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BlR YAZI 
İngiltere aleyhine. Gringoire 

gazetesinin son sayısmda1 Hen
ri Bcraud'nun şiddetli bir yaz1sı 
çıktı. "Büyüklüğünü ancak baş· 
ka milletleri sıkı~tırmak ve al
çaltmak şartında bulan bu im
paratorluğun esaret haline irca 
edilmesini,. istiyen bu makale
nin Beyoğlu ecnebi kolonilerin
de kopardığı 1ırtrna yüzünden O· 

lacak ki o gazete kapışılnuş ve 
bir tek sayısı kalmamıştır. 

Bütün bir sayfayr kaphyan 
bu yazının muharririni İngilte
re aleyhine saldıran sebepler 
nelerdir?Bu muharrire göre. Ati 
na nazırlarının dullarını ağlatan, 
Haşmetmeabın jandannalarile 
Kahire yollarında Mısırlı tale
beleri ktlıçtan geçiren, K_ork be
lediye reisini öldüren, velhasıl 
İngiliz Dışişleri Bakanlrğınm 
emrite ve casusları vasıtasilc 
katliamlar yaptıran, bütün dün
yaya bozgun, açlık, veba. ihtilal 
yangın kundakları sokan Büyük 
Britanyanm o sinsi politikası. 
bir Fransız muharririni Fransa
nm Manş ötesindeki an'anevi 
dostuna karşı cetallcndimıiş bu
lunuyor. 

Gariptir ki, İngiltere devleti
ni en mükemmel devlet, İng-iliz 
milletini en örnek millet, Anglo
Sakson ırkını en üstün ırk sayan 
müellifler de yine Fransada ye
t; şmiştir: Edmond Desmolin'in 
Anglo - Sakıonların üıtünlüğü 
neye dayanır? adlı meşhur ve 
evvelce türkçeye de çevrilmiş o
lan eseri. Gustave Lebon'un mil
letler psikoloiisine ait kitapları 
ve Emile Boutmy'nin İngiliz 
kavminin aiya.si pıikolojisi is
mindeki eseri ilk hatırıma gclen
lerdendi r. 

Bu tezat şöyle izah edilebilir: 
Fransa. biribirinc zıt istikamet
lerde azami yüksekliğe azami 
hı:r.la çıkan bir kolan salıncağı
nın ifratları arasmdaki rakkasın 
müvazcnesini temsil eden bir 
meınlekettlr. 0rada lngiltere 
Jehıne ve al yhine mutedil bir 
tenkitten bu kadar uzaklaşılma· 
smı tabii görmek icap eder. 

Fakat koskoca bir millet dıı:

ğil, bir f crt aleyhinde bile hu ka
dar toplu, tek taraflı. mutlak 
hüktimler vermek. içinde hem 
bir melek, hem de bir şeytan u
yuduğunu son psikoloji verim
lerile daha iyi anladığımız "in
san •. denilen mahluku ya anla· 
mamak, yahut ta onun hakkın· 
daki samimi hükmümüzü günün 
politikasına feda etmek demek
tir. Ne bir millet, meseıa İngil
tere, ne de bir fert, mesela o ya
zmm muharriri, iddia edilebile
ceği kadar çak iyi veya çok fe
na olamaz. insanları bu ifratla
ra götüren muhayyile kamçtla
rmdan biri de1 görülüyor ki, po
litikadır. 
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Avukatlar kazan~ 
Vergilerine 
itiraz ediyorlar 

Son neşredilen Kazanç Ka:ıununa 
göre serbec;;t meslek sahiplerinden 
mak u kazanç vergisi alınacaktı. 
Serbest meslek sahipleri arasında 
bulunan avu.katlarınttda ba~a dere· 
c.eleri tayin edilerek, ai• oldukları 
maliye şubelerirte bildiri ~işti. Oğ
rendiğimize göre, bazı mahye şube
leri, avukatların derecelerine itiraz 
etmiıılerdir. Halbuki, bu l:a bil itiraz
ların maliye subelerince kendi h~şla
rma ya,pılamamaı;ı icap etmdctedır. 

Dereceleri it:raza uğrıyan avukat
lar da mukabil itirazlar yapmaktadır
lar. Avukat"arın mütaleasma göre, 
k~nun derece tayini salAhiyetini oda
lara ve baroya vermiştir. Herhangi 
bir maliye ~ubesinin kendi başma ~e
recelere it'raza hakkı yoktur. Malıye: 
itiraz komisyonu, şimdi bir yandan 
malive subelerinin. bir yandan avu
katlci'rm · yapuklan karşılıklı itiraz la
n tetkik ctmeğc başlamrsbr. Bu yüz
den, vergi tahsili işi gecikmektedir. 

Güğümlere "Halis Süt" 
damgası vuruldu 

Seyyar satıcıların kullandıkları 
süt güğümlerine dünden itibar~n 
"Halis siit.. etiketi yaPTl}tırılm<>ga 
bat1lanmıştır. Süt5üler cemiyeti, bu e~ 
tiketleri bütün esnafa dağıtmıştır. 

İyi ve temiz süt satılmasını teinin 
için, yeni talimatnamenin kontr<>la 
taalluk eden bütün hükümleri sıkı 
bir şekilde tatbik edilmeğe ba§lana
caktn. Belediye zabıtası memurları 
''Halis süt., etiketini taşıyan güğüm
leri daimi bir murakabe altındll tu
tacaklardır. Kontrollarda bozuk süt 
ttattığ1 anl~şılan sütçüler, birinci de
fasında ağır para ce.r.as1na çarptınla. 
caklar. tekerriirü halinde adliyeye 
verileceklerdir. 

B•hkçılk En•titüıünden mezun 
olanar ltajyer memur oldular 

Balıkçılık enstitüsünden geçen sc • 
ne mezun olan dört talebeye stajiyer 
memur olarak enstitüde vazife veril
miştir. Enstitü. henüz yeni yrl tedri
satına başlamamıştır. Ekonomi Ba • 
kanlığının hazrr1adığr talimatname 
geldikten sonra, bu müessesenin va
ziyeti kat'i olarak anla~ılacaktır. Ya
pılacak rslahat. bu talimatnameye gö• 
re basarılacaktır. Görüştüğümüz ala
kadariar, iki sene ön~c getirilen balık 
çılık mütehassnılarmın geri &önderi
leceği hakkındaki haberleri tekzip et 
mişlerdir. 

ölçülerin üzerindeki yazılar 
türkçe olacak 

Olçii ve tartı aletlerinin üzerinde 
behemahal türkce vazı bulunmas • İ· 
cap ettiği halde~ ölçüler nizamname
sinin bu maddesine aykm aletler kul 
lanıldığı görülmüştür. Marmara mın
takası öl~üll"r ve ayar başmüfettişli~i. 
ö'çü aletlerinin bchemabal türkce ya
nlı olacağını. türk~edcn başka ayrı
ca beynelmilel bir lisan da bu1unabl_. 
leccğini ilgililere bildirmiştir. Buna 
riaytt etmiyenler ceıalandırılacaklar· 
dır. 

Süt .atıcılara müsaade edildi 
Sütçüler cemiyeti, Vi"ayet sayını 

bürMuna müracaat ederek 20 Birinci 
teşrin günü sabah saat 7 ye kadar şe· 
hirde süt satmak müsaadesini almış
tır. Seyyar sütçi.ıler, eayım günil sa
yınım başlamasından bir s.aat önceye 
kadar her tarafta dolaşabileceklerdir. 
Saat 7 den sonra hiç bir satıcıya mü
saade editmiyecektir. SütçUler cemi • 
yeti, bu karan bütün esnafa bildirmit 
tir. 

yurdular da. .. 
- Annem kinl)'1 vennediltt ckme.-

cumbadan di. Adamın ahl&kmdan ıikayet etti 
ama onda da ralmz. 

• - Neydi ach? Rumbaya .,..~anile Tahsin Beyin yiizüıwe bab. 

Server BEDi - Kimin? diye ıordu. 
- O gencin pederinin adı. 
Oımile sıkınb çekmeden: 
- Mustafa! dedi. 

Tahsin bey hiraz sonra ayağa kal
karak Asiye harumla kızlarının baza.. 
lanmalarnu rica etti. 

Evden bep beraber çzkaırlır.ken 
pencel'derde bqlM" ve fısıltılar vaır
dı . Can.ile önüne bakarak ve arkada 
ki\lmrak yürüyordu. Mahalle halkma 
l<a.rtr bu kafile içinde meu;ınuniy~t
.&iz görii:ıvneyi nedense tıe.rcih ebru•· 
ti. 

Otomobilde Tahtin bey Cemileye 
dönerek: 

- Demek o genç efendi sizin bö
lükten çıktı? diye toırdu. 

Yüzün.de anlaplmu bir duycunun 
gülürmeyişi vanlı. Cemile ona yarı 
gözle ~ bu bahdtaı hoılanma· 
dıimr anlatan kmk bir tesle: 

- Evet! diye mınldandı. 
Fakat Tahain bey ıa:ar ediyordu: 
- Kirayı viımıediler mi? 
Cemile 11kmtdı btr hareketle batı· 

•" ııokak t.aralına çevirdikten tonra 
eevap verdi: 

- Verdila:. Kim dsniı vermedi
'- di,Ylf?·. 

- Demin \•alide öyle bir 'ey bu· 

Fakat. anneai gı"bi tenbihli olmı· 
yan Ş&binde : 

- A! .. Ne Mustafa11 ayol? •. Nail 
değil mi? diye bağırmaz m17 

Cem.ile faprmadan: 
- Aman, sen suı I decii, adı onun 

Mustafa Nail ama Muati. Bey diyor • 
la.r. Fakat, tabiatı hil.afnıa. bu a.efer 
bir münakaşa sinirine pek çabuk ka
pılan Şahiadie in&da N.tlamıtb : 

- A •.• Hiç de değil, biz Nail bey 
diyorduk, 1&bableyin Hafizıe teyzem 
de söyledi, putder de h.apM P,... 
diii zaman Nail bey diye yazmıt· 
tarı 

Cemilenin tepesinden aıatr bir ka· 
zıı.n kaynar .U döküldü. ~ll"mJfb. 
Münak.taya. devam etse Şahindenin 
yeni potlm- kirarartı: batasmı tamir 
ümitlttinin h~sini suya diqüreceği
ni biliyordu; fakat tusmak da fena, 
Tahsin şüpheye düşecek. Zaten düı
mediği ne malum? 

Sol ayağı i.le yavaıça &blaunın 
ıtyağını dürterek: 
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-- Ne Dersiniz? .. ~' • 
AYASOFYADA BtR POSTA GIŞESi 

l'arise gitmiş bir arkadafcnızı mümkün değildir. Oraya çchan şey 
var•a nu mutlaktl Eylel kıtlui. yahların da tıpkı Eylel kulesinde 
nin tepe.sinden bir kart gönder- olduğu gibi gördüğü yerlerin bir 
miıtir. Bu öyle bir iıtir ki hiç hir 1 koç- kartını eıine dostuna gönder
.seyyah kendini bunu yapmaktan mui kadar tqbi; bir istek olamaz. 
alam~. Bunun böyle olduiunu Bu ponahanenin ma$ralını orada 
bilenler de kulenin tepe&ine bir .satılacak kartpostallar bile kapa
posta boru1JU koymUflardrr. Ya • tır.Mademki; memleket propagan 
nmcla da kartpostallar :.atarlar. Ja.sı yapmak istiyoruz. O halde 
J.stanbulun seyyahları çeken ve en bizim güzelliklerimizi dünyaya 
cok (Curiosite _ görülecek ff!Y) göndermek için ayakaltı yerlere 
toplayan yeri SultanahmeUir. Şeh hele böyle seyyah geçidi olan nok 
rin her .semtine güzel posta büro- talara birer küçük şık po3ta kö1-

ı Ları yapan posta idaresi acaba Sul kü koymak en birinci. işimiz olma 
ta-nahmede bir ufak büro yapsa na Lıdır. 
.sd olur? l.stanbula bir seyyah gel- Bi.z böyle düıünüyoru.z. 

sin de Aytuolyaya çıkmasın bu Siz ne der siniz ? 
1 

.,/ 

Nüfus Sayımı 

Cumartesi ·Gecesi On bire 
Kadar Dükkanlar Açık 

Pazar sabahı saat beşten sonra sokağa 
çıkanlardan 25 lira ceza alınacak 

20 I1ktcsrin Pazar günü yaprlacak müveızilcre serbest vesika verildiğin 
sayımda halkın ihtiyaçlarım kolaylık- den okuyucular o gi.in evlerinjn soka
la temin edebilmesi ve sayım işlerinin ğmdan geçecek olan müvcz.ziden ga
yolunda gitme11i için ilbaylık yeni ka· .ıe· derini alabileceklerdir. 
rarlar almJ}tır. Bu kararların başlıca- Sayan günü sokağa çıkanlardan 25 
lan şunlardır: lira ecza alınacaktır. 

1-20 Ilkteşrin Pazar günü sabahr Sayım me.murlan 
·aat beşten i ibaren, sayım memurla· Sayım memurlarma dolduracakları 
rile kendilerine sokağa çıkabi mek i- cetveller tamamen verilmiştir. Yedek 
çin vesika verilmiş olanlardan başka sübay okulundan beşyüz ta ebe de sa 
hiç kimse sokakta bulunmıyacakt,... r .. H ı'i?ım.ıe çalışacaktır. Istatistik ge· 
Bu gibiler. sayımın sonm•"" nabcr ve- nel direktörü Celal Ayba ile Isviçre 
recek topun atılın.ama kadar evlerin- nüfus genel direktörü Brüsvayler 
den. veya han. mağaıa. otel gibi bu uugün şehrimizde sayım hazrrhkları
lundukları yerlerden dışarıya çıkamı- nı gözden geçireceklerdir. Celal Ay -
yacaklardtr, ba radyoda saat 14 de ve sonra da 

Bu vaziyete göre ı g Birinciteşrin Taksim stadında sayım memurla
rına bir~r konferans vereceklerdir. cumartesi akşamından ıo Birinciteş-

ka Konferanslan dinlemek i<:in "ayun-rin pazar sabahının saat beşine dar 
sokaklarda gczilebilecektir. Bu sebep da çalışacak meurlara bugün öğle • 

den sonra izin veri'ecektir. le tiyatro. sinema, bar, kahve. balo gi 
bi yerler mutat saatlerine kadar açık 
kalabileceklerdir. 

Cumartesi akşamt bütün ma~ıt:ı:a • 
lar, dükkanlar, kasaplar, bakkallar, 
fırmlar ve ~sali yerler saat 11 e ka
dar açık bulunacaklardır. Halk, pa -
zar günkü ihtiyaçlarını bu suretle ge
ceden tedarik edeceklerdir. 
Sayım günü her nevi mabetlerle 

kahve'er. sinemalar. tiyatr~ar. top • 
luluk yerleri kapalı kalacaktır. Bu gi. 
bi yerler sayımın bittiği ilan olunduk 
tan sonra açrlaca\...-ttr. 

Hastalarm, çocukların sütsüz kal -
mamalarr isin sütçüler pazar günü sa 
babı saat yediye kadar süt satabilecek 
ler ve sayım başlamadan önce evleri
ne dönmü~ olacaklardrr. Sayım sabah 
saat sekizde başlıyacaktır. Oğleden 

sonra saat 3 - 4 de bitirilmesine çalı
şılacaktır. 

Sayım günü her nahiye ve kaza 
merkezinde doktor ve ebe bulunduru 
lacaktrr. O gün acele doktor ve ebe._ 
ye ilıtiyacı olanlar kapılan~m önün· 
de dolaşmakta olan zabıta memurla
riJe en yakın karakola haber ~erdikle 
d takdirde hemen ihtiyaçları temin e
dilecek ve ilaçlan yapacak eczaneler 
de açık bulundurulacaktır. 

Sayını günü gazeteler çıkacak vl!: 

italyaya yapdacak 
ihracal ve 
Tecimenlerimiz 

.. 
Piyasamıza hububat ve zahire üze

rinde yeni yeni Italyan siparişleri 

gelmektedir. Istenilen madde1erden 
birçoğunun stoklan tükendiği veya 
azaldığı için bu ~aleplcr layikt ile 
karştlanamamaktadrr. Italya ile ara • 
mızdaki klering anlaşması ayın 19un
da bitmel<tedir. Anlaşınanın, yenisi 
imzalanıncaya kadar muvakkaten uza 
tılmasr tabii görülüyor. Uluslar kuru

ınunun Habeı harbi dolayısile Italya
ya karşı zecri tedbirler alınması yo
lundaki karan bazı tecimenler tarafın 
dan piyasamrzla ilgili görülmektedir. 
Bu tecimenler, zecri ekonomik ted
birler dolayısile ltalyaya ancak Ma
c~riatan yolile ihracat imkanı olacağı 
kanaatini izhar ctmi~lerdir. Halbuki, 
resmi makamlar bu tahmin 1eri tama· 
men lüzumsuz ve yersiz bulmaktadır
lar. ltalya ile aramızdaki klering an· 
taşması. e$asen Macariııtan yolile ih
racat yapmağa imkan verecek durum 
da değildir. 

BUDA BhNDkN' 
KUÇUK HABERLER 

• Madenciler birliği, lş kanunu 
projesi üzerindeki tetkiklerini bitire
rek hazırladığı raporu Ankaraya gön 
dcrmi~tir .. Madenciler birliği. müc:sse 
sahipleri hakkmdaki c e z a 1 a r ı n 
çok ağır olduğunu ileri sürerek ha
pis cezasının kaldırılmasını istemiş • 
tir. 

• Şirketi Hayriye vapurlarında ça· 
lısan lsmail isminde bir tayfanın ba
lık yiyerek zehir'end " ğl yazılmrştı. 
Yapılan muııyene, İsmailin balık
tan zehirlenmediğini göstermiş, kıv
randırıcı sancıların kalaysız kaptan 
yemek yemesinden ileri geldiğini 
meydana çıkarmıştır. 

,. Düyunu umumiye komiseri Ali 
Riıa. dün Ankaradan schrimize gel· 
miştir. Bugünlerde Parise gidecektir. 

• Sultanahmetteki Tecim ve En· 
düstri müzesi gelecek ay içerisinde 
Ankaraya ta;pnmış o'acaktır. Nakil 
hazırlıklarına başlanınıştrr. 

• Şehrimizde bulunan Çin elçiliği 
müsteşarı Vang Pon Son Ankaraya 
gitmiştir. 

• Selanikte açılan arsmluı:ıal sergi 
nin Türk pavivonunu idare eden ko
mite başkanı Süreyya. dün btanbula 
dötı.mü§tür. Başkan, birkaç gün lstan 
bulda kalacak ve sonra Anka.raya gi
derek Türk pavivonunda be~enilmiş 
ınallarla sergi hakkında hazrrlayaca~ı 
raporu Ekonomi Bakanlığına verecek 
tir. 

• Carsrkapıdaki Kemaokc Musta
Iapaşa türbesinin tamirine Müzeler 
idaresi t::ırafrndan basl'lr_.ıstır. 

• C. H. Partisinin kamun kongre
leri nihavet bulmuştur. Ilçe kongre 
leri bu yıl vapılmıvacaktır. Bevazıt 

kamununun kon~re!li evvelki gün Şeh 
zadebasınd~ki T ... etafet apartımamnda 
toplanm•.,t-r. Idare hevetinc umıımi 
meclis ;11 ·esinden Dr. Ali Ri:nı. Mü
nevver Basar. Dr. Talat Dr. Biirhan. 
Hiisnii Kara ffasan seçilmislerdir. 

• Finan.ç Bakanlrğı. bii• iln malmü 
dürlilklerine ve clefterdarlıklara bir ta 
mim go .. .ı.... le .JJÜfmı eayımr tahsi
satınırı 2465 numaralfın.nu~ ikinci 
madde,.ine ~öre i'ltatistik v.erıe1 rtn-r 
törlii~üne verildi!fini hi1dirmistir. Bu 
tamime göre. sayım ~lerinde kul'am-

1.\\c:;ı k memurlar;ı cfaP.rtrlac::ok rt'nkli in 
lemJerin savım islerinin özel ve acele 
olusuna bi..;aen kırtasivc kanunile mu 
kııvvet olmadıb anlasılmaktad1r. Icap 
f'der~c savım iein l!Creken bütün ktr• 
tasi leva:ı:ım ve· araclar beı; ıaman pi
yac:~n~n tedarik oluııabilecektir. 

• Hııher veri'diC.ine ı?Öre. avukat 
Ismail H::okkı ve Yusuf Kcnanm +e
MhbUs\erile bir klüp acııacaınrr-. n.1u· 

hün ~dı "Bevoğlu lclübü" olacaktrr. 
Klühün acılrnası için gereken müra
caatlaI" vı:-nılmıstır. 

• In~iliz konsolosu diln llbay mu
avin;ni ..:ivaret etmistir. 

• Be1ed:ye muhtelit hakem malıke 
mcler;nirı bulundueu binanın muka
vemetini an1amak üıere sondai amc
livesi vaptırmış ve binanın. eklenecek 
olan k<ıtı taııvacağı anlaşrlar;:ık 2ere
ken tamirata başlanmıştır. Muhtelit 
hakem mahkem«-1erine ait evrak ta 
t.lsnif edilmektedir. Bu iş ay sonuna 
kadar bitiril .. cek ve hazinei evraka 
devrolnnacaktır. · 

• Frankfurt temizlik kongresine i~ 
tirak eden belediye fen heyeti direk
törü Hüsnü. hazırlamakta olduğu te
mizlik islerine ait raporu bir iki güne 
kadar b:tlrecektir. Hüsnü bundan ıon 
ra itfaive teskiliitt .,,. ~ehri,.. •·oll~rına 
ait o1mak üzere iki r&por daha ha7.rr
lav~rıık bclediyeve verecek•ir. 

• Yabancı azlık okulların durumu
nu incelemek üzere ilk tedd""lt mU
ft'tti"leri dün KiHtUi dirl"ktörlüğün • 
de bir toplantı yapmrs'ardır. Mehmet 
Eminin ba~kanlık ettiğ"i bu toplantı 
bir saat kadar sürmüs ve vabantt a2'lık 
okulların ders durumlar( ıözden ged 
rilerek bazı kararlar verilmiştir. Bu 

m.iyim ayol!.. Hafizenin seuemliği. .. 
AmcCtmla Musta beyi kaınştırmış. 

Şahinde: "Hangi amcan?,. diye 
sorsaydı Cemilede şafak atacaktı. 
Fak<1t a'bla11, dikkat eden icin, bu 
sualden daha belli edici aptalca bir 
şaşkınlık için onun yüzüne bakıyordu. 

O :zaman Tııbsin bey Şahin.denin 
yiizüaden gözlerini ayrrmıyitrak, 
içinde kahkaha];rr saklanan bir seıle 
ona ıordu: 

- Amcanız niı·de oturur? 
Şahinde afalla.mı,, gözlerini Cemi

leye mıhhyarak, nek-l'İ kesik bir hal
de duruyordu. Aıiye harum boğa:zın· 
dan bir ıııcığı koğar 1tibi kunı ve asa· 
bi bir ök11iiriikle çırpınch. 

Cem.ile daya.namazdı. Tahsin Beye 
döndü: 

uvl. .tivY ACILIK 
Dikkat ettiniz mi? Her satıc 

sattığı malı ona şatafatlı bir a 
takarak; onu olduğundan başka 
daha tatlı. daha güzel bir oes· 
neye benzetere!t sfr:mek ister: . 

Dutçu dudunu ''çiğ bal., dı~. 
adlandırrr. Kcstan~:i kestanesı 
ni kebaba benzetir. Karpuz kU 
rabiye olur; zeytin, havyardır 
hıyar, badem. .. 

Hele kavun satılrlrğırı.! bir ıuı 
lü anhyamazsınrz. Çünkü, bu~~ 
lar "reçel kutulan,, diye sürı.1 
lürler. 

Bu kendi malını olduğundaı 
başka bir nesneye benzetip siir 
mek illeti yaln17. gezici esnaf 11 

ba.wurduklan bir kurnazlık de 
ğildir. Düşünce. san"at, politikl 
meyanında ve işlerit1de de bl 
basit, fakat, ölçüleri büyüdükc.~ 
göz boyayıcı hokkabazlcğa mu 
racaat kılı:u:Qıtı vakidir. 

OrhanSELlM 

Deniz hatları 
Yeniden Bölünece 
Vapurculuk Sosyetesi Direktör 

Mustafa ve Idare Meclisi Başkaıı1 
Fehmi, bu akşam Ank:araya gidecel< 
!erdir. Ankarada. tonajlann bağla11 
ması için Ekonomi Bakanlrgr ile t 
mastar yaprlacaktır. Ytl başında, Dt 
nizyol'an ldaresi ile sosyetenin sa" 
şacakları hatlar yeniden bölilnece~· 
tir. Bu seferki ve bundan sonraki bO
lümlerin emniyetle yapılabilmesi içtıı 
tonajın bağlanması zaruri görülme!<• 
tedir Bunun için yeni bir formül bll' 
lunacakttT. 

Köstence yolu transit aevkiyal• 
açd dı 

Ilkteırinin on dokuzuncu giinündeTl 
itibaren Köstence transit yolile Ort~ 
Avrupa ve Cenubi Almanyaya sevkı• 
y.:ı,t;t ba~lanmış olacaktır. Kösteııce 
transır ,...ı bir haftadanbcri fiile~ 
r.cvkiyata açılmıstır. Yol üzerind~kt 
seyrüse(er tarifeleri ilgili bölge tecıt11 
odalarile tecim evlerine dün yayılnı1~ 
ttr. 
Diğer taraftan Karadeniz limanJaf1 

mızdan Köstence yolile Orta Avrupa 
ya yaprlac~k aevkiyat hakkında T6r~ 
ofisle servisi Rrımen ve Maritim ylY 
netgeler: arasında tatbikat balomırı • 
dan temaslara, ~onusmalara devaı:t' 
oıunmaıuaOJt:'i 

arada öğretmenlerin Kültür dersler!• 
ne önem vemeleri ve bu işin müfettı1 
ler ta:"afrndan gözetilmesi de vardıf· 

• Dr. İbrahim Zati çocuk bakıırır 
hakkında bir rapor hazırlamış~rr. ço~ 
cuk esirgeme kurumuna venlen b 
rapor çok önr:mlc kartılanmış ve k~: 
rumuıı top1antılarında bu hususta go 
riişülmcs; kararl~tmlmıştır. Rapor• 
icap ~derse bir broşür halinde anne• 
lerc dağıtılacaktır. 

• Belediye. seyrüsefer memurlaı1' 
na yeni elbise vermiştir. Onümüzde" 
ki yaz da ıabıtai belediye memurtıırı• 
na yeni elbiseler verilecektir. Memur 
!ar temiı ve yeknasak bir şekilde gı• 
yinmis olarak çah!acaklardır. . 

• Ankaradaki ulusal tıp kongreııı· 
ne iştirak etlikten sonra Istanbu1a gt 
len Sovyct doktorlara dün Tokatliyl11 

otelinde lst an bul Universitesi t:trafırı· 
dan bir sölcn verilmistir. 

• Ağustos avı icinde meı:baha~~ 
47982 ve Eylulde de 45495 olmak il 
zere iki ayda 83479 karaman, dağlı~ 

·ımı' kıvırcık. kee[, kuzu ve oğlak kes1 .' 
tir. Bundan başka gene ayni aylardı· 
c;i11de 58~0 da öküz, inek, manda. a 
na. malak ve boğa kesilmiştir. 

benzemu hareketler yaptı: Y utlnııt 
du, dizini kalJIYa caırptı, ök~ürdü f 
lüzumsuz yere ~narini birkaç de ' 
ıaçlanna rötürdü. 

Hi~ kimse bir şey söylemiyordU: 
Uzun artlar ~tikten sonra Tahs1~ 

Bev Cemilertin subna dini koyarıt 
kıs kıs güldü: 

- Hoşsunuz ıizf dedi. ~ 
Aı-tık Cemilede bir ,ey söyleıııd' 

tak"t kalmamıştı. Hele annesi o .k~ 
dar derin bir iç sıkıntısı içindeydi 
h<tııım• ilF,Flu:e ;c;.j.,°" V'" avakk"b•lat' 
na bakıyordu. Tabıin Bey mli$at118 

balı, h:thıın·A, <tefk,.tli l,ir .,.,. .. ı,.: .J 

- Ba'" yalanlar hayırlıdır, de11 
zara.r• voktUT. 

Ne d!melc İslivordu? Bu yalal'' 
on" ne hllyn var? 

- Anlıunadln mı hili? dedi, na 
kurCRlayrp duruyonun? Hapi&ten 
kurtardığın adam benim amcam de
ğil. Selimin babaSl, Pıı!'k giizel anl~
dm ama illa lci beN sövletecelcsın 
değil mi? peki. Bendıe laf durmaz, 
söyledim i~te. için rahat oldu mu? 

Ceınll .. mmldandı: .ı 
- Ben sevmem yalan söy1e'lfl""' 

Fakat mecbur oluvorum bıtz.an· 
- Lü.,..um yok~ bu def~ 
- Ned~? 
- Hagrvgab sövlesev.dini2: ~ 

gene elimden ~leni yapardm:J. ,.ıl 

- Abla, kuzum, saçmalama, suııl 
dem4ti. 

- Şahinde isimleri l>iribirine ka
nştınyor efendim! dedi. 

Tahsin Bey aınsızm. bahisle hi~ 
münasebeti ol;.,,ıyan b"· kelime töy. 
ledi: 

- Eıtağf\irullab l dedi. 

Cemile rıa~alamnı, b1r sesle te 
kör etmete mecbur "'ldu. 1çinclel 
"1~te asıl Mı yalan. divon:lu. ~ 
nene tetıekkü-r ~eğim? Paravı "' 
din ama heni de senetle sepetle kt 
dine bağlama.ya kalktın t,. Fakat Tabıin l>eyi JUtturmak ko· 

lay olmadı. 
- Kim cirtfi ha.pae? diye ıo.·uyor· 

du. 
Be-re.ket araya A~iye h:ıtnım gİYdi: 

Cemile de Tahıin beye ~d.inneden 
ablaılnOI ~ göz işareti çekiyordu. 
Şahinde su1-tu. 

Cemile bir kahkaha atarak: 
- Güleyim bari, dedi. ben bilmez 

Asiye hanım yeni l?•eıklıwla sanı
lan boğaztna elini götiinnüş önüne 
bakıyordu. Şahindıeııin apı açık kal
mıstt. Cemile vücudundan srecen 
muhtelif his cihazlariyte bjribirine 

Ceınfle h•tnu düııiinürken Taf1
1
• 

Bey muzafPer bir İı>tih:ıanın nı}ıııt 1 

lle: 
f Arka~• 11 
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SOSYAL BAHiSLER 

Mason Locaları Kapanırken 

Uç Senelik Kadro 

Gümrük Ve inhisarlarda 
Yeni Teşkilata Başlanıyor 

1 
Ankara, 16 (Özel aytarrmız bildiriyor) - Gümrük ve İnhisar

ar Bakanlığı teşkilat konunu bugünkü Resmi Gazetede çıkmış
tır .. Bakanlık yeni teşkilat etrafında hazırlıklarına başlru:ııştır_. 

Uç senede tatbik edilecek yeni kadronun bu sene tatbık edıle
Cek olan kısmı üzer:inde incelemeler yapılmaktadır. 
Bakanlıkta yeniden ihdas edilen ekonomi işlerile tecim işleri 

ıuheleri direktörlüklerine kimlerin tayin edileceği bugünlerde 
elli olacaktır. 

Kamutay 
Toplantısı 
. Ankara, I 6 (Özel aytarımız 

hıldiriyor) - Kamutay Nuri 
~0nkerin başkanlığında toplan-
3 1• .<Damga resmi kanununun 

1 
2 ınci maddesine bir fıkra ek

henmesi hakkındaki kanun layi
'R. ası görüşülerek kabul edildi. 
Uznaınede başka bir madde ol

llladığmdan cuma günü toplan
~ak üzere toplantıya son veril
dı. 

Standardize üzüm ihraç edilecek 

b' A?kara, 16 (Özel aytarımız 
ıldıriyor) - İzmir üzüm kuru-

Belediyeler 
Bankası 

Ankara, 16 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Belediyeler ban
kası için yapılacak binanın pro
je müsabakasında birinciliği Sey 
fettin Arkan'ın projesi kazan
mıştır. 

Lugal Apfan ile Nizamettin 
Doğunun müşterek projesi ikin
ciliği ve Ahmet Reşat ile Celal 
Dikmenin müşterek projesi ü
çüncülüğü kazanmıştır. 

mu dışarıya göndereceği üzüm
leri standardize edilmiş bir hal
de ihraç edecektir. 

~ ............... 
~ 

MEMLEKETTE TAN .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....- - ----~~Z4J4MW$KS u<V--Z ~O 4>• 

Ctınıuriyet bayramını kutlulama Bir kadın kocasını balta ile 
hazırlıklan ö l d ü r d Ü 

~ Akşehjr, ( Ozel aytarımız bildiri- Zonguldak, (Özel aytarımız bildi-
d~ )_ - Cümhuriyetin on ikinci yıl riyor) _ Amasranm Çanakçılar 

0niimü kutlulama törenine iştirak Köyü Muhtarı Tahic, dört gün evvel f t~ck üzere şehrimize esnaf cemiyet- patika köprüsü yanında ötµ olarak, 
ttrı mümessilleri Parti binasında bir bulunmuştur =11'c:ıpııan talıkıkat, Ta-
0P1antı yapmışlar ve merasime her hirin karısı tarafından öldürüldüğü-
hnafın san'atini temsil ederek 1ştirak nü göstermiştir. Avcı. oğ~lla~ında~ 
ttrnesi kararlaşmıştır. Ahmetle sevişen Hatıce ısmındek1 

/" ' 
i Dördüncü 
Genel 
Enspektörlük 

Yeni kurulacak olan Monzor iline 
Ovacık, Çemi91ez~ Pertek kazala
n ile diğer iki kazanm bağlanması 
kararlatıru1ta. Merkezi Monzor ol
mak üzere tefrik olunacak dördüncü 
genel espektörlüğe bir Generalin 
tayini ve eıpektörfük te4kilatında 

çalı,acakların ıübaylardan ıeçilme

&i muhtemeldir. 

Yalancı 
Şahitler 
Ankara, 16 (Özel aytarnnrz 

bildiriyor) - istanbulda Tüze 
dairesinde, Hakyerleri kapıla
rında gezinerek yalancı şahitlik 
etmeği kendisine iş edinmiş in
sanlar bulunduğu ve bunlarrn 
şahitliği dolayısile birçok 
haklı kimselerin davalarını kay
bettikleri haber verildiğinden 
Tüze Bakanlığı alakalılara bu 
hususta icap eden talimatı ver
miş ve bu kimselerin şiddetle ce 
zalandırrlmasını ve lazım gelen 
tedbirlerin almmasını bildirmiş
tir. 

Ba,bakan Tarım Bakanlığında 

Ankara, 16 (Özel aytarımrz 
bildiriyor) - İsmet İnönü bu
gün öğledensonra Tarım Bakan 
lığına giderek Tarım Bakam ile 
bir saat kadar görmüştür. 

Finans müstetan geliyor 

Mason locaları 'apandı. 
SC>Vyetlereli ile İtalya ve Alman

yadan sonra Türkiyenin de bir ''maş
rıki azam,, a (kapılarını kapa 1) de
mesi masonluğun sıyasal ve sosyal 
bakımlardan bazı memleketlercie ha
kilci manasıyle sezilmiş ve anlaşılmış 
olduğuna detalet eder. 

Eğer, ''Türk yükselme kurulu., 
firmasf altında masonluk, hakikaten 
Türk yükselişi~i hedef tutmuş bir 
topluluk göstermiş olsaydı Türkü 
sonsuz yükselişlere ulaşttrmaktan 
başka amacı o1mıyan Türkiyenin 
"Üç nokta biraderlere,, içtimai bün
yesinde bir yer vermesi ön planda 
bir devlet ödevi olurdu. 

İttihat ve Terakki'nin gizli çalış
ma günlerinde mahfillerini İttihat ve 
Terakki komitelerinin bir karargahı 
haline sokmuş olan masonluk mutlak 
idareli imparatorluktan parlamento
lu imparatorluğa ( l) geçiş kavgala
rında Türk münevverine, Türk aske
rine, Türk halkına faydalı olmuştu. 
Bu nasıl inklir edilebilir? Yalnız şu
nu da derhal söylemelidir ki bu fay
da ''bilvasıta bir fayd,,'l,. idi. Yani ma
sonluk alemi Türkiye halkının Ab
dülhamit istibdadından kurtulmasını 
istediği için değil (Abdüllıamidin, 
istibdadı ile beraber yıkılmasında 
kendi bellibaşlı düşünce ve menfaat
lerinden birinin tahakkukunu gördü
ğü için) ittihatçıların yardımcısı ke· 
silmişti. (2) 

Bu, bir hakikattir. Zira masonluk 
İttihat ve Terakki ile "el birliği -
Cause commune .. yaptığı gibi muhta
riyet istiyen Makedonyacılarla da, 
büyük Bulgaristan istiyen Bulgarlar 
la ve Bulgar liberali Malinofla da 
"Megali ldea .. cı Filiki Heterya ile 
de, Arnavut Başkım'cıları ile de el 
birliği yapmıştır. 

İttahat ve Terakki Abdülhamidin 
elinden Osmanlı İmparatorluğu ikti
dar mevkiini almak istiyen bir gizli 
sıyasal kuruldu. Masonluk ise Os
manlı imparatorluğunun kat'i parça
lanısını Abdülhamidin devrilmcsile 
taha°'kkuk edecek mukaddes bir amaç 
olarak güdenlerin tem ve nüfuzu al
tında bir şebekeydi. 

~e lrli gazierdea llU k4\ltn llır lÇkl alcm.i:ıden Sonra 

Ankara, 16 (Özel aytarnnız 
bildiriyor) - Finans müsteşarı 
Faik birkaç. ~ün kalmak üzere 
!stant.ula hareket etmi tir. 

''~~~ ... 

''Acaba Osmanlı imparatorlugunun 
parçalanışını istiyenler kimlerdi?., 
diye ortaya bir soru atmak çocukluk 
olur. İmparatorluğun l 908 deki hu
dutlarını şöyle bir gözönüne getir
mek, İttihat ve Terakkiye ~izli 11alış
masmda dostluk göstermiş olan ma
sonluğun el altından hangi menfaat
leri tahakkuk ettirmiş olduğunu an
lamağa yeter. Fakat 1908 de, Abdül
ha ide cephe tutmuş olan Türkler-

korunmak jçin sızan kocaaını balta ile öldörmüıtiir. 
J\kşehir. ( Ozel aytarımız bildiri- Aşığı, cesedi bir küfeye koymuş ve 

~Or) _ tık okul ispekteri tarafın- derenin içerisine atmıştır. Hatice ile 
trıan ~arti binasında ilk ve orta okul Ahmet, yakalanarak adliyeye veril· 
d UaJ~ımlerine zehirli gazlar hal<kın- mişlerdir. 
:ta hır konferans verilmiştir. KÖnfe-
<lansın sonunda muhtelif tecrübeler Karnından boynuzlanan çocuk 
lı ef Yapılmıştır. Konferans gelecek ı Bartın, (Oz"I aytarımrz bildiriyor) 
c \t~ sinema binasında halka venle- Haliller köyünden Ismail isminde 
~ dört yaşında bir çocllk, bir öküz ta-

.. __ ,,_., rafından karnından boynuT.'anm~ştır. 

M\ ÜÇ (J K TELGRAF Barsakları dışarı dökülen çocuk, der-
H A 8 e: R L E R I hal tedavi altına alınmıştır. __ .. _______ , . ._..._ .. ~ 

t • Sıvas, (Tan) - Bursa il mek
d~Pçusu Halil Şevket, ve il basımcvi 
ıreJc_törü Ethem Ölmez §Chrimize 

te~ışlerdir. 
~ ~ıvas, (Tan) - İl defterdarı 
d eırızı Koruklu oğlu Eskişehir kolor· 
<l u muhasibi mes'ullüğüne atandığm
lc an YÜkümüne başlamak üzere bare-

et etti. 
• S L' .. tile . ıvas, (Tan) - Sıvas ısesı 12-

}> rı Ankarada yapılacak Cumhuri-
tt~ Ba~ramr resmigeçidine iştirak 
l .ek uzerc hazırlığa başlamışlardır. 
11ftıler kadrosunda kız talebe de yer 
ataktır. 

'lr ~ Sıvas, (Tan) - Kızılay Cemi
~=r . lspekteri Mazlum 9ehrimjze 
ı ınış, cemiyet işleri üzerinde inc.e-
ez:eıerde bulunmağa baslamıştır. 

" ) Sıvas, (Ozel aytarrmız bildiri-
.ror N··r · · S tı - u us sayımı ıçın ıvasta ya-
(.a~ !llıntakalan ayrılmıştır. Çalışa
tir 1§~~rlara, mıntakaları bil~irilmi2-
l>ıl koylere gideceklere teblıgat ya
tq ınıştır. Sayımın bütün hazırlıkları 
ıtıarnıanmıştır. 

l:tı • Kayseri, (Tan) - Universite 
c/lUnlanndan Fakihe, lise edebiydt 
t gf etnıenliğine atanmış, şehrimize 

e ;rek ödevine başlamı§tır. 
la Sıvas, (Tan) - Yağan yağmur· 
b:~an sonra çiftçi tohum atmağ.ı 

ş arnıstır . - . 
ta Kandıra, (Tan) - Evvelce in-
k·aına başlanıp bitirilemiyen Hoca
~~r kaınunu yatılı mektebinin geri 

;n yapısı yalonda bitirilecektir. 
Crk·· ~erzifon, (Tan) - Gümüşha
a f Yıine verilen varidat katibinden 
~ı .an rncmuriyet için bir müsabaka 
ta hhan1 yapılmıştır. lmtihana 10 or
t okul mezunu girmiştir. Kazanan 
t~ç, bu vazifeye atanacaktır. 

d Merzifon, (Tan) - Son günler
"~ Şehrimizde ev buhranı başlamıştır. 
ol\.lra •· • Ucretleri en az 10 liradır. 
ili ft:ktehir, (Tan) - Sayım işleri
d tfftış etmek üzere ilbayımız yanın
" a ?arc Heyeti Azasından Sadettin 
h~ıvllayet jandarma komutanı olduğu 
}'ı . şc~rirnize gelmiştir. ilbay, sa

.rn ışlenni özden e irdikten sonra 

Büyük ikramiyenin parçaları 
Konya da 

Konya, ( Ozel aytarrmız bildiriyor) 
Tayyare piyangosunun 200.000 lira
lık büyük ikramiyesi, Ereğliye bağlı 
Ayrancı nahiyesi ahalisinden iki 
köylüye çıkmıştır. Köylüler, alacak
ları paranın beşer yüz lirasını Hava 
Kurumuna vereceklerdir. Ahmet Ça
vuş isminde bir işçiye de 20.000 li
ralık ikramiye çıkmıştır. 

Kayseti hava!it'inde tarihse) 
tetkikler yapılıyor 

Kayseri, (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Eski !zerler Enstitüsü Pro
fesörlerinden Uzman Dr. Dorn ile 
Bizans Eserleri Uzmanı Dr. Schnei
der şehrimize gelmişlerdir. Uzman
lar Kültür Bakanlığının müsaadesi 
ile Konya, Karaman, Kayseri, Sıvas, 
Amasya, Samsunda incelemeler ~a
pacaklardır. Bir iki güne kadar. ıli
mizden Sıvasa hareket edeceklerdir. 

Zengin kömür damarları 
buJun<lu 

Safranbolu, (OT.el aytanmız bildiri
yor) - Ulus nahiyesinde zengin kö-
mür damarlarının bulunması halk 
i~in sevinç kaynağı olmuştur. Demi
rin yanı başında bulunan bu kömür, 
yalnız Safranbolu için değil, yurdun 
genel ve e.ko~~ik durumu üzerinde 
çok önemlı ınkışaflar yaratacaktır. 
Maden mühendisleri, Ulustaki tet
kiklerini henüz bitirmemişJerdir. 

Esiri bir cinayetin muhakemdİ 
Adana, (özel aytarmıız bildiriyor) 

Keşeli köyünden Kerim, Karaisalının 
Durak köyünden Nasif o~lu ~li ile 
arkadaşı Hamit tar~~m~a.? bı.~ a~!e me
selesinden ötürü oldurulmuştü. Bu 
işin muhakemesine a~ır ce~d~ devam 
olunmuş, şahitler dtnlenmıştı~. Suç
lulardan Hamit kaçak oldugundan 
henüz ele geçirilememiştir. Ali ise 
mevkuftur. Muhakeme başka güne 

Bursa Evkaf direktörlüğü 

Ankara, 16 (Özel aytanmız 
bildiriyor) - Ankara Esnaf di
rektörü Hulusi Bursa Evkaf di
rektörlüğüne tayin edilmiştir. 

Ankara bugün ıuauz 

Ankara, 16 (özel aytarnnız 
bildiriyor) - Suların tasfiye~i 
için Cebecide yaptırılan tesisa
tın şebekeye bağlanması için 
yaptırılacak değişiklik münase
betile yarın şehre su verilmiye, 
cektir. 

Ankara ceza reisliği vekilliği 
Ankara, 16 (özel aytarımız 

bildiriyor) - Ağır ceza mahke· 
mesi reisi Osman Talat hastc:ılı
ğı dolayısile bir cıy izin almıştır. 
Osman Talata Çankırı ağrr ceza 
reisi Tahsin vekalet edecektir. 

Nakliyat müteahhitlerinden 
alınacak teminat 

Ankara, 16 (Özel aytarrmız 
bildiriyor) - Artırma, Eksilt -
~e ~e ihale kanununun yirmi i
kıncı maddesine bir fıkra eklen 
mesine dair olan kanun layihası 
Kamutay ruznamesine alınmış
tır. Bu Iayihaya göre, taşra nak
liyat müteahhitlerinden muvak
kat ve kat'i teminatlardan baş
ka nakledecekleri kıymetlere 
karşılık olmak üzere mahalli i
dare heyetlerince takdir edile
cek miktarda kefalet ve teminat 
alınacaktır. -----
Avrupada maden mühendisliği 

tahsili 
. ~n~ara, 16 (Özel aytarnnız 

bıldırıyor) - Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü tarafından ma 
den mühendisliği tahsilı etmek 
üzere Avrupaya gönderilecek ta 
lehe mu:.:abakasında kazanan li
se mezunlarının isimleri şunlar
dır: 

Galatasaraydan Galip Özel 
İstanbul lisesinden Sıddık Ak~ 
soy, Ankara lisesinden Dündar, 
Galataraydan Nuri Fahrettin 
Kayseri lisesinden Hüsnü Ka: 
zrm, Galatasaraydan Ömer Hay 
rl!:! a a lisesinden ·· ü; 

• den arlcaıt 'bir kısn'lı l>u hakikati an
lıyabilmişler, bir kısmı ise maalesef 
anlryamamışlardı. 

Anlıyamıyanlar, Abdülhamid'in 
devrilişinden sonra iktidar mevkiini 
ellerine geçirenler ve Türkiyenin u
mumi harbe girişini takip eden sıkı 
zümre istıl-ıdadı ile Dumlupınar ara
sında geçen acı günlerden mes'ul o
lanlardır. 

Şüphesiz ..• Masonluğun hangi giz
li sıyasal kasırgalar üflediğini Tür
kiyedeki masonlardan Türk olanların 
bir tane-sinin dahi bilmediğini, bile
mediğini; Türk ''Üç nokta birader
ler., den bir tekinın dahi içinde dön
dürüldüğü şeytani ve cihan ümul 
mekaı:izmaya akıl erdirememiş bu
lundugunu kabul etmek lazımdır. 
Bunlar, ya görenekle, ya köstekleri
n; garip şekilli birer madalyon asa
~ılmek hevesile, ya geceleri geveze
lık edecek bir klöp bulmak arz ısj)e 
veya esrarengiz işler görmüş olma
nın heyecanını tatmak isteği ile ve
yahut cidden çok temiz ve insani 
ama~lar~.a bir locaya yazılmı~lardır. 
Hıç §uphesiz ... Bu satırları okuyan 

POLiS 

Bir iifürükc;ii 
Cürmümeşhut 
Halinde yakalandı 

• Edirnckapıda oturan 60 yaşların 
d~ Zehr~ •. kol ve ayak sancılarını ge
çlrmek ıçın Ihsan isminde birisine 
k~~~isin! ?kutturmuştur. Bu üfürük
çilluk ~adısesi yapılan cürmümeşhut 
~ tesbıt edilmiş, Ihsan hakkında ta
k1bata başlanmıştır. 

• Hayd.arpaşa hastanesinin emtia 
kısmındakı tamiratta çalışan Yahya, 
tahta '!'!e:.divenin ek yerinden kırıl • 
ması yuzunden yere yuvarlanmış, ka 
fası taşlara gelerek derhal ölmiiştür. 

.. • ~asımpaşada Sandalcr Lfıtfinin 
k~pegı, hammal Azizin J O yaşındaki 
ogl~ M~h~~din ayağını ısırmıştır. 
A~ız: kopegı kovalamağa başlaymc.ı 
~utfı bunu Önlemek için Azizi kanca 
ıle •basın?a.? r.aralamıştır. 

. Emınonunde Valde Hanr içinde 
kı }okantada 1·emek piqirmek üzere 
yag kızdırılırken tavanın devrilmesi 
suretile r,an~ın çıkmış, ateş geniıle -
meden sondurülmüştür. 

Şoförler seçimi sürüyor 
Türkiye otomobilciler kurumunun 

ida~e heyeti seçimi devam etmektedir 
Seçun bugün sandığın Istanbul tara
fında gezdirilmesi suretile devam et -
miş, öğleden evvel ~jq)i ve Beyog~lu 
ö~l d )" :t • 

Yazan: Nizamettin NAZiF 
lar arasında masonluğun yabancı sı· 
yasal menfaatlere alet edilmiş bulun
duğu iddiasını hiddetle veya istihza 
ve hayretle karşılıyanlar, "bunu ne
reden kestirebiliyorsunuz?., diyen
ler bulunabilecektir. Bu mukadder 
suale cevabımız şudur: 

"Türk maşrıkt azamı İskoç tarika
tindendi. Türkiyede, Atatürk devri 
başladı başlıyalı ayni tarilra tten olan 
maşrıkı azamlar ve bu maşrıkı azam
lara mensup localardan herhangi bi
risinin Türk masonluğuna en ufak 
bir ehemmiyet vermiş olduğunu han
gi mason iddia edebilir? Buna muka
bil 1stanbulun Sultan Reşat günle· 
rinde, Mahmut Şevket paşaya kur
şun sıkıldığı günlerde veya Pire Meh 
met sokaklarında çarpışma olduğu 
günlerde veya Balk<\n muharebesinin 
ikinci safhası arefesinde biıyük Av
rupa milletleri kanından bazı maşn
ln azamların ve bazı dereceleri yük
sek ''Üç nokta biraderler .. in muh
teremlerin, üstatların Türkiyedeki 
localarla bilhassa ve bilhassa İttihat 
ve Terakki darbei hiikümetinin umu
mi karargahı vazifesini görmüş olan 
Selanikteki ''Makedonya Rizorta., 
locasiyle pek sıkrfıkı bir temas güt
müş oldukları nasıl unutulabilir? 

Türkiyeye masonluk Tiran tariki
le İtalyadan gelmiştir. ltalyaya ma
sonluğu sokan adam ise Dük dö Mi
dilzekstir. Bunun kim olduğunu, ya
ni bu muhterem lordun on sekizinci 
asırdaki her İngiliz diplomatı gibi 
İntellicens Servis e'irafından bulun
duğunu kaydetmek ve İtalya locala
nnın bir yerli maşrık1 azam kurun
caya kadar Britanya maşrıkı azamı
na bağlı bulunmuş olduklaını söyle
mek ve sonra İtalya localarının birle
şip kurdukları bir yerli "maşrıkı a
zam .. a bağlandıkları gün İskoç tari
katinin bunu tanımayıp İngiltere ile 
politika dostluğu güden Garibaldi· 
ye bir başka İtalya maşrıkı azamı 
kurduracak kadar sinir ve para feda
karlığına katlanmış olduğunu hatırla
mak Makedonya Rizortanın İttihat 
ve Terakkiye yaptığı yardımlara a
ranılan sıyasal mana ve rengi derhal 
yapıştırrr. 

Demek oluyor ki Türkiye mason· 
luğu, büyük garp devletlerinin iste
dikleri gibi at oynatacakları bir ''ya
rı müstemleke Türkiye.. kalmadığı 
gündenberi, Avrupa merkezlerindeki 
benzer kurullar gözünde kıymetini 
kaybetmiş bulunuyordu. 

Türkiye masonlarının ge<:en yıl ve 
bu yıl yapılan münakasalarda~ 

'' - Biz tamamen milli ve yerli bir 
kuruluz!" 

Şeklindeki iddialan -1şte bundan 
dolayı doğru idi. Türkiyede bir iç ve
ya dış sıyasa entrikası çevirmek im
kanı kalmadığı gün Avrupalı ''Üç 
nokta biraderler .. Tür ki ve localarını 
her türlü arsrulusal temaslardan uzak 
tutmu~lar, aşağı yukarı bir boykot 
yapmışlardı. 

• 
Türkiyel:le mason localarının ''Le-

gal .. Y,ani izinli bir açrk kurul ha
linde çalısmaları menedilmistir. Te
menni edilir ki Türk inkılabının bu 
dileği mason localarının illegal, yani 
gizli bir çalısma devrine ~irmeme· 
teri ile yüzde yüz tahakkuk edebil
sjn, 

Masonluk Türk içtimai bünyesin
de yapılacak müspet bir roliı kalma
dığı gün kapılarını kapamağa davet 
olunuyor. 

Nizamettin Nazif 

(l) Meşruti irl:ıre. 
(2) Aptülhamidc bıtlt'dildiğini Emanucl 

Karassu vasrtasıy.,!c tebliğ ettirmişler ve 
meşrutiyetin ilk gunlcrindckı nümayişler
de o zamanki İngiliz sefiri Sir Elyot'u al· 
kışlatmı,lardL 

Zeytinyağı fiyatları yükselmeye 
batladı 

30 Eyltılden 6 Teşrinievvele kadar 
Madrit tecim piyasasında muamele 
gören maddeler üzerinde alınan so -
nuçlar şunlardır: 

Piyasada ne son hafta içinde külli
yetli fındık ihracatı yapılmış ve bu 
hafta bu madde üzerindeki alım satım 
ve ihracat durmuştur. Fındığın bu ha 
reketsizliğine mukabil fiyatları sağ -
lamdır. Badem piyasası da ufak tefek 
fiyat farklarile beraber çok sağlam
dır. Zeytinyağ fiyatları, gayri munta
zamdır .. Bazı nevi zeytinyağlarda u
fak yükselmeler görülmiiştür. Piyasa, 
bol zeytin mahsulünün tesiri altında
dır. Umulduğnna göre yeni zeytin 
mahsulü piyasaya arzedilliikten son
ra zeytinyağ fiyatları düşecektir. Mad 
rit piyasasında üzüme istekli fazladır. 
Bu ~afta Alme~iya limanından yapı
lan ihracatın mıkdarı 414 bin 46 va
reldir. Ayrıca piyasadan 10175 san
dık üzüm de müşteri bulmuştur. 

Bu üzümler, bilhassa Boston, Bre
nıen, Bristol, Kardif, Kopenhag, Da
kar, Fenlandiva, Glaskov, Hamburg, 
Hol, Liverpoı: Londra, Mançester, 
Kastel ile lsveç ve Norveç limanla
nnda ve cenubi Amerikada yer ve de
ğer bulmaktadır. 

ki şoförler reylerini kullanmışlardır. 
Seçim sandığı. bugün Anadolu yaka
sında bir mot?rle gezdirilecek ve rey 

ÇAMAŞIRLAR!... 
Komşunun çocukları var.. Bil· 

mem neden pek haylaz ve arsız. 
Baııboş bırakılmı§ olmalı. Anası 
babası da kaygusuz adamlar. Ço
cuklarını terl>iye etmiyorlar. Ne 
yapsalar: 

- Adam, çocuktur ... Büyürse dü
zelir! diyorlar. 

Tabii yanlış düşünce. Çocuk 
iken düzelmezıe büyuyünce - im
kinı yo - düzelmez. 

Dün, komşunun bahçesinde bir 
feryat işittim. Kadın bağırıyordu •• , 

Nedir, diye ııeyirttim .• Jki elini 
göğe açmı§, beddua ediyor: 

- ilahi bir §eycikler demem. Ye· 
tişip ermeyin. inşallah yumurcaklar 
götürsün. 

Ne oldu bu kadına böyle diye 
merak ettim. Pencereden sordum: 

- Huu komıu! Ne oldun böyle. 
Sinirlenmiıııin ! 

O hala bedduasına devam edi. 
yordu: 

- Gözleri çıkıın! Böyle çocuk
lar olmaz olsunlar inşallah! 

- Canım! dedim, bırak JU fena 
lafları da ne olduğunu söyle 1. 

- N~ olacak, dedi ... Sabahtan• 
beri çamatır yıkadım. Yorgunluk· 
tan öldüm.... Gelmitler, piı, mun
dar ellerile güzelim tertemiz ça• 
maşırlarımla oynamışlar. Berbat 
etmişler. Bakınız. şuna ! 

Ve kar gibi bembeyaz çama§Jr• 
lar üstünde simsiyah. kara pençe 
lekelerini gösterdi. 

- Şimdi, dedi, bu çama§ırlan 
görenler, bana ''ne pasaklı fey'' di· 
Yect"..kler. Bilmezi~ ki çam~ırlan
mı bu vumurcaklar kirletti ... 

Teselli ettim: 
- Çocuktur, kuaurlanna bakma! 

Ne çare? dedim .. 
O eanada çocuklar, bahçede bü

yük cevizin altına toplanmışlar, 
ağacı taşlıyorlar ve dütürdükleri 
cevizleri kırıyorlardı. Bunu görün• 
ce ellerinin kiri kırdıkları cevizler• 
den olduğunu anladım ve kadınm 
çamaşırlarına acıdım. 

B. FELEK 

Ferihanın resmini 
Aşırmak istedi! 

Yaralanan kapıcı, aşırılı-ıak istenm 
Ferihanm resmini gösteriyor 

Evvelki ak"am istiklal caddesinde 
bir h5dise ol~uştur: Cahit isminde 
bir genç. Rekor fotoğrafhanesinin dış 
camekanında bulunan artist Feriha 
Tevfiğin bir resmini alıp kacmak iste 
miş, bun.ı farkedcn apartıman bek· 
tisi arkasından kovalamıstır. Cahit. 
yakalanaca~ını anlayınca kapıcı Davi 
di bıçakla basından yaralamış ve k;:ıç 
mıştır. Zabıta, Cahidi aramaktadır. 
Resmi alıp götürmek istcvisindeki ha 
kiki maksat henüz anla ı!Prnamıştır. 
Kapıcr tedavisi yapılarak dün hasta
haneden ç.kmıştır. ·-----
Hava turu b;rinciliğini Eskişe-

hir bölüğü kazandı 
Türkiye hava tunı neticeleri tayin 

edilmiş, birinciliği Eskişehir uçak 
alayının bir bö üğü kazanmıştır. Tu
ra iştirak eden diger dört bolüğün de 
müsabakada aldıktan derece avnidir. 
Kazanan filolara birer radyo hediye 
edilecek ayrıca lıirınci gelen böliif,e 
bir band ve lmpa \'Crİlecektir. Bölük 
bu b ndı bir yıl müddetle uçaklarının 
gövdesinde tasıyacaktır. Hava turu 
m b im arı, her sene ayni zaman • 
da tekrarlanacaktır. 

20 ilkteşrin Pazar 
Genel NUfus SAY iM 1 
DOCRU CEVAP VERELİM 

Sayımm ne ıüel, ne finensnl ve ne 
de özel bır noktası yoktur Doı:ru söy
lcyen\er bu yüzden hiçbir zarııra uiira
mryalıklardır. Doğru ı;iiylemiyenlcr 
anc~k ilme, devlete çok buyuk kotiıluk 
etmış olurlar. 

Başvekalet 

lstatistik Umum Müdürlüğü 



•. No. 4 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Kösem Sultan Harem Dairesinde 
Dizçökmüş, Allaha Şükrediyordu 

Bir gün Saltanat lrodirwa•ile 

Fakat Kosem Sulun, bu tecrübeli 
saray kadını; hayaunı giıçlükle k~r· 
tardığı evladının hayat.a? bol .bol ·~· 
:tifadesini temin etmek ıstemış: hır 
anda sarayın içini bir :zevk ve ıefahet 
me heri halıne getirmışti. 

KMem Sultanın ilk düşündüğü şey. 
(Osmanlı hanedanı) nın neslini kes
memekti. Şu anda: padişah olan evla
dından başka. bu hanedanda .erkek 
mevcut değildi. Şayet ona da bırden
bire bir (emri hak) vaki olursa, bu 
6Ülilcnin arkası ke ilecekti. Onun için 
şımdJ bu genç padiphtan, birkaç dol 
almak gerekti. 

Fakat. senelerce çektiği korku ve 
helecan, beniız yirmı beş yaşında olan 
bu padişabın ıhklcrini kurut:ııuş . u. 
Sarayın çinili ayetlerle süslenmış oda
larını, dehlizlerini dolduran, mermer 
revaklarda tavuslar gibi salına aalına 
do aıan rengarenk yüzler~e cariye· 
nin hiçbiri: hayatının usaresı kurum~ş 
olan bu genç padışahı memnun etını· 
yordu. . . 

Nihayet bir ıece, harem daıresınde, 
kızlar ağası odasının ônUnde bir da· 
vul sesi işitilmiıti. O zaman Topkapı 
Sarayının en kuytu köşeleri bile. me· 
serretli çığlıklar ve kahkahalarla do
luvermişti. Çünkü pa?işahın gözdcl~
rinden (Turhan) ismındc bır kız, bır 
erkek çocuk dünyaya getirmişti. 

Kızlar Ağası Sümbul Ağa. boynu· 
na tak ığı davulu tokmaklıya tok· 
maklıya Harem Dairesinin kapııı 
onünde dolaşırken. Valide Kösem 
Sultan derhal secdeye kapanmıt: 

- Ey Bari. Huda. Şu mübarek ra
mazan gecesi, bcnceğizi böylece 
memnun ettin. Habibi ekremin hür
metine, evladım lbrabimin neslini 
kesme. 

Demiıti. 
Bu cahil saray kadını, yan mecnun 

evladının neslinden gelecek bir ziırri
yeti, (aleme rahmet) olauk zannet· 
mekte idi. Bu zannı besliyen, yalnız 
bu kadın degildi. Butun saray halkı 
ile Istanbul ahalisinin basit ve cahil 
%umresi de ayni hkri beslcmektclerdi. 

Iatanbul. bır anda velvele ile• dol
muıtu. Topkapı Sarayında ça'ınan 
davul seslerinin aksi. çarçabuk Aya
t.alya ve Sultanahmet camilerınd~ ?~· 
yutmuştu. Teravihten çıkanlar, bmbı: 
rinl müjdeliyor: ıözleri ve kalpten 
cehaletin siyah perdesile örtülü ol~n 
zavallılar, aiız aııza vererek tekbır· 
ler getiriyorlardı. 

Her taraftan toplar atılma!a başla
mıf, bir anda şehir baştanbap kandil
ler ve fenerlerle donanmııtı. Saray ve 
§ehir, coıkun bir neş'e içinde çalka· 
nıyor; meydanlarda yakılan meşale 
ve mehtapların kızıl alevleri; davul ve 
zurnaların, mehter ve sazların ahen
gine karışarak lstanbul semalanna 
dogru yükseliyordu. 

Şehzadeye. peygamberin. na!11ı!'a te 
berrüken (Mehmet) denılmıştı. Ve 
va ıdeıi olan Turhan'a da, (sultan) 
unvanı verilmişti. Turhan Sultan, o 
andan itibaren sarayda büyük bir niı· 
fuı ve ehemmiyet kespetmişti. 
Aklından ve hayalinden geçirme• 

diği halde, taliin pek büyük lütfu:ıa 
nail olan bu genç ve dilber kadın. bir 
Ruı papazının kızı idi. Onu, on iki 
yaşında iken Tatarlar cıir etmiJler, 
latan bula getirıniılerdi. Duru beyaz 
teni, gözlerinin berrak ve ıaf mavili
ği, kumral aaçlarmm emaalsiz leufe· 
ti, endammm :ıaraf et ve narinliji ile 
g5z kama9tıran bu Ruı kurna. yilril· 
nUn pek hafif çiçelcbozuklu&u ayrıca 
bir cazibe vermekte idi. 

Bu gt:nç Rus kıZl, evveli Kör/Sü
leyman Paşaya takdim edilmitti. Sil
leyman Paşa, d~rhal bu kızı u.tın'll
mış : Valide Sultana hediye ~tmipi. 
Ogluna zevk ve ne 'e vaıııtası anyan 
Koıcm Sultan ise bir gece onu giy
cirmlş. kuşatmı : genç padişahın oda· 
ıına koyuvermişti . 

Udıüdar yokaına weçmif ... 

Fettan ve zeki Rus kızı, genç pa
di ahı bir anda sermest ctmiştı. Ve 
o geceden itibaren de hünkarın en 
sevgili gözdeleri ara&ına girmişti. 

Turhan Sultanın Şehzade Mehme· 
di doğurması. sarayı bir rekabet sa
hası haline getirmişti. Sarayı doldu
ran yüzlerce cariye ayni ıkbal ve sa
adete nail olmak için biribır erile ya
rışa giri9mi~lerdi . Saraylı, gözde ve 
hasekilerin zeki ve açıkgbzlüleri. ge
celeri bir takr.ple kapılardan, pence
relerden yol bularak dördüncü avlu
ya ve §İmşirliğc geçmekte; buralarda 
ele geçirdıkleri aray baltacıları ve 
bostancı·ardan birer şehzade veya 
sultan dilenmektelerdi. 

Bunların içinde hazan daha cür•et
kar çıkanlar vardı. Bunlar, arasıra 
izınle saraydan çıkabilecek kadar nu
fuz aa.hibi olan kadınlardı. Şehirdeki 
hısımlarının, akrabalarının veyahut 
Ct\ki saray mensuplarının evlerine ve 
konaklarına çıkan bu kadınlar. kıya· 
{etlerini tebdil ediyorlar: kendilerini 
şehir de ikanlılarının kucaklanna atı· 
yorlar ve .oa.ra; bir tehzade -.eyabut 
sultan namzedinin henüz nüve halin· 
deki varlığını hamilen sara)'a dönü· 
yorlar: kısa bir zaman sonra da, 
(Haseki Sultan) olu veriyorlardı. 

Genç padişahın kudretsizligine rağ
men sarayda birdenbire şeJızade ve 
sultanların adedi artıvermiJ: o geniı 
rekabet sahasında birçok sımalar be
lirmişti. lbrah min o kadar sevdiği 
Turhan Sultanın karşı$ında ıimdi ye· 
ni yeni gözdeler sıralanmaga başla

mııtı. Muazzez Sultan, Dilaşup•Sul· 
tan, Hatice Sultan, Tellihaseki, Şe· 
kerpare, Saçbağı, Şekerbuliı ve Hob· 
yar kadınlar, urayda mühim birer 
mevki almıılardı. 

Hobyar Kadın, bilhassa Valide 
Sultanın gözdesi idi. Mahıpeyker 
Sultan, bir gün Koço arahasile Çırpı
cı çayırına gitmiş; orada tesadüfen 
onu gormilş; beğenmiş; saraya aldır· 
tarak terbiye etmişti. 

Birinci lbrahim, bir aralık Hobyar 
Kadına da ıltifat gö:.termış; onu da 
gözdelerı ırastna geçirmi~ti. Fakat 
talih b.r türlil onun yüzüne gülme
mı : l>ir anda ıu tan oluverecek fırsat 
zuhür etmemişti. 

Birinci lbrahim, artık çiçekten çi
çeğe kon.an ve hepslnden de ayrı ay
rı zevk topiıyan bir arı haline gel· 
mişti. Fakat bu arının yaptığı balın, 
kendi mahsulü olup olmadı1'ı henüz 
belli değildı. 

Padişah, iıttikçe artan bir zaf için· 
de eriyip gidiyor; artrk o nefis ve zı. 
rif saray kadınlarına ka~ı i§taha ve 
rağbeti cksilıyordu. Bir gün r.alunat 
kadırgasıle Uskudar yakasına geç
mi§; Çamlıcaya doğru atla bir gezin
ti yapmak istemiıtı. Temiz hava ve 
ılık güneş derhal bu mariz ruhlu çe
limsiz vücutta tesirini gbstermiş; da
mar anndaki durgun kan, birdenbire 
harekete geçmi§ti. 

O zaman derhal atının !>aşını çek· 
miş, kelimeleri biribirine carpacak 
kadar ıUr'atli ve cızırtılı bir ıcsle ma· 
iyetindekılere: 

- Bre bakın bana .. Şiıman bir ka
dın isterim, §işman. Karnı, küp ka
dar .. Göği.ııleri teati kadar olacak. Şu 
koca fehırde: eşi, emsali bulunmıya· 
cak. Tez, etrafa dağrlın. Her kim bu· 
Jur getirirse, helilinden btJ kes~ 
müjdesi var. 

Dem itti. 
O anda maiyetindekiler atlannı 

tcpmitler, etrafa dağılıvermitlerdi. 
lbrahim, ya•nız •ilihur ve çuhadar 
ağalarla kalmst; çarçabuk kaqı ya· 
kaya geçerek saraydaki odasına ka· 
panıp, gelecek §İşman kadının hayali· 
ne dalmıştı. 

ikindiye doğru hirkaç !İJTTlan ka
clrn getirilmi~ti. Fakat Ibrahim, bun
ları beğenmemi§: 

{Arkası varl 
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MEKTUPLARI HAK YERLE~ --==-=~-=,_--= SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

Sotirlyi öldüreni 
Antep Türkiyenin En Pahah Mahkemede 

Şehirlerinden Birisidir --EV KADINI, BALIKTAN 
ANLAR MISINIZ? 

Hürriyet Abidesi yakınında il 
çiftlikte Sotiri isminde bir bahç1"' 
ö diırmekten soçlu Mehmedin d 
agır cezada duruşmasına devanı edil' 
di. Ve bazı müdafaa şahitle ri .~1 

lendi. Bu şah;tlcrden biri. Sotin il , 
adamları tarafından, lehlerinde şalı 
lik yapmak için rüşvet olarak 25 ı.ırt 
ve 3 koyun teklif edildiğini, ken~ıtı' 
nin bu teklifi reddettiğini söyledı 

Gazi Antep, (Ozel aytarımız bildı
riyor) - Antep, önü eski bir kale 
ile. yanları sırtlarla ~evrilmİ§, dört 
tarafr yeıil ve geniı bahçelerle dolu 
şirin bir şehirdir. Havasının iyiliğine 
mukabil suyu fenadır. On sekiz nis
betinde olan kireç, sıhhate fazla za
rar vermektedir. Yarbay Esat Avcı 
tarafından lncirlipınar namındaki 
çe me suyu, diger piı A'leben sula
rından ayrılarak bir depo içerısıne 
alınmıs ise de ehire olan uzaklığı 
dolayısile tam şekilde istifade edile
memektedir. Merkeplerle şehire gt;
tirilen suyun tenekesi be§ kuruşil ve
rilmektedir. 

Mevcut kuyu sulan da temiz de
ğildir. Hele havuz teıkilatr büsbiitün 
zararlıdır. Çünkü. bu sular bir ha
vuzdan diğerine akmakta ve tabiatile 
temiz bu'unmamaktadır. Ancak, ıs. 
tanbulclan dön.en şarbay. su it için 
ilgili sosyetelerle görüsmüş olduğu:ı
dan yakında asri bir su tesisatına ba§· 
la nacaktır. 

Antcbin tahtczzemin teskilatı da 
vardır. Bir kuyu dibinden diğer ku
yuya geçmek ve böylelikle yeraltında 
da gezmek mümkündür. Şehir doksan 
mahalleye taksim edilmiştir. Bu ma
hallitta oturanların sayısı elli binden 
artıktır. Baş'ıca mahsulatı, her nevi 
hububat He deli tütün, üzüm ve fıs
tıktır. Deli tütün kilmilen ve fıstık 
yuzde 90 ihraç edilir. iki üruniln 

Elektrik: 25 kuruş 
vaziyete göre bir sözleşme yapr'ması 
emrolunmuştur. Fakat. sosyete genel 
direktörlükten karşılık almadrğını ile
ri sürerek henüz hiçbir harekete gi· 
riımemiştir. Şarbayın ifadesine göre 
genel dırck ör bu ay içinde Antchc 
gelecektir. Ve idare heyetinden bu 
hususta salahiyet istenmi tir. Fakat 
fabrika mUdürü, komilr fıyatlarmın 
yükseklığindcn bahisle buna imkan 
yoktur, diyor. 

l - Şimdiki vaziyetler kilovat fi· 
yatını indirmege müsait olmıyabilir. 
Fakat, ortada yapılmış bir mukavele
name mevcuttur. Ve bu mukavelena
meye esas tutu an Ingiliz lirası düş
tüğü takdirde kilovat fiyatlarının da 
indirileceği tasrih edilmiştir. O halde 
kilovat fiyatlarının indirilmiş bulun· 
ması lazımdı. 

2 - Zeyil mukavelename ile, 934 
yılı son teşrin ayına kadar bir formül 
tesbiti şart koşulmuş iken sosyete bu
na hiç riayet etmemiştir. Hasıl olan 
zararı ödemesi bir mecburiyettir. 

3 - Kilovat fiyatları, pek haklı 
olarak, indirtilse dahi. ilk mukavele 
tarihinden bugüne kadar geçen müd
det için fazla alınmış paralar şirket
ten istirdat edilmelidir. lngiliz lirası· 
nın bugünkü durumuna göre, kilovat 
fiyatları on be§ kuruı olmak lazım
geld ğine ıöre. beher kilovat başına 
altı kuruş f1z•a alınmaktadır. Bu 
haksız alım, .ııenclerdenberi sürüp git-

Balık her mevsimde yenilir ama, 
bu sonbahar mevsiminde balıklar 
bollaştığı vakit balığa daha ziyade 
rağbet gösterilir. Onun için evinin 
yiyeceklerini kendisi seçen ev kadı· 
nının bu mevsimde düşuneccği şey
lerden biri de bahgın gerçekten taze
sini anlamaktır. 

Et iyi saklanılırsa bayatladığı va
kit pek iyi yenildi~! halde, balık ba
yatlamaya hiç gelmez, mutlaka taze 
taze yenilmelidir. 

Balıkçılar mallarını taze göster
mek üzere, hazan balığın kulaklarını 
bir kırmızı boya ile boyarlar. Boyalı 
kırmızıyı tabii kırmızıdan ayırdet· 
mck zaten güç olmamakla beraber 
taze balığın kulağı kırmızı ve ıslak 
renginden ba kaca da kokusu ile an
laşılır. Taze balığın kulağı deniz su· 
yu kokusu verir. 

Zaten balığın taze olduğunu anla
mak icin kulağına bakmaktan başka 
vasıtalar da vardır. Taze balığın 
gözleri parlak, berrak, dışarıya doğ
ru çıkrk olur. Göz. göz çukurunu iyi
ce doldurur. Gözün hadekasr, cam 
~ibi olan kısmı, geniş ve karadır, O• 

nun etrafındaki halka altın sarısı 
renginde görünür. 

Taze balı~ın karnı lekeli olur. 
ne de çukurlaşmış olur. Parlak renk· 

Hasan isminde bir başka şahit tt 
- Sotiri ile kardcıi Hristo o tt' 

ıaflarda. eşkiya gibi adamlardı ... fJaf" 
ta bir gün. hayvan üstünde iken bC' 
nim de üzerime hUcum etmişlerdi. dt' 
di. Duru~ma, baska şahitlerin ~ai"' 
rılmuına bırakı1 dı. 

• Lütfi isminde birini öldürdüif'111" 
den dolayı evvelce ağır ceza maJıkt' 
mC$İnce on beş sene hapise mah~ 
olan Garson Bedri hakkında veriltd 
karar Yargutayca bozulmuş ve Bed~ 
nin dün yeniden duruşmasına başları• 
mıştır. 

Dünkiı celsede. Mehmet isrnindl 
bir mektep talebesi ve diğer bazı kİt1t' 
seler ahit olarak dinlenildiler. 1~ 
minsiz olarak dinlenen M~hmet. y•: 
nız bir tabanca se i duyduğunu. lcı• 
min kimi vurduğunu görmediğini sor 
ledi. 
Duruşma, gelmıycn şahitlerin çait" 

rılması için başka güne bırakıldı. 

te, dolgun olmalıdır. Balığın her ne- ~•el!!!!!!! 
resine parmağınızı bastırsanız, orada 
parmağınızın izi kalmamalıdır. Taze 
balık kuyruğundan. yahut başından 
tutulup da kaldırıldığı vakit hiç bil· 
külmeden dipdiri gibi kaldırılır. Ba· 
yat balıklarını böyle göstermek isti· 

Yeni ~ıktı ~ 

GENÇLiK VE 
KAYNAKLARI 

yen balıkçılar, mostra diye göster· Yazan M. KAMiL 
dikleri balıkların icine şiş sok.arlar. BO_yOlı bir ae.kle olıudutumus 
Onun için balıkçının göstt rdiği balı· bu ri•ıel iıerde, ıç ıfraz bule· 
ğın içinde şiş olup olmadığına dik- rin•n mühim Hzifelenle, hunla· 
kat etmelis.iniz. 

Bütün bu alametlere dikkat et- na botukluklannda husule re-
IH tarayyürattan ilmi bir ,~ mcklc insan gene aldanabilir. Bundan 

do ay alık eve i:etirildiği v<ıkit onu kılde bahsedilmekte •e T e-
pışırm'!ll~ o~ kesilırken gene 1 b l'k 
dikkat etmek lazım , • nasü , ge e ı , Kı-

Taze balık açıldığı vakit barsaM... Strhk ribi çok miiMm ola11 
rı parlak olur, deniz suyu kokusun· 
dan başka. hiçbir türlü fena koku bahiitt'!'r lualdnnda da, en yenı 
çıkarmaz. Eti kesilince parlak ve malümat •e resimler meYcuttur 
sedef rengindedft. Hiç koku çıkar· Bu rüıel iıeri yumata mu· 
maz. nffak olduj'undan dolayı, renç 

Balık bayatl~yınca rengi bulanık, 
ldrll görlinllr. Uzerinde, kokmanın meılek arlcadatımıKJ hbnk 
başladığına allmet olan l>ulajık -.e ederken, oku1ucularımııa da bi· 
kaba bir yağ peyda olur. Gözleri çu. rer dane edirımf'lerini hararetle 

Türltİycnİn en palaalı 
memlekete getirdiği para blrıbuçuk 
milyon liradan artıktır. Endüstri de 
gelişmiş haldedir. Çalışan tezgih sayı· 
sı üç bine yakındır. lki mensucat 
fabrikasite bir iplik, altı • on it evi ve 
on altı sabunhane vardır. Debbağat 
kuyumculuk, körükçülük ve bakırcı
lık, galvanize gibi çeşit san'atleri 
vardır. 

fehirlertinden: Antep 
kurlatır, parlaklığı kaybolur. Kirlen· tayliye edenı Fıyatı 75 kıırut-
miş bir cam gibi g~ünür. Etafındaki tur "Poliklink., 

Nefsi vilayetin nüfusu 53.000, na
hiye ve kôylerile 140.000 ve umum 
mülhakatile 300.000 dir. 

Kilis, Puarcık. fsJahiye ve Nezip 
adlarmda dört kazaaı olup bunlardan 
yalnız Kilisin kauöa nüfusu on ıekiı 
bindir. Nezihin insan sayısı sekiz bini 
8§ktndır. Diğer ilçeler nüfusu daha 
azdır. 

Gaziantepte hayat pahalılıiı 
Burada hayat oldukça pahalıdır • 

Hatu, ~ika bakılırsa Ankaradan 
sonra ikinci gelmekte denilmektedir. 
Bu iddia, bir dereceye .kadar doğru
dur. Çünkü batta ev kiraları ateı pa
hasıdır. On bet liroadan aıağı ôturu· 
labilecek bir ev bulurunaz. Bu fiyat 
sırasına göre de otuu kadar yükse· 
lir. 

Kemiksiz etin kilosu kırk kuruştur. 
Kemikli otuza kadar verilmejtedir. 
Ekmelin kilosu on kuruşu gesmck· 
te, üzüm bir kuruştan beş kuruıa a
dar çıkmaktadır. 

Elektrik kilovat fiyatlan. vergiler 
de dahil edildiği takdirde yirmi be§ 
kuruıtur. Şarbay: ıehrimizde o ka· 
dar pahalılık olmadığını. yakında bil· 
yük bir ekmek fabrıkası kurulacağını 
ıöyliyerck ıehrimizin kesim hayvan. 
lan için bir transit merkezi vaziyeti· 
ne girdiğini ilave etti. 

Elektrik kilovat fiatları 
Burada elektrik fabrikası kurul

dukun sonra urayla sosyete arasında 
şöyle bir mukavele yapılmıştı: Kilo
vat fiyatları, İngiliz lirası bin kuruş 
esas ittihaz edilerek, yirmi altı ku
ruş olarak tesbit edilmiş ve Ingiliz 
liraar düştüğü takdirde, kilovat fiat· 
larrnın da indirileceği tasrih olun· 
muştu. O tarihten sonra isterlin ted
ricen dUştUğü halde kilovat fiyatların· 
da zerre kadar fark görUlmemiştir. 

İki yı1 lSnce aktedilen ikinci ve ıe
yil mukavelename ile, Ingiliz liraaı 
esasmdan d!SnWmcmit ve ancak fe
hirde mevcut ve uraya alt 330 llmba· 
ya bir miktar daha ilave ettlrflmit ve 
ki1ovat fiyattan da yirmi bir kurup 
diişUrülmUıtür. Yalnız, bu zeyil mu
kavelenamede: 934 yılı son te§rinine 
kadar bir formUl bulunması ve kilovat 
fiyatlarının esaslı olarak teshiri ka
rarlaıtmldığı halde bugüne kadar bu 
yolda hiçbir tcşebbfüı vuku bulmamıı
tır. 

Uray. keyfiyeti Bayındırlık Bakan· 
lığına arzetmi , ıelen cevapta yeni 

mekte ve tuttuğu yelrl'in memleketi:ı 

bir bliyük ihtiyacını sağlıyacak kadar 
önem arzetrnektedir. Halkın kesesin· 
den çıkan bu parayı iıe sosyeteye ba
gışlamakta man.ı yoktur. Sayın Ba
yındırlık Bakanımızın dikkatini seke. 
riz. -A. E. 

•- Romatizmaya 

H A S 

KALMiN 
ahnız. 

altm Arl'M ltallia iÇ gonaan•··~ y,._, leM-.f. 'J• 
Kulaklarını balıkçı boyamamı sa Ankara cadde.i No 85 

kırmızılık kaybolur. Kulaklar kur· • ~!!!!!!!!!!!ı!!!!!!!!!!!!!'!!ı!!~!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • 
şun enginde görünürler· Bayat balı
ğın karnı çökük ve yumuıaktır. 
Bahgın karnında herhangi bir leke 
bulunması onun atılması için yetişir. 
Çünkü bu leke balıgın kokınayi baş· J 
ladığını gösterir. Bayat balık yumu· 
şak, gevşektir. Ortadan tutup kal· 
dınanız ikiye bükülilr· Baraaklardan 
çıkan koku insana bulantı verir. Eti 
kesilinc.e yumu§aktır. Üzerine par· 
mafınızı hafifse bile butırsanız: par· 
mağınrzın yeri kalır. 

Bayat balık inşana gıda değil ze· 
birdir. 

Lokman HEKlM 

ı•ROBERTA-. 
Doyulma&, unutulmu, dayana!· 
mal fnkalldeJikıerle İflenmi' 
karyoka 'n1n mObdii GINGER 
ROGER- FRED ASTAIRE .e 
İRENE DUNt\E'un en büyük fil111 

21 ILKTEŞRlrt 

YILDIZ 
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..---.Pek yakında SARAY Sinemasında~-· 
Bütün güzeilikleri ve bütün ihtiraslar. cem eden 

KiRiK HA YATLAR 
Fransızca sözlü filminde CLAUDETTE COLBERT'i 
görmeQe hazırlanınız. Şimdiye kadar oynanan kadın 

rollerinin en güzeli 1111 
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~ Bu akşam M EL E K sinemasına 
§ Gelecek olanlar sinemacıhğın en yüksek 1 
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~ BiR AŞK BOYLE Billi -i AYRICA: Paramount dünya haberleri: İtalyan Habeş harbine aid ilk 
j sinema haberleri - Habeş cebhesi • İtalyan cebhesi vesaire ...• Numa
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SC>N HABER 

Zecrf Tedhirler 
Karşısında Devletler 

İngiltere kömür sanayıının zecri 

tedbirler yüzlinden uğrayacağı zarar 

Roma. 16 (A.A.) - NevcaStlc'den birlerin insani yardım amacile kurul-
Stcfani Ajansına bi dirilyor: mu olan kurullara şamil olmadıgını 

"lngıliz kömur merkezleri, Cenev· hatırlatmaktadır. 
tedek, lngiliz mürneıısillerinin zecri I uiçrenin ltalyaya karıı 
tcdbırlcrın alınma ı hususunda gös • alacağı vaz.iyct 
tcrdikleri kesinlikten otüril. gitgide Bern, l 6 A.A. - Motta, fcde-
ıtrtan bir endişe duymaktadırlat. Bir ral kurulda zecri tedbirler işi 
~ok gazeteler, azalan Italyan mftbaya hakkında izahat venniştir. Kon
atının Ingiliz piyasalarına şimdiden 
'erdikleri zararı zikretmektedlrler. federasyon başkam Minger, si
licr yıl ı soo,ooo ton kömiır ithal yasal daire başkanı ve Uluslar 
eden ltaly; lngi terenın en iyi mü te· Sosyetesinde İtalyan başdelege
tılerinden b:ıri idi. Yalnız bu soa ay sine, Cene:vrede İsviçre mt!. fa. 
ı~inde sa.ışlar 413,000 ton azalmıştır. atlerini Jayjki veçhile temsil et-

• tiginden dolayı kurulun teşek • 
Belgrat. ı 6 (A.A.) - _Başbakan kürlerini bildirmiştir. Durumu 

Milan Stoyadimovıtch, zecrı tedbıtle· inceleyen federal kurul, Uluslar 
ıin tatbikı sırasında Yugoslavya men Sosyetesi irtibat komitesinin si
faatıerınin korunması i ini incelemek Iah ve mühimmat nakli hakkın
'17.erc dun öı:el bir konferans topla • 
nııştır. . daki teklifleri hakkında herhan. 

/ 6 veç le tatbik el· 
meğe haurlanıyor. 

Stokholm. 16 (A.A.) - Dageng 
?'ıiyhcter gazetesi, şimdi Cenevr~~e ~ 
lunan Dı i lcri Bakanı Sander ın bır 
d yevini yaymaktadrr. Bakan, Cinan • 
t.al zecri tedbirler hakkında Cenevre
<lc verilen kararın Isveçte bir hiıkG
tnct kararnamesi ile ve yeni kanun· 
lar kabul etmek mecburiyeti olmak· 
ııın tatbik edilebileceğini öylcmiş -

tır. Hiıkumet, e aacn bu meııeleyi in· 
cclemeğe başlamıştır. 

Yu culauyaJa hazırlık 
Belgrat. 16 (A.A.) - Stoyadino • 

Vitch ile ulu 1 banka nazırı ve tecim 
bakanlığının bir delegesi arasında ya 
pılan bir konferans üzerine Cenevre
c:ieki Yugoslav delega yonuna 3 eks· 
Per ilave edilmiştir. Italyaya karşı 
~ecri tedbirlerin tatbikında Yugosla•; 
~anın. korunması gereken özel menfa 
atlarını izah edcc kolan bu delegeler, 
Cenevreye hareket etmiglerdir. 

A uunuralya hükumeti lan%im ko 
mite•İnin metnini habul etti. 
Camberra, 16 (A.A.) - Zecri ted· 

birlere ait teklifler hakkında Cenev· 
ı-ede yarıl n metni inceleyen Avus • 
turalya hükumeti, tanzim komitesi 
~~ .... r.n.u" •JJNat) te$ibirle.ri. nren ·n 
ıtı nıc kabul etmışur. · Ba b ki&n 
l.yon , bir bakanlar ta i komitesinıl\ 
bu tedbirlerin tatbıla ıçin kullanıla
uk usulleri incelemekte olduğunu söy 
lem iştir. 

Zecri tedbirler komiteleri 
yeniden İfe batladılar 

Londra. 16 (A.A.) - Cenevreden 
bildiriyor: Italyaya karşı alınacak 
zecri ·tedbirlerin tatbiki tcEerrüatmı 
incelemek için toplanan özel komite· 
ler, yeniden i e ba lamı tardır. Gaze· 
tclerin öğrettiğine göre tali ekonomik 
komite. altın ve gümüt müstesna oJ. 
tnak Uzere Italyan mallarının ithali • 
nin ya k edilme ini tasarlayan bir 
ltararname üzerinde görüşmektedir. 
Zecri tedbirler tatbikının muhtemel 

afhalarr, bugün ögleden sonra topla· 
nacak olan mütekabil yardım tali ko· 
nıiteai tarafından incelenecektir. 

Almanlar: "Tedbirler /lalya 
için nôhoı olacak" diyorlar. 

13erlin, 16 (A.A.) - Germanya ga 
teteıi. zecri tedbirlerden bahseder • 
l;en diyor ki: 
''BugUn~ü durumdan çıkarılacak so 

nuç §udur ki. Uluılar sosyetesi ura· 
fından mütecavize karşı tatbikma ka
rıır verilen zecri tedbirler Jtalya ve 
bilha hergUn birçok mahrumiyet
lere katlanmağa mecbur kalacak olan 
ltatyan halkı için nihoı olacaktır. Fa 
kat Habetistana karşı açılmış olan mü 
cadcleyi hemen veya yalan bir tarih
te durdurm ğa yetmiyeccktir. Ulus
lar ıosyeteainin tatbikına karar verdi 
ği zecri tedbirler, çok uzak bir zaman 
dan evvel Italyayı felce uğratamaz. 

Macarlar, yaptıklanna 
pipnan mı oldular 1 

13udapeşte. 16 (A.A.) - Havas 
Aıansı aytarı bi'diriyor: Ayn çe~en· 
kı;, Macar delegesini Italya lehınde 
bir durum takınmaya ıevkeden ka -
ıarda ço unluk olmadığını 11anmakta· 
dırlar. Ingiltcreye ve Ulu&lar Sosye
tesine bazı yana ma teklifleri yapmak 
uretile bu h reketin doğuracağı 110· 

nuçlarm önüne geçmeğe çalışılmakta· 
dır. 

/naani yardım kurul/an 
ucri tedbir almayacaklar 

Cenevre. 16 (A.A.) - Uluılar sos 
31ttea.t genel sekretcrlifi üye oWı dev 
letlere ıunlan bildirmittir: 

l - ı 6 ına madde mucibince alt· 
nacak ekonomik ve finansal tedbirle· 
tin tatbikında ıo yete üyelerinin mü 
tekabıl yardımları hakkında tanzim 
konııtcsinın t 4. ı o tar hinde topluluk· 
1. kabul ettıgı kararnamenin metni. 

2 - Devletler konferan ı tarafın· 
•n kabul edılcn fınansal tedbirler. 

ckretrlik. teklifin uı arladığı ted· 

gi bir karar vermeği gelecek 
haftaya bırakmıştır. 

lngilterenin Kuba huku· 
metine yaptığı lekliller 

La Havana, 16 A.A. - İngil· 
tere büyük elçisi dışişleri ba
kanlığı müsteşarı ile görüşmüş
tür. Söylendiğine göre, büyük 
elçi, Kfıba hükumetine bazı te
cim menfaatlerine mukabil Cc
nevredeki ing-iliz tezine yardım 
etmesini teklif etmiştir. 

Bakanlar kurulu, İtalyan dost 
luğunu kaybetmeksizin İngilte
rey~ yardım etmek imkanlarını 
araştırmaktadır. 

lnı:ili~ kobinesi toplanarak 
:z.ecri tl!dbirleri gÖrÜ§fÜ. 

Londra, 16 A.A. - Havas 
ajansı bildiriyor: 

İngiliz kabinesi dün öğleden 
sonra yaptığı toplantıda tatbik 
edilecek zecri tedbirlerin İngiliz 
tecimi üzerinde uv.:ındtr:aC'lğr Cl• 

kisleri k6n1\fnerinin İ tal yaya ih
racı meselesini nazarı dikkate al 
mıştır. Gal havzasının krizden 
b:Jhaooo. müteessir olduğlı ve bu 
havza fnaliyctinin yeniden yeni
ye canlanmıya başladıgı malum
dur. 

Kabine, italyan mahrecinin 
kapanması ile kömür bölgesinin 
göreceği zararı telafi etmek im
kanlarım araştırmıştır. 

Bakanlar bundan başka seçim 
meselesini incelemişlerdir. 

Sanıldığına göre seçim istişa
resi hükmetin evvelce muvak
katen kararlaştırdığı 21 İkinci
teşrin tarihinden evvel yapıla
caktır. 

Polonya da elıonomik t~dbirle 
'l'.i tatbik edeceğini •Öylü)'or. 

Varşova, l 6 A.A. - Yarı res
mi çevenler, Polonyanın, İtalya
ya karşı ekonomik zecri tedbir
lerin tatbikinden kaçınmıyaca
ğım söylemektedirler. Bunlar, 
evvelki gün Cenevrcde karar ve· 
rilen finansal ambargonlUl Po
lonya - İtalya münasebetlerine 
hiç dokunmadığım, zira İtalya 
ile Polonya arasındaki tecimsel 
alışveriş miktannın, İtalyaya 
yapılan ihracat bedellerinin ö
denmesindeki güçlüklerden ö
türü esasen daralmış bulundu
ğunu ilave ediyorlar. 

İtalya ile Polonya arasındak~ 
tecim andlaşması da, 1talyadak1 
döviz güclükleri yüzünden he
nüz imzalanmamıştır. 

Birtakım Polonya emtiasmm 
İtalyaya ihracını intaç edc.cek ~
lan ekonomik zecri tedbırlerm 
tatbikine gelince Polonyanın 
bundan da kaçınmıyacağı. fakat 
bilhassa kömür hakkında bazı 
tedbirler di.işünülmesini istiye· 
cegi soylenmcktedir. . 

Belçika da ~ecri tedbır· 
/eri ta•ııip etti. 

Brüksel. l 6 A.A. - Bakanlar 
kurulu, Van Zeland ile Belçika 
delegasyonunun 1 tal yan - Ha
beş muhasaması ve bu yüzden 
alınacak tedbirler hakkında Ce
ncvrede takındıkları durumu o
naylamıştır. 

Konsey, 2.337.000.000 fra~ga 
baliğ olan 1936 yıl! .fevkalade 
bütçesini kabul etmıştır. 

l talyan tekzipleri 

Roma. J 6 A.A. - İtalyan rad 

Harekatta Tevakkuf Var 

Ras Güksa italyanlarla 
Birlikte Çalışacak! 

Hain Ras Maka ile Şehri ile 300 
Mitralyözü 

italyanlara Teslim Edecekmiş ... 
Le Matin'in Jtalyan kararga

hındaki aytan yazıyor: 
Son günlerin şayanı dikkat 

hadisesi kumandan Güksamn 
teslim oluşudur. Güksa. Ras Se
yumun birinci mülazimidir ve 
ı 800 atlı ile italyanlar tarafına 
geçmiştir. 

Güksa, dün general de Bono 
ile görüşürken: "Buraya bir esir 
olarak değil, bir iş arkadaşı ola
rak geli\·oruın . ., demişti. Bu su
retle ordusunu.n, imparator ile 
savaşa hazır olduğunu anlatmış 
oluyordu. 

İtalyanlar, bu sayede istedik
leri zaman Makalle şehrine gi -
rebileceklerdir. Güksa orada İ
talyanlara 300 miralyöz teslim 
edecektir. İtalyanlar o zaman 3 
Birinciteşrindenberi, 250 kilo • 
metre dcrinlif!inde ve 150 kilo
metre genişliğinde arazi zaptet
miş olacaklardır. 

Fakat bugün için iıticale Jü. 
zum görülmüyor. İtalyanlar bu
günkü mevzilerini takviye et
mekle beraber, Habeşliler ara
sında mevcut ve kendileri için 
faydalı olabilecek olan ayrılığın 
gelişmesine imkan veriyorlar. 

Aclisababa radyosunun ver
diği haberlerden sakınmalıdır. 

Adua alınmazdan evvel, tay
yarelerle yapılan bombardıman
da sivil ahalinin zayiatı hiç hük
münde idi. 

İtalyanlar hasara uğTamasını 
istemedikleri mukaddes Aksum 
ehrine karşı hjçbir harekette 
bulunmamışlardır. 

Habeşliler Adua ve Adgrat'a 
hiçbir zaman taarruz etmemiş
lerdir. Bunun delili de şudur ki, 
biz yarın, birkaç gün İtalyan ve 
Ras Güksanın askerlerı arasın
da kalmak üzere Adigrat taraf
larına gideceğiz. Şunu da tekrar 
edelim ki, cephenin heyeti umu
miyesinde şu birkaç gün içinde 
hiçbir hareket olmıyacakttr. 

Galip kumadanın 
Aduaya girişi 

Paris • Soir'ın Adua aytarr 
bildiriyor: 

Adua şehri bayrakla donatıl· 

mıştır. Sokaklar çiçekler ve dal· 
larla süslenmiştir. Şehri bugün 
resmen teslim alacak olan İtal
yan b~kumandanı general de 
..Bono şerefine her taraf ta taklar 
yapılmıştır. 

General de Bono dün akşam 
Guati'den hareket etmiştir. Ge· 
neral beş bin nüfusluk küçük 
bir şehir ve mühim bir ticaret 
merkezi bulunan Abbi Agra şeh· 
rine uğramıştır. Bu şehir<le il
bay Martino, yerli şeflerin co
cukları icin bir İtalyan ziraat 
mektebi açmıştı. General bun • 
dan sonra 3 bin metre yükseklik 
te bulunan Addi Kuale'den geç
miştir. Burada da Aduada ölen 
askerlerin hatırasına dikilmiş 
bir abide Vrtrdır. General de Bo
no, Addi Guale'den aynlırken 
Gudda Guddi ovasına çıkmıştır. 
Burada 1875 senesinde Arasas 
Bey 3000 kişilik Mısır kuvvet • 
lerile, Habeşliler tarafından 
maflUp edilmişti. Bundan sonra 
Eritre hududunu Mareb şehri ü
zerinden aşan general nehir Ü· 
zerinde İtalyan istihkamcıları 
tarafından yapılan köprüden 
geçmiştir. 

General 1896 bozgununun vu
ku buldugu Konk mevkiine ge
lince, Aduava girmezden evvel, 
Aduadaki 1talvan konsolosu 
Franka'nın esir ol rak alıkonul· 
muş oldugu İtalyan ticaret a
centesine uğramıştır. 

Adua 1895 metre yüksekliğin 
dedir ve 3000 kadar nüfusu var
dır. 

General de Bono evvela Kopt 
kilisesinde yapılacak dini bir a
yinde bulunduktan sonra Adua
da ölen askerlerin hatırasına di-

ilcn ahi enin c;ı ma 1Örenin f' 

bulunacaktır. Bu törenden sonra 
yerli halkm ileri gelenlerini ka
bul edecektir. 

General pazartesi günü halkın 
durumu ile maddi ve manevi 
şartlarının iyileştirilmesi, idari 
ve adli teşkilat ile meşgul ola
caktır. Bu seyahatte generale 
genel kurmayı general Melciade 
Gabba ve g-eneJ kurmay muavi
ni general Coni refakat etmek
tedir. 

Aaua cepnesrnae na11eı sıpertenncten oırt 

yo abonelerinin yabancı istas· 
yonları dinlemeleri yasak edildi
ği hakkında, yabancı gazeteler 
tarafından verilen haberler, ta
mamile asılsızdır. 

• 
Cibuti. 16 A.A. - Yabancı a

janslar. Habeş kıt'alarınm Fran 
sız Somalisi sımn yanında Erit· 
reye girdiklerini ve Habeş top. 
~klannda Musaali dağı güne
yınde bulunan kuvvetli bir İtal· 
yan kıt'asmm, geri ile irtibatı· 
nm kesildiğini bildirmişlerdir. 
!u haberlerde, binlerce İtalyan 
askerinin çölün tam ortasında. 
hareket üslerile teması kaybetti
ği ilave edilmektedir. 

Stefani ajansı, yabancı ajans
lar tarafından verilen bütün bu 

haberlerin yalan oldugunu kay. 
detmektedir. 

• 
Roma. 16 A.A. - Stefani a-

jansı bildiriyor: 
Pariste çıkan Ekselsiyor ga· 

zetesi tarafından. yabancı ajans
lara atfen 10 bin kadar hasta t
talya naskerinin Süveyş kanalın 
dan geri geçtikleri hakkındaki 
haber asılsızdır. 

• Paris, ı 6 A.A. - Stefani a-
jan ı aytan bildiriyor: Paris • 
Soir gazetesinin bir aytarı ile ko 
nuşan general Ezzio Garibaldi. 
Londraya tamamile özel bir 
maksatla gittiğini ve İtalyan hü 
kum eti taraf mdan kendisine hiç 
bir memuriyet verilmediğini 
söylemi~tir. 

1-1 

No. 6 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Polis Şaşırmıştır, Vaziyete Ordu 
Hakim Olacaktır. 

Ben Şimdi Sara_qa Gidıqorum 

Çar /hinci Nikola yatının kumanda 

Diz çöktük ve duaya ba tadık. 
Biıtün Rusyanın yeni dendi i solum· 
da duruyordu. Onda şimdiden büyiık 
bir deği me husule gelmişti. O. ar
tık oğlu Niki'nin dostlarını hayrette 
bırakmak icin bir deste icıkambil ka· 
ğıdınr bir çekistc yırtan, yahut bir 
ate§ maşasını parmakları arasında bü. 
ken adam değildi. Be dakikadan az 
bir zamanda biıtün ahsiyeti dcği • 
mişti. Saltanat mcs'uliyetini hisset
mekten daha büyük bir saik iri cüs· 
sesini kabartmı tı. Gözlerinde. der· 
hal kat'\ bir kare.r d \galandı, ayağa 
kallftr. 

Bu arada kuçiıldükçe küçulen po
lis amiri ordu: 

Ha metmeabın verilecek emirleri 
var mıdır? 

Oçüncü Aleksandr: 
- Emir mi? dedi. Görünüşe görr. 

polis kendini kaybetmiş. Ordu bütün 
idareyi ele alaellk. Ben. nazırlarımla 
i tişarc etmek ıçin. imdi Anikof sa
rayına gidiyorum. 

Zevcesine i ret etti ve beraber 
çıktılar. Yanındaki imparatoriçenin 
küçücük boyu. onu olduğundan daha 
iri ve daha heybetli gösteriyordu. 

Sarayın önünde toplanan halk. 
Üçüncü Aleksandrı tehallikle alkıf• 
ladı. Bu dev, sakalı ile ve HergUIU 
andıran omuzları ile. her Romanof
tan ziyade. halkın telakkisine göre, 
bir çar tim li ıdi. 

Pencerelere koştuk ve onun geni§ 
adımlarla arabaya doğru yürüdüğü
nü gördük. Z vcesi ona yeti emiyor
du. 

'Bir an, yaya kaldınmında durdu: 
halkı selamladı: sonra hücum dö"t 
nalına geçen bütün bir Don kazak 
alavınrn refakatinde uzaktastı· Ka· 
zakların kırmızı mızrakları mart g 
neşinin son nurlan içinde parıldıyor. 
du. 

iki muhafız. kendinden geçmis olan 
Yorycvskayayı apartımanına götü
rürken doktorlar imparatorun cese
diyle u~raşıyorlardı. Uzakta. küçük 
Gogo acı acı a hyordu. 

ikinci Nikola 
İkinci Nikola da. baba ı Oçüncü 

Aleksandr gibi tabiı bir ekflde tah
ta varis bulunmuyordu. Veliaht 
ikinci Aleks. ndrm büyük oğlu gran. 
dük Nikolanın ölumil saltanata te· 
variıs ırasını birdenbire degi tirmiş· 
ti. Onun kuçiık oğlu Aleksandr A· 
lck androviç yerini aldı ve onun da 
kendi büyük oğl• Nıkola veliaht ol
du. 

Mü tnkbel İkinci Nıkola. çocuklu· 
funda en ve uysal idı. Gaçina sara· 
yında, ailesı araııında vaşamaktan 
mes'ut idi. Fakat, etrafı~daki hava 
çabucak. endiştlerle bulandı: daima 
ıuik;ı t korkuları içinde ya,anıyor· 
du. On beş yaıında büyük babasının 
feci akıbetini gördü. Ve bu facia. ru· 
hunda silinmez bir iz bıraktı • 

Gen~iği Gaçinıda, imparator Po
lün Sen • Petersburg kışlık sarayı· 
nın ihti mına zıt yaptırdığı zehabını 
veren bu alçak tavanlı apartımanlar. 
da uç mürebbi a r asın da geçti: 
So~uk ve ekilpcrest bir Ru cenera
li. lsviçrcli bir mürebbi, isporcu genç 
bir İngiliz. 

Bunlann hiçbirisi. müstakbel Rus
ya çannı bekliycn vazifeden. en 
müphem bir surette bile, bir fikir sa. 

nı ile birlikte kürek çeker'hen 

hibi değildi: ona, bütün bildiği şey
leri yani az bir şey oğrettılcr. 

Tahsilinin nihaye1ındc. hııssa ala· 
yına husar zabiti oluşunun a~efe~~n
de İkinci Nikola, fran ızca, ıngılıı~
ce' ve almancayı elde etmi ti: fa kat 
diğer bilgi i, kcndis.ine hiçbir fayda 
sı olamıyae \1< olan dağınık mallımat 
kınntılarından ibaretti. 

Ccneral. bu hali mühimııemiyordu. 
O. tetevvüç gününde, yemin mera i· 
mindc doğacak olan esrarengiz kuv
vetlerin hükümdara, bütün muhtaç 
olduğu zeka nurunu bah edeceğini 
telkin ediyordu. . 

Nikola. a kcn ıdareyc kar ı bü\ uk 
bir muhabbet be lıyordu. Bir h!.isar 
höliığiıne kumanda ettı. Sonra hass.• 
topçusunun birinci bataryasında, ikf 
sene. çok yilkıek bır gayretle va.:ifc 
&ördü. • 

Babasının ölumünde. Preobra en -
ki alavrnın Miralayı idı. O. nitbe ini 
yükse:trncğe kadir iken. kendi ınc 
cençliğini hatırlatan bu nisbeten ınl'
tcvaz:i rütbeyi. havatının r;onuna ka· 
d.,r muhafaza etmesini, tercih etti 
Alcak gönüllülüğü.silah arkadaşları a 
ruında öhrct bulmu tu. Onlann .ıı· 
) afetlerinde bulunmaktan hcı !anırdı: 
fakat o içtimalarda cereyan eden sat• 
hı fikir münakasaları. zeka inkişar et· 
tırecek mahiyette değildi. Atlardan, 
Fransız ti va• rosunun dansözlerinrlen. 
prima donnalanndan bah eden bu 
kanlı can ı geneler, Miralav Romano
fun ho una ı:idebilirdi: fakat onların 
cem.yeti, veliahdi taht.ıı hazırlavamar. 
dı. 

Nikinin kederi 
1 90 da • tahta eıkma ından it t 

ene evvel • ikinti Nikola. tahsilini ;k 
mal etmek maksadile bir devri ilem 
seyahatine davet tdildi. Seylin adasın 
dıı Kolomboda kar ıla tık. Onun mu 
ve. alatını hsher aldığım zaman. fil av 
hımakta o'duğum tn dehsetli orın.n· 
lorda bulunuyordum. u~ h ftalık tl• 
ra ımla, heyeranlr maceralarımla Ta
mını va•ımdak'. darnı1daıtınık lı!'l!n• • 
metlerimle. ona. bir vahşi halinde l'Ö· 
rünmc~e mecbur oldum Sıcak iı. ı:m 
gece inin. rasıra Orkmli~ ma munla
nn fervadile yırtıfan tıhkiitu onı fn
!a konu maya sevkedivordu Rf' ıim 
hı:rcketli tatıl erımc imrenivo .. d ı R s 
Ve taht vel ıııhrlinin F=ııırıoıi'rın• •a~ı 'Pn 
bu harp ~emi ile vaptıgı u1un uzadı
ya scvahatlr.rden zevk duVtTa~ı k'I· 
bil mİ\ di ' 

- Seyahatimin hiCi b'r mana ı ok, 
t'edı. saravlur ve gcnerııllcr. hıırl r 

üt n dünyada ayni şevler .. Ve lıa
unlardan ba ka hir ev !!'.Sstıorıl·ni 

o Bı nlarr !!Örmı-k irin eeımel·J,. e
ımde kalmak arasında ne fark "ar? 

r eıı gun ben. fH1erimr ka• '" ı· 
lanma dönmüştüm: Niko'a da Jaı n 
yayı doğru voluna ko ulmustıı I<• • 
yoto i t yonunüa bir mutaas ıbt'" b r 
kılıç darbesine u~radı: Yunan prc si 
Jorj, katili alaşağı etmeseydi, bclt.ı -ic 
ölmüı olabilirdi. Veliaht, mil tak el 
trannibcrycn hattının proJetılnı t:l~ip 
~dcrek Rus }'a avdet ett O le 'i
sini. b ba rnın himaye5inde emn' •t-
te gördu fi Ciacinadı> ııul"'"' n 
can a•ıyordu. Bir gilmi.ı rublt'vı r-
ma\tları araııınd:ı bükrn hah?~ n 
maddi kuvveti, onu. hayran ede hir 
emniyetti 

!Arka r 1 
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Habesistandan Gelen En Son Resimler 

Bir tarafta rovelver, belcle kurlun· 
lar, hazine dairesi.nde paralar 

•ayılıyor. 

imparatorluk sarayından 
gelen mektuplar 

imparator 
Nasıl 
Bir insandır 
imparatorun oniki 
bariz vasfı vardır! 
Habeş imparatorunun sarayına gi· 

rebilen, onu pek yakından taruy.ın in
sanlar tarafından anlatılan, hakiki ol
duğu muhakkak bir hikayedir. 

Bir akşam, imparatorun en yakın 
bendeganından birkaç kişi sarayda 
onun davetile toplanmışlar. Imp;ıra
torun akşam yemeğine gelmesini bek
liyorlarmış. İmparator bu gibi da
vetlerde her zaman erken göründüğü 
halde o gece geç kalmış, geldiği za
man da fevkalade mükedder ve dal
gın bir hali varmış. 

Sofraya oturmuşlar. İmparator ko· · 
nuşmuyormuş. Muhitindekilerin onu 
eğlendirmek ve güldürmek için gös
terdikleri bütün gayrete rağmen o 
susuyor, ince parmaklarının sinirli 
hareketlerile mütemadiyen altın ça· 
tal takımile oynuyormuş. 

llk gelen yemeğe elini sürmemiş. 
Etrafındaki' er öbür yemeklere iltifat 
edeceğini zannetmİ§ler. Fakat onun 
hiçbir yemeğe elini sürmediğini gö
renler, nihayet dayanamamışlar ve 
ona neden böyle dü~ünceli ve keder
lı bulunduğunu sormağa cesaret et
mişler. 

Susan bir insanı konuşturmak çok 
güç bir iştir. lmparator bu sual üs
tüne de bir müddet daha sessiz kal· 
mış ve sonra kendi kendine konuşur 
gibi fısıldamış: 

- Bugün Allah bana çok güç bir 
vazife verdi. Bir idam kararının a1-
tına imzamı atmak gibi çok güç ve 
feci bir iş yaptım. 

- Bir idam hükmü mü? Adil ka
leminizle cezaya çarpılan bu adam 
kimdir? 

- Bir katil. Bu ceıayr hakkettiği
ne şüphe edilemiyecek bir insan. 
Bırçok kereler, taammüden cinayet 
i :şlemiş. Böyle bir canavarın ortadan 
kaldırılması doğru bir şe;·dir. Fakat 
Allahın adaletıni yerine getirmek va
zifesinin bana düşmüş olması çok 
acı. 

lmparator bunu söyledikten sonra 
yeniden derin bir sessizliğe dalmış. 

Bütün gece hiç konuşmamış. Ve böy
k düşünceli olduğu ve misafirleri-

nin de canım sıktığı için özür dile
miş. 

Imparatorun ahlakının iki husu
siyeti vardır. Biri nezaket, biri de 
merhamettir. 

Bu merhamet onda daima en göze 
çarpan duygudur. Buna dair birçok 
hikayeler anlatıyorlar. Bu hikayeler 
içinde erı karakteristik olan şudur: 

Bir noel gecesi sarayda noel ağaç· 
111 rı yapılmış. Evvela ecnebi sefirle
rin çocuklarına noel hediyeleri dağı-

- -.. 

.... 

Habeş - İtalyan Harbinin Ha
beşistandaki Akislerini, İmpa
ratorun Adisaba;ba' da Ecnebi 
Diplomatları Arasında Alınmış 
Resmini, Habeş Askerlerinin 
Muhtelif Vaziyetlerini Gös-

terir Fotoğrafiler 

.. 

:ı:taw n 111'. 

Habq parlamentosunun bir celse • 
si : Bir saylav vardır. Otekiler çok 
uzakta oturduklarından daima mec 
/ise 6ef--melcu:aırıer. ( Uıple .za· 

bitler. Sağda bakanlar.) 
Adtsababaya )111% 1tııometrc mesa

fede bir HAl{eı 11iyatle maRe-vra.n 

lacak, sonra da büyük bir saray balo· 
su verilecekmiş. 

H abeı imparatorunun muhalaza ta 
burunun bayrakdar ~abiti ba§ında 

pslan tüyleri taıır 

Bütün harp ızlıraplarına rağmen 
Habe~ payitahtının ahalisi sinema 

programlarile de alakadardu. 

Negüs yeni aarayında Kor diplomatik1in oe ordusundaki 
lsveçli zabitlerin :z;ff!CJcelerini kabul ediyor ' 

• 

Sarp bir ara:iJe askerler,,.~,..,.. telmik dahilinde talim yapıyor'far 

'AJisababada Oopt klisesinin iki papan 

, 

Bütün Habeş kibarları, kur diplo· 
matik ve şehir bu eğlenceyi büyük 
bir merak ve heyecanla beklemekte 
iken tam son saatte imparator bu da
vetin yapılmamasıru irade etmiş ve 
davetin geri bırakıldığını bildirmiş. 

Yakinindckiler, her şeyin hazır oldu· 
ğunu ve yüzlerce kişinin bu eğlence
yi beklediğini söyliyerek ve onu bu 
fikrinden vazgeçirmeğe uğraşmışlar, 
fakat imparator hiçbir şey dinleme· 
miş, balo geri kalmış. 

~uCJarder •etnr duınaa taıtm vaoıvorıar. 

Çünkü o noel gecesi hapishanede 
imparatorun en büyük hasmı olan bir 
kadm ölmüş. 

Bu kadın serbest oldufu zaman he
defi kralın hayatı ve mevkii olan bir 
sürü siyasal entrikalar çevirmiş olan 
bir macerapercstmiş ve bana rağmen 
imparator bir düşman ölümü de ol
sa, öli.ımü gayet büyük bir saygı ve 
acı ile karşılamış ve kendi felaketini 
istiyenin ölümünün matemini tutmak 
için sarayında eğlence, balo yaptır
mamıştır. 

• işte Habeş imparatoru. Onu yakın-
dan tanıyanların anlattıklarma göre 
böyle bir inı;andır. - H. E. R. Aduanın önünde tanklar ltalyanlara yol açıyor 

llir Habeşlı muhartp tnrçolt atnıan 
İfİn ilaç almak üzere eczaneye 

gittiği zaman bile mı~rağını 
dışarıda bırakma~ 
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Dün Geceki Güreşler 

Güreşçilerimiz 4 - ? Kazandı ! 

1 ğe uğraşıyor, fakat Sovyet mindere 
yapışarak bunlan açıyor, Saim tekrar 
yapışıyor, Sovy~t minder dı~ına ka(ı· 
yor. Saim tekrar oyun yapmağa çalı· 
~ırken hasmı dı§arı kaçmağa bakıyor, 
Saim içeri çekiyor. ikinci üç dakika 
da bitti. 

Son dö:-t dakikayı ayakta güreşi • 
yorlar. iki taraf ta kuvvetli elenseler 
çekiyorlar. Sıkı güreşiyorlar. Saim 
tam hasmını belinden yekalayacağt 
:;ırada Sovyet gene minder dışma ÇJk 
b. Saiın dalına hücumda olmakla be
raber Sovyet kuvvetli müdafaalat'la 
bunlardan kurtuluyor. Nihayet yİ'tTTIİ 
dakika bitti. Saim hükmen mağlup 
ilan edildi. 

-------;---------·- --.. ,·-------·----
ı-H-IK-AY_E...ı;:.__o_r_m_a_n_~~ Na~~~~!~:J 

Yaşar Ve Mustafa Hasımlarını Tuşla 79 Kilo l 

Yenerek Çok Alkışlandılar 
Sovyet güreşçilerile ikinci teması· 

r!~ .. d!in alqam saat 21 den itibaren 
Uyük bir kalabalık önünde Taksim 

'tadında yapıldı. Bu müsabakalar u.u 
a.ı Kilreıç.ilerimizden teıekkül eden 
/\ takınunuzla Sovyetlerin ayni vazi
)etteki gürcıçileri arasında olduğun 
dan çok önemli oldu. 

56 Kilo 
Z~kovski ile Kenan alkışlar ara • 

b~da mindere çıktılar. ilci güreşçinin 
ttibir:~ denemeleri arasında a • 

l ~ta devam eden güreı iki tarafı? 
b.rıbirne oyun vennemeğe çalııması
le ~çti. ilk on dakikanın sonunda Ke 
han hasmını köprüye getirerek yere 
~dıysa da minder kenarında olduğu 
·~in Zekov&ki bundan kurtuldu ve ilk 
0 n dakika, bitti. Hakemler beraberlik 
•erdiler. Kur'a netioesinde Zekovski 
llta düştü. Kenan oyun almağa çalı
§trken hamu sırasına göre ya min· 
d~re yapışıyor, yahut ta yava§ yavaı 
lllitıder dıtına çıkmağa çalışıyor, fır " 
tat buldukça da Kenanm kafaııru kap 
bıağa: uğraşıyor. ilk üç dakika böy 
le &eçti. Şimdi Kenan altta buluı;ıu~
ken Zekovıki bir ~yler yapmak ub· 
)or, bu sırada Kenan ayağa kalktı. 
lf ak.ern tekrar alta yatırdı. Zekovski 
hir düzUye Kenanın kafasını ıola doı't 
lıı tazyik ediyor. ikinci üç dalUkadu 
Z~kovıki bir §ey yapamadan bitti. 
Ş'rndi son dört dakikayı iki gÜreşçi 
tene ayakta son gayretlerini kullana
tcllc güreşiyorlar. Sert girişmelere rağ 
~ hu güreıin sayı hesabile biteceği 
·~ıa,ılıyor. Ikiıi de fazla bir oyun 
!?•tereırneden biribirlenni itiyorlar. 
01r lralık Kenan bir oyun yapmak i. 
terken hasmı köprüye düştü ve kur • 
t~ldu. Tekrar ayağa kalktılar, ayni İ· 
tiJrne devam ederken hakemin düdü· 
tü rnlisabakanrn bittiğini ilan etti. 

Orta hakemi .ile yan hakemlerin • 
den biri Sovyet, biri Türk olduğun - Galip geldiği halde 
dan verilecek karar üstünde hakem· Bak 
ltr arasında münakafalar olduğu gö- y01". Fakat muvaffak olamıyor. sa 
l'iilüyor. Anla~ı an •t hakemler, kof bütün kuvvetini ıarfediyor, buna 
~a.libiyeti Zekonskiy...._ihıı8k ietiyor-1 ra'lftıen Yatar bir'~ ~ ~ 
ı«r. Mün.alca,a uzadıkça uzuyor. 1 ıebbüıünde bulundu. Fakat gene o· 

Tam bu sırada Kor2eneral F ahred madı. Yaıar güzel bir oyun yaptı, bas 

Yaşar tuşla 

din ailesile birlikte geldi. Daha baş
langıçta bozulan elektrikler tamir e • 
~~lın~~c çalışılırken tribünle~ ?,üyük 
~r golge halindı. dolduran buyuk ııe· 

>'•rcj kütlesi verilmesi epey ullayan ha 
kellllerin kararı hakkında sabırsızlan 
dıkça sabırıızlanıyor. Nihayet ekseri
l'etle Kenanın mağlübiyeti ilan edildi. 

Güre! federasyonu batkanı Ah· 
ll'let F etger.inin başvunnası üzerine 
ll'lünaka,aya iti halletmek Üzere Cev
det Kerim J ncedayı da kanftı. Fa • 
Lat tnünakapnın sonu gelmiyor. 
liaJk bağırarak, el çırparak, ayak VU• 

l"arak sabırsızlığııu göstenyo~. . .. 
.. Nihayet Sovyet bakeml~rı~m ~u

ktırnlerinde ura!' etnıelerı uzcmne 
l'!rınt beş dakika ıonra Kenanın mağ 
lı.ıp olduğu ilan edildi. 

62 Kilo 
Yaşar ile Baksa kof nihayet minde· 

~e çıktılar. Orta hakemi ile yan ha • 
ern}erinden biri Türk, öteki yan ha· 

~erni Sovyet. Güref çok sert ve çetin 
haşladı. Orta hakemi Seyfi ihtarda 

ulundu, Biraz sonra Yaş.ar bir elen
ge çekerek hasmını ringin dı§tlMsına 
fırlattı. Daha sonra Sovyel güreşçi 
de ayni seklide mukabelede bulundu. 
?t-ta hakemi bu sefer tercümanı ~
~•ra.ra1c; iki güre§çİye de daha ııkı bir 
•hb.t-da bulunmak lüzumunu hiııaetti. 
lluhdıut sonra iki taraf biribirini yok
layoı-, elense denemeleri arasında da
l<iıkalar ilerliyor. Bununla beraber gÜ· 
leş gittikçe sertleşiyor. Yaşar bir ara 
ık hasmını belinden yakaladı, fakat 
h~&tnı rninder dışına çıktı. llk on d?· 
ltıka böyle bitti. Hakemler beraberlık 
,. d_~lclerinden gene kur'a çekildi. Ya 
far uste, Sovyet alta düştü. 

galıp gelirken 

mını çevirdi, Baksakof kafası üstün
de dönmeğe uğraşırken orta hakemi 
tuşu çaldı. Tek Sovyel hakemi buna 
itiraz etmek istedi, sırtının yere gel
mediğini iddia etti. Fakat bu ani tuş 
ne minder hakeminin, ne de Türk 
yan hakeminfn gözünden kaçmamıştı. 

mağlüp sayılan Kenan 

Bu suretle on iki dakika 35 ıaniyede 
tu,Ia galip gelen Ya1arı halk çdgm
ca allofladr. 

67 Kilo 
Teknik güretçimiz Saim ile Nege· 

rof mindere çıktılar. Orta hakemile 
yan hakemlerinden biri Sovyet, biri 
de Türk. 

Saim hemen hücuma geçti, Negerof 
müdafaa vaziyetinde bu hücumları 
karşılamakla kalıyor. Sairnin bir ara 
lık kol kapmak teşebbüııü bofa g-itti. 
Sovyet güreşçi de teknik olduğu için 
Saimin oyun ııılmak te§ebbüslerini hC'
men çakıyor ve hiç açık vermiyor. 
Herkes ses çıkarmadan, adeta nefes· 
ferini tutarak teknik güresçimizin ha 
,-eketlerin.i takip ediyor. Nihayet maç 
yavaş yava$ sertle,iyor ve serileşiy~r. 
ilk on dakika böyle bitti. Bet'aberlik 
neticesinde kur'a çekildi ve Salın al-
ta düştü. . 

Sovyet gürc,çi Saimi ~Jıı:ıden :va· 
kalamak, kolunu kapmak ıstıyor,_ ~~· 
im bunları bozuyor. Negerof butun 
ga)'l'etini kullanırken Saim van aya: 
ğa kalkarak tekrar yere inivor. Bır 
aralık Negerof Saimi belinden ya~a
ladı, çevİTmeğe uğraşırken güreşçı • 
miz kafası üstünde dönerek kurtuldu. 
Ruı güreşçi cidden tehlikeli hücum
lar yapıyor. Rus tazyikını yaparken 
ilk üç dakika bitti. 

Sovyet alta düsünce 5aim ayni şe
kilde belinden yililayarak çevirme· 

Nuri ve Rototof rınge çıf<tı1ar. 72 
kilonun Sovyet uluıal güreşçisi bas
ta olduğu için bu ıikletin temsili kar
şılaşması Ankaraya bırakılmıştı. 

Sovyet hakemlerinin ilk maçta ver 
• dikleri haksız karar bütün güreşçileri 

ııinirlendirdiği için Nuri de, Yaşar ve 
Saim gibi asabi bir vaziyette güre~İ· 
yor. Nuri ile Rolotof'un maçı başlan· 
g1çta çok hareket'-İZ oluyor. Belki ya
vaş yavaş açılacak'ar. 

Fakat bütün saldırışli\r ve hare
ketler ancak minder dışılannda ve
ya kenarlarında oluyor, ortada ay
ni baı-eketsizlik devam ediyor. ilk 
on dakika bu hareketsizlik içinde 
geçti. ikinci on dakikada kur'a ne
ticeııinde Rolotof alta düştü. 

Nuri kuvvetli tazyiklerle çalrşı· 
yor ve Sovyet güreşçivi çevirmeğe 
uğraşıyor. Rolotof bunlara meydan 
vennemek istediği halde bir defa· 
ıımda Nuri çevirmeğe muvaffak ol
du, fakat Sovyet ani bir hareketle 
kurtuldu. Tekl"ar çevrilmek üzere 
ikPn de ilk üc dakika bitti. 

ikinci üç dakikada Nuri altta 
çah~ırken Sovyet, Nuri k1'dar üs • 
tünlük göııteremiyor, hatta bir ara
lık Nuri bütün tazyike rağmen a
yağa kalktı. Sonra da mindere sü
rünerek bumu aıyrıldı. Kenarda he 
men sildiler. Güre, tekrar başladı. 
Biraz sonra ikinci üç dakika da bit
ti. 

Son dört dakikada Nuri bir ta • 
raftan burnundan akan kanı eli ile 
ıilerken bir taraftan da son hücum 
ların yapıyor. Bu ana kadar Nuri 
sayı heııabile üıtün güreşti. 

Nihayet yirmi dakika gonunda 
Nuri Sovyet hakemlerinin de ieti
rakile ittifakla galip ilan edildi. 
Halk Nuriyi çılgınca alkışladı 

87 Kilo 
Sıra Mustafa ile Beriç'e gelmi,ti. 

Mustafa esmer, Sovyet sarışın, min 
d.erde hoş bir tezat meydana geti· 
rıyor. 

Mustafanrn kuvvetli el enseleri 
Sovyeli oldukça sarsıyor. Sovyet te 
bunlara mukabelede geri kalmak 
istemiyor ve el enseleri biribirini 
kovalıyor. 

Bir aralık Mustafa o kadar kuv
vetli el enseler çekmeğe başladı ki 
Sovyet sallanıyor, fal<at boyca Mus 
tafadan da uzun olduğu için bun
lann tesirini oldukça azaltabili
yor. 

Mustafanın hasmını belinden ya· 
kalamak teşebbüsleri boşa gidiyor, 
bir defasında da Sovyet güre~çi 
nıinder dışına çıkank kurtuldu. 
Bundan sonra bir aralık Rus güreş
çi Mustafanın sağ kolunu kaparak 
çekmek istedi, Mustafa bir silkin· 
me ile kolunu kurtardı. 

Sovyet güreıçi anJaşrlan Musta
fanın bel sarmalarının ne kadar 
tehlikeli olduğunu biliyor veya öğ
renmiş olacak ki belini kaptırma
mak için ayaklarını gererek belini 
gerj çekiyor ve ellerile müdafaa e~ 
diyor. Nihayet ilk on dakika bitti. 

ikinci on dakikanın ilk üçünde 
Sovyet güreşçi alta dü,tü. Mustafa 
adeti olduğu üzere hemen belinden 
yakaladı. Rus minderden dı,an 
kaçtı. Fakat ortaya gelir gelmez 
Mus~afa tekrar belinden yakaladı, 
döndürürken Sovyet çevjk bir ha
reketle kurtuldu. Fakat aslan Mus· 
tafa bırakır mı, hemen yine beline 
yapıştı ve çevirdi. Ruaun sırtı yere 
geldi, yalnız orta hakemi Sovyet 
bunu saymadı. Saymazsa saymasın, 

Y •tar üstte çalıııyor ve hasmını 
kinden Yakalayarak kaldırmak isti• 

. • res:-- Twla llalio Slelen Mustafa- 2 inci rerim: (;oban Mehmet ve rakibi 1 ıncı UI&• 

Hakim sordu: 
- Adın nedir? 
- Başıbüyüklü Mustafa oğlu Ib-

rahim. 
O teki suallerden sonra: 
- Kannı öldüren adamın yüzünü 

iyice gördün mü? 
- Hayrrl 
- Ifadende: "Gördüm" diyorsun. 

Hafif bir ay ışığı varmış. 
- Hayırı 
- Ay ışığı yok muydu? 
- Vardı. 
- Fakat öldürenin yüzünü gör-

medin! 
- Hayır! 
- Tabii gölgesini, biçimini gör-

dün. 
- Hayır. 
- Tuhaf şey. lfadendc: "Uzun 

boylu idi" diyorsun. Karının göğsüne 
bıçağı yukardan aşağı saplamış. 

- Hayır. 
-Ya?· 
- Görmedim. 
- Bıçağı sapladığını görmedin 

mi? 
- Gördüm. Boyunu görmedim. 
- Nasıl olur? 
- Görmedim. 
- Çok telaşta idin de ..,ndan mı? 
- Hayır! 
- Neden öyle ise? 
- Boyunu görnıedilll. 
- Ne tarafa ka~~W abii gör~ 

dün. Ormanlığın batı tarafına, değır
menc doğru gitmiş. 

- Hayır! 
- Be adam 1 lfadende öyle söylü-

yorsun. 
- Hayır! 
- Hayır! Hayır! Hayır! Niçin öy-

le ifade verdin öyle ise? 
- Yalan söyledim. 
- Yalan mı söyledin? 
- Yalan söyledim. 
- Niçin? 
Köylü derin bir nefes aldıktan son

ra: 
- Karımı ben Öldürdüm! dedi. 
Mahkeme heyeti, azalar, jandarma

lar ve halk müşterek bir hayretin ay
ni anı dolduran sıçrayışı içinde bir 

Mustafa buna ınetelik verir mi hiç? 
Bir daha yakaladı ve bu ıefer ne 
hasmının, ne hakemin gık demesi
ne meydan vermeden halkın sürek
li ve sevinçli alkışları arasında has
mının sırtını yere getirdi. 

Mustafa 11 dakika 26 saniyede 
Sovyetin &ırlını yere ketirmi§ti. 

Ağır siklet 
Son müaabaka Çoban Mehmet i

le Gonja arasında başladı. Bu Gon
ja sıkı bir güre§çİ. Hatla Rusyada 
Çoban Mehmet bu güre§çİyİ sayı 
heaabiJe yenebilmek için bayii aı
kıntı çekmiş. Fakat Çoban Meh
met, muhakkak ki bu sene Ruaya
ya gittiğinden çok daha iyi vazi· 
yette. Nitekim Çoban, bir iki el en
seden aonra haamını belinden ya • 

. kaladı, yere aldı, Gonjanın gayre~i
ne rağmen çevirdi, çevirdi ve yenık 
vaziyete getirdi ama daha evvel 
minder dııma çıktıklarından orta 
hakemi Seyfi ikisini de ortaya ge. 
tirdi ve ayakta güreıtimıe"e ba~
ladı. 

Mehmet ikinci defa hasmını be
linden yakaladığı zaman Rus yine 
minder dı§ına kaçtı . 

Çoban çok üatün gÜrefİyor ve a
yakta geçen dakikalar Mehmedin 
lehine oluyor. 

Mehmedin her giriıişi Gonjanın 
minder dışına ç.ıkmuile bitiyor. ilk 
on dakika Mehmedin üstünlüğü ile 
bitti. iki yan Sovyet hakemleri de 
Mehmede faikiyet verdiler. 

ikinci on dakikada Mehmedin 
isteğile ayakta baı1adı. 
Bu devrede de Çoban daima hücum 
ederek gÜreıiyor, fakat iri ve kuv
vetU Gonja işi idare ederek sırtı 
yere gelmeden müsabakayı bitir
mek iatiyor. 

Nihayet Çoban Mehmet ittifakl:ı 
müsabakayı kazandı. 

Bu suretle takımımız allı müsa. 
bakadan ikisini tuşla, ikisini de it
tifakla verilen kararlarla kazana -

müddet sustular. 
Reis sordu: 
- Katil sensin ha? 
- Evet. 
- Sen ı Başıbüyüklü Mustafa of• 

lu İbrahim 1 Köyiın en doğru, en na. 
muslu adamı! Sen 1 Merhametli, 
adam. namazına, niyazına düşkün 
adam l Sen l Ormanda karım sen öl
dürdün ha? Köyde hiç kimse senden 
şüphe etmedi. Bak, hattli, ~e.n bunu 
söyleyince herkes şaştı. Nıçın? Ne
den? İbrahim! Sebep ne? 

- Söyliyemem reis bey. 
- Söyliyemez misin? Neden? 
- Söyliyemem. 
- Niçin Ibrahim? Cezan çok ağır 

olur sonra ... idama kadar gidersin, 
- Söyliyemem. 
- Neden söyliyemezsin? 
- Asm beni, söyliyemem. Söyle-

sem belki beni bağışlaı:sınız. Fakat 
söyliyemem. 

lbrahimin bu cevabı deminki dere
cesinde umumi bir hayret uyandır· 
ıruştı. Reisin yarım saat süren l.ıütün 
israrları boşa çıktı: lbrahim cinave
tinin sebebini söylemiyordu. 

lki ay sonra İbrahim asıldı. 
Bu cinayetin sebebini yalnız lbra

himin oğlu biliyordu. Çünkü lbrahi
min karısını o öldürmüştü. lbralıimin 
bu ikinci karısı Fatma gençti, ibra· 
himi alôatıy ir.i ci k mınd.;n 
oğlu Tosun, i.ıveyannesıni ormanda 
öldürdü. Hafif bir ay ışrgı vaT'dr. To· 
sun yüzünü bir avucu ile kapamıştı. 
lbrahim onu tanıyamadı. Zaten bıça• 
ğı saplamasile degirmene dogru kaç
ması bir olmuştu. 

lbrahim ilk önce bövle ifade vcrdı 
ve bu doğru idi. Fakit sonra hapis· 
haneye gelen Tosun hakikati söyle
yince, lbrahim. oğlunu kurtarmak 
için kendini feda etti. Çünkü lbrahim 
aldatıldığını bilseydi Tosundan evvel 
karısını vururdu. Oğlunun iyi yaptı• 
ğına emindi. Fatmayı da çok seviyor
du. Hem ahrette ona kavuşmak. hem 
de oğlunu kurtarmak için ifadesin· 
de değil, mahkemede yalan söyle
mişti. 

rak Sovyet takımını 4 • 2 yendiler. 
Güreıçilerimizi candan tebrik ede
riz. - S. G. S. 

Güneş klübünün antrenörü 
geldi 

Güneş klübü bundan bir müddet 
evvel lngiltere futbol teıkilatı ge• 
nel sekreteri Mister Rous'a müra• 
caat ederek klübün futbol takımı· 
na antrenörlük edecek birisini tav• 
siye etmesini rica etmitti. Mister 
Rous'un ileri aürdüğü namzet 
mektuplaşarak anlaıılmıt ve antre
nör Misler James Donnelly geçen 
sal ıgünü lstanbula gelerek hemen 
klüpteki işine baılamıtlır. 
Güneş klübünün antrenörü dört 

aene Blackburn Rovrı, dört sene de 
Brentford takımlarında bek ve 
santrhaf oynamış. iki aene de Yu
goslavyanın Gradiyanski klübüne 
antrenörlük etmi~tir. 

Fenerbahçeden ıonra Güneş klü0 

bünün de lngiltel"eden bir antrenör 
getirmesini memleketimizin futbo
lü bakımından aevinçle kaydediyo
ruz. Klüplerimizin futbolculan 
böyle bılgili hocalar elinde birkaç 
sene çAh~ırsa fuboldeki vaziyetimi· 
zin çok iyileşeceği şüphesizdir. 

Cumuriyet bayramı için 
hazırlık 

Cumuriyet bayramı hazırlıkları sür 
mektedir. Evkaf, direktörlüğün bulun 
duğu sokağa biiyUk bir tak yapaca • 
ğı gibi bütün cami minarelerini de 
elektrikle tenvir edecek, inkılap veci 
Lelerinden mahyalar kurduracakur. 
Liman yönetgesi üç gün devam et
mek üzere limandaki bütün vapurla
rın elektrikle siislcnmesini temin ede 
ccktir. Bundan başka sahillerde e1ek
triklenecektir. Elektrik Şirketi Sultan 
ahmet, Beyazıt ve Taksim alanların
da muhtelif şekillerde elektrik sütse 
lan yaptıracMtlr. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
YUNAN REJiMI 

Krallık, Memleketle lngiliz 
Nuf uzunu Artıracak mı ? 

Yunan Kralı Jorj Londrada bir aoayetede bir lıadınla sörÜfÜ)'or 

"Le T emps" don: 
Yunanistan artık cumhuriyetle 

idare edilmiyor, fakat henüz hüküm
darlık ta teessüs etmemiştir. Mese· 
lenin en şayanı dikkat noktası Cum
hurbaşkanı Zaimis'e rejimin değişti· 
ginin bJdir:iş şeklidir. General Kon· 
uilis ve Teotokis, Zaimis'e memlekete 
ifa ettiği hizmet1erden dolayı teşek
kür etmekle iktifa etmişlerdir. M~
ru bir idarenin bu kadar çok basit bir 
şekilde tasfiye edilmesi. meşrutiyet 
kaidelerine ne dereceye kadar uygun 
olduğu biraz güçlükle izah edilebilir. 
General Kondilis, beyannamesinde 
millete, asayi ve milli müdaraanın 
kuvvetlendirilmesi için esa ·h ıslahat 
vadetmektedir. Kondilis. bilhassa 
cumhuriyet rejimine sadakatlerile ta· 
nmmış olan Giritlilerin vatanperver
liğine müracaat etmektedir. Bu mü· 
racaatin millet tarafından ne dcr«e
ye kadar kabul edileceğini anlamak 
icin hadiselerin teakubunu beklemek 
1 ~ zımdır. Durumun ulusal çehresi şu· 
clur ki, cumhuriyet yıkı'mış, fakat. 
Kral ikinci Jorj'un resmi muvafaka· 
~ı olmadan, hükilmdarhk kurulmuş
tur. Ve ancak 3 Ikincitesrinde. Yu
nan milleti plebisit yolu ile rejim me
tcle i hakkındaki revini \'erecektir. 
C"imdi, bugünkü fevkalade ah"'al ve 
;jerait dahilinde tahta davet edilecek 
r.abık kralm bu hususta ne karar ve
receğini pek haklı surette in an ken· 
di kendine soruyor. Kral, birçok ke· 
reler. ancak milletin büyük bir ekse· 
riyeti f e Ati naya dönebileceğini ve 
büyUkbabas1 Kral Birinci Jorj'un de· 
mokrasi zihniyetinden ilham alacağı
ğmı öylcmisti. lste hükümdarlığa 

taraftar olan Çaldaris'in neden dola· 
yı krallığı devamlı ve esaslı surette 
kurabilmek için onu dikkat ve ihli
mamla hazırlamak istediği anlaşılır. 
Onun ta~lr demokrasi formülünü s<.· 
bık kral tamamen tasvip ediyordu. 
lla buki, çok eskidcnberi kralcı, fa
kat, Yunanistanda her zaman .1azarı 
dikkate alınması lazıms;elen siyasal 
realiteleri müdrik olan Çaldaris, da
ha bundan az zaman evveline kadar 
hararetli bir cumhuriyetçi olan Kcn
di1is süel eflerin müzaheretine maı· 
har olan müfrit sağ partilere mems•ıp 
kimseler tarafından bu işten atılıyor. 
Sabık Kral lkinci Jorj'un muvaffaki· 
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makbul buluyor. Fakat bir taraftan 
da gene canı sıkılıyordu. 

Odasına çıkarak, lambayı yaktı 
Müsveddelerini eline alarak, ertesi 
gün çevireceği sahneleri ezberleme· 
f:e çalıştı. elinde daktilo ile yazılmış 
satırlan okudugu zaman. hiçbir şey
ler anlamıyordu. 

Kafasında canlanan iki şey vardı: 
Biri Brixanın hatırası. öteki kapalı 
otomobilde Foss'a veda sdamı veren 
beyaz kadın eli·. Bilhasu bu otomo· 
bil zihnini daha çok meşgul ediyor· 
du. Yepyeni bir araba .• Asfalt yolun 
üstünde yağ gibi &essiz kayıp eiden 

raba .. 
Nihayet elindeki kağıtları bıraka· 

rak ayağa kalktı. Yatsın mı. yatma· 
sın mı? Daha saat dokuz .. Gözlerinde 
hiç uyku yok .. l liç de yor:unlufu 
yok. • 

Chicherter'e gitse. orada insan ge
ce kendi ini eğlendirecek liir şey bu
lamaz. Şehirde gerçi iki 6İnema var 
ama. ikisi de hoşuna gitmiyor. Gi
yindi. şapkaısını başına geçirdi. 

İnerken ev sahibine seslendi: 
- Brn bir çevrek saate kadar gi· 

yeti bununla kuvvet'enecek mıdir? 
Bu henüz kat'i değildir. Kondais'in 
bu teşebbüsünün Yunanistanda bir 
defa daha scrgilzeşt kapılarını açma
ı;ından korkuluyor. 

"'Le Journar• den: 

Bir cumhuriyetin parlamento tara
fından devrildiği şimdiye kadar gö
rülmemişti. Fakat Yunanistanda ha
kiki bir climhuriytt rejimi olmamış 
mıdır? iki cumhur başkanı gelmiş 
ve Kral Jeorge tacını terketmemiş
tir .. Yalnız memleketi terketmiştir. 
Ondan sonra Pangalosun diktatörlü
ğü. Venizelosun diktatörlüğü. ve da
ha sonra da kendisine bir yol arıyan 
kralcı bir hükumet gelmiştir.' 

Venizelosun çılgınca darbesi hadi
selerin tekamülünli çabuklaştırmıştır. 
İsyanı bastırmağa muvaffak olan 
kimsenin. 2 nci ~arl'ı tahta çıkaran 
Monk rolünü oynamak istediği gün, 
krallığın iadesi kararlaşmış gibiydi. 
General Kondilis. kelimenin bütün 
manasile, sonradan kralcılara iltihak 
etmiş bir adamdır. Çünkü o ordunun 
en aadık cqmhurivct ilerindC.Il bir\}'• 
di. Onu kralcılığa müzaherete sevke
den sebepler. hükumet blokunu par
çalanmak tehlikesine maruz bırakan 
rekabetlere nihayet vermektir. 

Bu meselenin bize taalliık eden ta· 
rarı arsıulusal durum üzerinde yapa
cağı akislerdir. Bittabi, Yunanistanın 
dı-; sıyasasında hiçbir şey defişmiye· 
ceğini söylemek de ihmal edilmiyor. 
Yunanic;tan küçük andlaşma ve Bal· 
kan andlaşmalarının temel direkle
rinden biridir. Anadolu macerası ay· 
ni hatayı irtikap etmekten çekinme
ği icap ettirecek kadar, krallığa çok 
pahalıya mal olmamı mıydı? Gene· 
ral karanru vermezden evvel, zemini 
yoklamak için Belgrada gitmemiş 
miydi? General, ayni zamanda Ro
maya da uğramıştı. 

Muhakkak olan bir İey varsa o da 
Yunan kral ailcsile ngiltere kral 
ailesi arasında, Yunan hükümdarlığı· 
nın ba langıcındanberi başhyan bir 
ittifak vardır. Binaenaleyh. htiküm
darhğtn iadesi. Akdenizin şark hav
zasında İngiliz nüfuzun~ kuvvetlen
dirmekten hali ka1.-.maz. 

Bu, bugünkü ahval ve şerait için· 
de büyük bir ehemmiyet alabilec1.:k 
bir hadi!edir. 

dip geleceğim. 
Oturduğu ev, küçük sayfiyelerden 

müteşekkil bir mahalledeydi. Sokak
lar pek fakirane aydınlanmı tı. Hat
ta bau kö eler iyiden iyiye karanlık
tı. Adele bu karanlık köşelerden bi· 
rinde gene bir otomobilin beklediğini 
gördü. Biraz daha yaklaşınca maki
neyi tanıdı· Bir gün evvel Foss'u ya
nıbaşmda gö düğü otomobil.. 

!çeriye şöyl~ bir gör. attı, fakat bir 
eyler göremedi. Geçtiği taraftaki 

storları in<lirilmişti. 1 latta otomobilde 
kimseler yok zannediyordu. Fakat 
birden, bir ses: 

- Güz:! kız, benimle beraber gel
mek istemez misin? 

Pes pcrd~den bir hit~p vardı. Genç 
kız. otomobilin pencere~inden bir elin 
oynadığını görünce. hemen kendisini 
geriye attı. 

Motörün gürültü ünü işitti. Maki
ne i leyince Adele koşmağa ba ladı. 
Köşe başnıda gördüğü polise doğru 
seğirtti: 

- Ne var Mis, ne oldu? 
O ıırada otomobil ıüratle g~ti ve 

bir ttokağtn köşesinden kayboldu. 
Gene kı7. nefes nefese: 
- Bu otomobilde birisi .. Benimle 

konusmak istedi. 
Poliıı, vazife noktasından otomobi

lin durduğu yeri tesbit etti. Budala
ca da söylendi: 

- Llmbalarr da yanmı)'Ordu. Nu· 
marasını almalıyımtşım. Size hakaret 

Birleşik Amerika 
Ve ·zecri tedbirler 

"Echo de Parİ•" den: 
Cümhurbaşkanı Roosewelt'in Ame· 

rikanın bit.41raflığı hakkında vaki olan 
beyanatı aşağıdaki sebeplerden dola
yı lngiliz: kabinesini rahat ve huzur 
ıçinde bırakmıstır. Evvela Vaşington 
hükümeti, lta ya ve Habeşistanın 
harpte bulunduklarını Uluslar Sosye
tesinden evvel tanıyor. Sonra bu be
yanatın son cümlesi, Birleşik Ameri
kcının denizlerin serbestisi prensipine 
c.rtrk ehemmiyet vermediğine ve In
gilterenin 1915 • 1916 da olduğu gibi 
Amerika ile bir ihtilaf çıkmak korku· 
su olmakııızın istediği gilıi bir ablu
ka tesis edebileceğine delcilet etmek
tedir. 

lngilter' 1919 dan beri 16 ıncı mad
denin tatbikine meydan veJ"memek 
için daima böyle bir ihtilaftan çekin
mek e idi .. Bugün Amerika bundan 
vazgeçiyor. 

Amerika Cümhurbaşkanının ayan 
tarafından vaki o'an icbar ilztrine 
yaptığı bu beyanatın daha başka ne· 
ticeleri vardır: Harp en az hazırlan
mış veya endüstri noktasından en za. 
yıf olan devletin silahlarındaki bu 
bo luk, Birl~ik Amerika tarafından 

ROOSEVELT 
doldurulamıyacaktır. Fakat me!ele· 
nin bu tarafını hatırlatmağa mahal 
yoktur. 

"Nev-Yorlıt. Herald" dan: 
iki muharip devlete gönderilecek 

silahlar hakkında tatbik edilecek 
olan kongre kararı, elycvm kabul 
edilmi~ olan umumi prenııiplere ta· 
mamcn uygundur. Fakat, Ba kan 
Roosewclt'in ltalya vapurlarile seya
hat etmemeleri için Amerikalılara 
yapmak mecburiyetinde kaldığı 6eya
nat, böyle değildir. ltalyayn vapurla
rının Habe vapurları tarafından esir 
ed.lmesi veya bombardıman edilme11i 
teh ikesi mevcut olduğunu hiç kimse 
iddia edemaz. 

Habeş lmparatorhı~unun. zanne
dildiği gibi. vapuru yoktur. lngiltere
nin müdahalesi olmaz a. Italyan va
purları, herhımgi bir memleket va
purları kadar e~indir. 

Başkanın ikinci beyanatı, ciddi bir 
meseleyi mevz:uubahıs edivor. Mesela 
Afrika içerisinde ve den"izden uzak 
bulunan sözde bir imparatorluk olan 
bir devletin, filosu olmaz ve bütün 
arazisi dahilinde kanunlarının hükmü
nü geçirtmeğe muktedir olamıyan bir 
merkezi hükümetten ibaret o ur \'e bu 
hükümetin beyaz entarili ve tüylü lıir 
muharip ordusu bulunur da bu devlet 
hukuki manasile muharip bir devlçt 
addedilecek olursa, Başkan Roose
welt'in beyanatından alınan neticeye 
göre Amerikalılar Rcx ve}'a Conte di 
Savoia vapurlarından birile seyahat 
e<lemiyecekler midir? 

lşte bu manasız bir şeydir. 
''Baltimore S~un" dan: 

Başbakan Roosewelt. ilan ettiği 
ambargo ile bütün dünyayı şundan 
ha~rdar etmek i ·tiyor ki, Amerika 

mi ettiler? 
- Yok, hayır .• Fakat korktum. 
Artık daha ilui gidemedi ve geri· 

ye, odasına döndU. Hemen yatağa gir 
di. Otomobilde kendisini çaya çağı· 
ran adamın Brixan olduğunu zanne
diyordu· 

Gece yarısını biraz geçiyordu ki, 
Brixan ihtiyar stüdyo direktörünü te· 
lcfona çağırdı. bildiğimiz feci haberi 
bildirdi: 

- Ne diyorsunuz Foss ha? Olur 
mu bu şey Brixan? Sizinle görüşme• 
ğe geleyim mi? 

- Hayır, ben size geleceğim. Bir 
iki şey var ki öğrenmek istiyorum •• 
Siz bana gelirseniz, şüpheler uyanır, 
ben ize geleyim. 

Knebvorth Arondd taraflarında 
bir köşkte oturuyordu. Ziyaetçisini 
kaptda btkledi. 

Bmcan kesik başın nasıl ve nere· 
de bulunduğunu, hatta Gregorynin 
§atosunu da ziyaretini kıs~n anlat· 
tı. 

Knebvorth ıaıırdı: 
- tıte bu olmaz? dedi, aeaba bu 

işi Gregory mi yaptı, zannedersi· 
niz? Hem de niçin yapsın? Sizden hl· 
risi para isterse, onun batını kesmez· 
siniz ya 1 

Brixan dedi ki: 
- Benim tahminlerim hayli deği~

ti. Sizin senaryo müsvcddclerinizin 
arasında çıkan bir kağıt vardı ya ... 
Senaryo defterinde çin mürekkebi ile 

Habeş imparatoru Söylüyor 

'' Adua'nnn işgali italyanlar içit1 
Süel Bir Zafer Değildir ,, 

İmparator Tigre'yi T erketmiyeceğini Söylüyor, 
~akat İtalya İçin. Düşman Sözünü Kullanmıyor! 

"Poria-Soir" Jan: 
Uluslar Sosyetesi Asamblesinin ka· 

rarı. Habeşistan ve bizim için kalp
lerimize ferahlık veren bir zarerdir. 
Bu ayni zamanda dünya ban~ davası 
için de bir zaferdir. 

lmparator Hailf' ~ .. ,~ .. : .... 
ker tavriyle masası önünde dimdik 
oturmuş oldugu haıu-.. ou 

katle tartarak bana söy·üyor: 
- Milletlerin bu kadar geni" bir 

ekseriyeti tarafından alınan ve hattı 
hareketimizin doğruluğunu göste
ren bu karar. Uluslar Sosyetesi pak· 
tı için bir zaferdir. Fakat biz bu ka
rardan. Uluslar Sosyetesinin bunun 
icap ettirdiği tedbirleri aldığı takdir· 
rle. istifade edebiliriz. 

Fakat bu karar yalnız barış. hak 
ve adalet ııa~tna manevi bir zafer· 
den ibaret kalırsa sadece tarihi bir 
i~ görUlmüş olacaktır. Bu iş te yat. 
nız tarihçi'eri alakadar edecek ve na
tamam kalacaktır. 

Mütecaviz oldui?u anlaşılan devlet 
hakkında zecri tedbirlerin tatbik edi· 
leceğini umuyoruz. EPer J 6 ıncı 
maddede gösterilen tedbirler alına
cak olursa neticedf'n asla şüphe edi
lemeT.. Biz Ulusla So~vetesinin, 
kendİ'!İne terettüp eden bütün mes
ulivetleri üzerine alacai'!rnı ve bUtün 
aliihive•ini kul'anacl!V"ll v,. bu ım· 

r'tle milletler arHında barısın ve gii
venliğin sağlamlaştınlmıuıı ve and· 
la"lmalardan cıkan verlbelere riavet 
<·dilmesi huc:usunda mühim bir mcr· 
hale varatmış olacağına kanaatimiz 
vardır." 

1talva ile münatıehatın kesilml'-ıi ve 
Kont Vincive ruıc;,.oortlıırın•n veri1-

mesi meselsine ve hun-':tn cıkıın ha
diselere tPrnas ettim. İmparator şu 
cevabı verdi: 

- Biz a"•uhısal mıılc?veleler cta
hilinde harek•t ettik. Bilhassa ftal· 
vanın müte d't• erc1er u mukave
leleri tecavüz etmesine rağmen. böy· 
le hareket ettik. 

fmoarator bu hareketin sehcplcri· 
ni söyl1>.mek İ'.'lternedi. f mrıar?tnra 
Aksum'un vaziyetini sordum. Dedi 
ki: 

- Aksum'un hcniiz ltc>lvanların 

vatandaşları hakkındaki himayesini 
genişleterek o bı araf hukukundan is
tifade etmiyecek ve on arın ltalya ile 
olan tecimsel münasebatı dolayıı;ile 
Uluslar Sosyetesi kararlarına karşı 
gelmiıı olacaklardır. 

Roosewelt, Cenevrede verilen ka
rarları tasvip ettiğini daha acık bir 
surette söyliyemezdi. Evvela bunu 
yapmağa hukuki bir salahiyeti yoktu. 
Sonra, henüz farazi ive kıyasi olmıyan 
bir durumda, kendi hattı hareketini 
tayin etmek oJctukça güçtür. 

Bununla beraber Rooscwelt, kendi 
iktidarı yettiği kadar, Afrikada bir 
emperya ist sava ı durdurmak için 
Uluslar Sosyetesine yardım edf'r.,.;;.;,...; 
bildirmiştir. Uluslar Sosyetesine dahil 
olan devletler. memleketimı7tn kendi
lerine güçlük çıkaracağın~an asla 
korkmıyarak ileriye gidebilirler. Ve 
hatta mümkün mertebe çabuk ve ön
de yiiriimeleri de lazımdır. 

silinmiş yeri görünce, anladım ki 
Fosr. bu scnarvovu verf'n ,..ı-- ·~ .... 
yor. Hatta §antaj yaparak katilden 
bu yüzden bir hayli para sokııl\: . .,. 
tediğine de kaniim. Eğer bu iş böyle 
ise eğer müsverlde Gr~gorv'nin müs
veddesi ise... Fakat ben gene buna 
inanmıyorum. Bu işte bizi aydınlata· 
eak hir kişi var. O da kimdir biliyor 
musunuz? 

- Anladım, Stella 1 
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Knebvorth saatine baktı: 
- Zannederim ki, şimdi yatağın

dadır. Fakat bir tecrübe edelim· 
Kendisini görmrk ister misiniz? 

Brixan tereddüt etti. Stella Grego
ry'nin bir dostu idi ve Gregory•nin 
bir katil olabilmesini de artık kat'i 
surette kal,ll etmiyordu. 

- Evet, dedi, gidip görsek. Sonra 
Gregory kendisinden şilphe edil· 
diiini biliyor. 

Knebvorth Stellayı telefonda bu· 
tuncaya kadar on dakika geçti: 

- Mis Stella, ben Knebvorth .. Si
zi hemen görmek mümkün müdür? 
Brixan görüşmek istiyor. 

Genç kadın uykulu bir sesle cevap 
verdi: 

- Gecenin bu saatinde mi? Tele· 
fon çaldığı zaman uyuyordum. Yarı· 
na olmaz mı? 

Cepheye giden Habeı piyade ve makineli tüfek kıtaatı Aduabtr 
ba •olıaklarında 

eline geçtiğinden haberdar değiliz. 
Adua·nın işgali stratejik h"çbir tesir 
yapmamııtır. Aduanrn alınması İtal
yanlar hcaabına süel bir zarer teşkil 
etmc.z. Çünkü burası müdafaa edil· 
memiştir. Hudut ile Adua arasınc'a 
bulunan kıt'alar, münferit küçük 
müfrezelerden ibaretti. Bunlar müs
tevlilerin ileri yürüvüşlerini görmek 
ve onlara güclük çıkarmak için ora
ya konulmuslardı. 

Habeşlilerin zayiatı hakk1'lda sor
duğum suale imparator şu cevabı 
verdi: 

- Elimizdeki malumat, Habeş za
yiatını tahmin etm"ğe kafi değildir. 
Hudut muhafızlarının ve münferit 
müfrezelerin miihim ay,iat yer.mi 
plmaları ~üpheJidir. 

Fakat bu zayiatın 6000 olduğuna 
dair Roma tarafından ileriye sürü
len rakam da çok gariptir, 

İmparator bunun üzerine tımtrak
lı cümlelerle ilave etti: 

- Aduanın alınması, miidafaamı· 

za asla zarar vermemiştir. Onun dü· 
şeceği daha ba~langıçta malum idi. 

Bundan sonra nazik bir sual sor
mak için imparatorun müsaadesini 
istedim: 

- Haşmetmeabmız, Tigre vilaye· 
tinin bir kısmını İtalyanlara bırak
mayı nazarıdikkatc alıyorlar. mı? 

- İmparator bu sualden evvela 
canı sıkılmış gibi göründü şid
detle koltuğu U:rorinde doğruldu ve 
acı bir gülü!lten sonra kısa ve lako· 
nik bir surette: 

- Hayır, cevabını verdi. 
Konuşmamıza soğukluk veren bu 

bahsi uzatmak istemf'dim. İmparator 
kibar ve asıl bir tavırla yerinden 
kalktı ve bana elini uzatt•, Da\'asınr 
dost bir şekilcle cihan dkamımumi: 
ye!line anlatan matbuata teşrkkür 
ettiği zaman o eııJ<i dost ve mUtcb•s· 
sim tavrım takınmıştı. 
İmparator Uluslar Sosyetesi azası 

kaldığı müddetçe Habcşistanın hu-
• 

- Hayır. ıizi mutlaka bu gece 
görmek istiyor. Eğer isterseniz, ben 
de kendisile beraber geleceğim. 

Sordu: 
- Ne var. bir ~ey mi oldu? Grego· 

ry için mi bu ziyaret? 
Knebvorth suali yavaş sesle Brix

ana soı;du. O da başıyle evet, dedi. 
- Evet. Gregory için .. 
- O halde geliniz, ben de o vak-

te kadar giyinirim. 
Köşke vardıkları zaman. kadın gi

yinmişti. Bu kadar geç bir ıdyarettcn 
dolayı yüzünde hem merak, hem en
dişe okunuyordu. 

Stella sordu: 
- Ne var. ne oldu? 
- Foss öldü. 
- ÖldU mil? 
Kadının gözleri dört .ıçrldı· 
- Fakat ben daha dün kendi•ini 

sapasağlam gördüm. Nasıl ölmü§? 
Brlxan yava~ça: 
- Öldilrdüler, dedi, kesik kafası 

Cobham nahiyealnde bulundu. 
Eter Brh;an hemen tutmasaydı. 

gene; kadın düşecekti. Kendini top
laymcaya kadar: bir iki dakika ~ecti· 
Ancak ondan sonra sorulan suallere· 
cevap verebildi. 

- Hayır, şatoyu terkettikten son· 
ra bir daha kendisini görmedim. O
rada da bir iki saniye ya gördüm. ya 
görmedim. 

- Tekrar şatoya geleceğini öyle· 
miş miydi? 

kukunu miidafaada devam edecekti: 
Ve bu kararı, İtalyanın şimalde ~ 

1 
cenupta ilerlemesi üzerine bir I<~ 
daha kuvvet bulmu§tur. Bir ıey bC 
ha~rcte düşlirdü: 

f mparator İtalyanlardan bahsede~ 
ken. harp zamanlarında muhariP~.e 
arasında alışılmış olduğu gibi ''dU~ 
man,, kt-limcsini hiçbir zaman kll 
)anmamıştır. 

ispan!la 
"La Libertad" Jattl 

Binlerce kurban veren harp kar~ 
smda ve hak kazanan barbarlık kat" 
şısında vaziyetimiz: açık ve reddi ıcr 
l>il olmıyacak> dctteoedc afikardıı.: JJ' 
panya bitaraf c ı caktır. 

Italyan faşizmınin harp deliliği bİ' 
ıi asfa alakadar edemez. Ayni zamaı1• 
da herhangi bir milletin müdafaası el' 
bize taa tük etmez. 

Bütün ispanya. şimalden cenut>'
şarktan garba kadar, en sol :;iya~ 
kuvvetlerinden en reak iyoner kıı~· 
vetlerine kadar hepjnın yalnrt bır 
emeli. b.r iradesi ve bir palorası var 
dır: Bitaraflık. 
Şunun bunun menfaatlerinin ve biY 

tün arlatanca kahramanlıkların frf• 
kinde olarak. harp tahripkarlıgın'" 
bize dokunmasına her ne pahasıı11 
olursa olsun mani olmak istiyorut. tl• 
olur a olsun, her ne pahasına ve t1tf 

kime karşı bu unur&a bulunsun, ettt' 
periyalizm savaşlarının dı§ında kal•' 
cağız. 

Biz ispanyanın mutlak surette biti' 
rafhğınm müdafiiyiz ve öyle ka)ac•' 
ğız. Biz harbi ortadan kaldırmak •9' 
tiyoruz. Fakat biz bu noktai naıaf'I 
müdafaa etmekle, sağ bazı unsurtarıı1 
yaptıkları gibi mütecaviz olan fasist' 
teri serbest bırakmak için değil. bi(j" 
raflığ1 harbi reddettiğimiz, onu iste" 
mediğ ıniz için istiyoruz. Biitiin ıs· 
panyolların zihninde ve kalbinde y3~· 
nız bir ~Ü<;lince. bir emel vardır: }3ı' 
tarar ık, bitaranık. bitaraflık! .• · 

Kadın başını salladı. t 
- Sir Gregory size Foss'un t,.,,,, 

geleceğini söyledi mi? 
Tekrar başını salladı: 
- Hayır. dedi, bilakis gittiğirı~ 

memnun olduğunu söyledi. Bir hafd 
ta için elli lira ödünç para istemiş " 
almış. O hafta kinde çok para kat~ 
nacağını ümit ediyormuş. GreJ?O . 
böyl-tlir· Kimseye sövletımemesi ~ı· 
ca edilen scylcrin hepsini de cıtdııgtl 
gibi anlatır. Servetinden mağrurdııf• 
verdiği ödünç paralarla, herkrse 11~ 
iyilikler yaptığını söylemezse ralı' 
duramaz. 

- Sizi yemeğe davet etmişti ele' 
ğil mi? 

Gene kadın durbıklarını ısırdı 
- Galiba ~;~ılı~ken korıu!tııkh~rı· 

mızı işitmiş olacaksınıı. Hayır. d~ 
vet mevzuu bahs ddildi. Kanınır ., 
nündeki konuımatarımız sad .. c~ ~~ 
numaradan ibar,.tti. Şatoya bıi1511 nin girdiğini biliyorduk. Yokıa 9 

miydiniz? 
-Evet. 
Gene kadm rahat bir neft! atdrl~ 
- Oh. dedi. karanlık odada ~ec , 

diğim o bir iki dakikavt hfıla uoutl 
mıvorum. Ben zannettim ki .. 

'I adın durakladı: 
- Bag mı zannettiniz:? 
Stella başını iğdi: " 
- Evet, dedi, fakat Gregor,·c1t' 

Arkası var 
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1 ..., uusa.~~~-·-rwae- -~ ...... -...........,....., 
Askeri Vaziyet 1 ingilterede heyecanh bir miting Son Telgraf /ar 

Habeş Harp Plam Bütün Makdonald "Biz Har- ingilterenin Fransız 
Vuzuhunu Bu!:1~!rr~~~!~~, be Değil Müdafa~ya Teşebbüsüne 
~l·~S.!:ı~~=:~.:. ~,=.:~::::~;~d·~~:.~~::~ Hazırlanıyoruz,,Dıyor Verecegv i Cevap 
>' alYanlar bu mmtakada Ras Sey- "imparatorun takıp ettıgı harp Londra, 16 A.A. - Murton .. 
b \un .ert\rindeki kabile şeflerinden da- planı Jtalyan münakalat yollan Durham'da yapılan heyecanlı 

a bırka k d') · 'ltihak et uittikçe uzayıp müdafaa edilmez M tik'- .. çının en ı erıne • - o bir mitingde söz alan ac Do-
1t· 11:nru haber veriyorlar. Anlaşılıyor bir dereceye geldiği ve ltalyan mu ld d . . k' 
,_ ı, b~ralarda harp baılamadan önce, /ıarebe kur.ır.ıetleri hareket üslerin- na . emıştır ı: 
~le ıçinden fethedilmek iıtenmiı ve den u~kta bulundukları zamana "Bazı dostlarımız hükumeti -
• •r. kısun Ha~ şeflerinin ilk hedef kadar ltalyan ileri hareketlerine mizin harbe hazırlandığım söy
:1tihsaı edilir edilmez ftalyanlar tara- hiç bir mukavemet gö~termemek ve Iüyorlar. Bu doğru değildir. Biz 
•na geçmeleri temin edilmiş. Bu böl· ita/yanlarla hiç bir •urette çarpıf· ancak, müdafaamızı hazırlıyor, 

fede timdi JtaJyanlarm Makalle. Ahi mamakhr.,~ ve ortaya bir mütecaviz çıktığı 
lı a • Debre Akva hattını tutmak için Dünkü yazımızda Habeş muntazam f , · 

ilZrrlandrklan anlaJı1ıyor. Şimali ordularının nerelere yığıldığ-ıru ve or takdirde bu müda aanın ıyı ter-
~ı:"i ve cenup cephelerinde ise bir duların asker aayrıatnı kaydederken tip edilmiş olmasını istiyoruz. 
~· Y~ni hareket kaydedilmektedir. bu durumu bir kere daha izah etmiş Mac Donald bundan sonra 
l ıbutıden gelen bir telgraf Habeş oluyorduk. Şimdi ortayll çıkan bu hem silahsızlanmayı hem de U-
ıt'alarrnın Fransız Soınali.t hududu pJanm açrk ifadesi şudur: Habeş or- luslar Sosyetesi nizamnamesini 

tarafından ltalyan Somalisfoe girerek duları §arktan ve cenuptan çevrildiği k h 
~uıaati dağının cenubunda ve çöl kum ve toz çöllerinin içinde tabiatin çiğniyen devletlere arşı arp 
Ç•nde bulunan bir ltalyan kolordusu· tahkim ettiği bir kale gibi duran dağ edilmesini istiyen işçi partisi 
tıurı arkasmı ~virdiklerini ve binler- bk arazide imparaton.ın ve Hıtbeşis • mensuplarının mantıksızlığını 
~ lt.alyan askerinin üsaülharekeleri tanın müdafaasını ve savaşını yapa - tenkit etmiştir. 
~~ .rnuvaıalalarmı kaybettiklerini bil- caklardır. Mitingde bulunan maden iş
i> ın~ordu. Şimali Şarki cephesinde Bu vaziyette dıc uıJ harp Orta Ha- çilerinin bir kısmı, söylevi alkış-

UR\ine kadar inkişal eden süel duru- beşİltan yaylasında yapılacak demek 
tna röre bu haberin ııhhatine inan - • k' b M kall 'd lamış, bir kısmı da protesto et-h.-k tır ı, uradaki hatta a e en ~... gür olur. Bu cephedeki Habeı miştir. Yükselen bağnşmalar 
tn " m.,ıa)'1ln ve 200 bin kitilik beş ordu· , 
i< urı~ lot'aları çölü tamami~e ter yu içinde derleyerek HarTara inen Mac Donald'ın söztinü kesmiş -
etınış ve müdafaa hatlamu ıımale hattır, Bu hat §imalden, şarktan ve tir. Bir kısım halk, "Kızıl Bay

\T tarka ayni zamanda müteveccih cenuptan gelecdc ayn ayn veya bir- rak., şarkısını söylemiştir. 
~ ntak üzere Makalle - Maeadela • ı 'k k 1 ,__ t maJıi 
1.1ea,~ • Ankober • Harrar da tahıit eş.ı uvvet ere -r4ı gaye ra- Ciddi hiçbir hadise olmamış-
,..._· ne bir tarzda müdafaaya da. mukabil 

w1111 olduklarına 2öre Fransız So • · b' k··ı · 
lhalisi hududundan yapılacak ve Erit taarruza da mfüaıt "' sev u ceyıı 
ı-e • • ve tabiye pli.nına göre hazrrlanmııtır. 
)\ ıçınden bir 1 tal yan kolordusunun An~ bu hatta kadar ilerliyecek ve 
attı ricatini kesecek ve onu çevire- işgal ettiği bütün sahayı iyice tahkim 

~ek iınha edecek hiç olmazsa o kolor- edecek, yollannı yapacak, Eritte ile 
llhun iki misli muntazam kuvvet la-

~ d Somaliyi birleıtit-ecek 1 tal yan kuvvet 
._.•rn 11'. Habeı erkam harbiyesinin lerini tekrar yerlerinden aöküp atma 
I> il'tp planı ve askerini yığdığı hatlar 1110 ne dereceye kadar mümkün ola
hi una müsait obnadığma göre böyle bilecea.ini kestirmek pek kolay olmaz. 
• t çevinne hareketinin vukuuna da o-

bnkan olmamak eerektir. Bu olsa ol- • 
'a çöldeki kabilelerin Setit kenarla- Bir Ajans haberi de cenup cepbe-
tında yaptıklan Kİbi bir akından ilJa.. ırindeki Habeı ıeflerinin kumandasın· 
t~t olsa gerektir. Esuen Habeşler daki kuvvetlerin Gorahi~ cıekilcUkleri 
~olde ve asıl hattr müdafaalarına ka· ni bildiriyor. Garahi Somaliden yapı· 
t'kr çete harpJeıi yapmayı kabul et• lan taarruz hareketinin deniz kolu -
ltı lerine göre mevzuu bahis Italyan nun hedefine rastlavan saha üzteırinde 
olorduıunun gerisine sarkan kuvvet dir ve hududdan 75 kilometre kadar t herhalde bir çetıe aıkını olacakıtır. içeridedir. Bari ve Shebeli nehrinin 

be • ltalyan harbinde iae çete ha ;§İmali ~rk~ ine dü~en ye tawamile 
~~tleri, iz'aç., Ylpl'afıma, baskın, mi- çöl olan bu bat üzerinde büyük bir 

vıyatı aanmak, cephane depolannı t81'JJ•f'Dll beldenemez. Buradaki çeki· 
ittna&c, geride yapılan köprül~ yol- litin ~ Habet harp planına sadık bir 
llrı tahrip etmek bak1m.1ndan cüzü • çekilme olduğu anlatılıyor. Ogaden 
~lann muhard>cleri kadu önemJ.i. cephesi üzerinde muntazam kıtaatla 
ır. bir harp ancak Harrar'm ilk müdafaa 

• hatbru teıkil edebilecek olan Saaa 
Askeri bakımdan dünün el\ vazıh Baneh'de olabitlir ki ltalvan kuvvet

lıa_.heri Habet imparatorunun harp lerinin oraya çıkabilmelerine de daha 
l>lanıdh'. Royteı- Ajansı Adisababa - epeyce vakit var gibi gözüküyor. 
dan Verdiği bir tebliğde günlerdir bi- * * 

ingiltere Habeşistanla Olan 
Harpten istifade ·Ederek 

İtalyayı Darbelemek istiyor 
Yarı resmi Journale d'İtalianın yazdıkları 

'Roma, 16 A.A. - Jurnale d'· da gürültü çıkmıştır. Polis kav
~talia gazetesi başmakalesinde gacıları ayırmış ve kara gömlek
lngiltere ile İtalya arasındaki leklire başkanı Sir Osvald Mos
durumu inceleyerek diyor ki: ley ile faşistlerini muhafaza et-

"ltatya, Uluslar sosyetesi ve miştir. 
ll'ledeni alem, bugünkü nazik du 
tuına hakim bulunan İngiliz im
r>ara torluk siyasası ile karştlaş
tnışlardır. 
ı,· lngi.Jtere, ltalyan - Habet har 

•ııi durdurmak değil, fakat, 
liabe§İıtanla olan muhasama -
dan ~ıtifade ederek Italyaya bir 
d~~be indirmek niyetindedir. in 
iıltz ıiyasaaınm amacı yo
tulnıakuzın ve öteki uluılan i
let etrnek ıu'retile Büyük Britan
)a sömürgelerini muhafaza et • 
:1'1ek Ye yeni yeni yayımlara açık 
ltlpı bulundurmaktadır. 
• İngiltere faşizmi devirmek 
ıstiyor. Bu pek aşikar hakikata 
karşı koyan ve her r.e bahasına 
Olursa olsun dayanmak niyetin
<le olan İtalyanlar Mussolininin 
etrafına tbplanmış bulunmakta
dırlar. Medeni alem ve Avrupa 
~Ükfımetleri çok ağır bir mesu
lıyet yüklenmektedirler, çünkü 
~enevrenin İngiltere tarafından 
ıdare edilen hareketleri hiç bek
lenıniyen sonuçlar doğurabile
cektir .,, 

Londra'da kara gömleklilerle 
komünistler arasında giiriiltüler 

Londra, 16 A.A .-Kara göm ,. . . . 

Habeş - İtalya 
Harbi 

[Baş tarafı 1 incide] 

le alarak büyük bir buğday de -
posu tesis etmişti. 

General Bono, bu buğdayla -
rm halka dağ-ıtılmasınr emret • 
miş, bu hareket ahali tarafından 
sevinçle karşılanmıştır. . 

Enticho ve Adua bölgelerın -
de, diğer bazı yerli şefl~r de mu
tavaat etmişlerdir. Bunlardan 
birçoğu Ras Seyumun emri al
tında bulunmakta idiler. 

Disperata filonun 
Bombardımanları 

Asmara, 16 A.A. - Disp~;a
ta hava filosu, A~ba Alagı ~e 
bir keşif uçuşu yaptıktan ve hır 
mühimmat deposunu bombardı-
man ettikten sonra, dönüşte, ha
va toplarının ateşine maruz kal-
mıştır. d" 

Filo bomba atmak ve uşma-
~ı mit;alyöz ateşine tutmak su
retile mukabele etmiş ve başka 
bir hadise olmadan Asmaraya 

tır. 
Londra, 16 ( A.A.) - Haber ve-

rildiğine göre, Paristeki lngiliz bü
yük elçisi, bir /talyan taarruzu vu
kuunda, Fransanın Akdenh:deki SÜ 
el limanlarının lngiliz donanması • 
na yardımını &ağlamak üzere müm 
kerelere devam etmek için talimat 

Yunanistanda 

Çaldaris Kral 
Jorj' a iki Saylav 
Gönderiyor 

Atina, 16 (özel) - Bir Mart 
isyanında birinci kolordu ku
mandanı olan General Petridis 
ve Genel Kurmay generali Ka
tenidis ile general Mazarakis 
tekaüde sevkedilmiştir. 
Başbakan Kondilis pazar gü

nü stadyomda toplanacak Atina 
garnizonu efradını teftiş ettik
ten sonra kralcılar merkezinde 
bir söylev verecektir. Sü Baka
nı general Papagos bu ayın Yir: 
mi altısına tesadüf eden Aya Dı 
mitri yortusu günü yapılacak 
büyük bir törenle ordunun krala 
sadakat andını içmesini karar
laştırın ıştır. 

Çaldariıin faaliyeti 
Atina, 16 (Özel) - Eski Baş

bakan Çaldaris pazar günü kral
lık lehine bir diyev vermek üze
re Selaniğe gidecektir. 

Çaldaris durum hakkındaki 
noktainazannı kral Jorj'a bildir
mek üzere parti saylavlartndan 
iki kişiyi Londraya göndermiş
tir. 

Genoya i•tirak edecek liderler 
Atina, 16 (Özel) - Hürri

yetperver partisi lideri Kafan
daris bütün cumuriyetçi partile
rin genoya .iştirak edeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Muhacirlere beyanname 
Atina, 16 (Özel) - Başba

kan Kondilis muhacirlere çıkar
dığı bir beyannamede cumuri
yetçi zihniyetlerini bırakarak 
hükumete yardım etmelerini 
bildirmiş tir. 

Mısır kredi 
Fonsiyesinde 
Kazananlar 

Kahire, 16 A.A. - Yüzde 3 
faizli ve ikramiyeli Mısır kredi 
fonsiyc tahvillerinin dünkü çe
kilişinde: 

1886 yılı tahvillerinden 
77,168 numara 100.000, 1903 yı 
lı tahvillerinden 540,087 numa
ra 100.000, 1911 yılı tahvillerin
den 272,723 50.000 

ır. 

MACDONALD 
almııtır. 

o 
Londra. 16 A.A. - İngiliz ka 

binesinin, dün akşamki toplantı
sında daha ziyade içişler hak
kında konuşmalar yaptığı anla
şılmıştır. 

Devamlt Bir Barışa Kanaat 
Edilinceye Kadar, İngiliz 

Filosu Akdenizde Kalacak 
Londra, 16 (A.A.) - Taymis ga

zetesinin Paris aytarı, Lıvaı'in iddia 
edildiği gibi, ltalyaya ve lngiltereye 
Habeş meselesinin halline dair mufas 
sal bir plan verdiğini zannetmcmekte 
dir. Aytara göre, Lavalin elçiyi ve bu 
vasıta ile lngiliz hükumetini, Pöti Pa 
rizyen gazetesinin başmakalesinde 
gösterilen istikamette bir harekete 

1 
bulunmaya davet etmi§ olması muh
temeldir. Bu davet, son haftalar zar
fında pek fazla takviye ~dilmiş olan 
lngiliz donanmasının yenıden azaltıl
masına matuftur. Habeşistana gelin
ce, Lavalin Uluslar Sosyetesi manda
sından ve ltalyanm hususi menfaatle 
ri.-ıin tanınmasından ancak genel ted
birlerle bahsettiği bildirilmektedir. La 
val ltalyanın Libyaya gönderdiği tak 
viye kıtaatmı geri çekmek suretiyle 
ilk adımı atmasını ve bunun için de 
Ingilterenin ikinci adımı atmayı temin 
etmesini beyhude yere teklif etmiştir. 

Lavalin elçiye Mussolininin, In.giliz 
ulusu hakkındaki iyi ve mibait nıyet
lerine dair sarih bir beyanat yapma
sı lazım geldiğini telkin ettiği de ilii· 
vt; edilmektedir. 

Deyli Herald gazetesinin diploma
t'J: muhılbt.ri, Lavalin dün akşam Lon 
draya gelen sonamuna lngiliz kahi
ne$İnin devamlı bir banşa dayandığı· 
na kana.at haııl olmadrkça lngiliz fi
losunun Akdeniz.de kalacağı b11diril· 
mektedir· 

"Niyuz Kronik!,, gazetesinin Paris 
aytarı, Lavalin, İngiliz bü>:ük elçi~ i
ne Fransız matbuatının gittıkçe artan 
infialini hatırlatarak ekonomik tedbir 
!erin alınmasındaki sürat dolayısile 
bu haleti ruhiyeye iştirak ettiğini bil 
dirmiş oldu ğu zannındadır. .. 

Lavalin elçi ile iki saat süren go • 
rüşruesinin memnuniyeti mucip bir 
netice vermediği de bu aytara söy • 
lenmiştir. 

I ngiltere ,Habeşistandaki I ta/yan 
Askerlerinin Çekilmesini Gözet-

Cenevrede . 
. . mi yen Hiçbir Tekli fi Dinlemıyor 

Zecrı tebdırler Paris. 16 A.A. - Deyli Telgraf olduğunu açıkça bildirmesini iste 

d 
gazetesinin diplomasi aytarı, Faris miştir. . . 
mülakatının hüklımete bildirilmesi i- Fransız muhabırı, bu talep karşı " Hakkın a çin İngiliz sefiri Sir George Clark'a sın~ Fransız kabinesinin ciddi sur.et 

k 1 f 
tebliğ edilmi§ olmasr muhtemel bu • te bır sarsmtıya maruz kalmış oldugu 

•ı n g ı' l t' z t e ı' ı' lunduğunu bildirmektedir. nu k~ydetmektedir. Oyle zan~edili • 
Zannolundu w una göre İngiliz ccfi- yor kı, lta~y~n •. Ft~nsız ask~n muk<J 

ri, hüktlmetınin Habeşistandaki İta!- velenamesınm ~.ıç bıl"' ktymetı yoktur. 
yan kıtaatının tamamen geri ç.o:kilme Italyamn bu .mı.ıracaatı cevapsız bır.~
sini gözetmiyen hiçbir teklife muva· kılmıştır 'ite ıhtımal daha uzun Dır 
fakat edemiyeceği fikrinde olduğunu müddet cevapsız k~la~a.knr. . 

Cenevre, 16. A.A. - Edenin bü
yük Britanya namına yaptığı teklifin 
metninde ezcümle deniliyor ki: 

"Uluslar sosyetesinde üye olan hü~ 
kiımetler, altın ve gümüş külçeleri 
ile basılmış madeni paralar müstesna 
olmak üzere, Italyadan, yahut İtalyan 
sömürgelerinden gelecek bütün mal • 
lann kendi topraklarına ithalini ya -
sak etmektedirler. ltalyadan Çlkan ve 
başka bir ülkede değiştirilmiş ve işlen 
miş olan mallar da, - Italyadan çrk· 
tıklan tarihtenberi bu değiştirme ve 
işlenme üzerine değerleri yüzde 25, 
yahut daha fazla artmamı§ olduğu 
takdirde - bu yasağın çerçevesi içinde 
kalacaklardır. 

Muteber olan konturatlann mev -
zuunu teşkil eden mallar, yasağın tat 
bikı sırasında yolda olanlar müstes
na olmak üzere - yasağa dahil olacak
lardır. Italyadan gelen zenginlerin 
şahsi bagajları istisna edilecektir. 

Türlü hükumetlerin her biri yasa
ğın tatbik tarihini kendi idari şartla
rına uydurarak tcsbit edeceklerdir. 

• Cenevre, 16 (A.A.) - Tali ekon~ 
mik komitenin toplantısında bazr de
legeler, ve bilhassa İsviçre delegesi, 
lngiliz teklifinin tesir kabiliyeti hak· 
krnda bazı kayrtlar ileri sürmüş•er -
dir. Maamafih, bu teklifin katıulü hu 
susunda komitenin büyük müşküllerle 
karşılaşmryacağı tahmin edilmekte • 
dir. Frangrz mümessili, daha kuvvet
li müşterek bir hareket temin ettiği 
takdirde Fransanın bu teklife kesin 
olarak iltihak edeceğini söylemiştir. 

italya ·Arnavutluk 
Münasebetleri 
Tiran, 16 A.A. - Arnavutluk mat 

buat bürosu bildiriyor; 
Bir tebliğde, Arnavutluğun U1us

lar Sosyetesine sadık bir aza olduğu 
ve o suretle kalacağı bildirilmekte ve 
Arnavutluk hükümetinin. ltalya ile 
mevcut sıkı münasebetleri gözönüne 
alarak, Cenevre yüksek enstitüsü ta· 
rafından ltalyaya karşı ittihaz edi • 
len kararlara iştirak etmemiş olduğu 
ilave edilmektedir. 

iç meıelelerc gelince, hükumetçe 
alınan tedbirler tedricen salahı temin 
etmiş olduğundan, saylavlar kurulu 
cün mesaisine tekrar baglamıJtrr. 

Başbakan Fandeli Evanjeli kralm 
beyannamesini okumu~tur. Beyanna· 
mede Arnavutluğun komşu ve diğer 
devletlerle olan münasebatının dos· 
tane olduğu, büyük müttefiki ltalya 
ile olan münasebetlerinin samimi ve 
Arnavutluk hükumetinin, ittifak mu· 
ahedesine dayanarak, bu münasebet
le arzu edilen inkişafı temine çalış • 
makta bulundu ~ unu ka •detmektedir. 

söylemi§tir. Bu aytara göre Lavalin Laval barışı .~e~~n ıçın yenıdcn es:· 
ttalyaya yapmış olduğu yeni teklif • lışmaktadır. Çunku Cencvrede zec i 
ler iki mühim hadiseyi takip edc:n tedbirler almak için yapılan çalışma
gü~lerde yapılmıştır. Bu iki hadise lann ilerlell\esini istememektedir. Ba 

1 dır . zı esbaptan dolayı Fransız dckgcle· 
şun ar . . A db' l •t . · . . : ri, ekonomık zecn te ır ere aı ın-

Laval, yıchy ek kısa ık~m"t. esna Ct'lemelerin azaltılmasını ileri sürmüş
sında Parısten gelen hcyetı kabul et- 1 d' La 1 k nd' fı' krince bir uzla• • . B h k _,. . 1 lt e rr ır. va • e ı ..-
~~şt;r. .u. c'ı rt, en c.,ısıne ngı er ma elde etmek için en ufak ümit mcv 
bukuınetı~ın Frcı~~a .. ın hattı hl\"eke- lduk a ltalyaya karşı müessir 
ti dolayısılc hayrh ml-.ı!'arına u~ramış cut •0 .'i .• 1 k. · 
ıd - b'ld" · T 1 ı 'C"g·ı zecn tedbırler alınmasını on eme ıçın 

0 ugunu ı ırmış ve .ava e a • " . · k d 
kararı uzun müddet geciktirmesinin clınden gelenı yapma ta ır. 
imkanı olmadığın• anl:ıtmrştır. Bir -
lraç gün evv-:1 1t. ı1y'l, l<'rano;a hükü· 
metinden, buni·r cvv~~ki bütii:ı te • 
minatlan ile aykırı 'e endişe U' an
clırıcı bir istı-kte bul .ı•ımuştur İtJ~ • 
ya hükümeti, bu talebinde bir taarruz 
halinde Bernner geçidini müdafaa e
dip etmiyeceğinde şüphesi olduğun • 
nu beyan etmektedir. Roma hiikUme
ti. buraya Fransa hi.ikümetinin ne 
miktar kuvvet göndermeğe amade 

italya, pek 
Umitli değil 

Roma. 16 (A.A.) - Muhasamaya 
nihavet verilmesi erkesi ile yapı lacak 
iptidai görüşmeler yapılması imkanı 
hakkmda burada bü •ük umutlar bes· 
lenmemektedir. lngilterenin uzla. ma 
isteğinin gerçek olmadığı kanaati mev 
cuthır. 

Habeş Harbiye Nazırı 
20.000 Askerle 

Cepheye ·Gidiyor 
Adisababa, 16 A.A. - Harbiye nazırının, yarın yirmi .bin kişi

lik bir ordunun başında şimal cephesine hareket etmesı .muhte
meldir. Şimal ve Cenup hudutlarından gelen raporlarda ~uha
samatın daha az şiddetli olduğu bildirilmektedir. Umumıyetle 
sükunet hüküm sürmektedir. 

Mussoliniye iki Aslan Gidiyor 
Aksum, 16 A.A. - General Maravigna Mussoliniye hediye e-

dilmek üzere General dö Bonoya Ra Seyumun onnanlanndan a
lınmış iki aslan göndermiştir. 

Mısırda Harp Hazırlıkları 
- Kahire, 16 (A.A.) - lngiliz ve Mı 
sır hükumetleri, Mısırın müdafaasını 
tanzim için hazırlıklarına devam edi • 
yorlar. Halkı zehirli gazlara kar§l ko
rumak için gereken her türlü te?bir
lerin alınması özel bir ıuhht komısyo
na havale edilmiştir. Şimdiden ahali
ye gaz maskeleri dağıtılmağa başlan
mıştır. lngiliz vapurları, biiyUk mik
darda cephane, hava topları ve tank
lar boşaltmaktadırlar. Birkaç piyade 
ve to u müfrezesi batı bölgesine sev 

kedilmi~lerdir. 

fındık fiyatları 
Trabzon, 16 (A.A.) - Bugün Bor 

sada 2500 kilo tombul fındık 
21 kuruştan 22 kuru a kadar, 2500 
kilo sivri fındık 20 kuruş 30 paradan 
satıldı. Trabzon hazır içler 4.5 kuruş
tan arzedildi. F iyatlarda bir tatlılık 
duyulmaktadır . .Fazla istek ere ve alı
cılara karşı satıcılar nazlıdır. 



10 ==============================================:=::=::=::TAN=============================================== 17. 10 .935 

Ev.kafrn sattığı bir arsadaki 
Tarihsel mezarlar 

Sultanahmette U!;ler mahallesinde
lri Uçler camii harap olduğu için ca
miin a.rsasr Evkaf direktörlüğü tara
fından satılmışttr. Bu arsada incele· 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
l - Orta ve lise krı.r.rmlannrn bütün sınıflarında nehari talebe için yer kalmamıştır. Ancak ilk kısmına 

, ~ UJJ ~ C«& [b[§ [M] ~ ,-
leyli ve nehari talebe alınabilir. 

2- Diğer sınıflarda yalnız leyli talebe kaydedilebilir. 
1 

3 - Pıı.zardan başka her gün 9 dan 17 ye kadar mektebe başvurub bilir. 
ı ı 

1 

me yapanların haber verdiğine göre. 
16 mcı asırda (stanbulda başarılmak 
ü.tenen bir mezhep inkılibmm Kanu-

1 
ni Süleyman tarafmdan idam ettiri • 
len ileri gelenlerine ait 10 mezar var

4 - Henüz kaydmı yeniletmeyen eski talebenin yerine yeni talebe alınmıştır. 

5 - İsteyenlere kayıt şartlannı bildiren öğ.renekten bir tane parasız olarak gönderjlir. 

Şehzadebaşı Polis karakolu karşısında Teıeton: 22534~ 
il ıı ı 

il drr. Tarihsel değerde bulunan bu me· .-.. 
%arlar üzerinde henüz resmi tetkikle• 
baslamamrstır. Mezarlan olduğu id · 
dia edilen isimler arasında Şexh lsma 
ilin de adı ge!:mektedir. 

• 
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Halkevinde ecnebi dil dersleTİ 
lstanbul Halkevi bu yıl da halk i

cin fransrzca ve almanca olmak lize
;c iki kurs açacaktır. G~latasaray li· 
sesi yabancı dil öğretmenlerinin vere 
ceği bt.ı denılerin akşam Üzerleri yapı 
lacaktrr. Lise ve orta mektep talebe
lerinin dl': bu derslere iştirak edebile
cekleri okullara bildirilmiştir. 

Aç karnına bir kahve kaşığı alın· 
dıkda 

Kabızhğı def'eder. 
Yemeklerden birer sııat sonra alt• 

nır'Sa 

Hazimsizliği, mide 
ekşilik 

,.c yanmalarını giderir. Ağı.ıd2kı t.ıt
sı7.lık v~ kokuyu izale eder. 

MAZON markasına dikkat. 

VAPURCULUK 
Türk AnonırL Şirketi 
IatanbuJ Acentalığı 
Liman Han. Telefon: U9?5. 

Galata şubesi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
TARI npuru 17 Bir•nciteırin 

f~RŞEMBE gOnil u.at 20 de 
HOPA YA kadar. 

• 
SADIK.ZADE vapuru 19 Bi· 

rinci tetrin CUMARTESl uat 
20 de HOP~ YA kadar 

lzmir sürat yolu 
SAKARYA Yapuru h ?r hafta 

PEıc ŞEMBE aünleri .ut 16 da 
l.tanbuJdan lZMIRE •e PAZAR 
rünltrı de IZMıRDEN lıta.nbula 
kalkar 

~ 

lstanbul Bölgesi Varidat Tahakkuk Müdürlüğür\den 
Sıra Mükellefin Adı 1şi Ticaret yeri Karar 

No. Şubesi Tarihi No. SI 

ı Eminönü Yanko oğlu Kaya Komisyoncu Maksudiye han 2 No- 1-5-935 960 
2 Kumkapr Nikolaki Meyhaneci İskele cad. l 0-12 18·5-935 9015 

Yukarıda adı yazılı 927 yılı kazanç vergisi mükelleflerinden Kayanın dört sene 
evvel ölümü rnünasebetile itiraz halinde olan mezkur yıl vergisi hakkında izahat ahn
mak üzere mirası reddetmemiş olan varislerinin Üsküdar kazanç itirazları tetkik 
komisyonu kararını tebelluğ etmek üzere Eminönü ve diğer mükellef Nikolakinin 
de temyiz kararını tebelli.ığ etmek üzere Kumkapı Maliye şubelerine bir ay 
içinde mi.iracaatlan lüzumu ilanen tebliğ olunur. ( 6511) 

• 
İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

1 

1 

O. No. 

1547 

1646 

2232 

3167 
4248 

4356 

4915 
5590 

5835 

6080 

6471 
6703 

6801 
7470 

7499 

Semti ve nıahalleıi 

Büyükada Meırutiyet 

Eıninönü Ahi Çelebi 

Bostancı 

Be.bek Yenimahalle: 
Çengelköy 

h 

Enıinönü Ahi Çelebi 
Kurtuluı 

Biiyijkdere 

Arnavutköy 

BüyÜk ça~r 
Galata Bereke•zade 

Be)'oğ]u Y eni~"hir 
Büyükada Mqtutiyd 

..... 

Sokağı Emlak No. Cinai ve hi&ıu~ııi Haaaeye göre 
muhammen Kı. 

E. Çakomi Y. Ç•nyaka 

Çndak 

Çatalçe~me 

Ayazma 
Huanpata a§•ğr ıedi 

Çakal bağı 

Y emİJ iakeleıi c;ad. 
Muhtar 

8üyükdeTe <:ad . 

Eıki Ayazma Y. Be· 
yaz gül 
Reuam Basmacılar 
Kemeralh 

57 etrafı duvarla mah
dut bahçeli kagir 
hanenitı l • 2 hiı. 5000 kapalı 
J 238,50 metre nrf 

E. 81 Y. 3 Üstünde oda.•ı olan 
kağir dükkanın 
1200-9600 hi.ı. 1300 .. 

'E. ıs MU. 181 tnetre araa 
harita 102 

200 açık 
artırma 

E. 3 Mı.i. 63 metre arsa 
E. 1 86 metre arsanın 

1-3 hiıı. 
14 13780 metre tarla 

E. 9 Y. 7 Kit.gir dükkan 

50 

70 
1380 

2912 

.. 
" kapalı 

zarf 

n 

E. 10 Y. 12 Bahçeli ahfap ha.. 
nenin 1-16 hla. 

50 Açık 
arhrma 

E. 18-20 
Y. 33-33/ I 
E. 88 Y. 90 

Eve Y. 49 
E. 31-33 
Y. 33-35 

Bahçeli ahşap dük
kanm 3.40 biıı 
11 O metre ananm 
1-3 b-iıı.. 
Kagir dükkan 
Üstünde odaları o· 
lan kagir dükkanın 
33 No. Ju mahaJJin 

54 

40 
400 

t.3 ve 35 No. lu ma- ' 
hallin 1 ~ his. 700 

" 

•• 

" Nalbant E. 47 Y. 53 AhtaP hane 400 ,. 
E. Yanarua Y. Çankaya 
ve Peltek 

Kuyu 

l . 3 

E. 16 'Y. 2ö 
mahallen 22 

Ahır ve arabalığı O• 

lan Limonluğun 1-2 5000 kapalı 
his. 1003 metre zıtrf 

Üstünde odaaı oları 
kagir dükkanın 1-2 325 açık 

ı 1' 

: 1 

ı ı, 

I• 

1 

1 

1 

1 ! 

1 

1 ı 
1 il 
1 

,ı 1 

1 

1 
1 

1 

l ı 
hiıı. arhrma 

1 

İhaleleri 1-11-935 tarihine tesadüf 
1 

~I 
bonosiledir. 

1 

• 

1 1 

1 

1 

1 1 ~ 

1 1 

• 

istanbul birinci ifl6s 
memurluğundan: 

Hesablaşma ilmi • ~ 
Nurettin Togay111 muhasebeye aid ı I Deniz yolları il 

Mersin yolu 
DUMLUPINAR vapuru 18 

Birinciteşrin CUMA uat 11 de 
Beyoğlunda İstiklal cctddesinde 354 

No. lu dükkanda bir müflise ait, bir 

""!~~teii!!r~•~n~e~k!!a!!d!!!!ar!!!!!!i!.!!!iı~~~~~~ divan, 3 hasırlı iskemle, 2 küsük san 
• - • dık 2 camekan, iki Singer ayakkabı 

Aş~ı Arayanlara 
İktidarlı ıJSta blr aşçıyım. Alafran

ga ve alaturka her nevi tatlı ve ye· 

1 

~ 

l 
1 

1 

1 

yazdığı en modern elerdir. 
Fiyatı 125 K. Sühu.et Kita1> Evi. ı' 1 Ş l E 1 M E S l 

Ji!!i.!ii~imiiiıiiii!!!!!!!!!~~~~~--ii!-~~ Acenteleri: Karald5y K&prtUıafJ 
11 --A-d-- . kt" d -~ 1: l Tel 4?362 - Sirkeci MUhQrdu· 

1 em 1 f 1 ar 
1 111111,ı:ade Han. Tel. 21.740 

11111 
11 ve ' imroz Yolu 
l 1: Bel gevşekliğine ' KOCAt'LI ... puru 11 Biriııci 
HORMOBİN ı t l ! tetrıo PERŞEMBE rünü saat 

ı ! a 16 da İMROZ'a kadar ''6476., mek bilirim. Uzun 7ı:l-nıın yükfek ai
leler yanında ve Mı::.ır'da bulundum. 
lhtiyacı olanların Beyazıt Aşçıla: kah 
vesi Ali Rira ustaya mürac.ıatlan· 

dikiş makinası, 2 banko 32 çift lao;tik 

ve şoşon 11 ZO çift kullanılmış kundu 

ra kalrbı birinci asık arttırma ile ga. 

tılacakdır. Talip o\an1ann bu rıyın 1 g 

untu cumaıtui günü saat H de ora· 
da hazır bulun:naları ilan olunur. 

ı ı 1 afailit ı Galata .,oata kutwıu •ii!- ~!!!!!!!. !!!!!i!!!!!!!!!!~!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiii~ • 
(15612"1 

. ~- 1255 ~·ı 
7749 

No. 154 larrn da a.ceba bu suçlar doğru mu? 
değil mi? diye pek araştırmadan mal 

K 1 R M 1 Z 1 V E S .1 
YA H 1 bulmuş gibi o iftiraları ortaya yayma 

lan boşa ç1ktr.. Gerçi madame de 
Fervaputı kafaca bu gibi bayağı va. 

S T E N O H A L sıtalarla kandmlmryac.ak bir kadın 
--------,--------------------- değildi: fakat şilphelerini Matbilde'e 

o uıman ne cevap veririm?" Düşün
cesini ikmal etmiyordu: ahbaplardan 
kötü kalpli bir kadın kalkıp onu ba
bamın soyundan, muhafız alayında ni 
şan almış bir dükkancı sanır. sonra 
dıı kalkıp bu sözü etrafa yayar .•. 

Julien'le tanışıncıya kadar Madame 
de Fervapucs'ın en büyük zevki adı· 
nın yanına marecbeJe ( 1) kelimesini 
yazmak olmuştu. Sonradan da. her· 
§eyden alınan marazi bir sonradan
görmüş benbenliği. kadrnın kalbinde 
uyanmağa baş1ıyaı1 alakaya karşı ı:el
mişti. 

Madame de Fervapues içinden: 
••onu, Paris'c yakın bir diodae'in 
paskapo. muavinliğine tayin ettirmek 
benim için pek ko\ay, diyordu. Ama 
böyle bir asalet unvanı olmadan. bir 
büyük işe geçmeden sadece M. Sorel, 
diye dolaşan bir adam, üstelik M. de 
La Mole'un da sekreteri 1 doğrusu can 
&ıkrcı §C)' !'' 

Her şeyden çekinen bu kadm Öm· 
ründe ilk defa olarak, sını( ve sosyal 

(1) Mareı:hıle, bir mareşalin k<'nın de· 
.. ,.trt;r. 

üatilnlük iddiaları ile ilifiği olmıyan 
bir şeye alaka gösteriyordu. Konağın 
adamlarından biri yanma gelince Ma
dame de Fervapues onu adam yerine 
koymuyormuş, işinden memnun değil 
miş gibi bir tavırla bakardı: fakat ih
tiyar kapıcr d"kkat etti, o mahzun ve 
gtizel delikanlının mektubunu götür
düğü vakit hanımın o hali değişiveri
yordu. Herkes beni kendinden üstün 
görsün, aman herkes benden ytlsm di 
ye yaşar. fakat bu çeşit muvaffakıyet 
!erden yine de kalbinde g~rçek bir 
haz duymazdı. ömrü iç.sıkıntısı ile ıe
çerdi; Ju'ien'i dü~linmeğc ba!hyalıbe· 
ri, bu ya .. ma tarımm verdiği içstkm· 
tııı o kadar tahammül edilme.ı bir hale 
gelmitti ki hizmetçilere bütün bir 
ıün kötU muamele edilmemesi için ba 
nmılartnın. bir geee önce o prip de
likanlıyı bir u.at g()rmüt olmaaı yeti
yordu. Julien'in yeni kazanmağa ba§
ladığı bu itibar pek yolunda yazılmış 
imzasız mektuplarla da sarsılmadı .. 
Küçük Tanbcau'nun şöyle ustaca cin
sinden iki üç iftira hazırlayıp bunlarr 
M. de Luz'iin, M. de Croisenois'nin 
M.de Ci.ylua'ün kulağına ııokmaaı,on 

a~ıyor, Matbilde de onu teselli edi-
yordu. 

Bir gün mektup olup o 1madrğıru 
üç defa sorduktan sonra Madamc de 
Fervapues, Julien'e cevap venncğ"e 
birden bire karar verdi. Bu içsıkmtrsı· 
mn bir ıaferi oldu. !kinci mektubun 
ıarfr üzerine M. 1~ marqllis de La 
Mole'un konağında M. Sorel'e dive 
yazarken bövle bir adresi krndi eli ile 
yazmanın unura doku:-ıacak bir şey ol 
duğunu düşUndü, az kaldı, mektubu 
göndermivtçekti. 

O gill'llin akşamı Julitn'e, ideta ply 
tar gibi bir tavrda: "Birkae ıatfın U
zerine adresinizi yazın da ban• &~ti
rin" dedi. 

J ulien içinden: "Oh oh! lşık u•ııı.k 
Yaıifeaint naabedildik f" dedi ve Mat 
qui• ihtivar u~ğr Ara~ne'i taktid ede 
rek keyifle bir rever.ans yaptı. 

Hemen o. akşam zarfları yaup ırö~ 
tUrdU; ertesi sabah erhnden bir 
mektup daha ~eldi: bu. üsüncü olu
yordu. Jutien baş-tan beş ıılti, sona 
doğru da iki Us aatrrını okudu. İnce
cik blr yazı ile karalanmış. satırları 
biribirine biti~ik a:ibi dört savıfa ... 

8229 

Yavaş yavaş mada.me de Fervaques 
hemen her gün bir mektup gönder
mcği buy ediniyordu: tatlı bir huy! 
Julien de cevap diye, Rusun mek
tuplanndan bir-ini olduğu gibi kopye 
ediyordu. Trmtırakh üslup kullan .. 
nıan.ın büyük bir faydası vardır: ma
dame de Fervaques, yazdıgı mektup
larla aldığı cevaplar arasında pek 
uyarlık bulunmamasına hiç de şaş
mıyordu. 

Julien'in her yapıp ettiğini kolla
mağı kendiliğinden üzerine iş edinen 
Tanbeau. bütün o mektupların açıl
madan çekmeceye gelişi güıel atılt
verdiğini madame de Fervaques'a 
haber verebilseydi bu, kadının unu
runa kim bilir ne kadar dokunurdu. 

Bir sabah kapıcı ] uliene', mareşa:
lm karrı;ından bir mektup getiriyor· 
du: Mathilde o adama kitap-odasının 
önünde rastladı, elindeki mektubu, 
adresin Julien'in elyazm ile olduğu
nu CiSrdü. Kapıcı kitap.odasından çı
kar çıkmaz Ma.thilde girdi; mektup 
daha matanın ucunda duruyordu; 
Julien yaı:1dan ba91nı kaldırıp onu 
çekmeye a,tmağa vakit bulamamıştı. 

Mathilde mektubu bernen yakala
yıp: 

- İşte buna katlanamam, dedi: 
ıiz artık beni büsbütün unutuyorsu
nuz: ben ııitin karını% değil miyim? 
Sizin ettiğiniz çekilir şey değil, mon 
sieur. 

KURŞUN KALEM FABRiKASI 
Mekteplilerln, MUhendislerln, Ressamların, 
Devalrin ihtiyacını temin eden her cins ka· 
lemi vapmaktad.r. Her kmrtasiyeclde satılır. 
Ecnebi mlimaslllerinden kat'iyyen li•tUn ve 
ucuz olan t;eşHleri aşaöıdadtr. 

301 No lu 
501 No lu 

DAGDELEN 

Mektepli kurşun kal~mi 

1011 No lu 

l, 2, 3, derece •ertıikte re.im kurşun kalemi 
10 muht~lif aertJikte en tyi cin• kur,un katem 
Marangoz kU1'ŞUD kalemi 

~9 it Taşçı kurşun kale•ı 
701 
702 
901 

•• B ve C. Z nrthkte devair iç.in kopya kurtun kalem 
A 8 C. D. Renkli kopya kalf1nıleri ,. Bir ucu kırmızı, bir ucu nıaYı ka.ıem 

131"2 
1323 

ti 

" 

6 renkli kalem 
12 renkli kalf1m 

ttURKALEM: TUrk yapısı, ucuz ve UstUndUr. 
NURKALEM: Her TUrkUn elindeki kalem olmalıdır. 

7616 

lstanbul Gümrükleri Satış Ko
misyonu Başkanlığından· 

• M.K.N. 

1741 

Cinsi eşya 

İçi ipek astarlı 
Çanta. 

Ağırlığı 
Kilo Gram 

94 910 

Kıymeti 
Lira Kuruş 
9'111 36 

1 -- Yukarda yazılı eşya kapalı zarf usulile ve arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Şartnameler parasız İstanbul Gümrükleri satış 
komisyonu Başkanhğrndan alınacaktır • 

3 -Arttırmaya ait zarflar 22-10-935 salı günü saat 
16,30 komisyon başkanlığı odasında açılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (684~ liradır. 
5 - İsteklilerin Ticaret Odasınca kayıtlı tüccar ol .. 

duklanna dair Odadan alacakJan vesaiki usulü dairesin
de teklif zarflarına koymaları lazımdır. 

6 - Bu arttırmaya gireceklerin teklif mektuplarrnı 
2490 sayılı Kanunun 33 üncü maddesindeki gösterildi· 
ği ve yukarda ( 3) sayrlr F~krada yazıldığı üzere saat 
15,30 kadar makbuz mukabilinde Komisyon reisliğine 
vermeleri mecburidir. ( 6191) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

. Heps~~e 25 lira değer biçilen Edirnekapıda Kahriye mahalle
sındc Turbe S. 33 No. lı ahşap Kahiriyc medresesi-enkazı satıl• 
mak üzere açık artırmaya konulnnıştur. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülür. Artırmaya girmek istiyenler 188 kuruşhl\< 
n:uvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 28 l.inciteş
rın 935 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende bulunmalı'"' 
drr. (I) (6388) 
--- -- -------------------

Keşif bedeli Muvakkat 
teıninau 

İs. 34 üncü mektep tamiri 988,86 76 
Hadım.köy mektep tamiri 712,25 54 
Bakırköy Safra köy mektebi tamiri 610,20 46 

~~şif be~eli ve muvakkat teminatı yazılı olan mektepler tamir 
etttrılmek uzere ayn ayn pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi ve 
~e~if evrakı levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek 
ıstıyenler 2490 No. lı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesi
ka ve buna benzer iş yaptığına dair bayındırlık direktörlüğünden 
ehliyet vesikası ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 4/ 2 inciteşrin 935 pazartesi günü sa· 
at 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (1) (6534) 

--------~--'~~--20 Ilkteşrin 935 pazar günü genel nüfus-sayımı yapılacağm· 
dan o gün saynn neticesine kadar kimsenin ch~arr çıkmasına mü
saade cdilmiyeceği ve bu itibarla halkın ihtiyaçlarını bir gün ev· 
velden tedarik eylemeleri lazım geleceği cihetle 19 ilkteşrin 935 
cumartesi günü bütün dükkanlar saat 23 e kadar açık l'ulunabiler 
cektir. (İ) (6530) 

Bu sözleri söyledikten sonra yaptı
imın korkunç denecek derecede bir 
milnasebetsizlik olduğunu dlişilndü. 
kendi kendine şaştı, gururundan bo
ğulacak gibi oldu; hüngür hüngür 
ağlamağa başladı; az sonra Jullen 
oou nefesi kesilmiş bir halde gördü. 

Julien ~aşırmış, ne diyeceğini hll
miyordu; bu sahnenin kendisi için se· 
vinilecek. iftihar edilecek bir şey ol
duğunu da pek farkedemiyordu. Mat
bilde'e yardım edip oturttu; kız, 
kendini onun kollarına adeta bırakı
vermişti. 

Julien onun bu hareketi ilk sezdi
ği an içinde son derece bir sevinç 
duydu. Fakat hemen sonra aklına Ko· 
rasoff geldi: "Bir tek sözle yine her 
§eyi kaybedebilirim.. diye düşündü. 
Tuttuğu politiltanın gerektirdiği 

gayret c> kadar ağırdı ki kollan geri· 
liverdi. ''Ben bu yumuşak, dilber vti· 
cudu göğsümde arkmaktan bile çekin• 
meliyim, yoksa yine beni hor görür, 
yine bana kötü muamele eder. Ne 
çirkin huy f,, _ 

Mathilde'in huyuna böyle lanet e
diyordu ama yine de ondan aoğuya
mıyor, yüı kat fazla seviyordu; kol• 
lan arasındaki kız sanki bir kraliçe 
idi. ı 

Julien böyle sakin, soğuk durması, 
mademoiselle de La Molc'un kalbini 
parçalıyan gurur yarasının ıstırabını 
bir kat daha arttırdı. Julien'in göz-

lcrine bakıp o anda kendisi için asıl 
hissettiğini anlamağa çalışmak içirt 
lazım gelen soğukkanlılık kızda yok· 
tu. Onun gözlerine hakmağa bile ce· 
saret edemiyor, bafifsiyen bir bakış• 
la karşılaşırım diye korkuyordu-

Kitap-odasmdaki sedire uzanrrıtŞ• 
biç kımrldanmıyordu: başrnr da Jıı· 
lien'i görmemek için öbür yana çl'· 
virmişti: gurur ile aşkrn bir insa~ 
kalbine çektirebileceği en siddet}1 

acılarla kıvranıyordu. Bu giriştiği ı~ 
ne kadar da ağır, ne kadar da kötll 
idi 1 

lçinrlen : "Ne kadar da kara bahtı1'11 

varmış 1 diyordu: beı'l hayasızca ille 
adrtnı atayım da yine reddolunayım ı .. 
Istıraptan çıldıran gururu çla ila'1e 
ediyordu: ••Hem reddeden tlc kiı11? 
babamrn bir usağı.,. 

Yüksek se&le ! 

- İşte ben buna katlanamam. de
di. 

Hışım1a ayağa kalkıp gitti, ilci 3" 
drın ötede Julien'in masasının çekn'le
aini açtı. Oada, demin kapıcının gfl" 
tirdi~ine tıpkı benziyen, açılma~'' 
sekiz on mektup görünce dehşet~rtİ 
den donakaldı· Adreslerin hepsıJ1 
de, yaztsrnr az çok değistirerek. Jl~· 
lien'in kendi eli ile yazdı~ı belli iclt. 
Öfke ile kendinden geçmiş gibi; 

r Arkası varl 
N : ATAC 



Türkiye Kızılay 
ı Cemiyeti Genel Merkezinden 

Cemiyetımııin Ankara'daki zt>birli gazlerden kor~nma ma.~e
fahrikau için dökümcü, teniyeci, tornacı kalıpçı, tamırcı. elektrı~
çi makiniıt mua9'ıni, marangoz ve l'alvaniz İflerinden anlayan lfÇI· 

lere ihtiyaç vardır. 
AJınacak itçiludt' ara~dan oartlar aoa~ıda yaııbdır. 

l - Türk olmak, ' 
2 - Okuma yazma bilmek, 
3 - Yukarda yazılı ışlerde çalışmış olmak 
4 - Askerliğini rapmıt olmak ve ya,ı kırkdan fazla 

olmamak 
5 - Sıhhatı yPrinde olmak . . 
6 - Bıraz almanca lisanını bılenler tercıh olunur. 

Hiımete ıirmek ısteyenler: 
A - Niıfuı cüzdanını ~ 
B - Şimdiye kadar çalıftıkları yerlerden aldıldan Ye• 

aikalan yeya •urt>tlerını 
C - Polııten alBcakları iyı hal veaikuıru 

Yaıacaldan iıtid'aya ıliştirerek ve bu iıtid'aya ne kadar yey
nıiye iıudikluini dahi yatarak Ankarada Yenişehirde Kııılay Ge. 
nel merkezinl' 25 Birincı Tetrin 1935 Cuma günil eaat 17 ye kadar 

yoUamalan ilan olaaar. 

~.~5~~~·~~~~~~~ 
8205 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlan 

Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında işle
nıekde olan yolcu katarlarına liaveten 22-10-935 gü
nünde nitibaren Haydarpaşa'dan Salı ve Ankara'dan 
Çarşamba günleri kalkmak üzere birer yolcu katan da-
ha işleyecekdir. ; 

Bu katalarda birinci, ikinci, üçüncü mevki vagonlarla 
bit yemekli vagon bulunacakdır. 
Haydarpaşa' dan kalkış Ankara'ya varış Çarşamba 

Sah günü saat 9.40 günü saat 22.35 
Ankara'dan kalkış Çarşamba Haydarpaşa'dan varış 

giinü saat 7.03 Perşembe günü saat 19.40 
sayın halka ilan olunur. ( 6429) sıas 

Maliye Vekaletinden: 
Yugoslavyada mal terkeden Türk tebaasının malları

na mukabil alınmış olan tazminatın tevzii için teşkil o
lunan komisyon tarafından alakadarlara taalluk eden 
binlerce dosya tetkik edilmektedir. 

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

Ankara Hastanesi Ront
ken teşhis makinesinin ıs
la hı için tahmin edilen be
deli 888 7 lira olan Rontken 
malzemesi kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuşdur. 
lhalesi 18 Birinciteşrin 935 
cuma günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel Fındıklıda Satın
alma Komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek 
lerin 667 lira ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 un 
cü maddelerindeki yazılı 
vesikalarla birlikde teklif 
rnektublarım belli gün ve 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (6085) 

7166 

*,,. .. 
Gülhane hastanesi muh

telif laboratuvarlar ihtiyacı 
olan aıat ve malzeme kapalı 
zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 6824 lira 30 kuruş 
olup ihalesi 18 Birinciteş
rin 935 cuma günü saat 
15.30 dadır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Fm· 
dıkhda Satın alma Komis
Yonunda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ( 5 12) 
liralık ilk teminat mektub 
veya makbuzu ve 2490 sa
Yılı kanunun 2, 3 üncü mad 
delerindeki vesikalarla bir
li kde teklif mektublanm 
belli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline ka
dar Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 6087) 

7767 

8096 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birliklerin motorlu 
vasıtaları için ihtiyaç olan 
33500 kilo benzine yapılan 
teklif evsaf ve şeraitine uy
gun olmadığından tekrar 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Beher kilosuna tahmin e
dilen bedel 36 kuruş olup 
ihalesi 4 İkinciteşrin 935 
pazartesi günü saat 15 te
dir. 

Şartnamesi Fındıklıda 
Satmalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin 770 liralık ilk 
teminat mektup veya mak
buzu ve 2490 sayılı Kanu
nun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vesi kal arla birlikte 
teklif mektuplarını belli 
gün ve ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
satmalma komisyonuna ver 
meleri. ( 6499) 

T A N 

KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAR.A 
KUQU 
BİR 

C~SM~ 
VAZİ Y ETİNOEOİA 

ONU rAIZLE 
QAN~YA VtPİNjZ 

.. 
~ususı S'A~TLA1'21MIZI 

sol2UNUZ 

. 
Maliye Vekaletinden: 
21 X 32 Eb.admda ve beher Kutusu Yüz adet ki on 

bin kutu Karbon kağıdı açık eksiltme ile satın alına
caktır. Muhammen kıymeti 9500 liradır. İsteklilerin 
712 lira 50 kuruş muvakkat teminatları ile 18-10-935 
tarihine müsadif cuma günü saat on beşte Maliye Ve
kaleti Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona 
müracaattan. (2819) (6030) 7737 

ADAPAZARI 
Şarbaylığından: 

f - Şehir içme suyunun halihazır tertibatına ıröre ve 
ileride yapılacak tesisata uydurulacak vaziyette Javela
zasyon projesi ve hesabı. 

2 - Sabanca gölünde "Tokat deresi önündeki yar
dan,, Çark mevkiine kapalı mecra ile su isalesi projesi ve 
hesabatı. 

3 - Cark makine~airesinde şehrin mevcut ve mu
saddak su şebekesi planına nazaran istikbal için yapıl
ması zaruri kuvvei muharrike tadilatı projeleri ve hesa
batı ve su kudretinin ölçülmesi. 

4 - Şehirde yapılacak su kulesi projesi ve hesaplan. 
5 - Lüzumu halinde kullanılmak üzere suyun tasfi

yesine ait tertibat '"Filitrasyon, Koagülasyon,, projelerı 
ve hesapları. 

6 - Keşif name raporu. 
7 - Fenni izahat raporu. 
Adapazarı şehri içme suyu için yukarda 7 madde ile 

gösterilen proje ve hesabatın yapılması 9- 10-935 tari
hinden itibaren 35 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İhale 13-11-935 çarşamba günü saat 16 da Adapazarı 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 200 liradır. Talip olanla
rın ihtisas vesikaları ve son beş sene içinde yaptıkları 
projelerin Nafıa Bakanlığ-mdan tasdik olunarak reddo~ 
lunmac:lığınr havi Bakanlıktan aldıkları şahadetname1e
rile birlikte ilan olunan gün ve saatte Belediyeye gelme
leri. İstiyenler şartnamesini Belediyeden alabilirler. 

(6407) 8130 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1119. 7 50 Metre mik'abı 
müskirat sandıklan ıçın 
muhtelif eb'atta kereste. 25-10 935 cuma saat 11 de 
620 metre mik'abr Cibali 
fabrikası sandıkhanesi için 
tam boy kereste. 1- 11 -9 3 5 cuma saat 1 1 de 

Yukarda miktarı yazılı keresteler hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde pazarlıkla satına alınacaktır. Taliplerin 
şartnameleri almak için" hergün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve mübaya
at şubesi alım satım komisyonuna müracaatları. ( 6365) 

8097 

Mersinde Bina inşası münakasası 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasmdan: 
Bankamızın Mersin Şubesi için Mersinde satın alrn

mış olan arsa üzerine yaptırılacak Şube binasının inşa
sı münakasaya konulmuştur. Münakasaya girmek iste
yenlerin Ankarada Umum Müdürlüğe ve İstanbul ile 
İzmir Mersin ve Samsunda Şubelerimize müracaatla la
zımgelen izahat ve evrak ile planları almalarını dileriz. 

8188 
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TURKiYE KIZILAY 
Cemiyeti Genel merkezinden· 

Ccaııy~tımiz:in Ankara'daki uhirli ıaılerden korunma ma k .. 
fabrikatı içın Dizel motörü kullanmasını çok iyi bılen bir ma"•nİ• 
te lüzum vardır Şartlar aşatıda yuılıdır 

1 - Tilrk olmak 
2 - En afatı Orta mektt>bı veya buna muadil b r ıan'at 

mektebı.ni bitarın~ olmak, 
3 - En •t•tı bet •enf' D • ıel motörü ku1tao1111i olduiunu 

neka He iebat etmek 
4 - Aıkf'rliğini yapmış olmak. 
5 - Yatı kırktan fula olmamak, 
6 - Sıhhati yerınde olmak, 
7 - Makinist, tf'crübe edildiktf'n ıonr• l<at'i ı,:,m•t.- alına

cak ve aylıtı tayin olunacaktır 

İstrklilerin yazacaklan iıtid'aya nüfuı cüzdanını, çalJfhğt yer 

lerden almı' olduğu vuikaların aaıltarını Teya ıure\lerinı, eıhbat 

raporunu, poliaten alacaj'ı iyi haJ nı lcHım ili .. irf'nk 25 Bmnci· 

Tc,rin 193~ Cuma riinü saaf 17 ye kadar Anknada Yenişehirdt' 

Gt>nel meıkezimh:e röndermeleri ilin olunur 

'-~~~~~~~~~~ 

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

Ekonomi Bakanllğı Türkofıs 
Başkanllğından: 

ı - Türkofis taraf mdan Türkçe ve Fransızca ayrı 
ayrı olarak her on beş günde bir çıkarılacak bültenlerin 
basılması açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - Eksiltme Z6 Teşrinievvel 1935 cumartesi günü 
saat 1 O da An karada Yenişehirde Ekonomi Bakanlığı 
binasında toplanan Türkofis Satınalma Komisyonunca 
yapılacaktır. 

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

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

5 - Mayıs 193 5 gayesine kadar olmak üzere 14 
Türkçe ve 14 Fransızca bültenlerin fenni şartname mu
cibince basılma ve ciltlenmesi bedeli 1100 lira olarak 
tahmin edilmişdir. 

6 - Umumi ve fenni şartnameler Türkofis Ankara 
Merkezinde ve İstanbul şubesinde "n1eccanen verilir. 

( 6442) 8190 

ADAPAZARI 
Şarbaylığından : 

1 - Kira miiddeti 1 K. sani 936 da bitecek olan Be 
lediye oteli ve müştemilatından gazino, lokanta salonu 
bahçesile birlikte açık a.rtırma suretile üç seneliği kiraya 
verilecektir. 

2 - Kiralama şartnamesi istiyenlere verilecektir. 
3 - Muvakkat teminat miktarı % 7,5 hesabile 174 

lira 50 kuruştur. 
4 - Açık artırma müddeti 9 Birinciteşrinden itibaren 

35 gün olup ihalesi 13 İkinciteşrin 935 çarşamba günü 
saat 16 da yaprlacaktır. 

5 -1stek1ilerin bildirilen gün ve saatte Adapazarı Be 
lediye Encümenine müracaat etme1eri ilan olunur. 

(6406) 81Z9 

Afyon ilbaylığından: 
Afyon Kadınana su şirketi hisse senedlerinden 35000 

otuz beş bin liralık hisse senedine malik olan İdarei Hu
susiyenin sözü geçen hisse senedleri peşin para ile es
ham tahvilat ve hisse senedlerinin alınması ve satılması 
hakkında cari hükümler ve usuller ve emsaller ve tea
müller veçhile ve 2490 sayılı kanunun kırk altıncı mad
desine tevfikan satılığa çıkarılmıştır. İsteyiklilerin 1 
İkincitesrin 935 gününe rastlayan Cuma gunu saat on 
be'$de Afyon Daimi Encümeni Vilayetine müracaat
ları. ( 6426) 8183 

Daktilo Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Ensti

tüsünden: 
Türkçe. Almanca ve Fransızca iyi bilen kuvvetli bir 

claktilo işe ahnacağından, istekli1erin Ankara"da Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne vesikalariyle müra
caat!an. Bu dillerdeki yazrları icabında bizzat kaleme 
alah:len nam7.etler tercih olunacakclır. ( 2 797) ( 6034) 

7ft!>.5 
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Hasan 
Öksürük, 

Öksürük 
nezle, bronşit, 

Pastilleri 
ve 

•• v •• gogus 
Hastahklarile • 

sesı kısılanlara çoktur. şifai tesirleri kuruşt1-1r . Hasan Ec2a Deposu 

Cinsi 

latanbul Harici Askeri Kdaab ilinlan 

Mıktan 
Kilo 

Tahmin tık teminatı 
bedeli 
Lira Lira 

lbaıe tal'ihi Saati 

Un 200000 27000 202.'i 4/ 2.Tqrin 935 Pazartesi 17 

Un 208200 28107 2109 4/2.Teırin 935 ., 16,30 

Un 219000 29565 2218 4/2.Teırin 935 ,, 16 

Un 530000 68900 4695 4/2.Teırin 935 ,, 15,30 

İzmir Müstahkem mevki kıt'atı için yukarda yazılı 
Dört kalem Un ayn ayn kapalı zarfla alınacaktır. Sart
namesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
saikle beraber belli saatten bir saat evvel İzmirde kış
lada Müstahkem mevki Satınalma Komisyonuna tek
liflerini vermeleri. ( 3 71 ) ( 6 5 2 2 ) 

* •• 
çin kapalı zarf usulile ~871 
çift yemeni alınacaktır. Be
her çifti muhammen bedeli 
350 kuruştur. Bedeli 10048 
lira S O kuruştur. İhalesi S 
İkinciteşrin 935 tarihine 
rast gelen cumartesi ıünü 
saat 16 dadır. Şartname ve 
yemeni nümunesi Komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin zarfların açılmasm
dan bir saat evveline kadar 
7 S 4 liralık muvakkat temi
nat makbuzlarile teklif va
rakalarını ve kanunda yazılı 
vesikalarla Çorluda Satınal
ma Komisyonuna gelmele
ri. (367) (6518) 

••• 
Kapalı zarfla münakasa

ya konulan 636600 kilo Ar
paya talip çıkmadığından 
pazarlığa dökülmüştür. Pa-

(;) @ ~ IK{ lYJ rR2 ır 
TIRAŞ BIÇAOI 

MilU bir bilgi ile yaptırılmı1. malı ve ambalajı itibarile dünyada eti 
yoktur. 

Hergtln aldığınız ve iaimlerini anlamadığmız yabancı markalı bı
çaklara artık ihtiyaç kalmadı, çünki BOZKURT bıçağı ihtiyacını 

görecek bununla beraber bütün mevcudiyyeti ıaeni oktıyacaktır. 
lSMI yüce tarihi, ANBALAJI aevgili yurdun, SAHİBİ Ö% kar
detindir. 

Bozkurt Bıçağı ve Yenilikleri: 
1 -Hiçbir bıçakda bulunmıyan uf laveç çelifinden Avrupanm en 

mefhur bıçak fabrikalarında yapılmıttır. 
2 - Sert ve yumupk aakallar için iki çe9it yapılmıı. 
3-% 5 ikramiyelidir, bulacağınu BOZKURT reaimli kuponummla 

her aatıcıdan bir küçük paket bıçak alacaksınız. 
4 - Tıraı olacağmı:ı günler bıçak kenannda yazılıdır. 
5 - Bozkurt bıçalr paketleri beter tanelik yapılmlftır· 

BOZKURT TIRAŞ BIÇAGI 
zabitan, memur ı. talebe ve bütün Türk gençler ve münevverlerin 
kullandığı bıçaktır. 

Her yerde iırarla arayın. Her 'ferde tanesi 6 kuru9tur. 
Sahip ve deposu : 

lat. Fehmi Ardalı ve Mehmed Trigratb. Tel: 2281 ı. 
( İzmir, Kilimciler No 6 tubemi:ıde 

Toptan Nbf yerleri : ( Ankara yeni Hal Mahmud Nedim. 
( Aydm, Ömer ve Kazım Aydmel. 

Bursa Garnizonu için 
432000 Mudanya için 
24000 ve Bandırma ıçın 
24000 kilo kuru Ot satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli Bursanm 16200, Mu 
danyanm 900 Bandırmanın 
720 liradır. Sartnameleri 
Bursa Satınalma Komisyo
nundadır. Eksiltme 21-10-
9 3 5 pazartesi günü saat 16 
da Bursada Tophanede Sa
tınalma komisyonu bina
sında olacaktır. Eksiltme 
kapalı zarf usuliledir. Mu
vakkat teminat Bursanm 
1215 lira Mudanyanın 6 7 
lira 50 kuruş Bandırma
nın 54 liradır. Teklif mek
tuplan 21-10-935 pazarte
si saat 15 e kadar Satınalma 
Komisyonu Reisliğine ve
rilmiş olacaktır. ( 3 3 2) 
(6247) 7g41 

••• 
zarhiı 2 İkinci~in 935. Wıı,_ .. ____________ ..., 
cuma~ ·§lif -- ı 

Yerli Fabrikalar mamu -
!atından ve bir tanesine bi
çilen eder 2 80 kuruş olan 
7000 ili 10000 tane kilim 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 1 İkinci
teşrin 935 cuma günü saat 
1 S tedir. Şartnamesi 140 ku 
ruşa M. M. V. Satınalma ko 
misyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler 2100 liralık 
ilk inanç parası mektup ve
ya makbuzlarile birlikte ka
nunun 2, 3 maddelerindeki 
belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(199) 6346) 8088 
• •• 

Beher metresine biçilen 
ederi 650 kuruş olan 2650 
metre kurşuni kaputluk ku
maş kapalı zarfla alınacak -
tır. Sartnamesini parasız al 
mak ve örneğini görmek is
tiyenlerin her gün öğleden 
sonra Komisyona gelmele -
ri ve eksiltmeye girecekle
rin kanuni 1291 lira 88 ku
ruş ilk inanç parası ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını 
2 İkinci teşrin 9 3 5 cumarte
si günü saat 1 1 den en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (347) (6349) 

8089 
• • • 

dir. Arpanın mecmu tutarı Çocuk Arabalar1nın Fevkallde Sergisi 
20238 lira 50 kuruştur ve 200 modelden fazla 
ilk teminatı 2267 lira 89 ŞARK PAZARI BAZAR dU LEVANT 
kuruştur. Sartnamesi her 314 tmıc111 eac1c1es1 
gün Komisyonda &"Örülebi- Toptu ••Perakende Sabf 
lir. Pazarlığa iştirak ede-
cekler belli gün ve saatte 
Ankara Levazun Amirliği 
Satınalma Komisyonuna 
gelnıeleri. (366) (6494) 

• • • 
37500 kilo sade yağ alı-

nacaktır. Bedeli 30000 lira 
tahmin edilmiştir. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 5 lkinci
teşrin 935 salı günü saat 1 S 
deyapılacaktır. İsteklilerin 
belli saatten bir saat evvel 
Lüleburgazda Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(369) (6520) 
••• 

36450 kilo sade yağ ka-
palı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. Münakasası 5 1-
.kincitqrin 935 sah günü 
saat 1 S tedir. Umum tahmi
ni tutan 27337 lira 50 ku
ruş olup ilk pey 2051 lira
dır. Sartnamesi her gün 
Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kar\unun 2. 
3 üncü maddelerinde isteni
len vesikalarla muvakkat 
teminatlarını havi mühürlü 
teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Bor 
nuva Askeri Satmalma Ko
misyonuna vermeleri. 

(370) (6521) 
• • • 

İzmir Müstahmek mevki 

7917 

t>KARYOLA ve MOBiL YANIN 
Hem ueazunu hem p:ıı~lini almak içi D lstanbul Rısapa.. JOlmtuncla 

"No ASRI MOBiLYA mağazasını ziyaret 
ediniz. AHMED FEVZi Tel. 23407 

edilen mecmu tutan 15598 
liradır. Beher kilo Bulgur 
için 11 kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. Teminatı mu
vakkata akçesi 1169 lira 
85 k\ıruştur. İstekliler Ti
caret Odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika gös
termek mecburiyetindedir
ler. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla te
minatı muvakkata makbuz 
lannı ve mühürlü teklif mek 
tuplarmı ihale saatinden en 
az bir saat evvel Komisyo
na vermiş bulunacaklardır. 

(324) (6129) 7769 

••• 

le tahvilatlannın ihaleden 
bir saat evveline kadar Tü
men muhasebeciliğine yatı
rarak eksiltıneye girmek 
şeraitini haiz vesikalarla 
beraber Komisyonda hazır 
bulunacaklardır. Evsaf. ve 
şeraitini almak veya öğren
mek isteyenler için Komis
yonun her gün açık oldufu. 

(325) (6130) 7770 
• • • 

Bursa Garnizonu için 
242000 Mudanya için 
139000 ve Bcmdırma için 
212000 kilo Un satın alı
nacaktır. Tahmin edilen be
deli Bursanm 27225 lira 
Mudanyanm 15637 lira 50 
kuruş, Bandırmanın 23320 
liradır. Sartnameleri Bur
sa Satınalma Komisyonun
dadır. Eksiltme 22-10-935 
sah günü saat 16 da Bur
sada Tophanede Satınalma 
Komisyonu binasında ola
caktır. Eksiltıne kapalı zarf 
usuliledir. Muvaikat te
minatı Bursanm 2041 lira 

Sayım Memurlarına: 
lstanbul Valiliğinden: 
Başvekilet İstatistik Umum Müdürü Celal Aybar ta• 

rafından İlkteşrinin 1 7 inçi perşembe gÜnü saat 14 de 
(bugün) İstanbul Radyosunda sayım hakkında bir kon· 
ferans verilecek ve bu konferansı bilhassa sayım memur• 
larile kontrol ve yedek memurlan aşağıda yazılı yerler· 
de toplu bir halde dinleyeceklerdir. 

Sayım işini üzerine almış olan Hükumet, Belediye. 
Hususi İdare, Resmi ve Hususi Müesseseler, Sirketler ve 
sairenin bilumum memurlarının bu konferansı dinle
mesi sayımın çabuk, kolay ve eyi bir sµrette bitmesi ve 
aynı zamanda halkın bir an evvel serbest kalabilmesi 
için çok faydalı görüldüğünden elinde memur olduğuna 
dair vesika gösterenlere yukarda sayılan dairelerce 
müşkülat gösterilmeksizin o gün ve o saat için izin ve
rilmesini Vilayet bu Dairelerin Şeflerinden ister. 

Keyfiyet resmi daireler ve memurlar tarafından bi· 
!inmek üzere ilin olunur. (6526) 

Adalar: 

Büyükadada Yaninin gazinosu 
Heybelide Reşadm gazinosu 
Burgazda Ohanniain gazinosu 
Kınalıda Ağubun gazinosu 

Bakırkö~: 

Bakırköyünde Halk Parti binası 
Y eşilköyde Halk Parti b~sı 

Beykoz: 

Beykozda Halle Partisi binası 
Anadoluhisannda Halk Partisi binası 
Beykozda İskele gazinosu 

Beyoğlu: 

Taksim Stadiyomu 
119ikteA: 

Betiktaş Suat Park Sinaması salonu 
Amavutköyünde Boğaziçi lisesi (Feyziati 
Lisesi) salonu 

Eminönü: 

U niversite Konferans 
salonu 
Bayazıtta Eski Mali
ye binasında Askeri 
Tibbiye mektebi 

( Buralardan yalnız as-
( keri ve mülki tıbbiye ta• 
( !ebeleri dinleyecekler· 
( !erdir. 

Cağaloğlunda Halk Evi 
Fatih: 

Kocamustafa paşada 28 inci İlk mektep binası 
Kar-; gümrükte Büyük krathane 
Şehremininde Halkevi salonu 
Haliçfenerinde İskele gazinosu 
Eyüpte Defterdar sinaması 

Kadıköy: 

Kadıköyünde Süreya sineması üst salonu 
Fenerbahçede Belvu gazinosu 
Erenköyünde Suadiye gazinosu 

Sanyer: 

Büyükderede Halk Pattisi binası 
Yeniköyde Halk Partisi binası 

tlsküdar : 

Doğancılarda Halk Partisi binası 
Beylerbeyinde Halk Partisi binası 
Kısıklıda Nahiye Müdürlüğü binası 

Beyoğlu Akşam Kız Ertik 
Okulu Direktörlüğünden: 
Öğretime başlanmıştır. Bu hafta içinde gelmeyenle

rin yahut özrünü bildirmeyenlerin yerlerine yeni öi· 
renci alınacaktır. 

Eski Öğrencinin çok çabuk okula başwrmalan. 
(6500) 

Kapalı zarfla alınacağı kıt'atı için 141800 kilo bul
pr kapalı zarfla eksiltme
ye konm111tur. thalesi 
18-10-935 cuma günü saat 
15,30 da İzmirde kışlada 
Müstahkem Mevki Satın
alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Bulgurun tahmin 

Edremit Garnizonunda 
bulunan birliklerle Ayvalık
taki krt'atın ihtiyacı için ka
palı zarfla alınmak üzere 
370 ton un eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 
3 7000 liradır. l 7 Birinci
teşrin 935 perşembe günü 
saat 11 de Edremitte Tü
men Satmalma Komisyo
nunda ihale olacaktir. Bi
rinci teminat bedeli 3775 li 
radır. Eksiltmeye girmek is 
teyenlerin birinci teminat 
paralarmm veyahut bu mık 
tardaki Banka mektuplariy 

88 kuruş Mudanyanm l 172 -------------------
ilin edilen Fereze makinesi, 
Torna tezgihı ve teferrüa
tınm şimdilik alınmasından 
vazgeçilmiştir. ( 3 7 5) 

(6515) 
••• 

3 Kor Kıt'atı ihtiyacı i-

lira 85 kuruş Bandmnanm 
1749 liradır. Teklif mek
tuplan 22-10-935 salı günit 
saat 15 şe kadar Satınalma 
Komisyonu Reisliğine veril 
miş olacaktır. ( 3 31 ) 
(6246) 7940 

Askeri Matbaa müdürlüğünden: 
Genel Kurmay Bqkanlığı matbaasındaki Linotip 

makinesinde yalnd"ründüzleri çalışmak üzere 100 / 1 1 O 
lira ücretli bir Linotip operatör makinistine ihtiyaç 
vardır. İsteyenlerin Süleymaniyede Askeri Matbaa Mü· 
dürüne müracaatları. (372) (6523) 


