mem· 
lckctleri fabrikalarından ibaret olmak 
tlıcrc teşekkül etmiştir, aindikanzn 
l?ıahiyeti hakkında müsaadenizle aöz 

söylemiyeceğim. 
Çünkü bu kabil müesseseler hak • 

kında burada müzakere cereyan eder· 
ken her ııözün mutlaka elimizde bir 
vesikası olması lazımdzr. Bunun için 
bu sindikamn leh ve aleyhinde söz 
söylemekten içtinap ediyorum. Fakat 
afyon faaliyetimiz hakkında hükumet 
bunu tetkik etmiş ve etmekte devam 
ediyor. Kendilerine vermek istediğim 
cevap bu kartelin Cmiyeti Akvama 
bağlı olduğu şeklinde kendilerinin be
yanatından ileri gelmiştir. Verdikleri 
konglisyon şudur ki, afyon karteli 
gayri tabii hareket ediyor. Bu taay
yün ettiği takdirde biz Cemiyeti Ak
vama karşı bağlı bulunduğumuz ta • 
ahhüdü çözelim diyorlar. Bendeniz 
diyorum ki, kartel iyi hareket edebi
lir, fena hareket edebilir ve kartelin 
fenahğından dolayı bizim Cemiyeti 
Akvama karşı bağhlığmuzı çözmeğe 
maddeten imkan yoktur. Bunu arzet· 
mek isterim.,, 

Kredi kooperatiflf!ıİ 
Bundan sonra kredi kooperatifleri

nin encilmene giden maddeleri daha 
gelmediğinden idare heyetinin Kamu
tay 1935 yzh bütçesine bağlı ve cet
velinde değişiklik yaptlmasına ve Ka 
mutay 935 yılı bütçesinde miinakale 
yapılmasına dair kanun projeleri oku
narak kabul edildi. 

Münhal memuriyetlerde kullanıla· 

cak vekillere verilecek vekalet aylık
larmm ne suretle ve hangi tarıhten 
itibaren hesap edilceğinin tayini ve 
üç sübayla 38 nefere verilecek para 
mükafatı hakkındaki proje de görü
süldükten sonra ruznamcnin birinci 
görüşülmesi yapılacak olan maddele
rine geçildi. 

Zirai satrı kooperatifler~ ve birlik
leri kurulması hakkındaki kanunun 
komisyona giden yirminci maddesi o
kunarak kabul edildi. Limanlar kanu
nunun yedinci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun projesi, Dış 
Bakanlık tatbik harçları hakkındaki 
kanuna bağh cetvele bir fıkra eklen
mesine ve bu cetvelden iki fıkra çıka· 
rzlmasına dair kanun projeleri, lzmir 
rıhtım şirketinin ihtiyacı ile tesisatı
nın satın alınmasına dair olan kanun 
projeai ve kuvvetli tayin kanununun 
üçüncü maddesinin deiiştirilmesine 
öair kanun projcsile SU Bakanlığına 
bağlı teşekküllerde kullanılacak yaban 
cı devlet mütehassıs ve ustalarla hük· 
mü üç seneye kadar sürecek mukave
leler akdine SU Bakanına salahiyet 
verilmesi hakkındaki kanun projesi, 
1942 sayılı kanunun ikinci maddesin
de yazılı müddetin üç yıl daha uza
tilması hakkındaki kanun projelerinin 
birinci görüşmeleri yapılarak madde
ler kabul edildi. Karıtutay perşembe 
günü toplanacaktır. 

Kahvelerde 
iskambil oyunu i~Dn Atatürkün Diskuru 

ismet inönünün 
Kondilise telgrafı 

~üsaade isteniyor A 1 f 
Ankara, 14 (Ozel aytamnız bildiri· ·r S 1 U U S a 

Ankara, 14 A.A. - Yeni Yu
nan kabinesinin teşekkülii r.ıüna 
sebetiyle Başbakan İsmet İnönü 
ile General Kondilis ara5ında a
şağıdaki telgraflar teati olun -
muştur: 

)or) - Ankara 9arbaylığı da dahil D d 
olduğu halde b i r ç o k ' a r • uru m a a 
bayhklarda kahvehane ve gazinolar-
da kağıt oyununu menetmiş olmaları T Ed k 
J.iizünden Finans Bakanhğrna şika • emas ece 
}'etler vaki olmuştur. Bakanbk vazi-

S. E. İsmet lnönü 
Bakanlar Kurulu Başkanı }'cti tetkik etmiş ve bu hususta bir 

\arar verebilmek i~in Iç Bakanlığın 
1 i. haz• • .--·· '" Fin.-,,., 'R~k:ın 16•, ınenın ve ıztlaym zararını 

; l?ıucip olan vaziyet hakkında ne dü
Uniıldugünün bildirilmetıini istemek

ledır. 

Yüzde otuz bete indi 
. 'Ankara, 14 (Ozel aytarımız bildi-

11Yor) - lnşaat mevsiminin bitmesi 
l'lliinasebetile Emlak ve Eytam ban • 
itası ikraz muamelelerindeki nisbeti 
;ilzde 35 e indirmeğe karar vermiş· 
tır. -
Almanyanın Cenev
reden ~ekilmesi 

Berlin, 14 A.A. - iç Bakanı 
l!'rik, Sabruk'ta söylediği bir nu
tukta Almanyanın, Uluslar Sos
}'etesinden, yarın katiyet kesbe
decek olan, çıkışını hatırlattık· 
tan sonra bundan dolayı Alman 
rada herkesin sevindiğini söy -
ellıiş ve Sar'ın pek yakında Al
~an devletlerinden birine bağ-
anacağım bildirmiştir. Bakan 

bu devletin ismini tasrih etme • 
llıişse de bu herhalde Bavyera 
Olacaktır. 

Bakan, yakında neşredilecek 
kanunlarla yahudilerin ekono -
llıik faaliyetinin, her türlü mün
~erit icraatın önüne geçilmek 
\lzere, tahdit edileceğini haber 
Vermiştir. 

Ankara, 14(0zel aytamnızdan)- Ankara 
Kamutay lkinciteşrinin birinci ıü· y,.nt k::ıhin,..n1n h!: c;lt-::ın h~ 
-nü befiılıcı de-nenin birinci oplan-~ • ·aıımaa teşel<külü münasebetiy
tnını yapacakbr. Bu münuebetle le bütün gayretlerimin daima 
Curnur Batkanı Atatürlriin vereceği iki dost memleket arasrnda mev 
diskurun çok önemli olacağı ve bu 

1 

cut münasebatm inkişafını ve 
diakunın araıuluaal Iİyaaal duruma Balkan paktiyle yarat!lan bağ -
temaa eden kıınnlan bulunacağı ha- !arın takviyesini istihdaf edece
ber almmıttır. Kamutay Başkanlık ğini Ekselansınıza temin ede -
Divanı aeçim.i de ayni gün yapıla- rek en samimi selamlarımı arzey 
cakta. Bugünkü Divan üyeleri ara- }emekle bahtiyarım. 
ımdıa bir değifiklilc olup olnuyacağı General Kondilis 
henüz maJUnı değildir. _f S. E. General Kondilis 

Kabinenin yüksek başkanlık
ları altında teşekkülünü bildiren 
telgraflatından dola~ Ekselan
sınıza teşekkür ederım. Dost 
memleketin yüksek makamıı:a 
Ekselansmız gibi mümtaz bır 
devlet adamının getirilmiş ol • 
masmdan dolayı sevinç ~UYn:'a~ 
tayım. Size samimi tebrıklenmı 
ve memleketlerimiz arasında 
mevcut büyük dostluk münase
betlerinin inkişafı ile Balkan 
paktının yarattığı çok me~'ut 
bağların takviyesi yolundaki .. d~ 
ğerli gayretlerinizin tetevvucu 
için en samimi dileklerimi arze
derim. 

Çifçilere meccani tohum 
dağıtılacak 

Ankara, 14 (Ozel aytarımız bildi
riyor) - Tarım Bakanlığı geçen se
ne tevzi etıni§ olduğu ıslah edilmiş 
pamuk tohumları üretmiş olan işçi • 
leden tohum satzn almağa karar ver
miştir. Bakanlzk ilk parti olarak 32 
bin liralık pamuk tohumu alacak ve 
bu tohumlan çift~ilere meccanen tev-
zi. edecektir. ' 

Tramvay şirketi 
Para yerine 
Mal gönderiyor Jımet lnönii 

Memleketimizden neler 
çıkarabilirler 

Habeşlilerin Soğuk Kanlılığı 

Aksumun Alındığı Haberi 
Heyecan Uyandırmadı 

Ecnebiler Kaçıyorlar 
Bombardımandan Korkuyorlar 

Habeılı1erin mukatltlu '4.kmm I ıehri 
Le Journal'den Adisababa ay- ı sulünde taliın ve terbiye gören 

tan bildiriyor: ve imparatorun muhafız asker· 
Ad Ad" t G 1 b" lerini teşkil eden kıt'alar, hiçbir 

. . ua.' ıgra ve ~r ogu ı cephede harbe girişmemişler -
m ışgalınden sonra mukaddes d. B k t' 1 mevcudu ıs 
b. hir 1 Ak ı d al ır. u ı a arın 
ır şe o an sum un a ın- b. . d d "b ttı·r Bunun d ... h b · b t l ın pıya e en ı are . 
ıgr a en ve unun cenup _a • 5000 i Adisabada, 3000 i Har -

tad 113::aln taarru~uAndu.n bbaşbladhıglıkına rar'da ve kalanı da Bari, Dessi 
e a et etmesı ısa a a a • s·d d ... 1 da tak 

nr asla heyecan ve hayrete dü- v_c 1 d~~. ~·g arı arasın -
şürmemiştir. Bütün gün şehirde sımlme ı tış ır.. h f kıtaatı 
d 1 k b"ldi para orun mu a ız 

0 aşmak a ı r. bu d başka dört süvari bölü-
B d k·ı . . d d.. .. n an 

.. ura a ı erı e~ zır~ e uşun ğünden ibarettir. Bunun da üçü 
duren mesele, şımdil~~ c.ephe • Adisababadadır. Bu kıt'alarm 
d~n gelen ~abe~ler degı!dır. Y ~: hiçbiri, talim ve terbiye gördük 
nı esaslar ~:e:ınd:_.yenıd~n mu leri merkezden dışarıya çrkma
z~kerata gırışılecegıne .daır mu- mışlardır. 
sıran deveran eden şayıalardır. Saatler geçtikçe, Adisababa 

İmparatorun etrafında bulu - hissizliğini göstermek için o hay 
nanlar, bu rivayetlere hiçbir e- ret verici sükunetini muhafaza 
hernmiyet verilmediğini temin etmektedir. Fakat ecnebiler, Ha 
ediyorlar. Burada Habeş arazisi beşlilerin bu soğukkanlılığına 
ni~ .olduğu gihi . muh!faz~ edile- iştirak etmekten çok u~aktırlar. 
cegı hakkındakı katı azım ve Gazetecilere vanncıya kadar 
iradede ısrar edildiği gibi ulu - bir korku ve heyecan görülmek
sal ordunun vatanperverliğine tedir. Bombardıman korkusun -
ve Uluslar Sosyetesinin hima - dan dolayı her gece, şehirden bir 
yesine güvenilmektedir. kaç kilometre uzağa gidenler 

Habeşlilerin boş ve nazik söz vardır. . . . 
ler perdesi ~ltmda duygulannı ... Ermem, Yuna~, Hmtlı. ve h~t 
·zh tmem k h d k" ta uzak garp tecımenlerı alela-
1 ar e . e ~ ususun a ı ma cele taşmmaktadırlar. Trenlere 
haretlerıne ragmen, Avrupadan h.. d·1· o·· c ·b t"ye 

1 k h b 1 k 
.. ucwn e ı ıyor. un ı u ı 

ge ece a er ere arşı goster - "d tr · h k · d ·· ·· 
diki · b ı kl ·· gı en erun are etın e goru -

erı sa ırsız ı ar goze çarp- 1 k kl kl d .. ·· ı ·n 
k d H ık b k en arışı ı ara ovuşme en 

ma ta ır. a ta a ası, sokak .. .. k · · t am 
ı d ·hm lkA b .. . onune geçme ıçın mun az 
ar a ı a ar te essumlerıne k · d "h · h"sıl 

devam ediyor. Şehirde bulu • as erın yar mıma ı tiyaç a 
k · .. . olmuştur. Erkekler, yumrukla, 

nan as erm, omuzu uzerınde ve k dı kl · · ı dı - a n ve çocu arı ıtıyor ar . 
ya ko.lt?gu altında t~şıd~ğ! ve Birçok Avrupalı kadınlar, istas-
e~~erısı modası ~~çmış ~:lahbr yona girebilmek için, bir çitte 
D:1ustesn~ o~ak uzere dıgerle • açılmış olan. 50 santimetrelik 
nnden hıcbır farkı yoktur. U - bı·r delikten tınnanmag-a mec -
zakt - · · d · · k" · an uzaga ıçın e yırmı ışı bur olmuşlardır. İmdat için ça-
k.adar bulunan bir kamyon ge - ğırılan Habeş askerleri bu iğ • 
çıyor. Fakat hiçbir çehre harbe renç manzaraya nefretle bakı • 
delalet etmiyor ve hatta bu a • yordu. 
damların zihinlerinin harple İtalyan orta elçiliği Habeşis • 
meşgul olduğuna delalet edecek tanın Roma sefirinin geriye ça
bir şey de görülmüyor. Y alruz ğırıldığından resmen haberdar 
gaz.etecile•rin sözlerile yüksek edilmiştir. Şimdiye kadar kendi
tabıye ve politika yapılıyor. Yu sinden haber alınamıyan Adua 
nanlr ve ermenilerin ve burada konsolosunun Eritre hududunu 
~ı:hayyilesi kuvvetli olan bu gi- geçmeğe muvaffak olduğu ha -
hı ınsanların teşebbüsü üzerine, beri alınmıştır. . 
bu~ada bir nevi havadis borsa : İtalyan orta elçisi Kont Vın
sı kurulmuştur. Beş taler yanı cinin ve bütün sefaret memur -
elli frank mukabilinde şahsi bir larınm Adisababayı yakında ter
havadis kaynağı elde edebilir • ketmeleri muhtemeldir. 

~diıababadan dönen :Almanlar 

, liamburg, 14 A.A. - Bug~ 
~dolf Woermann vapurile Adı
Sababa'dan 45 A~an gelmiştir. 

Mersin, -14 (Ozel aytarırruz bildiri
yor) - Iatanbul Elektrik şirketi, ha~ 
riçteki hissedarlarına göndereceği bir 
milyon liralık tcmettiı karşılığı ola
rak şehrimizden hayvan ihracına baş
lamıştır. Buraya gelen şirket mümcş.. 
sili, iki tecim evi ile bir anlaşma yap

mıştır. 

Oğrendiğimc göre, çok mühim bir 
yekun tutan bu ihracatın döviz ve 
hayvan alımına milteallik kısımları a· 
lakadarlarca incelenmeğe başlannu.§· 

Ankara, 14 (Ozel aytarınuz bildiri: 
yor)-11 sayılı kambiyo kararnamesı 
ne bağlı ihtiyaç listesinin muaddel 11 
inci maddesine göre dış memleketler· 
de yerleşmek üzere memlekctinıizden 
hicret edenlerin bıraktıklan mal ve 
mülklerinden elde ettikleri paralarla 
aşağrdaki maddeleri memleket dışına 
çıkarabilmeleri hükümetimizle karar· 
laşt:ı rdmıştır. 

siniz. Fakat çok heyecan verici Burada cepheden gelen ve !-
havadisler almak isterseniz bu- nanrlabilecek haberler azdır. 
nu nbeş altı misli fazlasını. ver - Yalnız vazife ile hareket eden 
meniz lazımdır. bir Habeş tayyarecisinin şimal 

Kabuğunu Yiyenler 
Kaza karpuzun içini '\'leraen:İ.z ye

mez. Kabuğunu doğyar, çıekiııdeğini 
atar.sanız baydır. Bununla kaırpuzun 
yenecek tarafı kabuklan ve ç.ekirde
ği olduğuna lhükrnedebillr miyiz? 
K~i bvıunun kabuğunu yiyor diye 
kaymak gibi içini bilmemezlikten ge. 
)ebilir miyiz? •. Hindi tuğla lunğı yu· 
tar diye kireımil parçalannda .ıgıds 
anyahilir miyiz? Şeftali çekirdeğini 
kamı ağnyıtıllar yiyor diye sulu ve 
tatlı etini inkar edebilir miyiz? ln
sanlar vardır l<ıi; iher işin tatlı, yene• 
cek ve tamfacak taraflarmı bilme
mezlikten, görmemezlikten gelir de 
onun kabuk gibi, çekirdek gibi yen. 
mİyedek taraflarını araştınr. Ve bu
na g-Uya (tenkit) adını verir. Bir iJİ 
olduğu gibi etüt etmeye karakterleri 
müsait olmıyan bu adamlR.T böyle ka
buk ve gekinfek aJ"8J'icen ya hasta ka· 
rakteri yahut hayvan iştihası göste· 
rir. Onun ıiçin bunların lrritiklerıini 
dinlerken bu .huylımnı, bu ziflarmı 
gözönünde bulundurmalıyız. Yokıa 
karpuzu kabuğundan, şeftaliyi çekiT• 
değinden ibaret sanmak gafletine dü· 
ıeriz, düşiırülüriiz. Böyle vak'alarda: 

- Bunun bir iyi tarafı yok mu? 
diye aomıalk daima karlıdır. 

B.FELEK 

Dil Anketi 
Yeni ve ikinci bir 

soru daha yapıhyor 
"Ulus., refilıimif; dil hakkındaki 

etimolojik ve morfolojik ikinci bir 
anket daha açmııtır. Bilginlerfmi~ 
ve dil iıleri ile uğraıanlanmız bu 
ankete ıJerecekleri cevapları gau· 
temiz yazı itleri direktörlüğüne 
veya Ulus gazetesi yazı iıleri di
rektörlüğüne gönderebilirler. 

ikinci anketin sualleri ıunlarclırı 
l - Işık, 2 - Parlak, 3 - Sıcak. 

4 - Ateş, S - Gök, 6 - Su, 7 -
Yer, 8 - Toprak· torpak, 9 - Yd. 
dız, 10 - Yıl. 

1) Yukardakıi ke1imeferin iJk ve a
sıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler naS11 l:e§ekkül et• 
mişlerdir? 

IJI~ Bu keJimeleri teşkil etmek içHt 
köke ilave olunan ekler nelerdir ve 
eklerin herbirinin mana ve (arklan 
baktmmdan rolleri ne olmuıtur? 

JV) Bu a.rattıı::ma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C-Türlc sözlerinin teşekkülü hak 

kında bir kaide çıkarmak mümkün 
müdür? 

zr haberler üzerine, hükumet 
telgraflara süel ve siyasal san -
sür koymağa karar vermiştir. 
Genç ve Belçikalı bir zabit ga -
zeteleri sansür etmeğe memur 
edilmiştir. Muhasara altında bu 
lunan bir memleket için, sakınıl
ması kabil olaınıyan böyle bir 
tedbir, iyi tatbik edilmek şarti -
le, iyi bir şeydir. 

Fakat İngiliz - Amerikan ga· 
zetecileri bu tedbire karşı he • 
men muhasim bir vaziyet aldı • 
lar ve bugün öğleden sonra hü -
kfunete bir ültimatom verdiler: 
"Ya bize en heyecan verici ha • 
berlere varınciya kadar, her tür
lü havadisi vermemize müsaade 
edersiniz, yahut grev yaparız 
ve gazete ve ajanslarnnıza bizi 
geriye çağırmalarını yazarız,, 
dediler. 

Bundan hayrete düşen Habeş 
hüklımeti meseleyi burada söy
lendiği veçhile, "Eşi Naga,, ta• 
birile tetkik edeceğini söyledi. 

Harp harekatı hakkında çok 
şey bilmiyorum. Fakat resmi 
tebliğlerden anlaşıldığına göre 
italyanlarin ilerleme hareketi 
bir tavakkuf devresi geçirmekte 
dir. Bu ela erzak gelmesini bek
lemek içindir. nunıarm çoğu kadın ve çocuk -

tur. Adisababa'da daha bir çok 
İ\1.ınan erkeği vardır. -----

' Genel Nüfus SAY 1 M 1 

,. 

20 ilkteşrin Pazar - .. gunu 
Sayımın bittiği haber verilinceye 

kadar evden çıkmak yasaktzr. Çı
kanlar ıçin para ve hapis cezası 
vardır. 

tır. 

Şimdiye kadar yapzlan ihracatta bir 
yolsuzluk olup olmadığı bu tahkika
tın sonunda belli olacaktır, 

Bir yavru diri 
Diri yandı 
Balıkesir. 14 (Ozcl aytanmtz bil~

riyor) _ Kepsütün Karaçatı köylin
den aasim oğlu 6 ya§larmda Murat, 
köy harmanında oynarken eline ge
çirdiği bir ate!le harman yerindeki 
saman yığınlarını tutuşturmuştur. Sa· 
manlık çok geçmeden alev alınış ve 

Baıvekilel küçUk kendini kurtaraımyarak bu a-
latatiatik Umum Müdürlüğ:, teşler arasında bağıra bağıra yanmış· 

Kereste, palamut, çomak, mazı ko· 
zalağr ve kabuğu ve hulasaları ve di· 
ğer nebati boyalar, zeytin ve zeytin
yağı, canlı hayvanlar, hah, gülyağı, 
taze meyve ve ihracattan basıl ola • 
cak döviz. 

Bakanlık hey' etinin bir karan 
Ankara, 14 (Ozel aytanmız bildi

riyor) - Yabancı devletlerle ticaret 
anlaşmalarına bağlı listeler dışmda 
kalan malların umumi kontenjan re
Jiminden istifade edeceklerine dair 
mukavelede sarih bir kayit olmadık-
5a mezkiır rejim haricinde tutulma· 
smdan tatbikatta zorluk çıkıtğmdan, 
anlaşmıya bağlt listelerde yazılı ol • 
sun olmasın anlaşma yapdan mem • 
Jeketler mallarmın umumi ithal reji
minden istifade etmeleri Bakanlık 
hevetince kabul cdilmistir. 

Bu uydunna haberlerin bazı_ hududunda 400 kilometro sü -
sı zararsızdır. Bazdan da mese· ratle giden İtal~an tayyareleri 
la .. Habeş1· 1 · · 1 k le bulurunası hasebıle yolunu de -

ı enn ıta yan as er - - . · ... b ld -
r~~:. ka.rşı sa.ldırmak i~in asla_n ~ı.ş~~~ITfrim~ec ur 0 ugunu 
surülen teşkıl ettiklerıne daır soy Y 
bir Amerikalı gazetecinin uy - Adisababadaki 
durduğu haber çok eğlencelidir. Ecnebilerin 

Fakat iki _muhabir telgraf me Korkusu 
muruna, Adısababanm bombar
dıman edildiğine dair bir telgraf 
verdikleri zaman, bunda biraz 
fazla ileriye gittikleri söylen -
miştir. Sizi temin edebilirim ki, 
bugüne kadar Adisababa üzerin
den şahinler ve çaylaklardan 
başka bir şey uçmamıştır. Çıka· 
nlan şayialara rağmen Belçika
II zabitler tarafından Avruoa U· 

Pariı • Soir'dan: 
Dünkü gün şiddetli bir he • 

yecan hüküm sürüyordu. Bu he
yecan halk arasında değil, fa -
kat küçük ecnebi gazeteciler ko
lonisi arasında idi • 

Vehim ve hayal mahsuliı o -
lan mesela Adisababarun bom -
bardiman edildiii hakkındaki ba 

Şımalde Makale tayyare mey 
d ı bundan böyle Habeşliler 
iç kullamlamıyacak bir halde 
d r ve hatta Dessi, Gondar, Mar 
kos - Debre meydanlan da ayni 
akibete uğnyacak gibi görünü -
yor. Cenubu şarki havalisinde 
Caproni filatillasi pilotları Har
rar ve Dire-Daua üzeriniie uç -
tuktan sonra Auaş demiryolu ü
zerinden dolaşmağa başlamışlar 
dır. Auaş mühim bir mevkidir 
buranın tahribi demiryolu üze -
rinden seyriseferi uzun müddet 
için kötürüm bir hale getirecek· 
tir. 
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Bir Kızı Zorla Kaçırdllar 
Adana, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Cey.hanın Yumurtalılt 

nahiyesinde bir kız kaçırma hadisesi olmuştur: 
Münür isminde bir genç, ayni nahiyeden Bekir kızı Medihaya 

talip olmuş, fakat kendisine ret cevabı verilmiştir. Bir müddet 
sonra Mediharun bir başkasına nişanlanacağını duyan Münür, 
kızı kaçırmağa karar vermiş, babasının Adanaya indiği bir za
manı kollamıştır. Mediha, tarlada anası ile beraber koza devşi
rirken delikanlı dört arkadaşı ile beraber üzerine hücum etmiş 
silah çekerek kızı zorla kaçırmıştır. ' 

Hadiseye adliye el koymuş, takibata başlanmıştır. Faillerin 
ıbugünlerde yakalanması bekleniyor. 

Hayırsever Bir Vatandaş 1 
Samsun, (Özel aytarmuz bildiriyor) - Geçen yıl memleketin 

?k~üz ve fakir mektep çocuklarının kitap, kalem, defter ve saire 
ıhtıyaçlarma sarf edilmek üzere üç bin lira vermek sureti le yük • 
sek ruhunu ve kültürseverliğini gösteren şehrimiz te~imenlerin • 
den Aslan Alemdaroğlu her yönemde yoksul olanlara da elinden 
geldiği kadar yardımlarda bulunmaktadır. 

Bu defa da kız orta okul talebelerinin artması üzerine genişle· 
mesi gerekli olan okul inşaatına yardım olmak üzere 150 lira 
vermiştir. 

Ayrıca Samsun halkının aldığı ve dün ad koyma töreni yapıl • 
dığı uçaklarımızın pilot ve makinistlerine Samsun şehri nimma 
verilen altı kıymetli halıyı da Aslan Alemdaroğlu armağan etınit
t ir. Samsunlular diğer zenginlerimizin örnek alacağı bu yurdda • 
şın hayır ve yardımlarını takdirle karşılamaktadırlar. 

Akhisarda Tütün Ürünü Az! 
Akhisar, (Özel aytarımız bildiriyor) - İlçemizin en önemli 

ürünü tütündür. Her sene çok olan tütün mahsulü bu yıl yağmur· 
suzluk yüzünden iyi değildir. 

Piyasa 1 S ilkteşrinde açılacak tütün müstahsilleri tüccarlarla 
temaslar yapmaktadırlar. inhisarlar genel direktörü Mithat bu. 
rada incelemeler yapmıştır. Piyasanın, müstahsillerimizin yüzü. 
nü güldürecek şekilde olması bekleniyor. 

Antepliler Radyodan Şikayetçi 
Gaziantep, (Özel aytanmız bildiriyor) - İstanbul radyosunu 

ainlemek, bizler için kabil olmuyor. Hele radyo merkezi Beyoğlu
na taşındıktan sonra, büsbutün hiçbirşey duyamıyoruz. Boğucu, 
gürültücü bir ses çıkıyor. Bütün diğer Avrupa istasyonlarını alı
yoruz. Fakat İstanbulu alamıyoruz. Radyo sosyetesinin şikiye • 
timize önem vermesini dileriz • 

Antepli Yavruların Temsili 
Cumluıri,,.t .... 1rt.w tal•hlerfnden ew INJj 

Gaziantep (Özel aytarımız bildiriyor) - Mektepler açıldı. Ço· 
cuklarrmız seve seve mekteplere koşmaktadırlar. Her tarafta ol· 
duğu gibi, burada da bu yıl çok fazla talebe vardır. Gaziantep 
mektepleri Türkiyenin en iyi kurulmuş mektepleri arasındadır. Bü 
tün öğretmenler var kuvvetlerile çalışmaktadırlar. 

Cumuriyet mektebi talebelerinin bir temsilden sonra aldı~ı 
resmi gönderiyorum. 

No. 23 • •. 

EDGAR W ALLACE 
O kadar ld Brixan artık kapının açıl· 
mak istenmediğiru dilşiınüyordu. Bir 
dakıka sonra nihayet kapı açıldı ve 
Gregory elindeki lambayla gör_ü':'dü. 

Acayip bir görün üt 1 Şato sabıbı ta
mam ile giyinmi§ti. Belindeki kemer
de iki iri tabanca sallandırmıştı. Ka· 
fası pansumanlarla sarılı, yalnız bir 
gözü meydanda, ısol kolu bandajda ... 
Yiırurken de topallıyordu. 

- Bir kaza geçirdim, dedi. 
- Galiba fena bir kaza geçirdiniz. 
- Burada konuımıyalım, odama 

geliniz. 
Gregory'rtin kiltüphanesinde, ora • 

da bir ıtişme, kakısma olduğunu gös· 
teren bariz alametler vardı. Duvar -
daki aynanın biri parça parça olmut
tu. Brixan batını kaldırınca ocağın 
üstiındeki iki kılıçtan birinin yerinde 
olmadığını gördü. 

- Bir şey kaybettiniz mi? Geçir
dıginiz kaza esnasında bir kayıbmız 
oldu mu? 

Gregory ba§t ile evet dedi. 
lkinti kılıcın manzarasında da bir 

ftyler Brixan'm nazarı dikkatini tel-

betti. Müsaade istemeksizin kılıcı ye· 
rinden aldı, kınından çekti. Kılıcın 
yüzü kandan esmerleşmitti. 

Sordu: 
- Bu da ne? 
- Geçen gece benim evime birisi 

girdi. Bir Malezyalı. Bir masal an. 
lattı, guya ben onun kammı kaçır· 
mııım. Bana hücum etti. Ben de bit· 
tabi kendimi müdafaa ettim. 

- Karısını sahiden kaçırdınız mı 
idi? 

- Ne münasebet efendim. Zaten 
Borneoluların çoğu deli olur. Bir 
evet veya hayır için hemen üzerinize 
atılırlar. Ben de onu teskin etmeğe 
elimden geldiği kadar çalııtım. 

Brixan lekeli kılıca baktı. 
- Evet, dedi, görüyorum. adam

tağtz sükunet buldu mu? 
- Eğer onu ıöylemek istiyorsa· 

nız, evet. ben kendimi mUdafu et• 
tim tabii.. Kollarımı kavuıturup da 
kendimi evimde geberttirmezdim ya. 
Ben bir kılıcı ba§kalan kadar da iyi 
kullanmasını bilirim. 

- İyi kullandığınız belli 1 Fo11 ne· 
rede? 

- Gregory'nin yilzlinde bir lal bi
le oynamadı. 

- Kimden bahsediyonunuz? dedi. 
- Dün gece buraya gelen Fosa-

tan •. 
- Ha şu sinemadaki herif mi? O· 

nu haftalar var ki görmedim. 

I zmirde Yeni 
Bir Şirket 
Kuruluyor 

Diyc1JJ• bulunan bmir ilbayı 
Fazlı Güleç 

İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) 
- İlbay Fazlı Güleç, dört gün süren 
tefti§ gezisinden dönmüıtür. Fazlı 
Güleç bu seyahati hakkında demiştir 
ki : 

''- Köyf erde köy işleri üzerinde 
tetkikat yaptım. Köylerde temizlik 
işleri ve onun icapları sıhhat müdür
lügünte yaptlatal: talimatnameye uy. 
durulacak, içme suları ve mezarlık
lar kö~ kamununun emri dairesinde 
ıslah e ihcektir. Ağaçların bakılma· 
ıı ve kurumaması için aynca tedbir
ler alınmıştır. Muzır hayvanlarla 
mücadele işi daha kuvvetlendirile
cektir. Bunun önüne geçmek ve mil· 
cadeleden köyler ve ilçeler hesabına 
menfaat temin etmek için Dikili ve 
Bergama ilçelerindeki köy ve kasa· 
baların manevi ıahsiyetleri ittirakile 
bir tirket kurulması kararlaştml
mı§tı. Vurulacak domuzların bedeli 
köy ve belediye sandkılarına ait ol
mak üzere. deri ve etleri bu .,;rket 
tarafından satılacak şekilde iş.etilc· 
cektir. Şirketin nizamnamesi,: hazır· 
lanmak üı:eredir. Kıaa bir zamanda 
faaliyete geçilmesi temin olunacak
tır.,. 

Nüfuı sayımı için 
Kırıehir, (Ozcl ayt =ımız bildiri· 

yor) - Istatistik Genel y;.:direktörü 
r:.. .... ~ ı..-·-~~--1. sı.ühı• a:a-
yımı etrafında faydalı bir konferans 
vermiştir. 

Kız kaçırma hadiıeıi tahkikatı 
Adana, (Özel aytarımız bildiri

yor) - Yumurtalıktaki kız kaçırma 
hadisesinin tahkikatı henüz bitirilme
miıtir. Tatlı oğlu Münir, akip edil
diğini anlayınca kızı yalnız bırakıp 
aavuımuştur. Zabıta kendisini arama
ğa devam etmektedir. 

Paloda il~ merliezi 
değit tirilecek 

Palo, (<fzel aytarımız bildiriyor) 
- İlçemizin uray bütçesi 6000 lira 
olarak tesbit edilmiştir. Uray, bu yıl 
üç çeıme ile bir hamam ve ilçe yol
larını yaptıracaktır. İlçe merkezinin 
Kovancılar mevkiine nakli mevzuu
bahs olduğu için yapılmak üzere olan 
uray binası ve diğer tesisat geriye bı
raktlınıştır. 

tlçede son zamanlarda ·Atatürkün 
büstü, telefon tesisatı ve il, ilçe, ka· 
mun yollan yaptırılmıştır. 

Evkaf deposunda hırıızlıK 
Sıva1, (Özel aytanmrz •bildiriyor) 

- Sıvas evkafına ait depoda bir hır-
11zlık: vak'ası olmuıtur. Dep<Aıun ka· 

- Yalan söylilyorsunuz. Dün gcte 
buradaydı. Ben bitişik odadaydım. 
gözlerimle gördüm. 

Şato sahibi rahat bir nefes aldı: 
- Ah, o siz miydiniz? dedi. Evet,• 

benden para istemeğe gelmi§ti· Elli 
lira verdim, gitti. Bir daha kendisini 
görmedim. • 

Brixan tekrar kılıca baktı ve sor
du: 

- Foss'un kesik kafasının Cobham 
nahiyesinde bulunduğunu söylersem, 
har.ret eder misiniz? 

Oteki delikanlıya soğuk ve istif· 
hamkar bir bakııla baktı. 

- Çok hayret ederim. 
0

dedi, eğer 
icap ederse Foss'un buradan çıktığı· 
nı gören bir şahit gösterebilirim. 
Bu p\ıit bir kadındır. Mis Stella 
Mendozadır. Beraber yemek yiyor
duk. Mademki biti~ik odadaydınız, 
görmüşsünüzdür. Foss Stelladan ev· 
vel çıktı, gitti. 

- Çıktı, gittl ama, sonra tekrar 
geldi. 

- Onu bir daha görmedim. Eğer 
birinci ziyaretinden sonra tekrar bu
r.aya geldiğini l;ıir gören varsa, beni 
tevkif edebilirsiniz. Yoksa onu ben 
mi öldürdüm, zannediyorsunuz? 

Brixan cevap vermedi. 
- Yukarda. kulede bir kadın var· 

dı. Ona ne oldu? 
Öteki cevap vermeden evvel, ku· 

rumuı nilini dudağı ile ıslattı. 

SA G L 1 K. 

öGOTLERi 

, _ _.. SiYAH GÖZLER.-.-, 
(Otehl Tchqrnle) 

RENKLER ve SİNİRLER 
Zevk ve renk işlerinde aytıJma ol

maz, derler.Herkes zevkine hoş gelen 
ı engi beğenir. Orası §Üphesiz, fakat 
herkesin zevkine hoş gelen rengi be· 
ğcnmesi, renklerden her birirun ayn 
bir tesir yapmasına da engel olmaz. 

Mesela kırmızı renk daima insanı 
tehyiç eder. Rivayete 
göre Havva ııııamızm cennetten ko • 
vulmasına sebep olan elmayı yemesi
ne sebep te elmanın kırmızı renginden 
heyecana gelmesidir. Adem ile Hav
va hikayesine inanmasanız bile, boğa 
döğtişünil seyretıniJBeniz boğanın kır 
mızı rengi görünt~ nasıl öfkelenerek 
özerine attldığını görmüşsünüzdür. 
Onu da görmedinizse çocukların kır
mızı renkte her ne görseler hemen 
kollarını uzattıklarını elbette bilini • 
niz. 

Kırmrzı rengin heyecan vermesin -
den büyük musiki üstadı Vagner'in 
çok istifade ettiğini de rivayet eder· 
ler. Bu rivayete göre üstat ya:ıında 
daima kırmızı renkte ipekli kumaşlar 
bulundurur ve çalışacağı odaya onla· 
rı serdirerck kırmızıya baktıkça heye 
cana gelirmiş. Çalışmaktan vazgeçe • 
rek ölmeğe karar verdiği vakit de o
dasını pembe ve açık mavi kumaşlar
la döşettirmiş ..• Büyük romancı Bal
zac' da çalışırken kırmızı yünden bir 
mantoya sarınınnış ..• 

Mavi renk, kırmızının teraine ola
rak, sinirleri sakinleştirir. inaana ae
rinlik verir. Ateşli hastalıklarda iyi 
tesir yapar. Diıçilerden bazıları di' 
ağnlannı geçirmek için mavi renklı 
elektrik lambalan kullanırlar. 

San renk insanın fikrini uyandırır. 
Fikirlerile çahtan insanalara en iyi 
gelen renk sarıdır. Çin mandarinleri
nin sarı elbise giymeleri, bizde de vak 
tiyle Şcyislam efendilerin san renkte 
çedik papuç taşımalan ondan ileri gel 
mi§ olsa gerektir. 

Erguvani renk sinirleri hem aakin· 
leştirir. hem de tehyiç eder. Eski ls
tanbul lmpaartorlarının bu renkte cüb 
be giymeleri de §Üphcaiz bir hüküm
dara layik olan eırHina göre sakin, sı 
raısma göre öfkeli qlmak manasında 
idi. 

Yeşil renk muradına ermek mana· 
sına geldiği gibi, kederi giderir. Yine 
vaktiyle bizde hacı rengi sayılması 

yurt hasretine iyi gelme&indendi. 
Mor renk aakinlik jçinde_:.salıtmaya 

kavga çıkarmadan goru§mege t: uu • 
şünmeğe heves verir. 

Kara renk ise en zorlu yarım bat 
ağrılarına iyi geldikten başka en az. 
gın sinirleri de yatıştırmaya yarar. 
Sar'a hastalığı nöbetine tutulanlarm 
başlarının üzerine kara ipekli büyü • ı 
cek bir mendil atılınca nöbetin geçti-
ği görülmüştür. 

Fakat "delilik türlü türlü. en azı 
yetmiş türlü'' olduğu için, bazdan da 
kara renkten bUsbütün azar da, kırmı· 
ıı renkli veya mavi renkli odalarda aa 
kinle~irlcr. 

Fakat en ziyade rahat veren ıey, 
şüphesiz, biç renksiz olmaktır. 

Lokman Hekim 

Mevzuu Moskvoa muhitinde cereyan eden bir film 
Çıgan musikisi ... 

Rus tagannf heyetleri ••• 
Pek mükemmel bir temsil heyeti 

HARRY BAUR 
SIMONE SiMONE - JEAN MAX 
Bu biiyük film; menimin ilk fe•kalide gala ıuvareıi olarak 

Pek yakında SUMER sinemasında 
••••••••••••• nrilecektir 
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E VENEDIKDE YAPILAN BEY- ( B i TM EM iş 
= NELM ILEL MÜSABAKADA 

i DONYANJN KADIN ARTisT- s EN F o N i) 
: LERl ARASINDA BlRINCILIGI -----• ----

KAZANAN Filminin buyuk yaratıcısı 

ViLLY FORST 
iPAULA 
~VESSELY -E BiR AŞK BOYLE BiTTi 
: ZEVKiNE VE GÜZELLfGfNE DOYULMAYACAK BiR FiLM. 
~ Onumuzdeki perşembe akşamı MELEK smemasmda 
1111111111111101 Numaralı yerler timdıden •atılmaktadır. 011n11ntııtl _, 

,~Bir Abide 

KiRiK HAY ATLAR 
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~ 6 ün Kaldı ~ 1 DEFiNE Turkçe 
e YILDIZ SiNEMASI i A o A S 1 sözlö 
! Karyoka filminin yıldızları!•••••••••••••~ = alnGER'le FRED'ln = ----------= bundan çok daha riperiyör E = filmi = 
E ROBERTA 5 
E yı birinci viıiyon olarak E 
: gösterecektir. : 
: K - ;; 
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VEFAT 
MoV1ea Balekdjüm uz.un bir haı

lalıiı müteakip 13 Birinci•,.,ırin Pa· 
zar günü vefat etmiıtir. Cenazesi 
yarmki Çarşamba günü Kadıköyün 
de Si&rp Takavor kiliıeainde yapıla-• . ... . . -
lunmak iıtiyen akraba e do&tları • 
nın mezkur gün ve mahalde hazır 
bulunmaları rica olunur. 
Kadıköyüne Köprüden saat 13, 15 

de vapur vardır. 

TEŞEKKÜR 
Annemin ölümü dolayısile cena· 

ze.inde bulunanrra veya taziyet 
edenlere kalbi tetekkürlerimi ib
lağ için aaygıh gazetenizin tavauu 
tunu rica ederim. 

Hasan ecza depO&U sahibi 
Haaan Ahmed Vidinligil 

Fahri talebeye yapdacak 
yardımlar 

Kızılayın ilçe batkanları bugün ~: 
at 15 te lstanbul mümenili Gener., 
Ali Çalımlının ba§kanlığmda toptanı• 
caklardır. Mutat konuımalardan baY 
ka ilkmekteplcrdeki gıdasız: 2 bin ço
cuğa verilecek yemek i§i de bu toP" 
lantıda görüjü1etektir. 

t LAN 
Küttür Bakanlığından aldığım si

cil cuzdanımı yitirdim. Yenisini ala" 
cağımı bildiririm. 

Sıdkı İNAL 

Yurddaıl 

31 Birincitqrin araıulu.al bit 

arttırma ııünüdür. YurddGf o pıt 
dii•r ulualardan geri lıalmamamd 

için bankaya a:.c da olaa para 'ytr 

hr. 
Uluaal Ekonomi .e 
Arttırma Kurunıa 
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i .. iTTiHADI Milli 
Dr. HAZIM 5 - Türk Sigorta Şirketi C errabpap haıtaneai 1&hık cil- E 

diye n :ıühreYiye mütebaaaıı ı. i 
Galataaarayla lnrili:ı sefareti e Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 

raunda tramvay cad. No. 26 - ! Sigortalan halle için müsait teraiti havidir. 
8123 -

: Merkezi idcuui: Galatatla Vnyon Hanında 

pısını açık gören iki kafadar, birçok 
kilim ııırthyarak götürürken §Üphe 
üzerine yakalanmışlardır. Hıraızlar 
haklaQda takibata ba§lanmıştır. 

- Evet, dedi, kulede hasta bir 
hizmetçi kız vardı, gittl. 

- Gidip gitmediğine kanaat hasıl 
etmek isterim. 

Gregory'nin gözleri bir an maymu 
nun bulunduğu odaya doğru döndü. 
Sonra: 

- Pek ata, dedi, geliniz. 
Koridora çıktı. Holün methalinin 

aksi istikametinde on adım kadar 
yliriıdü. Tahta kaplamaların arasın· 
da biç belli olmıyan bir kapı açtı. 
Kolunu uzatarak bir düğmeyi çevir· 
di. Hole dogru bir merdiven aydın· 
landı. 

Brixan şato sahibinin arkasından 
yürürken, kulenin sadece bir göste· 
rişten ibaret oldugunu anlamıJtı. Bu 
kule cepheden manzarasile gerçek 
bir kuleye benziyordu. Halbuki bura
sı dahilden binanın cenahlarından bi
rine ilhe edilmit iki kattan ibaret• 
ti. 

İki adam bir kapıdan geçtiler. Dö
nemeçli bir merdiveni çıktılar. Ni
hayet bir gece evvel Brixan'ın Bag i
le karşıla§tığı koridora vardılar. 

Gregory bir kapıyı açtı: 
- 11te bahsettiğiniz oda! dedi. 

-24-

MA YMUNUN İZLERİ 

Brixan aük\ınetle dedi ki: 
- Hayır, beni alakadar eden oi!a 

--5 Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
: Telefon : 4.4887. 780~ 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııllllllltl. 

burası değildir. Bu dehlizin öbür U· 

tunda bir başka oda daha var. 
Gregory tereddüt etti. 
- Bana niçin inanmıyorsunuz? 

dedi. Siz pek septik bir adam mışsı· 
nız. Br:ixan, ben hiçbir zaman siziDle 
dikine gitmek istemiyorum. Aşağıya 
inelim, bir iki kadeh içelim, kavga
larımızı unutalım. Ben kendimi biraz 
fazla rahatsız hissediyorum. 

- Yok, ben bu odayı mutlaka gör
mek istiyorum. 

- Anahtar yanımda değil. 
-Gidip alınız ve geliniz. 
Şato sahibi nihayet cebinden bir 

anahtar çıkardı ve bir hayli hilelere 
daha müracaat ederek, en sonunda 
kapıyı açmağa metbur oldu. 

- Hizmetçim biraz ~ele gitti, de· 
di, birden o kadar ağır hastalandı ki, 
hemen kendisini gönderdim. 

- Tabii bir hastaneye gönderdi
niz. Hangi hastaneye? 

Odanın manzarası acele bir gidişi 
teyit edetck bir manzara gösteriyor
du. Fakat bu gidi§in tabii bir gidiş 
olduğundan da §Üphe edilebilirdi. 
Yatak karmakarışıktr. Yastıkta kan, 
duvarda pas renginde lekeler vardı. 
Bir sandalye parçalanmış.yere yatı
yordu. Halının üzerinde §Üpheli leke
ler vardı. 

Brixan iğilip bu Tekelerden bi,rine 
baktı. Bu lekeler hiçbir insan eline 
uygun görilnmüyordu. 

-Brixan: 
- Bag'm bıraktığı izler ... dedi· 
- Burada küçük bir mücadele ol-

du. Bu herif bur.aya kadar çıktı . .flıl" 
metçiyi görünce: "İtte karım, iıte le• 
rnn diye bağırdı. 

- Şimdi kendisi nerede? 
Cevap yok! 
- Şimdi kendisi nerede~ 

- Kanyı aldı, başını kırıp ııtd-
İşi en tehlikesizde böyle halledebi" 
lirdim. 

Brixan bir sayha kopararak itn' 
ve yatagın kenarında elıne par~ 
bir şey geçırdi. KınlmIJ, fakat üıe" 
rinde hiç kan lekesi olmıyan bir ~ 
parçası .• Devrilmiı aandalyeleri ~U.
<lırdr, bacaklarında sıynntılar görd 

Dedi ki: 
- Burada olup bitenleri isteri"' 

niz ben aize söyliyeyim: Siz ve d~ 
tunuz Bag herifi bu odaya gtrdt~· 
ı:aman yakaladınız. Bogulaşırkel'l: 
hu sandalye parçalandı. Galiba sa; 
dalyeyi de Bag silih gibi kulla~ ~ 
Herif ölmedeır kaçmaga muvıf ~ 
oldu. Kütüphaneye indi, oradan~ 
cı alıp tekrar buraya çıktı. Asıl ı• 
lı kavga o zaman başladı. Zann~. 
yorum, ki buradaki kanlann bfr ••r 
mı da sizin kanlarınızdır. dl 

- Bir kısmı mı, hepsi mi, bUrrıe 
~~ 1 

[Arkası .at 
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L I \ AOnuııısın ~~ ,,;,igasası Mı Çıktı ? 
,. 1 CM A Dış Siyasa Balkan Paktı ile Şehrimizdeki ıtaıyanıar _No.• 

Çeviren: M. Rasim OZGEN 

... NGİLTERE, FRANSA y . bu haberi yalanhyorlar 
:vEMUEYYlDELER unan - ıtalyan AlmaııveFramızradyoland~ce- Çar Yemekten Kalktı Salonda 

ttat,a 
1 

•, a. tatllik edileclk .. 

1 
v .. ce geç vakit ltalyada buı hldiseler I 

••-· ..,,ic1ehrın ...., Dost uguna istı·nat Edı·yor =~uv1:!:~~~~·::::·~r:~ Durmadan Gitti Ve ... 
1 ...... ileF._ ........ pp.t. Mill 
det& • .....,.... ...... • 11•· :Atim, t4 (özel) - General I ris gazetecilere partisinin bütün =ı:: h•~=~e:~:aı;:! Günün Dedi/codusa Ba-c:/adı 
lw,.. 11.ı.t-........ .._... Koadili• Petit Parilien cnı-+-i kuvvetlerile kra11Jk için ,. .. 1, ..... hoputamluk uyandırmıı. birçok ıe- r 
C9' .. nhri a.. hsiJtse • ...... &-- ~ birlerde ayakl•nmıı.r olmq, bunun Sara etrif dane1anlaa ,.mu 
, • ....., lama de itaba -.tı.ı- ııiıı baraya gönderdiği özel ay- cağım aöylemiftir. üzerine pek -iP kümeler tnkif edil· 

1 
t ·~-----

........ wcmı sidm f.-s «lipıo tanna kabinenin takip edeceği Kondilil tenanede · r- Kac1ril. valı ve ~-11 pncıauaı. 
L ·w, Dola Afrlm+ .......... A- li anlatarak mi§. i ııa dahil etmiftL ~ ı-..n....-..:... .__-L:-

11 
,.,.. ~ • ya11am1 demif- ~tiııa, 14 (özel) - Bqba • Napolide halk Afribya uker cötü- Gece yama çaWılı saman 41am1.,. 

..... --~- ...W.. tir ki: kan Kondilia dün tersane • • recek o1all vapunm harebtüıe mini durdu; Çar, ayni ara claJdHJKte, bfi.. 
llMll edenıi1atelt ~ " Dnt aı"yaa•---- yı zı- olmaia ... ı-••r, bunun fberifte -· ı-..ı _._pe to'-'•-• ..a.n.o11. kW - ita.ile w ellDitt'= r.. - .., ..ww.1.aı. elUI yaret ederek orada toplanan ge- ~s-". s-- ... , .. - .. ~ .... --
bt it.irap Jmrp ._ ıL 11• ...,. Balkın andJqmam ile Yunan • micilere cumuriyetin ilgasile plflllA]ar olmut. birçok yaralı " alil Dauedealer ve .aıoaı.tc1a babmaD 
..._ eiıriJdx ... __. .-.U.... İtalyan dostluk uzlqmaama i• kralbğm tekrar kurulmaaı için "::ım radyoauna ıire Lombardi- ~ı:v:'!fd!1~r: = ':':: 
,....... aiW a&ıWJ•· ~t etmektedir. Yunanistan ay aynı onunda cereyan eden ~eli- :ya ve Polonya villyetl~e bir kı- ıuma ba~•• bn,_.n.torun 

M i • 
7 7 i • • l 19 r m • • e I • • nı zamanda Balkan andlqmaar- atI anlatmıf ve kendileriiıden 1111J halk hidileler çıkanmf, çarpqma bile, ona ielııı•lbll e4ertk bütltmı 

• i • i i • c • 1 • 'I • • .......,..... na dahil olmıyan diğer BaHcan tam bir adakat beklediğini aöy- lar omu., ölenler •• yaral1n1nlar var far~ 1111. Pl'eDHe Y.uieftbi 
- 'llÜ • .ı.; sizH cılcfaiandan hüktllnetleri ile de iyi miinase- 1-: .. .:.. mıt- idL 
..... u1aısmc1a neler ıöritildüiii ke- betler tesisini gu··tmektedir. Yu ~""•w• AjlDllar bu buıueta tebliide bu- Geneıal tQr1iı KtHkof'ua ddde blr-
•ila ...,_ •iJinemeL Flllrat lngiliz . I F Deniz Balcanlıp lımmamlflardır. de dqıdl: .... w dlkWhn' ccl-
._ Fw patıal inin JUJlan iki nanıstanm ngiltere ve ranaa :t&tlna, 14 (Özel) _ Amiral Şehrimizdeki reemt Italyan maha • 1*1iıordıa. il• tekrar p1lpMle ltapa 
.,_. dnlet .......- bu nokta a.. ile olan münasebetleri de pek Duamonia'in Deniz Bakanhğmı fili bu haberi yaJtnLmütadır. rataıra ~ w oa bldmi • 
rinde ._._ ihtilifm Jmzili h•ldqn. dostanedir. Memleketimiz U • kabul etmeli berine Koııdilis Bunlar .radyonun bu haberine inan· llÖJHIJcda• ~ti mı. •ı ,., 
• ..._ ~ encek luu1a- llÇlktJr. luslar Kurumu paktına koymq B-'--'·x... kendim" almıt ve Pire mamn cloltu o1madılmr ve bu nd- betile ltdllM ,_...... _..,. r ~ • iUUUU&5• yonun ltalya - Habef harbi için dahi ı• 
Ftanuz pzeteleri, 1t.ıyap brp • olduğu imzasına riayetkir kal· saylavı Bubuliai'de müatetar ta- vennif olduğu haberlerta sonradan ~~...Jt? 1 11 

_..,_.. Oalll-
•··-- mlenide tattı"LiNta IOll.. caktır . . d w -'--clılhw- 911J' ... ~..,... • .u.ıq ~· -
... itina ile ı.•t ... 1 tini isti- .,, Kralm t-..Ll.n..ıl yiıı etmııtır. ocru - .~ meydlu çdmp sup ~ ...... -...ı?araı• 
~. Diler 111n1ftaa laailis pzete. ~.... Kral Jorfım bnlep IÖylemiflerdir. da~,,,_.,,,.,._ et 
hri. müe ide tatlar1rinden Wdwa ~tina, 14 (özel) - Atina Şar A Bunlar MuuoHnialn Hablf harbine tiii ·~ ve _pek cUH1 puplar. sa-
lleli~ iadiriJnMık iftenildiiini baymm Yunanistanda krallığın Londra, 14 A. • - Etki Yu- cirifmeden evvel, ~ reyine mil - ten prldıl oıan abdtlerı bir bt daha 
ileri .......... fikri ileri ~ •ai yeniden ıturuıma11 üzerine Lon- nan kralı Jorj'un kardeşi Prens racaat ederek bUtilsı ltalyanlan bu • .ır ediyordu. Pett ve tb Hli1etiD de
IÜJetle itı.n ecllyodar. Pıilludcilca bu dradaki Kral JorJ·'a gönderdiği Paul, Pariı'ten buraya gelmiş - vatta blrlepılt c8rdtlkten 10Dr1 bu ı. rinllll ye ~JrUll tmparatonua tl4 

--'-- · y · tandaki d hak ıc bqladıizm bildirmifleıdir. a .;.a4tr ı...r "neı.tede önmıli olaa __, miief>'I- telgrafın cevabw almlftlr· Kral tir. anamı urum • B.:..----1...a. ha ..... .-1 '--yeti ih.a-·tla tıebeutbnlnu ... emem ,'tM 
delerin .... itilmile teflıikine muva- kmda aös eöylemekten kat"Tl'l!llft --~'"'7.. .u.:n - ... ,. Çar, Jttllek biter bltmes Pıt aitti. Atina fehrine teşekkür etmek- s- HWdd 'etmek JhllDdlı .......... __ ._ daaiaedeblll f+•&twı .,.. ....... tathilmbnda Prena, kra1ağm tekrar iadesi me • ~ua herkes -tım • 
11.i Pfi1ec9k msbaledir. Çinkii.. tedir. _,..,;m· , ___ .. ••İ ile ,,0•• .. n--ı. ii- ,onlu. Ne pre 1d benim 4a1imn UJUk 
ier bur laci1iz ~ if81"81 Çaldariain llyledlrleri ~- ıuuu...,. • ... ..., .. _ K • • d 1amJttı. Yen tenJwleflDll u1on1an ko 
~ ... ...,.,_ tathiki sadan ~tina. 14 (Özel)-Ahali par sere lngiltereye geldiğini söy - uyun un lçın e pnlr ıeçtlm: TUHeten ,.u..-.. 0-

.............. aoııl , .. lmlaak tisi lideri eski Ba,bakan Çalda- lemiftir. lan. babtmm •kl bir ya.erini UIJOf"' 
he, - mmıfMat elmit ............ Açlık G revı· dum; OllU bulmaca ..... kon .... • ..-"* -- Y• tatt.iı • ZECR" TEDBiRLER ETRAFINDA ,. koJuldulr. Ben. u1s Xafbayam • *' ailli airiiniP ile lılıtbikııtmclan ka· : ı darı haber aJmü ladyorchn; onda 
sı ....... olur. Lcmdra, 14 AA. - Gallea hertea. llokak aUtWtWeriDden kork. )._.____ F 1 Ek • k M bölg-: .. : .. 50 .__ .. __ mad i . maman. ralaat rüat llYllfthiHyorda. 

w7oy•"-llmüeni .. tııdlril&i... ransız ar onomı uvaze- . b~-'- c~u:'~ binfen fÇI- Sen Petenburada od ay1* fbmOo telı ılne --.ile a,...a Wr ..... aı, . u ~~ uuuee ach ya- dm. beni, her ftlpheli clrlkUde bir 

iılaa7&& ltecrWwiwflphe~ • B ' v K • ı !'fn~birmaden kuyuauna Jsıfilikaeai~~ 
tur.Yanitiant• .. ,............... n ozu acagına anı ınmı~ve ~ri Kea1met1er 
Ü .............. Gjle ..,. .. Ja • nen 1 • dvar bir kuyunun y.t.-Ae rlwl. 1880 • 1881 aratmdıld '- -larm-aillm.,. .., .... JtlilJa ile ticareti ~""' '!rWI> .., -ı· 
• ı • • i • ., • • • ıa • • z oa... F etelerl zecri tedbir- grevi yapan arkadq1arma kartı da. but11n mUkllemelerin llle9SUUIUI. ! ........ ı. .. 11 • o• t.. lnglllz ve ransız ıaz bealedilderi doltıukhilterini 1a. Pren1ea Yominakanm dfuu tet-
ıı-. 1aıP1enc1en-. a1at ...... ler hakklnda neler dOtlnlyorlar? t~ek içi~ ~da katacakları- kil~;.S:-bOtiln hlnedaıı menaap-
.... ,....._ Mienide tatlıild, 1~ m ~yle. mı,lerdır. . . tan ve Sen Petenburgun yilkıek mah 
~Tduliiiıairır."~ d'f!dı ~1\d~'nlt A.A. -;:;:: Dün ve .bu~ ~~~~hiın karqıklıklar husule geti- Öt•kı ııu-abo.n Willi~ kuyueu iell - . .... .. '" ·- p 
)'dr ı•ı ı itWk • h r ı'u 1ı4r ==-~if'•P#tr.iiie. , ..... ..,. .. fii ... ,_,. llYir kll 11:~1'- .~cm ruemı, renac - lleinci AZ.ltManclr'ın lrülii,,... iadi-lae.dedifıni ..,,., ·• ..., , • 1... • Uda blBmlt oıma. w clbiulnan.... ....,.. .. ,.ıuat 9d barp. anıetıe- ere+ ,..~ıar. .. ~"en:!t · · ~.,,,.,., , .... r.,,,....,. 
~"!"""'- mil7G9 liıeli .-... beten ııakin buJ•mm-aebeblle, Lem- rin, uıu.Jar &oa,etesi tarafmdan elle- GreY Lıı-:ı ni. !e bu suretle tqkilAtt auiyede lial'1ıJDle sefer uqdap olan General. 

dra gazeteleri daha ziyade itin diplo- rine verilen ekonomik llWu nuı1 kul· • -7uyol' delifl1dilder yapılmaya bUap)mMUU dedikoducularca Pr....,. Yoarinlbe 
111.Jlt lllnocat matik cepheai ile utrqmaktadırlar. lanacaldarma balhclır. Xrcdilerle aht IA>ndra; l4 A."A. - Gal eyale- hep Prenuain nUfuzuna atfediyorlar· yanın bir lleti idi. 
- Franaamn durumu büyük dikkatle yerifin tahdidi. itleriD durgunlutunu tinin cenubunda m,den i11riteri dı. General, ı--.torJu idareıdnde a...,. 221 124 takip olunıu1r:t:adır. FnDaıs ıuetcle- artırmakla neticelenec•il cibl, teclbir· • ba-ı:--ı. • "'YS9 KadmJu 1ler sa-nkl p"bi ~ ---~,. uı 1 800 aınin bir 1aemı tarafmdaa Jıısiltere a- teri tatbik edeacek yllut ki, bunlara grevı 'V ~ iatidadmı ıös - .hı ,.___ ~ . bir mnld eahlbi olclaiıa için. Çarın 

insi•• 702 530 teybine :yapılan 1ı0cum1arm birdenbi· manu kalacak bt1ttill ülkelerde ifaia- termektedir. 1700 ifGi ku)nllara ::° difU:U,;ıar7 o:ı mcbmılt e:; IOll elence lt.iıınadma muhar idi. Hiç 
Fw ' 438 36Z re kelilmeai, bazı aal cenah cuetc- teri çotaıtacakm. Emekçiler ldltleei· inmekten imtina etmişlerdir. Ce kiSr ıunırlanna ve isJemd nhlfleyen tUpbeU., JaiUdlmdanaa bqı oJaıa .._ 
lmsre 291 440 !erindeki fiddctli :yazılarm bir abll· nln daha b~ bir lefalete dltmeal nubt GaJ itçilerinbı hepsinin de kıabnghklanna uyarak wcleıi we ko : muhabbeti icrutmda onu 11kıyor. 
~.....,.. ı• 122 itmeli olarak tcWdd edilmektedir. lhtimaHnin ~ amuluulcılar ta• greve bafhyacaklvı hakkında pyodar ve eıı akıl a1mu cledlkoduJa. An;lnl~ kartı •tefli bit mticade-~ f1I iti ""Tima,. IU~ Pari'I aywı. rafmduı deift, fakat api amanda, ...:.1•• •• birli Utiralan krar edlyo leye cirltmitken hayalindeki rıılieuir if..._ 204 140 lııgiliz bilyük elçiaile cörilftüktcn ekonomik ve finanul aüsllUdmn mo. P..r~ d~ie blflamqtır. ~ s~en1eı Yourie!:anm, RU: ;ı:._~a~e=:J:~tl: eriKıf 
rAalaL • 387 10nra T -vaı .... _.ı:.-.a.- .-.1 ... diye- dcma dmetlerdeJd ıoa,.ı hareketler yada Wr htıklm atırm• bir - -ı- ~-ı • ıAı' ııe 274 2tC - wıHu.......,... ı•r- tlellir olduAı•... bi o1---..-zL6:..- do"-•.a~':!do~-t== .._. ıı.- anJannı uatıaıanı ondan as. 

1 
• vi alqlamakta ve bu diyevln. Fran· &zerine un; m a ..... u • Man .. uku da ~~llUDolA\pnaldllill•!:: ... u.u .... .,- un:uol - ..11Vft•'---'-

&....g,.tma 311 119 1ız ı..~..ı..ı --•--=-:- ba..rn. bir ten b61rQmeuer mUm_.meri tarafın· ~ ~ 11&1 - • J- 'lilUIJ .... uuuı. 
it ... 

:afi! 21 UU&J'""--~·~ ... ,_ -..1-'• -- -•-- .::;:--r ıt 1flıo.-a- doX-• _, .... n.uxa '--•~-
- - lnwmncla W at aaU psetelerinde duı da bu oldukça ............. prot•lo etti - VIUll&'IB asnat'Un4ll - tlelDUJ. ~·.,- .... ~-- .,....... a.auw l>iiıiır- ...,.w;.t)er 93 1850 görülen Incflis aleybtarlıiı aebebilo Bu auretıe, ldrialamJanmD arar • itin dotrun, ba da omm ~ pnhpna lapan •damdan bahloJu. 
Cör6lü,.. a.: ıtaı--m-.t miıo çok ycrbÜle oldutuou yazmaktadır. ms olacapm tu&ffllf ettikleri eko • Kharbin, 14 A.A.. - Sovyet. daha ziyade flpbeJI cMaiJO!ft; lk aur. B~ tabir. bu IWDaaba ukeria 

.., ı- Tiılllllıtia. aytan. t.a lııciJia aı~ aomlk ve finaDaa1 teelbirleriıı bu de.- Mançu amırmcla cereyan etmit ebee1 ıewe.eter, Jtomaaoflar De Dol • t8m tarifidir. 
~· ıai....,.. Yani,.. ...ı... tan • ......._ ıtaı,m ..ıuDerinin abıt tetlerm Is liyaulan oıuinde~ ADno- olan hldiee üzerine, Mançuko ıorukller anandald mlnaferen dair u;'UD teıffdtltlerclea...,.. anda· 
ini aJı,cır. As ...ı utıyar. a., lfti9. baka edilmctl" SilftJI ••tmm ıra. lundapndan daha &aemli bir tesir nı.:.1.ri BalranJun m:::-:-=nı·, muhayyel bilrlyeler anıatı)'OdardL !;h';, bd~ vtl&J'UllU takibe " 
............... ~ JuıldaMa ... patılmau mtlaPUerl baJdanda J'ran- yapaaak ihtimalleri vaıdır· .,&lfl.9&'1" - -- a• WDCWI-- Hatd lkf yls lefte eTft1. bit iladyar- tJere bir MJtiA daJı UAtmlya 
......... lt.ı,a *-.t miır.....ad au: efkinadald endip,. bamletıaokte Ctnwrede ~ tecrUbe Avra· Pograntchnoya Sovyet konlO - Uhinin. bir Do1prftd Qe nteucek o ~ •erdi. Bu Jrarar feJAketl tacil 
~•n • 1• _., -.ı. .....,_ '-1- we Lavalin bu di~ bu cndifeleri pa S01yetelerinin inaddt ve manevi losluğuna •iddetli bir proteato lan bir Romanolua ftJdtıU bit aHbne etti • 
....wıi pll ı ' aw ~ w ..... ıidermeie yarayacapn timit etmsk- milYueneai ilaerinde, beklenmedik te- göndermiştir, mahkam el~u lüer ftftltlinl lhtHtıciler - bf17Wı weJıirler IW· 
• ,...._. temia .-.,.ktedir. S.. ltdir. lirler yapabllecelı bir &rnck yarat- llSylUyodaıdi. Ba laMa1ı t"'6 etmek bun pek kUçWı: bir klllm - meta• 
._,., ... ıtat,...... mali vui,.el BuıllDlerde Ccaenecle bulunan maktadır. !n.siltei'ellin. mekanisma • Saylawlar Kurala isin de, hpparatdr Udnd Pl1'f'iıl feci liplerini arttırddar •• liyan edecek· 
~li -..ımaflıur. Devlet •••m- Daily Telecrapb gueteılinin dipl~ 11111 tacil etmekte bulunduiu •ecri LonA._ 14 A.A. -H'!'-"...:et Jbbetlafa ~ lerlni ileri dretelc hluilcle baflacb· 
~ .am etolm, 1933 yılııacla y«li matik qııabarriri ile pqtelinc fUD)a• tedbirler, ltalya ipn. bu de-vlet tuar- ~., UAuua O, ıeng Prenlel lfatall Dolptlld lar. 
~ _. -. tiııadi ... mil- n ~· rufa, dı.tpline •• bnutkirbfa ne eaylavlar kurulunun 22 ilktqrin ile evleneceii p l1meialt mlJdl? Tahtın udık taraftarlan hayret· 
,.. ....... ffa lftılir. Kı reli- --Eden tablatlle, Cenevrede bir ha- kadar allfkm ohana olluJI, çok ~ aa}ı ~Ü toplanacağmr hiMir. Hatta dolctodarm, Blyl\k Petro (BB ten dona blclılu ve omm lilkerelr 
i:!:.'~ ~.:.: ~dıiı_±~ rcket plim 11uırı...ıkta olmı dclece- ıetecek &ihi ıadbıiyor.,. Dllttir. J8k Piyer) in bu yegAne baffdlnl kur ortadaıa çekildiler. _, 7......,.. - terin ~ ıeçmif buJumneldldır. Petit Pariaien ctiyor ki: taramaylflan mbah deill miydi? Halk - imparatorlukta daiıhmt .,... •••:::ÇS· == ': ian Dijer taraftan finlm komitesi &:y§- .. Diln kurulan ffnııwJ secrl ted • :Am*"ada if.Uler Nihiliatleı lamdduuıorlar bulunan yilz yinnl milyon köyHl -L:Z.. ak)'lba C..-'i:..-.. ~ 1ftinbı blrçola. Po1onyaam aldıp du· birler niateml, ttalyamn derhal ve ke- Vqington, 14 A.A. -Ame. Saray doktoru, bu dedlkodaculua, ' ·pyriıaenkul mal llldplerinin bir er-
...:ı.:..aı:ur.11 ıl • ._ _.__ .._ ıa..1.. namdan hayal iDldlan -~· nin bir finannal abluka altma abnma· rika İ• federasyon•'""• ay~-•- on neklsinci - tababetinia ~ '--- meni cen..une, aerfled 1nırtardıjm-
-.... ıı• -... - Wl)'8J• ÇOnldl Bec bBtlıı pyretial bihm ana muadildir ..,. - 116 

... ,.~. del--'- .. w:;ı:- - dl.n:u=J'I pır l1dllrmeal için. --
... • •·- llir ...... in6a.cı. __.__ ...,_w: '"'-:A.ı-'- ••ldmldı · mecm•••-ı · 1 · ı.:-.. d"--1 ......... kup mllca - - oldu- ver ..:-• .a-ıa-1--d ..--

~ 
• 7....-. _._ .... U:UUI&- Bn. '---1- -t--!. ta.-H.: --Ut.Usa ._,_ • - ' ış enn Ulnlli U6V - ....... ve ~ __ ...___ .......... d"- :nuı _,_#__ ı. 

I~. 1 H -=--- ı4dıM•~ --ı&:t.- __ _..___._. ---' ·ı ı'-tlr '"? aqm _.. TIPA ~-.· ı.a l'l'U• •--- • Jer -- ._.. -,.....---_- - uu Ba -. ._. ' , , .+-7i= ,.llaırca ~ ... _. ~ w-ıı ... ~u~ • dirde, ltaıyaa • .__.Wnl p müt • -.. Oo1111111tma rajmen if&lZ sa- yamn en talili JmiJe ..ı--. oluyda 171e ,..ıacü. fakat mantıki 
ttı' • ._ ,_......;;. ı ..;.;= ~ı.wf %1.ri:'.i. :::..!~ kfll bir duruma nobcak olan gok pıt Yllinm artmakta oldupnu yan- bile. ıene alimden. k1lrtu1mumın im- bir netice idi, Jd Sen Peteraburı 
ı.a w.. 1 r • ıiırıı AIMttl w•..wa ri=;'•ı• _... Lıdl f k ar da çok tiddetlt bir liltemdlr. Bandla an- yor. Fraua, İngiltere ve A1ıun klftı otmuaıau. beybade yere lah e· Moüova'" ,,nmr ıuete çrlran 11· 
............ Pa f _.,. upa lııltla ....._ wfıaı ıels lıl ı ı ıl • ~~ ~ umuınlar, 16 .mca madde- J:&'da geçen sene 8.400.000 ifo diyordu. Cift'Ueler, omm pyredni ve 11111 dlathae kadar eyalet telıirlerln, 
lı1a &• •• , , .. .-A. ş. E. aiclen ....... prdermı --et- T• u~- bir keelinUJde- ft &Brtmclil .. llZ varken bu yıl bu rakam Umlni takdir edlyotlards i öyle iken fa - .... Wlt:fbl Rul)'llda dedikodu 

meni =:,. dr ~ • .,,.... a. ı... IUne ıBre. DIWCQt diplomUI ,artlara 7_.400•000 e d"•..r..ı;.ı~ halde, Ame ali)"etllliılden ıtri durmuJOflardı. u- bdade fl)1rlnıyordu. 
wta lasiiis • F~ Mi'lik ..... :f:'tet°!k'........., !alç diltUJl"'t)r- rikada ı .. ..: .. ,_2·::.:._ 11000000 mumt dedtkoclu, imparatorun qknml Xvınu bir ldmre adamı. mutlakı· 
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No. 2 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Kadın Sabah Olurken Kucağına 
Yuvarlandığı Adamdan 

.Soru11ordu : Sen Kimsin ? 
r --

~ Şifa ~u1dun. Kalk r.. 1 Hoca, bunun lartanda değildi. Bir· 
Dıye bagmiı. • d~bire kapı açıldı. İçeri. bir sarıklı 
Bu seste, day~damıyan bır irade adam girdi. Hüseyin. bunu görür 

vardı. ~adın, ycrınden fır adL İleri görmez yattığt yerden fırladı: 
doğru bır adım attı. Fakat o adaınm - Buyrun, Hacı Recep Çelebi. 
kollan arasına yuvarlandı. Diye mırıldandı. 

• Hacı Recep Çelebi doğruca sedire 
'Artık, ortalık enikonu ağarıyordu. geçti. Oradaki kir1i pöstekinin astü-

0 adam ~ordu: ne yerleşti. Şu anda Hüseyin hoca, 
- Senı? adın ne. hatun?.. helecan içinde idi. Çünkü gelen adam 
- Benım adım, Hobyar. Ya senin onun hayat ve istikbaline ait mühim 

adın?.. bir haber getirmişti. Hüseyin, yüreği 
- Benim adım da. Hüseyin çarpa çarpa sordu: 
- Ya •. b:ırad~ ~e işler.sin~.. • - Hoş geldin, safalar getirdin; 
- '!'le ışl.~Y~.yım: ·: Fakır hır danış· çelebi t.. inşallah, hayır haberle gel· 

tnend.~m. ~unun bmnde §~ medrese- din. Memul ederim ki sayende mat· 
ye muderrıs olurum deyu, ışte şu ha- Jubumuz hasıl olmuştur 
rap kubbenin altında beklerim. R ç 1 b' b" d • b" 

- Dattişment, ne demektir?. ecep e ~ 1• ır ;n ıre cevap 
- Lateşbih ve latemsil, hoca de- vcrmedı. Cebı?den e.nfıre. kutusunu 

mektir. ç~kararak. denn derın ıkı tutam en-
- İmdi, sana Hfü;eyin Hoca mı fıye çekti. ye sonra başını ~üseyin 

'derler?. hocaya sevırerek cevap verdi: 
- Beli yosmam. Hüseyin Hoca - Baka. hoca!.. Kişi ne ederse 

derler. kendine eder. Sana, ben dahi yüz kc· 
- Hüseyin Haca!. re nasihat ettim. Şu efsunculuktan 
_ Buyur. vazgez, ulema kisvesme yakışmaz; 

- Senin nefesin, pek keskin, dedim. Ama sen, bu İ§te temerrüt 
- Keskindir, zahir. Çok şükür, ettin. Kendi terakki ve tefeyyüzüntin 

bamdolsun; ocakzadeyim. önüne set çektin. 
- Hüseyin Hoca!. Bu sözler, birdenbire Hüseyin bo--
- Buyur. canm iliklerine kadar işlemiş, başına 
- Gayrı gidecek zamandır. Bana bir sersemlik gelmişti. Çünkü Recep 

bir örtü bul da çı~ gideyim. Çelebinin şu suretle söze başlaması, 
Hobyann bu arzusu, Hüseyin Ho- günlerdenberi hayalinde kurduğu bi

canın hoşuna gitmedi. Boynunu bü· nalan, ta temelinden sarsıvermişti. 
kerek: Recep çelebi, bir tutam enfiye da-

- Ne olur? .. Bu gece de burada ha çektikten sonra, sözüne devam et· 
kal. ti: 

Diye inledi. - Geçen gün, senden ayrıldıktan 
Hobyar. pembe yanaklarını çukur· sonra, doğruca şeyh Mehmet Çelcbi

laı=tıran bir tebessümle cevap verdi: ye gittim. Şeyhim, İzmir kadılığına 
- Ko, gideyim; Hüseyin Hoca. tayin buyrulmuşsun. Tebrik ederim. 

Elbette hakkında hayırlı olur. İmdi layık olan budur ki, şu senin 
Bu cevap. Hüseyin Hocayı tatmin danışmendin olan Hüseyin hocayı da; 

etmedi. Karşısındaki kadın, nihayet ya, mülazim edip medresede alıko
(kafes) lerde yaşryan ve gece yarısı yarsın, veyahut lutfedip bile götürür
sarh~ leventlerin sırtından alınan bir sün; dedim. Mehmet Çelebi, birden
fahişe idi. Nefsine bayrı dokunmıyan bire öfkelendi.. A Çelebi, bari sen 
bu fahişe kadının; böyle acele gidişi bana böyle bir teklifte bulunma. Bu 
ile kendisine ne hayrı dokunabile- Hüseyin dediğin herifin ne mekkar 
cekti. bir adam olduğunu bilirsin. Ulema 

kisvesi dahi ona haramdır. Zira, av• Hobyar, Hüseyin Hocanın zihnin
<len geçenleri hissetmiş gibi idi. He
men bileğindeki altın bileziği çıkarıp 
kırarak yarısını Hüseyin Hoc_i.fa ver
di. 

- Bak Hüseyin Hoca!.. Al şu nİ· 
§anı. İyice sakla. Bu gece bana etti· 
gin iyiliğin mükilatıru tezce görür
ıün. 

Dedi. 
Hobyarın bu sözleri, Hüseyin Ho

caya hayret vermişti. Titriyc titriye 
elini uzattı. Yarım bileziği aldı.•Koy• 
nuna sakladı. Sonra etrafına bakındı. 
Hobyara örtü olacak bir şey aradı. 
Uzun ve kirli sanğı ile, güneşten ren
gi solmuş cüppesinden başka bir şey 
bulamadı. 

Hobyar, başını ve gözünü sım&ıkt 
gardı. Yalnız gözlerini açıkta bırak· 
tı. Sonra, cüppenin kollarım içine so
karak ferace gibi omuzuna aldı. Beli
ne bir kuşak bağladı. 

- Hem hocasın. hem koca· 
sın (1). Amma, beni hoş hal eyle· 
din. Tanrı kısmet etmişse, elbet bu
nun mükafatını göreceksin. Hele kal 

ret ve o'ğtana efsun okuyan bir seh
barı nabekardır. Bizim uzımız var. 
Kenduyu bile götürüp de mansıbr
mrzda bednam mı olalım. Mülazemet 
meselesine gelince, bu da zinhar o
lamaz. Zira bizim gibi ulema smı· 
fında ilmile amil olan bir müderrisin 
postuna, öyle bir cinci hcrü otura-
maz: cevabını verdi. Aman şeyhim, 
mürüvvet eyle. Bunca zamandır sa
na danişmentlik etti. Saçını sakalım 
şu medreseye süpürge eyledi. Sayen
de o da bir lutuf görsün diye yalvar· 
dım: kabul etmedi. İşte, molla. Ka· 
ziyc bu merkezdedir. 

Hacı Recep çelebi susmuştu: Hü
seyin hocanın viicudü. tepeden tır
nağına kadar tiril tiril titriyordu. O: 
scnelcrdenberi müderris olmak, şöy· 
lece şu medresenin başköşesindcki O· 

daya ~ekilerek şu fani cihanda biraz 
refah ve saadet bulmak için bu ka
ranlık kubbelerin rütubetli duvarları 
arasına gömülmüş; emsile ve bina
dan başlıyarak Mollacami ve Kuduri
ye çıkıncaya kadar senelerce dirsek 
çürütmüştü. Medresedeki danişmend-sağlrcakla ... 

Diye mınldandr. Bir 
kapıdan dı~rı kaydı. 

hayal gibi, ler arasında en eski, kendisi idi. 
Kaç senedenberi, rnülazimlik yoluna 

• Hüseyin Hoca, daha hala, hayreti
ni yenemiyordu. Yatağının içine sırt
üstü uzanmış, derin derin düşünü· 
yor; 

- Acep; bu gördüğüm, duş mu, 
hayal mi? .. Vay gidinin yosması. Av
rat deği huri misali. Hiçbir hali. ka
fes kahpesine benzemez. Bunda bir 
iş var amma, hele bakalım, son~ 
reye çıkar? .. 

Diye söyleniyordu. 
Vakit. bir hayli geçmişti. Hüseyin 

• 

girmişti. Şimdi.İzmir kadılığına ta· 
yin edilen müderris şeyh Mehmet Çe
lebi, kendisini bu haktan mahrum e· 
diyor, bu kafi gelmiyormuş gibi, acı 
acı da tahkir eyliyordu. 

Recep Çelebinin sözleri, Hüseyin 
hocanın yüzüne indirilen sert bir kır 
baç gibi ge imiş: onu birdenbire Ür· 
pertmişti. Artık zaptedilemiyen bir 
öfkeyle: 

[Arkası var] 

(1) Ya~h adam 

FAVDALD BIL<®iDLrER 
lJl11llS:aht~ -~----... --........... ..__~ 

Güzel Esvao J 1 

BUGÔNKÔ 
PROGRAM 

NÖBETÇİ 
ECZANELER ··- -·--·---·- Yazan : MI· FA 
-------· 

lstanbul Bu gece nöpetçi eczaneler şunlardır : 
Ankara caddcsınde Eşref Neşet - Un-

15: Ruı şporeularınm şehrimize gelme· kapanında Yorgi _ Baya.utta Cemil •
Jcri münascbctile Taksim stadında yapıla- Fenerde Hü.samcttin - Aksarayda Sarnn 
calc futbol maçmm nakli. 18: Dans musi K k d 
kisi. 19: Karmen operası. 'Uçüncü ve dör. - aragümrü te M. Fu.; - Şehzadcba-
düncü perde. 19.30: EO'c caz. 20: 1staobuİ şmda İsmail Hakkı - SirkccUJe Beşir Ke-

.. 
1
• mal • Mahmud Cevad - Eyiıpte Hikmet 

konservatuvarı nefeııli sazlar profesörler _ Şehremininde Naznn _ Samatyada E. 
konseri. L. Thllle. Sextett. 20.30: Radyo Rıdvan - Kurtuluşta Necdet Ekrem -
orkeııtnsı. 21: Radyo, caz ve tango orkes- T k · d K uk K k .. d 
tralan. 21.35: Son haberler, borsalar. 21 a sım e anz - ara oy c Hidayet 

eczaneleri. 
SO: Hafif musiki ve sigan havaları (plak). 

Kahire 
17,50 Plü, 18,05 Söylev, 18,30 Meh· 

med Sadık ve arkadaşları. 19 Duyumlar, 
19,25 Söylev, 19,50 Müziğe dair sözler 
(P1iklar ile). 20,30 plik. 21 Nenis ışarkı· 
lar. 21.45 Riyat el Sombatı tarafından ut 
konseri, 22,20 Şarktlarm süreği, 11 Marş. 

BU kreş 
13.0S: Sibicfanu orkestrası - Duyum] ar 

13.55: Konserin süreği • Duyumlar. 14.30 
Konserin süreği. 18: Pl1k • Sözler. • Plak 
Sözler. 21.35: Allessandresko'nun idare
sinde senfonik konser. - Duyumlar. 22.45: 
Almanca ve fr. duyumlar. 

Varşova 
18.lS: Şubert'in şackılarmdaıı • Sözler 

19: Piyano konseri • Sözler • Plak • Söz· 
ler. 21.10: Orkestra konseri. 21.30: Plik 
21.45: Konferans. 22: "Otelde macera .. 
adb operet. 23.30: Sözler. 23.45: Danfi 
plikları. 

Moskova 
11.30: Parti yayımr. 21: Vagnerin plik· 

)arından. 23.0S: Fı:anıızea. 24.05: Sozler. 

Belgrat 
20: Pl!k • Duyumlar. 20.30: Ulusal ya. 

yun. 21.30: Senfonik ptik konseri. 23.15: 
Dunmlar. 23.30: Radyo orkestraıL 

Laypzig 
IS: Hafif müzik • Şundan, bundan. 21: 

Duyumlar. 21.10: Eilenceli müzik. 22.40: 
Hamburg"dan. 23: Duyumlar. 23.30: Al· 
man şarkılarL 24: Operetlerden melodiler. 

BudapQşta 
18.30: Rus korosq. 19.15: Konferans. 

ıg.45: Cu. 20.55: (litar konseri. 21.20: 
Sözler. 22.05: Duyumlar. 22.25: Çinıene 
mü:ılfi. · 

Viyana 
18.25: Ko,nser. Ders, sözler. 19.45: Du. 

YUmlar. 19.55: R. Vagnu'in "Tannhaeu. 
ser., operası (Furtvaengler idareainde). 
23.50: Sual • etvap. 24.15: Dans. 

Bresi av 
18: Hafif muzik. 19.30: Sözler. 21: Kın 

duyumlar. 21.10: "Deniz halkı,, adh skeç. 
23: Duyumlar. 23.30: Teknik sözler. 23.40 
Dane. 

Berlin • Tegal 
18: Hafif müzik. 19.30: Aepo.rtaj. 20: 

Deniz sporu. 20.30: Çocuk şarktları. 20.40 
Aktüalite. Zb Duyumlar. 21.10: "Hans 
Sachs,. adlı radyo operası. 23: Duyumlar. 
2.1 ~n· nıı--t --.J-~ •:u. r.:. .... --ıı...;crt 

BORSA 

14 Birincite9rin Pazarteei 

PARALAR 

Aht 

Sterlin 615.-
DoJar 124.-
20 Franıu frangı 165.-
20 Liret 176.-
20 Belçika. franp 80.-
20 Drahmi 22.-
20 İsviçre fr. 815.-
Florin 82.-
20 Çek Kuron 93.-
Avusturya ıilin 22.-
Mark 33.-

617,-
126.-
168.-
180.-
82.-
24.-

• 
SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

TEPEBAŞ? BELEDİYE GARDENBAR 
Kışlık salonu açıldı. Her akşam müzik, 

dans, varyete numaraları. Kabare nefis 
alakart ve tabldot yemekler ehven fiat
lar. Pazar günleri 17,30 da çaylı dans, 
varyete, çay komple 75 kuruş. 

~ 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
SÜREYYA OPERETİ 

Yeni kadro: Hüse~in Kemal - $37.İye 
Bu alııııam 20.30 da EMİR SEVİYOR 
O~ret 3 perde. Yazan: Yusuf Sururi. 

• NAŞİT • ERTUÖRUL SADİ 
Şehzadebaşı Turan Tıyatrosunda 

Her gece saat 20,30 da um.uma. Cumar
tesi ve Pazar saat ıs te Matine. Geceleri 
her tarafa tramvay vardır. Telefon: 22127. 
Bu gece KÖR Piyes 3 perde. Ayrrca Ko
medi. • 
• Alkaz .. r : Şanda - Sihirli Ada. 
• Şık: İki kalp bir olursa 
• ipek : Albn Zincİl'. 
• Türk : Prena Türandot. 
• Elhamra : Yürüyüş - Saadet şarkısı. 
• Ani: Bar şarkıcısı, Denizaltı ejderı. 
• Saray : Kiiç.ük Anne. 
• Sümer : Aşk Kadrili. 
• Melek : Kasta Diva. 
• Yıldız ı Moskova geceleri. ... 
• Milli : Çalınmış Aşk - .->ertsiz arka

daşlar. 

• Oıkiida" Hale ı Prens Ahmed. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERl 

Burün limanmuzdan gidecek vapurlar: 

• 

Saat 

9.-
9.-

11.-
20.
zı.-

Uğur fzmite 
Tanar Mndanyaya 
hmir lskenderyeye 
Gulcemal Karadenize 
Gülnihal Bandırmaya. 

• 
Bugün linıannruza gelecek vapurlar: 

Saat 

6.-
9.30 

13.-
- 17-· 

Gerze Karabigadan 
Bandırma Ayvalıktan 
Antalya Barlından 
"tr'--.. 1: u-~•9'-.dan. 

-Ihsan! 
- Ne var? 
- Elindeki gazeteyi Dıraık" ta 

bana bak biraz. 
- Dur azıcık, N erimancığnn. 
- Bıktım artık senin bu Ha-

beş ~ İtalya meselenden. Azıcık 
bana bak. 

- Peki, peki, dur hele, şu sü 
el muharririn yazısını bitireyim. 

- Sonra bitirirsin. Başını kal 
dır da ... 

- Dur, lakmdı karıştırma, ba 
na şehrin adım şaşırtıyorsun: 
Dessi miydi, Ussa mı? 

- Uff ... Bak birazj:annn ... El 
bisemin biçimini değiştirdim. 
Bak, nasıl olmuş. Yaka tamami 
le değişti. Kollarsa ... 

- Peki, peıki, bakarım~ beş da 
kika sabrın yok mu? Aduayı Ha 
beşler geri alırlarsa iş değişir. 

- Canını, buraya bak İhsant 
filizi kumaş tanınmaz bir hale 
geldi, laciverde boyattnn, bak -
sana ... 

- tyi, iyi... 
- Kaldır başını biraz f 
- Çok iyi, çok iyi, kahveren-

o.:. ..., .. ~ 

PO LiS - Kahve rengi değil. laci • 
vert! 

Bir kızcağız sokak - Ha ... Daha iyi. 

O t da - Bakmıyorsun ki, 
r asın -Baktım: Hankulade. 

Par~alandı - Boyalı olduğu belli mi? 
Dün sabah, Karaköydc bir o- - Zannetmem. 

tomobil faciası olmuş, 7 yaşında - İyi bak, camm. 
bir kızcağız, otomobil altında - Hım! 
kalarak ölmüştür. Vak'anın kur- - Allah aşkına o gazeteyi e-
banı Salahaddin isminde bir za- tinden bir saniye bırak ta öyle 
tın kızı Aytendir. 

Ayten, kaldırımdan öteki kal 
dınma geçmek isterken, şoför 
Seyfinin idaresindeki 2145 nu -
mara1t otomobilin altında kala-

cevap ver. 
- Belli değil galiba. 
- Fakat elbise biraz daral .. 

mış, değil mi? 
-Him ... 
- Etekleri de biraz liısal~ 

olacak. Değil mi lhsan? 
-Hnn! 
- Beni dinlemiyorsun lhsan 1 
- Kulağım sende. 
- Demindenberi ne söylüyo-

rum sana? 
- Ne söylüyorsun? 
- Dinlemiy·orsun ki4 
- Dinliyorum. 
- Ne söylüyorum? 
- Diyorsun ki elbisenin hiçi· 

mini değiştireceksin, rengini la
civerde boyatacaksın. 

- Teşekkür ederim. Değişti
receğim değil, değiştirdim; bo
yatacağım değil, boyattnn. Bo -
yalı olduğu belli mi? Daralmış 
ım Etekleri kısalmış mı? Onu 
soruyorum. 

- Hrm? Boyalı olduğu mu?. 
Nasıl? Ne dedin? 

- Peki peki, anlaşıldı. U zül
me. Görüyorum ki yeni bir es • 
vap yapmak şart. 

- (Gazeteyi elinden ataraı< 
ve canlanarak) ha? .• Yeni bir es 
van mr vantJrn,caksm' R::ık~vnn 
uu.""ı:;:)vaı'.nru.ı;. n;urtut~~ 

ğım,, bu esvaıp sana çok yaraşı
yor. Boyalı olduğu katiyen bel
li değil. Lacivert sana çok güzel 
gidiyor. Daralmış mı? Hakika
ten, bilakis vücudüne yapışan 
ipek dalgast iç.inde heykel gibi
sin. Etekleri kısa ha?. Kim de -
miş? Tam boy. Mükemmel. Sen 
ömründe bu kadar mükemmel el 
bise giymedin. Cidden... Sana 
fevkalade yaraşıyor. Bu güzel es 
vap içinde harikaların harikası
sm, karıcığım ... Yeni bir esvaba 
hiç lüzum yok, katiyen!. 

Zloti 22.50 
Penıo 24.-
20 Ley 14.-
Leva 22.-
20 Dinar 52.-
Yen. 34.-
taveç Kuron 31.-
Altm 942.-

818.-
84.-
96.-
23.-
34.-
24.-
25.
ıs.-
24.-
54.-
35.-
32.-

942.-
53,25 

234.-

rak ağır surette yaralanmış, bi
raz sonra da ölmüştür. 

Genel savamanyar Şefik. tah
kikata el atmıştır, şoför istintak 
hakimi kararile tevkif edılıniş -
tir. 

r~ ~1ı0~ Üll"" ~-r "e"ı~r-~: ~~ 1 ~ 
v ev\en./'14\eıef Meôdiye 52,75 

Banknot 232.-

ÇEKLER 

Pariı; iıztrine 
İngiliz lirasr 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuroııu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Peneo 
Ll!7 
Dinar 
Yen 
ÇernoHU 
İsveç kuronu 

ESHAM 

h Bankası MÜ· 
,, " N. 
" ,, H. 

Anadolu% 60 
.. % 100 

Şirketihayriye 
Tramvay 
J3omonti • Nelrtu 
Terkoa 
Rtii 

Kapan" 

12.06 
616,?!i 

0,79,37,SO 
9.76.25 
4,71162 
2,43.70 

63.94 
1,l?,19 

19,16,10 
4,20,87 
5.80,65 
t.97,25 
4,21.-
4,51.40 

63,77.55 
34.96.33 
2.78.30 

10,98 
3,13,93 

92.-
9,50 
9.60 

22,85 
38.
ıs· 

22,50 
7,-

14,50 
2,15 
8.ZS 

58,-
22.-
9.-

Aslan Çimento 
Merk.ez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
ittihat Deiirmendlik T.A.S. 
Şark Değirmenleri 

8.15 
0.70 
4.-Şark Merlı:e:ı Eczanesi 

iSTiKRAZLAR 

Türk Boreu I 
.. .. n 
.. .. ili 

Ercanl 

25.-
22,SO 
23,-
9!1-

HAKYERLERi 

Şüpheli görülen bir 
Olümün arkasından 

Bahçeköyde oturan Molla Ha 
san isminde birinin karısr Fat -
ma bundan yirmi gün kadar ev
vel, Bahçeköyde hastalanarak 
Etfal hastanesine kaldırılmış ve 
orada kendisine yapılan bir a
meliyattan sonra ancak bir~aç 
saat yaşıyarak ölmüştür. Fat • 
manın ailesi; bu ölümü şüpheli 
görerek müddeiumumiliğe mü -
racaat etmişlerdir. 
Fatmanın cesedi, mezarından 

çıkarılarak, morga gönderile -
cektir. 

• Karaköyde, Kazım isminde 
birini, sokak ortasında, eski bir 
kin yüzünden öldüren Erzincan-
1i Gülizar kadının duruşması -
na dün ağır cezada başlandı. 

Kazımın varisi olduğu anla -
şılan kansı Menekşe'nin Erzin. 
canda olduğu ve gelmediği an
laştldı. Kendisine tebliğat yapıl
mak için duruşma başka güne 
b&akıldı. 

-
İstikrazı dahili 95.-

TAHViLAT ----
Rıhtnn ıo.
AnadQJu 4 ve lI Kupon kesik 38.80 

.. IlI 40.-
Anadolu Miımessil 42,85 

Nikah lstemiyen Bir Nişanlı 

Leyla iznıasile bir kız; anası yaıı· 
yor: 

"Yirmi iki yaşımda dul kaldım. O 
zamandanberi birçok eziyetlerle kızı· 
mı yetiştirdim, okuttum. İyi bir ev 
kadım olmasına çalıştım. Şimdi yir
mi bir yaşında oJan krzIDl bir sene 
evvel karşımızdaki zengin bir ailenin 
genci ile sevişmeğe başladı. Gencin 
babası anasıl asil insanlar olduğu için 
bu münasebetin bit hayra bağlanma• 
sını ümit ederek sesimi çıkarmadım. 
kızıma aldanmamasmr, bir gün ken· 
disini bıtakıverecek gen,çlere kapıl· 
mamasını nasihat ettim. Bana ni~an· 
!anacağı müjdesini verdi ve sabiden 
nişanlandılar da. 

Bu nişandan sonra iki genç hemen 
her gün onların evlerinde yahut bi· 
ziın evimizde buluşuyorlar, hazan 
gezmeye çıkıyorlar, hatta sinemaya, 
denize gidiyorlardı. Günler, aylar 

geçtikçe içimde gizli bir endişe uyan 
dı. Gencin annesine nikahtan hah· 
settim. Bugün, yarın diyerek tam 
dokuz ay savsakladılar ve nihayet 
nikah edcmiyeceklerini haber verdi· 
ler. Sebep gencin daha bir meslek 
sahibi olmaması ve hayatını kazan
maması imiş. Bu genç ailesinin ser• 
vetine güvenerek ne bir meslek sahi• 
bi olmıya ne de hayatım kazanmıya 
hiçbir zaman çahsmamıııtır. Onun 
için bu sebep bana bir behane gibi 
göründü. Kızıma söyledim. Sesini 
çıkarmadı ve halen görüşilyorlar. 
Bana ne yapmamı tavsiye edersiniz, 
kızım bu genci seviyorsa konusmala· 
rına razı olayxm mr?,. • 

Kızınıza anlatınız ki sevmek, an
cak sevilmek şartile mazur görülebi· 
lir. Seven adam da sevgilisini kendi· 
sine eş olarak almakta tereddüt et• 
mez. Konuştuğu gence ailesinin c.e• 
vabınr anlatarak fikrini sormalı; ay
ni cevabı alırsa sevmediğine hükmet· 
tiğini anlatmahd1r. Bu vaziyette on· 
dan kaçınması icap ettiğini, çünkU 
gençlerin evlenmeyi akıllarından bi· 
le geçirmiyerek sevdiklerile gezip 
tozmalannda hiçbir mahzur görme
clikleri halde kızlar için öyle olma• 
dığmr söyler ve kızınızın nişanını ia· 
de ettirir ve hareketleriııi srkr bir 
kontrol altına alır, mümkünse başka 
bir ere ta ı 



Niçin Yenildik ? 
Pazar günkü maç münasebetiyle 

ıajman tariblerinl tttadtlf ettirmek 
lçla dfltet atacalı sUnleri federaa
JOll nereden bl1mell1 

Eter o bet bin eqlrclye d~ ve 
delekld: 

- S, MYifcllet, bir buçuk sa· 
atte. 111tedald OD Wr oyuncu içinde, 
~ oyuncudu bqka. istekle, yen
_. _.,., ili ci ile OJD&yaD &örd6-
.ds lllil1 

itte bu bilaaece)'i federuJo
nlllldan kliplerine " leflrdlerlne a
dar o bet WD Jdtlye 101'11DCa, ort1b-. 
tı clerin bir t11 kaplar " khDMoia ce
ftP •eremiyeeetmclen •eya makul ce 
vap veremiyecetlııdaa de, aynca • 
iDla o1abWrlinla. 

flmcll, yanmm tam Uaerlae 1*alak 
ve icap edlyona n kim ...... o
aunla lateditl kadar da m1aaap. 
m yapmak ibere, bizde bul klüp fut· 
bolc:ulınm saran o dil·plinm, istek· 
siz, tnbiz, be.euiz, lenfatik ruha 
bir daha dokunac:apa ve birkaç canlı 
örnek ı ırak din ~ yeaUdiifmid 
anlatac:atım: 

Metell, her ldüpten biri olluD 
di,.e, kaleci Awifl. IOI qık Ftll
reti. ve o mqbur ~ Şerell a1abm. 
Yani dün yeıülmemida ve 7enememlo
ıln bu mUlelln eebebi lberiacle. kaı
dilerini buıUnlril futbolümiiltba tipik 
CSmekleri olarak kabul edelim ve du· 
ralım: Kaleci Amiain yedili birinci 
ıolU bir maba1 e kalecili JllllUdL 
Top mıktan ıeldl, hafif ıeWı •e ka· 
letinde söıfinU dan ı~cak ,erde dı
pn çıkmıt. .eylrcileri aeyre daJmlt 
bir uyu,aa adamm burnuna cfilerek 
içeri prdL 8iru IODl'a. bir penaltı 
~ekildi. Bu aefer top y\&kan 4irtil ,.. 
layarak içeri ctnrken. kaleci AYlli. 
yerde plonjon -~ı 8uP isia 
atletilmdı ...an M 111. an1atabJor 
Jd. fatboWe AYDi4t o We a:· 

Bu .. ., • ., lalldlm .. : 
Bayi• bir kaledntn temllit bir talam
da yeri yoktur. Onun JedDe, ... 
haftaki Bulpr matmda, lJi bir lra· 
leci oldutunu ptermlt. clepjman· 
lan mükemmel, top tutqlan mUJırem. 
mel Htcdfli kopmak ~ ._. 
madl. bati edlldl. Y ....... Wa biriD 
d llbeW buclııat. 

• 
...... kaptlm ôlanlr ,.,.... da .... 
it idi. Geçen hafta1d Bulpr maçmdan 
eonra yudıpn bir yuıda'"buı oyun· 
cularm isteksiz oyunJan.. aö.ıile. ben. 
ud iN ırtkret &ibl canı i9tedlli ... 
mu oynayıp lltemedill .amaa 01M
mıyanlan te'mlh etmek iatemtftim. 
I>Gn baktım: Alem yine ol llem t Bl
slbl mefhur, bU,ulr IOlaçık. d•ID lr~ 
mak, delil yflrUmek. a)'liııu bldır· 

So.,et W. .. et 1antlan 

MOllcova. 14 AA - Ap en 
dtiltri ve Ullllll mldıfaa halk 
kamiwlilderi ~ tertip 
ohuwı bl)'lk 8-Jet biaildet 
yU'lflan ımMffaldyetıe bitmif
tit. Bu ,..,.., iftiralı eden Km
lordu ıilbay. ve efradından 53 
ıporcu 136 &Unde çok detifik 
ve pç terait altmda 14 bin ki
lometro yol y'pmıtlarcbr. 

BiL DIAIKLER 

Baünkü Te 1armld mütabeblal' 
8"yet-Ttltk Spor ~ 

Jsoımitelia4en : 
l - So.yet •e Ti1rk SporcuJan· 

nm l~da ,.pecaklan maS)ann 
birinci deneli bitmlftlr. Yarm •e bu 
can aynı ıpcwlar t&erfne l1rind br· 
......... r ,ap.lank tıtanbul prof• 
ramr bitndt olacaktır. 

2 - BuaBn lklDci karfdataWar,. 
dan eabült,tn 1Ut tam on ikide 
Taktim Olntt lıortUDda Ttnls .. 
lfleclen eonra .. t oabltM Taksim 
ttadyoaumda Putbol ft akpml 20.30 
da Makiimde Bürlm (taJam mOuba· 
kalan ....... ....,... ı•erifl .. 
ri). 

3- Yum afıpm baft m8llit ol-
4utu taWirclt Takllm ıtaclmda ft 
baft bosulr olclatu taWtrdt llıblm 
uloauada ao.,et • Tlrldye GOret 
tetnatl ,.,pa11caktır. 

• 
• T. t. C. 1. lıtanbuJ Bllcöiadeıu 
Sovyet Ru• ıporculan ile .....ıe. 

btlmls sporculan arallftda yapdacak 
mlubakalana pyri '"tteffk Tak· 
11m staclyoanlnda JlpdlMema arilla· 

ade edUdlli b1141irlllr. 

•..w .......... ·- ıniilMlcİ· ............. 
am s.t.IJGr IJl --. ayajmı kal· 
dlrmlk ~ bir ... ,n. biltGn 
hlbletl •Jltmr 1ralclnbllmek olan 
bir oyunda iti ne? Yoku nktile 
ıyi oynadı •• buı maç 
larda da fevkalidellkler yaptı diye. bir 
balda mlkteleP mi •M? Eler dUn mu 
baclm battmm bu 111 mtleuir oyuncu
• 1amddamlk .. taJmmnı pUp sı • 
lrarmü umlylt oyaua)'dı, mub•Jrblr 
ld, aetlce b1J1a olmasdı. 

fimcli. Uçlncl tipik mitale ıelelim: 
Sollç ytriae konan mqbur Şerefin 
dün kesıdllİ blrfey yapamadıktan bat 
b, yaıundakilerin oyunlarını da ayn· 
c:a berlıat ettiiinl ıarmiyen kalmadı. 
Ba uti muhterem. çok yObek oyun
culajunu bir ttlrUl pay edemlyen za. 
..na ki~ fula yUs •ermeleri 
ylllnden. o bale ıelmit kl. artık. y&• 
amdald oyuncularla beraber oynıunı
yer da. kendi icat ettili yeni bir fut• 
bol •teaaile, yani tek bqma, OJDU• 
yftf I Tek baflDA alıyor, ltlrtlyor ve ta· 
bl ayalmdla abJorlar •e ıeri wnı· 
J«.1ar ye bakakalıyor l Bir buçuk saat 
ilk.,. .......... ~ bakem 
Salt lallhaddinle beraber, ........... 
tik: Bu teref Efendi. yanındaki IOl 
•çdda merku mubaclme bir tek pat 
yermedi! Niçlnl ÇUnkU kimse oyna
auyacak ve kendlai oynıyacak ta ~ 
aua için t itte bu çirkin haleti ruhi
yedir ld bisi dOn 1111flOp etti. 

Püat pek ba1dl olarak denebUir 
ki: "Mademki baytedir, niçin beyle 

"" van Mı?" Tet~ "~· 'Nıı,red-

Slyltmelr latedilim netice pdur: 
Htltnl niyetinden flpbe ~ 
tim ve pyretlerindea e m i n 
oldu&um federuyoncu doft'anma. bu 
klUp iflerinde yupnılmut ..ıd bir ar· 
bdqlarr olarak haber ...,., .. ld, e
ter ttmdt takımı dGnlterelr memle
ket ıporuna iyi bir blsmet etmek iati
yorlaraa. bulQnkU ...... ruh ..... 
illi pteren elemarıJanm .... men 
ekarte ederek belld onlar lraclar .ı.ri1 
......... fakat ~!eri JeDIDÜ uml ft 
enerji Dı dolu ~ buJtaalar •e 
elimi• lyle btteketli bir sentJlk ftl' 
ki. mutlaka da bulurlar 1 - A. H. K. 

TA 
CIUndellk eı~ı Gazete 

TELl!PON { ~·~:=•, ~\~ 
TELGRAF: •TAN ...... •ha 

... .,.. 
1 .. 

t ,.... 

ABONE 
Tlrlri,. 1cbı O.n tchı 

Lln C Lirt K. 
1 50 - -.. -
' 50 14 -

iLAN 

·... -·-
...... , .. bbtıd• •rtetlerine ..... ,..., .......... 
Kice lllllar dotr .... .,.,..,. ...,_ .. _....., 
&içD ....... ' ..... bir ...... 

IO ini,_., 5 •t"claa , ..... , &em • 
ar -.... s llaanae ....., Bh detadu 
,.... lehi ......... ''°.,.. ... rlllr 

Vpİftcİİ Prefi ~ pelali1H11tlor oe ı,ir eutanto· 

.. : G•i• U. Necıni 

Dün Geceki r 
Güreşleri 6-1 Misafirlerimiz Kazandılar, Fakat 
Ulusal GüreşçilerimiZden Hiçbiri Güreşmedi 
SoyYet ıporclllatı ile aijrq tflDUI· 

mm dtln akpm. Tabim ıtadyoaıun· 
da yaptık. Ha'IUlll ~ o 111811 ,a
•findea enelce, llaktim Salonuncla i
lln ed1lmlt olu cib'et ~lara biylk 
bir aWraclar kUdeli ininde pyet 
mantuam yapddı. 

Sut tadl dokuda. inde Rtlllu oJ.. 
duta Jaalclt. iter Dit takan ela ortada 
baarlanm,. olan. riap tıktılar· Stad· 
yomu dolcharmut olan blnltrce ahali 
matahlklan p•pncasma allnflı1ordu. 

GUrtMDtr minderin ktnarma di
&lldikten tonra. feblr bandotu. 8nce 
Rus ve 1a11ra ela TUrk miDI 1111~ 
~dı. 1'er iki baya, ayakta dinlendik· 
ten tonra. m.-böalara bqlands. 

tık mat: 56 1dloda. Koca Omer, 
Rus Zlkenlki &flntmefl bqladdar. 
Orta hakemi SoYyetlerclln. yan ba -
kemlerj bir 8"yet n l.....U Halda-

M .ıuraanm ilk dalrilraJannda, iter 
Ud rüip t~ birlblrlerinl yoldu1or. Bu 
arada, K~ .omtt. bu1aına claba fu· 
lı OJUll ..... ~. to.yet llret

muka-

DwisU.M,... 
bU cephe-hyor. Bu arada Omer, bir 
uko yaptı. Fakat, teta vu' yette dü!· 
tU n köprü kuramadı. Bu fır1at wı il 
tifıde eden SoYyet ıtırqçisl bir tek 
lale yaka~ ve baıtırdr. Fakat (). 
mır bundan kurtulmaaaru bildi. ilk on 
dakikadan ıonra, hakemler musaraaz 
fi beraber utn ettiler. Çekilen kur'ı
d~ Omer alta dUfttl. Bir ara Sovxet 
cure~r.iın bir oyunundan istifade .. 
d~rek ıyapblktı ile de. yme. raki
bi tarahncf.n baıtınJdı. 

B.u kilodaki Sovyet ıtlrCff&aa kuv • 
vetli olrnuına ratmen daha çok ace
micl!" l k Uc; dakikada, Bitte &Urtl
metıne ratmen pu•an alacak bir ~y 
fapamada. ikinci Uç dılrikada U•tte 
Pllflll Omer, ralttölai. aupJt' De yen
~eie çabfıyor. fakat 8oyYet cGreW· 
" dalıu mindere yaptfık cOretme 
taraw lbtiy.ar et tiil itin. Omer bYD· 
da pek nıunffak otamıyor Maamafih. 
Cta•l bakımdı, nı.,.a Omerba Je • 

bine eerepn ediyor. bul alta yattı. 
Son c11rt dakikacla &Jakta ci1ret • Rut 1~ ba Yadyette Wa• 

me&e bafladılar. Daldklılar ıeçiyor. ederek. bumaDt 1enmele ~· 
her Udtl ele bir fC1 yapamıyorllr. Ne- Püat elemin de llYltdllimll Pbl W. 
ticede, loYyet cUretÇI mUdafu yapar dm ıttnK' cok anm.tıI oldup için. 
ken Omerla oyununu bira~ defa boa· sor oyunu 1'onr flhvaunca bir teY ya 
masmdlD dolayı bOlaaen pllp Uln e- pamıyor. Mnmaflh. Tempo Ruıu ... 
dildL iki ~ daldJrada, laban Uıtte. Pabt 

61 kiloda biçblr oyun yapamadan bu müddet te 

llci~i ıUreı 61 kiloda, Sovyet Bel· ı~ti. timdi tekrar ayakta &Urqiyor-

• 

Be. fllrJs AW. uauada lar. Yine bir fevkalldellk yok. Neti• 
ll'IM'•a•ı81•ılllll•lılt1tar•lıliıllılllllllllt1Hl9l!!l'1 a. ll.lnllllıi Kat,u.a lalkmelL 

,. Jr .... , .. aNalaa _,, ..... .., ..... ..-.;:· ' 
da. Ddll ele llirlblrlerinı açık......... "Wlı• 
IDek için. biltln pyretleriJe ~ • ld1ocla 11..-ıı Alamet. be ... 
lar. Mumafih, hicumlarm hemen aof ctır..-ıl• blfledala•. Ahmet 
bepti. Sovyet &Orqçiai tarafından ilk claldh4a. faDdJednl bllll etti. hu 
yapabyor. Abbn bentls müdafaada - mana ....ı Mı ı.eı..,.... yaptı .. 
dır. 'hl ..... yukarı ndyete bt1dm. yere prpa. PUnof bundan ~· 
MtllarUIUn temposunu idare ediyor. kurtuldu. Jfemea Ddnd u1clmtta bir 
BU arada, Ahblı 1Uplff bir ...ı,ete "'P • ,aptı " yine auı sBretÇi yer
~ minder dJ1Uı1ma kapuık __. d '--· ld şı
auntile kendini kurtarabildL Dunun de... Pakat bu ...,., • .urtu u. ._ 
;ıini apL .. Sovyet ""'a.-fli, .. ..ı. lur'I-. dl ayakta ctırlflyorltr .. Ahmet yine 

Ü. .. --n .,.... bir biflmine ıetlrip bummr altına al· 
.,. at - AW.ı da daha slyade 1ra- fi. Salto tatbiJr etmek lıtlyor. fakat 
~ ltlr oyun liateml tatbik ..,_ ... 
"Bu arada. ltus ..nr--ı. Abblll bllClr- berDd balık sDM oynak w lraypnt 0-... ...... ... itin Abmtt bundan YllleWer 
malt IDUYaffak oldu. flmcll4tn ba ka ft mıaya almaia çabwor. Alamet 
tepldtki lib'tti lraybedecelimb p b8t8a 1mnetine rap.en ba- ,.. 
dlld1yor &ibi. Abbnm aatren..... D-J ._._. 

'ıts ilk balntta anlqdıyor. !Jls on ela· .....,_ -.yor. 111ratıJOf· , .... 
k'bmn sonunda. Abbas maı•ap nan bir tirli Mtlce yok. 
edDdl. lluuraanm Ddnd cleYreltne. !Ur on da1db eonuncla Alamet pllp 
,sne ayaktlı devam edlllyor. Din edildi •e sBntt tekrar aJÖtl o-

Bu denenin Rk dalriblarmda. Ab- larak bqladı. Pabt aeüail olUJOr. 
bH bir parça daha iJi COrtlir sibi ol• Sade ft lnmı lnmıya bir itif18e •• Hi9-
cluysa da neticet ı. Artık blıbn rtı - biri bir tilrlU oyun tatbik edip bt1 
~imirde yorpn1ulc ve antrenemıan· neticeyi alamıyor. Dnre bU IUl'ftl• 
!il.ılık adamıtln11r bftclinl ıfJlterdL Yl· bitti •e Ahmet Jiraal dakikada J&lip 
ne tempo Rusta... il&n edildi. 

Son dakikalardı. Abbat yine, açt· 87 kiloda 
br &ibi oldu. JPalrat blltUn banlar, bir Bu kiloda Derlç ile AclnaD atlret • 
şimıek Irada!' çabuk. pUp ıeçen R)'• mefe bqladılar. ilk tutapılanll bir 
ler ... Yine duruma Ruı hlldm. Hiha- kol kapma ile ytte gitti iee de, kur • 
yet muurunrn bittllinf illa eden tulmafa muvaffak oldu. 
konı ayni aamındlı da Scmret ırOrq- Yine bif' arı minder kenanndl De
çisinin bükmen aferini hıher Yerdi. ~ bir alto yaptı. fakat Adnan min-

88 ldlnda der harieine dlttL Birinci on dald • 
66 kiloda Sovyet Sokolof Ue Türle Irada Scwvet cGr~ltl falJr, Olrq ttlr 

Sadık arısında maç ba'1acb· Sokolof rar ayakla bqladı. !9.,1t 1'er Odlİ dt 
Sovyet elripinin utta care.çhi olma· bir ~" yapamadl. Retlctde. Den{Ç 
111na ntmen ilk tututlannda pek fn· bUkmen pllp. 
kaledillr vole. ff emee Ur nci clakibtt. Altt ıiklette 
Sokolof bir kafa kol kapmak lltedi, Rıa1 ao.Ja De. Necmi ıtlretmei• 
fakat, kendi aJt9 dlltttl Birkaç daki- bltladilar. tık daldblat ayakta biri· 
u minderde cahttı •• eyafa kata, birlenftl cln ..... lrle seçiyor. Epey bir 
rek. S11dıtı altına .abnata muvaffak micldtt ıeçttlf ha'de. ne Necmi. ne 
oldu. Mamafth, Sıdrk. kendinJ Dek de QD\'ta cWaa bir oyun bUe tatbik e
udlnnfvM Araı"'- h••mmı mU9Jdll dta•ıdU1r. Bir aralık minder dlfllldu 
vamret)ere bf1e tokuvor Bu arada. ~ dolra OoYtl b r ~u '" Yllf\tı 
•d•lm Mr acıtmdım tetffade etmeli- ........ daha enel clldak caJdıiı 
ni bDen lokolof rakibinin tl1'tlnl ~ .,.... durdu. 
re pdrdL llldad an dalrikamn IOllmMla .,.. 

72 Wfola ._.._. oldutu için kur'a ~ • 
Bu kiloda $abln'a. X.tolln C1ftt- kN .,. Necmi alta clGfttL Pabt Ocw 

mele b11Jaddar. Sablnm nıı • .,.. jamn tahtı kle'delt lrunu1arü .,.. 
tanla hallmma nuaraa. ct.M ..- GI il b1ktl '" PUftll aldı. 
dutu ~ariktl Bizim 1ınaıt ... e.ır. Necmi tekrar altta ı&retl,or '°"" 
nitinden alyade lnıne ... 1111 illan et• yet llrqçhl banıJ oyunu tatlA .t • 
mele calmvor. Palaıt ._.. .aca mek tltedl ile muftffalr olaauyor • 
ıüreıtiii ic;in, bunda da pek auaTaf • ~mi adamalnlb dayanıyor 
fak n1unıy01'. SalNın R.as rir•lnkı ikinci Uç dakibda Go.t- alta .... 
bileftne vıp11ı•or ve btra1anıvor. tı. Necmi, tek ide almata ca ,.,vot .. 
Bundan dOlaYIClrt ki. o da hkibir o- Maamaflh haunr dl açık :wermemtlı 1-
yun vıaamavOI' ve udece ortada bi· çln bütün cıyretı.I .. ..,...,... Afta 
ribirJerini atıp duruyorlar Bınnc:i on d&rt daldlca bafladı Bu 1nlrm da !lvtıl 
daldbıun sonunda. muuraa berabe- tekdde dff88l etti ft N..- o..ja 
re ilin edildi. Kur'a neticetinde Şı • bUkmen pUp ıeWL 
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Akdenizin Talihi Fransanın Elindedir! 
ingiltereye kafa tutarken İtalya 

neye güveniyor? İngiltere 
tekbaşına harp edebilir mi? 
Dünyanı n En Büyük Denizaltı Filolarına 
Fransız Amiralleri Kumanda Etmektedirler 

RODOSA KARŞI GİRiT 1 
Yunanisfana Kralın Gelmesi Sik/at Adalarının 
J ngiliz Donanmasına J n Olması Demektir 

ÇOL 

Alıclenüule /afırtl" .-;ı.riitin 

n burasıdır. Son yıllarda, Trablus
garpta .kurduktan iıtaıyonlarla Rado 
sun kıymeti bia kat daha artmq olu· 
yor. Deniz kuvvetlerini idare eden 
en büyük §ef deniz bakanı (Sinyor 
Muaaolini) dir. Deniz bakanının bir 
müsteşarı vardır. İtalya ayni zaman. 
da 1912 yılmdanberi Radoı civarın· 
daki on iki adayı elinde bulundur
maktadır. Bu adalardan Lerosu İtal· 
ya tahkim etmiş ve bir iialUbahri 
haline aokmuttur. 

H aderi nalrliyatın ncuıl ~pıldıfuu oe 6elli6atfı •.ıolalrem mc111ıileri •Mferİr laorİf• 

İngiltere: 
Büyilk Britanya deniz kuvvetleri· 

nin üssülharekesi Malta adasındaki 
Lavalet limanıdır. Bu derece ehem
miyetli olmıyan ikinci hareket ünü 
ise Cebeltanlrtır 

Fransa: 
Donanmasının en ehemmiyetli filo

larını daima Akdenizde bulunduran 
Fransanm en ehemmiyetli üssülhare
keleri de Akdenizdedir ki bunların 
başında Tulon limanı gelir. Harp 
gemilerinin tamir edildikleri büyük 
Doklar da bu limandadır. Korsika a
dasının Cezair sahilleri boyunca da 
Fransanın muhtelif tamir tezgahlan 
ve icabında gemilerine sığınaklık e
decek muhafazalı limanları vardır. 

İtalya: 
Akdenizin en büyük deniz kuvvet• 

lttine sahip olan İtalyanın büyük 
harp limanı ise Speçyadır. İtalyan 
yanmaduı sahilleri herbiri bir ami· 
rat tarafından idare edilen tıahri da· 
ireler kumandanlıklarına aynlmıJtır 
ki bu bahri dairelerin merkezleri 
Speçya, Napoli, Venedik ve Taranto 
limanlarında bulunmaktadır. 

Stratejik ehemmiyetleri olan diğer 
mevkiler tunlardır: 

Pota. Li Maddalena, Brindizi, Mi· 
•ina. (Buralarda birer deniz kuman· 
danlığı vardır.) 

Sonra Cenova, Legorn, Gaeta. 
Kagliyari ve Zara gelir ki buralarda 
da vü başı rütbesinde birer liman re
isi bulundurulmaktadır. 

İtalyanlar şimdi gemilerinin mü
lıim bir kısmını Rados adası civarın
da bulundurmaktadırlar ve Ege de· 
ıaizindeki baJlıca SevkUlccn noktala-

Yugoslavya: 
Bu dost devletin küçük bir deniz 

kuvveti vardır. Filotillasınm en bil· 
yük ve en yeni gemisi kilçlik Düb
rovnik kruvazörüdür. Eskiden Kata
ro adı verilen ve şimdi Kotor adını 
alını olan limanı Yuıroslavlar mayn 
üssü olarak kullanmaktadırlar. 

Yunanistan: 
Bu dost devletin donanması da an· 

cak müdafaada kullanılacak bir kuv· 
vettir. BUyUk deniz U.ıil ''Salamin,, 
dir. Yunanlılar aon zamanlarda bura· 
ya yeni havuzlar getirmifler, ve ta· 
mir tezgWan kurmllf1-r. 

Türkiye: 
Mqhur Yavus diretnotunu amiral 

gemisi olarak kuJlanan Türk donan· 
maamm üaaU ve tamir tezcWan ile 
havuzlan umittedir. 

İspanya: 
Bu devletin Akdenizde ikinci de

recede ehemmiyetli bir iki ünü var• 
dır ki, miihimmi Kartacena'dır. 

• Yukarki haritada İtalya ile sömür-
geleri arasındaki mesafeler de kay· 
dedilmJttir. Napoli ile Muaana ıra· 

11 2150 mildir. Napoliden İtalyan giln İtalyanın da derhal bu boğasla· 
Somalilinin limanı olan Mogadiçyo- n kapıyacağını tahmin etmek doğru 
nun uzaklığı 3500 mildir. olur. ~i.sina, ~ir nevi Çanakkale. ~l-

ltalyan limanlannm Süven kanalı duğu ıçın tabıi derhal kapanabılır. 
ile olan uzakhklan da tunlardır: Acaba diğer iki yolu İtalya İngil.t~-

Brindizi - Portsaide 920 mil. renin suratına vurarak kapıyabilir 
Napoli - Portsaide 1110 mil. mi? Bunu timdiden kestirmek müm· 
lspeçya - Port•ide 1435 mil. ~ün olamaz. Fakat bel halde Ponte• 
Rada. - PortaaiCle 445 mil. larya bataryalan ile Sicilyadan ve 

Buna mukabil lnıı;iliz deniz Ussü Trablustan çaprazlama uçuşa kalka
olan Uvalet limanı Portsaidden 820 cak İtalyan tayyarelerinin mühim bir 
ve Cebel tank 1800 mil uzaklıktadır. ' kısmı bu tarafa üşüıecek olan deniz 
Gene Uvalet ile Londra arası 2493 altı gemilerinin burada İngiltereye 
ve Cebeltank • Malta 980 mildir. dehşetli bir düşman kesilecekleri an
İtalyanlann Trablus limanı ile Mal· ~şı~ı!.o~. Yunanis~andaki rejim deÇi: 
ta arası 195 mildir. Napoli ile Misi· şıklıgın.ın. verec~ğı sonuçla~dan bırı 
na arast 17 5 mil olduğunu ve Rado- de on ıkı ada ile Radosu bır başka 
ıun Kıbrıstan 250 mil uzakta bulun· deniz üssü olarak kullanan İtalya· 
duğiınu kaydettikten sonra bu harita nın karşısında İngilter,nin Siklat 
~erinde ilk balatta İalyanlann U.· adalarından istifade edebilmesi ola
ıdbahrt bakımından Akdenizin en caktır. Bu takdirde Ege'nin cenubu 
mühim stratejik noktalarını ellerin• ~ . müstakbel ter~zeşt yerlerinden 
de bulundurduklarını söyliyelim. b~n ol~rak gösteril~bilir. lntı:ittere-

İki cün önce Amerika gazetelerin- tıın Gıritten de istifadeye kalqaca· 
den alarak .. ltalyanlann PonteJarya İl ve Akdeniz ticaret yollannm bu 
aduım ton derece tahkim etmi• bu· en hAki~ Uu~e . ~art elle ,.nlaca~ 
lunduklannı ve buraya dayanarak di· da tahmin edilebilir. Pakat bütün 
ledilderi anda Akdenbi ikiye ayıra· bunlara rağmen İngilterenin tek ba· 
bileceklerini ve İngilizlerin bir do- ,ma İtalya ile bir harbe giriıeceiini 
nanma toplantısı yapmalarına her an kimse iddia edemez. Tayyareleri. de
mini olaMlecelderini iddia ettikleri· nizaltı gemileri ve muhtelif deniz ve 
ni, )'UIDJltrk. bava iiılerinin stratejik faUriyeti ile 

Cebeltanktan Akdenize girecek bir 1talva tehlikeli bir düsman olur. Ta
ftlllinln Akdeniz ortasına ve doluya Tar.ih, 1914 bUyUk dilnya harbinin 
ıeçebilmesi için takip edeceii Uç yol tngıltere tarafından bulunduğu tara-
vardır: fa ~~za!'dınldığmı ya~!Yo~ .. Fak~t 

1 P t la da.'l C • la bugun ıt tamamen degışmıştır. Bır 
- one ryaa ıe ezaır • . . İ. 

yılan arasL Akd,nız zaferinı. ngiltere tarafmd~n 
2 _ Pontelarya adasiyle Siçilya Ancak Franıa ıstene kazanabibr . 

adası arası. Fransa Akdenizin ve dünyanın en 
3 - Misina boğazı. büyük ve mükemmel denizaltı filota-
Binaenaleyh Süveytin kapandığı Tına sahiptir. Fransız denizaltı do-

Gemileri ita/yan Fransız 

Limanlarına Uğramıyorlar 1 

Mısırda, Beyrutta, lstanbulda tek se,yall 
yok ı Bütün ltalyan gemileri hasta v• 

yarall taşımakla meşgul 
Uoyd lrampcmJICUI; fİmOl liman· ni mant...,.. ..,,..,,. ,.,.,. yo,,,,.J!_ 

lonno mantuom •ferler yapan tada. Ve 6a _,etı. •laretiıt ,,,,,.. 
( HellHUI) ,ihi lülra oopurlonnı luD ;,sai temin. edilınıdtedir. _... 
ta nolaliyotıno laaretmİf; .,. yiilr Mutı/erı .,.,,...,_. do !'of.~ 
tClfl)'Gft oopurlonn •elerlerini de melıtJa. E....,. ı..,lcar; )IU""I •-
ltalllırmqtır. Şimdi; ycılnd (Çita clenNrİ Napof.i • ltodo......,,,,,.. 
Ditcıl~) adlı lrüçüJr 6ir oopur; oy. n• ~l .• --Lı__:_ •. -M.. 

nanmaaı sayı bakımmdan İngiltere ve 
İtalya denizaltı gemilerinin mecmuu 
kadardır. İtalya erklnıharbiyesi Ak· 
denizi Pontelaryada ikiye ayrnp in· 
giliz donanmasını istenildiği anda 
bir noktada toplanmasma mini ola
bildiği gün İngiltere hem Akdeniz· 
de, hem Libyada, hem de Mısırda 
çok 'eyler kaybedebilecek bir vazi
yete girer. Lakin Fransa İngiltere 
kdesine deniz kuvvetlerinin kılıcını 
koyduğu gün Akdenizn manzaraai 
derhal değiıir. Bir harp olursa İtalya 
ile İngiltereden birinin bütün zafer 
talil Franaanm iki dudağı araımda· 
dır. Acaba Fransa hangi tarafı ter· 
cih edeuk? 

Ba oy cır; .. ~ ... .,. Si~"' 
ltl,..,.o ,ittilrlMi qlanirr. Bant-" 
ı.ıonhaldan ~fer ı lrıfı ~ • 
melr iiu,. Muıra ~.,.ferdi. ,!! 
..,.e telr 6ir .-yyah plmM~.~ 
6er oU.,.,,... ... y~ 
Suriye ,,. llıartl11 411 N""1a ,.,,_ 
hır. 

Be70flıı otell.n 6om6oftar· . ;...,,, 
G.ı.c.lt....,.;,. •""11 ~ 

de ,,.1r ..,....,,. ~· '/JJ' 
raı acent•ı.r; fimdiıl .. -::;,::. 
lllTfor H .eyyala lraytiUlll 
Her Mne 6a ayda; plec.i ,,.,_,,,,, 
.. yyaJa ocıpara plecefi H 6tl ,, 
purlardo ~ Nnala 6~ 
6uradolü ocenteı.re 6illliı-ilİ' ~ 
Şimdi;,. lıaclor daluı 6ir idi• r 
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Diinya Gazeteler ine Göre Hidiseler 
Maddenin 

Hükümler 
Meşhur Onaltıncı 

i htiva Ettiği 
1A Tt111p1'dan: 

4 Birincitep'in 1921 de Aaamble ıu 
kararı Yermiıti: 

1 - 16 mcı maddenin tadiline da· 
ir Aaamb1ece kabul edilen teldü ve ka 
radar, 16 ıncı maddenin tatbikına da
ir Ulus.ar Sosyetesi konseyine ve IOa
yete ualanna aumblenin muvakkat 
mahiyette olmak üzere tav&!ye ettiği 
direktifleri tefkil etmektedir. 

2 - 16 mcı maddede zikredilen e· 
konomul tedbirler. ancak 17 inci mad 
dede catterilen ahvalde tatbik edile
bilir. 

3 - Suçlu devletin bir taraflı ba· 
reketi bir uvaı hali doturamu. 

4 - Pakta mullallf hıueket edildi· 
ğini tayin etmek Uluı ar Sosyetesinin 
diğer azalarına ait bir meaeledir. 16 
mcı madde mucibince diier devletle
re alt olan vecibeler, paktın icabatın· 
dadır. Ve bwılann tatb.k mıvkiine ko 
nulma11 muahedelere riayet ar&USuna 
bathcbr. 

S - Konsey, 101yetede aza olan 
her devle\hı lateil illerine 16' mcı 
maddede ftSsterllen ahval dahilinde, 
pakta riayet edilmediğinden haber • 
dar edilecektir. Ge9el sekreterlik 
bütün konsey azalannı alelacele 
bundan haberdar edecektir. Konsey 
bundan haberdar olur olmu. en kısa 
bir nmanda toplanacaktır. 

6 - Eler konsey, pakta riayet • 
dilmedilini kabul edecek oluraa, bu· 
nu bildiren .ıabıt, I08)'etede ua oJan 
h\fttin devletlere bildirilecektir. 

7 - Konsey, eğer mOnuip cörilr· 
... 16 mcı maddede c6ıterilen .recrt 
tedbirlerin tatbikı için. teknik bir ko
m.ıyoıı tefkil edecektir. Bu komllyon 
bu meselede dolrudan doifuya ıJI• 
lu:.dar devletler mOmeaillerinden mis 
relckep olacaktıt. 

8 - Komey, Ui mc:ı macldede 16t
terllen ekonolua1 aecıi tedbirlerin tat 
bilana bttlanıcatı tarihi teabit edecek 
ve bu tarihi sosyete aulwına bildir .. 
cekdr. 

9 - Biltiln devletler, apfrda g8flo. 
terilen kayıtlar dahilinde alınacak trd 
birlerin tatb ·kında müsavi tarzda ha
reket edeceklerdir. 

a) Bazı devletlerce hususi tedbirle 
rin tabilnnı avaiye emek, 

b) Tedbirleria ~ illi« det>• 
Jetlerce tehiri münasip g&rUlecek o • 
luraa, bu tehir ancak, planın muvaffa
kıyetini temin edecek ıerait dahilinde · 
kabul edilebilir. 

10 - Alınacak tecimlel, ekonom
aal ve finansa) tedbirleri evvelden ta
yin etmek muvafık değildir. Aza olan 
dev1et1ere müıterek bir ıt plaru tav
ıiye etmek konseye aittir. 

1 1 - Siyasal mOnaıebetlerin kt1il· 
meal. siyasal heyet reillerinin ıeriye 
çağırılmuile anlatılır. 

12 - icap ettiii tlkdinle konaoloa 
luk münaı•betlerine devam edilebilir. 

13 - Suçlu devleti ıhteren Jdıl'11e 
ne sosyetenin diler u111m ıatteren 
kimıe ır11ındaki mtinaıebatm kesil • 
diğini tayin için milliyete dejil, top
rağa baltdır. 

14 - Efer ekonomul ıblub uzun 
sürecek oluna yavaf y•va• d'ter ted
birlere de batvurulabilir. Suçlu dev • 
Jetin sivil ahaliainfn iqcden mahrum 
bırakılmaa en ıorı batvurulaC:ak ltir 
tedbir sayılır. Bu tedbire, difer dev· 
Jetler kifayet etmedlli takd'rde mUra· 
caat edilir. 

1 S - Bu i§in tanzimi için bir mu· 
habere tesisi llıı:ımdır. 
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16 - insan! milnuebetlere devam 
edilecektir. 

17 - Alınacak tedbirlere, aoıyete· 
de aza olmayan devletlerin de iftiraki 
ni temin için, lnlapnalar yapılmuı 
için sarfı pyret edilmelidir. 

l 8 - Ekonomaal tedbirleri kuvvet· 
ltndirmelc için icap ederse : 

a) Suçtu devlet sahillerinin ablııka 
altına almma11, 

b) Sosyetede aza olan buı devlet
lerin bu ablukayı yapmap memur e• 
dilmesi! kabildir. 

19 - Konıey. I09yetede ua olan 
bildin devletlere, elı:onoolul tedbirle-
rin hemen tatbikııtı temin edecek ıu· 
rette banrlık tedbirleri abnmaanı. 
bilhaua tetril çarelere bqvurulmau 
için, ihtarda bulunacaktır. 

Hindiıtandalci petroller 
Loııdra 13 - Habefiatanda petıol 

imtiyuuµ a'mıt olan Rlckett, eıı ça
buk yoldan Adi1ababaya Jiı!:ıek Uff
re Londradan hareket ttıniftir. 

Bu habn lngilterede hayret uyan· 
dırmiftır. lnrUtere hlik6meti baldkt 
bir perol Lavrence'i ne esrarengiz 
b:r maliyeci olan Rickett'in faaliyeti
ni resmen takbih etmektedir. 

Askeri hareket 
Bir tevakkuf 
Devresine girdi 
Tıymil cuetetı Habqiatandald u

kert hareket hakkında yudıjı bir 
bapnalraJede escümle diyor ld: 

"'Aduua ifpllnden sonra ukerl 
hareket bir tevakkuf devresine ıirmit 
bulwuyor. Bu beldenilirdi. Naul ki; 
ltalyanm ilk hamledeki muvaffalnye
d de beldenlln)~ idi. ltalya aıkeri 
iyi teçbia edi'miftir. HabefJerin iae 
teçhiaatlan yoktur. Binaenaleyh ilk 
bamlecle bit muvaffakıyet, Hl4·19U 
harbindeki illı: hmnlenin muftffakıye
ti kadar, hıtt& belki de ondan daha 
•ilam sayılmalıdır. Fakat ltalyanlar 
için mtlflrillit bu muvaffalayetten 
ıonra belirmefe baflanuttar. Elde • 
dilen neticeye göre İtalyan zayiatı çek 
Ea.zla 9lmuıtur. Habeı er için toplu 
bir halde Italya taarrıuuna kal'fl mu
kavemet etmete ça1ışmak İtalyan )aı. 
~~~olacak· 

Italya muzafferiyetinlrı Irtıllterede J 
uyandırdığı endişeden bahıeden ltal
yan gazetelerinin yazılan birçok ın. 
gllizleri güldürecektir. Bu gazeteler 
beJki de ltalya halkının böyle bilme
sini istiyorlar. Italfa askerlerinin bu 
kadarcık ileri yürüyebileceklerini ln
gilterede herkes hareket başlamudan 
önce tahmin etmiftl. Bid hayrete dil· 
türen fakat belki yilrüyilfün çok 1ma 
olmumdandır. 

HabCf toı5ralmm nekadar !jetin 
olduğunu bildiiimb itin bu kadar ha
zırlıJctan sonra bile balya ukerlerinia 
leden dart 1.Bnde Aduaya varabi' clilı
lerinl anladik. Bwıunla beraber, bir 
ukerl muvaffalcıy•t olarak Adua sa
feri qD.nlecek it ctepdir. Habq aa
kert pllnulı çizenler GOie iyi dUtUıt • 
mUfler •e plim çok l)'l tatbik ediyor• 
lar. Bu da ltalya atbtlertai içerilere 
dofru çekmektir ~:fstd dotru iler· 
ledilcçe de mUiJclJjt ~· 

Habqler için pmc1l en &n:emli me
ıele, meyuı o·mamak. u1Pll1 birliJde. 
rini muhafaza etmek ve beklemektir 
Muvakkat arazi kaybetmekte hiçbir 
zarar yoktur. 

KIRMIZI VE SiYAH 
tan sonra yurlmıf cfbl ıöriken bir 
mektupta naad oluyor da ı.on-.•. 
dan, ıum..ont'dan bahıediyonu. 
nm? 

Julien bu soru kaqıaında pek ta
tardı : mektubu, ne yudıimı dU1Un· 
meden, satır satır kopye etmtş, 
Loadra ve RW..nt kelimeleri ye• 
rine hrie ve SllİınlOoa kelimeleri• 
ni koymağı unutmuttıa. 'kendini mtı
dafaa için birkaç kere ltize bqladı 
ama hiç birinde cUmleaini bitireme• 
di; bhkaba uhvermemelc tpl keb· 
dini zor zaptedlyordu. Nihayet, ke
JlmelerlnJ arıya anya, aklına bir yol 
ıeldl : "İnAft ruhunun en ulvi, en 
yübek menfaatleri baklanda ı~ 
ile copa ruhum ke&Mltnclen ı~ 
aize mektup yuarken bit dalımlı~a 
düpaltflm.,, 

Soma iginden: ••sır tetir bıraktım. 
dedi. artık bu aqam 11~ kat
lamıuı.-m da olur • ., Fervaquea kona• 
ğmdan kOfArak çıktı. Altf&m, bir 
gün ance yaıdıtı mektubun aılmı 
ıözden geçirdi, CeıM$ Ruaum Lond· 
n'dan ve Richemont'dan bahıettiği 
o menhus parçayı çabucak. Bu mek· 

-ST ENOHA L. 

lupta adeta apkçı denebilecek bir e
da bulundufunu cörUnce haylı ... ta. 

Baıı:lerlnin zahiri ~ifllli ile mek· 
tuplınn yilee •e hemen lıeınen hi; 
ınlatılmu dcrinliii araamdald te• 
:..d •yainde kaclmırt dikkatini i•k· 
mi9tı. Hele cUmleterin uıualufu o
ııup pek hoıuna ıldiyordu. .. Vol· 
t11re denilen ahl&br.ıdan beri ınod• 
olan o 1ank cl6Jdllr lltluba ~ ben· 
ziyor mu ? .. Jullen, lklerinde her 
çc.·tit sajduyudan bUlbUtUn bçınm•lc 
•sin ellnden geleal ,apıyordu aıM. 
yıne onlatcla. macllaın ele FenaqUn' 
uı ıaziliıden Jcaçımyan bir dinai&Uk. 
kraliyet aleyhtarhlı kokulu bulun· 
matıDJ önliyemivordu. 

O kadııun etrafmı alanlar, yerlet
mit lhllk tlrelerlni ıözetmekten ya· 
na clolnla tlP atlaıaıaı IO)'Wldandı, 
an.cü ·.a. ~ günde bir tanecik 
o11unmm ·p~~ olmudı. Bunun 
içindir ki yenili.le bemiyen beqey 
madmne de PetvaqUft'in ilgitlni u.yan 
dınrdı: fak.-t o ilbl aB.zlere canı llkıl· 
mıt cibi gözUkmeği de boynuna borç 
bitirdi. Yeniliğe ilk göıtermek kuıu· 
runun adını, asrın bafifliii Hmsllullı 

Harbin ilanından Sonra Adisababanın Manzarası 

imparator iki 'Ordunun Kumandasını El 
Almak için Yakında Hareket Edecek 

İmparatorun Orduları Gaffadan Gelecek 50 Bin Askerle T akvi 
Edilecektir. Habeşler Düz Bir Ovanın ihanetinden Korkuyorl 

Le JOUl'Mll'dan 1 
Adiaababa ahali11 cepheden gelen 

haberleri, alikaaızhca benziyen bir 
ıilk:Wıetle alıyor. Bunlar esasen az ve 
biribirinl tutmayan haberJerdir. Bura
da harbin bafladıtma delilet edecek 
bir hal yoktur. Yalım katır IU'tmda 
elden bazı kumaııdan'ar, arkalanndan 
gelen sillhh asker mUfreıı:elerile, umu 
mf seferberlik ilin ediJdijini batar la. 
tıyor. Askerler, evvelce yapılan plan 
muelbince Pikamon'da toplanıyor. Ha 
betı.lcr diltmanın üç cepheden hl • 
cwn eclecefinl tahmin ettiklerinden, 
üç millellah &ruP teıkil etmit erdir. 
SimaJde Mareb karıramda Batkuman 
dan Ras Kaasa'dır. Raı Seyyum da 
onun kumandası altındadır. Cenupta 
Gmeral Gruiani kolordusunun ha· 
rekatını nezaret altında bulundur· 
makta olan Nasibin mühim kuvvetler 
bulundurmakta4.ır. Burada ltalyan or 
duwıun Clciga, Harrar ve demiryo
lu Ozerine yilrilyec:eli tahmin edili • 
yor. Fakat. Habtflileri en aiyade endi 
ıeye diif6ren nokta Abuq ovaamm 
&iiu cUç olmakla beraber ıeçllebC.e· 
ceJı: bir halde ofmaudır. 1863'de Ingi
llzler buradan ıeçmifler ve ken.diıini 
öldUre.n imparator Teocloroıu boımut 
lardır. 

ltalyanlar bu bavaliyi çok iyi bilir
ler. Burada Auıu lrrallıp bulunmak
tadır. ltalyanlar burada birçok ketif • 
lerde bukmmuflardır. Bundan birkaç 
ıene evvel Habef hükümeti Aaab ile 
Dtli arumda bir yol inpamı Italyan 

üeriaden at.......WC koymuftu ... 
Ama blyle salonlarda dolqmak an 

cak bir it. bir yer ricacılan için tadı 
olabilir. Julien•in o giinlerde ıürdUğil 
tatıız hayat onu ııktıp gibi elbette 
okurlarımuı da aıkmağa batlamtftır. 
Bunlu, birlikte çıktıcmuı yolun kıraç 
yer eridir. 

J ulieıı hayatında Fervapun vakaaı· 
nın bofU bo•Wll iflal ettiti bütün R• 
man sarfında mademoilelle de La Mo 
le onu dilfUnmemek için kendini hay· 
li zorluyordu. Ruhunda fiddedi pr-
pıpnalar vardı: bann o mayuı bonk 
delikanlıyı adam yerine bile k~ 
m 1&mp koltukları kabanyorcl\\ .,.. 
hiç lıtemediği halde yine onun ~ 
IDlll ne sanki biyWeniyordu •• sok 
pftılı teY 4e Julien•in iki ~ 
hiç ...._..ma11 idL Julien'in ~e 
de PVvaques'a il* ~ ı- bir· 
yalaJt, yalıut ..... clliitlı~ il . 
ten1teeek bir taretM Cis~ ıtlr IÖI• 
dl; Oyaa ki, Mathilde onun her konu 
tlserlnde ne dlftmdtılUnU iyfee bilir· 
di. Bu Macbiavelli'ce ••ket kısa pek t• etmifti. K.eadi lı:mdine: •"Ne ua
tallkl diyordu; M. Tanbeau pbt ba • 
yalı al1aklar, tınıtarıkh tuPtıriklı ko
konupn ft!Nealler de hep buntan .ay 
lilyor ama arada ve büytik fark var 1,, 

Ama Julien'in ba.zı günleri de pe~ 
ııtırap içinde geçiyordu. Her akşam 
madame de Fervaques'ın salonunda 
gödlkmesi. üzerine aldığı en ağır öde 

vi yerine getirmek içindi.. Bir ro1 oy· 
namak için ettiği ıayretler ruhunda 
takat bırakmıyordu. Buan, gece, Fer 
vaquea'ın konıjmm koca avlusundan 
ceçerken büıbütün kendini koyuver • 
miyor, umutsuzluğa dilflrıiyona bu 
ancak iradesinin ve muhakemesinin 
kuvveti aayesillde idi. 

içinden: ••Medresede umutsuzlukla 
bap çıktım, diyordu: halbuki orada ta 
lib · min çok kara olmumdan k:orkabi· 
lirdim 1 ilerliyebilıem de ilerliyeme • 
sem de 6mrUmU, diinyanm en bayalt 
ve en iğrenç inaanlan ile geceli cfln· 
dUzlU bir arada ıeçirmeie mahlri\m 
otduiumu sanıyordum. 'trteai bahar, 
yani ancak on bir ay soma ben yafta 
ld de ikanlıların en bahtly:n olmut • 
ıGm .•• 

Pakat çotu uman bu akıllı, ull!luca 
dilfOnceler, pek ıstıraplı olan haline 
kartı hiç klretmiyordu. Her gln Mat 
hilde 6jle aqam ıofrada ıörUyordu. 
M. de La Mole ıayteyip ya.ıdırdılı 
aıelctuplardan, mm M. de ~oiaenoia 
ya va~ il.ıere oldufunu biliyordu. 
O nubı delikanh, La lef ole konatma 
cOnde iki defa utramata baflamıt • 
tı bile: kendiılnden yUz çevrilmit •tı· 
ğın kııkanç göz'eri, onun hiçbir hare
ketini kaçmnıyordu. 

Mademoiaelle de La Mole'un yavuk 
luıuna filler yüz göıterdiğini ıandığı 
akşamlar Jutien. odasına döndüğü za
man. tabancalarına içi titriyerek bak· 

1era vennittL Bu havalld_, ltalyanla· 
rm bir .baıüetl Uf ma1clada mebni o
Jabllfr. Birincili Eritre De Sodıali ara 
anda bir irtibat tnilL Bu irtibat Har 
rar etfafmda Gruiud kolorcluıunun 
bir koWe birlttmek ıuretile olabilir. 
Ikinçial Habqiıtanı denize bağlayan 
biricik demityolunu kesmek. Uçüncil• 
ıü de yijbelı: ov~ en mflhim ıtrate 

tutma ıuretile diıa a ayı tCıh it et 
mek. Bu !Uavalide iki Habeı ordı.ııu 
toplanmaktadır. Bu ordular d=iryo
lu lberindedir. Bu ordulardan biri 
Asuaaıtar aultanmm oğlu olan MikaeJ 
Yayu'nun, diğeri de imparatorun oğ· 
lu Aafu Uetaen'nin kumandası altın
da bulunmak.adır. Esasen imparator 
bu iki ordunun kumandaamı eline al· 
mak üzere 23 Birincitetrinde Adiaa
babadan hareket edecektir. Bu ordu· 
lar Gaffa'dan 50 bin kiti ile gelen Raı 
Getan'nun ıakerlerile .ka.vvetlendiri· 
lecelctir. 

Bu alker bu haftanıa tonunda Adı 
11babaya 16 kilometre Ualctl karar· 
allı kuracaklardır. Harp bqlayalı e
peyçe zaman oldup bi:lae ltalyan 1e· 
firi ve Hfarethane •emurlan eliıı A· 
disababada bulunuyorlar. Onlarıp e
ıir addedildikleri dotru deil~dir. Ben 
sefarethaneye cirdim ve orada bir sa
at kadar kaldıktan 1011ra nrilfkillltsıs 
çıktım. Yalnız ıefatethaııedeld racl)'o 
nun kullantlma11 yatıü edilmlpli' ve 
eıyanın dııarıya çıbnlmauna mm.. 
ade edilmemektedir. Belçika ıUel he
yetine mentup ırilba.ylar birkaç gtlne 
kadar memleketleriııe gideceklerdiT. 
Geriye çağınlan lsveçler iae istifa e· 
dip burada kalmafr tercih etmif1erclir. 

maktan kendini alamıyordu. 
içinden: "Ah 1 diyordu, ~ 

dan markalamm .akmek, sonra afdlp 
Pariı'ten yirmi fersah atede "Jcra bir 
ormanda bu berbat hayatı nihayet ver 
meJt çok daha akılhlık oJur l On bq 
gün oralarda beni tanıyan bulunmı· 
yacap için ölümümden kimıenin b· 
beri olmu; on bet fil?den ıonra da 
beni artık kim dfltUnUr ı•• 

Bu dtitün.üt akıl kin idi. Fakat er
teai ciln Mathı1de'in yeni ite eldiveni 
araunda kolunu g6rilvermek bbim 
ıenç m<*)fun kalbinde. elemli olmak 
la beraber yine de onu bayata baih· 
yan hatıralar uyandmyordu. O H· 

man i~en: "Hayır, hayır. diyordu. 
ben o Ruıun politlka111U sonuna ka· 
dar g8tirecetlm. Bakalım lt niye bal 
lanac:ak? 

0 Madame de Fervapuea'a o elli fıç 
mektubu kopye edip ıanderdikteh 
.aonra elbette batkaamı yumıyacalnn 

••rııtıııilde'e ıelince, bu altı hafta· 
lık kol1ledia, benim içimi parp 'ıyan 
komedia'ya onun &flceaini aH1tmaz, 
delittlrmu, yahut ki bu uyede ben 
onunla bir an olıun bantmlf oturum. 
Ah 1 ya Rabbi! bayle birşev oha ben 
Rvfncimden 81Uveririm I" DUfünctli• 
ni bir türlü ıonuna erdiremivol'du. 

Uzun uzun hülyalara daldıktan son 
ra yine muhakemesini toparlayabilin
ce de: "Oyle olursa. diyordu. bir gUn 
lUk bir bahtiyarlığa lcavuşuı:um. son-

Cenap _,.,... a.,ltrıınaıvl.,., 
Veldp PllfG 

hattını ~ tflndilik dilfilnWme • 
mektedtr. Harbin mühim bir mUatü • 
man merkezi. olan ve Somaliden ceını 
ba ve Dakanhdan tuka gelen ltalyaıı 
kuvvetlerinin, etrafında toplanacakıa. 
n Harrarda harbin ba11ama1m1 beki~ 
mek J&nmdır. 

ra o yine benden yUıilnU çevirir; bell 
hiç bir aman onun tama19Ue h~ 
gldemiyecefim ~ )'ine ylbUıdt çeri• 
rir, artık hiç bir umudum. bapurıcd 
bir çarem kalmaz, btttt\n bUtlln ~ 
volunun ... 

.. Onda bu huy varken ona nuıl a• 
venebiliriın kU Heyhat l bm~ ~u de
ient.Hls varken onu elb~e elden W-
çmnm. Hareketl~lanıll 
zarlflik b.ılunmaz. sa..- kylşint ıca· 
ba, t.MUa olur. Ya t Ben ni 
benim .. 

Bö1811 XX 
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tna\.un k•dmi lldlnd1f111111!111 
feda etmat ..,.. oe; ,.. .....,. 
)'&il lhtlraalarma ftda ebıleti9' 
... demeJip •• xıx aaCJ ... "'1 
berbat te:v l 

GbtOD9'l' 
Madamı de P'eıvapuea Jullen'lil r 

zun mektuplarını he rnlr duJID'i'! 
dan okumuıtu ama 10nradan ol;la,_ 
ılAkı 1Bttermece bqlımıttı; ~ 
onu kederlendiren bir nokta ftrdlf 
.. M. Sore1 ne yuık ki sahiden bir ta* 
kip delil 1 Oyle olsaydı bir dered,C 
kadar samimiyete imlcln bulunatdıd 
ama g8ğıUnde o nişan, ~dlı oral 
halli adam eJbiaesi ile insana iM 'F 
tiri, unura dokunacak ıeyler ıorarı.r. 

f A rltası v•ı I 
N. ATAC 



-========~=~lL.l~aa3.5.ll======s:::========================================~ ~ ~ n-======================================================= 

SON DAK-i KA 
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Askeri Vaziyet 

ikinci Ve Asıl Çarpısma 
·Hatlarına- Doğru ... 

i._ 

Süel Mutıarririmiz Yazıyor: 
. ltaly~ Habeı lıatıekill dün ye

l\! ve eaaslı bir değipne kaydebne • 
~1• ltclyanlar yerlettikleri mmta • 
~al"da tahkimat yapmak ve tak· 

]•Ye kıtaatı almak, yeni bir ham • 
eye hazırlanmakla meıgul bulu • 

nuyorlar. Habe§ler de asıl kuva)'i 
fU~liyelerinin harbi kabul edecek • 

13eı-ı hatlar üzerinde toplanıyorlar. 
unun haricindeki ukeri hareket· 

ler ufak tefek kuvvetlerin çarpıı • 
lhla.aından, her vakit olan ileri ka • 
2'akolları müaademelerinden iba • 
~~tti.~. Bu vaziyete göre ceph~lerde 

1 .auel durum ıöylece mutalea 
fclılebilir. ... 

- Şimal C€Whesinde 

, ltalyan uğ cenahı Akaum önle
tirıdedir. M.rkez kollan Aduaya yer· 
f epnit General Dö Bono burada 
?!!_s muharebesinin hmcıni çıka -
,-an pbidenin açılı§ resmini yapını§• 
br. 
~Sol cenah kuvvotleri Adigrat'ın 

S kilometro kadar cenubundaki 
••rtlarda tahkimat yapıyorlar. Geç 
~~kit br.=r Jtalyan membaından gelen 
ır haber Makallede ltalyan taraftar 
l~nın §:;)hire ltalyan bayrağı çek• 
:tılderini ve buraya kadar İtalyan 
tuvvetlerinin emniyetle ilerliyebi • 
~ ceklerini bildiriyordu. Bu vaziyet 

a.a GükH'nrn hiyanetile htıaıl ol
fl&!tur. Anla.şıhyor ki, Raa Seyum 
~lyan ı&ol cenahına kaT:§ı daha ge 
~de :rnüdaf aa hattını teaiı etmİ§ 
Lulunuyor. Bu cephede ikinci ltal • 
)°~n ileri hareketinin daha. birkaç 
~ acn_.,. inkifaf edeceği ve taar
~ıun ilk hedefe vanıta olduğu gİ· 
~' Üç koldan yapılacaiı anlaııhyor. 

u kollarm taaJTUz hareketlerinin 
;;ı cenahta Debra'dan batlryarak 

anga1la, Agula'yı tutarak Ma • 
!Jta.Jle'yi, merkez kolunun da aağ ce 
~ahın yardımı ile Tecla, Melfa iı • 
~ıkametinde Abbi'yi, aağ cenahm 
qa Mareb ve Seti'deki yerli fqiat 
;fu.kalarının yardımı He Akaumu içi 
be alarak vey dı da bırakarak 
~ebraabbayı iıtihdaf edecektir. 
~ta üç hedef de ıimalde üç fOleftİft 
~erindedir. Bu takdirde ağlebi ih· 
~İtnal ikinci merhalede ltalyan ta· 
~rruzu Maka.ile • Abba • Debreab· 
bai hattında tavakkuf edecektir. 
~~ğ cenah belki kolaylıkla ilerliye 
ılecek Makalle'ye girecektir. Bu 

~ktadan aonra Ru Seyum'un kuv 
1"etlerinin kurduğu müdafaa hattı 
~ardır. Merkez ve aağ cenah kol • 
l'lll'ının kar§ısında Raa Kaua'nın or 
tfuau vardır. Bu harekette İtalyan 
ttaatı muvaffak olduğu takdirde 

Tigre eyaleti tamamile İtalyan i~ • 
gaH altına ginni tolacaktrr. 

Şimali Şarki cephesinde 

Şimali şarki cepheainde 2063 
metreden deniz aeviyeaine inen 1-
talyan taaJTUz kuvvetleri için mub 
telif ve biribirini tutmryan haber • 
Jer geliyor. Fak at, Aouach nehri ke 
narlarına kadaT uçauz bucııluırz toz 
ve kum çö1ü olan bu sahada yeni bU 
muvaffaki~t haberi kaydedilmemit· 
tir. Bu aahadaki hareket cenuptan 
gelecek kuvvetlerle beraber Adiaa
baba • Cibuti haltını tutmak ve 
Deaııi, Magadala mrntakaaındaki 
Hab~ kuvvetlerini mağhip etmek 
olduğuna göre ltalyanlar bu aaha • 
da ıimdi daha ziyade tayyare bom 
bardimanlanna önem veriyor ve 
Habe§ muntazam kıtaatı üzerinde 
bu ıuretle bildirici bir tesir yapmak 
iatiyorlar. Bu hat üzerindeki Afden 
tren durağı bombardiman edilirken 
bir ltalyan tayyareainin dütürül • 
m\İ4 olma11 da bunu gÖ6teriyor. Bu 
aahada Aouach nehrinden Eritreye 
kadar evvelce İtalyan tebaalan la· 
rafından yapılmış bir yol vardır ve 
yol Hadelebibo'da bibnektedir. 
Herhalde muhakkak ki. ltalyanla • 
rm da, Habetlerin de aldıklan 
aevkülceytİ ve tabiye vaziyetlerine 
göre aon aözü aöyliyecek olan asıl 
büyük muharebeler bu cephe üze
rinde olacaktır ki. sırası gelince bu 
harbin naaıl olacağını ve aüel ba • 
kmıdan mühtemel neticelerini ayn 
bir yazımızda yazacağız. ~ 

Cenup cephesinde 

Cenup cephesinde ltalyan kuv .. 
vetlerinin Han"ar'ın aekaen kilo • 
metro ya.kinine kadar ilerlem~ ol
duklarına dair gelen haberlerin ao 
nu gelmedi. Somalinin timalinden 
ve Valval üzerinden, ne de ce?HIP
ta.lm Dobo'dan 8 gün içinde yüzler 
ce kilometreyi katedip ilerlemiye 
imkan olmadığrr.aa göre bunun bir 
tayyare bombardimanmdan galct 
olduiuna hükmetmek serektir, An· 
cak gözönünde olan bir 'hakikat 
varaa o da ltalyanlann bu cephede 
eninde de .onunda da Ogaden'de· 
ki ilk müdafaa hattını dii§ürüp Har 
rara çekilmek iatiyeceklerdir. Eaa· 
aen topografi n iklim bakrmmdan 
da İtalyan aakeri ilerlemeleri için 
bu cephede gidilecek ve geçilecek 
bir batka geç.İt olmadığı gibi Ha • 
beş kuvvetlerini yakalayıp vurm~ 
Adiaababa yolunu tutmak için de 
yapılacak hareket yoktur . .-.., • 4• 

tta lya ... Habeş harbi 

·- auauaasu 

Son Telgrafla.!_ Yemen imamı Müdafaa, 
Cenevrede 52 Ulus Finan- Noktalarını Takviye Ediyor 
sal Tedbirleri Tasvip Etti 

Karar ayın 31 inde tatbik edilecek 
Cenevre, 14 A.A. - Finansa] tedbirleri bugün 52 ulus tasvip 

etmiştir. Avusturya ile Macaristan ihtiraz kayıtları koymuşlardır. 
Kararların tatbiki 

Cenevre, 14 'A:t;.. - Zecri tedbirler komisyonunun mesaisi şiın
diki gibi ilerlemekte de~am ederse hafta sonuna kadar ekonomik 
zecri tedbirlerin her noktasında bir prensip kararının elde edil -
mesi muhtemeldir. · 

Sanıldığına göre finansal zecri.tedbirlerin tatbiki tarihi olaralt 
bu ayın 31 i tesbit edilecekti... · 

16 mcı madde 
Cenevre, 14 A.~. - 18 ler komitesi 16 ıncı. maddenin 3 üncü 

fıkrasını teyit eden teklifi ittifakla kabul etmiştir. 

iialyan Hava Filosunun 
Yeni Taarruzlar• 

Y'" Adisaoaôa, 14 A."/\. =Bugün öğleden sonra gelen nalierlere 
göre. İtalyan hava kuvvetleri Makalle istikametinde yeniden 
taarruzlarda bulunmuşlardır. Bir İtalyan hava filosu Hausien 
açık şehrini bombardıman etmişlerdir. Ne kadar ölü olduğu belli 
değildir. 

Akbabayı Uçak Sanmışlar! 
~ 'A.disababa, 14 A.A. - Reuter ajc::...-:__:_."'l Harrar muhabirinin 
bildirdiğine göre, Harrar•ın 150-200 kilometre cenubunda bulu· 
nan Dagabur, Sarabaneh, Haradigit mıntakalarmda bazı İtalyan 
bombardımanları olmuştur. Harrarda tayyarelere karşı müdafaa 
tedbirleri kuvvetlendirilmiş ve sığınak yapılma işi süratle ilerle
mekte bulunmuştur. -.ı 

Reuter ajansının Harrardaki muhabiri yaptığı tahkikat netice
sinde İtalyanların Ogaden'de zehirli gazlar kullandıklarına dair 
hiçbir delil elde edememiştir. 

Yine Reuter ajansının Harrar muhabiri bildiriyor ki, Habeş 
kuvvetleri iki Akbabayı İtalyan tayyaresi zannederek üzerine şid· 
detli ateş açarak yere düşürmüşler ve halk bir hava hücumu kar -
şısında bulunduğunu zannederek korku içinde kalmıştır. • 

Cenupta Yağmurlar Başladı 
• 1'..smara, 14 A.:/\ . .=.Buraya gelen haberlere göre İtalyan kuv -
vetlerinin cenuptan yapmakta olduğu ileri hareketi çok şiddetli 
yağmurlar başladığından durdurmuştur. 

Bu hafta içinde ltalyadan buraya 600 sübay ve 2000 asker ile 
6-7 gemilik harp levazımı gelecektir. Yine bu hafta içinde buraya 
bir hastane gemisi gelecektir. 

Asker Dolu Bir italyan Vapuru 
• Massaua, 14 'A..'A. - Leonardo vapuru İtalyan askeriyle dolu 
olduğu halde buraya gelmiştir. 

Maka/le ile Adisababa Arasında 
Muhaherat Kesildi 

• Londra. 14. A.A.'. - A.den'den Dai1y Telegraph'a 
bildirildiğine göre. Yemen İmamı, Yemen sahillerini 
korumakta olan müdafaa noktalarım ve hele Şeh 
Said, Kohamuha ve Hüdeyde'yi takviye etmektedir. 
İmam, bu karan, yaralı ve hasta İtalyan askerleri-

ninin nekahat zamanlarını Yemende geçirmeleri 
ıçın istenilen müsaadeyi vermedikten sonra almıştır. 

Zecri Tedbirler Başladı 
•• 

İngiltere Silah;ar Uzerine 
Ambargoyu Kaldırdı 

" Oeuvre ,, e Göre I ngilterenın 
isteği Musoliniyi Devirmekmiş 

Cenevre, 14 A.A. - Zecri tedbirler 
komitesi, dün finana komitesi eksper
leri tarafından teklif olunan progra· 
mın genel hatlarını onaylamıştır. 

Uluslar Sosyetesi genel sekreterli
ği, üye devletlerden ambargo hak • 
!tındaki kanun ve kararnamelerin ~s
babı mucibcsini bildirmelerini rica ~t
miştir. 

Irtibaı: :komisyonu, bu akşam aaat 
18 de toplanacaktır. Finansal tedbir
lerin inceden inceye tatbikini takip 
etmek üzere daimi bir tali komisyo
nun te§kili muhtemeldir. 

Zecri tedbirlerin tatbikine btıflantlı 
Londra, 14 A.A. - HabC§istana 

yapılacak silih ihracatı üzerindeki 
ambargo kaldırılmak suretile Ingilte· 
re hükUmeti, zecri tedbirlerin birin· 
cisini ıimdidcn tatbik etmi§ bulun • 
maktadır 

Silah ambargON 
lAJiaye, 14 '/\..'A'. - Resmen haber 

verildiğine göre, hüktimet ltalyaya 
aiah çıkarılmaaını menetmeğe hazır
lanmaktadır 

-.:: '.Franau::lcır ablukaya 
tomamile muhalif 

Pariı, 14 "&..A. - Latvalin, Fransız 
halkına hitaben ne§rettiği bir beyan· 
name ile, Cenevrede karar verilmiş 
olan zecri tedbirler hakkında Ingilte
reye karşı yapılacak muahezelerde 
temkinli davranılmasını istemesi, siya 
sal mahafilde İngiliz büyük elçisinin 
cumartCJıİ günü yaptığı teşebbüsün 
bir neticesi olarak tefsir edilmektedir. 

Bununla berabC1' bu te11ebblisün an 
cak geç vakit haber alındığı için, ba
zı gazeteler zecri tedbirler heklanda
ki tefsirlerini değiştirememişlerdir. 
Buna binaen lngi~erc bu gazeteler 
tarafından hali muharrik kuvvet ola
rak gösterilmektedir. 

ilk maddelerin ve İtalyanın harp 
hareketlerinde elzem olan mad
delerin :kalyaya ihracının ve 1-
talyan maddelerinin üye devlet
lere ihracı yasağının hemen tet
kikine ve bu hususta bir tali ko
mite teşkiline karar verilmekte
dir. 

Mısır uapurları 

tskenderiye, 14 A.A. - Hidiv 
ye vapuru kumpanyası İtalyaya 
olan seferlerini tatil etmiştir. 

Silah JIClrası 

Kahire, 14 a:I\. - Habeşis
tana silah gönderilmesi yasağı -
nın kalkması üzerine Habeş hü
kumeti Mısır bankasına hemen 
harp levaznnı satın almak üzere 
600 bin Mısır lirası yatırmıştır. ( 

Habeılilere .ilah' 

CeneVTe, 14 'A.A. - Eden, hükli· 
metinin Habeşistana olan silah ve 
harp levazımı ambargosunu kaldır
mağa bugün karar verdiğini ve Ital·, 
ya hakkındaki amborgoyu idame et• 
tiğini bu akşam :resmen Uluslar :Sos· 
yetesi sekreterine bildirmiştir~ 

• 
Brüksel, 14 'A.A-:. - 19 Eylul fa • 

rihli buyrultu ile Belçikadan silah ih• 
racı ekonomi bakanının ruhsatiyesin~ 
tabi tutulmuştu, Cencvrede verilen 
karar mucibince bundan aonra Habe-1 
şistana yapılacak ihracata müsaade o
lunmuştur. 

İngiltere 
Ve italya 

- J\'smara, 14 A.A. - İtalyan cephesine geçen Habeş aslterleri Jour gazetesinin Cenevredeki mu· 
d h b habiri, %CCri tedbirler on on be§ gün a· it 1 (İ 1 

Makalle ile Adisababa arasın a mu a eratın kesik olduğunu zarfında gayrikafi olduğu anlaşılırsa Hr a ya enera f 
[Baı tarafı 1 incide] söylemektedirler. lngilterenin abluka istemiye karar Londraua gidiuor 

IPıTttıtştr .. , ~ General Bono ~tiua'da G i oo•a Bono Adu da vermiş göründüğünü bildiriyor. Fra.n 1 1 •• TAd 14 AA B k ene ra a sız heyeti muraıhhasasırun böyle hır Londra, 14 A.A. - Daily Teleg-1 
Öt k" d ' • "..3 b- b~ n ua, · · - aş omu • ablukaya §iddetle muhalif olduğu bil- h h b e ı devleuenn ue una enzer tan General Dö Bono, 1 mart rap gazetesi Roma aytarının a er 1 

tnüracaatlarda bulundukları sa. 1896 da Adua'da ölenlen'n adına ,. ~smara, 14 A.A. - Antişo mmtakasımn diğer kabile başkan· diriliyor. verdiğine göre, General Ganibaldi. 
'llılın k d 1 k li Ovr gazetesi, son haftayı Cenevre· Londraya gitmek üzere bugün Roma ... 

a ta rr. ' dı'kı"lmek u··.,.ere Gavı·nana ıum·· e- lan da İtalyan hatlarına ge ere tes m olmaktadırlar. d d" - ,. nin şimdiye kadar gördüğü en mü • an hareket .edecektir. Bu gazete ı•, 
\:ı Suvich, bu müracaat hakkın· ninin askerleri tarafından geti- Bugün ilk defa olmak üzere, zaptolunan arazide yapılan yollar- hitn hafta olarak tasvir etmektedir. yor ki: 

a, süel otoritelerin dikkatini rilen mermer direğin dikilme tö- dan geçerek bir otomobil kafilesi Aduaya girmiştir. Gazete, lngilizlerin hakiki maksatla· "Ozcl olduğu söylenen bu göret.ı 
(:elbedeceğini söylemiştir. renini yapmıştır.. İtalyan genel kunnay başkanı Mareşal Badoglio bu akşam rını soruyor ve diyor ki: general Ganibaldi'nin Romadaki mev..,.. 

General Dö Bono General Oö Bono'nun J\dua- İtalyadan buraya gelmiş ve hal~ın tazimatını kabul etmiştir. Pis- "Her halde Ingilizler, kendileri i- kii ve Ingilterede mevcut birçok i'.gi• 
~duaya naııl girdi ya törenle girmesi ile buranın kopos generale mukaddes şehnn anahtarlarım takdim etmiştir. çin daha sempatik bir hükumetin te- leri nazarı itibara alınırsa, buyü& bit 

O w T·~ n'' . al' Piskopos mukaddes elbiselerini giymiş bulunuyordu ve arkasında ~ekkillü irin Mwısoliniyi devirmek is- mana taşımaktadır. , 
'.Roma, 14 'A.A. - Popolo Di zapty; ve ogu ıgre,.. ın ~ş~ ~ · :s 1 M n-. amacını güden harekatın bınncı bütün papaslar geliyordu. tiyorlar. Bununla beraber, bundan Generalin §ahsi dostu o an usso-

""orna gazetesinin l\dua aytan, safhası tamamlanmıştır. başka ltalya filosunu zayıflatmak is- lininin, generali, durum aydınlatma • 
Gerıeral n·o· Bono'nun bu şehre • M .. t Dl z Ka ? . . . d d" .. ·· ım· ğa matuf bir görüşmeye oaşlangıç ol-u ecav 1 m tenıp ıstemediklerı e u§unu ıye- mak üzere lngiliz kamC'.yunu yan rca-

~erlcşme törenini yazmaktadır. + 'Adua, 14 A.A. - l\dua ile • cektir.,. mi bir şekilde yoklaraıya memur et-

~ Cumartesi akşamI Asmara' - 'Aksumdaki kıptı ortodok~. ı;ıa ~ ,. Roma, 14 A./ti. - "Lavaro Fascis· j yarak Habeşistanın bünyesiz bir dev· Finan.al tedbirler miş olması muhtemr.:ldir. 
dan hareket eden Do·· Bono, ge· pazlarile islam ccmaat.ı, ınncı r. . ı ld w Cenevre 14 AA Zecr" t d -. Gemiler Maltaya uğramıyo,, 1 t 1 ~" g~zetcsi talya aleyhine ııiddetlı ~t .o ~gu ve boyunduruğa alınan te- , · • - ı e -
ceyi Adingride geçirmiş ve pa- ordu karargahına ge ıp ta yan hır mucadele aç.mı§ olanın lngiltere ~ı~ subut bulmasının önüne geçmek birler komisyonunun kabul et • - Valetta, 14 A.A. - Malta • 
~r günü erkenden Aduaya var• süel makamlarına baş eğdikle " olduğunu ve Akdenizde, Cebelütta· ıstıyor.,, tiği ·finansal tedbirler hakkında Trablus ve ltalya arasında muntazam 
'lllrştı rini bildirmişlerdir. rık, lskcnderiye, Malta ve Yunan sa- Holandada Fafid mitingi ki kararında İtalya devletine ve- servis yapan ve bir ltalyan kumpan. 

r. •· " ik- b• I Adisababa'dan mühaceret hill~inde filosunu tah§it edenin yine Lahi; 14 A.A. - Hollandanm ~er ya ltalyada bulunan tab1 ... 1 ve yasına ait bir gemi dün Maltaya uğ .. 
• ' ;yerliler 160 kilometrel' ır "Cibuti, 14 A.A. Adisababa'?a lngıltere olduğunu kaydettikten son• t~rafı~~an 40 bin Hollandalı Faşıst, ramanuştır~ 
ll'lesafe üzerine uzanan yolun ke ki İtalyan erkanr buraya gelmış· ra soruyor: Mütecaviz kim? hır mıttng yaparak hükumetin hattı hükmi şahıslara ne doğrudan Mmr veliahdi 
narlarına birikmişlerdi. tir. Avrupalıların:Hintlilerin ve Roma, 14 A.A. - Giornale d'ltalia hareketini protesto etmitlerdir. doğruya ne de dolayısile her tür Ccbelüttarık, 14 A.A. _ Londraya 

Kral Theodore'un Adua'daki Arapların Habeşistandan hicre- gazetesi "Mütecaviz nerede?,, başlığı le lü ikrazda bulunmak, kredi aç - gitmekte olan Mısır veliahdi mustah· 
~ato İ ı bayraklarile do ile yazdığı bir makalede diyor ki: Port Saitten 11eçen r mak veya İtalyada çıkarılan ve kem mcvkü ve pçak parkını gezmi.:. 

su ta yan - ti devam etmektedir. :ıo ~tılmış ve şatonun tar~~asI?a "Cenevre, Ingilterenin tazyiki al • Port Sait, 14 A.A. - Son üç gün yahut İtalya için çıkarılacak o - Ciddi krizler çıkabilir, 
~akinalı tu"fekler yerleştırılmış- tında zecri tedbirleri kararla§tırmakla içinde 6500 Italyan askeri Eritre için lan bir istikraza kayıt olunmak · ı•talyaya ihracatımız u~raşırke~ Habeıı baııkanlar. çetelerin kanaldan geçmiş ve 617 Italyan as - k d"l Londra, 14 A.A. - Finans ~. Topçu kıt'alarınm muıikası bıdayctte ilk mukavemetlerinden son- keri ~e hastalık veya yaralı olmak do- yasa e 1 mektedir. İtalyada bu Bakanı Chahberlain Glaskow'da 
!l(raı marşı ve "Giovinezza .. ha- Italyan • Habe, harbi dolayısile ra halk ta:afından aevinçle karsılanı- layısıle Italyaya gitmiştir. lunan herhangibir kimsenin is- söylediği bir nutukta demiştir. 
l\1~sını çalarak generali~ geli§İ - Cenevrede ltalyaya karp zecri ted • yorlar ve ıstekle mutavaat r,örüyor - /talyan elçisi tifasını mucip olabilecek istikraz ki : 
~ selamlamıştır. Adua yı alan birler tatbik edileceğine dair karara- lar. Güksarun misali de gösterir ki, Atl.isababa, 14 A.A. _ ltalyan el- kontratlarının ifası, esham ve "I T 1 
':UCncral Maravigna, meydanda lmmaaı üzerine ıehrimizdeki ihracat ~evzuubabi.a olan şey harpten kaçan çisi Kont Vinci çarşamba günü Ha- tahvilat alınasy; ve ltalyaya ser- . ~gı ız parlamento seçimi .. 
ltoplanan şehir eşrafı huzurunda tacirleri ihtiyatlı davranmağa başla- bır ta1cnn adamların teslim olması de· damaya sevkolunacaktır. Magalo'daki maye yatırılması da yasaktır. nın ılkbaharda bugünkü kriz 
b. eneraı 

00 
.. Bono'yu karşılamış mışlardır. ğil fakAt kabile ve başkanların ltalya· ltalyan konsolosu ile konsolosluk me· geçtikten sonra yapılması ileriı 

Malfun olduğu üzere harp ba,tadı- ya iltihak etmesidir. Bütün bunlar, murlannın da çarşamba günü Hada- Ekonomik tedbirl4r sürülüyor. Krizin ilkbaharda ge-
tır. ğmdanberi rnemleke~imizden lta.lya: Habeşistanm Adisababanın boyundu- ~aya gelmesi bekleniyor. Bunlar hep Cenevre, 14 A.A. - Mesai ko çeceğiııi söylemeğe ne hakkımız 
' Dö Bono bundan sonra kısa ya olan ihracat hayl1 artmışt~·~ı:n?1- ruğunda yaşıyan bir takım uluslar hır arada demiryolu ile Cibutiye sev- :> B ~ir söylev vermis ve kıt'alan tef ki halde bu §ekilde batta peşın d?~z- halitasında nibaret olduğuna dair Ital kolunacaklardır. mitesi Fransız ve İngiliz heyeti vbalrk.. iz, krbi~in so1ııuknd~ hdeğil_ 
rtiş etmiştir. le memleketimizden mal almak ıstı • yanın Cenevrcye verdiği muhtırada- lngifüı limanı üatünde /talyan Ufaiı murahhaslarının uzun müzake • e 1 uzun ır zor u • ştlp e ve 

. yen birçok ltalyan firmalarına rağ- ki ~ezi teri! ederrl~ yıd'ne bu, Ingilte- Kudüs, 14 A.A. _ Amrnan'dan ge· reler neticesinde hazırladıktan endişe devresi olabilecek bir şe-

• 

Bu tö ·n onunca genci;.~ n.rc •• -~ı.rimizdeki bazı tüccarlar d~ - renın ne !çı? %eC te birlerin konul- len haberlere göre bir İtalyan uçağı yin başlangıcında bulu!1uyoru. z .. 
~-------...... ...,........,...=:.:.=:.:.;;;.~~----;...ı....w.ı~.._....:..:.-:::::::.:;::.:...:.::::.....&.....-.ı.--...M.___J_,,_..mı:ı.rl:a...i&tir.alJWiat.ariliöia~· ~·ı&A.J. ...... ~LI--·a·:-ı..-:..·~ıı:..::..----..s:........-.:~·:--...::__;;_..ı...akl:ı.ru~ı.ı.lıc...:.U.~1...f.e.Q.b.i.ı::l&ıc..zı~iaı;a.J..n-.....ı-..... -:.;.;.:......ı......ı.......ı-.ıA-.cı.......o.i...ı..ı~--__j 
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Mason Locaları 
[Baş tarafı 1 incide] 

tir. Buyrultu, Istanbuldan başka bü
tün ilbayhklara da gönderilmiş, bu su 
retle Ankara. Gaziantep, Bursa, E· 
dirne, Izmir, Adana ve Muğla ile di· 
ğer illerdeki bütün locaların faaliyet
leri durdurulmuştur. 

Türk yükselme kurumu t~ekkillle
rin in kaldınlm.asım gereklendiren se· 
bep. aon fırka programında yazrldığl 
gibi, kökü dıJ.arda bulunan kurulla -
rın anayurtta yer bulmıyacağı hakkın
daki kayittir. 

Kuruluş tarihleri Meşrutiyetten 
önceki senelere kadar varan ve bil • 
hassa Meşrutiyetten sonra Selanikte 
ve Istanbulda çoğalan localar 23 ka
dardır. Locaların toplanttlan için 
Beyoğlunda Karlman gesidi karşısın
daki sokakta 25 numaralı büyük bir 
apartman temin eclilmi§ ve son sene· 
lerde Anadolu yakasındaki localar 
için de Kaclıköyilnde bir bina yaptt -
nlmrştır. 

lstanbuldaki masonların adedi 2400 
kadardrr. Bunlar, mensup oldukları 
locaların toplantı günlerinde, ayda i
ki defa müzakereler yaparak şimdiye 
kadar birçok kararlar vermişlerdir. 

Kapanan localar 
Hayır ve yardımlaşma hisleri uğ· 

funda çalışan topluluklardan bilhassa 

~ ~ 
~ · ~ 

Masonların hükumete intikal eden 
Beyoğlundaki Mefl'iki azamlık 

bincısı 

bir ihmali olduğunu. söylemekten çe
kinmiyeceğim. Masonlar, daha önce· 
den davranıp, hükQmetin kararını 
beklemeden kendi kendilerin~ dağıla
caklardı. 

Bunu yapmamakla, bükümeti güç 
bir durumda bırakmış oldular.,, 

Şehir meclisi üyelerinden avukat 
Aziz de sorguma §U karşılığı verdi: 
, - Masonluk, layik Türkiye için lü 
zumsuz, hatta bazı balomlardan za -
rarlr bir teşkilat idi. 

Ulusal varlıkla, pek az alikası o
lan bu yan kozmopolit kurumun ve 
bilhassa gideceği yol belli olmıyan 
masonluğun artık Türkiyede yeri yok 
tu. Masonluk, bunlardan başka bir ne
vi "adam kayırma,, ocağı olmu§tu. t 

Son zamanlarda bu teşkilata gi -
renlerin bir kısmı, yükeek payeli ar
kadaşlarına güvenerek, kendilerine 
birer iş tedariki peşinde k.o~an kim
selerdi.,, 

Masonlardan adliye doktoru En· 
ver de şöyle demiştir: 

- Vallahi. birader, beniın bildiğim 
bir §ey varsa masonların Ankaradaki 
Cumhuriyet mahfeli. bu sene muay -
yen vakti geldiği halde toplantı yap
madı. Bu hareket, çok manalı idi. Is
tanbul "Meşrıki azamı,, da Ankarayı 
örnek tutacak ve toplanmıyacaktı. 
Böylelikle, masonluk te§kilatı, hükü· 
metin emrini beklemeden dağılmak 
nezaketini göstermiş olacaktı.,, . 

Adliye doktoru Salih Haşim, kendı 
de mason olduğu halde, bu te§ekkü
lün ortadan kalkmasını kayitsızlıkla 
kar§ılamışhr: 

- Bence, Masortluk, Türkiye için 
çoktan tarihe karışımşt:I. Belki on be
şinci ve on altıncı Lui, Fransada kral 
iken, masonluğun, bir manasr vardı. 
Çünkü, masonluk, istipdada, zulme 
ve klerikalisme karşı yapılmış bir 
gizli isyan teşekkülü idi. 

Ayni kara kuvvetlerle çarpışarak 
dünya milletlerinin en layiklerinden 
biri mevkiine çıkan Türkiyedc, ma· 
sonluğun. yahut buna benzer herhan· 
gi gizli bir teşekkülün yeri olamazdı. 

Masonluk eğer bir din ise, mevcut 
dinlere bile omuz silkildiği bir çağda 
bu gizli din sökmez. 

Eğer, soysal veya sosyal bir varlrk 
ise, bütün dünyada ondan daha çok 
önemli, çok daha kuvvetli siyaaal, sos 
yal varlıklar vücude geldiği için yine 
bir faydası yoktur. 

Masonluk, çoktanberi yaşamıyordu. 
Çünkü o bir manken olmuştu. En so
nunda, bütün geçmi~Jeri içine alan ta• 
rih müzesindeki yerini buldu ... Resne loeaaı, en eski bir te~ekküldür. 

Bundan başka Etval D'orient, Sebat, 
Yıldız, Akasya, Necat, Artemiya, Is-
tanbul. Rönesans, istikbal, Vefa. Ay- \ Bulmacamız 
dın, Cümhuriyet, Şark istiklal ve Ik- ._f ________ _ 

b al locaları da artık tarihe karı§an 
Türk Yükselme kurumunun faal kol- , 
larmdandır. ._ _____ ""'9 

Şehrimizdeki bütün masonların bu 
kapanma emri hakkında malumatı 
\Tardır. !lbaylrk, verilen buyrultuya 
göre localaroa toplantı yapılmaması
nı sıkı bir kontrol altına almış-
tır. 

Hükıimete geçecek paralar 
Evvelce de yazdığımız gibi, localar· 

<la mevcut menkul ve gayrimenkul 
bütün emlak hük:G.mete geçecektir. 
150 bin liradan fazla değerde bulu -
nan bu emlakin tespit ve tasfiyesi i
sin ilbaylıkta bir heyet teşkil oluna
caktır. Kurulacak olan bu heyetin 
t~pit ettiği bütün eşya ve mülklerin 
Halkevleri kurullarına devredileceği 
umulmaktadır. 

_. Ne diyorlar? 
Localarııı kapanmasından masonlar 

umumiyet itibarile memnuniyet be.o 
yan etmektedirler. Dün bu mevzu et
rafında mason olan ve olmıyan birçok 
zevat ile görüştük. Bunlardan eski 
Adliye müsteşarı avukat Ferit Cev • 
det şunları söyledi: 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞACI ı 

1 

t - Eritre 6. Harb 4. 
2 - Rize 4. 
3 - 1z ı. Lindberı 8. 
4 - Telefon 7. 
s - İfa 3. Ar 2. 
6 - No 2. Nota 4. 
7 - Etna 4. Aınpul S. 
8 - Roma 4. 
9 - Abes 4. Fal 3. 
10 - Aduva S. 
11 - Ol 2. Lif 3. 

DUnkO Bulmacamızın halli 
SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN 

AŞAÖI : 
1 - Yanardağ, 6. Hançer 4. ' - 1 
2 - La.hin 2. 
3 - En ıerefli ıullıiln akdedil<liti Jer 

.S. Yunıınistana gelen adam 4. 
4 - Taharri etmek 6. Sanat 2. 
5 - Boşuna 6. 
6 - İstiEham 2. Bir askeri rtitbe 7. 
7 - Baki 5. Bir kümes hayvanı 3. 
8 - Mimarm kullandığı alet 6. 
Nota z. 
9 - Ced 3. Beyaz z. Tür.kiyeain 'en bJi

yük gazetesi 3. 
10 - Nota 2. Ceriha 4. 
11 - Beyar 2. Nota 2. Kadm 5. 

- Kökü memleketimizde bulunmı
yan her yabancı kurumu.şüpheli bir 
aurette karşılamak zarureti vardır. 
A(_Srkça söylemeli ki, son zamanlarda, 
.. Türkiye yükseltme cemiyeti., adını 
alan Türkiye Masonluğunun, milli ce· 
reyanlarla alakası yoktu. Btitiin kuv
vetini ulusal cereyanlardan alan Cu
mutiyet hükumeti, bu yabancı teşek
külün i5imizde daha uzun müddet 
yerlesip kalmasına müsaade etmemek 
1y~ce çok yerinde bir iş işlemiştir. 
Her ne kadar, şimdiki halde, Türkiye 
masonluğu, politika ile meşgul değil
di. Fakat, günün birinde, ne bileyim, 
herhangi bir vesile ile, Türk kanun ve 
nizamlannın kabul edemiyeceği bir 
\ıarekcte girişmek arzusuna kaptla • 
bilirdi. 1 

Çok uzağı gören hükfımetimiz, iş· 
tc, bu uzak, ihtimali de düşünerek, 
masonluğun faaliyetlerini durdurmuş 
tur. Ben, bu karan, kendi payıma hii· 
kumetin alkı~lanacak i!_lcri arasında 
aayıyorum.,, 

DOKTOR 

Rusçuk ıu Hakkı Ozaı 

Türkiye rvasorllannrn ileri gelenle· 
rinden avukat Sadi Rıza, (gazeteye 
yazmamak) kaydile kısaca dedi ki: 

- Ben itin içindeyim. Sorgunuza 
karştlık verecek vaziyetim yok. Fa
kat ısrar ettiğiniz için fikrimi söyli-
ycyim : • . .. 
Masonluğun evvelce ne ıçm musa-

ade edilmi~se, bugün de yine o sebep
ten dolayı faaliyetine son veriliyor. 
Hükümetin kararlarına. karşı derin 
saygı beslerim ve bu kararların her· 
hangibir Uzerindc münakaşa etmeği 
'\lygı.insuz bulurum. 

Y almz; bu işte maaonların, küçük 

Galatasarayda Kanzuk eczahane&i 
karşısında Sahne aokağmda 3 nu• 

marab apartmwıda 1 numara. 

7599 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 7601 

Sovyet Profesörler 

Dün Üniversitede 
Konferans Verdiler 

Sovyet profesörleri Uniuersitede konleranslannı veriyorlar 

Ankarada toplanan Türk t1p 
kurultayında bulunan dost Sov. 
yet profesörleri dün üniversite 
konferans salonunda birer kon -
f erans vermişlerdir. 

Saat 14 te başlıyan konferans 
ta bütün üniversite gençliği ve 
şehrimizde bulunan doktorlar, 
üniversite rektörü ve profesör
leri bulunmuşlardır. önce rek -
tör kürsüye gelerek profesörle
ri hazıruna tanıtmış ve sonra 
profesör Damşevski Fransızca 
olarak konferansım vermiştir. 
Profesör tıp tahsilinin iptidai 
durumunu anlatmış ve sonra bir 
çok mukayeseler yaparak tıp 
tahsilinin Rusyada nasıl inkişaf 
ettiğini ifade etmiştir. 

P. Loray söylüyor 
Şiddetle alkışlanan bu pro • 

fesörden sonra kürsüye gelen 
profesör Loray' da kendi lisani -
le önemli bir konferans vermiş 
ve ezcümle demiştir ki: 

"-Lisan bilmediğimden do
layı l:ronf eransnnı Rusça vere -
ceğim. Fakat ileride herhalde 
güzel türkçeyi öğrenecek ve o 
zaman da türkçe söyliyeceğim. 
Size evveıa 19000 hekimin azası 
bulunduğu Moskova birliğinin 
candan sevgilerini sunarım. 

Eski İran felsefesinde bir 
cümleye tesadüf edersiniz: "ta
babeti her gün tetkik etmiyen 
doktor olmak hakkını kazan· 
mamıştır!,, bu · cümle tababetin 
esasını teşkil eder. 

Evvelce tababet çoli yavaş 
yürüyordu. Usuller iyi değildi. 
İnkılaptan sonra muhtelif usul -
lerdc doktor yetiştirmek lüzum
lu olduğu anlaşıldı ve Rusyada 
doktorluğun hükumet tarafın -
dan yetiştirilmesi esası kabul o
lundu. 1920 de yeni bir enstitü 
teşkil edildi ve ismine Lenin ens 
titüsü denildi. Bugün 10 enstitü 
vardır ve 125 profesör bulun • 
maktadrr. 1930 da Lenin ensti
tüsüne 2376 tabip devam etmiş
tir. Beş ytl içinde ise 29329 ta -
bip çılmnştır. 936 senesinde ens 
titUlere 36 milyon ruble sarf edi
leceği tahmin edilmektedir. Le· 
nin enstitüsünde 3500 yatak 50 
muallim. 4 7 profesör ve 253 do
çent vardır. Enstitülerden başka 
muhtelif vilayetlerde 2 den üç 
aya kadar devam etmek üzere 
kurslar açılmıştır. Aynca dok .. 

torlar ilmi tetkik seyahatleri ya 
parlar. Bu kurslardan biri olan 
tekamül kursuna girmek istiyen 
hekimlere yatacak ve yiyecek 
yer temin edildiği gibi ayrıca ay 
da 200 ruble yardnn yapılır. Bi
zim enstitülerin mühim bir va -
zifesi de muallim yetiştirmek .. 
tir. Mesela Lenin enstitüsü 15 
yıl icinde 25 profesör, 35 doçent 
ve birçok asistan yetiştirmiştir. 
Mevcut enstitülerden başka önü 
müzdeki beş yıl içinde yeni ens
titüler kurulacaktır.,, 

Türk hekimlerine selim 
Şiddetle alkışlanan bu prof e

sörlerden sonra profesör Bur -
densko kürsüye gelmiş ve Rus -
ça olarak şunları söylemiştir: 

"Sovyet ilmi cemiyeti namı· 
na Moskovadaki meslektaşlarım 
dan size selam getirdim. Gerek 
sizin ve gerek bizim çocukluk 
hastalıklarımız geçmiştir. Şiın -
eli ilerleme devresi gelmiştir. Bi 
ribirimizi tanıyıp sevmemiz la
znndır. Sizin tıp teşkilatınızda 
çok güzel. Fen bayrağım kemali 
şerefle taşıyabilir. Ve bu bayrak 
taki kartal da bir sulhseverlik 
olarak görünecektir. Ben cerrah 
olduğum için sözümü kısa ke -
seceğirn. Çünkü cerrahlar çok 
söylemezler. Size biraz cerrahi 
dersler hakkında malumat ver -
mek isterim.o 

Profesör Rusyada cerrahi 
derslerin nasıl okutulduğunu an 
lattı ve sözünü şöyle bitirdi: 
"- Tahslini bitiren talebe 

doktor muavini namı; altında iki 
üç sene sitaj görür ve ancak on· 
dan sonra müstakillen ameliyat 
yapabilir. Rusyada enstitülerin 
146 cerrahi şubesi vardır. Şim -
diye kadar elimizden geldiği de 
rece mücadele ettik ve daha da 
bu mücadelelere devam edece -
ğiz . ., 

.Bundan sonra konferanslar 
nihayet bulmuş ve misafirler şe
refine üniversitede bir çay ziya
feti verilmiştir. 

Turanın kongresi 
Turan Neşri Maarif ve Yardım 

cemiyetinin senelik kongresi bu a· 
ym yirmi yed.inci Pazar günü sab~: 
leyin aaat onda Cağaloğlunda Babıalı 
caddesinde 10 numaradaki yeni mer
kezinde akdolunacaıktır. Azanın hazır 
bulunmaM cemiyet riyas~ti tarafın· 
dan Tica olunmaktadır. 

Ekonomi Bakanllğı Türkofis 
Başkanlığından: 

YENi NEŞRiYAT 

Hesaplaşma ilmi 
lnhisarlar idaresi umum muhasebe 

müdürlerinden Nureddin Togay tara
frndan muhasebenin ve modern naza• 
riyat ve tatbikatı hakkında bir eser 
neşredilmiştir. 

Muhasebe, münferid bir şahıstan tu 
tunuz da en büyük şirketlere ve te:jeb 
büslere varıncaya kadar herkesin yap 
tığı iktısadi işlerin, muamelelerin gi· 
dişini,neticelerini gösteren şaşmaz ve 
yegane kontrol vas1tas1 olmasından 
dolayı muhasebeyi bilmeğe hepimizin 
ihtiyacı vardır. Şimdiye kadar muha
sebe kitaplarında, muhasebe derslerin 
de yalnız görenek ve teamüle müs
tenit anprik bir usul takip edilmiş ol
duğundan muhasebe, ancak muayyen 
bir taknn defterler üzerinde uzun boy 
lu tatbikat yap1larak klişe halinde öğ
reniliyordu . .Bu basma kalıp öğretilen 
usuller ise hakiki ve mütekamil bir 
muhasebe fikrini vermekten pek u -
zaktı. 

Işte Nureddin Togay bu eserile kli 
ıe halinde öğretilen muhasebe yeri· 
ne ilim. nazariye üzerine müstenit bir 
muhasebe ortaya koymuş ve yeni bir 
ç ı ğ ı r a ç m ı ş t ı r . Kitapta 
t p k i p e d i > 1 e n bütün gaye; 
muhasebenin ruhunu, prensiplerini 
hiç bir karanlık nokta kalmamak üze 
re anlatmaktan ibarettir: Bunun için 
müellif muhasebenin mevzuu olan kıy 
meti, kıymet mefhumunu mahiyet, İs· 
tihsal, istihlak ve tedavül noktaların 
dan derin bir surette anlatmış ve 
bundan sonra, husule gelen kıymet 
hareketlerinin riyazi bir surette nasd 
tesbit olunabileeeğini izah eylemiştir. 

Kitapta verilen izahatm birçok §e

malarla tesbit edilmesi de kitabı can
lı bir hale getirmiştir. 

Hafta 
~'Hafta,, run son sayısrnda. (İngil

tere çarpışacak mı), (Tana göliı: Nil 
nehrinin çıktığı cennet Italyamn eli
ne geçec::ek mi?), (pamuk savaşı) gi
bi yazılarla Habeş muharebesinin en 
meraklt yerleri aydınlatılmaktadır. 
Peyami Safarun (Yaşasın 'gürültü!) 
başlıklı makalesi vardu. Bunlardan 
başka mecmuanın zengin yazılan a
rasında şunlar bulunmaktadır: (Çin 
esrarı), (Beyoğlunun ama Heranh: 
Dünyayı hiç görmiyen ve ut çalarak 
geçinen ama, kadında ruh güzelliği a
rıyor.). (40 yıl evvelki donanmamrz: 
Mesudiyenin kazanı nasıl patlamıştı?) 
(Yıldızlar arasında: Ahlak kaygusu 
ve ahlakın temel tutturamadığı yer), 
(1293 Rus muharebesinde Trabzon 
fenerini bir taka ile kaldıran sargıcı 
Ibrahim neler anlatıyor ?) ve aşk ... 

Gizli harpler 
Dünya siyasetlerine el altından a

mil olan, url harpleri çıkaran, biltUn 

Sayım hazırlıkları her tarafta 
bitirildi 

M. Kemalpaşa, (Özel aytarrınıJ 
bildiriyor) - Genel nüfus aayı~ 

ilm. tıf• bazırlıklarr tamamen bitir ıı 
Tayin edilen 20 kadar kontrol ıne: 
muru ile 300 sayım memuruna ~a 
yrm talimatnameleri, mrntaka bı~l 
cetvel1eri ve sayun defterleri dagı• 
trlmıştı r. 

Uray parkında yapılan toplantıda 
İlçebay ve nüfus memuru tarafında!\ 
genel nüfus saynnının amacı ve ~a· 
sıl yapılacağı anlatrlmrş ve büt~ıt 
memurlara gereken talimat veril.rnW 
tir. 

Orta okut direktörlüğü 
Sıvas, (Özel aytarumz bildiriyor.) 

- Açık bulunan Srvaa orta okul dı• 
rektörlüğüne yar direktör Bebratıl 
Altay. yar direktörlüğe de okutun 
türkçe öğretmeni Kadri Özyalçm ı• 
tarunıştrr •. 

TA. N 

Klişe Atölyesi 
Renkli, tire, ototipi her türlü 

kli§e yapılır. 

Ucuzluk, çabukluk, iyi, temiz 
ve güzel iş 

6965 

·~· ~~~~~~!!!!!!~~~· 
1 VAPURCUbUK 
j Türk Anorum Şirketi 
ı lstanbul Acentahğı 

1 
ı Liman Han, Telefon: 22925, 

1 Galata şubesi Tel : 43663 

1 1 TI~~~~,?~ ~~~~qrin 
, 1 PERŞEMBE günu saat 20 de 

HOPAYA kadar. 

1 \-ızmir sürat yolu 
SAKARYA npuru her hafta 

PEN ŞEMSE s-ünleri Qat 16 da 
l.tanbuldan iZMl.RE •e PAZAR 
günleri de iZMIRDEN İstanbula 
kalkar. 

1 
Mersin yolu 

i DUMLUPJNAR vapuru 18 
Biri ncitefrin CUMA aaat U ele 

ı Mersine kadar. 
-~~~~~~!!!o!!~~~~· 

sermayeciliğe hükmeden pett'ol i§leri
nin esrarını gösterir bir eserdir. ı-ı. 
Varoğlu tarafından muvaffakiyetle 
tercUmc edilmiştir."'Tavsiye ederiz. 

Türkofisce çıkarılacak Türkçe ve Fransızca bül· 
tenlerin basılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ekonomi Bakanlığı Türkofis 
Başkanlığından: . 

1 - Türkofis tarafından Tü'rkçe ve Fransızca ayrr 
ayrı olarak her on beş günde bir çıkarılacak bültenlerin 
basılması açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - Eksiltme 26 Teşrinievvel 1935 cumartesi günü 
saat 1 O da Ankarada Y enişehirde Ekonomi Bakanlığı 
binasında toplanan Türkofis Satınalma Komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - Gerek Türkçe ve gerekse Fransızca bültenlerde 
kullanılacak kağıt ve kaplık Türkofis tarafından verile· 
cekdir. 

4 - Kaplarından maada 16 sahifeden ibaret olacak 
olan Tiirkofis on beş günlük Türkçe ve Fransızca bül .. 
tenlerin beher sayısı için baskı adedi Türkçe için 1500 
ve Fransızca için 1500 olmak üzere 3000 dir. . 

5 - Mayıs 1935 gayesine kadar olmak üzere 14 
Türkçe ve 14 Fransrzca bültenlerin fenni şartname mu
cibince basılma ve ciltlenmesi bedeli 1100 lira olarak 
tahmin edilmişdir. 

6 - Umumi ve fenni şartnameler Türkofis Ankara 
Merkezinde ve İstanbul şuh.esinde meccanen verilir • 

(6442) 

!;l)Jfllllllllllltlllllllllllllllllfllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
1 -Türkofis tarafından neşredilecek olan Türkiye §_ Türk Hava Kurumu 1 

adres kitabının tahtı kapalı zarf usulile münakasaya p 

konmuşdur. - 8 1 
• • • k p 1 

2 - 600 - 700 sayfa kadar tutacak olan bu kitabın ~ uyu ıyangosu 
beher formasının muhammen bedeli 150 yüz elli liradır. -

3 - İhale ı İkinciteşrin I 935 tarihinde Ankara'da ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
Ekonomi Bakanlığı b~nasında Türkofis dairesinde yapı- § Yeni Tertip Pllnını g6rUnUz 

lacakdır. / 
J § 1. el Ke9lde 11 • 2. el Te,rln 935 dedir. ı 

4 _ Talip olanların umumi şartname ve hususi şart- - B • • • • k • k • 
name suretlerini almak üzere Ankara'da Türkofis Mer- ~ UYU 1 r 8 m 1 Ye 1 
kezine ve İstanbul'da Türkofis şubesine müracaatları - 25 000 L• d il 
lazımdır. Bu evrak meccanen verilir._=-_= • 1 ra 1 r !i 

5 - Talip olanlarrn 412,5 Dörtyüz on iki buçuk li- Si 
ralık muvakkat teminat ile kanununun tayin ettiği ev- =:Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikramiyelerle~ 
rakı ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe gir- § (20,000) · Llrahk bir mUkAfat vardar. i! 
meğe kanuni manileri bulunmadrğına dair beyanname § PUlıı1tları okuyunuz. Ve bu zengin piyangonun 1 
ve tekliflerin t İkinciteşrin 1935 Cuma günü saat on = talllllerl arasına giriniz. .;! 
dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. !iİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IU~ 

~--_{_üw_l==-~===~==-~~~~--





14 =====================================================TA N=================-===~--======================== 15. 10 - 935 

Erzincan kıt'atı için 540 
bin kilo Una talip çıkmadı
ğından yeniden kapalı ek
siltmeye kondu. Muham
men 70200 liradır. İlk te
minatı 4760 liradır. Şart
nameyi 3 51 kuruş karşılı
ğında Erzincanda Tümen 
Satınalma Komisyonundan 
verilir. İhalesi 2 3 Birinci
teşrin 935 Çarşamba günü 
saat 15 de Tümen Satmal
ma Komisyonunda yapıla
cakdır. Şartnamenin 4 ün
cü maddesi mucibince is
tekliler teklif mektublan
nı 2490 sayılı kanunun 32, 
33, 34 üncü maddeleri ah
kamına tevfikan tanzim 
ederek ihale saatinden bir 
saat evvel Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 
~318) (6057) 7685 

*** Müesseseler ihtiyacı o-
lan yedi yüz yetmiş dokuz 
bin dört yüz kilo kuru yon
ca ve ota ihale gününde is
tekli çıkmadığından 24-10-
935 saat 14 de kuru 
ot saat 16 da kuru 
yonca ihale edilmek üzere 
yeniden kapalı eksiltmeye 
konmuşdur. Kuru yonca
nın muhammen bedeli yir
mi bir bin beşyüz yetmiş 
üç lira ilk teminatı 1617 li
ra 97 kuruştur. Kuru otun 
muhammen bedeli 191 7 6 li
ra ve ilk teminatı 1438 lira 
21 kuruştur. Şartnameler 
Erzincan Tümen Satınalma 
Komisyonundan bila bedel 
verilir. 2490 sayılı kanu
nun 32, 33, 34 üncü mad
deleri mucibince teklif mek 
tublannı tanzim ve komis
yona ihale saatinden bir 
saat evvel Erzincanda Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. (317) (6058) 

7686 

••• 
Kırklarelinde 20 ton 

sadeyağı kapalı zarfla iha
lesi 22-10-935 salı günü ya
pılacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale günü 
teklif mektubu ile kanuni 
belgelerini saat beşe kadar 
Komisyon Reisliğine ver
meleri ve saat 16 da Ko
misyonda bulunmalıdır. 
Sade yağmm tahmin edilen 
bir kilo fiatı 80 kuruş ilk 
teminatı 1200 liradır. Şart 
namesi her gün Kırklareli 
Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. ( 329) ( 6202) 

7893 
••• 

Bir metresine biçilen e
der 270 kuruş olan 6500 
metre haki elbiselik kumaş 
kapalı zarfla ihalesi 
28-10-935 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
parasız olarak M.M. V. Sa
tınalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecek
ler 1316 lira 25 kuruş ilk 
inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle birlikte ka
nuni şekilde hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihale
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma Ko
misyonuna yermeleri. 

(336) (6281) 8004 

* •• 
170500 kilo kuru fasul

ye ihtiyacı kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 26 Birinciteş
rin 935 cumartesi günü 
saat 11 de İzmirde kışlada 
Müstahkem Mevki Satın
alma Komisyonunda ya
pılacaktır. Fasulyenin tah
min edilen mecmu tutan 

istanbul Harici Askeri Kıtaatı il8nları 
vakkata akçesi 1407 liradır. 
Şartnamesi her gün Komis 
yanda görülebilir. Eksilt
meye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla te
minatı muvakkata makbuz
larını ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir 
saat evvel Komisyona ver
miş bulunacaklardır. ( 341) 

(6298) 8006 

*** 
Kırklarelinde 900 ton un 

kapalı zarfla ihalesi 1 İkin
citeşrin 935 Cuma günü ya
pılacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale günü 
teklif mektubu ile kanuni 
belgelerini saat 14 e kadar 
Komisyon Reisine vermele
ri ve saat 15 de Komisyon
da bulunmalıdır. Unun talı 
min edilen bir kilo fiatı 
12 kuruş 69 santimdir. İlk 
teminatı 8566 liradır. Şart
namesi Kırklareli Satınal
ma Komisyonunda her gün 
görülebilir. (359) (6457) 

* * • Tekirdağ için 720 ton, 
Malkara için 360 ton arpa 1 
İkinciteşrin 935 günü kapa
lı zarfla eksiltmesi Tekirda
ğında Satınalma Komisy
yonunda yapı 1 c aktır. 
Tekirdağ arpasının eksilt
mesi saat 16 da tahmin be
deli 4 kuruş 2 5 santim ilk 
teminatı 2295 liradır. Mal
kara arpasının eksiltmesi 
saat 17 ,30 da tahmin bede
li 4,5 kuruştur. İlk temi
natı 1215 liradır. Şartname 
si İstanbul Levazım Amir
liği Satınalma Komisyo
nunda görülebilir. İsteklile 
rin kanuni vesikalarile ihale 
saatından bir saat evvel Te
kirdağında Satmalma Ko-
misyotiuna gelmeleri. (364) 

(6464) 
* * • 

Erzincan garnizonu kı-
taatı ve müesseseleri ihtiya
cı için iki milyon beş yüz 
bin kilo odun kapalı eksilt
meye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 8 7 5 O O lira 
dır. tık teminatı 6563 lira
dır. İhalesi 30-10-935 saat 
11 de Tümen Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi Erzincan da 
Tümen Satınalma Komis
yonunda 438 kuruş karşılı
ğında verilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunun 32, 
33, 34 maddelerine göre 
mezkur saattan bir saat ev
vel kapalı mühürlü teklif 
mektublannı Erzincanda 
Tümen Satınalma Komis
yonuna vermeleri. ( 3 5 2) 

(6467) 

* • * 
50400 kilo Bulgura ihale 

gününde istekli gelmediğin 
den ihalesi 31 Birinciteşrin 
935 perşembe günü saat 
16,30 za bırakılmıştır. İlk 
pey parası 416 liradır. Bir 
kilosunun muhammen fia
tı 11 kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerin pey parasına 
ait makbuzla. belli olan saat 
te Çorluda Satınalma Ko
misyonunda bulunmaları. 

(362) (6455) 
• • • • 

Vize ,için 7802 liralık 

Cinıi Mıktan TııJımin bedeli llk temi- İhale tarihi Saati Ciunll 
natı 

Karuı San. Lira 
Sade 
yağ 8100 Kilo 77 50 471 22-10-935 15 Salı 
Un 717 5 ,, 77 50 417 23-10-935 15 Çarşamba 
Un 209 Ton 12 15 1905 24-10-935 15 Perşembe 
Un 222 ,, 12 15 2023 22-10-935 15 Sah 
Un 220 ,, 12 15 197 5 26-10-935 11 Cumartesi 
Un 165 ,, 12 15 1504 28-10-935 15 Pazartesi 
Un 209 ,, 12 15 1905 25-10-935 15 Cuma 
Un 176 ,, 12 ıs 1604 29-10-935 15 Salı 
Un 222 ,, 12 15 2023 23-10-935 15 Çarşamba 

Kıt'at ihtiyacı için kapalı zarfla alınacak olan sade 
yağ ve unların mıktar tahmin bedeli teminatı ve ihale 
tarihleri hizalarında yazılmıştır. Şartnamesi Bayranuç 
ve İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda istenilen ve
sikalarla beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Bayramıçta Tümen Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (322) (6062) 7838 

* •• 
Aşağıda Cins ve mıktarı yazılı erzak hizalarındaki 

tarihlerde Tekirdağında Satınalma Komisyonunda 
eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri Tekirdağrnda 
görülebilir. İsteklilerin Ticaret Odası vesikalariyle 
belli saatte Komisyona gelmeleri. (353) (6468) 

Cinıi TC91im yeri Miktarı Muhammen Muvakkat İhale tarihi 
Kilo bedeli Teminatı Glin ve saat 

Rczaki Uzum T. Dağı 14400 

.. • Malkara 8691 

Patates · rekirdağ 30000 

Patateı Malkara 15000 

Kuruş San. Lr. Krş. 
18 00 195 00 11-11-935 

saat 16 
18 75 123 00 11-11-935 

saat 17,30 
7 25 164 00 13-11-935 

8 00 
saat 16 

90 00 13-11-935 
1'aat 17,30 

••• 
Aşağıda cins ve miktarları ihale tarihleri yazılı erzak 

Tekirdağında Satınalma Komisyonunda eksiltmesi ya
pılacaktır. Şartnamesi Tekirdağında görülebilir. İstek
lilerin Ticaret Odası vesikalariyle kapalı zarf teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (354) (6469) 
Cinıi THlim Mıktarı Muhammen Muvakkat :thalc tarih gün ve aaati 

::reri Kilo Bedeli Teminatı 
Kr. Sm. Lira 

Yulaf Tekirdağ 40,000 
Yulaf Malkara 96,000 
Linit Tekirdağ 700,000 
kömürü. 

4 25 
5 00 
I 00 

Sadeyağ Tekirdağ 12,300 80 00 

Sadeyağ Malkara 7,300 81 00 
Koyun Tekirdağ 
eti haatanesi 10,000 36 00 
K. Pa· 
sulya Ttkirdağ 50.248 10 00 

• .. Malkara 30.400 10 75 

Bulgur Tekirdağ 71,800 12 00 

" Malkara 43,500 12 75 

128 1/2.ei te1rin 935 Cuma 10 
360 1/ 2.ci teşrin 935 Cuma 11,30 
525 2/ 2.ci teşrin 935 Cumartesi 

10 da 
738 4/ 2.ci te§rİn 935 Pazar 

16 da 
444 4/ 2.ci teşrin 935 Pazar 

17,30 da 
270 6/ 2.ci tC§rin 935 Çarşamba 

16 da 
377 7 / 2.ci teşrin 935 Perşerr..be 

16 da 
245 7 /2.ci teşrin 935 Perşembe 

17,30 da 
64 7 8/ 2ci. teşrin 93!i Cuma l 6 da 
416 8/ 2.ci teşrin 935 Cuma 

~ 7,30 da 

••• 
rin 935 cumartesi saat 11 
dedir. İsteklilerin Vize Sa 
tınalma Kom.işyonuna gel
meleri. (357) (6459) 

••• 
Vize için 3 5 O liralık, 

7 ,000 kilp patates ilk pey 
27 lira, Alpullu için 325 
liralık 6,500 kilo patates 
ilk pey 25 lira, Pınarhisar 
için 325 liralık 6,500 kilo 
patates ilk pey 2 5 lira, Pı
narhisar için 3 3 5 liralık 
6,700 kilo patates ilk pey 26 
lira, Vize için 35 78 liralık 
15, 9 O O kilo makarna ilk pey 
269 lira, Alpullu için 3124 
liralık 14,200 kilo makar
na ilk peyi 2 3 5 lira, Pınar
hisar için 3124 liralık 
14, 2 O O kilo makarna ilk pey 
2 3 5 lira, Pınarhisar ıçın 
2, 105 liralık 9, 150 kiloma
karna ilk peyi 158 lira, Vi
ze için 186 liralık, 3,000 
kilo soğan ilk peyi 14 lira, 
Alpullu için 162 liralık 
2,700 kilo soğan ilk peyi 
13 lira, Pınarhisar için 16 2 
liralık 2,700 kilo soğan 
ilk pey 13 lira, Pınarhisar i
çin 162 liralık 2, 700 kilo 
soğan ilk pey 13 lira. Hep
sinin ihaleleri 22 Birinciteş
rin 935 salı günü saat 14, 
15, 16, 17 dedir, ve açık ek
siltmedir. İsteklilerin Vize 
Satın alma Komisyonuna 
gelmeleri ilan ol un ur. ( 361 ) 

(6466) 

••• 

İkinciteşrin 935 günü yapı
lacakdır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale günü 
teklif mektubu ile kanuni 
belgelerini saat 15 e kadar 
Komisyon Reisine vermeli 
ve saat 16 da Komisyonda 
bulunmalıdır. Arpanın tah 
min edilen bir kilo fiatı 4 
kuruş 44 santimdir. İlk te
minatı 1998 liradır. Şart
namesi Kırklareli Satınal
ma Komisyonunda her gün 
görülebilir. ( 358) ( 6458) 

• * * 
11 ı. Kor, Nakliye tabu

runun Kor. Muh. Tb. için 
Kor. Muh. deposu adına 
doldurulduğu 66 kilometre 
kablo ve dolabına aid 10 A
ğustos 935 tarih ve 41592 
sayılı ayniyat makbuzu 
gaip olmuştur. Yerine yeni
si verileceğinden eskisinin 
hükmü olmadığı ve vesika 
ve müstenidat yerine kul
lanılmayacağı kamuya bi
littirilir. (356) (6460) 

* ~ • 
676 bin kilo kuru Ot pa

zarlık suretiyle alınacak
tır. Tahmin edilen bedel 
20280 liradır. Şartnamesi 
Ankara ve İstanbul Leva
zım amirlikleri ve Konyada 
Kor. Satmalma Komisyo
nunda isteklilere her gün 
okutulur. Eksiltme 18-1

1

0-
935 Cuma günü saat 1 O da 
Konya Kor. Satınalma Ko
misyonunda olacaktır. İlk 

MPIRİN 
2 ve 20 komprimelık ambalaılarda , 

bulunur. 

/\mbalaj ve ko~primeferin 

üzerinde halisliQin timsali 

olan ED markasını arayınız. 

, 
Türkiye Kızılay 

1 Cemiyeti Genel Merkezinden 
Cemiyetimiz.in Ankara'daki zehirli razlerden korunma maake

fabrikaaı için dikilmeli, tesriyeci, torna.eı. kalıpçı, tamirci, elektrik
çi makiniıt muavini, maran•o• n galv.aniz itlerinden anlayan İfçİ· 
lere ihtiyaç vardır. 

Alınacak itçilerde aranılan prtlar apflda yazılıdır. 
1 - Türk olmak, 
2 - Okuma yazma bilmelı. 
3 - Yukarda yuılı itlerde çalıfJlltf olmak 
4 - Aıke.litini yapmıf olmak ye yaıı karkdan fula 

olmamak 
5 - Sıhhati yerinde olmak 
6 - Biru almanca lisanını bilenler tercih olunur. 

Hizmete rirmek iıteyenler: 
A - Nüfuı cüzdanını : 
B - Şimdiye kadar çe\ıfblslan 74Wı.r-. aldıklan Y&o 

aikalan veya aurıetlerini 
C - Polııten at.caklan iyi hal vbikaıını 

Yazacaklan istid'aya ilittirerek ye bu iltid'aya ne kadar yev
miye iıtediklerini dahi yazarak Azkarada Yeniıehirde Kı11lay Ge
nel merkezine 25 Birinci Teırin 1935 Cuma günü Mat 17 ye kadar 
yollamaları ilin olunur. 

\.. ., -------------

Ankara Emniyet işleri Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Zabıta memurlannın 935 senesi elbiseleri için 
bir metresinin bedeli muhammen 4 2 5 kuruştan azı 
13000 çoğu 13500 metre Koyu kurşuni renkte elbiselik 
kumaş 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. / 

2 - İhalesi 2 5-1 0-93 5 gdn ü saat 1 5 de Emniyet İşle· 
ri Umum Müdürlüğünde teşekkül eden Komisyon 
huzurunda yapdacakttr. 

3 - Şartnamesi Komisyondan alınır. 
4 -Eksiltmeye girecekler 50625 liralık muvakKat · 

teminat mektup veya makpuzla 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (2918) (6272) soı~ 

ve makbuzlarile vaktinde 
Konyada Kor. Saunalma 
Komisyonuna gelme.teri. 

(351) (6465) 

••• 
Demirköy alayı için ek

siltmeye konulan 250000 
kilo samana verilen fiat 
yüksek görüldüğünden ve 
230000 kilo arpaya istekli 
çıkmadığından her ikisi de 
bir ay pazarlığa konulmuş
tur. İlk pazarlığı 21 1.ci teş 
rin 9 3 5 pazartesi günü saat 
15, 16 da yapılacaktır. İs
teklilerin Vize Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(355) (6461) 

••• 
Askeri Tıbbiye okulu i

çin bir adet çamaşır Ütü 

de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda açık eksilt· 
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1600 liradır. İlk te· 
minatı 120 liradır. Şartna· 
me ve evsafı Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin bel· 
li saatte kanuni vesikalar
la Komisyona gelmeleri. 

(203) (6462) 
* * * 15600 kilo Sade yağına 

istekli çıkmadığından ihale 
si 31-10-935 Perşembe 
günü saat 16 ya bırakılmış· 
tır. Bir kilosunun muham· 
men bedeli 80 kuruştur. İlk 
pey parası 936 liradır. Pa· 
zarlığa iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatten evvel 
teminat makbuzlariyle Çor
ludaki Satınalma Komis-

9400 kilo sade yağı ilk pey 
5 86 lira, Al pullu için 7 41 7 
liralık 8900 kilo sade yağ 
ilk pey 557 lira kapalı zarf
la Pınarhisar için 4980 lira 
lık 6000 kilo sade yağ lik 
pey 373 liradır. Açık ek
siltmeye konulmuştur. Ü- Kırklarelinde 600 ton ar- teminat bedeli s2:J.Jlir.affit:. .... .l.ın;;tk.i.ı=uu:.i.-..1-_ı::ı;...;_,_·:.ı,_:..A _ _ l-_--' ___ ~--~-~ 
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(Jaşıoı·~ 
BAŞ va DiŞ 
ağrılanna 1 

Soğuk algınhğına 
1 

iP 1 

alınız En mükemmel ve en müe11ir ilaçtır. İki tanelik kutularda 
7 buçuk kuruştur. Her ecz•nede bulunur. ~ 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
istan bul da ki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadaki 

Bursa Askeri Lisesinin 1 O ve 11 inci sınıflarına yeniden 
talebe alınacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek
t.~nleı-e veya Askerlik şubelerine hemen müracaatları i
lan olunur. (328) (6165) 1so2 

- , 

S KODA OTOMOBiLLERi 
Her nevi motör ve makinelerinin sağlamlığile bütün dünyada 
yüksek töhret almı, olan SKODA fabrikalarının yeni oto 
mobil modelleri Taksim Bahçesi yanındaki Grand Garajda 
tethir edilmektedir. Gayet 'ık, zarif ve ucuzdur. Benzin 

lı sarfiyatı pek çok azdır. 4 galon benzin ile 220 kilometre 
I yol yapar. 

7995 

!.. 

Galata: Hezaran caddesi 8 Beyoğlu: istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi e izmir: Gazi Bulvarı 

SAT bOtOn şubelerinde E • 
nın 

• 
1 

Ademi iktidar 
--ve --Bel gevşekliğine ---

HORMOBiN -----
Tafsilat ı Galata posta kutusu 1 § 

. - 1255 -· = 
- 7749 = 

------------------------- == --ŞtRKET BANKA VE MAL = 
Memurlarına mahsus K. Kömürcüya- = 

nın asri ve ticari kitapları := 
Yeni harflerle: - tenzilli bedeli Kr. := 
Ameli ve tatbiki kambiyo 3S =: 
Yeni muhasebe usulü 122,50 == 
Ticari mali'ımat ve bankacılık 105 :.;: 
İktisadi ilmi 87,50 := 
İhtisas muhasebeleri 17 5 =: 

n 11rnnrr nnn nınnt1tnınttnmnmmtr1tH1nuın11tmıntnnmnnnnnrnrnnnmmnıntnt! 

ADAPAZARI 

... 
TU AN KASI 

-----== ---== -== -== --== == --:::: 
== -------== -E5 ------== == -::: 
== ~ Kuponlu Vadeli Mevduat usulile: ~ - ~ 

(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve rmali sehap 70 
Lfıgaritma cetvelleri (yeni 

= == = = = == = == - -
rakkamlarla) ~6 

Başlıca satış yeri: İkbal kütüphanesi 
8072 

------------------------ = :::: - --
ŞARK DEM!RYOLLARI 

D. O. 8 ve 9 No. 1ı trenler yolcu
larının Edirnekaraağaç - Edirneşehir 
ve Edirneşehir - Edimekaraağaç a
rasında aşağıda gösterildiği gibi nak
ledileceklerini Sayın Elgüne bildi
ririz : 
Edirı:ıtekara.ağaç • Edirııeşehir yöneti 

Edirne karaağaç katkı~: 7 .40 
Edirneşehir varış: 7 ,50 

Edirneşehir • Edi.rnekaraağaç yöneti 
D. O. 9 trenile seyahat edecek yol

cular, kendilerini almak üzre gelecek 
olan özel trene binmek Üzre en geç 
saat 22 de Edirneşehir istasyonunda 
bulunacaklardir. 

İstanbul, 12-10-1935 
DİREKTÖRLÜK 

= ~ = ~ 1 Size en sağlam ve zahmetsiz 1 
~ 

1 bir gelir temin etti· 1 = ~ - ....... - ...... = ~ - ~ § ~ 
§ ~ 
§§ 1 - Faizinizi her ayın birinci günü Bankanın her ij 
= hangi bir şubesinden alabilirsiniz. ~ = ~ --o-Ev_a_E_o_ıL_E_c_EK--tH_T_tR_A_ = 2 - isterseniz gerek faizı nizi, gerek vadesinde ~ 

BERATI ~ ana paranızı şubelerimiz üzerine başkası na- ~ 
"Sudan ari cthil alkool istihsaline § mı na masrafsız havale veya çek alabilirsiniz. ~ = ~ 

aid usul" hakkındaki ihtira için alın- --= 3 - ihtiyacınız olursa vadesinden evvel ana parayı ~ 
mI§ olan 5 Son Teşrin 1931 tarih ve ~ 

1359 numaralı ihtira beratının ihtiva = sizin için çok müsait olan şartlar dahilinde :::;; = ~ ettiği hukuk bu kere başkasına devir §.; Bankanın herhangi bir şubesinden kısmen ~ 
veyahut icara verilmesi teklif edil- ~ 

mekte olmakla bu hususta fazla ma- § veya tamamen geri alabilirsiniz. ~ = ~ lümat edinmek isteyenlerin Galata- = :::::::; 
da, Aslan Han 5 inci kat 1-4 numa- = ~ 

~ 
ralara müracaat eylemeleri ilan olu- - ~ 

nur. 8035 51111fi1111111111111111111111fllUJIili1111111111111111111111111111111111IJI11111111111111111 l l lll l lfl l lll il lll f lfl IJllJJJlllır 


