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BEKLEDiKLER1MlZ 
Ali Çetinkayaya mmnettarrz. 
Açık: şimendüf erleri ucuzlat-

tı ve hem lıalka, hem de ht.ikfı -
mete kazandırdı; İstanbul tram
vay ücretlerini ucuzlattı ve hal
kın bir milyon yedi yüz bin li -
rasınr Şirkette bırakmadı; Tele
fon Şirketini aldı ve konuşma üc 
retini yarıya indirmek üzeredir. 
Sayılacak hizmetleri bunlardan 
da ibaret kalmamış ve kalmıya
cak. En büyiik hizmeti bizzat 
bir kudret ve fazilet örneği ol -
masıdır. Meydanda. 

Ali Cetinkayaya minnettarız. 
Bu cümleyi tekrarlamak bi -

zim için bir zevktir. Cünkü bi -
zim için bu. faziletli bir kudrete 
ve kudretli bir fazilete olan hay
ranlığımızın, en susuz ve yanık 
ruhlara serinlik verebilecek tabii 
ifadesidir. Biz faziletsizlikten 
ve beceriksizlikten çok yanmış 
bir milletiz. Bunun için, Ali Çe
tinkaya'ya minnettarız. 

lşte dümdüz bir halk çocuğu 
şükranı. lyiye iyi, mükemmele 
mükemmel, aslana aslan demek, 
yiğitin mizacıdır. Halk düşündü 
ğünü saklamaz. 

Fakat, en samimi "fakat" !er
den birfie ilave etmek isterim: 
beklediklerimiz var. Şu istanbu
lun hastane ihtiyacı i şu tramvay 
intizamsızlığı, şu saatlerce bek
lemek ve vagonlara tıkılmak be
lası. ilah ... 

Halkın, Şirketten alman para 
ile hastane yapılması dileği unu
tulc.lu gibi. Karar nedir? Alman 
taksitler hangi hedefe doğru yü
rüvorlar Hiç olmazsa paranın 
bt~ kısmı Türk hastasma şifa 
olsa· 

Biz artık ''hasta adam,, deği-
liz. Fakat bakıms1z hasta adam
laronız hftla. hala pek çoktur. 

Peyami SAFA 

Atatürk köprüsü münakasas1 

Türkkuşu 

Okuluna 
A ınacak genc;rer 

Geçen sene Ankarada açılan "Türk 
kuşu" u~ak okulunun memlekette si
vil uçakçılık bakımından çok faydalı 
ızcrlerı gbrUJmüş ve bunların yurd 
içinde bütün büyük illerde açılması 
kararlaştırı mışur. Ankara Türkku • 
şundan geçen sene mezun olan 7. er
kek, bir kızdan mürekkep bir sta1ıyer 
grwıu bundan dört. ay cvve~. S?vyet 
Husyaya göndenlmış ve Turkıyede 
) eni kıırulacak "Turkkuşu" okul~arın 
aa ögretmenlik yapabilmek ıçın C 
cevresi tahsilini koktabelde yapmaları 
temin olunmuştur. Bu gençler, bir a
ya kadar Türk.yeye dönecekler ve bu 
rada çalışacaklardır. Genç uçak ögret 
n.enıeri, doğruca "Türkkuşu" şubele
rine O'Önderilecek erdir. Bıiyük iller • 
de aç7ıması kararlaştırılan şubeler için 
de ılk planda Istanbul ve lzmirdeki o
kullar kurulacaktır. Bu şubeler, genç
lerin dönuşlerile beraber faaliyete 
ba§lıyacaklardır. Sovyet uzmanlarının 
Istanbul ve Izmir havalisinde yaptık
ları incelemelere göre, lstanbul Türk 
kusu müessesesinin çalışma yerine en 
iy(imkanları verecek olan yer. Büyük 
çekmece sırtlarıdır. Bu hususta gere
ken raporlar, Türk Hava Kurumu ge
nel başkanlığına verilrt'}jş. okul ann 
kuruluş ve çalışma faaliyetleri üzerin 
deki tetkiklere başlanmıştır. 

lr.mir ve lstanbulda açılacak olan 
bu §Ubeler, tesisat ve levazım ve ders 
fıletlerı bakımından en modern ve mü 
kemmel araçlar a zengınleştirilecek ve 
bilhassa Sovyet uzman uçakçılardan 
en çok yardımlar istenecektir. 

Okullarm A ve B devreleri için ön· 
ceden hazırlanan program. Ankarada 
ki Türkkuşu tedris programının ayni
dir. Yalnrz. bu programa uçakcıhğın 
C safhası için gerekli görUlen ıinite
ler eklenecek ir. 

Okullar. yatılı olacak ve ta'ebe dü
zenle talimatnameye göre hareket 
e<leceklerdir. Bilhassa, ögretmen ve 
u:ı:man kadrolarına da özel bir önem 
verilmektedir. 
Türkkuşu şubelerinde talebe kad -

ıoları en çok 50 talebelik olacak, bu
rada A ögretim devresinde gençlere 
metodık ve pratik genel bi gi verile
cektir. B safhasında tamamen tatbikı 

Atat ürk köpriısü münakasası yarın geçecek olan öğretim sırasında talebe 
başlıyacaktır. Bu münasebetle yapıla- !erin nazari bilgileri de artlmlacaktır. 
cak tekliflerde ayni gün akşam saat ~imdiye kadar gerek genel merke· 
b~şe kadar kabul olunacaktır. Munaka ıe, gerekse lstanbul il merkezine ve 
sadan sonra şarpayın b:ı§kaulıgmda..., d\ğe 'buHin h~'Va ~e~ l<\N1';l-fine th'l'~6Ir 
lır .Jı,.eyet toplanaCC\f 'J:.e 1ltrak eden- ,cJilkçeler •gönôerilıni· ve yurdun her 
krın durumlar'iie 'tcnnı ehiıyetname • köşesinden taşan bu müracaatların is' 
lcrini inceleyecektir. afı Istanbul ve Izmirde bir aya kadar 

Belediye çorak yerlerde ağaç 
yetiştirecek 

Beledıye şehirde ağaç yetiştirme 
işine önem veriyor. Son verilen ka
rarlara gore civardaki çorak yerlere 
çtmen ek.lecck ve ağaçsı~ }'.e:ıere .de 
tonum dökulerek ağa~ yetı§tırılrncsıne 
cahşılacaktır. Bunun için beş yıllık 
hir program hazırlanmıştır. Bu pro~· 
ı ama göre hareket edilerek beş yıl ı
çinde ekilmemiş çorak ve ağaçsız yer 
1.ıırakılmıyacak.ır. 

Cu.muriyet bayramı hazırlıkları 
29 Birincite§rin Cümuriyet bayra

mı hazırlıklarına ö~emie devam edi i
) or. O gün her resmi daire binasını, 
hıwrak ve muhtelif şeylerle donataca 
gı gibi bankalar, hususi müesseseler 
'\C teşekküller de semtlerini gerektiği 
kadar süsleyeceklerdir. Ayrıca her ev 
hir bayrak asacak ve an:u ettiği tak· 
clirde elektrik tenviratı yapabilecek
tir. Bu buımstaki özel tertibat etrafın
<1<1 gorüsmek ve gereken tedbirleri al
mak üzere yarın Şarbaym ba~kanlıgın 
da son b"r toplantı daha yapılacaktır. 
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Server BEDi 

Cemile caddeye çıkar çıkmaz bir 
otomobile atlndı. Oturur oturımaz 
gözlerini !kapamıştı. içinde sebebini 
anlıyamadığı garip aıkıntılar, kork~
lar, ümitler, s<ı• inçler, öfkeltt ve bu· 
tün bu zıt hi5l::rin tortop olmasından 
gelen bir ağırlık vat"dr. Ba21 kere oto
mobilde olduğ\lnu bir an için ıunutu· 
yor, felendini \ıüyük ve bo! biT mey
danda, kur§uni hulutlnr arasmda, 
ayaklan yer~en biraz ke$ilmiş bulu
yor, bo§lukta en küçük tıallanıtına. 
arkasında duran Selime benzer bir 
ıölgenin dikkat ettiğini lhisııeıder rıi· 
bi oluyordu. 

Mahalleye geldiği zaman yokuşun 
,,aıınc:la otomobilden indi. Tahıin be
yin otomobilinin de <ırada olduğunu 
gÖ1"dii. içi bottu. Şoför de ortada 
yoktu. Cemile Tah•in beyin eve git
tiğini aT-J1ya1"ak. üstündeki elbiselerle 
şoföre bile gÖTÜOmemek için yokuşu 
hJ7la indi. 

Kapıyı açan Şahinde : 
- Tahıin bey geldi, dedi, misa

fir odumclayrz. Gel! 
Ablumın vüzünde sevince ben"lll!f' 

<"çılacak olan Türkku~u şube erinin 
faaliyete başlamalarına talik edilmiş -
tir. 
Türkknşu mÜefiseselerinc her 1'.ürk 

orta okul diplomalısı alınacaktır. O
kullara talebe yazımı sırasında kız, er 
kek bütün istekli gençler açılacak ya
rış sınacına girebilecekler ve bun
dau önce uçakçılık bakımından sağ -
lık muayenelerine tabi tutulacaklar • 
dır. Yeniden açılacak olan Istanbul 
ve Iımir Türkkuşu §Ubelerinin yur -
da en çok fayda ge irecek şekilde ku
rulması etraf mdaki tetkikler pek ya
kında sonuc;landmlacaktrr. Bu sene 
~.urulan bu okullar, gelecek sene di
ger büyük i lerdc de açılacak ve ço
galtdaca ktır. 

Mason cemiyetinin para ve 
binaları 

Türk yükseltme kurumu (farmason 
tar cemiyeti} emlak ve esyasının tayi 
ni ve hükiımcte devri için hangi he
yetın çalışacağı hakkında henüz fali
mat ge1memiştir. Bu huııusta gereken 
emrin bir iki gıJn içinde gelecegi u .. 
mulmaktadır. 

biı- ~ükiin vardı. Cemile: 
- Peki, ekeli, ımisafir oda.sının ka· 

pmru kapa. ben <&idip elbisemi deği,. 
ti reyim. 

- Bu ktynf etle nenden lböyh? 
Cemile abla'"oına cev11p vennedi. 

Yukarı odaı11na çrktı. Elbisesini de. 
ğiştiriıken Tahsin Beyin niçin gel
mi, olabileceğini dü,ünüyordu. Ab· 
lasının yüzünden VJ;? halinden can ın· 
kıcı bir vazivet olmadığını biraz ıan
ladığı l:\ldc -kunıntu icindeydi. 

Miaafir odasına girdiği zamRn 
Tahsin beyi kahve icerck A:\iye 1-ıa· 
nrmla ne~li konu,urken buldu. An· 
neı;i de memnun görünüyordu. 

Tahsin bey ayağa Ccalkarak: 
- Nirdeainiz efenclim? dedi, ben 

geldim ıizi aramrya ... Vallde ı~r 
itti, girip olurdum, rahatlı% ettim. 

Asiye hanım: "E•tağfürullah" diye 
mırıldanrrke~ Tahsin bey oturuyor 
ve telveyi feda etmeic niyeti olmryan 
tiryakilerin titiz el h•eketlerile fin· 
canı aallıyarak diyordu 'ki: 

- Biz gonuştuh ıiz gelmeden Ön· 
ce ... Aparlnna.nı ıbir keret de valide 
ve hemşire hanım görecek1er ... Mina
sib değilııe ~aşkalr:rına da ba.kaTız. 

Cemile hatrnı annesine doğnı çe· 
virmeğe cesaret edemeden Tahsin 
Beyin 'bunlarla ne çabuk anlattıkla· 
rını düşünüyor ve hayretini biT yan 
bakı:tla ancak ablasına ifşa edebili
vordu. Fakat bunu Sahindeden evvıel 
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Ne Dersiniz? 
SPOR KURUMLARIMIZ 

Ti.irkiyedehi 8por kurumu bu-1 ancak memlekette tutabildiği yer 
gün ancak on iki Y<ı§ıntla bir ro· ı ue ifleme hareketinde gösterdiği 

cahtur. Buna rağmen bu çocuh bu istidatla ölçmelidir. Bir harikula
gün ihtiyarlamıı bir çehre sö•t•- de adamın veya mükemmel antre 
riyor. edilmi§ bei on kifilik bir takı 
DofduğunJan iki sene sonra mrn kendi hi•lerimize verdifi ,a. 

bir, ondan dört sene sonra bir da- lebe zeuki memleketin spordan 
ha. ondan iki sene sonra bir daha behlf!aİği faydaların, hizmetlerin 

hastalanarak kriz.ler geçirmİ§ olan binde birini bile teşkil edemez. Bu 
bugünkü. teşekk~l şimdiki halile 1 galebeler ancak kütlenin spora 
ne tam bır amator kurumudur, ne '1arşı olan rağbetinde ulak ve ge • 
de tam manasile bir (Sportdirige) çici bir amil olabilir. 

makanumasıdlr. Onun içindir ki; Balkan spor le 

KUÇUK HABERLER 

• Istanbul Milli Emlak direktörü 
Envcrin tahsil başmemurluguna ve 
tahsil dırektör muavini Şef.k'in de 
Mi11i Emlak direktörlüğüne getirile
cekleri duyulmuştur. 

• Bu hafta ic;inde Romanyadan ye· 
niden göçmen geleceği bildirilmiştir. 
Bun ar da Trakyaya gonderilecektir. 

• Unıverııitede kayıt ve kabul mu
amelesi dün akşam bitmiştir. Şimdiye 
kadar muhtclıf fakültelere yazılan ta
lebe yekunu 1500 ü bulm~ktadır.: 

• Universitede askerlık ve Iıı;an 
derslerine dünden itibaren başlanmış
tır. 

• Ankara dil. tarih ve coğrafya 

Bizim spor kurumu bugünkü ha 
lile istimlake gideceği için tamiri
ne müsaade cdilmiycn harap bir 
eve benziyor. 

fakültesine parasız yaulı alına~ak 4.0 
talebenin imtihanlanna dün Unıversı· 
tede başlanmıştır, lmtıhanlara 200 ka 

maslarınrn arkasından Sovyet · k dar ta ebe girmiştir. Evrak An araya 

iyi kötü bir Reorganiaalion laare 
ketine müaaadc edilmediği gibi 
yıllardan beri beklendiği halde O• 

na uer)leccği rivavet edilen k<ıt'i 
ff!kil de uerilmiş değildir. 

Bizde &porun halini, seyrek ar
aıulu11al temaslarda aldığı sonuç • 
larla ölçmek hatalı bir ölçü.ftür. 
Bizde •poru ve apor teşkilatımı~ı 

Yunanistan 
Buğday isteyor 

Yunan'&tan, kendi orduları için yur 
dumuzdan 7000 ton buğday istetmek 
tedir. Bu istekten bütün ilgili teci -
menler haberdar edilmiştir. Buğday 
fiyatlarının yükselmeye meyyal olu -
şu. talebin tamamen karşılanabilece
ğini şilpbeli bir duruma koymaktadır. 

Sovyet mütehassıslar döndüİer. 
K;ıyseri fabrikasının açılıı:ı törenin

de bu unmak üz.re memleket.mize 
gelen dost Sovyet heyetinden Türki.is 
troy direktörü ZoJataryef ile f:asmü
hrndis Ziglin Sümer Bank Nazilli fab 
rikaaının kurulması j!i için Ankarada 
kalmışlardı. Sovyet mütehassıslar dün 
Ankaradan şehrimize gelerek Frans 
M erin g vapurile memleketlerine dön
ınüslerdir. Mütehassıslar Ankarada 
kaldıkları müddetçe Naz J1i fabrikası
nın kuru'ması i ile ilgili teferrüatlAr 
üzerinde konuşuldu~unu ve buna ait 
herşevin kararlaştıgını SÖY.lemi§l~rdir. 
Fabrikaya yerleştiril~ makineler 
Sovyet Rusya fabrikalarında hazırlan 
maktadır. Nazi11i fabrikasının monta
jında Kayseri fabr'kamrzm montajm
da bulunmuş olan Sovyet mütehrıssıs
tarı bulunacaktır. 

Zahire ve Ticaret Boraaıında 
dünkü vaziyet 

Dün Tecim ve Zahire borsasında 
muam<!le gören maddeler ~unlardır: 

Sert buğday 6 - 6,20, yumuşak buğ 
dar 7 .27 - 8, mah' Cıt buğday 6,35 -
7,25 , kuruş1 an 1029 ton, iç tombul 
fındık 43,20 kuruştan 10640 kilo, ke
pek 2,21,5 kuruştan 2100 kilo, razmol 
195 kuru§ tan ıı O çuval. yulaf 3.27 ,5 -
4 kuru§tan ı 70 ton. Trakya kırkımı 
yapağı 57 kuruştan 7000 kilo ııııtıl -
mıştır. Taze mal yumurtanın çift ya
rım sandığı 23-23.S lira arıı.srnda mu
amele gfümü tür. ------

Sovyet doktorlarının 
konferansları 

Türk Tıp Cemiyetinin Beyoğlun -
daki merkezinde düı1 saat 18,30 da bir 
toplan•ı yapılmıştır. Bu top'antıya 
§ehrimiznc buluna.., Sovyet profesör
leri istirak ederek tiç muhtelif mev
zu ilıerine kol'Jferanslar nrmişlerdir. 

Tahıin Bey anladı •• Cemileye dedi 
ki: 

- Ben valideye meseleyi eçhm. 
Siz de biraz bahıitmi, olağunuz için 
biliyorlar. Talag vagry olduktan son• 
ra alJahm emriyle nikah yapılacağmı 
arzittim kendükrine. Şimdicik n~an
lı gibi idare :dilecek. Tek ayn iki 
hl\ne masrafı olmasın diye. 
Aıiye hannn başını öni.inc iğerek: 
- Evet. colc dı.,.. zamandavı:ı. de-

Türk spor bayramının yapıCclıiı gönderilecek ve sonuç orada evrakın 
bugünlerde artık Türk sporunun tetkikinden sonra anlaşılacaktır. 

• Herhangi zaruri bir sebeple sefc 
daha doğrusuTürkiye sporunun ne rini tatil eden otobüslerin en çok 48 
olacağı işi de şöJ1le kesin bir ıekil- saat zarfında Emniyet 6 ıncı şube Di-
de tesbit edilse çok iyi ve faydalı rektörlüğüne bildirilmesi dün bütün 
olur. Bu 12 yaıı.tttla ihtiyarlamı~ alakadarlara yayılmıştır. 
çocağu bu halile bırakmak ıJe he. • Tesrinievvelin 23 ünde Münihte 
re cmdan yapamıyacoiı şeyleri ia- bir kısrrlaştırma kongresi toplanacak: 
temelı günahtır. Biz böyle düşü- tır. Bu kongreye Gülhanc hastanesı 

doğum ve kadın hast~lı~ an müteh~s-
nÜJ•oruz. 11 

5181 Dr .. Ali Esat ta ıştırak edecektır. 

S. d • • ? Uç gün !IÜrecek olan kongrede birçok 
iZ ne erSlnlZ · tıbbi meseleler görüşülecektir. 

• Gi.i.mriik basdirektörü Seyfi. per
şembe günü Edi~neden şehrimize dö
necek ir. nüfus sayımı 

Hazırhkları bitirildi 
Genel nüfus sayımı hazırlıkları cu

martesi akşamına kadar tamamile bi
tiri\ecekt r. Sayım memurlarına sayım 
cetvelleri verilmiştir. Bir gazete sayım 
memurlanna bugün bir sayım tecrü
besi yaptırılacagını yazmış ise de doğ 
ru değilrid. Böyle bir emir gelmemiş
ti • Bun.ıı !ii ........ ..ı. l!l:.:.m--: ... : .. 
Çünkü meQJurlara yapacakları işler 
gösteri m §tir. Istatiıı ik genel direk
törü Celal Ayba da yarın şehrimize 
gelecek ve saat 14 de radyoda sayım 
memurlarının vazifeleri hakkında bir 
konferans verecektir. Bütün ilçebay
lıklarda ve komunbaylıklarda konfe
ransı sayım memurlarının dinlemeleri 
için radyolar konulmuştur. Celal Ay
ba bundan sonra konferansını Taksim 
ı:>tadmda Beyoğlu sayım memurlarına 

verecektir. 
CeJal Ayba ile İsviçre nüfus genel 

dırektörü bugün Ankaradan Eskişehi
re gelerek orada nüfus sayım hazrrhk
larmı gözden geçirecekler4~r" Diiu 
dt ilbay muavini Hüdai Karatabanm 
yanında hütiin ilçebaylar toplanmış ve 
pürüzlü işleri halletmiştir. 

Nüfus sayımı için dün büyük bir 
toplantı yapıldı 

Geııel nüfus ~ayımmda çalışacak o
J;ın mt'murlar için dün Universite kon 
fcrans salonundıı. genel bir toplantı 
yapılmıştır. Jı;tanbuldaki bütün kaza 
ve nahiyelerde sayım islerinde çalışa
cak memurlar dünkü toplan uya işti
:-ak etınişlerclir. Saat iiçtc yapılan top 
Jantı, ya nız Alemdar nahiyesi konfe
tans salonuna sığmadıgından. saat 5,5 
da tekrar edilmiştir. Eminönü ilçeba
yt Raif. nüfus sayımının ehemmjyetin 
den bahsetmiş ve o gün nıemurlarrn 
nasrl ı;;alışacakları hakkında izahat ver 
miştir. Bundan sonra memurlara icap 
rdcn evrak dağıtılmış ve mukabilinclt! 
imza alınarak toplantıya son verilmiş 
tir. 

Jtalya hububat ve zahire istiyor 
ltalyadan hububat ve zahire ür:erİ· 

ne yeni birçok siparişler yapılmakta
dır. Tecimenler. stokların <ı7..alması 
dolayısile bu istekleri yerine getiremc 
mek vadyetindc bulunduklarını bildir 
mi~lerdir. Maamafilı, imkan nisbetin
cle ihracat yapılacaktu. 

di. 
Tahsin Bey: 
- Gınz da vat", dedi, mütkiildür, 

Cemile hanım gibi vicdanı, ahlak•, 
güz.elliği pırlanta gibj bit' evlat sahi
bi olduktan ıonra Mden sıkınh çe
kilsi". Allah ne virdif'e hep beraber 
gönül hotluğıı ile ıarfideriz. 

Asiye hanım içini çekerek: 
- Bakınız, dedi, bölüğümüze baba 

oiul bir kiracı taeınm,..tı· lnıımla-

• Istanbul Finans Milli emlak di -
rektörü Münir bölge tahakkuk müfet
tişliğine tayin olunmuş. eml5k direk· 
törlüğüne de Istanbul tahsil yardirck· 
ti>rü Şefik atanmıştır. 

• Istanbul Telefon idaresi direktör 
liığünün Avrupadan I?etirtmekte o' ~u 
ğu kuranportörler, gümrüğe gelmış
tir. Bir iki giln içinde gümrük mua
.... .._; iknıal edilecek ve ikisi Ankara 
ile Geyveye s"'- '"'•l:ilecekrir. Montör
ler. İstanbulda kurulaca.. ı~ kuran 
portörün yer'ni tayin etrı;i_ş}er~ıı, '.'Q .. 

kuranportör, idareye geldıgı gun mon 
taj işlerine başlaııacaktır. 

• Belçika saray nazırlarından Mo
ris Peterman'm birkaç güne kadar şeh 
rimize gelerek bir hafta kadar ka'aca
ğı haber alınmıstır. Nazırrrı memleke· 
timizde bulunacağı müddet zarfında 
Ankaraya da gitmesi muhtemeldir. 

ilk tedrisat 
Mülettişleri 
Dün toplandllar 

ilk tedrisat müfettişleri dün Kültür 
direktörünün başkanlığında özel bir 
toplantı yapmışlardtr. Bu toplantı~a. 
ilkokul müfredat programh :ıı ın
celemek üzere Ankarada toplanan ko
misyonda bu unan üç müfettişin müf
ı edat programlrırında yapılan değişik· 
l kler hakkındaki izahatı dinlenmi~ ve 
bu değişikliğe göre okullardaki tedris 
usulünün alacagı şekil etrafında göril 
!jülmüstür. Her müfe tiş kendi mınta· 
kasında okul baş öğretmenlerine bu 
yolda gereken izahatı verecek ve ne
tice itibarile tedrisat çocukların daha 
iyi anlayabilecekleri şeki .de kolaylaş· 
tmlacaktır. 

T atdelen kaynaklan 
birlettirilecek 

Taşdelen suyunun membadan bonı 
ile aşağıya kadar indirilmesi kararlaş 
mıştı. Yapılan inceleme sonunda bo
nı ile iodirilec:ek suyun gerektiği ka· 
clar yetişmeyeceği anlaşılmış ve o ci
varda ki tis memba suyunun tl"tkikine 
başlanm1~tır. Bu suların Ta delen ev· 
safını haiz: oldukları görülür e i'avc 
edilecek ve bu suretle au çoğaltıla
caktır. 

rrn halinden belli oluY mu hiç? Ba· 
baıınr ben namuslu bir adam 4Sftll• 

drm; mefer ..• 
Cemile annesinin Nail bey hikaye• 

ıini açacağım ve mahut amc:ahk ya
lanınm meydana çıkacağını anlar an
Jımıaz lluplonnızı oldu. Öyle bir teY 
yapmalıydı ki deT-hal Aıiye hanrmtn 
sözünü keııebilain; hemen, derhal, 
derhal, yoksa ylllan meydana çJkacl'lk, 
belki bütün işler allak h\ıllAk olacak, 
aman yarabbi, İ§te tmne.ııi grT gır gır 
söylüyor: 

- Meğeıo adam çalıfhğı kalemde. 
Eyvah, şimdi, timdi ıöyliyecek. Ne 

yapmalı? 

Cemile hiçbir teY düıünmeden ve 
bulmadan: 

- Annel diye haykırdı ve ayağa 
kalktı. 

Aaiye lumnn korku ile sıçra:mıttı: 
- Ne vaır? dedi, yü~ğimi hoplat· 

trn, deli! 
Cemile amıetine doğru bir'kaç adım 

atarak: 
- Birdenbire aklıma seldi de ba

ğ"ırdon. Ayol, Hafize teyzem pence• 
rede bekliyor. Sant1. mühim t1Öy1lye
ceği vM'mlf· Gi!I biti~ik odadan gö
rün ona. Beldemeıin. 

Kadın hayretle kızına bakıyo1"du. 
Cemile ısrar etti: 
- K,.Ik. kJtlk. c"bukI OP.min h,.,, 

ingiliz zabitleri 
Buradan ge~erek 
lraka dönüyorlar 

Son günlerde bazı Ingiliz nbıtleri• 
nin ıehrimizden geçerek Irak ve Filis
tin taraflarına gitfiklcri görülmekte· 
dir. Oğrendiğimize gore Filistin ve 
Irak garnızonlarına mensup olan bu 
zabıt er izinli olarak memleketleri:ıe 
gitmiş bulunmalarına rağmen on ha· 
diseler dolar,ısLle izinleri geri alınarak 
sür'atle vazıfeleri başma dönmektedir 
ler. Zabitler acele olarak döndükleri 
ic;n en seri vasıta olan Toros ekspre· 
sini tercih ederek şehrimizden geç • 
mek edirler • Pasaportlarında zabit 
kaydı bulunan bu Ingilizler sivil ola
rak seyahat etmektedirlt'r. 

DenizcHerimizin 
istikbalini 
Hazırlamak için 

Ekonomi Bakanlığı denizcilerimizin 
bütün ihtiyaç ve dıırumlarını gözöııu· 
ne alarak gemiciliğimizin inkışafı ile 
beraber kendi erinin de iııtikballi ve 
faydalı bir mesleğe malik olabilmele• 
ri yolunda yenı bir kanun projesi ha
zırlanmasmı kararlaştırmıştır. Bu pro 
jenin hazırlanması deniz ticaret direk 
törlüğüne ve denizcilikle ilgili C:ğer 
makamlara havale edilmiştir. Proje • 
nin hazırlanması için evvelki gün De· 
niz Ticaret direktör üğünde ilgili de· 
niz sosyeteleri murahhaslarmın da iır 
tirakile toplanılmış ve tali bir komis
yon seçilmiştir. Komisyon projeyi ta· 
maml;:ıdrktan sonra Deniz ticııret di
rektörlüğü bu projeyi Ekonomi Ba
kanlığına gönderecektir. 

Pafabahçe fabrikaıı Avrupa 
fabrikaları ayarında mamulat 

verıyor 

1 Temmuz 935 den itibaren çalış· 
maga başlayan Paşababçe cam fabri
kasında bir haftalık işletme tecrübesi 
)apılmış ve fabrikanın AVTtıpa ayart 
I!\ yaptığı anlaşılmıştır. Bunun üzeri· 
ne içişler Bakanlığından belediyeye 
yapılan bir yayımda resmi dairelerin 
~emleket içinde alacakları cam, şişe, 
'.ka ~.,~ı ve emsali gibi maddeler.o 
Paşaba?ı.r; ~-.brikası mamulatından ol· 
ması bı dınlmışn. Eu ci et alakadar 
dairelere yayılmıştır. 

Sovyet azıcıaı memleketimizi 
tetki kedi10• 

Şehrimizde bulunan dost ~o~ ı -
sporcularla birlikte bvcstiya gazete
si muharrirlerinden Kosseı de memJe• 
ketimize gelmiştir. Sovyet muharriri 
memleketimizde bazı tetkiklerde bu • 
lunacafc "11! l:iı1rit'tta ,ğaffiesine yeni 
Türkiye hakkında makaleler yazacak
tır. 

Boyuna uydurma haber çıkıyor. 
Evvelki sabah gelmesi bir buçuk 

saat kadar geciken Avrupa ekspresi· 
nin Italyada bazı hadiseler ~ıkmaıt 

dolayısile mecburi bir tevakkufa ug:
ıadığı ı;öykniyordu. Halbuki yaptıfı· 
nm: tahkikata göre ekspres Belgrad • 
da Prağ ve Bertin vagonlarının gel • 
mcsini beklediği için 80 dakika gecik 
miştir. 

Fakir talebeye yardım 
Kmla y her yıl oldu ~ u gibi l'u yıl 

da fakir talebeye yardrm edtcek ve 
yiyecek dağıtacaktır. _Bunun için ilk: 
okul baş öğrctmerılen okul arındakı 
fakir talebe mikdarını tesbit ctınekte
dırler. Bı.ırııar nııntakalara ayrılacak 
ve Kızııaym muhtelif kolları tarafın· 
dan doyurulacaklai'dır. Geçen yıl ta • 
lcbeye peynir ekmek ve saire gibi 60• 
ğuk yemekler veriliyordu. Bu yıl ıı· 
cak yemek verilmesine çalı§ılacaktır. 
Aynca, geçen yıl 1500 ile 2000 ara• 
sında doyurulan ~ocukların mikdarı 
bu yıl arttmlacaktır. 

sokaktan geçerken pem:ı:re<len aes• 
lendi. Çok ai:ele. Beraber odadan 
çıktılar. 

Cemile ıofllda annesini durdurdu: 
- Sakın Tahsin beye Nail bey 

meıelı:;,sini açma. Çünlcü o Nail beyi 
benim amcam olaTak biliyor. 

Şahinde hanım elini ağzına rötü
rerek: 

- AL deli! dedi, elin müflisi ne
den s<'nİn amcan oluyonnu,? 

- Sus! Öyle icap elti, sonra anla· 
tırım, hem N;\il b~y hapisten çıktı, 

müflis filin değil, namuslu adam o .. 
Sen bu bah5i hiç kanıtırma ... Bir ke
re söze başladın, bitir, namuısuz de, 
çık. Fakat ismini, hapıe girdiğini fi· 
lan &öyleme-

Asiye lııuum katllU'tftr kaldmnış. 
yalnı~ Cemilenin &Özlerini değil, u• 

manenin bütiin entTikalannr anlamı• 
ya ve hazmetmeğe çahşıyormu, gibi 
daima lıayrede neticelenen nafile bir 
zihin ıayretinden sonra mll'lldandu 

- Çok şey! 
Tekrar odaya girdikleri zaman o

turdu: 
- Evet, dedi, velh1111d a(".aip İnııan• 

larmı§, bil" ay oturdular, çıkıp gitti· 
ler. 

f Arkası var! 
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Mkahm okfadı ve lilllmMdi. 
Sonra Habq kumandammn o • 
munma vurdu ve onu kmdf ._ 
manda mevkilne ptilrdL Bu • 
ram çamur ve uma1Dda yapıl • 
mış buit bir kulübe idi. 

Kumandanlar tekrar pldik -
1eri qman Ru Gflba sWer yüz 
le dedi ki: 

- Ben bir hain gibi talim ol
mıyorum. Bir zamanlar karde • 

. • j&ab ,.,. ............ ,.... ...... ,.., 
tirdim. Bia ttalyaalan bir kur· 
tancı pbi bekliyoruz. 

Bu bic:lilenin ehemmiyeti ih· 
mal edilemez. Ru GWma nlfu 
lu bir lmmandandır ve İtalyan 
ordUIUDun hedefini tefldl eden 
MakaJJe tehri kendi topraklan· 
içindedir. Yalnız 15 bin kadar 
Habq muharibi ltalyan batla -
nnm içine girmiflerdir· Kuwet 
terinin en bll,_ ktamı el'• ile
ri karakollarindadır. 

B.FELEK ltalyanlann bulin AJmaq;a'a 
pmeleri muh•kkık ~· O
raya iki gtbı evvel de pebiJir -
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metten mene~tir. ka kliıt1an ........_. e.tWrW 
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ruz. 
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POLıS 

No. J Yazan: Ziya ŞAKIR 

Şoförler Seçimi 

Yeni Seçime Dün 
Sabah Başland~ 

SAGLIK 
Ö GÜT L ·E R 

SİNİRLİ BAYANLAR 
Vaktile konaklarda, arada sırada 

babalan tutan Arap halayıklar var· 
ken. onların bayanları da bir şeye 
meraklandıklan vakit haykırarak dii· 
şeder, bayılırlardı. 

-Bir genç iki 
Tramvay arasında 
Ezilerek öldü 

Dün saat 13,30 da Çemberlita§ 
bir tramvay kazası olmu~tur: . 

Hacı Recep Çelebi Ağzından Seçim Epey Münakaşalı Ve İf<i 
Listenin Çarpışmasile Geçiyor 

İste ri denilen ve nereden geldiği 
anlaşılamıyan o hastalığın yayılması· 
na biraz da hekimler sebep olmuştu. 
Paristc büyiik ün almış bir sinir he· 
kiminin, Charcot'nun kendi hayalin
de kurduğu bir hastalığın türlü tür· 
lü alametierini tarif etmesinden ıon
ra bütün dünya hekimleri Ol'""'' ,.g.,. 
terini tam hakikat kabul etmişler ve 
her tarafta isteri hastaııı;ı li"' ...... .,. .. 

Sıtkı ısminde 19 ya~iarında bı 
gene;, 82 7 numaralı vatman Süleymıı 
ıun ıdaresindeki Topkapl - :Sirke' 
tramvay arabasından sol taraftaki lca 
palı kapıyı açarak atlamak iı.tem.ştir 
l'akat, aksi istikametten gelen bı 
başka tramvay ara basının önüne diıŞ 
müt. iki araba arasında kalarak ezil• 
miştir. Başından ve mulıtelif yerJc:rj.ıl 
den ağır surette yaralanan Srtkı, Ce:· 
rahpaşa hastanesinde ölmüştür. ııa• 
dıseye müddeiumumilik elkoymuş. k.I 
za yerinde derhal bir ketif yapılmıt 
tıı. Tahkikata chemmiyet.e devam c• 
dilmcktedir. 

Saça 
Köpükler Saça 

Sözünü Sürdürüyordu Otomobilciler kurumu idare ı şrlamışlardrr. Bu sırada şimdilik 
hey'eti seçimi, dün saloah saat çokluğu kazanacağı umulan şe
dokuzda başlamıştır. Sabahle - ref listesi taraftarlarile beyaz lis 
yin, rnürakip Galip Bahtiyar ve te etrafında söz söyliyenlcr ara
Tevfik kuruma gelmişler ve rey smda münaka~alar olmuştur. Ta 
sandığım hazırlattırrnışlardır. raftarlar. hemen yatıştırılmış ve 
Kurum adına da Mahmut, Adil. sükunet temin olunmustur. Se .. 
Kadri, Necati ve Mümtaz içteki çim çalışmaları, bugün ve yarın 
düzeni temin etmişlerdir. da sürecektir. Bugün, sandık Şiş 

Behey efendi f.. Bu dünyanın 
üstü varsa, altı da var. Ben, bu dün
yada olmazsa, elbet yarın ahirette 
şeyh çelebi ile murafaa olur. hakkı· 
mı hak ederim. Bire zalim 1. Bite 
naııl sehharı nabekar der. Ben seh· 
har değİI, bir ocakzadeyim. Eğer ba· 
na inanmazsa varsın Safranboluya 
gitsin de, sibilenametnizi gözden ge· 
çirsin. Baham, şeyh Mehmet efendi, 
onun babası dahi meşhur ve mağfur 
Karabaş İbrahim efendidir. Ecdadı· 
mın filcümlesi, meşayihi kibardan· 
dır· Şeyh Sadrettin Konevi ile Sul· 
tan A laeddini Selsuklnin kızından 
hasıl olan velet. bu daii acizin be· 
sinci ceddidir. Sorarım: bizim mü
derris şeyh Mehmet Çelebiye: yola 
girmiş danişmendlerinin içinde be· 
n1m gibi zadeg2.ndan bir çömezi var 
mıdır. Var ise. mlilüimliği ona ih
_san eylesin. Benden yana, helal ol· 
ıolın. 

Hacı Recep çelebi; Hüseyin hoca
nın öfkesini teskin etmek için, onun 
sözünü kesmek istemisti. Fakat Hü
seyin hoca. önüne geçilecek bir hal
de değildi. Ağzından köpiikler saçı· 
)arak ~özüne devam etmekteydi: 

- Bire Allahın zalimi. Avrete 
o~lana ef11un okur der imiş. Bizim O· 

kuduğumuz ehun de~il. ( ediyyti 
mesure) cür. Avrete okur isek, ha
yır için okuruz. O~lana drğil, subya. 
na nefes vururuz. O dahi bir nevi 
mualecei maneviyedir. Nefes etm·k, 
Liıe ecdattan mirastır. Babam sevh 
Mebmct efendi, nefes verip ağz1ma 
mübarek tükrüğUn çalmış: var, dert· 
lilerin derdine derman ol. deyin ar
kam sıvamıştrr. Hasa bizlere sehhar 
demek revayı hak mıdır. 

Hacı Recep çelebi sabredememiş: 
- Canım .. Hoca ... 
Diye. sözünü kesmek istemişti. 11a· 

kat. Hoca Hüs~yinin ö:ıiıne geçcme· 
mişti. Onun, perde perde yükselen se
si. her tarafından örümcekler sarkan 
o küçük ve harap kubbede akı;etmİŞ· 
ti : 

- Her taş, koptuğu yerde a~ırdır, 
6cyu rivayet ederler. Bizim Şeyh Çe
lebi bize burada bir kıymet verme.z 
<ımma. varsın bir kere de Zafranbolu· 
ya gidip etrafa kul.ık versin: baksın 
ecdadım hakkında ne rütbe acayip 
kesfü keramet mi11111leri söylerler.Ba· 
ka~Haeı Çelebil ... Ceddim Karabat İb. 
rahim Ef~ndi. olhavalide kerameti za 
hir, bir merdi tabir imi!. Şöylekim, 
\arz kiirsüsüne çıktığı zaman camii 
şerifin içi dışr insa:ılarla, kubbe ve 
ouvar·arı ise kuşlar ve kurtlarla do· 
lcırmış. Merhum bir gün yine v<ııza 
taşlamış. Ey ümmeti Muhammet 1 .. 
Bu beldeye Haktan bir bela na"i! ola· 
cak. Amma ve lakin bunun zararı. 
yalnız: b'zlere dokunacak: deyu zari 
uri ağlamış. Filhakika. kerameti zu. 
hur etmiş : meskeninde bir har1k zu· 
hur edip, cümle mal ve emvali. beş 
nefer evladı ile ol musibet ateş itin
df: erimiş. Artık cUmlt alem, ce.idi· 
rnin haline acımrs 'ar: fakir şeyh :ıe 
yiyip ne içecek deyu. düşfüıcey~ var· 
rt11Şlar. Bir de baktntşlar ki. ne bak· 
smlar: Karabaı Ibrabim Efendi. koS• 
koca bit camii şerif inşasına başlııyrp, 
binavı yaptmr durur. O ı-aman, şasa· 
kalırlar. Acep karabaş bu akce)R ne· 
Teden buldu, deyu meraka düserler. 
En nihayet bunun da bir keşfU kera
met olduğunu idrak ederek gelip el· 
lerini öperler. iste ben, bu zevatı ki
ramın s.ulbü ıahih bir velediyim Ya
zık ki. bizim seyh gaflet edı?r, bizim 
kaorimiz bilmez. 

Hüseyin Hoca. barbar bağırmaktan 
vorulmuş. ağzında dili kurumuştu. 
Gürültiivii duvanlar, hu dar ve harap 

Akşama kadar süren intiha • li, Taksim. Sultanahmet ve Fa
çalrşmaları sırasında hiçbir yol tih semtlerinde gezdirilecek, ya 
suzluk olmamıştır. Fakat öğle - rın da motörle Ana<lolu yakasm
dcn önce, idare hey'eti seçimini daki şoförlerin intihaba iştirakle 
kazanmak istiyen iki grup kar- ri temin olunacaktır. 

ba lamışlardı. 
Sonra o büyük hekimin çırakla· 

rından biri Babinsky hocasının yanıl· 
dığmı, isteri denilen hastalığın, ger· 
çekten hasta olanları taklit etrneğe 
istidat veren bir hal olduğunu mey· 
dana koydu. O vakittenberi isteri 
hastaı•:· da gittikce azaldı· Şimdi İs· 
tanbultı<ı da öyle her şeye merakla
narak, ağzından birısok hava çıkar· 
dıktan aona, haykırmalarla.çarpınma 
larla kendisini yere atan bayanlar 
artık hiç denilecek kadar seyrek gö· 
rü1iiyor. 

Fakat o büyük tahditçi sinirlilik a
zaldıktan sonra da &inirlilik büsbütün 
bitmi' değildir. 

Sabahlan kalktıkları vakit bıı~la
rrnda, şakaklarında ağrılardan, bütün 
vücutlarında halsizlıkten, bobrekiç· 
rinde çarpıntıdan, başlarını boşmu§ 
gibi dllymaktan. i§taheı:lıktan, gece· 
leri uykusuzluktan, kulaklarının çın• 
lama&ından, gözlerinin sık sık seğir· 
mesinden ve daha tıirlU türlü sinir 
hallerinden sikayet eden bayanlar 
g~ne eksik değildir. 

Böyle sinirli bayanların bazıları 
hücrenin kapm önüne dolmuştu. Ku- hallerinden şikayet etmekle beraber 
takları kapıya çevrilmi§ olan bu mcıl• onlardan biraz da memnun bulunur-
rue çömezlerinın yUzlerindeki tebeı· lar. Çünk\i sinirlilik aile içinde daba 
~ümlcr gitgide geli§iyor: hoş tutulmıya. herkeıin acımasına 

- Bizim Cinci Hoca, acaba deli sebep olur. Onlar kendilerinde si-
mi olmuş?. ~n.uu.;:,.:,. büsbütün geçmesini pek dl! 

_ Yoksa. iyi saatte olsunların hış. Şoförler Cemiyeti üyeleri u• miira.kipler seçim sandıiı bOfrnda ıstemezler· 
mrna mı uğramış?.. Fakat birçoğunun şileay~,• ... ,..i doğ• 

Sl)zleri kulaktan kulağa fısıltı 1ek. !111111111111111111Uttllllllllllllllllllll•llllllll111111111111111111111111
0

Ulllll ~- rudur. Sinirlilik herkesin acrmaııın .. 
linde dolaşıyordu. H K O b l bir sebep olsa da. herkesin içinde, 

C
. . H M _: Ha r İ k a Y at a Z a ve t Om O ı : arkadac.lar arasında bir zayıflık. ade· 
ıncı oca !.. edresedeki çöme?.- ~ 

ltr. ona bu isnıi vermişlerdi Yüzüne : : ta bir kü~üklük olduğunu bilirler. 
karşı: : Sigortalannızı Galatada Ünyon Hanında Kain S Ancak onlar da sinirlilik halinin bir-

- Hilıeyin Hoca!.. E UN y ON 5 1GORTAS1 NA yaphrmtz. .., den geçmesini isterler. 
Diyenler, onun arkasından kendisi- S E Vakıa sinirleri sakinlestirecek bir 

ni daima: : Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan : iki ilaçla onların şikayet ettikleri 
_ Cinci Hoca... E = halleri geçirmek mümkündür. Fakat 

• • :;: bu da ancak kısa bir zaman içindir. 

• Şoför Ahmet isminde birinin fal 
la aarho§ olarak yere düştüğü ve mulı 
teHf yerlerinden yaralandığı görül• 
müs, bekcilcr tarafından karakola 
götÜrüler~k tedavi altına alınmıştır. 

• Sirkecide Beşir Kemal eczanesi 
önünden geçen Sivr!li rençber Hali· 
le kom.syoncı.ı Hamdinin idaresindeki 
610 numaralı hususi otomobil çarp• 
mıştır. Dizinden yaralanan Halil te· 
clavi altına alınmJ§, tahkikata başlan
mıştır. 

• Küçükpazarda bir yaralama ha· 
disesi olmuştur: Kutucu tarda oturan 
Siirtli Kamil ile metresi Leman ara• 
sında kıskançlık yüzünden kavga çık· 
mış, Kamil metresi Lemanı 18 yerin· 
den yaralayarak kaçmıştır. Kamil, dün 
yakalanarak Adliyeye verilmiştir. Ya· 
ralı hastaneye kaldmlmıstır. 

• Şirketi Hayriyenin 63 numaralı 
vapurund.t taife lamail yediği balık• 
tan zeıhirlcnmiş, hastaneye kaldmJmı§ 
ttr. 

• Tepeba!ında. Osmanrn kahvesin· 
dt iskambil kaadı ile kumar oynayan 
Mordahay, Onnik. Ramazan. Vangel, 
Ş..ban, Artin kumar oynarlarken po-
lislcr tarafından iş il.zerinde yaka)~ 
mcşlardır. 

• Giimrük muhafaza te.,kilatT Mu
zaffer isminde birisini 89 defter !!İgs• 
ra kaadı ile yakalamışlardır. Suç~u 
hakkında takibata başlanmrşttr. 
'" • Sultanahmette tütüncliliik eden 
~an""' ~ükk' l · 1 - anı evve kı gece soyu· 
muştur. aıı.-~ Mitat İl'minde bitisini 
suçlu otar:ık yakaıet..,."lur. Tahkikata 
devarn edilmektedir. 

HA"< YERLERi 

Davayı 
Kazanamadllar Diye yad ederlerdi. S u N y o N : Sinirlilik sinirleri sakinl~tirmekle 

Artık bağırmaktan sesi pürüzienen :: : büsbütün geçmez. İlacın tesiri gecin· 
Cinci l;toca: - : Tokatlı yan otelini şimdiki kiracı 

- Hiçbir ••Y demem~ hasbUnaUah :: : c:_ sik~yıet ettirici haller gene ba~· 11ndan a arak kendi üzerine çevirmt:k 
derim. Şeyh "'"chme1 ~elebl, v:orsrn = : goatorır er. · t · k · m \ "' - = = s· . rr- t k • · ı · 1 l& emesıne arşı ~antaJ mahiyetinde 
bize bir kapıyı kapasın. Mevla. bize __ : Kumpany~. •ına bır" ke"e ug-rama(Ian sı"gorta yaptınnayınrz. . ___ ınırüı ~.et?~ ~·~·:'tul"l~~nt ~. cıl~ 0 

a- neşriyat yaparak: arzusuna mani o· 
bin kapı a,..ar. _., ,, maz, ç n u sınırı ı u ur se· 1 d - 'dd' ·ı ş· l'd N' b h 

:r : Telefon : 4.4888. 7603 E beplerden ileri gelir. Midesi. bar!lak- un ugu 1 ıası e, ış 1 e, ıs a çe-
Demi'§ ve artık bitap kalarak sükl'ıt ları bozulan sinirli olur. Yürek hasta• si aahibi Avadis Ohanyan tarafından 

etmi"'-tİ .- 1111111111111111111111111111111111IU11111111111111111111111111111111111111111111. • ermcnı·c· gaz"'te 1 h · l · d Sa 
Y • lı~ı insanı &inidcndirir. Kansızl•k ve· '" ... n U arrır erın en 

• ----=---""""'-==~ ..o..=-==~=- --. rem hastaltğının başlangıcı çok defa hak aleyhine a~ılan dava, dün ikinci 
Topkapı Sarayrnda Valide Dairesi, 

1 
t b 1 G . . . , k 1 . S t k sinirlilikle meydana çıkar. Erkekler- cezada neticelcnmıştir, Mahkeme, yap 

derin bir süküt içinde idi. Yeşil çini- $ an U Um ru e rf a iŞ Q• le kadınlarda ayni olan bu sebepler· tığı incelemeler neticea.inde Sa.bakın 
lerll! örti.llU dehlizlerde genç saraylr· d b k k d h 1 ki i suçunu sabit görmemi"- ve kendisinin 

h 'b' 8 k 1 v d en a~ a a ın asta ı arı en z ya- :ı 
lar ve arem ağalan birer hayal gı ı m isyan u aş an 1g1 n an" de sinırli eden sebeplerden biridir. beraetine karar vermiştir. 
!essiz sedasıı do·a~ıyorlar: ba!larile • Onun için sinirlilik daha ziyade ba- • Kazım isminde biri, gümüş çey• 
Valide Sultanın oturduğu odayı işa· yanlarda ~örülür. rekleri altın suyuna batırarak Yenica· 
ret ederek: M.K.N. Ağırlığı Kıymeti Cinsi eşya Sinirliliğin büsbütün ~eemesi de mi avlusunda şuna buna satmağa ça· 

- Acep, gazapları geçti mi?.. ---:- ancak onun sebebini bularak ortadan !ışırken yakalanarak Adliyeye veril .. 
Diye biribirlerinin kulaklarına. fısıl· kaldırmakla olur. miştir. 

dıyorlardı. K. G. L. K. L k H k' • Dükkanında yaprlan aramada ka 
Valide, (Mahı Peyker, Kösem Sut- !843 92 69 FASFAT DÖ ŞUDG. o man e ım çak tütün ve sigara kaadt bulunan 

tan) sabahtanberi müteessirdi. Oğlu •-~....,_.--""'!!!!~~!'!!!!i~!!!!!~• Mehmet Fevzinin duru:;;rn~ına niin 
Sultan lbrahim sabahleyin erkenden 9 O 5 3. 1 O O 5. 5 8 Zemini pamuk işlemeli Vt! 9 uncu i'htisas mahkeme:.inde de•nrrı 
odasına gelmiş: hastalığıııdan !İkayct ipek sarık. Deniz yolları edilmiştir. MUddeiumurni suçlunun cc 
etmişti. Bu hastalık, görünür bir ~ey zalandmlmasınr i11temiş. diğer bazı 
değildi. Yalnız. padiıahırt iliklerinde 393 40 1.40 Adi den1ir çivi. 1 S L E T M E 5 1 şahitlerin dinle~mesine lüzum l!Örii-
derman bırakrnıyan bir yorgun 1\.lkt<111 7 3 8 l l O O. 7 7. V gonet tekerleği. Acenteleri: Kara köy KöprOh•tl lerek duı:-uşma başka güne bırakılmış· 
ibaretti. Valide Sultan ona birçok r.a· Tel 42362 _ Sirkeci Mühllrdar· tır. 
sihat vermiş: ve nihayt.t: 660 4915 245.75 Zencir demir. • l. C. Milddeiumumiliğinden: Is· 

- Ah, aslanım!.. Sözi\m tutmız· 111111 "adc Han. Tel. 2:?740 111111 tanbulda olduğu anlaşılan Yalvaç sor 
sın. Sencileyin. hep lfenduye ider· Yukarıdaki eşya 18·10-935G. saat 14 de açık artırma İmroz Yolu ~u hakim vekili Şerif'in acele memu· 
sin. Bunca narin ve nahif cariyelerin, ile satılacaktır. İsteklilerin saat 13,5 ğa kadar yatırma- rıyetimize müracaatı. 
ve hasekilerin varken ne deyu o 1aşe K OCA.FLI npuru 17 Birinci 
misali Ermeni dudusuna meyil ver- ğa mecbur oldukları yüzde yedi buçuk pey akçasmı teşrın PERŞEMBE gOnü aaat M A K S 1• M 
din. Encam, böyle olur, zahır. Var gösterir n1akbuzla kanunen muayyen saatte Kon11'syo- a 1111 ıııı • 
H Od k H k' b Jb 1 16 da iMROZ'a kadar "6476,. i 1;; _, 38 aya çı · t ım aşıyı ce eye. na müracaat etmeleri ilan olunur. ( 6334) Seni bir güzelce mualece itsün. İn· - s _ - • 5 Bi1'inci •ınıf loku.tasını, kı,tak S 
şaallah izni hakla muradma erersin. E bahçe.ini, mikemmel caııaı n ! 

Demişti. - i 
Su.tan lbrahim. kendisini Hekim- E pek methur olan içki malııenini -

başı Hamalzade Mehmet Efendiye : birkaç güne kadar emriniae ! 
muayene ettirip bol amberli bir kuv- E huır bulunduracak. Fiyatlar S 
\'et macunu alabilmek için, çıkıp Has - :: 
Odaya gitmişti. Fakat Valide Sulta- E tamamile ahvali haııraya uyıun ::: 
nt da büyUk bir merak ve endi~e için· E olarak teıbit edilmiıtir. ; 
de terketmısti. - f -

Valide Sl~tanın dimağma bir şey ; Tele on: 
4

2
6

33 S 
saplanıp kalmı~tı .. Acaba evladına ka· •llllUIUlllllllllllllUllllllllllllllJ• 

dınlardan bıri ııihir ve büyü mü yap· 
ınıştı? ... Dördüncü Muradın zulmün· 
den hayatını güçlükle kurtarabildiği 
bir tek evladı Ibrahirn, esasen şc:h:za· 
cleliğini, tam on be~ sene, sarayın ba· 
sık tavanlı, kapısı demir parmak'ıklı 
bir oda içinde her an korku ve hale
canla ~eçirmi~ti. Çilnkü padişah Dör
dUncü Muradın bir saniyelik j.iphe 
ve hiddetile: boynuna ya, yağlı bir 
kemendin takılıvermesi, yahut kalbi· 
ne bir hançer demirinin ıokulı.ıverme· 
ıi, her dakika muhtemeldi. Bu los ko
ridorlarda, nice şehzadeler, çdpın~ 
çırpına can veTmi_şlerdi. 

Senelerce süren bu korku ve hele· 
can, Şehzade Ibrahinıin kalbini ve vü
cudunu yıpratmıştı. Dimağı da gün· 
den güne zayıflamış, her şeyden ür
ken bir hal almıştı. Nitekim, Dör
düncü Murat. acı ıstırap'ar içinde can 
verdiği zaman. ne onun öliimüne. 
ne de kendiıinin padişah olduğuna 
bir türlü inanamamı~tı. 

[Arkası var] 

Üniversitede dün nüfus sayımı münasebetile 
toplantıdan bir görüni.is ... 

yaprlan büyük 

- 21 ILKTEŞRln -
ROBERTA 
YILDIZ Sınemaaında 

Milmea11ll~ri: 
FRED ASTAİRE - GINGER 
RO' "C'D<: .. fı:tl':NF r°'Jl l\IF 
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§DEFiNE Adasıi 
~ -i Tür kç~ aödü 9 
~111111111111111111111111111111111111111~ 

ölüm 
C. H. P. Eyüp kamunu Başkanlı· 

gından: Kamunumuz üyelerinden avu 
kat Bay Etem Ruhi Balkanın eşi Ba· 
ran Refika Balkan ölmüştür. Cenaze• 
si bugün saat· 14 de Eyüpteki evin· 
den kaldmlarak Gümüşsuyuna gömii· 
lecektir. Partili arkada lara bildirilir. 
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iCMAL 
'' BARIŞA DOGRU " 

.Yulcanya batlık ol...ıc ıeçirdiii
fttiz iki söz bir Fransız pzetetinin, 
Petit Joumal'in 1 taı,.a • Habe! harbi 
lıak!mıdaki ıörütiinii hüliıA eder. Fil 
llalöka bir taraftan ffMetiatuada mu· 
~ devam ederken, diiw tanılta 
d~ Cet.evrede ltalyaya ._... bılhik e
dılecelc ekonomik müeyyidelelı üzerin 
de ıöriatiilirken, hant- dotru adan 
ııtılchp. deWet edecek esmıeıl• .. 
belinaittir. 

A,iana he.IM.ieri, 1 tal ya elçisi Koot 
de Vinci'aıia Habqia aadan qnlma • 
tnak İstemeNni, Habeıiıtaada cirifile
cek '-nt ıwüımelerine ~ ibıe 
t~ bulunduğuna adediyorlu-. Ba tefi· 
l'ln ff.betutanclu ayrılmamakta bu 
der.c:e İDat ıöıtsmeıli cliplcımui wi
lıincle ıöriilmemi bir üdieedir· Ken· 
diainclen itimat e!iı'.gendifini histeder 
etrnıez. bir tefirin dertial ayrılmasa, dip 
1otnaainin en iptidai teamüllerinden 
biııidir. Kaldı ki ltalya tefirinin Adi· 
aababadan aynlmaımı iıtilzam eden 
&ebep, bir harp dolayısile, iki devlet 
~i siyasal münaıııeb!tlerİn ke 
ı.lmesidir. 1 tal ya sefirinin buna rağ· 
men, Adisababadan aynlmak iıteme
lhesirıin ıebepleftni arattıran Ajanı 
muhabereleri, bunun betki de ltal· 
Yanm HMeı~ ile sizli bant mü-
2alceret.m. Pritmek ~ndaa ile
"' gekQini tahmin etmektredir· 
ler. A n c a k it u , p e k a :1 

Y a r i t o 1 a n it İ I' sebeptir. 
Çünkü ltal,.a ile Haltetiıtan araım
daki harbi mı.a,..tlwwwliııecek ıöriit
tnenin AcliaallabM• delil, INatka tanaf 
ta bat....... lbllnaeldiiini lı.lya 
llekila tlllPlir ebaittir. 

Diğer Wr 1mıt adımı da Geaenl 
~- Looda.,. aeyahate çılr-
11\atında ıörülmekteclir. Filhakika Wr 
1 talya Generalinin •• GariWe aiW 
lnpterede Jalan mü•ıebetleri .,..JJ 

bir Genenlia,~ ar.a. ..1ueıltereye 
seyaba•i d" -randw. Ancak ı.. 
ilıtttep.i.1" taı,. ~:::---~ 
)'a'ltfü~ ım ~ 
bakıla~ oluna, GenerP-ffiiltere
ye müıbet bir •.wd')'apmaktan ziya• 
de 1 .. -· ... crede zemini yoklamak ve va 
zıyeti MUMOliniye bildirmek p,eaile 
ıeyıahat ..... ,. olduju anlatılır. a... 
nunla .......... herhalde hu teyahat 
ltaly•'!- ........ c:leiiffMie batladıir 
na delalet eder. Esaıen Mu11olininin 
«Mı ..c;zı.riadaa ••-.m idi. 

Bizce ....... dojna ..._ .......... 
~air gel• hUedw .....-- •önem
lisi franA Batnkilinin J'•JHmYll bat
ladığı tıııa.iıt&r. La'f'lll. uı..ı. Ku 
~ itn.rin. aldtiı .. .,... ...... 
tnedıgı•den J ngıltere ve 1 talya noktai 
flazarlannı telif etmek için bh- gayret 
~etmeğe karar vermi,tir. Bu teşeh
~u~ netıiceti olacaktır ki zecri tedbir· 
erin tatbikı on gün kadar tehir edil· 
mittir. Lav.1 aörmüıtür ki bütün 
de•letı., Ulaılar kununu makineli· 
~in çarktan arasına U,,dllllf, netiıce
·~. meçhul olan bir akıbete doğru SÜ• 
~enip aidiyorlar. Bu, lta1yada bii· 
~ Fatiıt rejimini yıkan bir isyana 
_ V v ..... Bu da bir Avrupa harbi· 
• ..., ~ ~. Halbuki böyle bir 
~ten FrS.... ela lnailtere de ve 
d ,.. da ~ istiyorlar. Habet 
a"UI çıktıiı ---. itin bu nddeye 
"-racajmı kimte ..... yordu. Dev 
let ads ulan hictnel-. delil. hidüeo 
~ dnlet aöml.... ~ Olqsa,. 
::ı ........ Banun İçİ1I Laval ~dl... 

... hltam olma,.. karar vennittfh... . 
Bir .. , ...... ,.. ...... ....w..lir? 8lr 

~._.iz malam deiiJ. Fllkat tu mu 
k dltw ld lqilttn ~ ın.a-

anamu..11 elinden ahna)w ,,. .... . 
'~-ihtimal ki tekrar ..... ICO. 
11'1ıit..iain lanrlarma pri clönülecek 
:i~ pç:lcp .. mabilc .. idilu. 

............................... prçe
......... Wr ...... ....um .. maık
br. 

Ortada lnıilterenin n UI...._. X.. 
~- bu kadar ~·tine düıtüiii 
UI! H-. istildilt Y.-dıro Beti• ko
tnJtıeeinin karan bunu konnnuıta. Bir 
~e lcorunmuı noktu•da her devletin 
~tif.ac ettiii halya JaaJliyeti vardır. 
le u, Adua'ma al-il• bir dereceye 
•dar da -..nnn1,w. fraMız aue
~ .u... _,_. üzerinde bu ka
~ ........................ bunun Fa
t•&t 1 talJlll'iPa övünmeJe değer bir 
l:;t-nt ...... h.adanda J'UI yazım. ...... ,....jik •• diplomatik ... t:.:··· ....... ,...... Bat•· . ... ....... ia alı .a. aldıll bu 

~·- Wr -- ....... ,.. .. -- ..,....., .. _ Jt, .. E. 

Balprietı'"'ıki auilcut 
tstillab 

ti;~ u. A.A. - 81 Babnlıtı. 
-. dUreli aetrettlli im teblilde. 

ba
1 
&ı Bulpr n yabancı psetelerm 

• "14iki hfllrftmeti deliftlrenk Da· 
lnian Ve1çef'I batbakanlığa geçirmeye 
~~ olan aon suik11tın mevcudiye
:1nı yine şüpheli gösteı mek istedik:
erını kaydettıkten sonra, tabii mec-
rasını takip eden tahkikatın bu sui-

. · te tes 

Uzlaştırma Gayretlerine Rağmen 

İngilizler Cenevrede Alınan 
Zecri Tedbirlerden 

Memnun Görünüyorlar 
Roma, 1 S A.A. - Tribuna 

gazetesi, baş yazısında şunları 
yazıyor: 

" İtalya, zecri tedbirlere ce • 
vap vermeğe şimdiden hazırdır
! tal ya 10 aydanberi tam bir eko 
nomik ıeferberlik halindedir. 
Mütekabiliyet esasına istinad e
den andlaşmalar imza edilmiş
tir. Bu itibarla, italyadan mal 
aatm almıyan, on• mal ıatmıya
caktır. Bu suretle kaydedilen İ
talyan piyasası, dost uluslar ta -
rafından ebediyen kazanılmış o
lacaktır. 

lngilizler tedbirler
den hayır umuyorlar 

Londra, 15 A.A. - Gazete -
ler, Cencvrede karar verilen ve
ya teklif edilen finansal ve eko
nomik tedbirlerden dolayı mem
nundurlar. 

Daily Tclegraf gazetesi ltal
yanm finansal ablukası mutlaka 
hemen bir tesir yapmak liznn 
gelmiyeceğini. fakat ağir bir har 
bin istilzam edereği büyük mas 
raflarm İtalyayı bir gün istikraz 
ihtiyacı kaqıamda bırakacağı 
m yazıyor. 

Gazete, İtalY.•n'" ••nkiIUlldi. 
mühim -;ı..Laröa ilk madde te -
Jdrık etmiş olduğunu ilive et
diyor. 

Taymie gazetesi, Uluslar Sos 
yetesinin aldığı tedbirlerin bir 
ceza mahiyetinde telakki edil -
memesini, çünkü maksadın hak· 
h bir esas üzerine banşın müın
kün olduğu kadar temini oldu • 
ğunu kaydediyor. 

Niyuz kronik! gazetesi. alı -
nan tedbirleri ki.fi derecede tid
detli bulmuyor ve 1 talyanın t4;· 
c1....ı al~ llW*"9f"• 
yapt1rnaanu İiti10f'. 

Finansal Taymiı, ftalyanm 
zaif noktasını İtalyan mallan • 
nm Uluılar Sosyetesi azasından 
hiçbiri için elzem seyler olmama 
sında buluyor ve diyor ki: 

İtalyaya giden mallar üzerine 
genel bir ambargo konulması bu 
memleket için o kadar ağır fi • 
nansal bir yük te,kil edecektir 
ki. İtalya nihayet Uluslar Sos • 
yetesine miıkavemetin faydasız 
olacağını anlıyacaktır. 

Tatbikata hazırlanıyorlar 
Londra. 15 A.A. - Reuter: 
Cenevrede kabul edilen finan 

!'al zecri tedbirlerin yakında 
finans bakanı tarafından doğ
rudan doğruya ve kanuni im
kanlar dairetinde tatbik edile

yük elçisi dün Dış Bakanı Mua 
vinini ziyaret ederek Japonya • 
nın Uluslar Sosyetesi kararı kar 
~ısındaki durumunu öğretmek 
istemiştir. 

Bakan muavini, japonyanm 
tam bitaraflık dunnunu değiştir 
miyeceğini ve Uluslar Sosyetesi 
kararlarından ve bunların ne su
retle tatbik edileceğinden ha • 
berdar olmadığını ve tam serbes 
tisini muhafaza etmekte olduğu 
nu bildinniştir. 
lrlinda tedbirlere i•lİrak edecek 

Londra, 15 A.A. - Tayrnis 
gazetesi, serbest İrlandamn 1 . 
talyaya karşı zecri tedbirleri tat 
bik edecek ilk memleketlerden 
biri olması muhtemel olduğunu 
yazıvor. Çünkü hirkac İtalyan 
yüzdürme gemisi, lrlandamn 
cenup sahillerinde umumi harp 
zamanında batmış olan bazı ge . 
miterdeki bakırı çıkarmak için 
çahsıyorlar. Bakır har.p endüs -
triıi için lazım olan en mühim 
ilk maddelerden biri olduğundan 
lrlindanın bunu müsadere et • 
mesi ve bundan sonra da bu işe 
devarm vasak etmesi miıhteme1 
g6tUlirtektedtr.~-----~ 

Bir Ekonomi 
Konteransı 
Vaıington, 15 (A.A.) - Dıt Ba

kanı Hull bucUn radyo ile verdigi 
bir söylevde demiıtir ki: 

"Etki ve kanla bulaıık bir ilet olan 
harp dünyanın ekonomik ırkıntılarınr 
Jidertemea. Bant ve bayındırlık için 
üç cepheli bir ar11ulusal gayret la • 
ımıdır. 

Vqington. 15 (A.A.) - Hull'ün 
ıöy evi baıt çcvenlerde yeni bir eko
nomi kqojer~na da iyetin
de ~ ohlnmalctacbr. 

Yeni Alman 
Eı._:sı geliyor 

'<:eği söylenmektedir. 
Muhafuak&rlann durumu ' 

"bııı_1dra, 15 A.A. - Muhafa - 1 

zakir s.,tav~r. Batbakana mü , 
racaatla, harbı t.taç edebilecek ı 
hiçbir zecri tedbire ittir.ak etmi
yeceğini bildirmek ıuretile hal 
ka teminat vennesini dinliyecd
bir heyet aeçmek üzere toplan • 
mıelarchr. 

tngilterenin tecerrildiine ta -
raftar olan eski sömürgeler ba -
kanı. Ameri. bu heyete batkan • 
lık edecektir. 

Framıslara ılre 
Pıril. ı S A.A. - Karar veri

len finaıual zecrt tedbirlerden 
bahıeden Oeııvre r.azetelİ, bu 
tedbirlerin yalnız manevi tesiri 
olmaımdan mtiteelliftir. Zira 
bu neticeden abluka tebllketri çt· 
kabilec:9tir. 

Guete diyor ki: 
Puarteti cUntl alman tedbir· 

teriıı en mühimmi, Ec:lea tara • 
fmdan kabul ettirilen w. btltln 
IOl}'ete aaımm Rcrf tedbide • 
rin tatbikinde binöirlerine ,... 
duna mecbur olduklarım bildi -
ren karardır. Bütün delegelerin 
bu kararın ehemmiyetini idrak 
ettikleri umulur. Zira, eğer Muı 
solini teslimiyet göstermezse. 
işler süratle tehlikeli bir şekil a
tabilecektir. 

Y •ni Alman elçi•İ Van KeUd 

Almanyanrn Ankara büyük elçiliti
~c tayin edil!ft Von Keller bu ayın 22 
••.?de tehrlmlze ıelcçelc ve ayni si • 
nun akpnu Ankarayı cidecektir 

Keller 1199 tuillinde Hariciye mea 
ldbse bıtiup etm~r. HOi 11• 1908 
e 1cadar ICalUre. X.,.tat vı ICıllgftta
da amlatellf ~baJamnnı 
1912 den ıtao ,. laldar Hartclye ae-
ıaretlnde all4• eıfatiyle ifal ftdfe 
etmlftlr. 1114 tin 1911 e kadar umu-
mi ~.e. 1115. 19115 ... 
nean.... umamt kar&t,aJunda 
çalıftı •• llahtellf UllUIUllJ koaferua 
lan ittlrak etti. 1920 dtn ı 924 e b· 
dar Belp-ad'ta, 1924 ten 1928 e b· 
dar Brilklel'de, 1928 den 1932 ye b 
dar da Bueno. • Ayre.'te sefir o'aralr 
bulundu. 1933 senesi tqrinievveline 
kada~ Al~nl;'ayı uluslar cemiyetinde 
t~msıl ettı. ~s~~hara Hariciye ne;ı;are-. . . . . 

"============================================== 
Laval'in 
Teşebbüsü 

r Bcışı 1 incide J 
hakim devlet paye&ine ulaf'1'1lk İsle • 
yen Mki mütteiıkine 1aldırac:ak llUY• 
dı? Bu sorgu gayet tabii olarak du
daklardan çıkıyordu. Zira Trablusu 
ele geçirdikten yirmi bet yıl tonra 
Nilin kaynaklarını da ele aeçirerek 
Mmrı hir lntkaç içine almak ve "Si· 
te'' yi Hindiı ana bağlayan yolun 
ikinci kap11mda Süveytteki Jqilia 
hakimiyetini tehdit edebilecek bir 
kudret olmak isteyen 1 taly• hakikat· 
te Hab.,İltanın değil, lnailterenin 
kar§11ında cephe tutmuı bulunuyor • 
du. 

l nailizıle itana .iki kanaldan maka· 
bele ettiler: 

1 - Mllıra bir :yerli ordu yapbr
mak. 

2 - Uluılar kurulunu 16 mcı mad. 
denin ta.hikına zorlamak. 

uı ... 1ar kurulunda ua oa.. devlet 
ler bu arzuya İllw istemez cevap •er- f 
diLcr. Zira mütecavize kartı 16 met 1 
maddenin tatbiknu iıtenıedilderi ajı\ 
Uluılar Kurwvnun ıonu ıelmiı oı. 
caktı. 

M111rlıJ.. iıe lngilizlerin ukeri İt• 
lİfak teklifini fU İki .... iiaerVufen 
kabul etmek vuiyetindedirler: 

1 - Tana aölünün ltalyan itcal 
mıntakuı içinde kalmatı çiftçi Mnm 
ınahveclııbilir. 

2 - f ınat·an i.tifade ederek u • 
keri kapitülUyondan kurtulmak. 

Likin Ulus&ar Kurulunun tatbikı· 
nı İstediği 16 mcı madde; 

1 - Japonyanın yan çizmesi ile. 
2 - A<manyanın Uluslar kurulun· 

da a.za bulunmama11 ıle 
3 - Avuaturyanın, Macariıtanm 

ve Arnavutluiua açlkça red cevaba 
venneleri, 

4 - Ve ... Tatbila lrabul eden de\'• 
letlcrin karıılık oa..k taviaat iıteme 
ye kalkıtmak bıma:yiU)erini ıöıter • 
meleri ile ••• 

Bu tabada muıkiil ltir •azİyete ıi• 
riyor. 

Diğer taraftan So.,et Ruıya ela 
a.;. ba~a teklife airifiJOI': 
"Mut~ kartı Uluslar kuru· 

lunun tatbilunı ı~ 16 mcı mad· 
deye İftİı'ak etmeyen ere de ekc,no
mii tedbirlerin aynea tatbilın .•• " 

Gene bu 11rada Almanyanm Me· 
melmaelesileçokutrqtıiıffBal
hk devletleri ..... mclald ppıaanm 
koliı diplOIMIİIİ İle ~ U• 

zaklqblt ıörülüyor ve AhnM pnte 
leri V enay muahede.iyle Belçikaya 
bağlanmıt o an bir iki Ahnan kasa • 
bunun anavatanclan ayn)ııımn ,..ı. 
ciönümünü acı yazılarla göze vuru • 
yorlar. 

Ve llflıa, ~ili~ clenU;.kudrc· inin 
ildi• ali.lia7iil .... ~ ..... 

ti YaaulİtMncla leaİf Wr 1...W. 
ciottlutu manaımı alan kralaldı et.
betine .......... batladıima -.... el· 
mekten çekinmiyor. 

Acaha IMa naaıl olabi'iyor? 
Y ayuıtdara bakılına Akdenizia 

Afrika" AYrUpa lu:ydarile Aıyaya 
yakm adalarım elinde tutan ltal,..a 
erkanı barbiyeai deabakı ıemilerme, 
müıtahkem mevkilerine •• hava lua•· 
utlerinrJ da,......k lnsilten ile Jııaı
bat ı,a harbe l'irehi!ec:eğini tanmak· 
tadır- Ve gene yayıntdara bakdına 
lnıiliz deniz kuvve eri, Akdenizde 
ancak Fransız denizaltı filolannın ve 
Fransızlnrın ellerinde bulunan slra • 
tejik noktaların yardama temin ttdiı.. 
bilirse bir harp te·.ı.ı..-:ıünü L. •• ..,.. bilir. .,.._.. ~ 

Acaba fraıNa ltalya ile clebd-.U 
bir ıurete ilin ettiti Latin Bir:iiiaİ 
bırakıp 1 nailterenin Uf Nine kılına· 
nı koyacak mıdır?. 

lıte a'b ıüadenlteri dünya hu mu· 
•cleJe)'i halle .. vaııyordu. Zira Fran
~ l~,raya kartı cephe tutmaktan çe 
le ndiii kadar lnaU C1NJi pcandii • 
molrten de~. 

Mana.da ltalyaa dostlaiu Awı • 
~1!Jaaııa Almanya ile birlqmemui 
~elde tatalan kozdur• lqila dott 
hıtu iae Fran1a Dıtifı.ri Beluınbim
~ ~lınanyarua Franıa meafutı.ri. 
nı ~neyememeai ....... ,_ selir· 

Binaena'eyh F ...... lrmditİlldea 
lteldenilen ceftltı hiç ta kolayhkla •• 
reba1ecek bir vaziyette bulunmuyor • 
~u. ltalyaya taiaftar olma11 da, lngi
lıa kozunu oywna;a bllnpnuı da 
düpedüz bir umumi harbe yol açmak 
demels olacaktı. 

Lav.J Fraıuız diplomuilinin tehli· 
keli den.terde ıösterdiii an'aJNYi 
zelriyı ıöa ·......as bir icl.rei ma•l•ha
ta batvurmuı o':uyor. Hükamet taraf. 
tan Fl'alllla pzete1erWD palan ,.. 
~-azlatma~~ .... 
............ itte .... ·•pi... cloi· 
'*'ftur. 

TAN 

Geel .. ,.... laak • 
landa ..,_amlar 

• 15. A.A- - B111b r.Jc6· 
au 2.!»v ne balil ~ Aiilwa 
Jr:~!= " kontrol memurlarma 
--.uıde latadatlk ılftll 1'ireJd. 

rtl CeW Aybar n muaml Sellin 
Aykut tarıhndan konferanı •erilmif 
memurlann teredctOt ettildei yerler 
laıh olunmuştu. 
Ayın l7 inci gilnU de İltanbul rad

yoııu . vasıtasiyle ve bunu miltcakip 
Taksım stadında istatistik genel di
rektörü İstanbul sayım memurlarına 

No. Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Çarlık Merkezi Patlı1Jacak Bom
baların Korkusu içinde Sıkı 

Bir Mulıaf aza Altına Alınmıştı I 

Tetriniaani infilAkından beri. ocak 
temizlemeye gelen her bwnetçide, 
bir bomba ıaldı olmaıundan 1lipbele· 
niyorduk. 

Sen·Peterlburc. geniş bir Ahı it· 
gal ediyordu. Polilin, aaray du•arla· 
n haricinde yaqyın bütün hanedan 
mensuplarının hayatlarım tekeffül 
etmesine imkln yoktu. 

GrandUkler, iıdl>aratordan ikamet· 
cihını detiştirmesini ve Gaçina ... 
rayında yerlC1mesini rica ettiler 
Fakat ikinci Aleksandr babaamın ce· 
sarctinc t evariis etmi i ,Payitahttan 
~yı. )Eat'iycilc reddetti: hatta 
ller lln1dl raindlainln ati~• 
rint bile defifdrmek istemedi. O. 
yu bahçesinde (umumi park) ki ge
dbtisi ve pazar rilnlerl. huu kıt'a· 
lannm reımigeçitlerf gibi "yter de 
dahil oldufu halde mutat iflerde de· 
vam edilmesini iıtedi. 

Babamız, bu haftalık rnmigeçit
Jerde çara refakat etmek mecburiye
tindeydi: annemız. bu yjlzden kor· 
lcuıundan iSlüp diriliyordu. Babamız, 
annembin bu endifeaine plilyor ve 
ordunun sadakatinden ,ophe edile· 
miyeccğini söylüyordu. Ne çare ki, 
kadm aeriti mantıktan daha kunetli 
idi. 

Annem: Ben askerden korkmuyo
rum: fakat ve bilhassa pazar günle· 
si. Bu gürültü ona delildir. dedi. Bu 
nemiyorum. Yol, mancVTa sahasına 
kadar uzun. Bütün nihilistler, eokak
larda •izi görebiliyorlar. Hiç olmu· 
sa çocukların teh1ikeye atıhnauna 
"?üsaade etmiyccegim: onlar. artık 
ssze refakat etmiyecckler. d dı. 

Babam J mart 1881 pazarı, mutat 
üzere ... ~at bir bucukta reslT'igcçide 
gitti; kardeşlerimle ~n. N ki ve an· 
nnile be(aber patinaja gittik. Saat 
üçten biraz ıonrı da, kışlık. urayda 
ailelerimize iltihak edecektik. 

iki bomba 
Tam saat üçte, tiddetli iki bomba 

ınfilAJcı ifittik. 
Kardqim Jorj, bu tam bomba •e· 

si. Bu gürültü ona delildir' Dedi. Bu 
anda. daha '1ddetli bir patlayı' oda
mızın camlannı sanıtt. Biz. sokağa 
saldırdık: fakat mü,.ebbimiz mini 
oldu. O anda .. bir hizmetçi, kO!uak. 
soluk soluga girdi: 

- imparator öldürUlmilı. diye ba
ğırdı, Grandük Mişel Nikolaviç de .•.. 
Cctetler kışlık uraya götürülüyor. 

Annem, bu sözleri i•itti ve apartı· 
mınından çıktı. Kapıda belcliyen ara· 
baya bindik ve dolu dbcin kıfldr sa
raya hareket ettik. 

Yolda, Preobrajmıld ba111 alayı· 
na rallachk: ıUncü talcau1t 10D IOrat
le uraya kidlyordu. 

Binlerce balk urayı 1U11Ufb. Ka· 
dmlar, ba)'llllldrlar ı•erek atlı· 
yorlardı. Biz, yandaki ~ f'r· 
dik. Soru ıuale ltbum yabl. iri li· 
YÜ ba lekeleri J01i1muö ıatttd· 
yonta. llerdlftnln mermer hua
maJdan. " bnparıtonm p1f11118 o
datına ı&ttlrea bir koridor lran içhı· 
deydL • 

Babam. bpamı hUnde ayakta du
ruyor ve bir dri1 memurlara emir 
veriyordu. BaU... bidenbic annemi 
kuca1dadt : çUnkU annem. onu hayat
ta gö!lnce birdenbire bayılmıştı. 

İmparator masanm yanındaki ka-

du. Uç doktor. etrafmda Çll'pmıyor• 
lardı: fakat belli MSL ki fen onu kur· 
tarmak çaresini bulamıyordu. Bu, bir 
an meı•lelİ idi. 

lmpantorun manzarası müthi,tl. 
Sağ bacagı lcopmuıtu. Batında, y0 .. 
rinde birçok yaralar vardı. Ciözün·ın 
biri kapalı, diteri bism bakıyordu. 

Hanecbn ızalan. birsbirf a·k ı n• 
dan geliyorlardı: oda dolmtlftu. Ben, 
bir ölü gibi sararmı• olan bah·iye el· 
biıeli Nikinin koluna sanlmısttm: fe· 
liketten pşırmıt annesi. elinde. ha· 
la bir çift ~tinaj naltnı tutuyor lu. 
Öted~ ıeo.it omu lı.t veliahtı ıör• 
dibn; pencereden dıprıya bakıyor • 
c1u. 

lldeci Albandrm 
cua çekifmesi 

Prenses Yoryenbya. yan ciyin
mit bir halde odaya .atıldı Bir teY, 
ihtimal ki çok gayretli bir muhafız 
onu fİJDdiye kadar oduıncb alıkoy• 
mıqtu; çann cesedi Uıtüne atılch
Ellerini 6ptU: 

- Sap! Sata! bağırdı. 
Bu manzarayı tahammül etmek 

güçtü; grandü9esler, hıçkırıklannı 
.zaptedcmediler. 

Haleti nczi kırk bet dakika ıürdil. 
Bu sahneye şahit olanlar. onun en 
küçük tcferrüatını bile, şüphesiz ha· 
tırlarmdt muhafaza etmişlerdir· 

Ben onlann yegine ya!ıyanıyım. 
Ekserisi öldüler: ve onların dokuzu. 
otuz yedi ıene sonra, bolıevikler ta· 
rafından kurıuna dizildi. 

Hlla gözümün öniindedir: N~fis 
mobiler anpir istilinde idi· Kıymet· 
li biblolar küçük masaları örtiıyor. 
birçok tablolar duvarları siislilyordu. 
Kapının üstünde bir biivilk foto. ra· 
fi vardı. Bunda, kardeılerim Nilcola, 
Mitel. Jorj ve ben vardık •e Tifliıte
ki evimuin babçhinde. bir 4at topu 
ile talim ettiiimit\clrilnllyordu. Onu 
gCSrdüğilm zaman '6relbn parçıılan• 
dı. Veliaht. omuaumdan tutarak: 

- Sakin ol 1 dedi· 
Polia Amiri, facia hakkındı bir n.• 

por cetirdi: Birinci bomba iki yolcu
yu öldilrmüf. bir kazak zabitini de 
yaralamıttı; bu nbit. ayni üniforma 
taşıdığı için babama benzetilmif. im
parator 11ğ salim arabadan ın,,.,,. 
Arabacı, yayı kaldmmmdan çckıl· 
med, sarıya udet etmesı için yal· 
varmıf. Dinlememl9, yaralılara bizzat 
yardim etmek istemi,. O esnada kô e 
ba.,nda a1'kta duran bir adam ikin
ci bolllblyı atmıf. Babam, bir dak•ka 
tonn ••k'a mahal1ine gelmiş: çünkü 
pndilfet Katerine ziyaret için uğ
nmlf Ye bu teahhur haıbamm ha'•öltı-

kurtarmıt
Doktor: 

IUIUftU • '"C\ 

Kanapeye yaklqtık. Hiub açık öz 
h1I&, dik dik bize bakıyordu. Çarın 
nabmu yokJamakttı olan saray hat
cernhı bir bat ifareti yaptı ve k~na 
bulanmıt olan eli bıraktı ; et qa ıva 
dtiftil. Bqcerrah. yilkaek snlt lıaber 
verdi: 

- Hatmetl6 lmpuator öMU 1 
Prenses Y oryevıkava tek bh "' 

yat ile upuzun yere vuvar1andı e>· 
yaz ve pembe gömle~i kana bulan· 
mı tı· 
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Harp Sahnesinden Gelen Yeni Resimler 

Yukarıda eski modelde siIDl&larile Jevıirme Habeı aakerleri Ogaden 
cephesine gitmek için Adisababa'dan ayrılıyorlar - Altında çıplak 
ayaklı, munta.zarn kıyafetli Habeı a&kerleri - Yanında Adüababa 
Harbiye mektebinin genç talebesi. - Altında imparatorun multalı: lıı· 
taatına mensup bir tarasmt çavuşu, yanrnda Habeı hükumetinin satın 
aldığı a-0n tayyarelerden biri. Altta Adua'nın bir görünüfii, sağda 
Eritreye göncleril.mek ünre vapura yükletilen ltalyan tayyareleri -
D ...... altta Adisababa'da kor d ;plomatik . 

talyan Somalisindeki tayyare karargahlannJan birinde bir hombarılımaıa filosu 11,maia 
lacız.ırla.nır ken ... 

"' . 

E 't•~o v,_,...,11 'ı'tkUınet 'dairesi (;nünde ~ralanmıı halil tanklar. 2 - Bir ltalyan mekkare 
Fi.. r~ -- lfabeşI..- ırilııo c-•plak dolarrrıağa baflıyan ltalyan mitralyözcülerinden biri, 4 - Bir 
u lt"Ulan 1ıopçu çauuıu )'frli kur1a neferlerinden birine der• uerirken 

Habeş zabitleri Habe§ kasabalarında Jolqarak böyle bağınyorlar: 
• - Eli ailah tutanlar silah baımal,, 
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Dünkü Maç 2-2 
Sovyet futbolcular. muhakkak bir mağlfıbiyetten. hake~ 

min sertliklere ve favullara müsamaha etmesi yüzünden 

kurtuldular 

b Sovyet futbolcülerile ikinci fut • 

b
?.I lenıaaı, aalı olmaaına rağmen, 
.uYÜk bir kalabalık önünde Tak • 

11.?' atadında yapıldı. Sovyet bü • 
Yuk elçiai Karahan, tenis maçların· 
~· olduğu gibi bunda da hazır bu-
Unuyordu. 

) Maç aaati gelince evvela misafir-
er, sonra latanbul futbolcüleri sa· 

haya çıktılar. Gerek Sovyet takı
lnın.da, gerek İstanbul takmırnda 
değişiklikler vardı. 

- Sovyct takımı -
Soriyatz 

Titirin Fam in 
Leuta İvin Feodoro 

Ruskof Şulotski Ccmeintif ScgotsJ? J!yln 
Du takımda, ilk maç.ta oyruyan • 

lardan dört beş futbolcü vardı. 
Merkez muhacim Smirnof'da oyna
tnıyanlar araaında idi. 

- İstanbul takımı -
Necdet 

Yaşar Faruk 
M. Reşat Lütfi Esat 

Niyazi Naci Rasih Şeref Fikret 
Dünkü oyun, birincisine göre ç'!k 
~a ~tli, daha z e v k l ı , 
daha çabuk ve daha g ü :ı: e 1 
oldu. Hemen §UDU da kaydedelim 

Dünkü maçtan bir an 

ki, Sovyet futbolcülerl muhakkak 
bir mağlubiyetten, takı:m mağlup 
vaziyete düıtükten aonra kendileri
ni gittik~e bariz bir _§ekllde tutan 
Sovyet hakeminin her türlü aertli
ie ve üatüate yapılan penaltdara 
tnüaamahaaı yüzünden kurtuldu. 

Dünkü maçta bir daha gördük 
ki, Sovyet takımı latanbula gelen 
takımlar arasında bilhaua müda • 
faaaı en sert oyniyan bir takımdır. 
'\'er tutan, top bekletmiyen, daima 
enerjik oyniyan ve bunun dışmda 
da aıkııtığı zamanlar çok aert oy • 
ntyan bir müdafaa karşraında mu
vaffak olmak hayli güçtür. Böyle 
bir müdafaa karşıaında ancak açı~· 
larla açık ve aeri oynamak auretı
le ınuvaff ak olmak kabildir. Nite· 
kinı dünkü maçta miaafir takıma 
Yaptığmuz iki gol de açıkların se· 
ri ve kaçak bareketlerile kabil ola· 
bildi. 

Oyun nasıldı? 
Oyun haftan aonuna .kadar iki 

tarafın karıılıklı akınlanle çok ~e
l'i oldu. ikinci devrede tamamıl~ 
hakim olduğumuz on on be4 ~akı: 
ka dııında da hemen hemen ~usavı 
denilebilecek bir ,ekilde geçtı. . 
Takımımız, umumi bakışla ... ıl~ 

hlaçtakinden çok daha ener!ıktı. 
lki taraf ta karşılıklı gol tehlık-: ~ 
leri geçirdiler, fakat bizim misafır· 
~~re gcçirttiğimiz daha bol ~-e daha 
onenıli idi. Ancak Sovyel mudafaa· 
•!~!n çok canlı ve bira~ f azl!" aeı:· 
lıgı karşııında !>u ~ebhk_elen bakı· 
kate çevirmek ımkanı ha.aıl olama· 
dı. 

Goller nasıl oldu? 
ilk hücumlan biz yaptığımız bal· 

leriı!J\izin çok ileri çıkmıf olmaaın· 
dan istifade eden Sovyet merke~ 
bıiihacimi Etapel'in bir ara paaile 
Ve biraz da hakemin göz~n~ ~
~an ofaayt vaziyetinde nusafırlerın 
ılk golünü yaptı. 

Bu gole rağmen takımnnı:z eler· 
jik oyununa ve mukabil hücum da • 

· "d et l"ına devam ediyordu. Bır nnı 

Kaleci Necdet bir Rus §iitünü tutmak atılı)'Or 

aonra Fikretin ani bir ortalayışrnı 
Niyazi yetiıemiyerek kaçırdı. Fa -
kat on dokuzuncu dakikada yine 
Fikretin çok güzel ve kaleye mü· 
vazi batka bir ortalayı,ını bu se • 
fer Niyazi tam zamanında yetişe
rek mükemmel bir kafa vuruşile 
gole çevirdi. 1-1 beraberlik takı • 
mımızın hızını arttırmıştı. Fakat 
bugün açıklarımızın iyi oynaması • 
na mukabil orta mübacimlerimiz 
muvaffak olamıyorlar, üsteUk Sov~ 
yet müdafaaaınrn aertliği de fazla 
it yapılabilmeaine engel oluyordu. 
Bazan bu aert hamleler göze bata
cak kadar açık ve gösterişli olu • 
yordu. Nitekim devrenin sonlarına 
doğru Sovyet sol muavininin, topu 
kaprp ilerleımeğe çalışan Niyaziye 
indirdiği tekme, bu oyuncumuzu 
zedelemekle kalmadı, pantalonunu 
da bir terzi makası kibi ikiye böl
dü. Niyazi pantalon değiştirip ge • 
]inciye kadar dört mübacimle oy • 
nadık. 

llk devre 1-1 beraberlikle bitti. 
İkinci devreye takımımız ayni 

hızla ba~ladı ve hakimiyeti ele al· 

lJunka maçtan 

dı. Yirmi dakika kadar süren ve ıni 
safir müdafaayı çok müşkül vazi
yetlere düşüren bu hakimiyetin be
§İnci dakikasında bir firikik oldu. 
Raaihin kale İstikametinde aola 
doğru gönderdiği topa Fikret yıl
dıram gibi yetişerek kimsenin kı • 
mıldamaaına meydan vermeden 
ağlara taktı. 

ne geçti ve otuz dördüncü dakika
da bu oyuncu, çok güzel oyniyan 
sağiçin mükemmel bir pasile fev • 
kali.de bir vurutla yerden ve tam 
köşeden beraberlik ııayıaını yaptı. 

Bundan sonra bir gol tehlikesi 
daha geçirdik ve oyun 2-2 beraber. 
likle bitti. 

Nasıl oynadılar? 

Gollerde Necdetin hatası yok • 
tur. Buna mukabil birçok kurtarış
lar yaptı hele ilk devrede aleyhimi 
ze çekilen güzel bir frikikte aoldan 
bir Rus mühaciminin ani bir kafa 
vuruşunu çok çevik bir plonjonla 
tam köşeden gol olurken kurtar • 
ma~ mükemmeldi. 

Müdafi)erden Yatar takımımız • 
da en iyi oyniyan beş oyuncudan bi 
rincisiydi. Misafirlerin sert ve se· 
ri hamlelerine ancak onun sert ve 
seri çıkışları aon bir set teşkil ede
biliyordu. 

Faruk ikinci devrede daha İyi 
idi. 

Lutfi merkez muavin mevkilnde 
çok güzel ve enerjik oynadı ve üa
tüne dü~en ödevi tamamile yaptı. 

heyecanlı bır an 

Sovyet futbolcülerinden ~op alışl_a: 
n, sürüşleri, mühacimlerı beşleyışı 
çok iyidi. Muavin hattında M. Re
şat, ikinci devrenin aonla~n~da Y.o· 
rulup çıkıncıya kadar en ıyı oynı • 
vanlardan ve Ruslarıo hücumların-

1-2 galip vaziyete geçince takımı 
m.ız hızını büabütün arthrdı, üst 
üste hücumlarla misafir futbolcü • l.....,l!'if~!ilJ!I!! 
lerinin kaleaini tazyik ve tehdide 
baıladı. Fakat bu. an~~'.': .. iti~.ar~~ 
de misafir hakemın gorutu buabu
tün değişti. Sovyet müdafaası çar~
aiz vaziyetlere düşüyordu. ~ele ~ı~ 
defaaında mühim gol tehlıkelerını 
üstüste üç kornerle atlattı. ~und~n 
sonra topu kapıp k~l~ye !ırmege 
alışan mühacimler.muze. kah çel -

ç ·ı kah el ile nereaınden rast me ı e, .1 •. d f 
1. tutmak auretı e uç e a pe-ge ırse b . 
it aptılar Hakem bu arız pe-

::ıt:ı!rın hiçbirisini çalmadı. 
Yirminci dakikadan aonra hü • 

cumlarımrz gevşedi, Smi~n~f oyu~ 
dan çıkan merkez mübacımın yetı-

Rus hahem 
da yerinde müdahalelerde bulu • 
nanlardandr. Sol tarafta Esat baş· 
langıçta muvaffak olduğu halde 
sonraları Sovyetlerin en iyi oyuncu 
ları olan aağ açıkla sağ iç arasında 
çok hafif kaldı. 

Hücum hattında en ivi oyniyan • 
lar Niyazi ile Fikretti. Fikret, Ka · 
racan'ın yazısının tesirile de ola · 
cak. ilk maçtakile kıyas edilemiye
cek kadar enerjikti. Niyazi de kar 
şıaındaki muavin ve müdafilcrden 
biri ilk devrede, biri de ikinci dev· 
rede olmak üzere iki defa panta· 
lonu ve bir defa da çorabı parça 
parça olacak kadar tekme yediği 
halde hiçbir zaman gayretini kay· 
betmedi. 

Üc orta mühaciım: Naci, Rasih, 
Şeref bir şey yapamadılar. Vakıa 
üçü de gayretli oynadılar, fakat 
Naci ile Seref bu gibi maçlarda mu 
vaffak olabilecek iki iç oyuncuııu 

Dünkü maçtan h~yecanlı bir an 
ı değildirler, Rasih ise dün bir düzi-

Likmaçları 
Fikstürü 

Dün akJ&m futbol bey'etinde bi
rinci kümeye menaup on iki klü • 
bün murahhasları olduğu halde 
kura çekildi ve lik maçlarının bi • 
rinci devre fikatürü kur'aya göre 
şöyle ya~ıldı: 

3 Te~rinisani: 
FENER STADINDA 

Fenerbahçe - lstanbuhpor 
Vefa - Topkapı 

ŞEREF STADINDA 
Beşiktaş - Süleymaniye 
Beykoz - Anadolu 

TAKSIM STADIN DA 
Günet - Hilal 
Gale.taaaray - Eyüp 
10 Te4riniııani: 

FENER STADINDA 
F enerbahçe - T opkapı 
lstanbulspor - Anadolu 

ŞEREF STADINDA 
Betikta4 - Galatasaray 
Vefa - Hilal 

T AK.SiM STADINDA 
Günet - Süleymaniye 
Beykoz - Eyüp 
17 Teşriniıani: 

FENER STADINDA. 
Fenerbahçe - Betiktaş 
Beykoz - Hilal 

ŞEREF STADIN DA 
lstanbulapor - Topkapı 
Vefa - Anadolu 

TAKSIM STADIN DA 
Galataaaray - Süleymaniyı 
Güneş - Eyüp 
24 Teşrinisani 

FENER STADINDA 
Fenerbahçe - Beykoz 
Hili.I - Eyüp 

ŞEREF STADINDA 
Beşiktaş -Topkapı 
Anadolu - Süleymaniye 

TAKSIM STADINDA 
Güneş -Vefa 
Galatasaray - latanbulspor 
1 Kanunuevvel: 

FENER STADIN DA 
F enerbahçe - Anadolu 
lstanbulspor - Eyüp 

ŞEREF STADIN DA 
Beıiktat - Beykoz 
Topkapı - Hilal 

TAK.SiM STADINDA' 
Güneş - Galatuaray 
Vefa - Süleymaniye 
8 Kanunuevvel: 

FENER STADINDA 
Fenerbahçe - Galatasaray 
Beykoz - Süleymaniyc 

ŞEREF STADINDA 
Güneş - Be,iktaı 
Vefa - Eyüp 

TAKSIM STADINDA 
Topkapı - Anadolu 
lstanbulspor - Hilal 
15 Kanunuevvel: 

FENER STADINDA. 
Fenerbahçe - Vefa 
Eyüp - Süleymaniye 

ŞEREF STADINDA 
Beşiktaş - Hilal 
Beykoz - lıtanbulapor 

TAKSIM STADIN DA 
Güneı - T opkapı 
Galatasaray - Anadolu 
22 Kanunuevvel: 

FENER STADIN DA 
Fenerbahçe - Güne§ 
Anadolu - Hilal 

ŞEREF STADINDA 
Beşiktaş - Vefa 
htanbubpor - Süleymaniye 

TAKSIM STADINDA 
Galatasaray - Beykoz 
Topkapı - Eyüp 
29 Kanunuevvel: 

FENER STADIN DA 
F enerbahçe - Hilal 
Topkapı - Süleymaniye 

ŞEREF STADINDA 
Beşiktaş - latanbulapor 
Anadolu - Eyüp 

TAKSIM STADINDA 
Galataaaray - Vefa 
Güneş - Beykoz 
S Kanunuaani 936 

FENER STADINDA 
F enerbahçe - Eyüp 
Beykoz - Vefa 

ŞEREF STADIN DA 
Beıiktaş - Anadolu 
Hilal - Süleymaniye 

T AKSJM STADIN DA 
G~lataıaray - Topkapı 
Guneı - lstanbulspor 
12 Kanunuaani: 

FENER STADIN DA 
F enerbahçe - Süleymaniye 
Vefa - lstanbulspor 

ŞEREF STADIN DA 
Be4iktaş _ Eyüp 
Beykoz - Topkapı 

TAKSIM STADINDA 
Galatasaray _ Hili.1 
Güneı - Anadolu 

ye f~ntaziye kaçan. açıkları besli
yemıyen oyunile hücum hattında 
hiç faydalı olamadı. 
Takım genel bakımla candan 

oyn"dı, aeri ve enerjikti. 
Misafir futbolcülere gelince ta· 

kı:mda, ötekilerinin üatüne çıkarak 
parlıyan ve göze bat41n iki oyuncu 
vardı: Sa~ açık ve aağ iç. Bu iki o
yuncu müdafaamız ve kalemiz için 
daimi bir tehlike o•dıılar ve Sov • 
yet takımını aüriiklediler. Smirnof 
un beraberlik savrııı da sağ için ye
rinde verdiii çok güzel bir pu ne· 
ticeainde oldu .. Ötekiler fevkalade 
bir oyun göatermemekle beraber, 
top bekletmemek, oyuncu marke 
etmek, biribirine yardım etmek ve 
enerjik oynamak huauılarrnda çok 
iyi idiler. - S. G. Savcı 

Tenis Maçlarını, Dün, Yine 
Sovyet Sporcular Kazandı 

Sovyet-Türk spor 
temaslarının şehri -
mizdeki ikinci serisi 
gene tenis maçlarile 
başladı. Tenis müsa
bakaları da, ikinci 

futbol maçı gibi, bu l•••~l• 
sefer Beyoğlu tara -
hnda idi. Dün saat 
on ikide Taksimdeki 
Güneş klübü tenis 
kortlarında gene Sov 
yet büyük elçisi Ka
rahanın ve seçkin 
spor meraklılarının 

huzurunda iki singl -
maç yapıldı. tık maç 
Negrebestski ile Se • 
dat arasında idi. 

Ilk geymi kolaylık 
la ve Sedadı 1 S te 
bırakarak Sovyet te -
nısçı aldı. !kinci 
geym hayli çetin ve 
güzel oldu. Sedat üç 
vole karşılayıştan son 
ra mükemmel bir pla 
se ile iyi bir başlan-
gıç yaptt ve iki defa --~-ır: 
beraberlikten sonra 
geymi aldı. Bundan 
sonra 11rasile üç gey 
ıni gene Negrabetski 
kazandı. Sovyet te -
nissinin 4-1 vaziyete 
hakim oluşuna rağ • 
men altıncı geymi 
Sedat hasmini 15 te 
bırakarak aldı. Neg
rebetski buna hemen 
bir Lav geym almak· 
la mukabele etti, fa- -kat sekizinci geymi 
kaybetti. Şimdi vazi· 
yet Sovyct lehine 5-
3. Dokuzuncu geymi 
Sedat seti kaybetme· 
mek için epey uğraş 
tr ve beraberlikten 
sonra Sovyet lehine 
set bol vaziyetinde 
dabl fot yaparak seti 
6-3 kaybetti. lkinci 
set te ilk geymi bu 
sefer Sedat kazandı, 
faakt epey mukavc· 
metten sonra ikıncivi 
sonra da koll\ylıkia 
üçüncüyü kaybetti. 
Bununla beraber bu 
setin başlangıcı he ~ ı 
men müsavi gidiyor· 
du. Netekim dördün 
cü geymi Sedat aldı 
ve bir lav geym ver-
dikten sonra setin bit 

_,.iT 
çekijıııne neticeainde. 
altıncıyı kaazndı. 3 • 
3 durumundan ion-

Rus oyuncunun güz.el bir vurU§U, 

ra enerjisini kaybetmiş gibi gorunen 
Sedat karşısında Sovyet tenis
çi önce bir lav geym. sonra da 
Sedadın epey gayret göstermesine 
rağmen bir geym daha alarak birinci 
sette olduğu gibi gene 5-3 vaziyete 
girdi. Ancak bundan sonra Sedat bü
tün gayretini kullanarak epey çekiş
meden sonra evvela bir geym, arka
sından da bir lav geym aldı. 

5-5 den sonra Negrebetski bir lav 
geym, sonra da iki defa beraberlik~ 
ticesinde gene Sedadm dabl fot'iyle 
son geyrni aldı ve bu seti de 7-5 ka
zandı. 

Sovyet tenisçisinin 6-3, 7 .5 kazan
dığı bu maçta, Sedada nisbetle bas
mi daha enerjik ve vuru~ları daha 
komple idi. Hele Sedadm sıkıştıkça 
yıtpmak mecburiyetinde kaldığı lob
!arı sahanın herhangi bir noktasından 
falsosuz olarak sonaşla karşılayışları 
mükemmeldi. Buna mukabil, Sedadın 
her iki set holde dabl fot yapışı bile 
kendisinde hasmına göre enerji ve 
mücadele noksanlığını gösterir. 

Bu maç çok daha hararetli ve çok 
daha güzel oldu. Suat çok iyi bir oyun 
çıkarmasına ve hasmını pık müşkül 
vaziyetlere dü~ürmesine rağmen 6-4 

Flöre Maçları 
Eskrim müsabakalarında Flöre 

maçlan dün ak~am büyük bir kalaba
hk önünde Maksirn salonlarında ya
pıldı. Sonuçlan aşağıya yazryoruz: 

Ekrem - Sermet 5 - 3 ( Sermet ga
lip). 
Bağdanof - Zebregof 5 • 1 (Bağda

nof galip) 
Scrmet • Bedii 5 • 3 (Sermet ga

lip) 
Kilmof • Lebrenof 5 • O {Kilmof 

galip) 
Bedii - Ekrem 5 ·O (Ekrem galip) 
Bağdanof - Kilmof 5 • 3 (Kilmof 

galip) 
Sermet • Debrekof 5 • 3 (Sermet 

galip). 
Bağdanof - Bcdü S • O (Bağdanof 

galip) 
Kilmof • Ekrem 5 • 2 (Ekrem ga

lip). 
Zabrckof • Bedii 5·3 (Zabrekof 

galip) 
Bağdanof - Sermet (5 • 4 (Sermet 

galip). 
Ekrem - Zcbrenof 5 • 2 (Ekrem 

galip) 
Kilmof - Bedii ( 5-0 (Kilmof galip) 
Bağdanof-Ekrem 5-3 (Bağdanof 

galip). 
Kilmof Sermet 5-2 (Sermet galip) 

Suat, Rcu tenisçisi 
6-4 yenildi. Bu maçta Midivaıtl'niıı 
kullandıgı enerJi ve gösterdiği müca
dele kabiliyeti cidden takdire değe • 
cı:k kadar yüksektir. 

Birinci geymi Suat. ikinciyi Midi • 
vani, üçündiyü Suat, dördüncü ve 
beşinciyi Midhrani, altıncıyı epey bir 
çeki ·meden ve iki beraberlikten son .. 
1'a Suat, yedinciyi Midivani, sekizinci 
yi Suat aldılar. 

Son iki geym çok hararetli oldu ve 
ikisinde de Sovyct sporcusu üçer de
fa beraberlikten sonra galebeyi temin 
etti. 

Ikinci sette ilk geymi Midivani, 
ikinciyi Suat, üçüncüyü Midivani, 
dördüncüyü Suat. beşinciyi Midivani, 
altıncıyı Suat aldılar. 

3.3 beraberlikten sonra Suadin ye
dinci geymi alması ve arkasından da 
sekizinci geym otuz sayı temin etme· 
si bu set'in tenisçimiz lehine dönece .. 
ği ümidini veriyordu. Fakat Midiva· 
ni asıl bundan sonra bütün eneriisi
ni ıhayrt'te değer bir şekilde kullana· 
rak evvela Suadin sayısına yeti~ti. ı:ı 
geymi aldı. 4-4 oldu. sonra da iki 
heyrn kazanarak bu seti de 6-4 bitir· 
di. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara, 14. A. A. - Hava tehlike· 
sini bilen iıyelcr listesi: 

Has.an ve kardeşi Yumukoğlu, 

Afyonkarahisar 20 ; Osman ve kar
deşi Abdi oğlu 20; Hasan Yabuz oğ• 
lu, Denizli 20: Mehmet Mustafa Kap
tanzade, Antalya 60: Ahmet Baki 
Ytı cı oğlu 20; Hüseyin bericizade 
50 Mehmet Ali llacı Ahmetzade 100 

li lmi ve Naim Fındık oğlu 45; Loit 
V purları Accntası lskentler Kabalo-
tu 100 · Saffet ve Tevfik Yavac;zade, 
Manısa 30 ; Halit ve Mehmet, teci· 
mer 2 Ahmet, Salihli manifaturacı 
20: Mehmet oğlu Mehmet 25 i Ha
san Balcı, Kırveliden 30: Hasan 
Hüsnü 20: Ali Rıza, Kln•eliden 20; 
Ahmet Uysal 20 : Hasan ve Durmuş, 
tecimer Akşehirden 130. bir defalık; 
lsmail doğramacı Şile Balibey M. te· 
cimer 20: Emin Çınar oğlu, Ktzılca 
K. tecimer 20. 

Umumi tasnif neticesi. 
Birinci Sermet, beş miisab;ıkada 

beş galibiyet, ikinci Kilmof beş mil· 
sabakada üç galibiyet, iki mağlCıbi • 
yet, iiçüncü Bağdanof, dördüncü Ek
rem. beşinci Zeberkof, altıncı Bedii. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
NGiLTERE VE iTALYA 

/tal ya 
Fena 

Zemini Ve Zamanı 
lntilıan Etmiştir! 

.. Le Journal" elan: tır. lngıltcre e&cr ıimdiye kadar du· 
şlınmemı c bugun bunu dilşunmeli • 
dir. Fakat İtalya da dü~unmelidir ki. 
lcna tutulmuş sıyasal bır İ!. dunyayi 
'l:Ahim bir hale sokabilir. Şımdıye ka

Ras Seyum ile Harpien Evvel Yapılan Bir Mülakat 

Adua'nın düşmesinin ehemmiyeti yoktur, 
çünkü mukavemet noktalarımız geridedir İtalyan • Habeş anlaşamamazlıgı • 

nın ne glbı bır tekamUI takıp edeceği 
ve ne suretle netıcelcpccegını hiç kım 
se bılmez ve bılemez. Fakat bu fırtı· 
n nın ne suretle ıukıinet bu abılecegi· 
nı ve bulm sı lizımgcltl ını bılmeyen 
de yo'k gıbıdır. Bunun açın lngıl ere
nın düşi.i mesi, etraf na bir go atma-

dar bırçok kereler söyledik. Italyamn il 
kendısı lçın müstemleke ımparatorlu· Harp Hazırlığı Yapmıyoruz, Çünkü Her Habeşli Başlı Başına 

Bir Askerdir Ve Anadan Doğma Muhariptir ! k fıdır lngi t re, gorecektır kı bu 
anda ihtilale ve Almanyaya hizmet 
cdıyor Italyan fat zmı, bolşevızmin 
yerme geçmesınden y rmı dört saat 
evvel du meyecektır. Ve reJımin de-
ışuğinı ögrenmek ıçın kararname bı· 

k çıkarılmayacaktır. Çunlni dıktatör
.Juk her ele uyan bır sılahtır. Bu tak
dırde Moıkovanın Romada b r mu
Tahhaı komiaerı bulunacaktır BurJU· 
va ar hamal olacaklar ve ıntikal t.arı
kıle bu hamallar dcvletın en yüksek 
mevkılerıne gcçcccklerdır. O zaman 
kom ular kendılerınl gostermeğe baş
ı yacaktır Roman n Brenner uzenne 
Yoldaş zabıtlerın kumanda ettığı Yol 
daş a kerlerden murekkep alaylar gön 

erd ğı g n, Almanya partiyı karan
mış olacaktır Almanyanın büyük Av· 
rupa hegemonısını e de etmek hülya
sı, hemen de hıç bir sıllh patlamadan 
gerçekleşmıı olacaktır. Avusturya, 
Macanstan, Lehistan da belki de ona 
iltihak edeceklerdir. Yalnız küçi.ık 
andla!manın ne yapmağa mecbur ola· 
cağını ve ne yapacağını bilmek kalı
yor Fakat meselenın hallı de uzun 
'Unnıyecektir. 

lngıltere ne yapacaktır?. 
Almanyanın azami surette kuvvet 

kesbetmeı ne müsaade edecek mi ve 
c.nunla deniz'er hakimıyetinde musa
baka a mı gın eccktır?. 

Yahut, lngiltere, Almanya tehdidi· 
nın fazlalaştıgını hatta İtalyan teh· 
<lıdınden hın kere fazla oldugunu an· 
Jayarak fılosunu Baltık denızıne mi 
~ nderecektır?. 

Bu ıkı sureti hal hep bir ayardadır 
veyahut hıç bırinin kıymeti yoktur. 
Ingıltere, kendiaınden ve kendi gu • 
"enhğinden bahse mele için, hemen 
bunu anlayacaktır. Ingıltere, o anda, 
dUnyanın ikl veya Uç denızinde bugu· 
ne kadar ıht'yatlı davranmıı ve kendi· 
sınden lüzumu kadar bahscdi"memiı 
olan bır kuvvetm seferber bale getı
rildiğıni gorecektır Bu kuvvet Japon 
kuvvetıd r. Inıılteıe, bırcok llilnfflc
r n duny n n dl ltt!l1Nttt"cıtarmın ha
r talarını masaları u erme yaydıgı za
man pa ıf k ve H "nt Okyanuslarının 
h rıtalar na bir bakmalıdır.. Avustu
ı !yayı, H ndıstanı. du,Unmelidir. E • 

er mukadderat hır gun gelip Japon· 
ya} ı da bu kar ıklıgın ıçine bıraka -
c k olur a, Ingı tere için bu ün hava
i.arda cephe kurmak çok &iıç olacak· 

ğu kurmak ıstemeııinde hın kere 
hakkı vardır. Italya buna Ingi tereyi, 
Hındıstanı npta, Fransayı Konguyu 
zapta ıevkeden kanunlardan daha 
kuvvetlı kanunlarla sevk ve icbar edlı 
miştır ltalya buna hepsının üstüne 
çıkan. büyük açlık kanunu ıle sevke· 
dılmi,tir. ltalyanın çok niıfusu var • 
dır, ve fak r olan toprağı bu nüfusu 
besleyemıyor. Şimdıyc kadar, göçmen 
lik on1' bırkaç yuz bin kitıden kutta· 
rıyordu Fakat her tarafta hüküm ıU· 
ren buhran kend~ıne butUn kapıları 
ve biltun dunya memleketlerini kapa· 
mı,ur Bu sebeple ita ya yeni mabr~ 
ler aramak mecburıyetındedır. 

• 
Fakat Itılyı zamanı. fena scçmıştir. 

Aynı zamanda zemıni de fena ıntıhap 
etmıı ır. Mısır ulusaeverlı~iru tchli • 
keyc dütilrmeden kendi hesabına Ha 
bı:ti.standa ycrleşemiyen Inıiltere, O
rada batka bır milletin yerleımesine 
bir tilrli.ı tahammul edemiyeceğıni a
çıkça sbylem §tir. Hint yolları ve Ka· 
!ııreye giden Kap yolları, lngi tere • 
nin, iki mUhim •ıryanıdır. ltalya bunu 
du,unecektı. Daha bugün de dlıtüne
bllır. ltalya, Aduayı almakla, 1896 da 
!Uphe getırcn lekeyi silmıştir. lngil· 
tere, ltalyanın uzerınde çok kan dök
muı olduğu bır toprakta bayrağının 
dalgalanmuını menetmekle çok bar -
1.ıarca ve tehl kelı bir harekette bulun 
mu' o acaktır Ingiltere, toprak kazan 
aırmak suretile, ltalyaya meselenin 
zevahinni kurtarmak imkanlarını bı· 
rakmamuında haksızdır. İtalya da.Su 
dan hududuna k dar zaferini takibe 
yeltenırkcn çok mü~ki.ıl bir işe giriş
mıı olacak ve bugtin dünya barışını 
dü§ilnen birkaç millete bu iş'n pren • 
ııplerıni oldukça mUşkUlitla kabul et 
tırcbilecektir. Romadan gelen bir tel
graf, lta ya hareketinin Adua'da asla 
durmayacağını ve bunun Eritre ve 
Somalinin gUvenliklerini temin ne ya
rayacak dağlardaki mevzilere trişin • 
ccye kadar devam edccegini bildiri • 
yordu. Goruldiıgüne ıöre Adi.sabaha· 
ya yüriinmek ıs enmıyor. Demek olu
yor kı ıhtıyat v aliır~e antık yak
la ılıyor. ltalya resmen bu noktaı na
zarı ılan eder ve lnfiltercde Italyaya 
ulusal izzetı n fsini korumak gibı meı 
ru olan bir tavız bahşederse dilnya 
su hu kurtanlmı• demektir. Aksi hal
de en büyük. hatti en kanlı bır ser
güzctte gırıtilmit olacAktır. 

Jean Mlırtet 
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Bır müddet sustular. Brixan sor· 
du 

- Kadın buradan canlı mı çıktı, 
cansız mı' 

- Canlı çıktı zannc<lcrım. 
- Acaba kocası da canlı c;:ıktı mı' 
- Orasını si tahkık ediniz. Ben 

hıcbır y bılmiy rum. Ben belki ya· 
nm saat kadar bayılmış. kalmışım. 
Fakat Bag kılıç kullanmasını bılir 
hal 

Brixan çatıdan mah ene kadar, 
şatonun her tarafını aradı, nekııdar 
h zm('tçı varsa. hepsını çagırdı. Hiı· 
metçllerden ancak bir tanesi yarım· 
yamalak Hollandaca bıliyordu Öte
kiler sadra şıfa verecek cevaplar ve· 
remıyorlardı 

KUttiphancye dönerek bütlln llm· 
balan yaktı · 

- B:ıg nerede) dedı. onu da gör
m k ıstıyorum. 

- Ç k p gıttığını ıoyledım. E er 
i anma anı • 

Gre ory zıhancsındeki yaya bas-
t .apı açıldı fakat kımseler çıkma· 
dı 

Rirc'Jcn: 

Brixan bir elınde tabanca. öbür e· 
tinde cep lambası oldugu halde dik
katle ve teyakkuzla maymunun oda
sına girdi. İki odayı dolaştı. Terte· 
mız •• Yalnız ıcerde kerıh bir hayvan 
kokusu var Bir karyola, çarşaOar, 
yorganlar •• lçı Hınt cevizi dolu bır 
dolap .. Dalma akan bir musluk suyu. 
(An lası lan Bag bir musluğu acıp 
kapama mı becercmıyordu) . Maymu
nun öğleden sonra uyku keıtirdigi 
ani ılan eski bır koltuk. 

Brıxan •imdi Bag'ın buradan na
sıl gırip çıktıgını anlamıştı. Çıkt•ğı 
yer, yerden bir buçuk metro irtifa
da camsız. perdesiz biıyuk bir dclık
ti Bu delıkten a agıya dogru demir 
bır merdıvcn sark tılmıştı 

Burada hiçbır kan izi yoktu. Baıg· 
ın bır gece evvelki mdthiş aahneye 
iştırak etti ini gosterccek alametlere 
teaadUf edilmiyordu. 

Detektıf tekrar kütiipbaneye ıele· 
rek, ıra,tırmalanna devam etti. Ye
ni hır şey bulamadı Nihayet bir gece 
evvel saklandığı küçük salona lirdi. 
Orada pencerenin demirınde ba~ 
izler g8sterdl. Bir çıplak ayak izi 
vardı . Ağır bir cismin bu pencere• 
den dı•arıya sıirüklendlline hükme
dılebılirdi. 

O ıırada Brixan'ın Chischeıter'e 
gonderdigı oHSru iki polis komiseri 
ile ve hep bırlikte bahçede araııtınnı· 
ya devam ettıler. 

"Pari.a.Soir" Jan: 

Harp ba,ıamndan bırkaç hafta ev
veı. on beş giın kadar Ras Seyum'un 
yanında bulunmuştum. R a ı Se
yum 'un yanına gelmek için bugiin 
ltalyan ordusunun Adua'ya gitmek 
lizere geçtıklerı yollardan ve merha
lelerden geçtim. ltalyanların maruz 
kaldıkları güçlükleri anlamak için, 
ltalyan • Habeş hududundan yani Ma
reb'den Adua'ya kadar olan yo dan 
geçmek lbımdır. 2 000 • 2.SOO metre 
;r i.ıksekliiindekı dağlar arasında. ke
narında uçurumlar ve içinde sivri ka
yalıklar bulunan büyük yarıklar etra
fından geçen dar ve keçi yollannın 
dogurdugu guçlüklcr hakkında bir fi. 
kir peyda etmek kabıl değildir. 

Bu yollar bırçok yerlerde kuruyan 
nehir yataklarından ibarettir ve su
ların bıraktığı izler tak p edilir. Ba
zan taş parçaları, kaya kümeleri yıkı
lır. I tc ltalyan toplan bunlar üze. 
rine yuvarlanmıştır. 

Kuçuk bir Habeş şehri olan Adua
yı goren en son Avrupalı oldugumu 
duşiıniıyorum. Bundan birkaç hafta 
evv.el Prens Seyum ordusunun ileri 
ge,enleri mızıka ile beni kartılamak 
için şehrin kaprlanna kadar gelmiş
lerdi Ben de altın yaldızlı takımlar
la siıslu bir katır uzerinde tebıre gi
riyordurn Hemen bana tehtrin goruJ
mcge değer yerlerini, mektebini gez
dirdıler. Sonra bana goııterılecek kıli
seden başka bır şey olmadığmdan do
layı ozür dilediler. 
Prenı Seyum 1872 de Habeş impa. 

ratoru olan Yohannes'in tctrunudur. 
Yohannes derviı'ere karşı açtığı bir 
muharebede öldürUlmüı ür. Bu vak'R 
Menelik'in memlekette karışıklıklar 
çıkarmasına ve kendisini Prenı Se
yum ailesinin zararına olarak. impa
rator i~n etmes nı; fıwt VAraıiıtir. 
Prens Seyum. Ita1van GeneraU Banı-

tieri"nın bozgunlu undan evvel AC!u
a'da İtalyan bayrağının dalgalandı#ı
nı goren bır adamdır. Bugun Ras Se
yum ikinci defa olarak Adua'daki ıuı
rayından koğulmuş oluyor. 

Bu saray bir tepenin Ustünıie ya
pılmış. biitün Adua'ya hikim. müteva. 
zı bir kulübeden ibarettir. Oteıindon 
berisinden dağlar fışkıran bu güzel 
manzaraya, Prens Seyum ile beraber 
kac kereler h'lkmı,tım. Prens Seyum 
bana demişti ki: 

- Bu dallan görüvor musunuz. 
ltalvanları durduracak bunlardır. Biz 
hic;bır harp hazırlığı yapmıvoruz. 
Çünklı her Habeşli baı11rbaşına bir as
kerdir. Efradımızı talim ve terbiyeye 
liızum gormiıyoruz. Ciinkti onlar ana
dan do ma muharintirltr Bana re
lince: Benim vazifem muavyendir. 
Yapacak bir işim vardır. O dı.ı müs
tevl"leriıı i'cri yürüviısılnU alıkov
maktır ki. bu savedc arkadaki ordu
nun yctişmcııl için vakit kazanılnııs 
ve i!;te o zaman harp başlamış ola· 
caktır. 

Adua'nın alınmasına mani ol•bılir· 
sem iyi olur. Fakat olamazsam Adua
nın dlişmeslnın bizim için hiçhir 
ehemmiyeti yoktur. ÇünkU biJ:im mu-

Kaçanın izi kolayca takip edili
yordu. Kaldı ımlarda kan izleri var
dı. Kırılmıt dallar, ezilmit yaprak
lar ve çimenlerde çıplak bir kuçük 
bacağın ızı vardı . Ondan sonra izler 
sebze bahçesıne doğru kayboluyordu. 

Gelen komıserlerden Lylc sordu: 
- Mesele 'unu anlamakta.. Kim 

gbtiirüyordıı. kimi iÖtiırUyordu? 
Brixan kısaca vazıyeti kendisine 

anlattı. 
Lyle dedi ki; 

- Galiba hunların her ikisi de şa
toda oldurtildüler ve Bag ccsetıerini 
alıp götürdu. Odasında hiçbir kan ızi 
bulunmadığına g8re. demek ki Bae 
cinayetten sonra bır daha oraya don· 
medi. Ege r mavmunu bulursak. bu 
esrarı hemen anlarız Bana <Syle gcli· 
yor ki. Gregory ''Boğazkesen .. in 
ta kendiı:idır. Geçen ıün bir lıraatı
nı getirip kendlsile cörlittilm. Fana· 
tik adamm biriıi o .. 

Brixan declJ ki : 

- Ben iıe pek isabetli dütündil· 
ğünüzU zannetmiyorum. Benim tah
minlerim belki ıbin tuhafınıza ıider. 
Fakat Gre~orynin aradıtımı.ı katil 
olduiu tahakkuk ederse, doırusu 
çok hayret ederim. Bag'ın odaaında 
hiçbır kan i:tı bulunmaması. benim 
de zihnimi karıştırıyor. faru:iyeleri· 
niz bu noktadan dogru olabilir. Şım
diki halde, yapacagımız •ey, ben ka
rargahla konuşuncaya kadar .-toyu 

kavemct noktalarımız memleketın en 
gerisindedir. 

Prens Seyum bundan sonra bana 
bazı sualler ıormağa başladı: 

- BugUn Aımara'da aıagı yukarı 
neluıdar Italyan bulunduğunu bilıyoı 
musunuz? 

O. benim ıilkfitum karşısında gü
lümsemeğe bat)adı. Onunla beraber 
ben de güli.ıyordum: 

- Tabıt ıiz benden daha iyi bilir
siniz. 

Dedim ki: 
- Fakat casusluk vasıtalarınız ne

dir? 
Ras Seyum bana itimat etmediği· 

nl g<>steren bir tavırla baktı, bunun· 
la beraber dedi ki: 

- Unutmamalıdır ki Eritreli siyah 
ukerler. eski Habe§lilcrdir. Bu yer
li askerler arasında mUttefiklerimiz 
vadır. Onlar ıçersinde Habeşistanda 
akrabaları olanlar bile bulunu1or. 

Raıı Seyum bundan sonra bahsi 
değiştirdi. Yeni İtalyan konsolosu
nun Aduaya gelişine hayret ettigini 
söyliycrek dedi ki: 

- O ıelcı{ı gıbı değildir. Bu kon
solos dostum değildir. Bizi daima 
tecesıus edıyor ve §Chirde hiç kimse 
kendisini sevmiyor. 1 

Bir giln Raa Seyumun sarayına 
giderken yolda, aaraycbn çıkmakta 
olan İtalyan konsolosuna rasgelmiş· 
tim· Kon&<>los geçerken bana: 

- Biraz sonra Asmarada göruıi.ı· 
ruz. Demişti •• 

Harp baıtlamazdan biraz evveline 
gelinceye kadar Raa Seyumun evinde 
her şey sakindi. Prens karısı ve ye
di yaıındaki oglu Man&"<IO ile yaıı· 

R., s.,,,..,,..,. ulterlcri 

sıkı bir muhafaza altında bulundur· 
malırttr. 

O ttnada, bahçt>nin öteıini berisi
ni arattıran komıser geldi, ıatonun 
apaçık duran kilçilk arka kapıımın 
yanında da izlere raageldiğlni söyle
di. Hemen o tarafa gittiler ve ayni 
ızlerle karıılastılar KUçlik kapının 
içinde ve dışında kan lekeleri var
dı. 

Bır yıgın kuru otun üz('rine de bir 
vucudun uzatılmış oldugu. otların 
bır vücut cesametinde basılan halin
den belliydi 

Fakat kapının öte tarafındaki tar
lalarda biltun ızler kayboluyordu. 
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Gençler, hırlerinde ve fiklrlerınde 
nedense pek kararlı olamıyorlar. 

Adele de evine bir delıkanhyı çaya 
davet ettili zaman, hiçbir ~lçU kul· 
lanmıt deli1dl. 

Brixan bUtiln ıliratile Londraya 
uçup giderken, Adete stlldyosunun 
ihtiyar direktörüne yaklaıtı, bir rica
da bulundu. 

- Elbet, elbet. öğleden sonra ta· 
mamiyle ıerbeıtıiniz. Ben de zaten 
bir program teabit etmedim. 

- Siz benım portrelerimi yaptır· 
mak istiyordunuz. 

- Tabii. Bu işi de yarına bıraka· 
biliriz. Yalnız bana tunu söyleyiniz. 

itana Ra. Scyum H 

yordu EvinM kald1tnn ılinler onu yüksek bir nitanı vermek için ya~ 
lan törendi. Bu ıef, Adiaro havaliıd 
kumandanı S.ilr Salhabc idi 

hep yastıklardan yapılmıı tahtı üs
tünde hareketsiz bir halde gördtim 
GUnUn hadıseleriyle pek az me~gul 
oluyordu. 

- Mukadderat allahın elindedir, 
elimizden bir ıey ıelmcz •. sözünü da 
ima söylerdi. Gördüğüm yegine 
harp tuabtlru, bu kabile tcfine, en 

AduaJa ilttttt._ 

Bu yeni film ıçin kendinize ıüveniyor 
musunuz? 

- Ben mı? Doğrusunu ıöylemek 
lizımgelirse hayır 1 Öyle ıinirlerim 
ı~erillyor ve öyle korkuyorum kı, ıı· 
~e nasıl tll'lniyetle cevap verebı1irim, 
Ben rUyalanmda kcniimi muvaffak 
olmut fllmlcrımde görüyorum da, 
Byle sevınıyorum kı .. Fakat hakikat 
oy le mi ya? • Her şey hazırlanıp da 
ııiı: ''Haydi çevirıvoruz.. demiyor 
muıunuı, ben naaıl aldıgım bu ,uıcl 
işi ba,aracatım diye tltrıyorum. 
Sonra kendimi toplamaga cah ıyo· 
rum. Sıı hatala ınu tashih edıyorau
nuz Mttell bur111 pek acemice ol· 
du, batını&ı biraz sert çevirdiniz .. 
gibi ıh tarlarda bulunuyoraunuı Ve 
ben dt bunları hakikaten öyle yaptı· 
iımı hlsaedfyorum. 

- Fakat timdi ahttınıı .ıannedi· 
yorum. 

- Oh. çok alrttrm· Makine batla· 
ymca kendimi tamamile rolüme ,, ... 
rlyorum. 

- Stellıyı ıtsrdUnU. mil? Sise ht-
11 kafa tutuyor mu? Fosı ıeldl mi? 

- Hayır, Stellayı birkaç gündür 
ı<Srmedim. Fakat dUn akşam Fo11'u 
ıördüm. 

Eski senaristi hanıi ıırıp tesadüf· 
terle gördUfünU söylemedi. Kneb
vorth da sıkıttırmadı· 

Knebvorth şunları öğrenemedi. 
Foss koşe başında duran bir otomo· 

Prens Seyumun blitun ümitleri 
onda idi Çünkü bu kumandan ıim
dıye kadar 32 muharebe kazanmtf" 
tır. Şimdi, gazetelerde öldüğünl 
okuyorum. Aynı zamanda şeflerin• 
den Adera da olmuştur. Bu adam Al· 
manyada tahsıl görmUştü. 

Memlekette az çok kral gibi yaşı• 
yan bu ~arirı adamı asla unutamıva• 
cAğrm ÇünkU bu adam. d~nildiğine 
"8re. top lru11anme•m• Mhrdi ı.e.Alii 
manla mU99vi urctte çarpıflnilf8 
muktedirdi. 

Sonra gordııklerim arasında co1' 
muessir bir manzara tcşkıl t-den ve 
bende tesır bırakan bir ey daha var· 
dır ki. o da. gece jünduz ıokaklarda 
i'ltılen dıkis makıneıi sesleridır. Bu 
faalivetin ıebebıni anlamak i!tedim 
ve kadınların. l"tkr.klcrin savaş l!ünU 
iiyebilmeleri için, üniforma diktikle· 
rini öğrendim. 

Macaristan 
"Budapc.ti Hirlap" clattı 

Geri kalmış ve esır tıcareti yapan 
Habeşıı an ıçın yalnız b r Avrııpa 

şehri bile tahrıp edilemez. Hukümct 
adamlarının böyle bır tehlikeyı vucu• 
da getirmekle deruhde edecekleri 
mcs'uli> et çok bUyUktUr. Bu sebeple, 
Macar efkarı umumıvesı vazıyctın 

ınk şafını ıoAukkanlılıkla ukıp edı· 

yor ve ltalyanın me,nı isteklerini ka• 
bul ettirmek ıçın urfett1ğı gayret e-

l 
re Avrupanın barışını temın için, mil· 
zaheret edıyor. 

bılin ıçıne oturmuı bır adamla gorUt" 
muştü Adcle bu mulakata bir gece 
evve1 •ahit olmuttu. Beyaz, iri bır 
pırlanta ılc sustu bır kadın elı, oto 
mobil har ket ederken Foss'a dostr 
ne selam vcrmiıti. 

Adcle, odasına donmezden evvel. 
evveli paa'1'thanenın, sonra çıçekç· nıl1 
önllnde durdu Salonunu gUzt'lle~tır"' 
mck içın pastalar çiçekler aldı Y l· 
da Brixan gıbı cıd bır adamın il e-
rinde nasıl ca ıbeh tesırlı bır hare· 
'kette bulunabılcce du1unUyord\1. 
Guzcl bır kız old nu bıliyordu. 
fakat ıUıelli in de a sathi aclarll· 
tar Uurınde tealr b ı l<"cetinl b I· 
mfvor delildi Karakteri ıaf lam er· 
kekler. 1r tarda rüzf'lllkten daha çok 
ba•k• ,eyler de ararlar. 

Brixan ıse b 6yle ıamane donju
anlarına benıeınlyordu. 

Genç kıı aaat dlSrt buçulcu ıtya· 
r•tçialnJ bekliyordu Saat bete çeyrek 
kala, kapıyı açtı, tokatı bıktı. Saat 
bette kimse ıetmeyince, blraı dar• 
Pft• falırat flloaof oturup kendi lcell"' 
dine çayını içti. Ondan aonra da bı." 
metçl1e manyı toplam11ını MSytedi. 

Brlxan vcrdltı randevuyu unu~
mu, mıydı? Pek tabii olarak deh· 
kanlının ıelmcyi•ine kendi kafaı n· 
da bazı ma eretler bulmıya çalı9tı· 
Bir tarftan canı sıkılıyor, bir taraf 
tan kafasında bulduğu mu.:eretlt'ri 

(Arka ı v r 1 
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Askeri Vaziyet 

On Üç Günün Kısa Bir 
Blançosu Ve iki 

Ordunun Son Durumu 
Süel Muharririmiz Yazıyor: 

giilt~ya • Habeş harbinin on üçüncü 
biJ?u oldu. Bu on üç günün kısa bir 
tn ançoıunu ve iki tarafın süd dunı· 
.... un

1 
u cephelerdeki vaziyelde beraber 

"Zoy e nıutalea ebnek mümkündür: 

Blanço 

:ı\~talyanlar !imalde Adua • Adigrat • 
r •uma yerleştiler. Şimali garbide Se 
~~ ~ehri boyunda yapmak istedikleri 
1i çuk hareketler muvaffak olmadı •• 
•. abeşliler muntazam orduları ile de
ftıl, Çel~leri ve kabile reisleri ile 

1 alyan krt'alarmın kar§tlanna geçti -
der 'Ve çarpıştılar. imparatorun dama· 
~ YUrduna ve orduıuna hiyanet etti. 
d akalle'ye kadar inen 40 kilometre 
d erinHkteki hattın anahtarını General 
~ Bono'ya tesfon etti. Şimali ıarkide 
lcu \lla.ali dağından ilerleyen Italyan 
n VVetlen Danakil cölündedir)er. ilk 
IUnlede Ouollo'yu tutamadılar. Ce • 

~Pt.a üç noktadan taarruz yaptılar. 
d olu, Mustahil, Damot mmtakalann
.,:11 ... burada merkezden Chebeli nehri 

.Yllndan 50 kilometr~ kadar ilerile
llıı§lerdir. Damot bölgesinden ilerle
Yerı kol en kısa yoldan Harrara \l&r· 
tlıak istiyor ve timdi son gelen tel· 
&ı-af haberledne göre lngiliz Somalisi 
Cenup hudutlarındaki kabilelerle sa • 
;;§•yor. 13 günlük muharebelerde 
f abe§ler topçu, tayyare, makineli tü-
elc ateşi altında bir hayli ölü, yaralı 
~ 1 tal yan kaynaklarma göre 1500 

rı fazla cm vermişlerdir. 
l Ingiliz kaynakları Süveyşten 2000 
I lııJyan yaralısmın ve 10.000 de Ma. 
Ôry~lrrun geı;tiğini haber veriyorlar. 
d.!1 uç gÜndc dört ltalyan tayyaresi 
~ü~~ü~. Mussolininin darnadmı_n 
d:. lle yı bombardnnan e<len uçagı 

<>rt kurşun yarası almıştır. Habeşlere göre bugüne kadar sübay, aım o
~.rak 150 ye yakın eı;fr, 1000 e yakın 
~fenk, 25 e yakın rni'nlyöz alınmış, 
f tank hasara uğratılmış, 2000 den 
az~ asker ve zabit Aduada kılın.,tan 

"...:..:t_! • :ır 
!i•UUIU§tir. 

• Gene Romaya göre ~imdiye kadar 
'fral edilen Habeı arazıai 4,000 kilo-
~tre murabaıdır. Son on üç günde 
J talY_adan Habe§ cephelerine yeniden 
~ bıne yakm asker ve zabit gönderil
~§ .~e birçok fen kıt'ala.rı, gazlı, mo
arlu harp vasıtaları sevkedilmiştir. 
unların çoğu yoldadır. 

1 
Habeşler seferberliklerini bitirmiş

e.-, kendi erkanı harbiyelerinin planı
(' göre tayin ed.i!en mmtakalarda yer 
e§nıiılerdir. 

k ~günün bilançosu ve dün akşama 
da cephelerdeki ıüel durum bu -

llt, 

Ne yapmak istiyorlar 

On üç günlük harp vaziyeti iki ta
tafrn da ne y.ıpmak istediğini a:zçok 
Qnla.byor. Italyanlar ikinci hamlede 

timalde hiç ohnazsa Makalle - Abba -
Debrcaboi hattıru tutmak istiyorlar. 
Uçüncü hamJede kendileri için iniş 
hattı sağ cenahtan Debratabor, sol ce 
nahtan Oueldia ve merkezden de La
libe:a olabilir. Şimali tarkidıe ilk he· 
defin Aouua ve ikinci hedefin de Di
redaoua olduğu muhakkaktır. Cenup
ta J ngiliz Somaliıi boyunca ilerleyen 
kuvvetlerin Harran hedef tuttukları 
ve bu suretle şimalden inen kuvvet· 
lerle cenuptan gelen kuvvellerin Ci
buti • Adisababa hatlı üzerinde birleş 
mek ve yerle§mek istedikleri anlaşılı
yor. Buna muvaffakıyet hasıl olduğu 
takdirde her~eyden önce Eritre • So
mali müstemlekeleri birleşmiş ve Ha
be§İstarun Kızrldenizle ve Fransız -
lngiliz Soınalileri ile rabıtası kesilmiş 
olacaktır. Bundan sonra Italyan hare
ketinin hedefini birle§ik kuv~tler ha 
linde ve Orta Habe§İstan kapılan üze 
rinden Adiıababaya gitmek teşkil e • 
der. Ancak bu harp planının muvaf· 
fakıye!Je ve ne kadar zamanda ba§arı· 
labU.e<:eği ayrı ve üzerinde durulacak 
bir noktadır. 

Habqlere gelince, şimdiye kadar 
ecnebi zabitlerin terbiye ettiği munta 
zam kıt'alarını hiç bir cephede harbe 
sokmadılar. Ve .. onlar da yukarıdaki 
kanaatimiz.i teyit eden ve kendileri 
için tehlikeyi en ziyade Orta Habe • 
şiatan kapılarında gördükleri için ola
cak ki en büyük kuvvetlerini bu böl
gede tahşit etmi§lerdir. Habeşler Gon 
dar mmtakasmd:a Ayyale Bourou'nun 
kumandasında 40 bin, Tana gölünün 
sağında Raı Kassa'nın kumandasında 
70 bin, Adiıababada da imparatorun 
kumandasında 120 bin, Ogaden böl
gesinde ye:li zencilerden mürekkep 
200 bin kişilik bir ordu bulundukdu·k· 
tan başka esıl muallem ordularını şu· 
ralarda bulunduruyorlar: Magadele' • 
de Raa Y ovyom kumandasında 20 bin. 
Ankobcrı.., veliaht kumandasında 60 
bin, Harrarda Raa Nasuyya kumanda· 
smda 20 bin, Makalle cenubunda Ras 
Seyyum kumandaırnd 100 bin kişi
lik bir ordu. 8u 200 bin kişilik ordu
nun tabiye vaziyetleri §imal, şimali 
şarki. cenup cephelerinin hangi mm· 
tablarrndan gelirte gelsin dağlık a • 
razide ve geçit noktalannda Italyan 
taarruzunu kartılayacak vaziyettedir. 
Ve esasen Habeş erkanı harbiyesi pla 
nının belkemiğirı.i ae kilometrelerce 
imtidat eden Çölü ltalyan ordulannnı 
ilcrileyitine terketmek, bu mınıtakalar 
da yalnız kabile reislerinin eınirlerin. 
deki çetelerle möteamz kuvvetleri 
yıpratmak, oyalamak, üssülharekeden 
uzaklaştırmak ve asıl muharebeyi or
dularının tıahanüt ettikleri dağlık a
razide vermek. Cünkü bunılarda Ha
be§ orduları içn; müdafaa imkanr ne 
kadar kolaysa mukabil taarruz kabili
yeti de o kadar kolay ve mümkündür. 

* * • 

Doğada Emnil}et 

iran, Türkiye Ve Irak 
Ademi lecavüz Paktı 

Tahran, 15.A.A. - Iran gazeteleri, İran, Türkiye ve lrak ara-
6Inda bir ademi tecavüz paktının akdini memn~niyetle k~yde
?erek bu paktın şimdiki şerait içinde haiz oldugu ehemz_:ııyete 
:ışaret etmektedirler. Bir fırtına, batı uşunu karartrrkn, dogu em
niyete kavuşmuş oluyor. Pakt, 1ranm Uluslar Sosyetesine sada
katini isbat etmekedir. 

Krala Mümessil Gitti 
Aina, 15 (A.A.) - Genel harp başında Dış Bakanı olan Jorj 

Streit, Kral J orj nezdinde hükfuneti temsil etmek üzere Londra 
~a hareket etmişir. 

Milano Hava Sergisinde 
Milan 15 (A.A.) - Türk heyeti ve Türkiye cümuı iyetinin 

bir delegesi, birinci arsıulusal havacılık sergisini gezmişlerdir. 
l'iirk he eti, Milanoda iki hafta kalacaktır. 

Holanda l ı Uçmana Çelenk 
. Ankara, ıs A.A. - G~enlerde 
~r Fokker uçağı ile Ankarada düşüp 
~ en llollandalı uçman Baron Sand

erg'in cenazesnie bir çelenk gönde
.ren Türk Hava Kurumuna Hollanda 
<lan şu mektup gelmiştir : 

" Hislerinizin tercümanı olarak 
tilı:el bir çelenk yollamakla ölen Ba· 
?'on Sanberg'e karşı Kurumunuzun 

tosterdiği son saygılar bizi son de-

rece duygulandırmıştır. Büyilk min· 
net hislerimizi bildirmemize izin ver
menizi rica eder, Türk dostlarımızın 
bu acıklı kayıptan duydukları ÜZÜ• 

mün bizde acıdığımız ölüye duydu
ğumuz gibi kıymetli bir hatıra bıra
kacağına inanmanızı dileriz. 

N. v. Nederalandsche Vlieg!uigen 
FABRlEK 

Fransa Araya Girdi 
lcıtmak pek uygun düşerdi. 

Oeuvre, bu münasebetle Cenevrede 
çrkan bir takım şayiaları kaydederek: 

"Dün, diyor, Laval'in 10 günden 
evvel ltalyaya karşı hasseten hoşa git 
miyecek hiç bir tedbir alınmaması hak 
kında Londradan vait alındığını söy. 
lüyorlardı. Zira, Laval, Baron Aloisi
ye hararetle başvurmuf ve ilk tedbir
ler alınmazdan önce, Mussoüni'nin 
ıon sartlannı bildirmesini beklemek
te b~uıunuştur. Ingiliz hükUnıeti bu 
umuda ittirak eylediğinden. son ltal
yan şartlarının 21 llkteşrinden önce 
bildirilmiı olacağı Cenevrede zanne
diliyor'' 

Laval'in dünkü gün lngiltere ve 
ltalya büyük elç.ilerile vukubulan gö 
rüpneleri. Fransız Başbakanının bir 
ifadesi gibi telakki edilmektedir. 

Çok iri harflerle yazılı "barış için, 
barışa doğru'' serlevhası altında bü
tün ilk sahifesini ltalyan • Habeş mu 
hasamasına tahı;is eden "Petit Jour
nal" gazetesi, dostluk sembolü olarak 
Fransadakl lngiliz ve Italyan mezar
lıkları ile Eden ve Aloisi'nin fotog
raflarmı nesretmektedir. 

Bu gazet~. şunlan yazıyor: 
"Zecri tedbirler alanında uzlaşma

ya da bir yer verilmesi gerekmekte -
dir. Fakat, uzlaşma işine başlamdya 
müsait olan zamanı da kaçırmamalı
dır. Bu meselenin dün Dışişleri ba
kanlığında önemli bir şekilde mevzuu 
bahsedilmiş olduğu muhakkaktır. Ge 
ne muhakkaktır ki, !..aval, hükiımet 
adamlarının bir uzlaşma siyasasına 
girişmelerini şiddetle dilemektedir. 

Dost diplomat'arla yaptığı görüş • 
melerde Fransız Bakanı, bu nokta Ü· 
zerinde ısrar etmiştir. 

Zecri tedbirler uzla,maya 
engel olabilir diyorlar 

Paris, ıs (A.A.) - Paris gazete
lerinin birçoğu, Italyaya karşı ilk zec 

[Baştarafı Birincide] 

ri tedbirlerin alınmasında edilen ace
lenin, ayni metodun tatbikinde devam 
olunduğu takdirde, bir uzlaşma zemi 
ni bulunmasına engel olup olıruyaca
ğıru soruşturmaktadır. 

İtalyan eliçis bekliyor 
Adisababa, ıs (A.A.) - Kont de 

Vinci'nin Adisababada daha uzun 
müddet kalmasının ~ok muhtemel ol
duğu söylenmektedir. Barış görüşme 
terinde bulunmak üzere, Romadan ta 
limat aldığı iddia edilmektedir. 

İngilizlerin barut tek
lifinden haberi yok 

Londra, 15 (A.A.) - Ingiliz ma
kamları, ne Laval, ne Mussolini tara
fından yapılmış herhangi bir barış 
teklifinden haberdar değildirler. Lon
drada söylendiğine göre, hiç bir tek
lif ne yapılmış, ne de yapılması isten
miştir. Laval'in Paristcki Ingiliz bil· 
yük elçisi ile yaptığı konuşmalarda 
şimdiki durumun türlü safhalarından 
başka hiç bir şey mevzuu bahsedil • 
memiştir. Herhangi bir banş teklifi
nin Uluslar Sosyetesine yapılması ge 
rektiği de kaydedilmektedir. 

halyan fartlarmdan biri mi? 
Roma, 15 (A.A.) - Burada düşü

nüldüğüne göre binnefs Habeşistan 
ile bunun etrafındaki topraklan biri
birinden ayırt edecek ve bu topraklar 
üzerinde İtalyanın kontrolünü tanıya 
cak bir proje Italyaca kabul edilecek 
bir münakaşa esası olabilir. Ancak tn 
giltere, Habesistana denizde bir malı 
reç veren Eden projesinden dönmez. 
se iki tarafın noktai nazan biribirin
dcn çok uzak kalacaktır. 

Habeş İfgüderi ise dönüyor 
Roma, 15 (A.A.) - Habeşistan iş 

güderi, Adisababaya dönmek üzere 
hükümetinden emir aldığını Dış Ba
kanlığına bildirmiştir. Bakanlık, bu 
bildiriği kaydetmiştir. 

italya - Habeş Harbi 
göre, Gojjam'da isyan başgöstermiş
tir. isyan, Raa Hailu'nun yerini gıu
beden vali Raı lm.ru'ya kaı-Jıdır. Yer 
la halk Raı Hailu'nun Lasezuai ada -
'Sında zincirle bağlı olarak mahpus ol 
duğunu zann diyor. 1 ta}yan hatlarına 
i ltica eden Habetler, Gojjam halkının 
R aa lmru'ya karşı müthiş bir kin beı 
lediklerini bildiriyorlar. 

Habeşler bir kanş top· 
rak vermemek niyetinde 

Adisababa, 15 (A.A.) - Habeş hü 
korneti adına söz söyleyen bir zat, 
Adua'nm düştüğünü ve doğu Tigre 
ilindeki bazr şeflerin düşman tarafına 
geçtiklerini yalanlamakla beraber im
paratorun hiç bir zaman kuvvete bo
yun eğmiyeceği ve imparatorluk top
raklarından bir krsmını Italyanlara 
terkeylemeği hiç bir suretle kabul et
miyeceği noktasında ısrar etmiştir. 

Muharebeler hakkında, burada bi -
ribiriru tutmryan haberler dolaşm.akta 
dır. Eirinciteşrinin 1 O undan berı res 
mi hiç bir haber verilmemiştir. Bazı: 
yaymtılara göre, Ras Sebahtin oğlu 
General Kassa, pek müşkül bir mev
kide bulunmaktadır. 

Gene bu şayialara göre, Ras Kas -
sa, Agama ilinde ve Hoiulo bölgesin
de Italyan kıt'alan tarafından çevril
mi,tir. Ayni azmanda Ras Seyyum· 
un emri altındaki kuvayi asliyenin 
~imdj Adua'nın 120 kilometre güne • 
)'inde bulunduğu aöylenmektedir. 
HükCımet Ras Güksa'nın Italyanla 

ra teslim olduğu hakkındaki haberi 
ne teyit, ne tekzip ediyor. 

ltalyanlar nekadar 
yer i1gal ettiler 

Roma, 1 S (A.A.) - Doğu Afrika· 
daki İtalyan komutanlığının Ras 
Güksa'nın muhariplerile yerli munta
zam askerlerden mürekkep bölükler 
teşkil etmek niyetinde olduğu, yarı 

resmi çevenlerde söylenmentedir. 
Sayısı 500 e varan Habe~ esirleri -

nin, sağ'ıkça kuvvet bulur bulmaz, 
yol yapılarında kullanılmaları çok 
m~htemeldir. Bu esirlerin ele geçtik· 
lerı zaman, açlıktan yarı ölü bir hal
de oldukları hatırlardadır. Italyanlar 
tarafından şimdiye kadar işgal edilen 
toprak'arın mesahası 4000 kiloructre 
murabaıdır. 

ltalyanlar sivilleri 
d e bombalıyorlarmıı 

Mogadiseio, ı 5 (A.A.) - Aajnsla
nn H~;rardan alıp yaydıkları haber
lere gore, İtalyan uçak filoları Car
racher ahalisinin üzerine yUzlerce 
bo~b~. at'?:1rşlar. ve kadın ve çocukla
rı ol~urmuşlerdır. Ayni haberlere gö 
re, bır ltalyan uçağı düşürülmüştür. 
B~ h~.berleri~ asıl ve ~sası yoktur . 
Çunku bu hucumlar özel bir maksat 
takip etm~kte idi, filhakika ltalyan 
ı.ıçakları bır levazım deposunu imha 
etmişler ve geç.enlerde Italyan kıt'a
ları tarafından ışgal edilen Gerlogu • 
biye doğru yürümekte olan Degae 

[Baştarafı birincide] 
Nassibu kolunu karıştırmışlardır. 

Adisababanm man.zarası 
Adisababa, ıs (A.A.) - 10 günlük 

muharebeden sonra, şehrin siması de 
ğişmemiştir. Yerliler, her zaman ol
augu gibi, hiç öir heyecan gösterme 
mektedirler. Kabile şefleri, kuzey ve 
güney cephelerine gitmek üzere, kıt'
alarmm başında her gün şehirden geç 
mektedirler. Halk, evvelden alıştığı 
için, şimdi burada devamlı surette 
işitilen harp sesleri ile muzikaya zaif 
bir alaka göstermektedir. Hükumet 
otoriteleri, muhariplere silah dağıt -
maktadır. 

Doğu Afrika sula. 
rında ltalyan gemileri 

Kahire, 15 (A.A.) - Bu dakikada 
doğu Afrikası sularında aşağıdaki ltal 
yan gemilerinin mevcut olduğu bildi
rilmektedir: 

.. lki kru~azör, bir tayyare gemisi, 
dort torpıto, sekiz denizaltı ve dört 
topçeker gemisi. 

Muavin gemiler şunlardır: lki de· 
~~altı çekeri, dört sahnnç gemisi, 
iki hastane gemisi ve bir kablo gemi
si. Bir seyyar havuz Musavvada de
mirlemiştir. 

lord Soşil yolların 
kesilme&ini istiyor 

Londra, 15 (A.A.) - Uluslar sos· 
yelesine yardan birliğinin bir toplan 
tısrı;ıda,. Lord Seıil, 1 talya ve doğu 
Afrika ıle her türlü muvasalanın ke· 
silmeıini tavsiye etmi§tİr. 

i ta/yanlar vapur vapur 
asker gönderiyorlar 

Napoli, ıs (A.A.) - Gene bu haf 
ta içerisinde önemli süet sevkiyat ya 
pılacaktrr. Italya vapuru bugün Gran 
sasso tümenine mensup 80 sübay ve 
1184 askerle, Urania adındaki hasta· 
ne gemi~~ ile Viminale vapuru da ya 
rm 32 subay. 884 asker birtakım ha 
va hüc.umlanna karşı dıüdafaa müf
rezelerı ve motörlerle Mu~avvaya ha 
reket edeceklerdir .. 

. Ayı~ 17 sinde Romolo vapuru sıh 
hıye hızmetinden 70 sübay ve 806 aa 
kerte Somaliye, Saturnia vapuru da 
2~7 sübay ve 3,843 askerle Eritreye 
gıdecektir. 

Ge~e aym 18 inde Sicilya vapuru, 
Napolıden 69 sübay ve mitralyöz krt' 
alarına mensup 1900 neferle Somali
ye kalkacaktır. Ayni günde Belvede
r~ vapurun sıhhiye hizmetinden 62 
subay ve 1300 askeri doğu Afrikaya 
~alkacak olan Umbria vapuru muhte
lif sınıflara mensup 62sUbay ve 2026 
asker taşıyacaktır. Halihazırda cepha 
ne ve harp levazımı yüklemekte bu
lunan aynca 6 gemi de bugün yarın 
yola çıkacaklardır. 

Teslim olan Habe~liler 
Asmara, 15 (A.A.) - United Pres 

Ajansı ile Daily Telegraph gazetesi 
aytarlarının teyit ettiklerine göre, mo 
dern Japon tüfenkleri ve makineli 
tüfenkler taşıyan Degac Güksa'nın 

Son Telgraflar 

Bir Savaş Daha Kanlı 
Pek Ya kınlaştı 

Adisahaba, 15 (A.A.) - Bugün çok yakında harp hadiseleri
nin inkişaf edeceğini gösteren bazı işaretler belinniş bultıntnak
tadır. Ogaden'de Habeşler, cenup İtalyan ordusunun sol cenahı 
yanlarında önemli mikdarda kuvvet tahşit etmektedirler. Bu
nunla beraber.İtalyan ordusunun ilk kolları ileri yürümesıne de
vam etmektedir. İtalyan tayyarelerinin şimdiden Adisababa • 
Cibuti demiryolu üzerinde uçmakta bulunması, lüzumlu gördük 
leri takdirde ltalyanlann bu demiryolum.1 bombardıman edecek
lerini ve bu suretle Adisababanın denizle irtibatını kesebilecek
lerini isbat etmektedir. 

Şimalde Ras Seyyum hazırlanıyor 
Şimalde Ras Seyyum. Makalle şehri civarında toplanma ha· 

reketi yapmaktadır. Söylendiğine göre, orada İtalyan ilerleyi
şinin önüne geçmek isteyecektir. Garpte, Habeşlerin, Aksumu 
ellerine geçiren 1 talyanların sağ cenahını tehdit etmeğe hazır
lanmakta oldukları tahmin edilmektedir. Fakat, meşhur Tsana 
gölünün cenubundaki Gojam eyaletindeki isyan hareketleri garp 
teki Habeş kuvvetlerini önemli surette işkal etmekten geri kal
mıyacaktrr. 

İngiliz Somalisinden gelen silahlar 
Her gün yeni yeni kabiieler efradının Adisababaya gelişlerı 

ciddi bir mesele halini almıştır. Devlet merkezi ve civan muharip 
lerle o derece doludur ki, imparator, muhtemel olarak, birçok ka 
hilelere yerlerine dönmeleri hakkında emir verecektir. Herhalde, 
oldukca önemli mikdarda harp malzemesinin ve bilhassa İngi
liz Somalisinden binlerce tüfengin gelmiş bulunmasına rağ • 
men, Adisababada bütün muharipleri teçhiz edecek mikdarda 
silah mevcut de~ildir. 

İmparator orduyu görmeğe gitti 
Bugün imparator, yanında Sü Bakam olduğu halde, Vallego

dan gelen 20 bin kişiyi karşılamağa gitmiştir. Bunlar hükumet 
merkezi yanında Rourre mevkiinde karargah kurmuşlardır. 

Ras Seyyum'un bir planı var 
Makalle'den bildirildiğine göre, Ras Seyyum ordusundan ile-. 

ri gönderilen askerler, İtalyanlar tarafından Adua'nm cenubu 
şarkisinde Huzien ve Abora arasındaki düz arazide ileri hare
katı için kullanılan hafif hücum arabaları ile zırhlı otomobillerin 
manevra çubukları karşısında şaşırmışlardır. Bu sebepten dola
yı Habeş askerleri her türlü çarpışmadan tevakki etmişlerdir. 
Adisababada zannedildiğine göre, Habeşlerin her türlü meydan 
muharebesinden kaçınmaları tahiyesine rağmen Ras Seyyum 
ordusu, Makalle'nin şimali garbi ve şimali şarkisin<leki sırtlar
daki mevkiinde tuturunağa çalışacaktır. 

İta lyan Uçakları Bir Habeş 
ephaneliğ in i Uçurdular 

. Rcma, ~5 (A.A.) - General De Bono 14 İlkteşrinde Adua'yı 
zıyaret ettı ve Kral namına bölgeyi tesellüm etti. Gavirana fır -
k~sma mensup kıtaat ile yerli kıtaatı teftiş etti ve takriben dört 
bın ~-adar yerli ile orada bulunan rahiplere bir söylevde bulundu. 

Dun sabah ve .öğleden sonra tayyareler Makallenin cenup 
mmtakasında keşıflerde bulundular, Şimale doğru yürüyen silah
lı kıt.alan dağ!ttılar. Ambalagi'nin şimalinde takriben 300 çadır
lık bır karargahı ve Belmarian cephaneliğini bombardiman etti -
ler. Cephanelik ateş aldı. 

1500 Habeş neferi Sila koluna teslim 
olmuşlardır. Bundan başka Adigrat 
arkasında teslim olan 500 Habeş te 
gayri muntazam nefer olarak kullanı
lacaktır. 

Yabancı ajansların haber verdikle
rine göre, Makalle üzerinde uçmakta 
olan Bruno Mussolini°nin kullandığı 
uçağa dört kurşun i6abet etmiştir. 

lnternational Nevs'in haber verdi
ğine göre, içinde bomba bulunmıyan 
bu uçak, çok önemli fotoğraflarla 
iıssüne dönebilmiştir. Oteki taraftan 
Daily Telegraph gazetesinin aytarı, 
ateşin Makalleyi terkctmeıniş olan im 
parator kuvvetleri tarafından açılmış 
olduğunu tahmin etmektedir. 

ltalyanlar da Aksum'u 
mukaddes biliyorlar 

Asmara, ı S (A.A.) - Yabancı ga
zete aytarlan Adua'nın teslimini çok 
önemH bir hadise telakki etmektedir
ler. United Press, ltalyan ilerleyişini 
kq,laylaştıran bu teslim oluş arın bü
yük siyasal önemini kaydetmekte<lir. 
Ayni Ajans, ltalyanların birkaç gün
denberi Aksum'u alabilecek durumda 
olduklarını, fakat bundan içtinap et
tiklerini yazmaktadır. Havas Ajansı
nın söylediğine göre, l tal ya, Aksum 
mukaddes şehrini bir düşman şehri 
olarak telBkki etmek istememiştir. 

Mısıra bir tecavüz olursa 
Londra, 15 (A.A.) - lngiltere 

ile Mısır arasında bir tedafüi uzlaş
maya dair olan yabancı kaynaklardan 
çıkma haberler üzerine, yetkeli çeven 
ler, lngilterenin bir tecavüz vukuun· 
da Mısırı korumak hakkındaki taah
hüdünün daha 10 yıl önce imzalan· 
mı' bir andla§mada tasrih edilmiş bu
lunduğunu söylemektedirler. 

Uluslar Soıyetesile M11rr araımda 
müzakereler cereyan ebndcte olduğu 
yalanlanmaktadır. Mmr'la. zecri ted 
bülere, JÜcÜ yettiği kadar iıti.rak e
debilmesı için böyle müzakerelere ha 
cet yoktur. 

Napoli'dehi lngiliz 
tecim firmaları 

Napoli, 15 (A.A.) - Ingiliıce ad
lar ta§ımakta olan ne kadar tecim fir 

malan varsa hepsi de kendiliklerin • 
den Italyanca adlar almışlardrr. 

Adiaababadaki İtalyan elçisi 
Addisababa, ı 5.A.A. - Reuter a· 

jansı aylarından : 
İtalya hükumeti, Addisaba'daki 

ı;:ran~ız işgüderin Vinti'yi ziyaret ve 
silıatı hakkında malumat almaya me
mur etmesini Fransız hükumetinden 
istemiştir. 

Fransız işgüderi, Bodard. yakında 
Vinciyi görecek ve resmen söylendi
ğine göre, kendi!ine İtalyan hükume 
tınin bir mektubunu verecektir. 

Habetis tan silah arıyoı 
Liege, 15. A.A. - Habeşıstanm 

Uluslar Sosyetesi delegesi Havariat 
buraya gelmiştir. Bu gezinin silah si
parişi ile ilgili olduğu zannediliyor. 

Havariat La Meu~e gazetesine şu 
diyevde bulunmuştur~ 

''İtalya Habeşistanr temamiyle tah 
liye etmezse i ' ı memleket arasmda 
müzakereye imk§n yoktur. Savaş 12 
sene 15 sene sürebilir. Fakat zafer
den biz eminiz. İtalya t~hammül e
dilmez bir iklim altında kuvvetlerini 
yıpratacaktır.,, 

Mısır ordusu 
Kahire, 15.A-A. - Elchram gaze· 

tes.ı Mısır idaresinden bahsederek di· 
yor ki : ·• Bu ada Uiyik bir ordumuz 
voktur. Hisbir .ağır topumuzla uçak 
toplanmrz olmadığı halde bir ordu 
dan bahsedilebilir mi; Misirin topu 
topu 1 l bin askeri vardır. 15 milyon 
nüfusluk bir ulus için böyle bir ordu 
ayıp degil mi?., 

Yeni Yunan 
Bakanları 

Atina, 15.A.A. - Attik saylavı 
Yorgi Ralli:; bahriye bakanlığına. 
Kartalis iş bakanlığına, Stcfanopulos 
basın müstcşarlıgına ve Bubıılis a· 
dalar genel valiliğine tayin edilmiş· 
lerdir. Bunların yarın Başbakan Ge
neral Kondilis önünde tahlif töreni 
yapılacaktır. 
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Hll<AYE SAÇ TELİ 

Bedia dalgın çlalgın pencereden 
bakıyordu. YüzUnde, ıztrrabın değil· 
sc bile, kuvvetli bir U:ı:Untüniin izle
ri beliriyordu. ı, i§liyerek oturduğu 
yerden demindenb: ri arkadaşına dik
kdle bakan Necla sordu: 

- Nen var gene bugün? Pek dü-
~ünceli görünliyorsun? 

Bedia dudak bükerek, 
- Hiç, dedi. 
Necla işini bıraktı, yerinden kalktı 

'1'e arkada~ının yanına gelerek elini 
kendi elinin içine aldr· 

- Gene kocandan dolayı mı üzülü· 
yorrnn? diye sordu. 

Bedia bir an tereddütten sonra: 
- Evet. Fakat niçin üzi.ıldüğümiı 

kendim de bilmiyorum. Kaç eündür, 
hatta kas haftadır, icimde garip bir 
his, bir ~üphc var. Celal beni aldah· 
yor samyorum. 

- Bu şüphe sana nereden geli· 
yor? Bir şey mı gördün, bir şey mi 
duydun? 

- Ha)•ır. hiçbir ıey_, ve asıl beni 
üzen o ya! Butün acılrğı ile çrkan 
bir felaket. Her gün in.sanın içini ya
vaş yavaş kemiren, &inirleri tahrip 
eden, bir dakika bile kalayı rahat bı
rakmıyan şliphed•n, kahpe şüpheden 
daha az fecidir .. Neden şüpheleniyo· 
rum, onu da bilmiyorum. Hi~bir i:ı 
yok ortada, •. Fakat Celalln hayatına 
benden baska bir kadının girmiş ol· 
duğu zihnime saplandı. Çıkmıyor .. 

Necla sefkatle, bir ana gibi arka· 
~fasını ok. adı· 

- Fakat neden? Böyle bir hissin 
doğması iC<in gözün bir şey görmesi. 
kulağın bir §C'Y işitmesi gerek •.. 

- Ve burnun bir koku duyması. 
divC' neden ilave etmivorsun? Evet, 
k.;kU-· Ka<j ~ündür dikkat ediyorum .. 
Son zamanlarda işinden daha grç 
dönen Celalin üzerinde, hafif. belir· 
s 'z bir koku var. Bir lavanta kokusu 
d eğil fakat kadın kokusu .. Bazı içim
deki fÜphenin do!;urdıığu ic;tekli~i 
yenerek, ona yakın. çok yakın yak· 
laşıyor ve bu euarengiz kokunun 
nereden geldiğini kesfetmeğe çalışı· 
yorum ... 

- Nafile yoruluyorsun, kendini 
boşuna üzüyorsun •.. 

Bedia hırcmlrkla: 
- Neden? anlamak istivorum, bil

mek istiyorum. 
Necla dedi ki : 
- Dinle l>eni. Bir gün benim rle 

ba~ımdan buna benzt-r bir v;ık'a geçti. 
hem daha geserılerde· Ulvi ile uzun 
yıllarchuıberi kan koca oldıığıımm:u 
biliyorsun. Bu yıllar i![inde ondan 
;rikayetim olmadı. Gene de yok. Can
dan, mütfik, samimi ve arkadastır. 
Glinleri silslemesini, izdivaç hayatr· 
nın u&anç veren yeknese1khğmı kır· 

Nakleden . Mı.FA 

mak bilen bir adamclrr. Bir erkeğin 
taşıyabileceği en büyük meziyete sa· 
hiptir! İlk günlerin tazeliğini, hara· 
retini devam ettirebilmek, karı111nın 
yalnız kocası değil. ayni zamanda a
şıkı, dostu olrn<!k .... 

Bir gün geldi ki. içime, tıpkı ııenin 
süphen benzer garip bir şüphe girdi. 
Koe.ımı daha dalgrn, bana karşr bir 
az soğuk görUyorduın. Eve geldiği 
zaman e~kisi gibi benimle konuşaca
ğına, bir köşeye cekilip. düşünüyor, 
yahut dalgın dalgrn bir kitap, bir 
gazete karıştırıyordu. Ka~ kere: 

- Nen var? 
Diye sormus, icô!caıııaklı. sudan ı:e· 

vaplar almıştım. Şiiphe. tecssi.ir U· 

yandırmal!, ondan c\aha kötU v~ b•lki 
daha acı oları bir tırıabivet. durmak 
bilmiycn bir üzüntü verir. hırpalar 
ve bitirir. 

Bir tatil günü kocam mühim bir 
toplantı olduğunu ileri sürerek dah;ı 
s~b?htan çıktı, akşam. hava karar· 
maia baıılarken eve döndü- Şunda. 
balkonun bir köşesinde oturuyordum. 
Pembeleşen gökyüzünde uçan kırlan
gıçlara bakarak, içimi dolduran me
lankoliye kendimi vermis, gitmiştim. 
Kapı çalındı. Kocam içeri girdi. ve 
güler bir yüz, seven bir bakı~la 
bana do~ru geldi, elimi öptU, karsı· 
ma oturdu. Her nedense, bende bir· 
denbire büyük bir dikkat uyanmıstı. 
Karşımdaki yüzü ilk olarak ~örüyor
mııı-t•m R"İhi ona uzun unın bakmıva 
ba11ladım. Yıoni bir boyunbağı tak
mıııtı. Beyaz Benekli, k.ırmııı:t bir ho
yun.lıa~1. IHrclr.n ta ic;imdc bir 11cyin 
sarsıldrğrnı duydum. Boyıınbağrnrn 
üstünde bir kadın saçı vardı. Krvır· 
cık, parlak, altın sam;ı bir sac teli! 
Bir sanivc içinde belki bin histen 
geçtim. Elim. ıaça doğru fıııkmıcak. 
onu yakal1yacak oldu. Fakat bu ha· 
reketin doğuracağı hadisce beynimde 
c;akıvrrdi. elimi mıh1aıh, Ne cevap 
verecekti? Btı cevap beni tatmin e· 
dcbilecek miydi? Yoksa MŞıracak, 
kaç;ı.makh bir eey söyliyere-k şüphe· 
mi, ıstırabımı büsbüün arttTracaktı? 
Bu tel. bu aac teli onunla benim a
ramda başlıyacak bir acının, onunla 
beni ayıracak bir istifham isarctinin 
ba!tlangıcr olmıvac2k mıvdl. Sormak. 
h2kikati anlam~k istemek? Bu neye 
\rarabilirdi. Hite 1 Sonra bu tol, bel· 
ki bir pencereden düşmüştü. Belki 
tramvayda yapısmıstr. 

Ev-et, bütün bu dü ... üncelcr bir sa· 
niyed" kafamdan geçti, 

- Ne yaptın? 
- Kocama vakla•tım ve kolumu 

bovııuna sararken ııaç telini aldım, 
balkondan asal!ı attım. Bilir misiıı 
ki mes'ut olmak. hiT hekikatten ri
yadc bir hilner. bir sanattır? 

htanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

539 ton arpaya verilen fi
yat komutanlıkça gali gö
rüldüğünden artırma eksilt
me ve ihale kanununun 46 
ıncı maddesi mucibince pa
zarlıkla münakasası yapıla
caktır. Sartnamesi her gün 
Manisada Askeri satınalma 
komisyonunda görülebilir. 
Eksiltme 28-10-935 pazar
tesi günü saat 1 O da Mani
sa da Askeri Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1779 li
radır. Muhammen bedeli 4 
kuruş 40 santimdir. Eksilt
meye girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 maddeşinde 
tarif edildiği ve teminatları
nt birlikte bulundurmalan. 
(348) (6350) 8045 . "' . 

810000 kilo kuru ota ve-
rilen fiat yüksek görüldü
ğünden 1 İkinciteşrin 935 
cuma günü saat 15 de pa
zarlıkla dökülmüştür. Şart-

namesi Ankara Levazım A
mirliği Satmalma Komis
yonunda görülebilir. Şart
name parası 203 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler mez
kur otun mecmu tutan ô
lan 40500 liraya mukabil 
3037 lira 50 kuruş temina
tı muvakkata makbuzlarile 
mezkur saat Ankara Leva
zım Amirliği Satmalrria Ko
misyonuna gelmeleri. ( 360) 

(6456) 

Demirköyün 15 60 lira
lık zeytin tanesi ilk pey 
117 lira 3150 liralık mercı
mek i 1 k p e y 2 3 6 
lira 1650 liralık beyaz 
peynir ilk pey 124 lira, Pı
narhisar, için 3307 liralık 
sadeyağ ilk pey 2 4 8 lira, Vi
ze, Alpullu, Pınarhisar içir 
2132 liralık zeytin tanesi ilk 
pey 160 liradır. Hepsi de 
açık eksiltmedir ve ihalele
ri 4 tkincitesrin 93 5 nazar-

Güzel San 'atlar Akademisi Satın
alma Komisyonu Başkanllğından: 
A~ademinin 977 lira 24 kuruşluk bedeli keşifli tami

r:ıtt 2-10-935 tarihinden 18-10-935 tarihine kadar açık 
ek::;ıltmeye konulmuştur. 

Keşif ve saire Akademi idaresinden bedelsiz verilir. 
İsteklilerin Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair 
belge ile fenni ehliyetini gösteren vesika ve 7 2 lira tenıi
nat akçesile birlikte 18-10-9 3 5 cuma günü saat 14 te 
Yüksek Mektepler muhasipliğinde toplanan komisyon-
da bulunmaları. ( 6140) 7805 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 

Türkiye Kızılay 
1 

Cemiyeti Genel Merkezinden 
Cemiyetım•zin Ankara'daki zehirli gulerden korunma maake· 

1 fabrikaaa için dökı mcü, tesviyeci, tornacı kalıpçı, tamircı, elektrik· 
1 çİ makinist muavıni, maranıoı. Ye galvaniz itlerinden anlayan İfÇİ 
, lere ıhtiyaç vardır. 

1 

,,, 

Aımacak ışçilerde arandan şartlar aşağıda yaulıcLr. 
1 - Türk olmak, 

2 - Okuma yaım .. bilmek, 
3 - Yukarda yazılı ı,Ierde çalı~m•• olmak 
4 - A•kerlığ'İni yapınıt olmak ve 1•fl ku·lcdan fazla 

olmamak 
5 - Sıhhati yerinde oimak 
6 - BırH almanca lisanını bilenler tercih olunur. 

Köprü Kadıköy - Haydarpaşa İskelesi Giriş yerinin 
1 
,! Hizmete ıirmck ıateyenler: 

sol tarafındaki Kulübe açık arttırma ile kiralıktır. 11 A - Nüfoı cüzdanını: 
Arttırma İlkteşrinin 1 7 inci Perşembe günü saat on beş- B - Şimdiye kadar çalı,takları yerlerden aldıkları n· 

fl .. · d I k ş · h .. sikalan veva •uretlerinı te şe er encumenın e yapı aca tır. artnamesı er gun c __ PoJ •ten alacakları iyı hal Te•ikasım 
Levazım bölümünde görülebilir. İsteklilerin belli gün 1 1 : : YaıaC'akıarı ist d'aya ihftinrek n bu iatid'ıya ne kadar ye<t· 
ve saatte yüzde onbeş pey akçeleriyle şefler encümenine miye iatt"d·k.le-rini dahi yaurak Ankara.da Yenişf'hirde Kızılay Ge
gelmeleri. (6257) 8012 ı : nel merkez:ıne 25 Birincı Teorin 1935 Cuma günü 1aat 17 ye kadar 

yollamaları ilan olunur 

1 EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 \. J 
'~------~----------------------------------------~ 8205 
Levazım 
Cinsı Kilo mık· İlk temin;:ı,tı Tahmin edilen Ta rıh Criın Saat Eksiltme 

f)ekli tarı fi al 

Adana- pa 500 18 Lira 48 Ku ruş 24-10·935 Pcşembe 15 Açık 
muğu 

Vakıf Guraba hastahanesine lüzumu olan yukarıda 
yazdı Adana pamuğu açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ne suretle eksiltmeye konulduğunun ve hangi gün ve 
saatte yapılacağı ve eksiltme şartnamesindeki ilik te
minat mıktan yukarıda yazılıdır. Eksiltme İstanbul 
Evkaf mtidiriyeti dairesinde toplanan idare encüme
ninde yazılı gün ve saatte yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 935 yılr ticaret odası ve 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerine göre elle
rinde bulunan belgelerle ticarethane namma işe gire
ceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde Noterlikten 
alman vekaletnamelerle eksiltmeye girebilirler. İstek
lilerin yazdan gün ve saatten bir saat evvel teminatla
rını Evkaf veznesine yatrrmaları ve eksiltme şartlarını 
almak ve görmek üzere Evkaf levazım idaresine gel
meleri. ( 6229) 

[ KUÇUK ILA,.LAR 

Evlenmek istiyorum, bir erkeğe ih· 
tiyacım var. Zabjt ailesi idim. Vefat 
edeli sekiz sene oldu. Iki evladım 
var. Kızım on yedi yaşında, oğlum on 
beş yaşında. lki evim var, biri kagir, 
be§ odalı icarda, diğerinde oturuyo
rum. Adres: Kasımpaşa Hacrhtisrev 
mahalle!linde Tahtaköprü sokağ.nda 
No. 38. Bayan Hacer. 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

Haçik Batmanyan ve Nebihe ve Na 
zime ve İsmail Kemalın şaiyan ve 
müı;tcreken mütasarnf olduklaıı ıs. 
tanbulda yavaıfça §ilhln mahalcsindc 

Tomruk sokağında eski37, 3 7 ve ye

ni 16 No. lı altında dükkam olan bir 
antre ve dört sofa bir matbah ve ıki 
hala bir kömürlük vı:: on oda ve iki 
sandık odası ve bir taraçayı havi et
raf divarları kargir ve dÖ:ieme ve meı 
dıvenlerı ahşap ~ayri ınenkulun iza
leı şuyuu zımnında tı:-uhtu takarrur 
ede. ek muıayedeyc vazoı1111mu~tur. 
Hey,ti uınuıniyesınin kıymeti mu
hammenesi ( 1 o.ooo) on bin lıradıc. 
Bırinci açık arttnması l 9.11.935 ta · 
rihine miuadif salı günu saat on al· 
tıda icra kılınacaktır. Kıymeti mu
hamcnesıniıı yüzde yetmı~ beşini bul 
duğu takdirde ihalei katıyesı yapıla· 
caktır. Bulmadığı ta~dirde en san art 
tıranın taahüdü baki kalmak üzere on 
beş gün müddetle temdıt edilerek i
kinci arttırmaş1 4·12·935 tarihıne 
müsadif çarşambt.t günü saat on beşte 
icra olunacaktır. lpot~k sahibi aıa· 
caklılarla diğer alakadarların ışbu 
gayrimenkul üzerindeki haklaını 
hususiyla faiz ve masrafa daır olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi 
gün içinde bildirmeleri lazundır.Ak
si halde haklan tapu sicillcrile ile sa
bit lmadıkça &atış bedelinin paylaşma 
srndan haıiç kalacaklardır. Mütera
kim vergiler hissedarlara dellaliye 
mü teriye aittır. Arttırma şaınamesi 
işbu ilan tarihinden itibaren mahkc· 
me divanhancsiı1e taalik kılmmı:tır. 

Talip olanlann kıymeti muhammine· 
sinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey ;ıks-esin! hamilen yevm vı saatı 
me r.kiirda F,minönUnde Gülbekyan ha 
nında SuTtan Ahmet Birinci Sulh Hu 
kuk mahkcme&i başyazganltğma 

935 • 21 No. ile müracaatları il!n 
olunur.( (15583) 
~ -------------

ZA Yt - 4898 sicil numaralı ~för 
ehliyetnamemi kaybettim. Y~nhıini 
alacağımdan zayiin bUkmü yoktur. 
Si~k .. ci Tak'c:J mahallinde: Mahmud. 

tesi günü saat 14, 15, 16, 
l 7 dedir. İsteklilerin Vize
de Satınalma Komisyonu
na i!elmeleri. ( 365) ( 6493) 

lstanbul Yedinci 
icra memurf u .. 
ğundan: 

Kira bedelinden dolayr'll'lerhun o· 
lup aatılmasrna karar verilen gard
rop ceviz karyola, Singer diki ma· 
kinesi ıs.10.935 gimüne gelen cuma 
aaat 10 dan 11 re kad;:\r Beyoglunda 
Hüscyia~a mahallesinde Lale soka
ğrncla 8 numaralı ha.nenin önunde 
hazır bulunarak memur tarafından 

ikinci açık arttırma ımretile satılaca· 
ğı ilan olunur. ( ı 5576) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 

7823 

Eskiden Beyoğlunda lsttklal cad· 
desinde 123 numaralı Foto Fransez· 
de ınükim iken halen nerede oldugu 
bilinemeyen Vayinbcrgc 

fstanbul İkinci İcra memurluğun· 
dan : 

Beyoglunda istiklal caddesinde 
l 34 numarada Mister· Rejlnald Fray 
vekili Galatada Eski posta hanında a
vukat Feridun Fikrinin İstanbul As· 
liye dördüncü Hukuk Mahkemesinin 

18·4·935 tarih ve 934-30 numaralı i
lamına istinaden Beyoğlunda İstik

lal caddesinde 134 numaralı gayri 

menkulün "e altındaki dükkanların 
mütemmim kısımlarından bulunan 
mahzen mahallinin tahli}•esile ma· 

halli me.ıkürde açılmış olan yerinde 
maı.adfi kendisine ait olmak üzere 
binanın ahvalilc mütena~ip bir şe· 
kilde tarafmrzdan kapattırılması ve 

masarifi icraiyenin tah~ ili hakkında 
dairemizin 935-1928 sayrlr dosyası 
tahtında gönderilen icra emri müba· 

~iri tarafından tebliğ edilmeden iade 
edilmit oldugundan tebliğatın 15 
giln müddetle ilinen icrasma karar 
verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren 
bu müddet içinde mahalli mezkürü 

tahliye etmez ve açılmıJ olan yeri 
kap•ttırma.ı veya tetkik mereiinc ve· 
y.a temyiz veya iadei muhakeme yo
Hla aid olduğu mahkemeden icranın 
geri bırakılması hakkında bir karar 

' getirilmedikçe cebri icraya devam o· 
lunacağı malumunuz olm<\k ve ol
baptaki icra emrinin teblii:i yerine 
geçmek üzre ilanen teblig olunur. 

(15575) 

Niçin Cildim 
' 

ister yağ•ın, later rüzgar essin, umu" 
rumda d"td1 terkibindeki " Krem• 
köpütü,, ıayeıiude •• Tokalon pud· 

raaa ,, nın her türlü havaya dayandıft" 
uı iyi biliyorum Cild m yatı ama. • Tokalon pud

ruı,. dıjer adi pudralardan 4 defa ıiyade cilde ya• 
pı.lk kalır, tere dayanır ve meaamahn renişlenmui
ne mani olur. 

Ne yap11anı:z, t"ürıdüT. gilnefinde vty• gece aydnıhtında buluntant~ 
harikulade gı ı:dl f'n tabıi tenin siıe verebilrcrk •e parlaklık eıaert 
bı"akm yacak yrtane pudr.a. " Tokalon pudruı 0 dır Kuru bir cıld 
ı~ın " 1 okslon Pl"talia pudre.11., nı, yatlı c ldler için '' Tokalon Pero 
pudra&! ,. nı kullanmaz.. 

IStanbul Komutanlığı -
Satınalma Komisyonu 

nanıarı 

.--· - .~ ~- .. 
Hayatın neşesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
1 TABLETLERi 

"(orgun vücuttan 1 

dinçleştirir 

iKTiDARSIZLICil 

Bel 
ve 

Gevşekliğini 
gıderir, yaşamak neşeainı ıade 
eder E~uneJerde bulunur Is· 
tanbulda fiyab tsO kuru,. Taf· 
.Ui.t i~in Gal•t• Post• kutuau 

Muhammen bedeli (4401) 
dört bin dört yüz bir lira 
olan Rontl~en malzemesi a
çık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 1 7 Birinciteş
rin 935 perşembe günü saat 
15,30 dadır. Sartnamesi , 
her gün öğleden evvel Fın
dıkltda Komutanlık Satın
alına Komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin (330) üçyüz otuz li
ralık ilk teminat mektubu 
veya makbuzu ile birlikde 
vaktinden evvel satınalma 
komisyonunda hazır bulun
maları. (6084) 

1 1255 . - - ------- _, 
7733 

• • * 
Beher kilosunun tahmin 

edilen bedeli ( 9) kuruş o
lan ( 15000) kilo nal demi
ri açık eksiltme ile satın a
lmacakdır. İhalesi 17 Bi
rinciteşrin 935 perşembe 
günü saat 15 dedir. Şartna
mesi Fındıklıda Satınal
ma Komisyonunda her gün 
öğleden evvel görUlebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 
( 102) liralık ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ile 
birlikde vaktinden evvel 
Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (6086) 

7734 
* * * 

Hadımköydeki kıtaat ih
tiyacr olan 200 ton mutbah 
odunu ve 40 ton hamam kil 

- --- 7716 

Hateki hastanesi cildiye ve 
Zührnaye şefi 

Doktor 

"URi OSMAN 
EREN 

Beyo~lu, Elhamra Apr 3 

tüğü açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Beher kilosuna tahn1it1 
edilen bedel 1 kuruş 45 saJl 
tim olup ihalesi 21 Birinci.: 
teşrin 935 pazartesi gürı~ 
saat 15 tedir. Sartnanıesı 
Fındıklıda Sa tmalma l{O" 
misyonunda görülebilir. 

Eksiltmeye girecekleritı 
261 liralık ilk teminat mak' 
buzu ile vaktinden evvel kO' 

misyonda bulunmaları. ı 
(6184) 789 



Cemiyeti Genel merkezinden: 
Cemiyetimizin Ankara'daki zrhirli gaılerdt>n korunma maske 

fabrikuı içın Dızel motörü kullanmasını çok iyı bılen bir makınıa · 
te luzum vardır Şartlar aşağıda yuıhd.ır 

1 - Türk olmak 
2 - En aeağı Orta mekt.bi nya buna muadil b:r •an'at 

mektebıni bitırml• olmak, 
3 - En a•atı beş sene D zel motörü kullanmıt olduğunu 

Vl'aika ile iabat etmek 
4 - Askerliğini yapmış olmak, 
5 - Yaşı kırktan fazla olmamak, 
6 -· Sıhhati yerınde olmak, 
7 - Makinıst, tecrübt' edildiktrn onra kat'i hirmete alına 

cak ve aylıj'ı tayın olunacaktır 

letl'klilerin yaıa<'8klan iıtid'aya nüfuı cüzdanını, çalıştığı yer 

lerden almıs olduğu vuıkalann asıllarını •eya ıureUennı, sıhhat 

raporunu, polisten alacağı iyi hal vu kaaını iliştirf'rek 25 Birinci

Tcşrin 193~ Cuma gOnü aaaf 17 ye kadar Ankarada Yeııışehirde 

Genel meıkeıimizo aıöndermeleri illn olunur 

1 

' 

1 

1 

1 

l ı 

il 
ı ı 

1 
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RE V U E Saatı 
80 senelik bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve cep ~aatler i 

Kontorler, Krorıograflar 

Spor saatıerı 

ea,ııca saatçiltl'de s;ıtıl ır. 

Umumi Deposu : l"tl<nbul, BahcA l<apı , Ta~ Han iP Teıofon : ;!1354 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme 

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

latya Vilayetinde llıç ve Erzincan Vilayetinde Kemah 
Demir köprüleri inşaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli 48147.SO liradır. 
2 - Bu işe aid Şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 

~~~~~~~~~~J 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyes!, 
D - Tesvi?"ei Türabiye Şose ve kagir inşaata dair 

f ennı şartname. 820 

Şirketi Hayriyeden: 
) 6 ilkteşrin çarşamba sabahından itibaren: 

1 - Pazardan ve bayram günlerinden başka her gün saat 
6,43 de A. Kavağmdan bir vapur hareketle 6,50 de R. Kavağı, 7 
de Yenimahalle, 7 ,04 de Sarıyer, 7, 1 O da Büyükdere ve 7 ,2-0 de 
Tarabyaya uğradıktan sonra Beykozda 39 numaralı sefere aktar 
nıa verecektir. 

2 - 55 numaralı scf eri yapan vapur R. hisarından sonra fazla 
olarak Kandilliye uğrıyacaktır. 

lstanbul Milli Emlik Müdürlüğünden: 
Muhammen değer 

L\ra 

'3üyükçarşı: Gel encik sokagı yeni 22 sayılı dükkanın 
1 4 payı.· .. 

Galata: Yenicami Mertebani sokağı yeni 19 sayrlı dük -
17 

kanm 1/ 2 payı... 3500 
Usküdar: Altunizade Selamsız caddesi eski 9 M. yeni 

15 ila 21 sayılı evin 13/ 24 payı ... 
Galata: Bereketzade maha tlesi Zürefa sokağı eski 2-5-7 

yeni 5-7 sayılı ev ve dükkanın 1/ 2 payr. 
F ri öy: ı riı i ı m eri caddesi e ki 74 yeni 120 sa .. 

yılı arsanın tamamı .... 
·farlabaşı : Hüseyinağa Feridiye sokağı eski 91- yeni 108 

sayılı evin 3 8 payı ... 
Hasköy: Abdüsselam Cezairli oğlu sokağr eski 40 yeni 

62 sayılı evin tamamı .... 
Arnavutköyde: Sahilde eski 170 ila 178 yeni 162 ila 164 

sayılı elyevm odun deposu 540 metre murab-

900 

576 

63 

938 

80 

bamda iratlı arsa ile barakanın 17 / 20 payı. 3672 
Şişli: Mecidiye köyü Levent çiftliği sokağı eski 1-1 M. 

sayılı tarlanın tamamı. 
Feriköy: Birinci kısım Eşref efendi sokağı eski 24/ 5 sa

yılı arsanın tamamı .• · 
Feriköy: Rum kilisesi arkası sokağı eski 39 arsanın ta

mamı .... 
Üsküdar: Yenimaha11e Kabristan sokağı eski 20 yeni 14 

sayılı ev ve dükkanın 1/6 payı ... 

1931 

772 

407 

145 
Üsküdar: Pazarba~ı Karamanlı sokağ1 eski 72 yeni 74 

sayılı evin 4 18 payı... 1 61 
Büy ükdere: Kirkor sokağı yeni 22 evin 1 4 payı... 3 7 5 

Yukarıda yazılı mallar 12-11-935 sah g~n~ sa~_t 14 de. kadar 
Peşin para ve pazarlıkla satılacaktır· ts.:eklıt.e:ın yuzde y~dıbuçu~ 
pey akçelerile haftanın salı ve cuma gunlerı ıdarede muteşekkıl 
satış komisyonuna ınüracaatları. (M.) (6418) 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonu Başkanllğından: 

Jandarma eşya ve levazım ambarının a~balaj ihtiyacı 
için mevcut niimunesi gibi sekiz bin beş y~z met:e kana
viçe açık eksiltme ile satın alınacak ve eksıltmesı 19-10-
93 .5 günlemccine rastlıyan cunıartesi gün~ saat o.nda Ge 
dikpaşa Jandarma Dikimevi binasındakı komısyonu
nıuzda yapılacaktır. Kanaviçenin her metr~suna 15 ku
ruş bRha biçilmiş ve hepsinin ilk güvenmesı~ ~oks~n b_~ş 
lirn 63 kuruştan ibaret buJunmuştur. Şart kagı_dı .1 ıe n~
ınune hergün komisyona görülebilir. 1steklilerın ılk gu
VF.ııme maJ sandığı makbuzu veya banka kefalet mekt~
ru ve hüviyet cüzdanı ve artırma kan_un.~nda ve şart ka· 
F-ıdınJa yazılı belgelerle beraber bellı gun ve saatte ko· 

. 6152) 7808 mısyonumuza gelmelerı. ( 

Maliye Vekaletinden: 
Y 1 da mal terkeden Türk tebaasının mallan-ugos avya ·· · · k.l 0 na mukabil alınmış olan tazminatın tevzıı ıçm .. teş 1d • 

lunan komisyon tarafından alakadarlara taalluk e en 

binlerce dosya tetkik edilmektedir. . kl" 
Komisyon mesaisinin neticesinde tazmı~atın şe ı t:v 

zj ni beti gazetelerle ilan edilecektir. Komısyon karaı ı-
na intizar eylemeleri ilan olunur. ( 2968) ( 6339 ) 8096 
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E- Betonarme büyük köprüler hakkında fenni 
şartname. 

F - Keşif hulasa cetveli 
G- Proje. 

!steyenl~~ bu şartnameleri ve evrakı 2 41 kuruş be
del mukabılinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 18-11-935 tarihinde pazartesi giinü 
saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisli· 
ği Dairesin~e yapılacaktır. ı 

4 - Eksıltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek İ!;İn isteklinin 36 ı 1 lira 

6 kuruş muvakkat teminat Yermesi. Bundan başka asa-
ğıdaki vesikaları haiz olması lazımdır. ~ 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair 
vesika, 

2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid ve
sikaları ihaleden en az üç gün evvel göste
rerek Nafıa Vekaletinden alacakları ehliyet 
vesikası. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda Ü çü11cii maddede 
yazılr saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği 
dairesine göti.irülerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
ıakbuz mukabilinde veri1ecektir. Posta ile gönderil("

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

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

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

76$9 

Keşif bedeli Muvakkat 
teıninat1 

Bakırköy 4 cü mektep tamiri 589,83 45 
Kadıköy 8 ci mektep tamiri 589,83 45 

t 
Yokarda keşif ?edel_i ~e mu~_akkat teminatı yazılı olan iki mek

ep ayrı ayrı tamır ettırılı~ek uzere açık eksiltmeye konulmuştur 
Keşif evrakı ve şartnamesı levazım müdürlüğünde görüli.ir. Ek
siltmeye ginnek istiyenler 2490 N. lı arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve Nafia müdürlüğünden tasdik ettirilmiş 
aynca ehliyet vesikasile berahe: hizalarında g-österilen muvakkat 
eminatı makbuz veya mektubıle 31-1 ci teşrin 935 perşembe gü 
1ii saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (İ) (6491) 
t 
ı 

. 
Beher metre murabbama l 50 kuruş değer bitilen Aksarayda 

~ak ırağa mahal1esincle Abdullah çavuş sokağında 7 5 ada 211 o ha 
ıta N. 1r yüzsiiz 42 metro 12 santim arsa alakadarları arasmd~ 
a~rlmak üzere acık arttırmaya konulnıııstur. Şaı tnamcsi Jevaznn 

r 
s 

k 
c 
1 

miidiirlüğündc görülür. ;Arttırınaya girmek istiycnler 4 lira 74 
uruşlnk muvakkat temınat makbuz veya mcktubile beraber ı /2 
i teşrin 935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunma • 
ıdır. (B.) (6488) ., 

a 

s 
t 

Vesai.ti. n~kliye rcsmi~clen olaı1 borcundan dolayı haci7. altına 
lınıp bırıncı müzayedesmde satılamayan 2399 numaralı ve Hop 

n:obil markalı Takse otomobilin ~l-10-935 pazartesi günü Tak 
ımde Altınbakkalda Garan Garajda saat 14 de mi.izaycde ile sa
ılacagı ilan olunur. (B.) (6481) 

l i 
ş 

1 
1 

Beyoğlu Kaymakamlığından: Sahiplerinin 7.abıtai belediye ta
matnamesine aykrrı hareketlerinden ve yahut sahipsiz olara!< 
uraya buraya bırakılmış olmasmdan dolayı dairemizde l11fae<lil 
me_k~~ oJ~n "terazi, küfe, camekan ve sair emsali .. eşvanm sahip 
erı, uç gune kadar dairemize gelerek eşyalarmı almaları almadık· 
arı taktlircle açrk arttırma ile satrlacağ1 ilan olunur. (B.) (6482) 

ı ~------~~--------------------K_e~if bedeli 394 lira 17 kuruş olan Üsküdarda 17 inci mektep 
tamın pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi ve keşif evrakı ltva • 
zt~ ~Udürlüğünde görülür. Pazarlıl'a girmek istivcnler Nafi3 
mudurlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ve 30 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 18-10-935 cu
ma günü saat 15 de levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

(i) (6485j 

K.e~if bedeli 239 lira 15 kurus olan Be yazıtta inkılap müzesi 
tamırı pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi leva -
zım mfüHirlilgünde görültir. Pazarlığa girmek istiyenler 18 lira 
lık muvakkat temınat makbuz veya mektubile beraber 18-10-935 
cuma giinü saat 15 de levazım müdürlüğüne miiracaat etmelidir. 

ff) f64Rın 

11 

Ankara Şehri imar Müdürlüğünden: 
1.- Eksiltmeye konulan iş yeni mezarlığa getirile-

cek su keşif bedeli 36808 lira 64 kuruş. 
2.- Bu işe aid evrak şunlardır . 
A.- Eksiltme şartnamesi 
B.- Mukavele projesi 
C.- Nafra işleri şeraiti umuıniyesi 
E.- Hususi ve fenni şartname ve fenni şartname tek-

iık mektubu. 
F.- Keşif ve vahidi fiat cedveli 
G .- Projeler 
İsteyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabilincie 

Ankara İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3.- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır. 
4.- Eksiltme 22 Teşrinisani 1935 cuma g1 ı u saat 

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

muvakkat teminat vermesi ve 10000 liralık inşaat yap
tığına dair vesika göstermesi lazımdır. 

6.- Teklif mektubları 4 üncü maddede yazılı saatten 
biı saat evveline kadar Ankara İmar Müdürliiğüne mak
iJ\lz mukabilinde veriJecekdir. Posta i1e gönderilecek 
me tu bların nihayet 4 üncü maddede yazıh ~aate kadar 
geln1iş olması ve dış zarfının mühiir mumu ile iyice ka
patılmış olması şarttır. Postada vukua gelecek teehhür 
kabuJ edilmez. (2814) (6031) 7692 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme ı 
Umum idaresi ilanları 

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

1şe girmek istiyenlerin 13 50 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmiye kanuni manileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname]er parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü-
ğünden dağıtılmaktadır ( 6196) 8047 

~------------------~----------------------~----
İlk iki eksiltmesi feshedilen ve nıuhammen bedeli 

8856 lira olan miktarları aşağıda yazılı yatak eşyası 26-
10-935 cumartesi giinü saat 10 da pazarlıkla Ankarda 
idare binasında satın 1 alınacaktır. Bu işe girmek istiyen
lerin 664,20 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
mınun tayin ettiği vesikaları ve ise girmeye manii kanu
ni bulunmadığına dair beyanı amelerle ayni gün tayin 
edilen saatte malzeme dairesi komisyonunda hazır bu
lunmaları la:znndır. Bu işe ait artnanıeler-Haydarpaşa
da Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malze
me dairesinde görülebilir. 

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

Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve mak
kaplan ile boya tabancaları 12. 11. 935 salı günü saat 
1 S,30 da kapalı zarf usulii ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin 862,5 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. keza kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Trscllüm ve Sevk 
Müdürlüğünden alınabilir. ( 6338) 6095 

Muhammen bedeli 40.000 lira olan Ankara. Eskişe
hir, Konya ve Samsun depolan su tasfiye tesisat1arr 
3 l / ı O 935 giinü saat 1 O da pazarlrk usulile Ankara 
İdare binasında ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3000 liralı~ muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ün
cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bu
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar Cer dairesi Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 200 kuruş mu
kabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sattlmak-
tadır. (2982) (6400) 

8149 

Haydarpaşa • Ankara - Haydarpaşa arasında iş]c
mekde olan yolcu katarlarına Jiaveten 22- 10-935 gü· 
ni.ındc nitibaren Haydarpa a'dan Salı ve Ankara'dan 
Çarsamba günleri kalkma .. iızeı e bırer yolcu katan da· 
ha işleyecekdir. 

Bu katalarda birinci, ikincı. üçüncü mevki vagonlarla 
bı~ yemekli vagon bulunacakdır. 
Haydarpaşa'dan kalkış Ankara'ya varış Çarşamba 

Salı günü saat 9.40 giinii saat 22.35 
Ankara'dan kaJkış Çarşamba Haydarpasa'dan vanı:: 

günü saat 7 .03 Perşembe günii saat 19 40 
sayın halka ilan olunur. ( 6429) 

81 85 

Umurnı ne:;ırıyat ve vazı ışlerı Murluru Elem lzıt>t 

Gazetecılıl-: ve mathaacılık T A . Ştrketi, istanhııl . Ankara • ıd · 

deı;;i, 100.- Basılciığı ver · TAN mRth~Mıı 
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HASAN KUVVET 
ZAAFI UMUMi KANSIZLIK ve KEMiK hastahklanna şifai 

istimal edebilirler. Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta 
tesirleri 
HASAN 

UBU . 
çoktur. 
ECZA 

Çocuklar, 
Deposu 

' 
. -

Taşra Bakkal ve loptancılarına 
Aşa§'ıda yazılı bilümum TURAN mamulitını ıerian ye muntazaman tedarik etmeniz için doğrudan dof

ruya TURAN fa bıikaeı bayilerine veyahud yazıhaneJerine müraeaatiniz menfaatiniz iktiza11ndandır. 

YEMEK YAGLARI: 

Rafine uytınyağı 
Suum yağı 
Pamuk yağı 
ve diğer 1&lata yağlan 

SADE Y AGLAR: 

Kokoz n 
Tur yağ 
Turgarin 
..e dığer nrt yağlar 

BEZiR YAGLARI 

lngılız kaynamış açık 
Jngiliz kaynamamıf koyu 
Türk çıft kaynamı' 

TIRAŞ SABUNLARI: 

UR N ÇAMAŞIR SABUNLARI: 

- ....... ~r---------------;;--, Zeytioyatdan yapılmıf 

-

MARSıL YA DEVE ARAB 
H dığer cinıler. 

TURSIL çamaşır tozu 
HURMA ıabunu 

ECE temizleme tozu 

ve iliclı aabuoıan 

TUVALET MAMUL.A. TiMiZ:. 

Fikaatif, Zeytinyağlı şam-
Tıraş kremi puan, Krem Baronia: Gü-

f ıra4 sabunu TURAN yatı fabrikaları - TURAN İZMlR ıellik yatı •· • 

TURAN Türkiye ZaO ve Mamu 3tl Sanayii Limted Şirketi lstanbul Sirkeci, Nur 

Han 3 - 14, Posta kutusu 522. Telgraf: ESTOVA : lstanbul. Tel: 24442 • 3 

Güzel bir b•• tuvaleti 
yüze ••kl•k verir. 

Clbbı briyantini, Bayların aaçla
rını sabit ve Bayanl;arın on d Uıe 
tuvaletını devamlı tutar. Kokusu 
gayet IAtlftlr. Clbba briyantini, 
tuvalet masalarınızda yer almata 
li.yık tik kutularda satılır. Kutu
ların bOyOklO~One ve brlyantlnln 
fevkalAde iyi cinsine rağmen flatı 

ııııyet mutedildir. 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Galata'da Voyvoda caddesinde 
Doyçe Oryent Bank Dresdner Bank 
§Ubesinin, Galata'da Kaval sokağın

da 5 - 9 numarada mükim A. K. Di
mitrakopulo zimmetinde olan alaca
ğına mukabil mumaileyhin Banka
ya rehin eylediği 12 adet Kredi Fon
siyenin ticaret kanununun 766 ncı 

l 

ı• 
! 

il 

REHBER 
( Soryano ve Hananel ) 
BUyUk Tuhafiye Ma~azası 

latanbul, Yenlpostane caddesi 
Tayyare Piyangosu MUdUriyeti yanında 

Trıkotajlar 

Sattı§ı etyalar= 

Prenslplerl: -~~ 

Erkek ..e icadın çamaşırlan 
Gömlekler n kravatlar 
Çocuk e11an 
Eldiven ye çantalar 
Şapkalar n .. ire ... V ... 

ŞIKLIK 
UCUZLUK 
METAnET 
EMrtlYET 

iHRACAT TÜCCARıLARINA 
ÇOK MÜHiM iLAN 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
1 - Türkiyeden ecnebi memleketlere sevkolunacak her mal 

için menşe şehadetnamesi almak lazımdır. 

-------------=--------------------------• maddesine tevfikan satılması hakkın· 
Sevkiyattan sonra hiçbir suretle şehadetname verilmiyeceği 

son defa olarak ilan olunur. 
Sıra Şubesi 

No. 
Mükellefin adı İşi Ticaret yeri Aranılan 

vesaik 
Mülahazat 

1 Eminönü Hacı lsnınil 
Frahmend 
Andrenaçi Nikola 

Komisyoncu Reşadiye Gümrük 
okak 1 No. 

932 ve 933 1rana i!ittiği. 

2 ,, Yumurtacı Yağ İskelesi Kan
tar ocağı 33 No. 

takvim yılı 
932 takvim yılı 1talyaya 

gittiği 

3 Mercan Hacı Mendi Zade 
Süleyman ve mah
dumu Kollektü Ş. 

Tüccar Fincancılar yokuşun

da. 
927 takvim yılı Meçhuldur. 

4 Hocapaşa Tanaş Çekos Ştanyburg adlı Bi- Sirkeci Ankara 
rahane ve lokantacı Caddesi 

930 takvim yılı· Yunanistana 
gittiği. 

İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden . 
Yukarıda adlan, iş ve ticaret yerleri yazılı mükellefler işlerini terk ile yabancı 

ınemlekete gittikleri ve adresleri bulunama dığından vermi oldukları beyanname 
ve i t i r a z n a m e 1 e r i n e n a z a r a n v e k o m i s y o n u m a h s. u-
sun c a gösterilen lüzuma binaen hizalarında göste-
rilen takvim yılına ait defter ve bel gelerinin ibrazına ait tezkereleri, 
ilandan itibaren en fazla bir ay içinde mensup oldukları maliye şubelerine müra
caatla tebellüğ ve aynı zamanda aranılan defterleri ibraz etmeleri Hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141, 144 üncü maddeleri hükümlerine tevfikan 
ilan olunur. ( 6495) 

Pek Yakında Piyasaya Çıkacaktır. 

.111 .. 1111•1111~ 11111 11111•1111•1111•111111111•1111•1111•1111111111 • \ M!~~en!~!in:C~i~e Birinci Hukuk 

.Kayserl•"AM ERı• KAN M kf b"• Kotonuvar Kotonye vekili Nisim = Talas e e '= Barokas tarafından lstanbulda Çak
- makçılar 'Yokuşunda 16 numarada 

ORTA de re C e 4 S 1 n 1 f • mü~im Bulg~rlu Zade Biraderler _şi_r-
- keh aleyhıne mahkememu:ın • 

• • 935-569 numarası tahtında ikame e
= Orta derecede TUrk kUltUrU, lngilizce, san'at Ticaret= dilen iflas davasının 18-9-935 taril-\ 

• R1obert Kotecin mUhendis kısmana talebe hazırlar • ti celsei muhakemeEinde meblağı 
müddeabih bulunan 2617.44 liranın 

5 J t K ı 2 s ı · k - İcra ve İflas Kanununun 158 inci • an a ur arı ene 1 • maddesi mucibince 10 gün zarfında 

• 
• 
--
• 
• 111 

Yoksul talebe için YATI YURDU vardır 
Senıflar az mevcut.udur. Talebe dikkat ve itina 

ile yetiştirihr. 

_ tesviye veya mahkeme veznesine de-
• po edilmesi lüzumuna ve müddeaa· 

leyh şirketin ikam'"tgahı hazırının 

• meçhüliyyeti hascbile Hukuk usulu 
muhakemeleri kanununun 141 inci 

---Ücret, Leyli 175 Lira 
Nehari 20 Lira • 

ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı ı •ıııı•ıııı• 
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• maddesi mucibince mezkur karann i· 
lanen tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan işbu ilanın neşri tarihinden 
itibaren meblağı müddeabihi karan 
vakı dairesinde mahkeme veznesine 
depo veya tesviye ve mezkur gıyap 
karanna müddeti kanuniyyesi zar
fında itiraz etmedikleri takdirde ta
yin olunan 11-12-935 tarihinde mah
keme celsesine de kabul edilmiyece
ğinizi ve iflasınıza karar verileceği 
mezkur kararı havi mahkeme divan
hanesine talık olunan gıyap karannın 
ve depo karannı havi ihtarnamenin 
tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (15563) 

İKTİSAT VEKALETİ: tÇ TİCARET UMUM 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

30 Teşrinisani 330 tarihli kanun hükmüne göre tescil edilmiş olan Mer
kezi Milanoda ve İtalyan tabiiyetini haiz tasfiyede (Soçieta Kommerçi
yale Doriente) Şirketi Türkiyedeki şubeJ;ini lropatmış ve buna dair mua
melatı bitirmek iızrc Banka Kommcrçiale İtalyananın Müdürü Mario 
Poppi'yi memur etmi§tir. Bu şirketle alaka ı olanların tasfiye memunina 
ve icabında Ankara'd-a İktisat Vekaletine onbeş gün zarfında müracaat 
etmeleri i!an olunur. 

da sepkeden talebin ikametgahı ha-
zırı meçhul bulunan medyununa ka
nunu mezkurun 767 nci maddesi mu
cibince ilfinen tebliğine karar veril
miş ve ilanın bir nüshası mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış olduğun
dan rah~rı i~u talebe karşı hiçbir gü
na itiraz mevcut olduğu takdirde iş
bu ilamın negri tarihi ferdasından i
tibaren üç gün zarfında mahkemeye 
bildirmediği takdircl.e mezkur 766 
ıncı maddeye tevfikan emvali mez
kurenin satılmasına karar verileceği 
ilan olunur .(15562) 

2 - Şimdiye kadar bu yolda vaki olan ilanlardan haberdar ola
mamış bulunan tacirler bu sene ilkteşrin sonuna kadar Odaya mü
racaatla ihracatlarını ispat ettikleri takdirde bir defaya mahsus 
olarak şehadetname alabilirler. 

Subesi Ticaretgah 
Mahallesi 

Eyüp Camiikebir 

Sokağı 

. 

Okulalar Güneşi 
Direktörlüğünden : Orta kısım için haftada 9 saat fenbilgisi laboratuvar 
öğretmeni ile diki§ biçki öğretmeni alınacaktır. Şeraiti haiz olanların Be· 
§iktaş : Yıldızda bulunan okulumuza müracaat etmeleri. 

Mükell fin. 
No. Aru lş1 

Verginin lhbarnamc

Senesl Mıktan nin No. 

Lr. K. 

Kurukavak Seyyar 933 11 90 8/34 

,, Kasım Çavuş Eski yeni 

7 Eyüp 

17 /1 İsmail 
turşucu 

Ekmekçi 934 
,, 934 

Seyyar 933 

2 29 
o 43 
11 90 

7/38 
3/86 
8/45 " ,, 

,, 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" ,, 

,, 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
" 
', 
" 

" 

" 

,, 
Rami cuma 

Şah sultan 
İslam bey 

" Şah sultan 

" Korucu 

Düğmeciler 

Topçular 
., 

Abdülvedit 

Korucu 
Cezri Kasım 
Rami Cuma 

" 
" ,, 

Abdülvedut 
İslam bey 

" Taşlı tarla 

Bahariye 
Çulha 

Bülbüldere 
Silah dar 

" 
Ayvansaray 

Edirnekapı 

" Caddesi 

Ayvansaray 
Zalpaşa 

Reşadiye 
Cami 
Reşadiye 
Cami 
Ayvansaray 
Yusuf muhlis 
paşa 

" " 20 Salih 

1/4 Hilmi 
7 Ahmet 

18 Hakkı 

5/ 1 Simen tof 

,, 
30 Mustafa 

Nuri 

. . 
yemışçı 

Aşçı 932 
Seyyar 933 
sebzeci 
Sandalcı 9 3 2 
Paçav- 933 
racı 

" 933 
Ekmekçi 933 

( Seyyar 

12 42 
17 00 

5 95 
75 90 

45 22 
37 95 

1 
( sebzeci 933 17 00 

Ali Osman Ahçı 935 21 60 

121 

27 
10/1 

37 
26 
36 

31 

" Mehmet 

Halil 
Vasfi 
İsmail 
Ahmet 
Ahmet 
Rait 
Ferhat 
İsma:ı 

" San-
935 4 12 

931.32 24 48 
dalet 
Bekçi 929 
Tamirci 933 
Aşçı 934 
Saraç ,, 
Nalbant ,, 
Eskici ,, 
Sandalcı 9 3 2 
Manav 934 

10 20 
8 10 
o 61 
5 87 
3 53 
3 24 

10 20 
4 70 

Camiikebir Kapıcı çeşme 32 
Kasım Çavuş Eski yeni 9 

Kebapçı 933 
Köfteci ,, 

o 78 
3 25 

6/14 
8/3 8 

7/ 53 
6/ 40 

7/9 7 
6/ 57 

8/ 99 
4/28 
7/64 
3/21 

1/34 
4/ 19 
7/94 
7/97 
7/96 
6/73 
14/ 3 
7/ 76 

7/95 
8/ 10 

Camiikebir Kalenderhane 13 

Ali 
Hüseyin 
Cahit 
Selfılıattin Kahve- 932 

cı 

" İskele 1/3 Abdu!!ah Kahve- 933 

3 85 7/ 96 

6 30 8/20 
ci çırağı 

Eminönü Ahı Çelebi saraf 50 14 
16 

Yani Ev
molp:dis 

Yumurtaci 932 189 00 Z6 / 44 

2 
Istanbul Mıntıkası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden : 
Eyüp ve Eminönü maliye şubesi mükelleflerinden yukarda adı, işı ve ticaret 

yerleri yazılı mükelleflere hizalarmdaki yıllar için tarh olunan kazanç vergisine 
ait ihbarnameler, yeni adreslerinin bulunamaması ve yabancı memlekete gittik
leri anlaşıldığından Hukuk Usul muhakeme leri kahununun 141-142 inci maddeleri 
hükümlerine tevfikan ilanen tebliğ olunur. ( 6496) 

,' 

1 


