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LAR 3 ~LDAN SALD RDILAR 
italyan uçaklar. Aduayı 

ahali öldü, bir italyan 
bombardıman ettiler. 
kolunun bozulduğu 

Birçok sivil 
bildiriliyor 

--·-- - Vaziyet 
D 

ünkü telgraflar ltalyan 
tayyarelerinin Aduva açık 
fchrini ve bunun civannda 

bulunan diğer bir fehri bombardı· 
man ettiğini bildirmektedir. Adi
sababadan gelen bir telgrafa na· 
:aran da ltalyanlann bir kolu 
bozguna uğramııtır. Habe§ Ba§ku 
mandanı ltalyan taarruzunu Ulus
lar Kurumu nezdinde protesto et
miş ve bu bombardıman neticesin. 
de birfoh aivil ahalinin ve kadın. 
ların öldüğünü bildirmİftir. Habe. 
fistanda genel seferberlik ilôn edil 
miıtir. Adiısababadaki ltalyan se
firi Cibutiye hareket etmiftir. Ha
bq merke:i hükumetinde ufaret· 
lerin bulunduğu mahalle be§ bin 
asker tarafından korunmaktadır. 

Diğer taraftan Jtalyanlar Ce. 

nupta Ogadan mevkiinden de ta. 
arruz.a geçmiflerdir. Habeşlerle, 

ltalyan kuvvetleri karşılaşmrflar 
Ve muharebe başlamıftır. B u say
fada askeri muharririmi:in bu ta· 
arnızlan tahlil eden bir yazısında 
esaslı bir surette göreceğiniz gi. 

Harp 
Başladıktan 
Sonra 
Habeşistandan gelen 

ltalya askerlerinin Erit re ~0··m·- :-.~Ter, . d urge. 
sı.? .~n cenuba doğru üç kol üzerinden 
Y~rumeğc başladıklarını bildirmekte· 
~~r. Gerçi İtalya heniiz resmen harp 
ılan etmi§ degi1dir. Fakat yeni za. 
manlarda harp ilanma mahal kalmak-
61~'" ~.oca bir Ulkeyi ele geçirmek 
m~~kun olduğunu Japonya göster
ınıştir. 

Italya.' ~ırası gelir gelmez harekete 
geçccegını aylardanberi ilan etlip du· 
:rul yordu. Habeşistanda artık yağmur. 
ar durmu" k . • • uru mevsım başlamış· 
tır. ~ussolini , bunun Afrikada giri 
eceğı buyük teşebbüsün de ba lan· 

gıcı olmasını istemiştir. ş 
. ~.taly:1 askerlerinin harekete gecme· 

6~ uzenne Habeş lmparatoru Ul~sla: 
Kurumuna tekrar müracaat etmiştir 
ltal~a • H~heş savaşı ğerçekten, baş 
ladıgma gore Uluslar Kurumu 
b" • t k yen 

.ır vazıycd ba.rşısında kalıyor demek· 
tl r. Bu a ır harbin başlamas na 
mani olmak değil, başhyan harb" 

1 
• 

h . k . 1 nı· 
ayetlendırme ve .bılhassa Afrika dr· 
ına. sirayet ctmesıne mani olmaktır. 
Bır kı ım Fransız basınının öteden· 

beri rniıdafaa ettikleri bir tezdi: 
ltalya • Habeş davası Öyle bir çık· 

maza girmiştir ki, diyorlardı, bir har
be mani olmaktan ise, bunu başladık· 
tan sonra nihayetlendirmek daha ko
lay olacaktır. Belki de aylardanberı 
'dünya bar:ı mı tehdit eden vaziyetten 
kurtuluş çaresi de budur. Filhakika 
ltalya bu kadar ileri gittikten sonra 
geri dönemezdi. Bir zafer kazanmak
sızın iki yüz bin askeri Afrikadan ge
ri çekmek. ltalyadaki faşist rejimi 
için bir felaket o!nbilirdi. Bu pratik 
mülahaza dolayısıledir ki Frnnsız ba
sını, önüne gcçilemiyeeek bir savasa 
m ani olmağa çalışmaktan ise, başh
)an harbi kısa kesmek çarelerini ara
mak nazariyesine saplanmıştı. Mus
solini"yi bu derece ileri gitmeğe sev· 
kedcn iki amil vardır: 

1 - Uluslar Kurumunun ltalyay• 
karşı müeyyideleri tatbikten çekin 
tnesi: 

2 - Habeş işinde birinci dereeed 
alakadar olan Ingiltcrenin yalnız bs. 
ına Italy.a ile bir savaşa girişmek i~ 

tememesi. 

bi ltal;yanlar §İmdi üç koldan sal· 
Jınıa gefmİf demektir. 

Aynca lskendcriyede L'e Mısır· 
da mühim mikdarda Jngiliz kuv
vetlerirıin toplandığı bildirilmekle 
dir. Hava hücumlarına karfı ônem 
li tedbirler alınmı§tır. lngiliz filo
au hcrcün manevralar yapmakta
dır. 

Milanodaki Jngiliz konsolosha
nesinin önünde halk aleyhte nü
ma;yi~ler yapmı§tır. 

Ayrıca CeneıJredeki Fransa ve 
lngiliz delegasyonları .zecri ted
birlerin tedrici bir §Ckilde tatbik 
edilmesi için anlaımıı bulunmak
tadır. Fronsanrn ancak kollektif 
bir §ekilde tatbik edildiği takdir
de bu muhtemel tedbirlere İ§lirak 
edeceği söylenmektedir. 

Fransız kabinesi bugün toplana 
cak ve Laııal vaziyeti izah edecek 
tir. Uluslar Konıscyi Pazartesiye 
toplanacaktır. 
Fransız aol cenah gazeteleri 

Mussoliniye kar§ı ate§ püskürmek 
redir . 

Habeı veliahdi 

Adua Bombardımanında 

1700 Kişi Öldü, Yaralandı 
Adisababa, 3 A.A. -Bugiin öğleden sonra Adua'dan 

alman haberlere göre, İtalyan uçakları açık şehir üzerine 
70 bomba atmışlardır. !Ik bombalar, kızılhaç işaretini 
taşıyan hastanenin üstüne düşmüştür. 

tı ... ;..,,.i bombardıman, iki tayyare tarafından saat 1 O 
da yapılmışt11 . 

Paris, 3 A·A. - Paris Soir gaz:ct ı:injn Londradan aldığı bir 
habere göre, Adisababa resmi bir tebliğ neşretmıştir. Bu tebliğe 
göre, Adoua bombardımanında ölenler ve yaralananlar bin yc:Oı 
yüz kişidir. 

Londra, 3 (A.A.) -Reuter 'in Adisababa r muhabirinin 
verdiği bir habere göre, İtalyanlar Musaali dağ1 civarında ciddi 
bir mukavemet görmeksizin ilerlemektedirler. 

ita/yanlar Geri Çekiliyorlar 
Londra, 3 A.A. - Royter Ajansı Adisababadan öğre

niyor: T igr 'in şimalinde şiddetli bir savaş olmuştur. H a· 
beşler l talyanları geri çekilmeğe mecbur ettiklerin i iddia 
ediyorlar. Geri çekilme hareketi tayyarelerin himayesİn· 
de olmu§tur. 

[Telgrafların mabadi sırasilc 5 inci sayfamı:dadır.] 

- .. 

Adua'nın bombardımanını gösterir temsili harita 

Askeri Vaziyet 
Uluslar Kurumunun müeyyidelei 

tatbikten cekinmesine sebep. bir k. 
eım devletlerin, It.alya • Habes dav .. 
•mı Ingiltere • ltalya davası telaki 
e tmeleridir. Ingiltercnin kendi emn. 

JArkaaı 10 uncuda] 

A. ŞUkrU ESMER 

Habeşistanr çok İyi tanıyan bir 
erkanı harp zabit i Habeş - ltalyan 
savaşını ask eri bahınıdan günü gÜ· 
nüne izah etmcği bize vadetmiftir. 
Arkadaıımızın dünkü telgraflara 
na.aran Jtalyan • Habeı ua zivet ini 

tahlil eden yazısı aşağıdadır: 
DUn gelen telgraflara nazaran 

Italyan tayyareleri Aduvayı bombar· 
cl:man etmişlerdir. Bu bombardıma
nın ehemmiyeti şuradadır: 

I Arkası 10 uncuda1 

isken deriye Ve Mısır Sın ırı n da Mühim 
Kuvvetleri Toplanıyor Mikdarda İngiliz 

j;~ lngiltere - ltalya - Fransa 

45 İngiliz Milanodaki İ ng i l iz Konsolosluğu 
Gemisi- Var! Önünde Gösteriler Yapıldı 

Mısır Başbakanı Fransızlar ve İngilizler zecri te dbirin 
kabineyi sür'atle tedrici surette tatbikinde mutabıkdı rlar 
1oplantıya çağı rdı 

lskenderiye, 3 (A.A.) _ Ingiliz KONSEY TQPLANTISI 
kuvvetlerinin toplanması fasılasız de- PAZARTESiY E KALDI 
vam ediyor. Matruş mevkiine yeni 
lngiliz kuvvetleri gelmiş ve topçu ha 
va hücumlarına karşı tertibatı almış
tır. Garp çölünü Iskenderiycye liaglı
yan demiryolunun son durağı savaş 
kereçi ile doludur. 

E :ahram gazetesinin yazdı ğına gö
re, ltalyanlar, Aulum civarındaki sı
nırı, siper]eı kazarak tahkim ediyor
lar. Ayrıca kuvvetler topluyor ve hü
cum otomobilleri getiriyorlar. 

(Arkası 10 uncuda] 

Uluslar Kurumu 
An karaya 
Vaziyeti bildirdi 

Tevfik RÜ§IÜ Aras Sirkeci garında 

Ankara, 3 A.A. - Uluslar Kuru· 
mu genel sekreteri Avenol, İtalyan 
kıtaatının harekatı hakkında Habc • 
şistan imparatorundan ve hariciye 
nazırlığından aldıgı telgrafların kop
yesini Dış Bakanlığa bildirmiştir. 

• 
Dışişlcri Bakanı Tevfik Rüştü A-

ras Vıyanada bulunan zevcesile bir
likte dün sabahki eksprc le Cenevre
den şehrimize gelmiştir. Dış Bakanı
mııı Sirkeci istasyonunda şehrimizin 

[Arkası 10 uncuda] 

~uf gar Kralını 
Öldürmek 
İstiyen Şebeke 
40 sivil 27 sübay 
tevkif edildi 

Sofya, 3 A·A. - ihtiyat za -
bitleri birliği Başkanı General 
Sir Manoff dün akşam radyo ile 
verdiği bir söylevde hükumete 
karşı teşebbüs edilmiş olan su
ikasti birlik namına nefretle 
karşılamış ve bütün zabitleri kra 
lm etrafında toplanarak vatanı 
bu gibi nizam kıyıcılarına karşı 
korumak için meşru idarenin 
emri altına geçmeye davet et -
miştir. 

r Arkası S incide] 

Fransız 

Toplanıp 

Kabinesi Bugiin 
1 i inceleyecek 

1 

Londra, 3 (A.A.) - Reutcr A5an
srnm Milanodan öğrendiğine göre in· 
giliz konsoloshanesi önünde nümayiş- 1 • 
lcr olmuştur. Reutcr diyor ki: "Bu 
nümayişlerin önceden hazırlanmış ol
duğu gönilüyordu. Çünkü niımayi~çi· • 
terden birinin " l ngiltere bize ne yapı 
yor" soru una h ep bir ağızdan .. bizi 
t erzil ediyor' ' cevabı veriliyordu. • 

Cenevrede görütmeler 
Paris, S (AA) - Cenevrcdcki 

Fransız ve lngilız delcgasyon1annm 
zecri tedbirler meselesi hakl<ında fi. "-'-J.-.:...:~ıı.o..ı-.:...._~ 

!Arkası 10 uncuda] 

Laval'in Paris'e dönüşünde istasyonda alınmış bir ~csmi 

Habeşistanda Genel 
Seferberlik Başladı 

1:700.000 Kişilik Bir Kuvvet 
Silah Altına Çağırıldı 

Adisababa, 3 A.A. - İmpa - ~ 
ratorun bütün Habeşistan için 
genel seferberlil cınri, bugün 
saat 11 de eski sarayın kabul 
salonunda büyiık törenle saray 
protokol bakanı tarafından o -
kunmuştur. Ad ababada bulu -
nan bütün gazetec'ler saray ko
ridorlarında topl nmış bulunu • 
yordu. 

Seferberlik emri 

Adisababa, 3 A-A. - Alman 
havadis bürosu bildiriyor: 

Genel seferberlik emrinin met 

l 

ni şudur: 
"İtalya ikinci d fa olarak top

raklarımıza tecavüz etmiştir. Ya 
şadığımız saatler, önemli ve va
himdir. Bütün Habeşler kalkı -
mz, sitahlarmızı alınız ve vatanı 
müdafaa için hazır bulununuz. 
Şeflerinizin etraf mda toplam -
mz, onların emirlerine şevkle 
itaat ediniz ve mütecavizi kovu-

Adisababa •okaklarında görülen 
m<ınzaralar ..• 

nuz. Bu kutsal savaşta eli silah 
tutmıyacak olanlar yaralılara 
bakmak için kızılhnç kurulunun 
emrine koşacaklardır. Bütün 
dünya geneloyu bizim tarafımı
zı tutmakta ve mütecavizi ıtham 

r Arknsı 10 uncudal 
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MEDENiYETiN iKi TÜRLÜ 
YURUYUŞU 

Medeniyet yabaninin üstüne 
iki türlü yürür. 

Bir memur rüşvet 
ahrken yakalandı 

Finans Bakanlığı hesap mütehassıs 
lannda ~ecdi Tevfik, Danüp ıigorta 
sosyctesınden rüşvet alırken cürmü 
meşhut yapılmış ve suçlu Müddeiu
mumiliğe verilmistir. Mecdi Tevfik, 
aldıgı emir üzerine Galatada Danüp 
sigorta sosyetesinin hesap'arına bak
maga başlamıştır. Söylendiğine göre 
Mecdi Tevfik şirket aleyhine bir ra
por hazırlamış ; fakat raporu Bakanlı
fa göndermeden Siaorta sosyetesinin 
direktörüne aleyhte bir rapor hazır· 
ladrğını söylemiıtir. Gene s<sylendiği· 
ne göre sosyete direktörü Hikmet, 
mütehassıs Mecdi Tevfiğe raporun 
lehte yazılmasını ~min icin bazı tek
liflerde bulunmuştur. Mecdi Tevfik 
bunun için bes bin lira istemi!, dört 
hin liraya uyuşulmuı. Bu para hafta
da beşer yüz lira verilmek şartile ö
denecekmiş. Bu anla9madan sonra s09 
yete direktörü Hikmet Emniyet Di • 
rektörlüğüne giderek işi anlatmıştır. 
Bunun üzerine Mecdiye verilecek pa· 
ralann numaraları alrnmııı ve bunla· 
ra işaretler konmuş•ur. Bundan son
ra bu İ§e memur edilen komiser ya
nına iki sivil memur almı' ve Danüp 
Sİf:?orta sosvetesine giderek direktö • 
rün odasında aaklanmıtlardır. 

Ne Dersiniz? 
ANKARA TELEFONU Birincisinde silahsızdır. Elin

de müstatil biçimli, siyah ve mu 
vazi, uzun lekelerle dolu bir ka
ğıt destesi vardır. Bunu yabani
ye uzatarak der ki: "İyi bak 1 Şu 
gördüğün şeye kitap derler. Bu 
içindeki lekelerin birer manası 
vardır, bunları anlamaya muvaf 
fak olursan, gözlerin, tıpkı birer 
kulak gibi, bu beyaz kaaıtlarm 
üstünden insan sesleri d;ymaya 
~aşlar. Fakat bu sesler, günde -
lık ihtiyaçların idi hirer ifadesi 
değil, beni sana öğreten, sana 
medeni olmayı öğreten bilgiler
dir. Oku ve beni tanı.,, 

Yabani okur, onu tanır, onun 
fibi olursa mesele yoktur. 

Yabani okumaz, onu tanımaz, 
onun gibi olmazsa mesele deği
şir. 

Medeniyet artık elinden kita 
bı bıralanış ve silahını yakala -
mıştır. Tekniği bu sefer bam -
başkadır. Zeka yolile yabaninin 
maddesini değil, madde yolile o
nun z.ekasmı fethetmeğe karar 
vermiştir. Sürek avrna başlar ve 
yaylım ateşi açar. 

Tarihte birçok harpler, kale -
min aciz kaldığı yerde kılıcın 
medeniyet dersi verdiğim göstc 
rirler. Bu dersi verenlerin büyük 
menfaatleri vardır; çünkü me -
deniyet namına da olsa menfa -
atsiz iş yoktur. 

İtalya bugün medeniyet namı 
na hareket ettiğini söylüyor ve 
bir milletin genişleme zaruretle 
rinden doğan menfaatlerini de 
giyemiyor. İtalya medeniyeti 
tedfıil salahiyetini kimden al -
mıştır? Emperyalizm hak mı -
dır? Habct yabani midir? Bun -
lar ayrı meselelerdir· 

Fakat medeniyetin yabani üs 
tüne her yürüyüşünde ona teklif 
ettiği iki madde şudur: Ya ki -
tap, ya ölüm! Beğen beğendiği-
ni al. • 

Artık yabaniye karşı duyulan 
merhamette insanlık mı vardır, 
yabanilik mi? Bu dahi ayrı bir 
meseledir. 

Peyami SAFA 

Yeni tüze yapı pullan hazırlandı 
Yeni yapılacak tUze evi için darphı 

nede hazırlanan pullann baaılmaar 
bltmit ve bunlar malmüdilrlüklerine 
ıönderilmiıtir. Yeni ''tUze yapı pul
lın" dün bütdn icra ityırlarına da
tıtılmııtır. Bundan aonra, her mua
meleli evnkı yapı pullınndan yapıttı 
rılıcaktır. Pullar, bir, iki, bef, on, yir
mi. elli, ve betyllz kuruılulrtur. Yı
pııtırma, evrakın deierlerine ıöre 
bir niıbet içinde olıc:alrtır. 

Tarım Bakanı huıün ıeliyor 
Şark vUlyetlerinde bir tetkik ıen

ıi yapan Tanm Bakanı Muhlis bugün 
Karadenizdtn Erzurum vapurile ıeh
rimize eelecektir. Tarım Bakanımız 
bütün şark vilayetlerimizdeki Tarım 
itlerini incelemit ve bunlar üzerinde 
yeniden yapılacak ıslahat için lbım 
ıelen tetkiklerde bulunmuttur. Bakan 
şehrimizde u bir müddet kaldıktan 
aonra hemen Ankaraya hareket ede
cektir. 

No. 48 •• 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Öne doiru Tfilmiı vuiyette, elle· 
rini yazıhanenin kenarını dıyıyarak 
tahtanın keskin tırıfile 18ğıüniln alt 
kıaımlannı eze eze 111lının Cemile : 
.. Muuvele ..... diye mınldandı. 

Tahsin Bey kenaaaini ve onu taı
llih etti: 

- Muıavele defil, bono •.. Emme 
lıtersen doksan bir ıilnllik defil, yüz 
yinnJ bir gilnlilk olsun ..• 

- Ne demek o? Ben hiçbir ıey 
a~yorum bu llflardan .. 

- Uç ay delil, 'dört ay aonrı iade 
ideniniz. 

Cemile mauyı Tahsin Beyin ilstü
.,e yuvarlamak hayalini taııyan bir 
hamle ile iterek sıçradı ve bağırdı: 

- Ama ... n! Bilmemi Olsun! Ne 
halt edersen et 1 Bana Nail... Bana 
amcamın hapiıten kurtulması lazım. 

- Ben bugün muamelesini yaptı
rmm. Hem tirketten, hem adliye· 
den •.. Kefalet mi virmek iktrzadır, 
heaap nakli mi, para mı, ne llzrmıa 
el ur, biter; prın sabah aiz gelini
aıa buraya.... Bonoyu bır imza idivi
rırainiz. oradan tevkifhaneye gide-

Tayin edilen saatte Mecdi Tevfik 
relmiş, direktörün odasına çıkmı!I. di· 
rektör H kmet te bir zarf icinde oları 
beş viiz 'iravı Mecdi Tevfiğe vermiı
tir. Mecdi Tevfik zarfı cebine yerleş
tirirken gizlenen memurlar meydana 
crkmrslar ve cebini aravarak parayı 
bulmuşlardır. Böylece cilrmil meşhut 
yanılumrııtır. 

Mecdi Tevfiğin kbtları dün Müd· 
deiıımumililcten, memur olmaaı dola· 
yısile ilbavlrğa trönderilmiştir. 

Ancak Mecdi Tevfik Istanbul Fi -
nans teıkilitınrn memurlarmdan de
ğildir. 

Bakan1rh ballıdır ve ücretli me
murdur. Bununla beraber suc. 1609 
numaralı kanunda savdı suclardan ol
duğundan Mecdi Tevfik do~ruca mah 
kemeye verilmek üzere evrakı müddei 
umumilifc ~eri ~önderilmiştir. Yal
nız Mecdi Tevfifin suçu ve yakalan
ması Bakanlığa bildfrilınittir. 

Savım İfinde birlik 
Genel NUfuı savımı çılrtmaları sUr 

melctcdir. Dün Uray Şehir Mecliıi 
Nlonunda Jstanbul i'çebaylarile lca
mur:ıbayları ve sayım bUrosu üyeleri 
toplanarak sayım için vapıtaW '&fittln 
h'azrrlıklan f!Özden geçirmişlerdir. Sa 
yım gününde her yerde birliğin ne su 
retle temin edileceği de aörü9ulmü1, 
herhangi bir karışıklığa yol verilme
mesi için ilçebaylann daimi olarak 
merkez büroıi'e temas etmeleri ka -
rarlaıtırılmıttır. 
Sayım merkez bilroıu, sayım hık· 

kında halk için baatırmakta oldulu 
beyannameleri bugünlerde evlere da· 
fıttırıcıktrr. 

e;r Yuroalav u~k fi'ıu sreliyor 
Pek yakındı d09t Yu~oılav tay

yarelerinden mürekkep bir hava filo
ıu memleketimize gelerek htanbul 
ve Ankarayı ziyaret edecektir. Doıt 
filonun kırtılınm111 ile burada kala· 
calı müddet için bir proıram hazır· 
lınmaktadır. 

Rakka11ar ic1n talimatname 
Ban bakini dilkklnlarınm hıtkım· 

srzlık yfü:Unden oislendi~ ve dolayı· 
sile ylvecek maddelerinin d' cııhhatc 
muzır bir ha1e 2eldii!i ~örülmüs•ür. 
Bıırrnn üzerine belediye bakkal dHk· 
klnlan için bir talimatname hurrla
mağa karar vermlııtir. DUkkinlır as
rrıesecek ve yiyec9 maddelerinin mu 
hafa.7.:ası için camekanlar yaptırılacak 
ttr. Talimatnameye avkın hareket e
den bakkallar cezalandırrlacalctrt'. 

rlz, amçanızı alırız. 
Cemile masanın ilstilnde duran bir 

kibrit kutusunu tutup vtararak : • 
- Pek ala! 
Dedi ve gitmek için hazırlandı. 
Taha.in Bey ayağa kalkmı~tı: 
- Devlet ilen, dedi, §İmdicik di· 

mek böyle, garar virildi. 
- Evet. 
- Adı Nail bey idi defil mi amca-

nu:ın? 
-Evet. 
Tahsin Bey not aldı •e Cemileyi 

oda kapısına doğru ıötürerek omu
zuna elini koydu ve kulafmı itildi: 

- Sen benim ile bot ıeçin, dedi, 
ben sanı ıurban olurum. 

Bir omuzunu yukarı kaldıran Ce
mile, alçak, fakat dolgun bir ıeıle: 

- HOf ıeçinlp geçineceği bu kı· 
dar itte... Fazlasını ümit edcraen 
avucunu yala 1 

Dedi ve ertesi giln lSfleden evvel 
gelmesin.i M:Syliyen Tahsin Beye göz 
kapaklarının yayı altında küçWen göz 
bebeklerinin küçüle bir hareketile mu
vafakat cevabı vererek yazıhaneden 
çıktı. 

Tekrar tevkifhaneye uğnması ve 
Nail beyi görmesi 1arttr. Ona yalnız 
kayınpcdcrlik değil. timdi de amcalık 
rolü düıuyordu. Gülmekten ktndini 
alamadı. 

Bu sefer tevkifh~ede Nail beyi 
gi5rmcsi daha ıuç olmuıtu. Ancak 
fula yaJvanp yakardıktan IOnra mll-

Bir kere daha bu aoru (meHle) itil alıyor. Meula •abahleyin da· 
üzerine yaz.mııtık. Ankara yurdun ha re.rmi daireler açılmadan 6 aat 
tlimaiı olunca onunla memleketin dokuzda görüımek istediğini.z .za. 
diier parçalarının münaaebetleri man re•mİ mükôleme olamıyaca
çok •ık ue •ıkı olacaiı •Öz götür- i•nı çocuklar bile bilir. Kaldı ki; 
mez. Bu yüzden, Ankara ile btan. reami daireler, telefon mükôleme. 
bul ara11nda arcuı ke•ilmiyen bir terinde çok ekonomik davranırlar. 
telefon görüımeai vardır ki; aon Acele mükôlemelere gelince, er
giinlertle • nedendir bilinme:a • çok itenden acele mükôleme ineyen 
daha •••İl bir hal al,,..,tır. ltaç kiıi olabilir? ikinci bir nokta 

Bu iki ıehir ara•ında mevcut tla bu ( fehirleraraaı) bürosunda 
olan ilti hattan biri•i de arcuıra bo illt görüıtüiünüz. memuru •onra 
zularak görüımeler tek hat ü:ac- bulamamlttır. Bunlar .,k ••it deği
rine )'iiltlenince birçoltlan Ütedik- fİyorlar mı1 Yok•a birkaç ltifidir 
leri mükôlemeyi yapamamakta· de ayrı ayrı çağırıılarda ayrı ayrı 
dırlar. Bu böyle ola dur•un, diier memurlar Ü•tÜne mi düfiilmeltte· 
tara/tan telefon idaruinin ( ıchir· dir, pek belli delil amma, herhal· 
ler arıuı) büra.u ile aboneler ara· de e1111ellti .öaü .i:ac eöyle)'«ni iltin 
sındalti rnüncuebet te bu yÜz.den cide bulomıyor .,. .i:ae 11erilen IJCI· 

bir hQYli •er6İnlepaeltt-4ir. Şöy. adi arafhramıyor..,na:a. Bundan 
le lıi: dolayulır iti, bu büroya daha 111t1 

A.nltaratla bir numara ile görüı· bir dü:aen vermelt gerelttir. Hele 
meJr Ut..lifiniai aöylüyonımtu. Ankara ile lnanbul anuındalti 
$~ bir buçu.fr •aat •OFll'G aranı.a hatlardan yalnı.a birini renni ve G• 

•el«elini ltober ffriyorlor. Ne çer cele görüımelere verip tliicrini de 
re/ Bcldiyoraunu:a. Bir buçaJı .aat llalltın 6Örüpnelerine tahaia etmek 
geçtikten aonra çalırılmatlıjınıııı ile böyleliltle hraya ,irenlerin ye. 
görünce •oruyoraunuz: S~e aıra- rini acele v.ycı ,...,,.; müluileme
nı.a gelmedilini .,. ancak bir •aat lere 11emıiyerelt alemi bclrletme
•onra - beliti - wörüıebileceiiniııi malt çolt daha iyi olur. 
•Öylüyorlar. Tabii 6inirleniyorau- Yoltaa İfİni bir ,ünde giden m•k 
nuıı ve iMılaat İ•tiyoraunuz.. Size fU tuba b0ıraltmıyacalr kadar •ılrı--ıı 
ceuabı "eriyorlar: 1 b ,, ... 0 an ır adamı ölçüm, teraaüi ol-

- Rehni ve acele ,örüımeler 
araya ,inli. Ne yapalım?/ 
Memurların fÖ .. lerine itimat.ız

ldt •iüt•rm•lıt Ütemiyoru. Bôkin 
bu •Ö• ba.aan ltontrolii ,üç bir ı•· 

GOm rOk mClsteşarı 
Do§uya g itti 

Birkaç gtindenberi şehrimizde in· 
celemelcr yapan Gümrük ve inhisar
lar mUsteıarı Adil Okulda§, dün saat 
20 de Vapurculuk ~osyetesinin Cilm· 
huriyet vapurlle doluya hareket et· 
mittir. Müsteıar. Trabzon yolu ile Er 
zuruma &idecek, yol Üitündeki ~üm
rUklerl tcftlt edecekt1r. 

Adil Oku daşın doğu gezisi~ Tiırk
lran tecimsel iliJikliklcrinin geliıimi 
ile ilgilidir. MUstepr, iki devlt't arHın 
daki transit yolunun daha iyi iıleye
bilmeıi ımac:ile incelemeler yapacak 
ve komıular teciminin en çok faydalı 
aonuçlar vermeıi yo1 undı gereken tet 
birleri aı.caJrtır. Adil Olculdet dün 
kendisini CUmhuriyet vapurunda ca~ 
ren bir muharrirlmize ıezi etrafında 
izahat vermit ve demittir ki: 
"- Doiu ıeıimin amacı, Kraılclize 

ıUmrUk yönetıeainin aidceeii yeni 
yeri ıeni9letmek ve ıümrilf li oraya 
nakletmektir. 

Gezimin •Urdilfil sıralarda yol ilı· 
tündeki gUmrUlrterde inceleme ve 
kontrollar )'9pacaıım. Doluda yapıla 
cJk olan bu tcftit ve incelemelerin 
orada yeni kuru1acık Inhiur ve GÜm 
rUk kurulu,Jırile il&iıi yoktur. 

Henüz yilktek Kımutayda bulunan 
proje onaylanmadan önce birıeyler 
ıöylemek timdilik zamansız olur. Ba
kanlığrn düzenlediii proje kanun ha-

lini alınca bUtçe genitlili nisbetinde 
bazı değifiklikler yapılacaktır . ., 

Adil Okuldaıın doğu gezisi, bir ay 
sürecek ve müıtepr incelemeleri so
nucunu bakanlığa bildirecektir. 

dilrden bir ''ıon,, lraydhe izin kopa· 
rabildi. Bu sefer Nail Beyi mildUr· 
liik daire&inin sofasma ıetirmitlerdi 
ve g8rütmek daha kolay oldu. 

Cemile Nail beyi pencere kenarın
da köşeye çekerek dedi ki: 

- Şımdi beni iyi dinleyiniz. Ben 
ıenin oğlunu tanımadan evvel Tahsin 
Bey isminde bir tüccar tanıdım . Tüc
car mı, değil mi, ne iş yapar ben de 
bUmfyorum. Her tarakta bezi var. 

mıycıcalr ltadar bekletrnelt itim••· 
nin hOf görmiyeceli birıeydir. Biıı 
böyle clüıünüyonı.s. 

Siz ne dersiniz ? 

Evkafta ll§vedilen 
dlrektörlükler 

Evkaf direktörlUğUndeki son deği· 
tiklikler dolayıaile üç aylrk yeni bir 
kadro hazırlanmııtır. Bu kadro ile 
mahlulat, akaret, mebanil hayriye ve 
levazım direktörlük eri lağvedilmiş, 
itleri mümeyyizliklere verilmi§tir. 
Muhasebecilik ıubesi de muhasibi 
PJCsullUk haline getirilmiştir. Kadro 
harici Jmakılan l 12 camiin imam ve 
hadem~lerı Evkaf direktörlüğünce 
münhal olan yerlere tayin edilmeğe 
uaılanmıttır. Bunlardan hiç biri açık· 
ta kamıyacaktır. 

Kasımpa•a halkı ortaokul 
İstiyor 

Kasımpaşa ahalisi yıllardanberi bir 
orta okul istemekte, fakat bu istek 
bir türJii yerine getirilememektedir. 
Bu >·ıl orta okul çağına gelen talebe
nin bu semtlerde ~oeatm~·· .u. ; .... 
halk bir Clgrana 'Kultür Bakan'ıJına 
mUracaat etml terdir. Bu telgrafı ata· 
ğrya yuıy ruz : 

''Kırk bin nüfuslu Kasımpafa yıl
lardır bir orta mektep diye çırpınıyor. 
Vaitler, yıllar geçmesine rağmen ger
çeklesmiyor. Son ümidimiz Cümuri
yet hüki'ımetinin savın kültilr bakanın 
dadır. Nur bekliyoruz ... 

Yeni bir Direktnrlük 
Yabancı ar.Irk okulları için Ankara

da bir mtfdlirlilk kuru1masr hakkında 
yapılmakta olan incelemeler sonuç
lanmr' ve KUltlir Bakanl•f!•n da bir. 
yabancı azlık okulları dircktörtU~\l 
te"kn edltmi4'tir. Badema vab:ıncı az. 
lık okul irlerile bu direktörliik meş -
ı?uı olacaktır. Direktörtüte kimin ta· 
yin edileceği henüz anlaşılmamıştır. 

Zengin bir herif. Açıkçası bana göz 
koymuş. Ellilik, elli beşlik bir adam .• 

Cemile balo, esvap; apartıman, 
antika ıaat ve amcalık hikiyelerini 
olduğu gibi anlattı : parayı nasıl te
darik edecegini ıöyledi; fakat l:iun· 
lırı anlatırken Nail Beyin yüzünde 
beliren ıtiraz hazırlıklarını da aördü· 
ıü için onun söz söylemesine meydan 
bırakmadan, &ülerek likırdıaını fÖY· 
le bitirdi: 

M«1111m 
KUÇUK HABERLER 

BiR BROŞÜR VE ISTAN· 
BULUN TEMIZLIGI 

• Kültür yardırektörlerindeh Nu· 
rullah diın akşam Ankaraya gitmiıtir. 
Direktör Ankarada Bakan'ıkla temas 
edecek. ıehrimizdeki yabancı. azlık o
kulları hakl.mda sözlü izahatta bulu
nacaktır. l:ıu arada bu okullar• ait 
ögretmen kadrosu üzerinde de görııs· 
meler o'acak• ır. Nurullah birkaç gü
ne kadar şehrimize dönecektir. 

• Bazı yagların hileli olduğu ve 
kontrolsüz yumurta satıldığı görül
müştür. Bunun önüne geçmek için bu 
gibi madde"erin de hal binasında sat· 
tırılmaaı dlisünillmektcdir. 

• Lise ve orta okullara namzet 
kaydec.li1ip te §İmdiye kadar okullara 
gclmiyen talebelerin kayıtları silin· 
mekte ve yerlerine yeni '1lilrıqat e· 
den talebeler alınmak adır. Kayıtla
rın silinmesine sebep, okullarda ders· 
lcre ba,ıandığı halde talebenin buna 
lakayıt kalmaıı ve bundan batkıa da 
bu kalabalık durumda okumak iıte
yen talebelerin mektept1iz kalmaması
dır. 

• Son günlerde lise ve orta okulla· 
Ta yeniden §ubeler ilavesi kararlaştı· 
nlmrştır. Bu arada Haydarpaşa ve Is· 
tanbul erkek liselerinin birinci sınıf· 
larına birer ıube daha ilave edilecek· 
tir. 

• ltfaiyenin on üçüncü yddönümil 
bugün Fatih itfaiye direktörlügü bah 
çcsinde t8renle kutlulanacaktır. Bu 
sebeple dün itfaiye direk örlüğü bah· 
çesinde tecrübeler yaprlmıı ve bugU· 
ne hazrrll\nı1mrttır. 

• Gümrtikler genel direktörü Mah 
m~t .Ned'm, dün ak§am Ankaraya git 
mıştir. 

• Ulusal endüstri birliği genel he
yeti yakında yıllık toplantısını yepa· 
caktır. Bu toplantıda İJ kanunu pro
jesi üzerinde konuşma yapılacak ve 
birliğin noktai nazarı tesbit edilecek· 
tir. 

• Çocuk esirgeme kurulu merkeı: 
heyeti Cümuriyet bavramında. çocuk. 
lara yapılacak yardım üzerinde hazır. 
lrklanna devam etmektedir. 

• 7 Birinciteşrinde top1anacak <> 
lan Tıp kongresine iştirak edecet 
doktorlardan bir kısmı dün Ankaray4 
hareket etmişlerdir. 

• Eski lran eserleri kongresine it 
tirak etmek üzere Moskovaya gide:ı 
Türk heyeti şehrimize dönmüştür. 

• Tapu veznesindeki yolsuzluk ee 
vam etmektedir. lrsaliyeler üzerince 
bazı noksanlar tesbit edilmiftir. Bua
lar incc-Jcnmc.kted.ir. 

• Kı] mevsfmınin gelmesi dolay.si 
le harap olan bazı cami ve binalarıı 
Evkaf direktörlüğünce tamirine ba:
lanmıştır. 

• Miınhal olan Bursa Evkaf dire!
törlUğüne Ankara Evkaf direktörü 
Hulusi tayin edilmlıtir. 

"Seyyahin Şubesi,, bir broşür 
çıkarmış. lstanbula seyyah ge
tirmege yardımı dokunsun diye 
bir propaganda broşürü. Broşür 
giızel, baskısı, tertibi, tanzimi 
f ~vkatade. Kapak ve iç .kompo
zı_syonlarda Ressam Ali Suavi
nin yaratıcı eli büyük bir üstat
hkla dolaşmış. lstanbulun, hat
ta Uludagın en güzel manzara
ları. Fakat bu broşürde her şey
den önce göze çarpan şey temiz
lik. İnsan "İstanbul" adını ta
şıyan bu broşüre bakınca İstan
bulu yeryüzünün en temiz şe
hirlerinden biri sanıyor. 

N_e ~uhaf; İstanbul baştan 
aşagı pıs ve bakımsız bir şehir 
değildir. Beyoğlu yakasındaki 
ana caddeler bakımlıdır, temiz
dir. Şişli ve Ayaspaşada ana 
sokaklann pisliğinden şikayet 
eden çıkamaz. Fakat, yine ne 
tuhaf ki, yolcu getirmek için 
propaganda yapıldığı vakit ne 
Şişlinin. ne Ayaspaşanın resim-
1~~ ve fotoğraflan basılır. Çün. 
ku buralann manzarası tek bir 
Avrupalıyı celbedemiyecek ka
dar adidir. Buna kaf ılık resim
leri basılan semtler stanbul ve 
H~liç yakalandır. Sizin anlıya
cagınız en bakımsız yerler. 

:'Seyyahin Şubesi,, nin çıkar ... 
d_ıgı bu küçük broşür, bize şeh· 
rın asıl hangi yakalarına ehem
~~yet . vermek lazımgeldiğini 
goıterıyor. 

Ressam Suavinin resimleri 
seçmek ve temizlemekte gös
terd!ği zevki, şarbayhk, şehri 
temıdeme ve bakma politikası
n~ t~mel tutsa doğru bir yola 
gırmış olurdu. 

Orhan SELiM 

Hükumete haber vermed,. .. 
~ömi;I- ~u\."UK 

Kadıköy ortaokulu açılıyor 
Yeni açıla orta oku !ara talebe 

yerleştirilmesine devam edilmektedir. 
Son defa yeni Kumkapı orta okulu
nun talebe kadrosu 500 den 900 e çı· 
kanlmıı ve okulun ilk sınıfına yeni· 
detı"futiel~r 'iliV~ ~ilmiftır. Hadıkö
yilnae açılmasi kararlaıari ikınc:ı orta 
okulun tamiratı da bitmiştır. Onumüz 
deki paz4rtcsi günUnden itıbarcn bu 
okula talebe kaydına başlanacaktır. 
Fazla o arak bu okulda birinci, ikinci 
ve üçüncü sınıflar bulunacak, ayrıca 
bu sınıflara şubeler eklenecektir. Oku 
la henüz direktör tav~a+:. 
Bu_s~_.. . ... ıı: --nyıt ve Kaouı ge· 
• cıcse diger itlerle bir ilk tedrisat mU· 
fettiti menul olacaktır. 

JJUn Bahçe köyünde ıüphcli &örü· 
len bir doğum vakur olmuıtur. Köy· Binalar boyanacak 
de Haaanın nikihıız kansı 25 yaıla· Yapı ve yoJlar kanununa göre bina 
nnda Hatice dün bir çocuk doğurmuş tarın muntazam bır şekilde boyanma· 
tur. Duyulduğuna göre olu doğan yav aı lhımdır. Fakat tchirdeki bütün bi· 
ru, hemen gomiılmüş, köyün ihtiyar naların boyanması çok masraflı olaca· 
heyeti de buna izin vermiştir. Hadi- iından §İmdiye kadar bu cıhet tatbik 
ııe jandarmaya haber veri1ince izleme cdilememittir. Belediye yeni yapılı· 
baılamış.çocuğun ö!U dofuP. doğmadı cak olan binalar için ruhsatiye verdi
ğı anlaşılmak uzere tahkıkat yapıl· li ıaman bunların boyanmasını da 
mıştır. Işe genel uvamanlık ta el lcoy prt koyacıktıs:. Dığer binalar da ta· 
muş. hadisede suçlu ıHrUlen miiez· mir edildi ği zaman ve yavaı yavaı 
zin Hakverdi takip karıısrnda otta· boyattınlacaktJr. 
dan kaybo'muıtur. DUn, geç vakte 
kadar yapılan araıtrrmalara rağmen 1 
müezzin Hakverdi ele geçirilemediği Retim sergisi 
gibi, çocuğun nereye gömüldüğü de Italyada tahsil ctmiı kıymetli re1-
anlaşılamamr9tır. Sanyer jandarma umlarımızdan Sabri Fettah S Bırin
bolük kumandanlığı çocuğun anasını citeşrin cumartesi gilnu saat tlçte Gü
sorguya çekmiştir. Tahkikat ve araı· ı zel Sanatlar Akademisinde bir serıf 
tırma devam etmektedir. açıyor. Sergi bir hafta ı;urccektır. 

- Hiç gık deme amca beyi Bu iı 
böyle olacak. Ben Tahsin beyin iste
diği kiiıdr imzalayacağım. Sen bura
dan çıkacaksın. Ben annemi de, ab· 
lamı da kandırarak Taksimde otura· 
cağım. O zamana kadar Selim de bir 
ite girer. Evi ıatarız. Borcum çıkar
aa öderim. Belki de Allahtan saat sa
tılır. Ona bel bağlamıyorum. Anla
dın mı? Sizin itleriniz düzelsin de 
ben anneme ev de aattırırım, kenarda 
kötede biraz elmasımız da var, kor
kum yok. Anladın mı? Sakın itiraz 
edeyim deme. Bir lakırdı söylenen 
çok fena olur. Küçük dilini yutup 
oturacaksın. Eyvallah diyeceksin. 
Ben ıenin dilnyı ve ahret kuınım. 
Atsan da atılmam, satsan da satıl· 
mam. Selim neyse ben de oyum. An
ladın mı? Onu aldatmam beni Gözü· 
mlln içine bak bir kere hele •.. Tıh· 
sinle bir zorum olsaydı senin oğlun 
umurumda mıydı? Beyoğullınnda 
yan ıelir oturur, finı atardım. B8y· 
le hapishane kö§elerinde ıenin peıine 
dütınezdim. Şimdi ıenden istediğim 
şunlardır: Benim namusuma gilvene· 
cclcsin. parayı benim bulduğumu Sc· 
lime kat'iyyen söylemiycceksin, Tah· 
sinin imsinı ağzına almryacaksın. onu 
tanımıyacakıın, ismi geçerse bilme
mezlikten geleceksin. Işte bu kadar. 
Anladın mı ? Şimdi ver eJlni öpeyim. 
Fazla söz yok. 
Arkasını duvara dayıyarak, bUkül· 

müt diılcrile ve yoreun bir tavırla 

Cemileyi dinliyen Nan bey, titrek eli· 
nin 9ehadet parmatınr kaldırarak : 

- Bir tek ıözüm var 1 dedi. 
Cemile. o parmağı kalkan eli tuta· 

rık zorla dudağına götürdü : 
- Hayır! dedi. hiçbir ıozün ola· 

maz. Söylediklerimi oldugu gibi ka· 
bul edeceksin. 

- Kabul, evladım, kabul. .. Fakat 
inayet et 1 Bir tek ıözilm var. 

- Olmaz. 
- Kendime ait değil, ben kabul 

ediyorum, Selime ait bir tek söz • 
- Nedir? 
Nail bey Cemilenin iki elini bir 

avucu içine alarak : 
- Evladım. dedi, ıen daha tecrh· 

beıizsln, bugün .. 
Cemile onun ıS:ıUnU kesti: 
- Naaihat verme! dedi. 
- Naslhat" vermiyeceğim, başka 

bir ıey söyllyeeeğim: Haydi ben 
parayı nereden bulduğumu evladım· 
dan glzliyeybo. Ffkat Selim senin 
Tahsin beyle beraber oturmanı ne 
der? ne mana verir? sebep ve liizurıı 
nedir? Bu fedaklrlığı bilmezse blrta· 
kım acı şuphelere düşmez mi ? Dil· 
terse hakkı olma z mr? Ben de ağ ı• 
mı açmazsam. onu temın etmezserıı 
çocugun halı ne olur? Çünkli sevgıll 
karımın. krırmın hatıralarına yenıııtı 
ederim. Sdım seni seviyor, halind 11 

anlıyorum, düşün bir )ere evlldJ11I• 
kendini onun verine koyl 

r ATkası va ' 
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DAFLAQI 
BUGUNKU KAMUTAY 

·MUhim Yeni Kanunların 
MUzakeresine Oeçiliyor 

(Özel aytanmıa bildlriJOr] 

MMN,3 
Kamutay yamı mt on beşte toplanacaktır. Rumamedeld 

maddeler canlıchr •. s~el tahıalarla ailelerine a,.ı Rferberlikte it
lenen mÇlaım takibi ve hukuk davalarmm görülme tarzile kira 
ve ~ hak1armm ~ h•Jdnndaki kanun projesinin 
" bari:irah karanıameainin 13 üncü maddesinin tefairi baklanda 
~~ geri veri1melerine dair Bqbeık•nhk tezkereleri var-

yamı Cöriitülecek kanun llyilıa]an arallllda da demiryollan 
te~k '?h'liii h•kkmda1!l ~ukavele ve protokollara iJtihılnmıza 
dair liyilıa, l"'JllUiik ve inhiaarlar bakanlık vazife ve korum llyi
buı, potta, telgraf ve telefon memurlannm mUtelelail kefalet 
borçlan baklandaki llyiba göriifillecektir. Vakit mUuit Qluria 
liç aakert kanunda yapılacak deAiklikıere dair o'-- ••-:ı.&1ann 
&la görüş'Ulmaine geçilecektir. 'Nil& • 3 .... 

Finans 
Bakanl.ğı 
Teşkilatı 

Askerlik 
Kanununda 
Değişiklikler 

HABEŞ MESELE • 
1 

Romada Harp Borusu Çalarken Eritrede 
250 Bin Asker Taarruza Oeçecek 
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87 Denk tütün ırmışJar 
Babkeair 3, (Onı a~rmm bildiriyor) - Gönen tüccaııla

nndan Ali Keh1*lıR d~ 87 djqk ttltti ~. 
Hmulann Tırn~ kö,&nden İbrahim otlu Mehmet, Bil!f oi· 
111 Kehmet, Ati fe ZCbriya ile Ölman oflu Murat oldqğu mu· 
dana ç.....,tır .. z~ tahkikatı~ .. ~ 

lzmır 

Köylüye parasız t prak ven1di 
Arapkir 3, (özel a)'tarmUZ bildiriyor) - tJ~izin ,Zohr&p

tepe mabaJlainde bir bakır madeni için arqıınnaJar yapıbq, 
birkaç parça abDarak tabliJ için Keban llllldeniDe. gönderilıOif
tir. Atma denilea mm+akada dl kamttr w ps madenleri oklU
tu IÖylenınelctedir. Bu maclenlerin bul~ :YWlerdc fedd· 
at ,.,.caktır. 
Y~e yau.- elti "'*I ve ..,,. Y4=ri dıatıtJm tali

matnameame ı~ı=.=- ~· 1 .. 100 k6yliiye param bağ 
ve meyva yeri ., Bu topndclm alutw ctertıaı bat 
ve btıbge llalble ptir.mefe baıllmrıtarcbr. Toprakaıg ve a.z 
topraklı çiftçilere de borçlanma yasasına ıöre arazf verilmek 
tiJrere mefttt hazine topraklan teabit edilıneıktedir. 

VOSMAI 

,.--~~--------., -.LKLK-WWL;..<LtZPZWU<UWA,-

Ra.ntlıratlıı genr 
Bir IJm(Bınseı:. 
Açıımalıdul 

ICtııtil- 1- .ı......a liiUiri· 

~~ iliftwıriae _... 
ı,..,..; ,._,_ rlm'tlır. ..,.,.,.,, .. 
,..,.,... 4gp.-ıia ... ""' ... ... ............. , ....... ..,. ....., .............. ,...,,.. ,,...,. ,... ....,.,,,. ,.,..,,. -- ...... 

,. tealbn edilecektlt. 

S11rlar tamir ediliyor 
1-nbal ınarlarmm iyi ........... 
~ ilk ilk MniUat ,.,.,.., ....... 
M...,.~Jaarap olma1lt6peıe .,....._.,......,._tamir .... ....... , ....... ~ 
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İNGIL TERE DE SUAL 
SORUYOR 

Fransayı Uluılar Kurumu misakm. 
da.ki müeyyidelerin tatbikine imaloye 
sa.ıı,an lngiltereye Fransız hıikume· 
ti ,öyle bir sual aonnuıtu: 

J ta.lyaya kartı müeyyidelerin tatbi· 
kine raz ıoluuak, ıiz de ilerde Avru· 
pa kıt'asında taarruza geç~ her
hangi devlete kar~ı ayni müeyyidele
ri tatb:.k etmeğe muvafakat eder mi
•İniz? 

Frans.aıun bu ıuali aormaktaki he
defi, gimdiye kadar Orta Avrupa İı· 
tatükoıunun korunma51 hakkında 
müıbet bir taııııhhüde giritmekten ka· 
çınan lngiltereyi bu taahhütleri ka • 
bule icbar etmekti. lngiliz hükumeti 
bu manevraya kapJlmadı. Fransız ıu· 
aline kar~ı !kaçamaklı bir cevap ~r
di. Taarruza sebebiyet veren devletle 
birlikte yiiriiycrdc müeyyideleri tat • 
bik etmiyec.eğini bildirdi. Muahedıel~ 
ri bozan devlete kal'fı da nıiieyyide 
tatbiki doğru olmryacağıru ileri eür
dü. TaatTUz vukuunda hangi devletin 
Mbebiyet verdiğlni tayin edecek te 
lngil~e ~lduğuna göre, İngilizlerin, 
hangı vazıyetlerde müeyyideleri tat· 
bik edeceklerini tayinde ıerbeıtileri
ni muhafaza etmek iıtedikleri anlaşı· 
Jıyordu. Bu taarruza ıebebiyet ver • 
mek maddesi çok su götüren bir tef. 
•İr itidir. Malümdu1' ki, l talya, Al
manya ve Avuıturyanrn müttefiki ol
duğu halde G~I Savaıın baılangı· 
crnda bu sebebıyet maddesini ileri .. 
"rek l ttifakı Müselles madd.w.ı·ı ·~-

. b' "f "" e U• 
z~ne . ır vb-ı e terettüp ebtlediğini 
ıo~ ;"''ve ~taraf~alrnı§b. Yani Ce. ne ·~i"rn aılaıma.ından Avuıtur
~a vemenfman.yayı rneıuJ tubnuıtu. E-
0er aali Almanya il• b' .ı~ı_. ·· ..:~-'- .. ırüJ(te 
yu .... uCAte oluydı &avau 5-.:L· 
ııt ebeb' • :r- ır-u11ta-

n ·i .. 1>~t verdiğini ve ittifakna. 
:: 

1

1 e u~nne ~ldığı vazifeleri yapa
g nı soylcrdı. lngilterenin verdiği 

cevap~ ~ta Avrupa iıleri haldan· !• /kı ~ır f:uh.hüde ıiritmek iıı. 
.e t ~ netıcoaı çıkmaktadır. Jn

gılterenın Almanyaya bu yolda tem.i
ıı~t verdiianden Fıraımzlar ıüphe e
dıyc:w~~dı. ~u ceva.p, Franaenın fÜp
helertnı teyıt etmiıtir. 

Fakat timdi lngiliz hükumeti de 
~ka fÜpheli bir noktayı halletmek 
ıçın fTansadan bir ıual ıormuştur: 
lJ .. ,ıar Kuru1,11µ t taln • Jf abeı da· 
v~sını l-et:kik etmektedir. Müe · d ı na .... .ı.!•-' • • • • YYl e .. 
--~ ıçın attifalo iri ile 'bir b-

rar ~lir~ ~ren..nın buna ittirek 
eUec:e.,ı tabuda', Fakat karar vermez• 
elen onoe anının halya, lngiliz Clo
n~ına taanız edene, Fransa ln
-.ı~reve vm-d11n edecek 'd' '> 

ranı.a.run &n~11..... ) mı ır. 
maldaki h.ılrca !hedefi fn m:ı aor-
A ı .;ı_._ ' ı• ere ~ 

'rnaıt>:a arNın..._j miinaııebetlerin 
yakınlıgını anlamak iı~. lngilteren.in 
de Franıadan ıual aonnaktak' başl 
~ he.~ef i, f1"8.nıa ile 1 tal ya ar~sınd~: 
ilcı mu~ıebetl!rin yakınlığını anla _ 
rna~tan ıbaretb. Çiinkü ıhakibten L 
'V~l ıle ~uasolini ara11ndaki Roma ~ 
l"UJıneıınden sonra ltaıya • Fnın~ 
nuanaıehetJe.t"i İngiltere bakı d çele et . b mın an 
Y&mn ra.rengız ir tekil almıştır, ltal-
b. . .rra~aaya tecavüzi ve tedafüi 
J.~!_tı ı:_~ ıle ~ğla~dığı ?YİdiT. Fil-
~ voyfe bır ıuph • b'. b .... teyit d i.l eyı U$ utün 
vetlend~: de her halde çok kuv. 
devlet -k· :ınareler vardır. iki 

- anı naribi 1 • • '· lı :ziyareti · 1 _ ~e ermm aar,ıhk-
erı, a..111valın H be . . d 

Muııaoliniye U .. .. a t ışın e 
litika vaziyet~ tunu.'.1 yettiği v-e po. 
bette yardım •~u..Ut olduğu niıı. 
reyi Roma m:li\lc ı. Bunlar, lngilt~ 

'l 1 1 atından ıom-a Frar\-
~ 1 

ek t~r' ~~.rn~al<i münasebetJe. 

irın dsr ı k ~- ır ıttifak teklini aldı • 
ın an o~utmuıtur. ln 'Jte . 

H.bet davasmda bu de gı renın 
. . b' beb' ..aA rece ıwar et-

ıneaının ır se ı ""' budu E. 
... L~. d.ld' ... "b" L r. ger -.-urun e ı ıgı gı ı, ava) Hah . 
tinde Mu11oliniye sarih vaitte buelş ı
m 1 'l . un. uı v. ngı tewoenın tazyjJcj ._,.f•nn-
da Fransa bu ya,.dımı yapamazsa, ı. 
~al~a ·.Fransa ittifa!<ının bozulması 
ıhhmalı vardır. lngilterenin Fransa. 
dan aordufu ıual de Roma naülika. 
tında~ ~onra ltalya. FrM&a münase. 
betlerının mahiyetini öğrenmek içil\ 
bir isbndil mahiyetindedir. Bu aua) 
lra1'f11mda Lavalin zor bir vaz1yette 
kalacaiı meydal\dadrr. Çünkü eğer 
Fransa ile lta.Jya ara11nda bir ittifak 
varsa, fnuııa lngilterenin ıorduğu 
ıuale müıpet bir cevap venniyeuk
t.ir. Veremeyince de 1 ngiliz ,üphele· 
ri artacaktır. 

Sözün kııası ıudur ki, İtalya • Ha
beı davası bugün Fnnaanın ltalya. 
Y• kartı girittiii tuhhütJeri lngilte
renin de Almanyaya Y&Pbiı vait:len 
anlam.le: içfo bi1' politika manevrau 
teklini ahmtltr. - A. §. E. 

Romen uc;akları 
dün gittiler 

Ankarad.a bulunan dost Romen u • 
,ak filosu evvelki gece Eskişehirden 
tchrimize gelmiş ve dün sabah saat 
9,30 da Yeşilköyden Bükrcşc hareket 
:tmiştir. Doıt filo şehrimiz Hava ku
rumu üyeleri ile uçak ıübaylamnıı ve 
oır hava filomuz tarafından uğurlan
mıştır. 

T A N==============================================:::;::=:::;::;;:;:::;:: s 

YUNANiSTAN VE HABEŞ MESELESi 

Gemiciler italya Limanları 
için Eşya Almayorlar 

Atina, 3 A.A. -Alman havadis bürosundan: 
Y~nan gemi sahipleri, kaptanlarına İtalyan limanlarında veya 

bu lımanlar için eşya almamalarını tenbih etmişlerdir. 
.. Uzak şarkta bulunan Yunan gemilerine de sahipleri taraf mdan 

Su~cyş ~an~lından geçmeyip tlmit burnundan dolaşmaları için 
emır verılmıştir. Pire sigorta kumpanyalan, İtalyan ve yahut 
Mısır sularına yakın bazı mıntakalar için sigorta primlerini faz -
lalaştırmışlardır. 

Amerikada Deniz Manevraları 
.. ~.andiego1 3 A.A. - Kaliforniyanm güney kıyılarında geniş 
olçu~: ~ir deniz harp oyunu yapılmıştır~ Buna 2130 parça harp 
gemısı ıle yüzlerce uçak iştirak etmiştir. Cumurluk başkanı Roo
sevelt, bu oyunlarda hazır bulunmuştur. Bir Amerika cumurluk 
başkanının deniz manevralarında bulunması ilk defa vakidir. 

Bir Gemide 130 Çinli Yandı 
. Canton, 3 A.A. - Canton1un, Toungkouan yakinindeki bır neh 
rınde işleyen "S. Sen" gemisinde dün akşam çıkan yangında, ara
larında 25 aktris bulunan 130 a yakın Çinli yanarak ölmiiştür. 

Yangını çıkaran Çinli haydutlardır. Haydutlar evvela. sahil -
den gemiyi mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 

Yunanistanda 

Krallık İçin 
Çallşmalar 

Atina, 3 A.A. - Bir toplantı 
yapan halkçı parti üyeleri Çal -
darisi dinlemişler ve rejim me -
selesinin genoy yolu ile kotarıl
ması hususundaki hükumet si -
yasasını onaylamışlardır. Baş
kan ÇaJdaris, ta!ih demokrasi 
rejiminin ulusun dileği ile kuru
lacağı kanaatini yeniden izhar 
etmiştir. 

Krallığın yeniden kunılınast 
için savaşa girişmek üzcr:e bir 
20 kişilik komite teşkil edilmiş
tir. Eski bakanlardan Teotolds, 
MQvromihalis ve Konstantin 
Çaldaris bu komitenin üyeleri 
arasında bulunmaktadırlar. 

Toplantıda kralcılığın Yuna
nistanda yeniden kurulması için 
Başbakan Çaldaris'e tam ve 
",Qt'i salahiyet verilmiştir. 

' , ~ •• ,.,uriyetçiler Birliii 
Atına, 3 (Özel) - Dü.n biltün 

eski cumuriyet partileri liderle -
ri yaptıkları bir toplantıda cumu 
riyetçilerin gireceği bir ''Bütün 
cumuriyetçiler birliği,. teşkil et
mişlerdir. 

Zaiıniı'in iıtifaaı 
Atina, 3 (Özel) - Başbakan 

Çaldaris A tina basın üyelerine 
şimdiye kadar cumurbaşkanmın 
istifası meselesinin mevzuuba -
his olmadıgını ve bundan son ~ 
ra da olmak ihtimali bulunmadı 
ğını söylemiştir. Başbakan ay -
rışık gazetelerin istifaya dair 
yazdıkları haberlerin aslı olma
dığını söylemiştir. 

Lefkad adası mes'elesi 
Atina, 3 A.A. - Hüki1metçe 

alınan tedbirler üzerine, Lefkad 
adası bağcılan hoşnutsuzlukla • 
nnı bildirmişlerdir. Adada tam 
bir sükun iade edilmiştir. 

Evvelki günkü kanlı çarpış -
malarda iki kişinin öldüğü ve 6 
kişinin yaralandığı anlaşılmış -
tır. 

Yeni bir F ı·an11z kruvazörü 
Brest, 3 A.A. - 26 bin ton -

luk ilk Fransız kruvazörü Dun
gcrquete dün suya indirilmiştir. 

HOLANTSE 
BANK ... ÜNi N. V. 

''Hollandache 2ank • Unie N. V.,. 
nin Genel Direkt8r1Uğilniln, geçen 
sene gib.i % 3 dividand dağıtılmasını, 
19 Teırınlevvel ı 935 tarihinde Ams· 
terdamda toplanacak olan hissedarlar 
heyetine teklif edeceğini haber aldık. 

Bu banka, bUyük mikya1ta mUna· 
sebetlerini artırmıştı. Ayni zamanda 
"N. V. Hollandsche Bank voor 
West - lndie., flatın almakla §Ubelcl'İ · 
nin adedini çoğalttı. Satın aldığı ban
kanın ''Caracas.. (Venezuela) ve 
"Willemstad., (Curaçao Adası üze • 
• inde) ıubeleri 30 haziran ı 93.5 tari
hinden beri yeni unvanlan altındil it
lemektedırlt'r. 

Tahsin Uzer 
Erzurum da 

lspekter doğuda 
incelemelere 
başladı 

Erzurum, 3 (Ozcl aytarımız bildi
riyor) - Üçlincü Genel ispekter Tah 
sin Uzer, yanındaki danışmanlarla be 
raber Erıııncandan 'ehrimize gelmi~. 
incelemelerde bulunl1\uştur. Tahsin 
Uzer, Karaktlse, Beyazıt, Iğdır. Kars, 
Ardahan, Artvin, Rıze yolu ile incele· 
melerine devam edecektir. U~üncü 
genel ispckter, kendisini Erzurum 
lrapısında kar§ılayan Erzurumlulara 
Başbakar 'l ııeHimlarını bildirmiş. do
ğu illerimızin bayındırlık, tarım, kül· 
tlir ve diğer alanlarda !rabuk ilerleme
si için 8nemle çalııacafını söylemiş· 
tir. Erzincandaki incelemelerini biti· 
ren su n:ıühcndiskri Tahsin Uzerle 
görütmÜ§ler, kendisine izahat vermiş
lerdir. Su mtihendialeri, Erıurumda 
elektrik istihaali için hangi &udr.n is· 
tifade edilebileceğini gözden geçire· 
ceklerdir. Bu maksatla Tortum şelale· 
si dcı getilecektir. Iğdır ovasıııı11 su
lanmuı i9i, ba9anlacak meseleler ara-
sındadır. 

isf;nbuldan 
Bugün 39 
İtalyan Gidiyor 
Şehrömizdekl ital· 
yanSar toplandllar 
İtalyan ordularının Habeş 

topraklarına tecavüze giriştik • 
leri haberini alan İtalyan Konsa 
loshanesi evvelki gece şehrimiz
deki bütün İtalyanları .Kazadi
talyada toplamıştır. Toplantı -
da ilk önce İtalyan konsolosu 
hazır bulunanlara seferberlik 
ilan edildiğini bildirmiş ve buna 
dair bir de söylevde bulurunuş · 
tur. 

Bundan sonra salondaki rad
yo açılarak Mussolininin evvel
ki gün Romada verdiği nutuk 
büyük tezahürat ve heyecanla 
dinlenmiştir. 

Musolininin nutkundan sonra 
salonda hazır bulunan bütün İ
talyanlar clbirliğile Mussolini • 
ye bir telgraf çekerek yurtlan -
nın bu büyük hareketi için her 
zaman hazır bulunduklarını bil
dinnişlerdir. 

Bugün şehrimizden 39 İtalyan 
gönüllüsü Citadibari vapurile 
İtalyaya hareket edeceklerdir. 

Bundan başka şehrimizde di
ğer gönüllülerle askerlik çağın
da bulunanlar için İtalyadan hu 
susi bir vapur geleceği söylen -
ınektedir. 

Şehrimi?.deki İtalyan okulu di 
rektörü doktor Ferraris cumar
tesi günü saat 18,30 da Kazadi
talyada Doğu Afrikasr hakkın -
da bir konferans verecektir. 

/ 

Yugoslavyanın 
Yeni 
Ankara Elçisi 

Branko LaJUtreııitch 

Yugoslavyanın yeni Ankara 
elçisi Branko Lazarevitch, oııü
m üzdeki cuma günü Belgracidan 
istanbula gelecektir. 

Evvelce Yugoslavyamn Var -
sbva elçiliğini yapmış olan 
Branko Lazareviç, Yugoslav 
diplomasisinde pek çabuk ve par 
lak surette ilerlemiştir. 

1883 yılında Negotine'ı1e doğ 
muş olan Lazareviç, orta ve yük 
sek tahsilini yaptıktan sonra, 
1911 de Belgrad üniversitesi e
debiyat fakültesine girmiştir. 
Bundan sonra bilhassa Roma ve 
Pariste bir senelik staj yaparak 
ekonomik ve siyasal alanda ça
lışmıştır. Balkan harbinde ve 
büyük harpte ihtiyat subayı ola 
rak hizmet gördükten sonra, 
1916 da Korfu adası basın büro
su şefliğine atanmıştır. 

Lazareviç, 1'918 de, Vaşing -
ton eliçiliği sekreterliğine bi -
raz sonra Şikago General kon -
solosluğuna getirilmiş, bundan 
sonra Yugoslavya işgüderi ola -
rak tekrar va,ingtona dönınU. 
ve 1928 de Tiran orta elçisi 
olmuştur. 1926 da ayni vazife 
ile Arnavutluktan Praga gitmiş 
ve 1929 da Yugoslavyanm Var
şova elçiliğine atanmıştır. 

Bulgar Kralını 
•• 
Oldürmek 
isteyen Şebeke 

[Baş tarafı l incide] 
ihtiyat küçük zabitleri reisi 

Rabeff de krala ~arşı küçük ih • 
tiyat zabitleri tarafından yapıl
mış olan sadakat yeminini ha -
tırlattrktan sonra bu küçük za -
bitlerin tamamen hükumdarm 
ve hükumetin emri altına teha
lükle koşuştuklarını söylemiştir. 

Hükumet taraf mdan ilan e -
dilmiş olan tedbirler mucibince 
polis suikast teşebbüsüne işti • 
raklerinden dolayı ekserisi Zve
na grubu ile çifçileriıı sol kana -
dına mensup kırk kadar sivil 
tevkif edilmiştir. Ayni zamanda 
iştirakleri kendi itiraflariyle de 
sabit olan 15 zabit de tutulmuş
tur. Bütün mevkuflar adliyeye 
verilmişlerdir. Yapılan araştır -
~alar esnasında ele geçen ve -
sıkalar isyan hareketini" hazır -
hyanlarm kral, kraliçe, kabine 
azası ve kırk kadar zabitı öldür
mek niyetinde oldukları anlaşıl
mıştır. Bu zabitlerin isimleri tev 
kif edilmiş olan diğer zabitlerin 
üstlerindeki listede çıkmıştır. 

Büti.in memlekette tam bir sü
kun vardır. Hükılmetin şiddet
li tedbirleri vilayetlerde de bu 
canicesine hareketi takbih eden 
ahalinin tasvibine uğramakta -
dır. 

27 aübay yakalandı 
Sof ya, 3 A.A. - Emniyet di

rektörünün söylediğine göre, 
Velc;;cf'in, yabancı bir ülkeye sı
ğınmış olan cete başkam Dovcc 
Uzunof ile temasta bulunduğu 
meydana çıkmıştır. Şımdi Sofya 
da bulunan Uzunof'un kral ve 
bakanlara karşı bir yagınc (su
ikast) tertibine memur edilmiş 

Telgraflar 

·italyanlar üç koldao da 
taarruza geçtiler 

Roma, 3 A.A. - İtalya Doğu Afrikasındaki İtalyan Slı komu
tanlığına, bazı sevkülceyiş noktalarının işgalini istilzam edebile
cek güvenlik tedbirleri alması için emir verdiğini Uluslar Sosye
tesine bildirmiştir. 

iki Ordu Nihaqet Karşılaştı 
Adiıababa, 3 A.A. - Habeş kuvvetleri, 1 talyan kuv· 

vetlerine doğru ilerlemektedir. lki kuvvet araımda te· 
maı şimdiden hasıl olmuştur. 

Top Ateşi Başladı 
Londra, 3 (A.A.) - Adisababada Royter muhabirinin ver

diği bir habere göre, Adua'nın şimalindeki mıntakada bulunan 
Habeş kumandam Ra Seyoum ağır toplarla İtalyan hatlarına ateı: 
açmıştır. 

Cenevrede Protesto Ettiler 
Lonclr.ı, 3 (A.A.) - Adua ve Adrigat'ın bombardıman edild~lerine 

dair alınan haberler teeyyüt etmektedir. Reuter Ajanıının Cenevreden bil· 
dirdiiincı göre, Habeı hükumeti baıkumandanı Ru Seyum Ulwlar S01y .. 
ı .. ine bir te1ıraf aröndererek bu bombardımanları tiddet:e protc to etmiı
ve yan:lım İ•temiıtir. No a, ina.an vw ~ı :zayiatının muhim olduğuna işa
ı-et etmekte ve bu bombardımanm hala devoun eylediğini bildirmektedir. 
Nota, Ogadlln eyaletinde de harbin b.ıladıjını ilave ediyor. Burada sava· 

ıın merkezi Aıemen'di1'. 
Arisababa, 3 A.A. - Taarruzun başladığını bildiren haberlere 

göre, İtalyan uçaklarının Adua ve Adigrat üzerine yaptıkları 
bombardımanda birçok evler yıkılmış ve pek çok kadın ve çocuk 
ölmüştür. 

italyanlar Bozguna Uğrad 
Adisababa, 3 A.A. - Rcuter ajansı aytarı bildiriyor: 

1 talya aleyhine beslenen hisler, en had noktasına var-
mıştır. 

Sarayın balkonuna çıkan imparator, kılıç ve tabanca-
larını çekmiş olan binlerce kişilik muazzam bir halkın 
haykırışları ile karşılanmıştır. 

Burada söylendiğine göre. Adoua ve Adigrat arasın· 
da Jgame•ya doğru ilerliyen İtalyan kuvvetleri bozguna 
uğramışlardır. 

Cenevreye Çekilen Telgraf 
Cenevre, 3 A.A. - Habeş Dışişlcri Bakanı, Uluslar Sosyetesi 

genel sekreterine, konseye bildirilmek üzere, aşağıdaki telgrafı 
çekmiştir: 

"Ras Seyun (baş kumandan) tarafından bu sabah imparator • 
luk hükfunetine çekilen bir telgrafta İtalyan sü~l uçaklantıJil 

Adua ve Adigrat'ı bombardıman ettiklerini ve bu bombardnna
mn, aralarında birçok kadın ve çocuk bulunan sivil halkın ölü • 
müne sebep olduğunu bildirmiştir. Ayrıca birçok ev de yıkılmış
tır. Halen Agamen vilayetinde de bir muharebe başlamışur. İtal
ya tarafından Habeş topraklarına yapılan bu tecavüz, imparator· 
luk sınırlarının ve Uluslar Sosyetesi paktının çiğnenmesi de .. 
mektir.,. 

imparatorun Söyledikleri 
Adisababa, 3 A.A. - Habeş imparatoru demiştir ki: 

"Habeşistana gönderilecek silahlar üzerine konulmuş olan 
Ambargonun derhal kaldırılması lazım geldiğini sanıyoruz. Çün
kü İtalya bizi yalnız tehdit etmekle kalmamış, son haberlere gö
re, birçok noktalarda sınırı geçmiş ve Adua ile Adığrat'i bombar
dıman etmiştir. 

Topraklarımızı sonuna ladar müdafaa edecegiz . ., 

ltalyanlar Ne Diyorlar ? 
Roma, 3 A.A. - Basın ve propaganda Bakanlıgından: 
İtalyan uçaklarının kalabalık merkezleri bombardıman etme • 

leri ncticesınde birçok insan telef olduğuna dair Habeş iınparato· 
ru tarafından verilen telgraf, modası geçmiş ve kötü niyetle va • 
zılmış bir tevil telgrafıdır. 

EJli Bın Habeş Askeri 
Adisababa, 3 A.A. - Harar bölgesinde. Zeila ile Cicıga yolu 

üzerinde elli bin kadar Habeş askerinin tahşit edilmiş olduğu bil
diriliyor. Mühim mikdarda silah ve cephane kamyonlarla taşın· 
maktadır. 

Adisababada Coşkunluk Var! 
Adisababa, 3 A.A. - İtalyan truplarının sınırlardan iseriye 

ilcrlemi~ oldukları haberi, büyük bir hızla yayıldığından, burada 
şiddetli bir coşkunluk vardır. 

Adisababa, A.A. - Habeş hükumeti, Musaali dagı yakınla
rında çarpıfmJlar oldutuna dair dönen dedikodulan yalanla -
maktadır. 

olduğu sanılıyor 
Dün ögleden ıonra sorguya 

çekilen V elçcf, polise verdiği ifa 
dede, yabancı ülkelerde yaşama 
ğa gücü yetmediğinden Bulga· 
ristana döndüğünü söylemiştir. 

Onun neler hazırlamakta ol -
duğunu haber alan hükumet 27 
şüpheli sübay tutsamıştır (tev· 
kif etmiştir). 

illerde daha çok kimselerin 
tutsanmış olduktan kcstiriliyor· 

Bulgar İatikli· 
linin yddönümü 

Sofya, 3 A.A. - Kral Borısin on 
yedinci ve memleket istıklalinin yir-

mi yedinci yıldönUmu miln s b tile 
bu aabah Sofyada bütUn h ku;ııet er• 
kanı huır oldutu halde büyuk bir 
iyin yapılmıştır. 

Varnada. kral ve kraliçenin huzu
runda merasim yapıtmııtır. 

T ochef'in bir nutku 
Sofya, 3 A.A. - Bulgar ajansı bil· 

diriyor: Ba§Vt'kil Tocheff radyo ile 
neşredilen bir nutkunda, önUne geçı
len suikastın memleketin hayatını tcb 
dit eden rr:ııhiyettc bır tc:ıebbiıs ol • 
duğunu ve bu suika&tm de birtakım 
bcyinsizlcrm ~hsı hır!;! rının mahsu
lü oldu~unu soylem tır 

Başvekil nutlcund memleket için 
de sükun ve asayişin muhafaza edi
leceğini temin etmi•tir. 
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-~·- • : ···- Y~n: ~a~mut BALER En Pahalı ilaç 
Hava Kesılmıştı. Fakat Yelkenlerımızı I şletecek Yazmrn başlığını göı-ünce: 

- Bu ilaç olsa olsa, altın şırınga-

B u /a b i /i yorduk lar~de~~yiniz. Altından daha çok pa-
...,.. halı olan radyum bile, kullanmakla 

Kadar Rüzgar 
-11-

Orada, tekrar demir taramak 
tehlikesine maruz kalmamak i
çin bütün zincirleri koyuvere
rek çift demir atmıştık. Zincir
ler biribirine dolaştrğı için bun- j 
lan çözerek demiri yukarı al
mak haylice müşkül bir iş oldu. j 

Artık lüz;,:msuz kaybolan on 
dakika bile bize on gün k~dar 
uzun geliyordu. 

Burada kaldığuruz üç gün zar 
fında kotramızm çok kıymetli 
makinisti Hami, İparm İstanbu
la geldiğindenberi tam bir şekil
de açılarak kontrol ve temizlik 
yapılmadan makinesini baştan 
aşağı sökerek kontrol etmiş ve 
bulduğu birçok eksikleri yerine 
koyarak makineyi bir saat gibi 
işler bir hale sokmuştu. Aruk 
herhangi bir müşkül seyirde, 
motörde birkaç kere tesadüf et
tiğimiz ufak tefek arrzalara uğ
ramıyacağımız kanaati tamami
le hepimizde hasrl oldu. Adava 
bocalama sığınarak bekliyen 
kotramızdan iki gün arka arka
ya dışarı çıkıp şehirle saatlerce 
temasta bulunduğumuz halde 
liman, sıhhiye, polis muamelati
le hiçbir şekilde alakalandınI -
mamaklığımız bizi şaşırtmıştı. 
Halkından bu kadarını umma -
dığnnız bu kolaylığı görerek ay
rıldığımız şirin (Tinos) adası 
bizde cidden unutamıyacağımız 
bir hatırayı yaşatacaktı. 

Yelkenlinin bordamızdan ay
rılmasından azami on dakika 
sonra, saat on dörtte Tinos'dan 
hareket ettik. Bütün yelkenleri
mizi açtık. Havanın şiddeti ke
silmesiı:ıe rağmen yelkenlerimi
zi işletecek kadar rüzgar bulu
yorduk· Herhangi bir anzaya uğ 
ramadığımrz takdirde önümüz -
de yirmi, yirmi dört saatlik bir 
yolumuz vardı. Havanın bu du
mmundan bilistifade geceyi gün 
düze katarak hiçbir yerde dur -
madan ve eğlenmeden yürüme
ğe karar vermiştik. Yelkenlerle 
beraber motörümüzü de işlete -
rek azami süratle seyretmeğe 
başladık. 

Mükrim mutat ahengi olan 
bir hasta öksürüğü mecalsizliği 
le seslendi: 

- Bana bakın yahu ! Y ellren
ler damacanda mı? 

Niyazi: - Camadanda mı 
demek istiyor. Zihni evveldir ma 
şallah. Tabirleri plak gibi ka
par. 

Mükrim devam ederek: 
- Biz orada kaç kaloma zin

cir saldıktı! Sandallao da mata
foralardan içeri almamışız. Bir
den bire bir hava patlarsa ne ya
parız?. 

Niyazi: - Herif bir fırtrna 
aaha yese esfan baide şahadet
namesi alacak. Daha kaç tabir 
öğrendin? Çabuk say da kurtu
lalım bari. dedi. 

Artık havarun tam manasile 
"dindiğine kani olan arkadaşlar 
biribirlerine keyifli keyifli şaka
lar yapıyorlardı. 

Rüzgarın hafif esmesinden 
istifade ile, Tinos'un yeşil sa-· 
hillerini yakından görerek; Sa -
kızdan hareketimizde fırtına ile 
karşılaşmadan evvel tutmak is
tediğimiz, (Andros) boğazına 
doğru yükseliyorduk. Adalarde
nizinin çok mühim geçitlerinden 
biri olan bu boğaz ta Çanakkale 
den kopan rüzgar ve akmtılan 
(Eğriboz) sahillerile kendi ara
smda sıkıştırarak, esen şimal 
rüzgarlarında, akıntısının süra
tini yedi mile kadar çıkardığı ve 
böyle havalarda yirmi otuz par
ça geminin Haristos limanında 
günlerce hava beklediği çok de
fa vaki olurmuş. 

Bu geçit yelkenlilere pek mü
sait bir yol olmadığı için hrtma
ya yakalanınca Mikoni boğazın
dan geçerek daha salim ve em-

' niyetli seyretmeği muvafık bul
muştuk. 
Akşam. grupu parlak, kırmızı 

\"e dumansız gördük· Orhan 
Asan gene meşhur kitaba dav-

' \ ~! 
~·. hemen hemen hiç tükenmek bilmedi-

~ ği için, gene benim söyliyeceğim ilaç 

ı' 
ı 

~ kadar pahalı olamaz. 
· · ·. Bu en pahalı ilaç otomobille gez-

\ 

\ 
\ 
\ 

'"';ti;: 

Dalgalatdan biraz başı~ı dinlen dirmeh imkanı ha$ıl olduğu -zaman 

ranarak grupun renklerini kita- len yol üzerinde birçok vapur -
bile ayar etti: lar ve yelkenlilere rastgeldik. 

- İşte grup dediğiniz böyle Etrafımızdan aşağr yukarı geçi
olur. Bak güneş batarken bu yorlardı. Rüzgarla beraber ölü 
renkler görqndü mii, ne denizde deniz de kesildi. Deniz gümüş 
hareket, ne de rüzgarda bereket bir tepsi gibi parlak, dümdüz ve 
olur. Artık korkmayın, d.aYfJ.lllll· hareketsiz kaldı. Şafak güneşiJe 
eledi. gözümüzü a~tığ~ız Y.aman Mak 

Gruptan sonra Steno lJoğazı ronisi fenerini bordalıyorduk. 
batısından geçtik. Tedricen gü- Bir saat sonra Atina kıörfezine 
zelleşen hava doyulmaz birşey döndük. Arkadaşların hepsi de 
olmuştu. O akşam kaç gündür keyif ve neşe ile kalktılar. 
hasretini duyduğumuz güverte- Saat sekizde Pireye bir saat 
nin cennet zevkine kavuştuk. Ye mesafede olan Gulyalmeni lima
meğimizi yukarıda yedik. Ilık nına demirliyecek ve orada kot
ve sakin geçen bu gecede arka- ramızla beraber, hepimiz temiz
daşların birçoğu gene güverte - lenecektik. Y ediğimiı kalın de -
de yatmağı tercih ettiler. nizlerin biriktirdiği tuzlu rutu -

Gece yansından sonra (Zea) betli yeşil bir küf tabakasma 
adası istikametine geldiğimiz bürünen kotranın pirinç aksamı:> 
zaman rüzgar hafif karayele çe- dışı, güvertesi, kamaraların içi, 
virdi. Ve sabaha karşr Andra bo her tarafı adamakıllı temizlene
ğazı hizalarında biraz ölü deniz cekti. Sonra bizim hepimizin de 
yaptı. kotra gibi ayrı ayrı temizlcııme-

Geceyi hic uyumadan dümen ğe, parlamağa ihtiyacımız var -
başında geçiren Kamil kaptanın dr. Biz de tam manasile küflen
yerine uyanan Fazıl geçti. miş sayılabilirdik. Hele Rü~tü -

Herkes seferin nihayetlerine nün kaç gündür bıyıklarile bera
doğru vardiyasını ve vazifesini ber yüzünü çerçeveliyen sP.rt sa
söyletmeden yaptığı gibi, arası- kalı kolay kolay dökülür şey de
ra dümende görülen zikzaklara ğildi. Milletin eli SakızdanLeri 
da art1k tesadüf edilmiyordu. ilk defa sallanmadan ustura tu
Ortalık ağarırken Mataban ve tacaktı. 
Atina körfezinden İstanbula ge· [Arkası var) 

Fırtınada dümen kullan mak hayli meseledir. 

ı 
Klişe Atölyesi 

Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapılır. 

Ucuzluk, çabukluk, iyi, temiz ve 
güzel iş 
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mektir. Otomotıü bir yerden bir yere 
gitmek için pek pahalı gelmezse de, 
ona sık sık, her gün binerek gezmek 
en sonunda elbette pahalı olur. 

Otomobil geznıes.i göğüs hastalık
larında, en ziyade uyuşuk veremde 
pek iyi bir ilaçtır. Açık bir otomo
bilde, saatf:e kırk, elli kilometre hız
la, gezen hastaya bir neşe gelir, i§ta
hı artar 1 uykusu düzelir; yollarda 
toz yoksa öksürüğü pek azalır. Riıtu
bet olmaması da, tabii, bir şarttu. 

Müzmin bronşit, nefesdarlığt, kuru 
zatülcenp hastalıklarında da otomo
bil gezmeleri pek iyidir. 

Bütün bu iyilikler, otomobil hızla 
giderken havanın daha çok miktarda 
teneffüs edilmesinden ileri gelir. Bir 
de bu hastalar adetleri üzere, akci
ğerlerinin bir kısmr ile nefes alırlar. 
Ciğerlerin bir kısmı i~lemeden durur. 
Halbuki otomobilde ciğerlerin her ta
rafı işler. 

Açık otomobilde giderken, yazm 
bile, kalın elbiselerini giymek, batta
niye ile, batta kürkle örtünmek elbet
te lazımdır. 

Mide hastaltklarmm birçoğuna. 
müzmin inkıbaza, romatizmaya, gut 
hastalığına da otomobil gezmeleri iyi 
gelir. Hele sinirli hastahklara, kan
sızlıktan sinirleri bozulmuş olanlara 
ôtomobildc gezmek çok iyidir. Onla
rın ağrıları çabuk geçer, uykuları, 
hemen diizelir. İradeleri ilkin zayıf
ken gitgide kendilerine hakim olur· 
lar. 

Kalp hastalıklannda otomobil gez
meı:.inin - otomobili hasta kendisi 
kullanmazsa - iyi veya kötü hiçbir 
tesiri yoktur. Fakat ''Hünnakı sadır,, 
hastalan için öyle değildir. Otomobi· 
lin htzt onlarda hastalık buhranının 
gelmesine sebep olabilir. Bundan baş
ka tansiyonu pek yüksek olanların 
da, otomobil hızlı giderken, nefesleri 
daralır. Göz hastahklarma da otomo
bil gezmelerinin zararlı olacağı şüp
hesizdir. 

Kalp ve göz hastalıklarından baş
ka. otomobil ile gezmek pek iyi bir 
ilaçtır. Bunun büyük bir kusuru, her 
keseye elverişli olamamasıdır. 

Lokman Hekim 

r f FÖ.eii:'" ö;:=·it;;~~s~n.;-· .. · 
Tifo ve paratifo hastalrklarma tu
ulmamak için ağızdan alınan tifo 

1 haplandrr. Hiç rahatsızlık vermez. ( 
i Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. --6766 

Dr. A. KlJT-iEl: 
Karaköy Topçular caddesi N .33 
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Yedinci icra memurluğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ev eşyası 8-10-935 tari

hine tesadüf eden salt günü saat 9 
dan 10 a kadar birinç_i açık artırma 

suretile Beyoğlu Tarlahaşı Hüseyin 

ağa mahallesi Kireçhane sokak 23 

numaralı hanede satılacağndah talip 

olanların mahallinde hazır bulunacak 

memuruna müracaatları ilan olunur. 
(15160) 

ZA Yl - Galata ithalat gümrüğüne 
ait 25349 numaralı gümrük ithalat 
beyannamesine ait 2516 kuruşluk ve 
431278 numaralı depozito makbuzu· 
nu zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskis.inin hükmü o\madığt ilan olu
nur. LEFTER ELEFTERlADlS 
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llinlar için hlncılık Sirketleriı:uı mil· 
racaat edilmelidir. 

KUc;ük lllnlar dojnıdao doğruya 
ldarcmızce alımıbilit 

Küçük iHinlarm S saurhtı bir defalık 1 
30 kuruştur. S taurdaıl fazlası ıçin sa· 
tır ba§ma 5 kuruş alınır. Bir defadan 
Fa:zta için vek<lndaıı %10 lmrus lndirllir 
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Bir Hizmetçi Kızın Çocuğu 

Mühütdandan Sümer imzasile bir 
dul kadın bize şöyle bir mektup yazı
yor: 

" ... Zevcim geçen yıl bir kalp sek
tesinden öldü. Altı sene beraber ya
şamıştık. Çocuğumuz olmadı. Onu 
~ayatmda sevdiğim gibi öldUkten 
sonra da hala başka birile evlenmeyi 
aklımdan geçiremiyecek kadar sevi
yorum. Fakat bundan iki hafta evvel 
ziyaretime gelen bir hizmetçi kız be
ni harap edecek ifşaatta bulundu. 

''Bu kız iki yıl önceye kadar yanı
mızda çaltşmıştı. Kocamla aralarında 
bir münasebet olmasından hiç şüphe
ye düşmemiştim. Halbuki o kocam
dan bir çocuğu olduğunu bana haber 
vererek bir buçuk yaşında bir çocuk 
gösterdi. İki gözü iki çeşme yemin 
ederek .çocuğun babası zevcim oldu
ğunu söylerken bu karıyı ve çocuğu
nu tekmelerle evimden kovacaktım. 
Bunun yalan olduğuna o derece e· 
rnindim. Fakat çocuğa dikkatle ba· 
kınca içimde derin bir şüphe uyandı. 
Çocuğun gözleri, burnu ve ağzı tıpkı 
kocama benziyordu. Sonra aklıma bir 
gece geldi. İki buçuk sene evvel zev
cim basta, yatakta yatarken bir gece 
yarısr nasrlsa odasına girdiğim zaman 
bu ktzt baş ucunda karyolaya otur
muş olarak görmüş, bir hizmetçi kı
zın efendisinin karyolasına nasıl otu
rabileceğine şaşmı~tım. O zaman bu
nu kmn terbiyesizliğine ve hastalı
ğmdan dolayı koca.mm rnüsamahası
na vermiştim. Fakat şimdi bunun ma
nasını anlıyorum. Bu sabık hizmetçi 
kızın benden istediği çocuğuna yani 
kocamın çocuğuna yardım idi. Ustü 
başı bendı=n daha düzgün olan hiz
metçiye ,hiddet ve nefretle baktrm: 
'"Al çocuğunu. defol buradan!,. de
dim. Koğdum. Şimdi içimde derin 
bir şüphe var. İki haftadanbcri bu
nu düşünüyorken bir de ondan mek
tup aldım. Kocamın maaşından çocu
ğuna düşen hisseyi mahkemeden 
istiyeceğini yazıyor ve böyle mah
kemelere lüzum kalmadan benim dü
şünüp taşınıp kendisine ya toptan bir 
para vermemi yahut kocamın çocu
ğuna bakmamı istiyor. Ne yapacağr
mı şaşırdım. Siz ne dersinizJ 

Bic-~ 1cışınaabir çocuğun 
gozlcrini veya ağzını kocanıza ben
zetmeniz bir şey ispat etmez. Belki 
bu kadının bütün iddiaları yalan ve 
şantajdır. Sizden para koparmak için 
yapılmış bir tu:zaktıı:. Onun m~hke
mede bu iddiayı tevsik etmesine de 
imkan yoktur. Yalnız evinizdetı çık· 
tıktan sonra 1,<e çocuğunu doğurur
ken kocanızın himayesini, daha sonra 

Aaliye birinci hukuk mahkemesi 

ticaret kısmından: 

Dirnitri Resopulosnn Galatada Top 

çular caddesinde 72 No. da "Asta Li

midet,. şirketinde vadeleri gelmiş ve 

protestolan yapılmış senetlerle olan 

alacağının ödenmediğinden ve §irke

tin ticarethanesini ahere devir ve ö

demelerini tatil ett~inden bahisle ve

kili avukat Bodos Kalınoğlunıın ika

me ettiği resen iflas davasının 30-9-

onun tuttuğu bir evde oturdutunu ve 
onun tarafından ziyaret e.lıldiğini 
iddia ediyor ve bunu ispat<> mukte
dir olduğunu söylüyorsa s?.bı\: hiz
metçinizle anlaşmanız doğru olur. 
O zaman kimbilir nasrl bir kdzanm 
mahsulü olan çocuğa yardım da bir 
vazifedir. 

• 
Eski sevgıden eser kalmadı mı? 

Aksa raydan Faruk imzasile: 

''Yirmi yaşındayım. Bir buçuk se• 
nedcnberi bir kızla tanışıyor ve sevi
şiyorum. Biribirimizi o kadar sevdik 
ki, bir gün ayrıisak deli gibi oluyor
duk. Kızı birkaç defa lıaşkalarının 
istediğini fakat kıim re klettiğini 
öğrenoim. Bana da nişaularımzm.ızı 
teklif etti. Rıkat her defa ıında aile
me haber vermek bahan.'!sıle savsak· 
ladım. Fakat artık beni':ll bu lrıza 
karşı hiçbir eev gim kaim td1. O ise 
beni çılgrnca seviyor ve s.!r.. beni bı
rakırsan bP.n yaşıyamam .. diyor. Bu 
krzdan kurtulıoak için n'.l'>t! hareket 
edeyim?,. 

Acele etmeyiniz. Sevmediğinizi sa· 
nıyorsunuz ama bakalım bu zaımunız 
sizi aldatmıyor mu? Sevişenlerin <;<>
ğıı sevdiklerinin kendilerini delice 
sevdiğinden ı;min oldukça kendi ala· 
kalarından şüpheye düşerler. "Ben 
oııu sevmiyorum, artık ondan sogu• 
dum. Ama o beni hala deli gibi sc• 
viyor,. derler. Fakat bir kere de se'/• 
dikleri ayrılmıya razı olursa iş deği· 
şir. Sakın, siı de bu halde bulunm1-
yasın1z? .. Soğudunuzsa aynlmakıan 
korkmaymız. Fakat dikkat ediniz ô 
eğer kız da bu ayrıhşa aldmt etmez
se etekleriniz tutuşmasın. 

• 
Açılamıyan ıevgiı 

Anlıara, Altındüıiın R. N. yazt• 
yor: 

"Ben aile dostlarımızdan bir genel 
seviyorum. Hayatımız hemen her 
gün beraber geçiyor. Kendisine bir
çok defalar onu ı:ıevdiğimi söylemek 
istedim. Fakat her defasında sözümii 
kesti ; başka lakrıdı karıstırrke Rı. 

b ~ ··- -.uı ~crn;ırr oa 
ge~ıK ~ağladığını an1amıyacak kadar 
bön değildir. Ne yapayım?,, 

Madem ki halinizi sezdiğindtl) 
eminsiniz ; demek ki ya sizin vaziye
tinizden istifade etmek, sizi daha 
çok tahrik etmek istiyor; yahut bu 
sevgiyi kendi menfaatine uygun oııl
mıyarak kapatmak istiyor. Onun 
fikrini anlamak için kalbinizi açma
nıza ve onun kaçamak yapmasuıa 
meydan vermemeniz daha doğru 
olur. .-

111 Hayatın neşesi 1 

!. 

Din~ olmaktır. 

ıHORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutlan 
c:iirıc;:l~!?tirir 

935 tarihli muhakeme gününde müd- ı 
iKTiDARSIZLICil 

dei vekilinin huzuru ile icra edilen 

muhakemesinde müddeaaleyh şirkete 

ve 

berayı tebliğ mübaşiri marifetile gi:>n 

derilen arzuhal sureti ile davetiye 

varakasına mübaşirinin verdiği şerhte 

müddeaaleyh şirketin mezkur mağa

zayı devir ve tcrkeyledikleri ve şir- 1 

ket hali tasfiyede 'Ve tasiiye memuru • 

Bel Gevşekliğini 
giderir, yaşamak neşeailll iade 
eder. Eczanelerde bulunur. lı-

1 tanbuld.a fiyab 150 kuruş. Taf
silat için Galata Poata kutusu l'i 

1255 1 

.~ ~ . 
7716 

Niko Kalfopulo bulunduğu ve ikamet 

gahlarr meçhul olduğu yapılan tah -

itikattan anlaŞilmış olduğundan arzu• 

hal ve davetiyenin müddealeyb şir -

kete H. U. M. kanununun 141 inci 

maddesine tevfikan illnen tebliğine 

ve emri muhakemenin 9-10-935 çar

şamba saat 14 de talikine karar ve -

rildiğinden şirket azalarının ve gerek 

tasfiye memurunun yevmi :ne.zkuda 

dinlenmek üzere mahkemeye gıolrue-

' leri ve aksi halde gryaplarmda nll.l· 

hakemenin devam ve rüyet olunacağı 

mahkeme divanhanesine asılan arzu· 

İstanbul 7 inci icra memurluğ~ • 
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen arpa, buğday, yulaf ve 
saman 5-10-935 tarihine tesadüf eden 
cumartesi günü saat 10 dan 11 e ka• 
dar birinci açık artmna suretile Ye
şilköyde istasyon civarmda Aya Ma-
ma çiftliğinde paraya çevrileceğinden 
talip olanların mahallinde hazır bu· 
lunacak memurun<\ müracaatlan ilan 
olunur. (15144) 

-- ·-
hal sureti ve davetiyenin tebliğ ma ... 

kamına kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. (15162) 
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Levski Bugün 
Cumartesi Federasyonun 1-taz\r\adığı 
Takımla, Pazara da Fener - Güneş 

Muhtelitiyle Karşılaşı 
. Haber verdiğimiz gibi Bulga- 1 
rıstanm en kuvvetli takımı olan .~ 
ve Bulgar ulusal takımının özü- , ~ l~ii 
nü teşkil eden Levski bu sabah 
şehrimize gelecektir. 

. Levski ilk maçını yarın, Tür
kıye - Rusya spor temasları için 
~ederasyonun kampta çalıştırdı 
gr ve hazırladığı futbolcülerden 
Yapılacak bir takunla oyniya -
c~.k, ikinci maçını da pazar gü
nu, Fenerbahçe - Güneş muhte
litile yapacaktır. 

Yarınki maç, Ruslara karşı 
oyniyacak takunın denenmesi 
mahiyetindedir. Kampta çalı -
şan futbolcüler İstanbulun en 
kuvvetli takımlarına mensup en 

iyi ve tanınmış oyuncular oldu
ğu için bunlardan teşkil edilmiş 
takımın Levski ile yapacağı maç 
muhakkak ki, çok enteresan ve 
güzel olacaktır. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre, aıa~adarlar, Balkan gü -
reş şampıyonası ve Balkan o -
yunlarından sonra bir de güzel 
bir futbol maçt seyretmeğe su • 
samış meraklılara uygun gel -
mek üzere açık tribünleri 25, ka 
Pah tribünleri 50 kuruş yapmış
lar, daha yüksek fiatlarla da nu 
maralı yerler hazırlamışlardır. 

Federasyonun hazırladığı fut 
bolcUierden yapılacak taknnın 
nasıl olacağını bilmiyoruz. Fa
kat bu takımda yer alacakları is 
rarla söylenen f utbolcüler kale
ci Ne~det, Yaşar, MeM:et ~e: 
~at, ~ıkret, Naci, Niyazı. Lutfı, 
Ibrahırn, M_ünevver, Şeref,. Fa -
ruk ve Rasıhtir. Her halae bu 
maç her şeyden evvel Ruslara 
karşı bir deneme olduğu için fe
derasyonun en kuvvetli bir se
kil bulınağa çalrşacaö-1 wnulabi-
lir. ı:. 

Bulgarlar topu ısrarla kovalı
yan çok atlet ve nefesli sporcu -
lar olduğu için, bu maçın munta 
zam b!r k~mpta çalışılmış bu -
~u:ıdugu bır sıraya gelmesi çok 
ıyı olmuştur. Çünkü şimdiye ka 
~ar Bulgar futbolcülerile yaptı
~ız maçlarda onların bize üs
tun olduktan bu dayanıklık ve 
nefes tarafında bir d'!nklik mey 
d~na ge~miş olacaktn·. Bu teva
zu~. temın ~d.ildiktert !onra fut_ 
b_?lun teknığı noktas~d b. _ 
Z 1 .. .. 

1 
an ı 

ını on ara ustun o ~ d 
muhakkaktır. ugumuz a 

Bununla berabıer 

Fenerbahçe - Günef lııtbolcüleri son seyahatlerine 

atletik meziyetleri yüzünden 
Fenerbahçeyi iki defa 2-1 yen -
miş bulunmaktadır. 

Yarınki maçtan sonra Pazar 
günü Bulgar takrmile Fenerbah 
çe-Güneş muhtelitinin yapacağı 
maç ta önemi itibarile yarınkin 
den aşağı değildir. Burada Ser
vet ve Bükreşte Yuventus ta -
kımlarına karşı çok güzel oyun
lar çıkaran ve Romanyada Türk 
futbolü hakkında fevkalade bir 
intiba bırakan bu takım, kuvvet 
le muhtemeldir ki, bu sefer de, 
tuttuğu yolda büyük bir adım 
daha atmış olacaktır. 

İyi bir hatıra olarak burada 
kaydedelim ki, F. C. Milano gi
bi İtalyanın en kuvvetli takımla 
rmdan biri Bükreşte oynadık -
tan üç gün gibi pek kısa bir za -
man sonra Bükreş gazeteleri Fe 
nerbahçe - Güneş muhtelitinin 
oyunu için "bir sene var..ki, Bük 

reş bu kadar güzel bir maç sey
retmemiştir.,, cümlesini büyük 
bir samimiyetle yazmıştı· 

Bu maçların diğer önemli bir 
tarafı da şu olacaktır. Bu sene 
Balkan kupası maçlarına girme 
dik, girmediğimizin sebebi de 
futboldaki kuvvetimiz hakkında 
belki de haldı bir şüphedir. Bul
garlar ise Balkan kupası maç -
larmda en fazla varlık gösteren 
lerden biridir. Şu halde gerek fe 
derasyonun hazırladığı taknn 
ve gerek Fenerbahçe - Güneş 
muhteliti iyi sonuçlar alacak o
lurlarsa futboldaki kuvvetimiz 
üzerine beslenen şüphe silinecek 
ve belki ele önümüzdeki sen~ BaJ 
kan futbolünde hakiki yeritnizi 
almak üzere Balkan kupası maç 
larma girmekliğimiz zarureti an 
!aşılacaktır. 

Her iki takımnnıza şimdiden 
muvaffakiyeı.Ier dileriz. 

Kara Joe Louis Zampara 
"Max Bear,. i Nasıl Vendi 

- !rlaks Bear'la Joe Louis maçından bir enstantan• 

. ~açından üç saat evvel kendi \ "Şu zavallı eski fantazi bok -
sı gıbi zenci bir kadınla evlenen sörü Maks Bear'in birdenbire 
ve kansına güzel bir galibiyet düşüşünde komik bir taraf var. 
Y.üz görümlüğü vermek •. hızile Bear eşi bulunmaz bir alaycı 
rınge çıkarak Maks Bear ı pas- olarak tanınmıştı. Tahammül 
tırmaya. çeviren . ~ene~ boksör edilmez bir yüzsüzlükle zampara 
Joe Louıs bu galıbıyetınd~n son lık ederdi. Ringte bile. dayak 
r~, Avrupa gazeteleri dıyorlar attığı çok zaif hasımlarla eğle • 
kı: nirdi. Hele iki maç arasında, se-

"Bir seneye varmaz, bu zenci, fih bir hayat sürer, kendisine 
Braddok'u da yıkarak dünya hayran bir bölük kadının orta _ 
şampiyonluğu tahtına oturur, sında icer, dans ederdi. 
meşhur zenci boksör Jak Con - Kendisine ilk ihtar, hafif bir 
sonun zorla kaybettiği yeri yine hasım saydığı Braddock ile yap
beyazlardan alır., tığı maçta gelmişti. O zaman da 

Boksla alakadar olanlar bilir yak yedi ve şampiyon ünva -
ler ki, Jak Çonson "beyaz kadın rum kaybetti. 
ticareti,, ile itham edilerek Bu ihtarı anladı mı? Bilinmez, 
şampiyonlukta!: .iskat edilmişti. her halde huylarım kaybetme -
Fakat söylendıgıne göre Ame - di. Adet olduğu üzere, Joe Louis 
rikahlar bu yeni zenci Boksör le karşılaşmadan evvel gazeteci 
Joe Louis'i sev~~~ktedirler ve lere dedi ki: 
bunun için Loms ın Jak Con - - Bu zenci nıi, pöh! Ona mes 
son'un akibetine uğramaması leğinin en glizel dersini verece
muhtemeldir. ğim, yere devireceğim, dişlerini 

Avrupa gazeteleri diğer ~araf kıracağım ve bir daha da benim 
tan Bear'le alay etmektedırler. gibi bir beyazla dövüşmeğe töv

HAKYERLERi 

Çocuğunu Boğan Ananın 
Muhakemesi 

Kumbara ikramiyes 
alan .vavrular 

Şişlide, bir doktorun yanında söyledi. 
hizmetçilik ettiği sırada, aşçı Mahkeme. öteki şahitlerin 
Hüseyin isminde birinden ni - dinlenmesi için duruşmayı baş
kahsız olarak doğurduğu çocu - ka güne bıraktı. 
ğunu iple boğup öldürmekten • Randevü evi işletmekten 
suçlu Bekir kızı Servetin dün a- suçlu Muzaffer isminde bir ka
ğrr cezada duruşmasına başlan- dının duruşması, dün birinci ce 
dı. zada yanıldı. Muzaffer, cürmü-

Servet, çok bitkin bir halde meşhut yapıldığı gün evde olm~ 
idi. iki jandarmanın ortasında dığmı söyledi. 
mahkeme salonuna girdi. Ha - Mahkeme, şahitlerin çağını -
kim, suçluya, bu işi nasıl yaptığı mas1 için duruşmayı başka güne 
nı sormuştu. bıraktı· 

Servet, anlattı: • Niyazi isminde bir şahıs, Ba 
-Çalıştığım evde Hüseyin is lıklı Rum hastanesinin boş bir 

minde bir aşçı vardı. Bu ad~m kovuşundaki pencere çer~evele
beni kandırdı· Gebe kaldım. Çok rini çalıp götürmek istediği bir 
utanıyordum. Çocuğum do~un sırada yakalanarak, adliyeye ve
ca ne yapacağımı şaşırmıştım. rilmiştir. 
l(~l\d\tne malik de~ildim. O~u, • Geçende, bir gece, Mersin 
boğa~ma bir ip geçırerek bog - vapurile üç kardeş ismindeki mo 
durn ·•• tör arasında Marmara açıkların 

Suçlu ~a bu esnada mahJ:e - dan, bir kişinin bo~ulması ve 
meye ,. ı d ~ 
- "erdi · \stldasın a çocu - motörün batmasile neticelenen 
g~n. kendiılf · d n öldüaünü id- bir çarpışma olmustu. 
dıa ediyordu ıtı e ::. - .. 

Hakim Su~t . . . t Buna ait tahkikat evrakı, bi -
mıyan sö.zl d • h\t biribırım tu_ rinci sulh ceza mahkemesine ve
ru olduğun~ se~v:atıg\sinin dog rilmiş ve dün iki taraf kaptanla

Servet "bilın· ttet\ sordu. rı ve bazı şahitler dinlenmiştir. 
hını verdi ve de~f k~lll.. ceva · Mahkeme, bu işi, iiç kişilfü bir 

- Benim biraz akıll'll hey'ete havale etmiştir. Hey'et-
zorum vardır. Bunu evct ~rı da ten alınacak rapora göre hare -
hepsi bilirler. Ara sıra e ~Icr-irı ket edilecekti.r: . . 
kendime güler, kendi kend~11cli t Dün 8 incı ıhtısas mahkemesıne 
ağlarım! nıe 10 cin ve esrar satıcısı getirilmiş-

tir. c~unlann içinde birkaç ~efa mab-
Bundan sonra, bazı şahitler knnı Q\an\ar da vardır. MuJdat, Mu

dinlendi. Bunlardan ev sahibi :zaffcr , 1 • .,ra Kenan, Mehmet, ls
Ayşe, Servetin gebe kaldığın - ~ı. ~ı~: ..... Y~ni tbrahim ve Hasan 
dan son dakikaya kadar haber - ısııntcrin~~. ud~\ann ilk durusma-

ları dUn - 1 fi ~ k ,. ahit 
leri olmadığını, onun bir gün ço Ierin dinf:Pıln\t\tır. Muha ekme § •. 
cuğunu doğurup sonra da öldür kalmıştır. cnrn~ri i~in baş a gune 
dü(!ünü ögw rendiklerini kendisi - • S b k 

t • a ı al . ·ı d n 
ne sorulunca Servetin,· itiraf et· Nuri Ko"'p ·· 1

•• l'anKesıcı er e ' runun . k 
tiğini, lesinde Manoı is ~ .. küdar . 1~ ~-

-Evet! Çocuğumu boğazına cebinden parasın~1"t.ıe bırmm. 
ip geçirerek boğdum .. Dediğini kalanmış, adliyeye ;,~-!lc:.rı ya ~ 
=======================r-;..:1ı~işt\r. 

deki cumartesi günü bü~ 
turnuvası başlayacaktır. Şch~~ 't~rıis 
en kuvvetli oyunculannm iştirak~1~i11 
ceği bu turnuva çok alôka cclbetrnek: 
tcdir. Cumartesi günü prognmını a§c\. 
ğıda ne§rediyoruz: 

lam mecburiyetile söylenmiş ol
ması varittir. Çok müt~vazi ve 
çok sade bir boksörden halk hoş 
!anmaz) 

Maç oldu. Bear merkep sudan 
gelinciye kadar dayak yedi. Zen 
ci kendisini haşlartıaya çevirdi. 
Ertesi gün de Bear'in irnzasile 
şaşılacak bir diyev okundu: 

- Mazeretim yoktur. Mağ -
lUbiyet hakkımdı. Çok zampara
lık ettim; maçta hiç ·yoktum gibi 
bir şey, iyice dayak yedim. Louis 
benden çok kuvvetli: fakat ben 
ona kızgın değilim. Yarın evle -
niyor, mesut ol..ıasını candan 
dilerim. 

Bu değişiklik samimi ise gü
zel bir şey. Fakat on iki dakıka
sı beş milyon frank eden bok -
sörler karşısında insan bunun 
da bir reklam olmasından korku 
yor. Öyle ya: "Dünyanın en mü
tevazi boksörü., ne güzel! Doğ
rusu. bu da, şampiyonluk gibi 
bir Unvandır nihayet.,, 

Dağcıhk klübünün 
büyük tenis 
turnuvası 

Saat Oyun 
14,00 Cimcoz vs. D. 
14,00 Feldman vs. A. 
14.00 Jaffe vs. Kris. 
14,45 Armetage vs. Necip. 
14,45 Suat vs. B. 
14,45 Baldini vs. Ziva. 
ı 5,30 Arcvyan vs. C:.. 
15130 Neşet vs. Alaeddin. 
15,30 Bambino vs. E. 
16,15 Vedat vs. Mahmut. 
16,15 Şevket vs. Tarik 
16,11 Necmi vs. F. 
17,00 Mcdoviç-Mango vs Jaffe • 

Bambino 
17,00 Neşet-Feldman vs Alaeddin 

ve diğeri 
17,00 Suat yahut B. vs Baldini ya

hut Ziya. 
Turnuvanın sonunda kazanan oyun 

cuya ilbay tarafından bir kupa verile
cektir. 

Boks şampiyonluğu 
Brüksel, 3 A.A. - Boks dün

ya şampiyonluğu için muteber 
sayılan bir maçta Amerikalr 
zenci Charles Good Frey, Bel -
çikalı Pierre Charles'i, sayı he-

~·"""""'_,,sabile .. .. et "i.r: 

Pakiz.e ve kardeşi Ya~ar 

Memlekette arttırma fikrini geniş
letmek maksadile ve muhtelif kur'a 
larla kumbara sahiplerine her sene 20 
bin lira mükafat dağıtan Türkiye Iş 
Bankasının l•Tcsrinievvel 1935 kur'a 
smda 207 kumb;ra sahibine 5,000 li· 
ra isabet etmiştir. Bu kur'ada 1000 li
n:.lrk birinci mükafat? Sirkecide Şeref 
oteli sahibi Bay Ahmcdin kızı 12 ya· 
şında Bayan Pakize kazanmıştır. Sul
tanahmet ilkokulunda besinci smıf 
talebesi olan Bayan P4kiz~ kumbara 
keşidesinde kazandığını ilk evvel ga
zetecilerden öğrenmiş, bu güzel haber 
den bütün ev halkını ve komşularını 
haberdar etmiştir. Bayan Pakizenin 
olduğu gibi kardeşi Yaşarın da bir 
kumbarası vardır. İkisinin de §İm· 
c1iye kadar toplanmış paralan l 00 li
radan fazladır. Bu defa başlarına ko
nan talih kuşundan sevinen aile crka
:11 bu parayı asla dokunmayacaklarını 
ve Pakizenin yüksek tahsili için kulla 
nacaklarını söylemektedirler. l.ş gan
kasmrn bu defaki keşidesincle birinci 
ikramiyeden maada 250 liralık diğer 
bir ikramiye 100 er liralık 1 O, 50 şer 
\lra1ı1< 20 ve 10 ar liralık 17 5 ikra-
miye çıkmıştır. • 

Evkaf barem.i~d~ yapılacak 
değı,1khk 

~ttlt-ra 3 tO:zel la:ytıi~z .~il~~ı:!· 
~or) _ • ı.~f genel dırclctorlugu, 
ıdar-.· li.vr.ı> ı· d 1 cak d -· ;-ır11rı m cetve ın e yapı a 
cgışıkJi1tıchare . \an layı"ha kamu· 

tay ruz re (\aıt o . h··k~ 
nan-ıca· lınmı~ ıken, u u-met tarafınd 111e a .1 .. 5 tenmiştir. G <trı bir tcz\tere 1 e gen 1 

• 

dan bu husu~~cı dirc\ttör\ük tarafın· 
yeni bir ıayihna hı\~ıt:ianmı~ .buluna~ 
önümüzdeki günfeı-r0Jcai ve bır cetv. 
lecektir. de k°'ltlutaya verı· 

~ 
KUÇUK ANK 1 
HABERLe~~A. \ 

' ) 
k 

•
1 
~nka.ra, 3 (TCan) - Sıhhat Ba 

an ıgı musteşarı cnevrede top! -
cak Uluslar Sosyetesi Hıfzıssıhh:n:
mitesi toplantısına hiıklımetimiz na~ 
mma iştirak için hareket etti. 

• Ankara, 3 (Tan) - Ankara Sıt
ma mücadelesi doktorlarından Şera
feddin Bilecik merkez hükumet dok
torluğuna. Bayındır hasta evi eski 
doktoru Yasin Şakir Bayındır mcr -
kez doktorluğuna, Pınarbaşı doktoru 
Faik !mro:za, Petürk~ doktoru Ham
di Rizeye tayin edilmişlerdir. 

• Ankara, 3 {'fan) - lstanbulda 
bu1unan Sovyet tecim mümessilliği 
Akarada bir şube açmağa karar ver-
miştir. 

• Ankara, 3 (Tan) - K~ndirin zi
rai ve sınai bir şekilde inkışafını te
min etmek ıçin 1spartada tetkiklerde 
bulunan mütehassıs Tobler, oradan 
Malatya ve Antebe geçerek buraya 
dönecek, raporunu hazılayacaktır. 

• Ankara. 3 (Tan) - Finans tet· 
kik bürosu direktörlügüne divanı mu 
hasebat baş murnkıplnrından Zeki 
tayin edilmiştir. 

•Ankara, 3 (Tan) - Üzüm kutu
mu direktörü İsmail Hakkı İzmirde
ki üzı.im vazıyetini izah etmek üzere 
bugünlerde gelecektir. 

• Ankara, 3 (Tan) - Divanı ml.ı
hasebat birinci sınıf murakıplarından 
Feyzi Talat ve Mustafa Kamil baş 
murakıplık1ara, ikincl sınıf murakıp
lıklardan Turhan, Mitat, Sadi birin
ci smıf murakıplıklara, katiplerden 
Kemal, Seniha ve Haydar, birinci sı· 
nıf sekreterliklere terfian tayin edil
edilmişlerdir. 

• Ankara, 3 (Tan) - Gümrüklc:t 
ve İnhisarlar Bakanı Rana Gazi lise
si kampına giderek, Rus futbol takımı 
ile karşılaşacak olan takımımızrn ek· 
zersi.zlerinde lıulundıı. 

• Ankara, 3 (1'an) - Uray oto· 
büslerindc lise talebesı dahıl olmak 
üzere, talebeye ytizdc elli tenr.ilat 
yapılması kararlaşmıştır. Bu l:arann 
ayın on beşinde tatbikine baslanacak 

h.vız ki bu Levs'k·' Unutmama-
• 1 ta 

Bu alaylı yazılardan birini a- be ettireceğ-im. 
klediyoruz: (Vakıa bütün lıu sözlerin rek- . ta~ ,. 
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• • • A a ım ır ı ır s ersenız aç a-
ı n g ı ltere Sdahlanmahdırl rınızı Kısa Kesin, iyi Tarayın! 

Le Journ.aPdan: 

Emniyet meselesi günün en mühim 
meselesi haline gelmiştir. Bununla 
beraber 1914 ten evvel emniyet keli· 
meai bizim için manasız bir şeydi. 
Lord Roberts'in beliren tehlikeden 
memleketini haberdar ettiğinden ve 
ilk defı olarak Britanya adalan için 
emniyet istediğinden dolayı ifrat ve 
taassup ile itham edildiğini hatırlı· 
yorum. Bugün emniyet kelimesi, bü
tün dış babnlıklann parolasıdır. Ni
çin? Çünkü hava kuvvetleri bugün 
büyük bir ehemmiyet almışlardır. 
Hava kuvvetlerinin bugün büyük bir 
tehlike teıkin ettiğini bütün vatan· 
da§lar a.Jilamıılardır. Fakat 1914 te 
böyle değildi. 

Eski hudutlar bugün mevcut de· 
iildir. Bunun neticesi olarak herkes 
eskisinden daha gergin bir hal.de ya
pmak mecburiyetinde kalmıştır. Nis· 
bi bir emniyet elde etmek mümkün 
olabilir. Fakat bunun emsali es.kisin
den daha az olacaktır. 

Gariptir ki, arsıulusal emniyeti te
ıis etmek için bütün devletlerin sar
fettikleri gayretlere rağmen, durum 
bug~ mütareke zamanından daha 
gergin bir haldedir. Filhakika bunun 
sebebi de yok değildir. Versay mua
hedesinin beşinci maddesi pek müte
azzım bir tavır takınan Almanyanm 
isteklerine lrarşı duramamıştır. Dik
tatörlük milleti susturmuştur. İki 
payitahtta toplanan fazla miktarda 
altın arsıulusal tecimi kötürüm bir 
hale getirmiı ve birçok memleketle
ri mahvetmiştir. Bundan ba~ka daha 
birçok sebepler de vardır. Fakat bun
lann halkın, Qelki de birkaç saat 
içinde malının, yurdunun yıkılacağını 
cömıekten doğan korkusudur. 

Uluslar kurumunun koyduğu teda
vi usullerine rağmen bir türlü gideri
lemiyen bu asabiyete asla şaşmama
lıdır. Avrupa her şeyi olduğu gibi 
görüyor ve diplomatların ahengi te
•İsinc muktedir olamadıklarrnı anlı
yor, o, bu derde bir çare aramanın 
artık faydasız olduğuna kanaat getir
miştir. 

Mademki umumi bir silahsızlanma 
ile emniyeti tesis kabil olamıyor, o 
halde bu hususta ne gibi tedbirlere 
başvurmalıdır] Bundan şu şayanı te
essüf neticeye nrıyoruz ; Silahları 
bırakacak yerde aksini yapmak. İşte 
bugün biz buraya varmı~ bulunuyo
ruz. 

lngilterenin yeri nedir? İngiltere
nin bugünkü mevkii bütün dünya 
münaka~larında muhakkak surette 
birinci gelir. İngilterenin nüfuzu, 
manevi, sosyal ve ekonomik mesele
lerde hep üstündür. Fakat biz daima 
bu mes'ut durumda kalabilir miyiz? 
Nüfuzumuza güvenerek Avrupa barı
§rDT teminde devam edebilec~ğimize 
emin olabilir miyiz? Buna inanmak 
betbahthğında bulunacak olursak 
dünyayı ateşe veren sa[derun1ar o1-
mut oluruz. Son savaş öu umumi a
tetin bir mukaddimesi idi. Aldatıcı 
bir emniyet içinde uyumadan işlere, 
imtiyazlı mevkiimizden ve cepheden 
bakalım. 

tehlikeleri atlatmış olduğunu görüyo
ruz. Şimdi, bütün dünyanın bu fela
keti durdurabileceğimiz ümidile, bize 
teveccüh etmesinde şa§ılacak ne var
dır? Omitvar oldukları müqdeotçc, hü
k\ımetlcr hep lngfüerenin fikrini so
racaklardır. 

Bunun sebebi basittir. Bugünkü nü 
fuzumuz lki noktaya dayanryor: 
Harp sonrası güçlüklerini bertaraf 
etmek hm.usunda gösterdiğimi% mu
vaffakıyet ve hükumet adamlanmızm 
barışı kurtarmak için gösterdikleri 
doğruluk ve namuskirlık. Eger ümit
ler kaybolacak olursa bütün bunların 
hiçbir kıymeti kalmıyacak ve bütün 
nüfuzumuz kat'i surette ortadan kalk 
mrş olacaktır •. Kendi kendi.miti al· 
datmıyalrm. Eğer harp yalnız imkan 
dahilinden çıkıp da kat'iyet kespcde
cek olurs.-1 kara, deniz ve hava silah
ları ba~ döndürücü bir süratıe fazla
laşmış olacaktır. Eğer bu kuvvetler 
ba§lıbaşına arsıulusal müzakerelerde 
bir rol oynıyacak ve vahşi olıruyan 
kuvvetten herk~ nefret edecektir. 
İşte o zaman lngilterenin fikri ciddi 
telakki cdilmiyeccktir. Çünkü o za
man ona bugünkil kıymeti veren &
millerden mahrum kalmıt olacaktır. 

Seyahate çıkarı. diplomatlarımız ne-

zaketle yapacakların tavaiyelri ordu 
kuvveti ve hepsinin en korkuncu o

lan hava kuvveti ile sağlamlaştmnı
yacak olurlarsa, gittikleri yerlerde 
iyi bir kabul göremiyçceklerdir. İşte 
hakikatin çıplak olarak ifadesi budur. 
Eğer lngilter.•nin bugün hava kuvve
tinde beşinci geldiğini söyli,yccek o
lun:ak bu hakikat bir kat da~a acı o
lur. Bunun neticesi olarak İngiltere 
de herkese sözünü geçirebilmek kuv
vetini kaybetmiş olacaktır. 

Her programın faydalı ve mahzur
lu tarafları vardır. Eğer müdafaa va
sıtalarımız için milyonlar sarfetmiş 
olsaydık, finans bakımından iyi bir 
durumda bulunmryacaktık. Biz, si
lahsızlanma işinde, cesurane bir su
rette, fakat boş yere mücadele ettik. 

Eskiden uzun saçlı ve kısa düşiln· 
ceJi şairlerle alay edilirdi. Bu sözde 
latifeli bir kelime oyunundan maada 
bir hakikat mevcut olduğuna inana
lım mı? Şüpbesİ2: inanalım, çünkü 
İngilterede çok ciddi bir teşekkül o
lan delillerin ve akıl hastalıklarına uğ 
ramı§ olanlarm kontrolu ile meşgul 
olan komite son hazırladığı raporda 
saçların kesilmesinde delilt:r ve yarrro 
akıllılann ahvali ruhiyeleri üzerinde 
büyük bir tesiri olduğunu iddia et
mektedir. 

Komite saçlara gösterilen itinanın 
ve makul bir surette kısa kesilmesi
nin akıl hastalıklarının, iyile§trı,..aini 
temin ettiğini görmüştür. Saçları ke
silen ve zarif bir surette taranmış o· 
lan deliler nadiren gayrita\..iı haller 
gösterirler. Bilakis saçları gayrimun
tazam bir halde ve bilhassa uzun bu
lunduğu zamanlarda daha ziyade de
lilik eserleri göstermektedirler. 

Komite raporunda akıl hastanele
rinde berber• aalonları tesisini tavsiye 
etmektedir. 

Başın dışındaki itıtiz:amsızlıkla, 

zımdır. Bunu yalnız mutavassıt tlılü
müzü muhafaza edebilmek için ya~ 
malıyı~. Avr\lpada yeni bir anl~
mazlıktan ancak Büyük Britanya-1m
paratorluğunpn n üfuzumun üstün ol
masile sakınılabilir. Biz, filhakika 
mümkün olan hadde kadar silcibları
mızı azalttık. Fakat diğer devletler si 
lciblanıyorlar. Binaenaleyh biz bu iş
te telafisi icap edecek surette geç 
kalmış bulunuyoruz. 

Son zamanlarda durum şöyle idi. 
Dört senede 1330 tayyaremiz olma
sı lazımgeliyordu. Bu 1330 tayyare
den bir kısmı Hindistanda ,Irakta, 
Singapurda bulunacaktL İngiltere a
dalarında ancak 950 tayyare buluna
bilecekti. Bu miktar (bugün 560 tay· 
yaremiz vardır) acaba diğer devletle
re barışsal fikrimizi kabul ettirmek 
için kafi midir? Hayır... Hiçbir za. 
man. 

22 mayısta hükumet, İngilterenin 
1937 de 1500 tayyaresi olacağını bil
dirmişti. Bu miktar kafi midir? Hit
ler Almanyanm hava kuvvetlerinin 
İngiltere hava kuvvetlerine müsavi 
olduğunu ve bugün 880 tayyaresi ol
duğunu ilin etmişti. Bıı miktar bi
zim kuvvetlerimizden 300 fazladır. 

içindeki intizamaızlık arasında bir 
münasebet bulunması insana garip 
gibi görünüyor. Fakat Paris Seine tı
marhanesi baJbekimi Dr. Genil Per
rin de İngiliz meslekdaşlan ile he· 
men de ayni fikirdedir. Dr. Genil 
Perrin diyor ki~ 

- Bu fikir yanlış değildir. Saçları 
iyi kesilmiş ve iyi taranmış olan bir 
deli, saçları dimdik olmuş bir deli
den daha az şiddet eseri gösterir. Ai
leleri arasında ya§ıyan bazı genç bu
nakların tuvaletlerine itina eyledik
leri zaman normal bir halde buhm
duldan ve sonra bir akıt hastanesine 
götürüldükleri zaman, orada tuvalet
leri ihmal edildiğinden, hakiki deliler 
gibi hareketlerde bulunduklannı bir· 
çok kereler gördüm.,, 

Öyleyse bayanlar, vaktiyle saçları
nızı kestirdiğinizden dolayı sizi hak
lı görüyoruz. O kısa saçlar akhseli
minizi ve mu.hakemenizi arttrrıyordu. 
Fakat bugün saçlarınız büyüdüğü 

için .. : hayır, gene eskisi gibi zarif ve 
gilzelsiniz •..• 

--~ı 
Eğer Faşizm 
Sukut ederse 

Daily Mairden: 

/ngilteretle umumun "adaklan 
araaında fU aual vardır: 448u Habeş 
mesele~İnin bizi •okmuı olduğu teh 
likeli ua.ıoiyetten ne suretle kartula
C"Oğız? /' BugÜnkü durumun en ba· 
riz noktası fUdur ki Jtalya laü.ku
meti iatese bile Habqiatanın istila· 
srno mcini olamaz. Bu meıele men· 
ı•i itibarile milli bir İf ıleiildir. Fa
kat dıı /talytUıncla bu llu..uta öyle 
bir ttuyİk yapılmııtır iti bugün Ha· 
beıi•tanın istilôaı milli bir Jerel me 
ului haline gelmiıtir. Hiç bir re· 
jım gayri maltul bir ıekilde ;yapılan 
bu kaılar fedalttirlıktan aonra a.sla 
yaıayama.z. /talyacla FQfi:unin nı
kutu, Aurupcının ltalbinde ihtilcil ve 
Komün~ ateıinin patlaman için 
bir ifaret yerine •~ecektir. Eicr 
Ulmlar Kurumu, ltalyanın hayati 
menlaatlerine teair etmi,,.celr olan 
ekonomik müeyyiJeler tatbik et -
melde iktila edecek oluraa ltclya 
böyle bir teılbirlere müracaat edil 
me•i ihtimalini kabul ecle6ilirJi. Fa 
kat tatbik edilen müeyyideler bir 
abluka ve şüel hareket halini ala • 
cak oluraa, ltalyanın ailôhla bana 
mukavemet edeceğinden hiç kirrue 
§Üphc etmemektedir. Fakat lngilte
re müeyyidelere tek batına müraco 
at ctrnemeie karar uermiı olduğun 
elan böyle bir tehlikenin gerçekl•ı· 
meai ihtimali pek adır. Böyle bir 
tıa.ziyette her lngil~, /falyanın mii• 
temleke işlerile meıgul olmaınuın 
bi:&e ne fayc/a verdiğini keneli kemeli 
ne aormakta haklıdır. Bununla Ha· 
befİdana hiı:met etmediğimiı: gibi 
Garibaldi .zamanından kalma Jngi· 
liıı • ltalyan dostl..,ğu da lnrılmıf 
oldu. ltalya bizim kendisine cesaret 
tıertliğimi:u samimi surette kanidir. 
ltalya diyor ki: "Habefiatandaki 
projelerimizi bu ltaclar lıuwetli ..,. 
rette takbih edecek iJiniıı, bundan 
altı ay evvel Bafbtıkanını~ ve Drf 
ıfler bakanınız Stre•a'da bize niçin 
bir kelime bile söylemediler?.,, --

Bir tarafta, milletlerin birer birer 
ekonomaal bir sefalet içinde batmak
ta olduklarını görürUz. Diğer tarafta 
hükumetlerin iktidar mevkiinde tutu
nabilmek için ümitsiz mücadelede bu
lunmakta olduklarını veyahut yerle
rini diktatörlere terkctmektc olduk
larını görürüz. Ayni zamanda kıs
kançlığın, kin ve korkunun kıymeti
ni kaybetmiş bir muahede parçasile 
rekabete giriştiğini görüyoruz. Sonra 
memleketimizin şimdilik bütün bu 

Bugün ağlebi ihtimal sonuncu ola
cak olan bir ihtilaftan sakınmak için, 
biıyük bir gayretle Avrupadaki nüfu
zumuzu kuvvetlendirmek lizımgeli
yor. Bir kelime ile ifade etmek lazım
gelirse bizim için ailfihlanmak la
zımdır. Fakat öyle de' icesine bir si
lahlanmak değil, dikkatli ve ne 
yaptığını bilerek bir ailihlanmak li-

Eğer hava kuvvetlerinde müsavat 
sistemine dayanan bir tahdit anlaşma 
sı olmadığı takdirde İngiltere 1937 se 
nesinde 1500 tayyaresile bugünkün
den daha fena bir duruma düşmüt 
olacaktır. 

/ngiltcr• bitaraf kalıyor 
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H 1 N Ç 
EDGA~ WALLACE 

Genç kız mektubu okudu, ka§ları
rıı çattı. Demek kendisini takip etti
riyorlardı. Böyle takip edilmek hiç 
te hoşuna gitmiyordu, nihayet buna 
karşı gelmek elinde değildi. Fakat 
bir taraftan .da, bu delikanlının haya· 
tını ve cmnivetini bu kadar kollama
ıına da içte~ bir minnet duyuyordu. 
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BAKIR YOZLU YABANCI 

F<>&s gördüğü son muamelenin acı
aını çıkarmak için, bil ün zihnini ve 
kuvvetlerini topluyordu. Şimdiki 
halde elinde en büyük sila.Ju Stella 
Mendoza idi. 

Stella'nın küçük zarif köşkünün sa· 
lonunda mücadelenin ilk planlarını 
hazırladılar. Bu meclisin üçüncü aza
ıı da Conolly idi. 

Stella dedi ki: 
- Knebvorth hepimize çok fena 

muamele yaptı. Foss hele size.. Si
ze yaptığı hakaretin yanında bef\.İın• 

- Stclla, sizin gibi yüksek kıymet
te bir artiste böyle ağır hakarette bu· 
lunsun, doğrusu çok müteessir oldum. 

- Ya Conolly"ye? Zavallıya kö
pek muamelesi yaptı. 

Conolly dedi ki: 
- Ben nerede olsa, bir angajman' 

bulurum, aiz düJünün .• 
Stella, ötekilerinden biraz fÜphe et· 

mekle berabCT: 
- Canım, hepimiz birer angajman 

bulabiliriz, dedi, ben istersem, bir 
trupun baıına bile geçebilirim. lki 
direktör tanıyorum, beraber çahtmak 
istediğimi bilseler, ppkalarmı göt.e 
atarlar. Sonra iki kiti daha tanıyo
rum ki, bana bir kumpanya kurmak 
için servetlerini aon meteliklerine ka
dar urfederler. Sonra Seller var, be
nimle oynamağa can atı, or. Seller'i 
işittini2:, btitiin lngilterede ben ondan 
daha iyi jönprömiye bilmiyorum. 

Conolly bu aöı: Uı:erine bafüçe ök· 
ailrdil. 

Fosa dedi ki: 
- Asıl itin timdi!ik en mUhim ci· 

heti paradadır. Para bulabilir miyiı:, 
bulamaz nuyu? 

Genç bdm, para bulmak hususun· 
da teminat vermeye hemen pek o ka
dar istekli görünmedi. 

- Eğer aİ2: bir tey yapamazsanız, 
ben yapanm, bu parayı 4a kimden ve 
naııl alacağımı ıöylemem. Kendi ph-

rar verdiğim bir proje için, hatta da
ha fazlasını da bulurum. 

Görülüyordu ki, daha başta anla
şamıyorlardı ve bu itte Conolly gül
lenin altına gidiyordu. Vaziyetinin 
pek zayıf olduğunu anlayınca, başka 
yerden vurmak istedi: 

- Stella, dedi, anlryorum ki beni 
bir kenara bırakıyorsunuz. Bu Seller 
ile beraber oynama}r fikri de nereden 
çıktı? Ben onun kaç tane filmi boz• 
duğunu bilirim. Ya ıonra o dediko
dular? Size galiba benim faydam ol· 
mıyacak. En iyisi ben giderim, tabii 
bizi bırakıp gitti demenini2:. Sizin 
hatmnız için ben kendi mevkümi fe
da ettim, belki daha fedakirfıklar da 
yaparım. Fakat Sel er'i 'ruba almak 
fikrine öyle içerliyorum ki •. 

Delikanlı kapıyı tiddetle kapatarak 
çıktı. 

Foa dedi ki: 
- Canım. bırak citain. Sanki ken

diıi harikullde filmler çeviriyormuş. 
Dinleyini2:, benim Londrada bir ..ıh
babım var, bana lüzumu pdar senna 
ye verebilir. Benim elimde tazyik va
ııtam var ... Daha doirusu ikna vası
tam var. Bu akpm gidip kendisini 
görürüm. 

-Ben de gidip ahbabımı görürüm. 
Kumpanyaya "Stella Mendoza Film 
Şirketi,, adını veririz. 

Posa tereddüt etti. Halbuki o şir-

du. Nihayet bir anlaşmaya vardı. Şir· 
ketin ismi Foss - Ste'la. yahut F. - S. 
olacalt Stella bu anlaşmayı kabul et
ti ama, kendi isminin başa alınması 
şartile .. 

Tam Foss ta ayrılıp tideceği sıra
da birdenbire sordu : 

- Yahu. bu Brixan denilen adam 
kimdir? 

- Bir detektif miş. 
- Bir detektif mi? E , buralarda ne 

arıyor? ~ 

Fosa gülümsedi: 
- O dar kafası ile hiçbir ıaman 

bulamıvacağı bir şeyi bulmağa çalı
şıyor. Daha do~rusu "Boğaz Kesen'' i 
arıyor. Halbuki bu işte ona yardım 
edebilecek dünvada tek adam varaa, 
o da benim. Fakııt hen ôna yardım 
edeceğime . kendi kcnd·me yardım 
e~cyim. daha iyi ... 

Bu esrarlı <:ÖT- erden ı; •ra köşkten 
çıktı. 

Stella haris bir kadındı. Hele bu 
hırs serveti v e şöhreti istihdaf ettiği 
zaman müthis ve teh'ıkeli hir ~ey olu
yor. Stella'nın hususi hayatr daha 
kendisi gibi yiu binlerce liiks ve se
fahet ciuşkünü kadınların hayatından 
farksızdı. 

Foss gittikten sonra yata\< odasına 
çıktı, tuvaletini değiştirdi. Gregory
yi görmeğe gidecekti. Fakat şato sa
hibinin erken ziyaretleri kabul etme· 

(Nebelspalter, Rorschach) 

mektubu postaya vermek maksadile 
otomobiline bindi, Chichester'e gitti. 

Şehrin m.;yditnlığmdan geçeriten, 
bir kalabalık dikkatini celbetti. Kala
balığın ortasında uzun boyu ile 
Brixan'ı tanıdı. Yanında resmi polis, 
karşılarında alelacayip kıyafette, ba
kır yüzlil bir adam .. 

Merakla durup manzarayı seyre
decekti. Fakat kendisini daha ehem· 
miyetli işler beklediği için yürüdü, 
ge~ti. 

Hadise şu : Brixan meydanı geçer· 
ken. o da bir kalabalık görerek, yak
laşmıştı. Resmi polis bakır yüzlü 
adama, bakır yüzlü adam da re9mt 
polise beyhude yere dert yanmağa 
çalışıyorlardı. Çünkü ikisi de biribir· 
lr:rinin dillerinden anlamıyorlardı. 

Yabancının kolunda bezlere ve bir 
alay iplere ısarılmıt uzun bir paket 
vardı. Br;xan yabaneınm halinde gü
lünç kıyafetinin bile örtemediği bir 
asalet ifadesi sezdi. 

Birden ak'ma bir şey geldi ve ya· 
bancıya Holanda dili ile birkaç keli· 
me eöyledi. Ötekinin gözleri hemen 
canlandı: 

- Ja mynheer, ben Holandaca ko· 
nuşurum. 

Brixan Malezya aıılzadeJeri arasın
da Portekiz ve Holanda dillerinin ko
nuşulmakta olduğunu bilivordu. 

Bakır y{izlü adaın dedi ki: 

Bir italya - ingiliz 
Harbi olacak mı? 

Giomale d'ltalia'dan: 
Daily Telegraph gazetesi lngiltf: 

renin ltalyaya karşı aldığı t edbirlc-
rin İtalyan matbuatının siyasi hü
cumlarına bir cevabı-o duğunu yaz
maktadır. Bütün lngiliz matbuatı, 
lngiltercnin bu hareketinin Italyaya 
karşı bir tehdit tedbir i olduğunu kay· 
detmektedir. Bazı Ingiliz gazeteleri 
ltalyaya karşı bir harp olacağından 
şüphe edilemiyeceğini yazmakta, ba· 
zıları da ltalyan sahillerinin Ingiliz 
filolarının taarrnz1arına karşı müda
faa edemiyec;eklerini kaydetmektedir· 
ler. 

Biz Avrupa banşma ve hassaten 
İngiltere menafiine karşı hiçbir teh· 
ditte bulunmadan: harp tabirlerini 

Eritredelti ltalyan generallerinden 
GRAZIANI 

kullanmadan, çünkü harbin vahim nee 
ticelerini iyi biliriz. ltalya ulusu 
Umumi Harpte altı yüz bin asker fe· 
da etmiş ve onun bu fedakarlığı In· 
giltereye zaferi kazandırmış ve impa• 
ratorluğunu büyütmesine ve geniş· 
letmesine sebep olmu§tur. ltalyarun 
lngiltereye kartı her zaman göst..:r
diği samimi ve sadık dostluğu iyi an• 
lamak için, Sfr Grey'in ve Lord Chur · 
c.hill'in hatıralarını okumalıdır. 

Bu vazifeyi Akdenizde tekistü 
eden Büyük Brftanya harp gemileri• 
ne bırakmak auretile ltalyayı mağdur 
ve mağlup görmek istiyen Jngiltere· 
ye mensup gruplar şu noktayı müla· 
liua etmenairle1': 

l!:ger İtalya '191'-l" te Ingi1te~ ve 
Fransanın tarafını iltizam ctmiyerek 
Almanyarun taraftarı olmuş olsaydı, 
acaba lngilterenin ve onun muaz
zam donanmasının mukadderatı ııe o· 
lurdu? 

lngilterenin taarruz edeceği ltal· 
yan sahillerinde kadınlar ve ~ocultlar 
vardır. Bunlann çoğu Umumi Harp
te lngiliz asker)erile beraber 8len 
İtalyan askerlerinin çocuklar1dır. 

lngilterenin yirmi sene evvel harp 
müttefiki olan Italyaya karşı hareke· 
te reçeceğine inanmak istemiyonu. 

Tecim konferansı 

Londra, 3 A.A. - Arsıulusal 
parlamentolar tecim konferansı 
başkanlığına iki sene müddetle 
Fransız parlamento tecim komis 
yonu başkanı Jorj Lcrdüfut se· 
çilmiştir. 

Konf cransın para kom1syonu, 
altın esasına dönmek imkanını 
tetkik etmek üzere Londrada va 
kit vakit toplanacak bir tetkik 
komisyonuna seçilmesi hakkın
daki Fransız temennisini kabul 
etmiştir. 

gilizce Tru3i denilen bir adamı arı• 
yorum. Gidip kendisini bulacağım. 
Çünkü o bizim memleketimizde bu· 
yük bir adamdır. Evini bulduktan 
sonra, tekrar Bornco'ya dbneccğim. 

Brixan anladı : 
- Gregory·nin yeni hir:metçileritı• 

den biri olacak. 
Ve bakır yüzlü adama şatonun yu· 

)unu gösterdi. 

-17 -
FOSS BIR NASlHAT 

VERlYOR 

Adele yatağının üzerinde bağdaş 
kurmuş, bir elinde kestane şekeri ku· 
tuıu. öbür elinde de senaryo mlisvc:Ç• 
desi okuyordu. 

Okudukça, alnı kırışıyordu. Edebi 
direktörün neden boyuna senaryoya 
akla gelmedik münasebetsiz şeylet 
ilAve ettigini bir türlU anlıyamıyordıı· 
Bfitün bu ilavelerin filme sokulsa. 
eserin mahvolacağını zannediyordu· 
Acaba FoBl'l niçin bunları yapıvordu· 
Senaryoyu bozup filmi çUrüterelcı 
genç kır:ın daha ilk ayak kredisini kıt• 
mak igin n.ıi? 

Bir aralık Brixan aklına geldi. BLJ 
sevimli çehre gözlerinin önünde can· 
]anmakla beraber, kendi kendine soı• 
du: 

- Kimdir bu Brixan? Hi te d t.• 
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Nizamettin NAZ F 

" - Kamutan ! Şimdi Rus Kin gezi Odasından 
Alınsın, Kaleye Götürülüp Boynu Vurulsun!,, 
Taytuğlu deli gibi sa~Il? başını . 

yolmağa başlamıştı. Hatun onu ete· 
cinden çekip tekrar yanma oturtun
ca hüngür hüngür ağlıyarak: 

- Ooh ... Ne yazık zavallıya! Ne 
de aslan gibi gençti - diye söylendi • 

Erkekler bir an "Peki ama bu ağ
lamak, bu saç l:iaş yolmak ta ne ma
rıaya?., gibilerden biribitlerine ka! 
göz ettiler. 

Mesele apaçık göze vuruyordu: 
Taytuğlu delikanlıya abayı yakmıı 

bulunuyordu. 
Fakat bu sırada herkesin hayreti 

bir kat daha arttı. Zira durmadan 
sorduğu sorgulara tam bir cevap ala
mıyan hatun birdenbire iki tarafına 
aallanmış ve sonra sırtüstü yuvarlan
mıştı. 

Bat1rla Ali Ekrem derhal o tarafa 
seğirttiler. Hatunun dişleri gıcırdı
yordu. Yumruklan sımsıkı idi, vücu
du kaskatı kesilmişti. Gözlerinin gür 
kirpikli yarı açık kapaklarından be-
bekleri gözükmez olmuştu. lak yüzünü silerek resmi bir tavır He 1 .- Baş üstUne hatun. . 

~atır hemen ellerini, kollarını uğ~ doğruldu. Batıra bakarak boğuk bir - Kalenin en yüksek burcuna çı-
maga başladı, hadLmlardan biri kar Besle: karılsm 1 
getirdi. alnına koyup bir şalla sardı· - Kamutanl - dedi • - Baş üstiiine hatun! 
lar. Bir başkası keskin kokulu birta- Han hemen teklifsiz oturuşunu - Ve orada boynu vurulsun 1 
kım ruh~ şişeler!~i burnuna dayadı. bozdu ve bir saray nöbetçisi gibi hür- Batır hemen koşarak odadan çrk-
Buna ragmen guzel kadrn ancak ya- met ifade eden bir tavır takınarak: mak istedi. Fakat Süyun Bikenin 
rı.m ~~at .sonra .. kendine gelebildi. Ta· - Buyur ünlü hatunum ... - dedi - boğuk bir ahenk alan sesi onu kapı 
bıi şolenın butün neş'esi ka t - Kamutan! - diye tekrarladı Sü- önünde durdurdu: 
D tl·1 b" "k" çmış ı. B' K ' D h 1 R ave ı er ırer ı ışer han sarayından yun ıke - amutan. er a us - Bu manzarayı bütün Kazan 
uzakla§tılar. Süyun Bike · 1 . Kinyezi odasından alınsın 1 Elleri görmelidir. Kalede boynunu vu.rdu-

d 
•
1 

~ c.anye enn 
yar ımı e dogrulunca kardeşine da- bağlansın l racağımız yerde birçok meşaleler ya-
~arak yatak odasına vardı. Tay- - · •• • • a kılsın .. Duydun mu kam utan? 
tuglu da onu takip etmişti. !kisi rie - Sokaklardan döğüle söğüle ge- - Unlü hatun emrederler. 
sapsarı k~~il~işlcrdi. Getirilen soğuk çirilsin. 

1şe~b~tlen ıçıp bir parça daha kuvvet-
~rını topladıkları zaman Taytuğlu 
nıhayet bildiğini anlattı. Meğer gü· 
zel krz lvanuı adamları He yola çık
tıktan .~onra bir konak yerinde uyur
k.en muthiş gürültülerle . uyanmış, te
laş ve heyecan ile dışarıya kulak ka
bartmış. Sanmış ki Kazanlılar bir 
baskın yaptılar, "Oh, çok şükür, kur
tuluyorum., demiş. Fakat bu zannın
da yanıldığını derhal anJanıış. Zira 
dı~~rda şöyle bir muhavere duymuı: 

- Ne yapalım bunu? 
•·- Çara gönderelim ... " 
.. H " . :- ay~an ... Çara gönderirsek yü-

tilğu de gondermcmiz la.zım. 
"-Tabii.,. ., 
"- Halbuki böyle yüzük her a:a. 

inan ele geçmez.,. 
"-O da doğru . ., 
" B k - unu sa tarsa ihya oluruz 

Senin paraya ihtiyacın yok mu? ' 
" Yk ? ,. - o olur mu . ., 
"- Oyle ise bu eşek kafayı bırak 

t~ beni dinle. Bu adamı yok ediveri
rız. Mesele kalmaz ... 
"- Yazık be 1 Benim küçük çocuk 

kadar genç. Güzel de.,. 
"- Düşündüğün şeye bak. Senin 

küçük çocuğu Kazanlılar yakalasa
lardı senin gibi mi düc~ünürlerdi? 

" D v :s " - ogru.,. 
"- Anlaştık demek.,. 

• Ve bu muhavereden sonra aşağıda 
bırtakım hırıltılar işittiğini ve ertesi 
ı~bah yola düzülürken birkaç adamın 
b~~ ~.a]'~t~ .~ö?1meğe çalıştrklannt 
gordugünu aoylıyen Taytuğlu ertesi 
gece konakladığı bir başka Rus ka~ 
rargahında Kazan kuvvetleri tarafın
dan yapılan l:ıir baskının kargaşah· 
ğından istifade ederek kaçtığını ili· 
ve ederek sözlerini şöyle bitirdi. 

-:- _O gece Moskof zabitleri pek 
keyı~ı idiler. Kadın oynatıyorlardı. 
lçlerınden biri ertesi gece de bulun
dukları yerden kımıldarnamaı 
te~~f edince bir başkasl dedi ki: annı 

- Çok geç kalırız. lvanm şakasr 
olmaz, gcbeıtir bizi.., 
. ? zaman teklifi yapan birinci za

bıtın şu ceva hı verdiğini duydum: 
"- Hayvan. Buradan az ötede 

kızakları İdile indiririz. Nehrin buz
la~r ~~erinde daha sür'atli gideceği
mız ıçın burada kaybedeceğimiz za· 
manı kazanırız . ., 

işte bu muhavere üzerinedir ki 
Taytuğlu firarından sonra !dilin sır
tı~daki buzu parçalamağa karar ver· 
tnış. 

Artık hiç şüphe kalınıyordu. Kus· 
oğlan öldürülmüştü. Odada ölümlU 
bir süktln oldu. Dördünün de ağıt· 
lanru bıçak açmıyordu. Ali Ekrem 
Han da. Batır Han da, birisinde pek 
tatlı hatıraları olmamakla beraber 
Kazana ilerde çok faydalan dokun
ması mümkün bir gencin böyle ma
na&Jz bir ölUmle aralarından kaybol
masına pek mliteessir olmuşlardı. 

Siiyun Bike artık hislerini sakhya
rnıyordu. Güzel gözlerinden inci ta
ı:e~i gibi yaşlar sızıyor ve gergin de
r~~ı ya~.a~.lanndan yuvarlanarak göğ
sune dusuyorlardı. Taytuğlu ise hıç· 
kırarak, arasıra kafasını yumruklrya
ıak ağlıyordu. 

~ihavct Süvun Bike ccvresile ıs-

BO R SA 

3 Birinciteşrin Perşembe 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangı 
20 hiret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 lsvçire fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya eilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
lıveç Kuron 
Altnı 

Mecidiye 
Banknot 

Ahı 

615.-
124.50 
165.-
184.-
80.-
22.-

814.-
83.-
93.-
22.-
36.-
22.50 
23.-
14.50 
22.-
52.-
33.-
30.-

942.-
52,50 

232.-

Sat11 

618.-
126.-
168.-
187.-
82.-
24.-

818.-
85.-
97.-
24.-
38.-
23.SO 
25.
ıs.so 
24.-
56.-
35.-
31,-

944.-
53.-

234.-

Ç E KLER 

Pariıı üzerine 
lngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penııo 
LeJ 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İ&vcç kuronu 

ESHAM 
İş Bankası Mü-
.. ,. N. 
•1 ,, H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 

Reji 
Aslan Cimenfo 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

Kapaaıı 

12.06 
618.-

0.79.27.50 
9.74.40 
4.70.75 
2.43.88 

63,90,86 
l.17.42 

19,21.30 
4,Z0,66 
5,80.25 
1.97.57 
4,21,-
4.51,40 

63,77,55 
34.96.33 
2.78.30 

10.98 
3.14.34 

9Z.-
9,50 
9,60 

23,80 
40.-
ıs.-
22.-

6.75 
ıs.-

2.20 
8,70 

57,25 
ZZ.50 
9.-

İttihat Değirmencilik T. A. S. 
Sark Defirmenleri 

7.25 
0.70 
4.-Sark Merkez Eczanesi 

i S Ti K R AZLAR 

Türk Borcu I 

" 
n 
ın .. ,. 

Ergani 
lsllkrnzı dahili 

T AHV iL A T 
Rıh tun 
Anadolu I ve rt Kupon kesile 

,. Dl 
Anadolu Milmessll 

24,90 
22.90 
23,20 
9!>.-
95.-

10.-
40.70 
43.-
44,30 

[Arkası var] 

SOLDAN SA~A VE YUKARDAN 
AŞACI 

1 - Polis merkezi 7, Mürg 3. 
2 - Taharri etmek 6. 
3 - Adet 5. Mantar 4. 
4 - :Bir vilayetimiz 6. Bir çalgı aleti 2. 
5 - Motbrliı araba 6. lsyan eden 3. 
6 - Tır 2. Anavatan 7. 
7 - Uıak nidası 2. 
8 Beygir 3. Raysız fiden tramvay fi. 
9 Kansıklık 7. • 

10 - Siper 4. Ür~mekten eınır 3. 
ıı - İstikbal 3. Sopa 3. 

DUnkU Bulmacamızm halli 
SOLDAN SACA VF. YUKARDAN 

AŞACI ı 
1 - Kaldırım 8. Ay 2. 
2 - At 2. 
3 - Ara 3. Kan 3. 
4 - Darillbedayi ıı. 
S - Atkı~ 
6 - Re 2. Bırakmak 8. 
7 - Keşan S. 
8 - Ad 2. Alay 4. 
9 - Ana 3. Mala 4. 
10 - En 2. 

11 - Yeşilköy 8. Ne 2. 

POLiS 

Bir amele 
ağır yaralandı 
Kadıköyünde Bağdat caddesinde 

Tramvay şirketine ait direkleri boya
yan ameleden Mustafa Mazlum, elin
deki boya kııtusunu yanlrşlıkla ecre· 
yan teline takmış, cereyana kapılarak 
yere yuvarlanmı~tır. Y.1lçasından ağır 
yaralanan Mazlum Zeynep Kamil has 
tanesine kald1rlmıstır. 

• Kerestecilerd~ marangoz Omer 
ustanın yanında çalışan çırak Meh
met. kereste çıkarmak için depoya 
girmiş, kereste yrğınlanndan biri üze 
rine yrkılarak yaralanmıştır. Yaralı 
imdadı sıhhi otomobilile Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmış, tahkikata 
başlanmı,tır. 

• Beşiktaş iskelesi sandalcılanndan 
Yusuf ve Ismail ile Usküdar sandal• 
cılarından Rifatın arasında müşteri 
almak meselesinden kavga çıkmış, 
Yusuf ile Ismail, sandalcı Rifatr sopa 
ile basından yaralamış1ardır Yaralr 
Bevoğlu hastanesiııe kaldırılmış. suç
lular vakalanmtştır. 

• Almanca muallimi Halim Lüdne
ri yaralamaktan suçlu olan Bürban 
henüz yakalanamamıştır. Bunun ya
kın vilayetlerden birine kaçt· ~t tah
min edflmektedir~ 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbuı 
18: Dııtıs musikisi (plak). 19: Hafif mu

siki (p!Ak). 19.45: Ege caz. 20.15: Kon
ferans. 20.30: Studyo orkestrası. 21: Rad
yo cıız ve tnngo orkestraları. 21..35: Son 
haberler. Borsalar. 21.50: Macar hallt mu· 
sikisı . Bayan Alckııandr Maylcr ve arka
daşları. 

BUkreş 
13·15: Plak ve duyum servisi. 18; Rad

yo orkestrası. 19: Sôzler. 19.20: Konse
rin süreği. 20.35: Sozler. 20.45: ~ö·ler. 
21: Doniutti'nin "Luc e de Lamennoor 
operası (PISk ile). 23.45: Almanca v; 
fransuca duyumlar. 

Varşova 
18.20: Piyano keman konseri. 19 : Or

kestra konH·ri. 19.30: Muhtelif. 19 45: 
Plak. 20: Sözler. 21: Hafif müzik. 2150: 
Duyumlar. 22: Konferans. 22.05: Senlo
nik konser. 23.20: Dans plakları. 

Budapeşte 
18.30: Piyano • Viyolonsel miiziği. 19: 

Spor. 19.10: Plak. 19.55: Sarktlı sözle ya
yım. 20.25: Sozler. 20.30: D'Albert'in 
"Tiefland,. operası. (İstırahatlerde: 22 OS 
D_uyumlar). 23. 10: Hava raporu. 23.15: 
Çıngcne müriği 24.10: Salon kuinteti. 

Prag 
.. 18.50: Kuartet "?nseri. 18.40: Plak .• 

Sozler. 19.10: Almanca yayım. 19.45: Du
yumlar. - PIAk. 20.30: Verdi'nin "Othello 
operasını röle. 23, 15: Duyumlar. 23.30; 
Plak. 23.45: Rusça duyumlar. 

Belgrat 
20.30: Ulusal yayını. 21: Zarreb'dcn rö

le. 23: Duyumlar. 23.20: Plak. 

Bresi av 
18: Hafif müzik. 19.30: Muhtelif söz

ler. 20.15: Şarkılı skeç. 21: Duyumlar. 
21.lS: Pfitr.ner'in "Aşk bahçesinin gülü., 
adlı operasL 23: Aylık duyum toplantısL 
23.30: Ulusal sözlü ve müzikli yayım. 
24.30: or, konıeri. 

Bertin • Tegel 
20: Süel konser. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulusal yayım. Pfıtzner'in "Aşk bahçesi
nin ıülıi,, adlı operasL 22.15: Skeç. 23: 
Duyumlar. 23.30: Şiirler. 24: Şimal mü
ziği. 

• NÖBETÇl 
ECZANELER 

Bu ııece nöbetc:i ecıaneler şunlardır: 
Yemi~te Agop Minasyan - Fenerde 

Hüsametıin - Ankara caddesinde E~
ref - Beyazıtta Cemil - Küçükpazarda 
Yorgi - Yeni kapıda S;mm - Karagüm
rüküte Fuat - Kadıköyünde Büyük -
Y eldeiirmeninde Üçler - Şebzadebaşm -
da 1. Halil - Samatyada Erofilos - Ba
kırkôyde Merkez - Beşiktaşta Rıza -
Ş~hremininde Nazım - Hasköyde Yeni 
TUr1Cıye - 'kasunpaşada Yeni Turan -
Heybelide Tana:ıı - Buyukadada .Meh
met - Galatnda Mişcl Sofranyadiı -
Taksimde Taksim - Kalyoncu kulluğun
da Beyoglu - Hamamda S. Barunak
yan - Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERİ 

Buglin limantm111:dan gidecek vapurlar: 
Silat 

9.-
9.-

20.-

Aııya M"danyaya 
Ayten 12mite 
Anafarta Mersine • Buı-iin limanımıza ıclecek vapurlar: 

• 

Saat 

17.30 
17.-
16,15 

Ege lskenderiyeden 
Tayyar Mudanyadan 
Güzel Bandırma lzmitten 

SiNEMALAR 
TIYATR OLAR 

İSTANBUL ŞEHiR TİYATROSU 
HAFTAI.IK PROGRAM: 

Birinciteı,ırin 1 Sair aaat 20 de Ölçüye 
Ölçü, 2 Çarşamba 20 de Ölçüye ölçü, 3 Per 
$embe 20 de Ölçüye ölçil, 4 cuma 20 de 
Ölçtiye ölçü, S Cumartesi 15 de Çoçuk 
Tiyatrosu, 5 Cumartesi 20 de Yarasa, 6 
Ppazar sabah 10 da Çocuk Tiyatrosu, 6 

azar 15 de Yarasa, 6 Pazar 20 de Ya
rasa, 
• Melek: Natap (Rus a5kı) 
• Saray : Son vals 
• Süıner : lki genç kan. 
• ipek : Monte Kristo Kofltesi. 
• Tür:k: Gece bülbülü. 
• Alkıız.ar ı Şandu - Sıhirli Ada. 
• Yıldız : Paganini. 
• Şık : Çalmmı& A~klar. 
• Aıri ı Ekmekti Kadaı - Petrol Mu. 

hıırebesl. 
• ~illi ı Çalınmış Aşk - Deruia: arka

uaı;lar. 
• Ü•küd11r Hile c Pr~ns Ahmed. • 

DAVETLER 

Ba, pehlivanlık güre~leri 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merke

zi ta.rafından tertip edilmekte olan Türki
ye baş pehlivanını seçme güreşleri ı tkin
citeşrinde Ankarada yeni stadyomda ya
pılacaktır. Bu güre;ı1erde bao pchlivanlıi1 
kazana.na 500 lira hediye ile bir de madal
ya venlccektir. Bütün Türkiye pehlivanla
rı bu i\ire~lerc çıığrtlıdır. 

• 
• Çocuk Esriıeme Kuruma Genel merke· 

2! tarafından hazırlanan ve sureti buıu
sıye~~ Yiyannda bastırılan bu çok zarif 
ve sustu (Liiks) tebrik telgraf kağıtları 
her ~elırrn r merkeT.inde bulunmaktadır. 
Tebrık telgı"afınızın bu ııü~lli kiğıtla ınu
ha~abınıza . v~ril~esini isterseniz, telgraf 
mlisv~ddesının hır kö~esine (Lüks) keli
meslnı yazmanız ve telgraf parasından aı
rıc!l 15 kuru~ fazla vermeniz yeter. Bu 
kaı;ıtlarm gelıri tamamen yurdumuzun yok 
s!11 yavrularınm bakımına ayrrlmışur. Teb 
nk telgrafmızı bu sUslü kağıtla alan mu
hatabmızm fazla scvinı; duyacağına ve za-

1 HiKAYE KÜBİK RESSAM 

Meteliksiz kübik ressamlar arasın
da Niyazi, mektup üstüne mektup 
gönderdiği halde ailesinden hicbir 
haber alamadığı için ümitsG:lik 
içindeydi. 

Nihayet şu mektubu aldı: 
"Koca budala! yaptığ,m acaip re

simlerden hiçbir ıey ar\lamadığım hal
de imdadrna kotmak iıterim. Git, es
ki dostwn Fahrettin beyi bul. Gözte
pede oturur. Seni bekliyor. Gözlerin
den Öperim. 

Amcan Aptullah., 
Niyazi hulyaya daldı. Kimdi bu 

Fahrettin bey? Qöztepede sorunca 
hemen bulunabilir miydi? Kendisine 
ne gibi bir yardımda bulunacalttı? 
Fakat uzun boylu hayale lüzum yok. 
Eski bir ceketini yahudiye satarak 
yol parasını tedarik ettikten sonra 
Göztepeyi boyladı. 

İlk sorduğu adam: ''Nah!, ,diyerek 
Fahrettin beyin köşkünü göstermişti. 

Niyaz inin kar ·ısına sivri sakallı, 
Avrupalıyı andınr bir tip çıktı. 

- Ressam mısınız siz? diye sordu. 
- Evet. 
- Bir portre yapar mısınız? 
Ömründe portreye benzer resim 

yapmamış olan Niyazi: 
- Eh, dedi, çalışırım. 
- Kızımın resmini yapacaksınız. 

Biraz v;lktiniz var mı? 
- Eh ... var! 
- Bu işe tahsis ettiği bütçe çok de 

ğildir: İki yüz lira. 
Niyazi kabul ettiğini bildiren bir 

baş hareketi yaptıktan sonra heyeca
nını belli etmiyerek mınldandı: 

-r Be,ni criıneniııı ne.zaman tak
dim edeceksiniz? 

- Şimdi. 
İki dakika sonra Necla Fahrettin 

içeri girmişti . Uzun boylu bir kızdı. 
Manalı tipi Nİ)'3.zinin derhal hoşuna 
gitti. 

- Babası sordu: 
- Modelinize ne buyurursunuz? 
Niyazi modeli fevkalade buluyor-

du. Kıza dönerek sordu: 
- Ne vaklt başlıyalım efendim? 
Babası cevap verdi: 
- Hemen şimdi. Yukarda küçük 

bir atölye var. 
Biraz sonra SİY.ah elbiselerini giy

miş olan küçük NeçUinm karşısında
ki §Övalesinin önüne geçtiği zaman 
ona hayat pek tatlı gelmeğe başla
mıştı. Yalnız akşama doğru modeli
nin güzel yüzünün pek kısa bir za
manda kendi canını sıkacak bir mev
zu ola1o7ağmı anladı. Çünkü Neclanm 
manalı yüzünün çizgileri Niya.zjnin 
fırçası altında garip garip şekiller alı
yorlardı. Çok büyük yapmağa gayret 
ettiği gözleri inek gözlerine benzi
yordu. Gülümseyişi yayvan oluver
mişti. Hele o pembe yanakları nasıl 
da bir öliı yüzi.ine dönüvermişti: 

O akşam Necla, Niyazinin resim
deki istidadı hakkında parlak bir fi
kir edinememişti. Fakat Fahrettin 
bey resmi gördüğü zaman Niyazinin 
iyi bir çocuk olduğunu, fakat hiçbir 
istidadı bulunmadığını anlamıştı. O 
gece sofrada resimden biç bahsedil
medi. Fakat ev sahibi Niyazinin ter
biyeli, zeki ve bir iş yapabilecek ka
biliyette bir çocuk olduğuna kanaat 
getirmişti, 

Ertesi gün NecHi yeniden poz ver
di. Zavallı Niyazi boyalannrn üzeri
ne terlerini dölcüyordu .llk yapttğı 
taslağı bozmamak içiıı : "Ne olursa 
olsun. dedi ve devam etti. Necla re
simde bir kocakarı olmuştu. HeJe 
benzi yemyeşildi. 

İşte tam bu esn da Fahrettin bey 
yanl~rına geldi. Eh de kağrtlar var
dı. Zıhnen çok meşgul gorünüyordu. 

- Affedersiniz, dedı. Acaba ra
hatsız ediyor muyum •. Nasıl, portre 
ilerliyor mu? 

rafetinize hükmedceeğine ıuphe yoktur. 

• 
Beyoilu Halkevinden: 
1 - Evimizde 4 ses üzerine bayan ve 

bayl:udan toplanacak bir koro hazırlana
caktır. Bu koro için bu i~lerden anlar uz. 
man bir arkadaı haftada iki &'tin parasız 
d<"rsler vcreçelct!r. 

2 - Evimizin ,-,.':lsteriş şııbesinin bu kış 
temsillerinin rcpertuvnrınr hazırlamağa 
başladık. Tiyatro sanntine hevesli bayan 
ve bay arkad·ışlarm bu derslere yazılma
ları için evimiz: direktörlüiüne baııvurma
lnrr. 

3 - Koro ve gösteril şubesi derslerine 
yazılmak istiycnlcr herglin saat 9 dan 21c 
kadar ev dırektörlUfünc ba~ ıırabllirlczrı, 

Niyazi~ 
- Memnun değilim, diye itirafa 

mecbur oldu, bilmem, nedense olmu
yor! 

Fabrettin bey kendini tutamadr: 
- Daha iyi, dedi, yüzü neseli bit 

mana almıştı. 
- Daha iyi olur mu? .. 
- Bugün benim işim de olmuyoı 

da onun için böyle söyledim. En iyi 
bir komisyoncumu bugün bir türlü 
ele geçiremiroruın. Halbuki bir yer
den miıhim bir sipariş alacaktım bu
gün. Niyazi bey biraz dinlenmez mi-
. . ' sınız . .. 

Niyazi: 
- Ben ele şiındi küçük hanıma 

bunu teklif edecektim. 
Dedi. Fahrettin bey delikanlıya 

dikkatle baktı: 
- Bana bir büyük yardımda bu· 

lunmak ister misiniz? 
Niyazi hayretle ona baş:m1 çevir, 

mişti. Fahrettin bey kendisinden na• 
sıl bir iş istiyebilirdi? 

- Emriniz nedir, anb:yabiJir mi, 
yim? diye sordu. 

Fahrettin bey ressamı yazıhanesine 
sokarak izah etti: 

·•- Bir şirket müdürünü görmek 
ve ona üç bin füalık bir sjpariş bono• 
su imzalatmak lazım. 1ş yarı yarıya 
bitmiş demektir. Bugünkü hava mü
saittir. İş istenilen malın zeki bir 
genç tnrahndan takdimine kalmıştır. 

Niyazi Fahrcttinden ayrılırken bu 
işi yapabileceğini düşünüyordu. Ve 
şirkete giderek bir saat sonra, sipa
riş bonosu cebinde geriye döndü. 
Bunun üzerine Fahrettin genci yan 
masasının yanıbaşmda oturttu, sigara 
verdi ve namına 250 liralık bir çek 
imzalayıp uzattı. Ressam hayretle 
sordu: 

- Fakat bu ne? 
- Hak ettiğiniz komisyon. 
Niyazi; 
- Nasıl olur canım? - dedi - bu· 

nu ben sırf bir hizmet olsun, bir 
dostluk olsun diye yaptım. Vallahi 
olmaı. 

Fakat ertesi gün şövalesinin önüne 
geçince kızın yerine Fahrettinin gelip 
oturduğunu gördıi. Ve Fabrettinde 
biç de resmini yaptırmak istiyen bir 
adam hali yoktu. Niyazi portreyi ter
kettiğini, artık portre yapamadığını 
utanarak söyledi. Ve bir akşam Fah
rettin beye kalbini açtı. O birdenbire 
cevap vermedi. Genci ilk defa kabul 
edildiği salona götürdü. Duvarlardan 
birinde ineklerin gözlerini kör eden 
şiddetli bir güneş tablosu vardı. 

- Yavrum. Bunu yapan benim. 
Fırçalarım bu boyalan sürdükleri za
man tam senin yaşındaydım ve bana 
saadet getirdi. Bunu gören akraba
dan biri o kadar gülmüştü ki, ona 
resim tarzımı izah etmem lazımgel
mişti. Anlaşılan maksadımı o kadar 
iyi ifade edcbilmişiın ki, adamcağız 
benim iyi lıir iŞ adamı olabileceğimi 
tahmin etmişti. Beni, itirazlarıma 
kulak asmadan buglın adımı taşıyan 
fabrikaya ycrelştirdi. Amcanız Ap
tullah bey bana sizden bahsedince 
anladım ki siz de benim gençliğimde 
olduğum gibi san'atla hayatta muvaf
fak olamıyacak bir gençsiniz. Halbu
ki ben de her işin altından çıkar blr 
delikanlı arıyordum. Sizi görünce, 
''Tamam ... • dedim - 1şte a dığım 
delikanlı ... 

Niyazinin bu sözler hoşuna gitmiş·• 
ti. Güliimseı kcn Fahrellİn bey de
vam etti: 

- Niyazi... Sanıyorum ki senin 
atölyende de benim su inek tahlo-;u
nun karşısınn asılacak kıymette bir 
san'at eseri vardır •.• 

- Oooo 1 Bir kübik eser ha? Bu
na nasıl ağzınız varabilivor Fahret
tin bey. Faraza benim ''Hayal hırsı· 
zı kadın 1,, adlı eserimi düşünüyorwn 
da •• 

- Bu tablonuz neyi ~österir? ı 
- Kartal ba 1ı çıplak bir kadını 

ki, elinde bir :-amdan tavuk küme
sinden çtkmaktadır ... ' 

- Tamaaam .• Onu benim tablonmı 
karşısına asacağız. Sen de fabrikada 
benim yirıni sene evvel (ltıırdıığum 
masada karşımda çalışacaksın. 

• Kübik ressam pek kısa biı zıın·an 
sonra elinden fırçayı tamamiyle bı
rakmı ve Fahrettin beyin yalnız 
kendisine verdiği bol maaşlı işi degil, 
güzel Neclayı da almqtr,, 
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italyanlar Cenuptan Taarruza Geçtiler 
.
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Ars · AsEİ0~ • lngiltere - ltalya - Fronsa iskenderiyede 
ı a yan çısı M·I"' d k. . ·ı· K 1 1 " 45 ingiliz Geri Geliyor ı.~no a ı lngı ız onso os ugu G . . , 

O .. d G .. t .1 y ld em ısı var. 
Adisababa, 3 (A.A.) - ltalyan el

çisi ile cl~ilik memurlarına bugün saat 
15 de pasaportlan verilmiştir. Bunlar 
yarın aabah hususi bir trenle Cibutive 
h.ıreket edeceklerdir. Trene, mitrat
yözlU bir piyade kıtası da muhafız o
larak binecektir. Elçilikler mahallesi
nin muhafazası için beş bin kişilik bir 
kuvvet ayrılmıştır. 

ltalyan konsolosu 
Adisababa, 3 (A.A.) - Ras Scyun, 

A.dua'daki ltaly-an konso.losunu tut
muş ve muhafazası i~in tertibat al
mı§tır. 

ltalyan konaoloaları 
Adisababa, 3 (A.A.) - Dcbra Mar 

'<0sdaki lta'yan konsolosu Nil nehri
ni ge~megc muvaffak olmuştur. Ken
.iisi hafta sonuna doğru Adisababada 
beklenmektedir. 

Dessiyedeki konsolosun da gelmesi 
bekleniyor. Enn'deki ltalya:ı konso
losundan hiç bir haber yoktur. 

Adisababa. 3 ( A.A.) - Adoua'da
ki İtalyan konsolosunun, ilbayın em
ri ile tevkif edildiği söylenmektedir. 

Romada fenlik 
Roma, 3 A.A. - Dünkü seferber

liğe iştirak edenlerin sayısı 2olmilyon 
olarak kcstiriliyor. Romada saat 19 
dan sonra, halk silkOnla dağrlmıştır. 
Gece, bütün binalar donanmıştı. Şe
hir her zamanki görünüşünü almıı -
tır. 

Yeni askerler 
Napoli, 3 (A.A.) - Bugün de •OOO 

ıskerle 300 t:ubay, Eritreye gitmek 
üzere yola çıkmı lardır. 

Adisababa, 3 A.A. - Bir §ayiaya 
göre, halyan konsolosu Aduayı ter
kt-tmeden evvel, kOnıtQJosbaneyi yak
mıştır. 

Askeri Vaziyet 
[Baş tarafı ı incide] 

ltalyanlar müteaddit kereler, 18915 
Aduva hezimetinin acısını ~ıkarmak 
için burada meydan muharebe~i yapa 
caklarmı bildırmişlerdi. Hatta bazı 
Ajans telgrafları bu meydan muhare· 
besinden sonra ltalyanm tekrar Cc
nevreye yanaıacagıru haber veriyor
du. 

Binaenaleyh Habe! kısmı küllisinin 
~c Aduvada bulunın.tsı ihtimal dahi
linde idi. lşte ltalyanlnr, bu suret e 
lıasım ordusunu tepeden vurmak iste• 
mi~lerdir. Halbuki alınan telgraflara 
nazaran bu bombardıman Aduvada 
yalnız sivil ahalide:ı bir kısmının öl
mesine sebep olmuıtur. Bu bombar
dımanın ikinci bir gayesi de ~udur: 
Buradaki Habeş mevzilerini kırmak, 
ve huduttaki ordu ile muvasalayı ke· 
serek Masua ve Asmanada toplanan 
Jtalyan asker·cnnin yolunu açmaktır. 
Fılhakika Adisababaya varmak için 
bu yol çok uzundur. Ve arada birçôk 
manialar, daglar vardır. Hatta Adi
sababanm çok y&kinine gelinse bile 
derhal şehre girmek kabil değildir. 
Çilnkü Habeı merkezi hilkümeti et
rafı 4000 metre yüksekliğinde daf
larla muhattır. Fakat bu tarikin asıl 
ehemmiyeti şuradadır: 

Adua'dan ilerleyip Gondar•a var
mak, ve buradan T'ilna gölüne yaklaş
mak ... 

Bu gö'Un Habeş ekonomisinde ve 
ticaretinde olduğu gibi Habeşistanın 
korunması noktası ldan da büvük e· 
hemmiycti vardır. Çünkü arazi mtin
hat oldugu için, ve göl Nile ba&lı bu
lundu~u için bu vadiden Habeşista
nın hariçle tema etmesi daha kolay
dır. 

Nitekim Hebeşi~anm sert iklimine 
nazaran en milsait arazisi de burada· 
dır. Binaenaleyh Asmaradan Adua 
tarikile yapılacak bir taarruzun bü -
yük önemi vardır. 

Nıtekım dunkü telgraflarda ltal -
yan kuvvetlerinin Habeş taarruzuna 
karşı sevkulceyş noktalarını tutma • 
larma .dair emir verildiği bildirilmiş
•ir. 

Diger taraftan Fransız: Somalisi i· 
le Eritrenin birleştiği noktada Muaa
ali dağı eteklerinde çarpışmalar ol
duğu haber verilmektedir. Bunun e· 
hemmiyt•.i de 600 kilometrelik Cibu
ti - Adisababa hattını çevirmek bu 
suretle Habeşlerin dtşardan silah vo 
mühimmat cihetinden yardım görme· 
!etine mani olmaktır. Maamafih Ha
be~ler, bir harp vukuunda bu h&ttın 
atrlmasile muvasalanın kuilmeıi ihtl· 
maline kar§I ayrı bir f08C yapmıglar
dır, Sahille irtibat! temin etmek ka
bildir. 

Diln gelen telgranar ayrıca ?tal • 
yan kuvvetlerinin İtalyan Somaliıin
dcn Ogadan rruntakaıırna doğru taar
ruza gc~tiklcrini bildirmektedirler. 

Şimdiki halde Uç noktada taarruz 
·var demektir. Habesistanm cenup klı 
mı filhakika taarruza daha elveri§li· 
dir. Çünkiı burada şimalde olduğu 
gibi daglık arazi yoktur. Ogadan he
men hemen rakımı biraz yilk"ek dliz 
bir yayladır. Fakat burada esasen bil· 
yuk şehirler yoktur. Su kıttır. İklim 
serttir. Bir parça su bulmak için ki
lometrelerle yürümek lazımdır. Yol 
olmadı~rından nakliyat zordur. Uste· 

nun e 05 erı er apı f [Başı 1 incide] 
Gene Elahram gazete~intn vudığı-

[B. ; tarafı l incide J 
kir danıırklığında bulu.-ıdukkm haber te idiler. 
alınmaktadır. Bu delegasyonlar, ted- Londra'nın daima reddetti~i bu it
birlerin tedrici bir şekilde ta bik edil- tifak yapılmış olup ta. Italya bu:ıu 
me en tikll.i üzerinde anlıışmıt bulun- bozmaga teşebbüs etmiş o1S3ydı, Fran 
maktadırlar. Genel olarak sanıldığına sızlar sözlerine sadık kalarak onu mü 
göre bu tedbirler, kredi açmamak ve dafaa edeceklerdi. 
Italyaya iptidaı maddeler gönderme- Fransız milliyetçileri bugün. iki ı;e
mek gibi ancak finansal mahiyette.: o- nedenbcri yalnız başına olarak Tuna 
lacaktır. Uzerinde Hit eri durduran cesur Ital-

Fransanm ancak kollektif bir tekil- yaya karşı, ihane te bulunulması fik
de tatbik edildiği talcdirde, bu mulı- rine karşı isyan etmektedirler. 
temel tedbirlere ittirak edebiJeceii Anlaşma, 9üphe:.İz bakanlar kuru-
ıôylenmektedir. ' lundn olncaktrr. Fransız donanması, 

Zecri tedbirlerin şiddetli o1mryaca- tahrik edilnH~4en bir tecavüze uğndt 
cını tahmin eden resmi çevenler, bu- 11 takdiı·de lngiliz filosunun yardmıı-
gün daha nikbin göriınmektedirler. nn kotacaktır. 

Bir taraftan arsıulusal gerginliğin Ingiltereye verilecek Fransız ceva· 
artmamış olduğu, diğer taraftan da hının tizilnü bu noktalar tcskil etmek-
Italya ile Ingı1terenin şimdi takındık- tedir. • 
!arı durumun "Akdeniz tehlikesi'' nin 
gittikce azalmakta olduğunu umut et
tirecek bir şekilde bulunduğu sanıl
maktadır. 

Konsey toplantısı 
Cenevre. 3 (A.A.) - Ulus ar Sos

yetesi konseyi. kuvvetli bir ihtimale 
göre, cumartesi sabahı toplanacağın
dan Lava], Fransız kabinesinin cuma 
günü yapacağı önemli toplantıya iş
tirak edebilecektir. Bundan ba~ka A
loisi de Cenevreye dönmtk için vakit 
bulmuş olacaktır. 

Cenevre, 3 (A.A.) - Uluslar Sos
yetesi konseyi, Habeşistanda harbin 
başlaması do1ayısile ortaya çıkan du· 
rumu incelemek ve neticeler almak 
için, cumartesi günü sabahı saat 10 
30 da top anacaktır. 

lçtima tehir edildi 
Cenevre, 3 (A.A.) - Uluslar sos

yetesi konseyi, pazartesi sabahı top
lantıya çağmlmıştır. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 
P.aris, 3 (A.A.) - Fraı1sız gazete

leri, ltalyan trup (kıta) Jarınm hare
ketlerine, Faşist seferberliği, lngiliz 
kabinesinin kararlarına ve hep bunun 
gibi şeylere ait haberlerle doludur. 
Eritre hadiseleri hakkında alınan hıı
b!rlerin çokluğu, tefsir·ere yer bırak
mamaktadır. Ancak bu hildiııelerin u
yandırmakta olduğu çoşkunluk, bun
lara dair olan haberlerin iri başlıkla
rından ve kocaman harflerden ,anlaşıl
maktadır. Gene en çok gürültü eden 
\'e hele Mussoliniye çattın, sol yan 
basındır. Komlinist Umanite gaıı:e esi, 
bütün bir yilzünU kaplayan geniş bir 
ba§ ıkta "Mussolini harbi patlatıyor., 
diye yazıyor. 

Popüler'de. Sosyalist önder Lcon 
Blum, diyor ki: 

"Mussolini, salcmını önc:tden hazır 
}ayan bir miitecaviıdir. Bunun böyle 
olu9u, Uluslar Sosyetesile onu teşkil 
eden Uluslar ödevlerini öğretmelidir. 
Ahmble olsun, konsey o·sun hemen 
yeniden toplanmalı ve barışsal cezri 
tedbirler tatbik etmelidirler. Madem
ki, harbin önüne ge~ilememistir, hiç 
değilse bunu kabil olduğu kadar kısa 
&ilrdUrmefe bakmalıdır. Maksat, Av
rupanın barışını, bugünün banşıru, 
:yarının barı§ını eıirgemekar. 

Petit Parisien ile Matin, Mussoli.-U 
nin artık geriye dönüp te bir k<nanş 
yolıı lizerine pazarlığa girişmesi için 
vaktin gecikmi§ olduğunu yazıyor ar. 
Bu gıu:ctelr. harbin Avrupa üzerinde 
yapabileceği le irlerclen endi~e etmek 
teoiıler. Bu ömUrge h:ırbinin Avnı
p~yn bulaşmaması icin, İtalyanın. elin 
elen geleni ynpmak hususunda içtiği 
~ndı sevinerek kaydediyorlar. 

lngiltere de ayni dileği duymakta 
olup, paktın tatbikını sonuna kadar 
sağlamağa !jalı~acaktır. Ancak Ingil
tcrc, durumu daha da ağırlaştnacak 
hiç bir tedbir almağa ka kışmıyacak
tır. Fransa kamoyu, ıararlann çerçe
vesini daraltmak hakkındaki bu te • 
mayülU gerçek bir hoşnutsuzlukla kay 
dedecektir. 

Gazeteler. bilhassa Ingiliz Dış Ba
kanlıiiına verilecek ce\·ap için Fran
sı2 kahinesiııiıı yarın yapacagı gUrUş
meler hakkında tcf sirlerde bulunmak
tadırlar. Basın. İngilizlerin, Fransııla 
rı zecri tedb r'cre sürüklemeğe çalı§• 
ttklarını kaydetmekte ve bu tedbirle
re iştirakten kaçınmanın mümktln ol
madığını ileri sUrmektedir. 
Basına göre. Fransa bu zecri tedbir 

lere kanşmamağa çalışmalıdır. Fran
sız kamoyu.nun sağ ve merkez kısım
larının en faal unsurları, Italyaya 
kartı bir hareket yapılın.alı fikrine 
kesin olarak muanzdırlar. Frarısrz mil 
liyet~ileri. Ingiltere i e kesin ve içten 
bir ittifak 1apılmasını temenni etmek 

lik altı yedi yüz kilometrelik bir me
aafc içeride geni§ bir dag ail&Oeai tıp· 
kı Seddi Çin eibi yUkııelmektedir. Bu 
dağlar biribirlerinden gayet dar bo
ğazlarla ayrılmıştır. Binaenaleyh bu 
bog.azlıra konulacak bir ufak mitral
yözün her tUrlil asri lezavımla mil· 
cehhez bir ordudan daha büyUk i§ 
yapması milmkündı.ir. 

Buradaki taarruzun hedefi, muvaf
fakıyetli bir yilrüyüşten ziyade dUş.. 
maru oyalamakur. 

•ııı• 

Eeden bir ,ey söylemiyor 
Londra, 3 (A.A.) - Bu sabah Pa

ris yolile Ccnevreye hareket etmeden 
evvel, Eden gazetecilere lta yan - Ha 
beş anlıışmazlığırun durumu hakkın • 
da en ufek bir malUmat bile veremi
yeceğini bildirmiştir. 

Fili müdahaleyi 
Cenevre yapabildi 

Londra. 3 (A.A.) - Sir Herbert 
Samııel, verdiği bir söylevde lngiliz 
hüküme' inin bugünkü arsıulusal kriz 
karşısında gUddüğü siyasayı onayla
mış ve demiştir ki: 

''Mussolini, isteklerinde daha mu· 
tedil olmalıdır. Herşey. lngi iz - Fran 
sız kuvvetine ve Uluslar Sosyetesinin 
dayanısmasına bağlıdır. Fili müdaha
lede bulunmak Uluslar So5yetcsinin 
ödevidir.,, 

Chamberlaynin söylevi 
Bnurndmoutch, 3 (A.A.) - Cham

berlain, verdiği bir söylevde, bilhassa 
demiştir ki: 

"Herkes silahsrzlanmağa hazrr ol · 
duğu takdirde, biz de silahs1z·anmağa 
hazır bulunacağız. Fakat öteki ulus
lar şimdilik silahlarını bırakmadıkla
rından, ülkemizin güvenliğini sağla
mak, sömürgelerimlzi korumak ve 
uluslara karşı olan taahhütlerimizi ye 
rine ketirmek için müdafaamızın ek • 
ıikliklerini atmam·amalıyu. Biı:. U • 
luslar Sosyetesine keyflmiz için de -
til, fakat bu kurumun ta\assiitü ile 
harbin önüne geçebileceğimizi ve kol 
lek iC bir hareketle banşı temin ede
bileceğimizi sandığımız için arka olu· 
yoruz. Uluslar Sosyetesi, bunu yapa
mazsa. kendisinden bcklediğimh öde
vi yapmamrt olacaktır. 

Fakat, dOnyada devamlı bir barış 
temin edebilecek tek çareyi bırakma
dan evvel. ıosyetenin bunu yapmıya
cağına kanaat getirmeliyiz .• , 

Göze alınacak fedakarlıklar ne ka· 
dar büyük olursa. olsun. gereken bü
tün finansal tedbirlerle konferansın 
ulusal güvenlyiğe arka olm~Srnr i-;te· 
yen bir karar ıureti toplulukla kabul 
ed.lmi~tir. 

Meksika parlamentosu 
harbe ~iddetle aleyhtar 

Meksiko, 3 (A.A.) - lta'yatı trup 
farının Habeşistana girmiş oldukları 
haberi üzerine, parlamento: ''kapita • 
lizmin mutlaka harple sonuçlanan ca
niyane hareketlerine karşı, dünya e
mekçilerini hep birden ayaklanmajta 
çağıran bir kararı agızbırliğ'le onayla 
mıştır. 

lspany ada telaş 
M:.ıurit. 3 A.A. - Alman havadis 

bUrosu bildiriyor: 
İtalyan ku\'\ etlerinin habeı top

raklarına girmiş olmaları İspanya hü 
kümetıni endiş_ye diışürmüştür. Dıı 
Bakanı Lcrroux hükumet ve devlet 
reis1erile görü§tiığiı gibi !apanyanın 
Uluslar Sosyetesi delegesi M.adariaga 
ile de konuşmuş ve parlllmentoyu da 
durumdan haberdar etmiştir. 

Japonyll bitaraf 
Tokyo, 3 A.A. - Japonya ajansı

nın yarı re~mı bıldırdlgine göre, bir 
harp olursa Japonya bitaraf kalacak
tır. Habe~ıstan Uluslar Sosyetesine 
miıracaat eder ve Sosyete de 16 ınc;ı 
madde mucibince zecri tedbirler a• 
lırsa, Japonya bu tcdhirlerle mukay
yet olmıyacak ve bütiin hareket ser
bestliğini muhafau edecektir. 

Ekonomik tedbirler 
Londra. 3 A.A. - Burada, silah 

ve kereç iızerine konan ambargonun 
devam ettiriimesinden baska ayrıca 
ancak iki zecri tedbirin pratik surcıt
te tatbiki kabil olduğu aanılmaktadır. 
Bu tedbirler ıunlardır: 

ı - İtalyan devleti, müeııaeıeleri 
ve vatandaşları ile biltUn kredi mu
amelelerini yasak etmek. 

2 - İtalyan malı aatın almamak. 
ltalyan çıkatının yüzde altmışının 

Uluslar Sosyetesi olan memleketlere 
yapıldığı bildirilmekte ve bu tedbir
lerin harbin uzamasının önilne geçe
ceği sanılmaktadır. 

Jngiltereye hücum 
Roma, 3 (A.A.) - Lavaro Fa~ista 

gazetesi, lngiltereye karşı ycni<lcn 
§iddetle hucuma ba!llamıştır. Gazete 
diyor kı: 

"Her tilrHl fedakarlıfa amade olan 

na göre, Mısır hizmetinde bulunan ve 
izinli olan yüksek Ingiliz memurJarı 
telgrafla İJ eri başına çağırılmı~lardır. 
lskenderiye limanında 45 Ingiliz ge
misi durmakta ve bu filo hergün Ji -
mandan açılarak manevralar yapmak
tadır. 

Mısır kabinesi 
Iskendcriye, 3 (Ozel) - Mısır Baş 

bakanı, Mısır kabinesini derhal top
lanmaya ~ağırdı. Bu toplantıda Ha -
beş - Ital}an ihtilafının aldığı son va
ziyet üzerine Mısırın durumu incele· 
tıecektir. 

Bervick kruvazörü Aduada 
Londr-a, 3 (A.A.) - Şimdiye kadar 

Çinde stasyoner bulunan ve dünya
nın en modem kruvazörlerinden olan 
İngiliz Bcrvick kruvazörü Adenc gel
miştir. 

Habetiıtana ıilah gö
türen tecim gemileri 

Londra, 3 A.A. - İngiliz kamo
yu, Habcşistana silah götüren tecim 
gemileri ile İtalyan harp gemileri a
rasında Kıuldeniz:de hadis~ler çık -
ması ihtimalinden endi§e etmekte -
dir. 

lngiliz kralının tavıiyeai 
Roma, 3 A.A. - Lavoro Faşiata 

ıuete!İnİn Londra muhabarine göre, 
fnı;;ltere icralı, 1 ngiltere ile l tal ya •· 
raamda doğrudan doğruya bir çarp11-
ına doğurabilei:ek her fulü haaiıe
den sakınılması buıusnda mümkün 
olanın yapılmaıı için Sü Bı:kanı nez· 
dinde ısrar etmiştir. 

Yakın bir istikbaldeki 
ihtimallerden bahsediliyor 

İskenderiyc, 3 A.A. - Habt§istan• 
da muhasamatın ba§lad.tğı haberi g~ 
lir gelmez, polis tabiye noktalannı 
tutmak için emir almı§tır. Telgraf 
kablolarının bulunduğu yeri hususi 
bir müfreze gözetmektedir. Mısır ga· 
zeteleri yakın bir istikbaldeki ihti -
malt ere kar!ı. t ngiliz - M uır.r askeri 
birligi lehinde yazılar yazmaktadır
lar. 

İtalyan ulusu, onur ve iıtikb11i için 
icap ederse en korkunç imtihana ve 
hatti Akdenizde bir harbe kabiliyetli 
oldu •unu dün aağlatnışur. lngiltere
nin adını asır aroa kirletebilecek bir 
nıesuliyet Uzerıne alıp almıyacağını 
düşilnmek aklın kabul etmiyeccği bir 
ıeydir. Fafist Italya, Duçenin bir em
ri \izerine yürilmeğe hazırdır. BugUn 
onun yakm ve uı:ak istikbali ve çocuk 
la.rının istikbali mevzuu bahistir. Te· 
rih seyrine ba§lamıttır. Bunun istihı· 
le1inii kimae değiştir~mez ... 

Tan'ın yazdıkları 
Paris, 3 (A.A.) - Tan gazetesi, 

bugUnkü duruma göre, Avrupayı sar
&abilecek ıhtilatlardan korkmağa ma
hal olmadığı !ikrlııcıedir. Fransa hiç 
bir halde İtalyaya karıı tiddet hare
ketine kapılmıyacaktır. Ko,ıseyin ya
pı' masına karar verebileceği tavsiye
ler ittifakla \as'lip edilmek icap eder. 
Fransa tatbikine kendili~inden karar 
vermiyeceği tedbirlerin alınmasına 
&evkedilcmcz. İngiltere i<ıe yalnız ba· 
§tna hareket etmek niyetinde değildir. 
Sillhlı anlaımazhk her zaman vmim 
bir iştir. Fakat şimdiki buhran ne ka 
dar feci oluı sa olaun, bunun tesiri eri
lli zayıflctecek diplomatik ça 1şmtt 
için daima geniş imkanlar vardır. !tal· 
ya, lngiltcre, Fransa 'IC biltiln mede
ni dünya Avrupa batışını teminde fay 
daları vardır. Slyaaal çevenler, nıuha
sama tın başlamış olmasının Cenevre 
işini çabuklaşLıracağını :zannetmekle 
beraber önceden çok mühim zecri tcd 
birler karan beklememektedirler. 

Zecri tedbirler nelerdir 
P~ris, 3 A.A. - Siyasal ~evenler

de umumiyet itibarile dU~ünüldüğü
nc göre kredi yaprlması ve bazı ihra
catın men'i sekli~de o.acak cezri ted
birler uzun mıiddct devam ctlecek ve 
eğer hilrp uzana, o zaman daha şid
detli zecri tedbirler dU§Unülecektir. 

Muhafazakarlar konferanıında 
Burnemavz, 3 A.A. - Muhafaza· 

k&tlar konleran11, teıllhattn çoğaltıl
maıı hakkında mUtteEikan verdiği 
karan bizzat bakanlarının muvafaka
tile ittıhu etmiJtir. 

Chamberlain, Uluslar Sosyetesine 
müzaheret edecelini, çUnkü kendi&in
den &avap kollektlf hareketle mani 
olmasr beklendiğini bildlrmittir. 

Konferans bUtün devletlerin bava 
kuvvetlcrJlcı mUsuilik iıtiyen bir 
karar ıurcti kabul etmittır. 

Roma ile Cenevre arasında 
Cenevre, 3 (A.A.} - Uluslar Ku· 

rumu sekreteri bugiln Roma ile bir
çok defalar telefonla konuımuştur. 
Sekreter Italyan kuvvetlerinin ilctlc· 
yişini ve hava bombardımanlarrru sor 
mu§tur. 

Bu vaziyet dahilinde 36 saat bekle· 
nıck ve acele etmemek lazımgeldiği 
kanaati vardır. lngiliı: politikasının 
gayesi Uluslar Kurumu paktına kar· 
~ı hareket edildiğinde.o cumartesi gUn 
kil toplantıda 12 inci ve 16 ıncı mad
delerin derhal tatbikını istemektir. 

Habeşistanda Son Dakika 
Seferberlik 

{Baş tarafı 1 incide] 

etmektedir. Allah yardrmcımız 
olsun. Her şey imparator için, 
her şey vatan için.,, 

Ülkemizin korunması 
için alınan tedbirler 

Genel seferberlik, bir milyon 
yüz bin kişilik bir kuvveti silah 
altına çağrnnıştır. 

Şimal ordusunun komutanı, 
Ras Kassa'dır ve karargahı Gon 
davda bulunmaktadır. 250 bin 
asker ve iki sene sürecek bir 
harbe yetişecek erzak ve gereçi 
vardır. 

Tatkas ırrnagınm şark kısmın 
da ise Ras Seyum kumandasın
da 200 bin asker vardır. Bu or -
dunun sağ cenahı 150 bin kişı -
liktir. Ve komutanı Makalc'n:n 
süel ilbayıdır· Adua-Makalc 
cepcsinin genel komutanı R.ı~ 
Seyumdur. 

Sü Bakanı Ras Mülugcta, 
Qualo eyaletinin genel valiliği • 
ni yapmakta olan vcliahtm ya
nma danışman olarak gönderil -
miştir. İtalyanların son teca -
vüzleri bu mıntaka üzerindedir~ 
Yeni bir emirle, Godjam ve erif
rata eyaletleri valisi Ras Menek 
şa, veliahtin idaresindeki ordu -
lara yardım edecektir. Ras Me -
nekşanm idaresinde yüz bin as
ker vardır. Veliaht, Sil Bak.anı
na Danakil ayaletleri ve Aussa 
topraklarını müdafaa için emi1 
vermiştir. 

Habeş imparatoru ise ihtimal 
Harrar ve Ogaden mı~t3kaları 
karargahına gidecektir. 

Bütün İtalya tek 
biı- oı·du halindedir 

Roma. 3 A.A. - Korrira Del 
la Sera, dün ilan olunan sivil se
ferberlikten bahsederek diyor 
ki: 

"Dündenberi bütün İtalye 
seferber edilmiş -bulunmaktadır. 
Bugün bütün ltalyan ulusu tek 
bir ordu halindedir. Bu sefer -
berlik ulusal amaçlar elde edilin 
ciye kadar devam edecektir. 

ltalya Habetlerin tecavüiklr 
tavurlarından ş i k i y e t ç i 

Cenevre, 3 A.A· - İtalyan hü 
kiimcti bugünkü tarihle ve Su -
viçin iınzasiyle UlusJar Sosye -
tesi genel sekreterine aşağıda .. 
ki telgrafı göndermiştir: 

Uzun zamandanberi İtalya i
le savaşmak istiyen ve nihayet 
bu savaşı başlatmıya muvaffak 
olan Habeş şeflerinin harp ve 
istila istekleri. son defa Habeş 
imparatoru tarafından 28 eylül 
tarihli bir telgrafla bildirilen ge
nel seferberlik emriyle bir kere 
daha teeyyüt etmiştir. Bu emir, 
İtalyan kuvvetlerine karşı doğ -
rudan doğruya bir tehdit demek 
tir. Bitaraf bir mıntakanın ay -
rılmış bulunması, ducumu daha 
ziyade güçleştirmektedh·. Ha • 
beş hükumeti, bu mıntaka işini 
yanlış bir surette tefsir etmiştir. 
Halbuki hakikatte otuz kilomet
relik geriye gidiş, ancak Habeş 
kuvvetlerinin toplanmasına ve 
Habeşler tarafından yapılacak 
hücum hazrrlıklanm kolaylaştır 
maya yaramaktadır. İtalyan hU
kumeti, ~ eylül tarihli muhtıra -
smda, İtalyanın on senedenberi 
devamlı surette maruz kaldığı 
kanlı tecavüz vakalanmn delille 
rini göstermişti. Genel seferber 
lik emri üzerine bu tecavüz bü -
yümüş ve geniş bir önem al -
mıştır. Bu emir, açık ve yakın 
tehlike ihtimalleri saklamakta -
dır ki. bunlara karşı emniyet se• 
hepleri dolayısile bit karşıt va .. 
ziyet lazım gelmektedir. 

BUtün bunların nazarı dikka -
te alan İtalyan hükumeti, Erit
re'dcki kuvvetlerin ba~kamutan 
lığına 13.zım gelen korunma ted· 
birlerini almak için geniş sala -
hiyet vermiştir. 

Yunanistandaki komünistler 
A tina, 3 A.A. - GüV'enlik ko 

mit~si. Yunanistanda komiinist 
propagandası yapmış olan bir -
çok kimsenin sınır dışına çıka -
nlmasına karar vermiştir. Bun
ların arasında Atinalı on avu -
kat vardır 

13 lerkomitesi 
Dün toplandı 

Eden Pariste Lavalle 
beraber vaziyeti inceıedi 

Cenevre, 3 (A.A.) - Konseyin 
onüçler komitesi bugün iki saatten 
fazla süren bir toplantı yapmıştır. Ko 
mite resmen yalnlz konseye veri etek 
raporla metgul olmuştur. Raporun ta 
rihçeye aıt olan kısmı kabul edilmif 
ve anlaımazhğm sosyete paktı bakı
mından tahririni yapmak uı:erc bit 
komisyon teşkil edilmiştir. En mi.ı
him kısım, yllni tav.siyelcr kısmı için 
gelecek celse beklenecektir. Konıcy, 
de:ği,en duruma göre tavsiyeler tes
biti !hım gelip gelmiyecegine karar 
verecektir. 

Cenevre, 3 (A.A.) - Hadiseler, on 
üçler komitesinin vuifesini zorlasttr
maktadır. Muhaııemat ıs inci madde· 
nin tatbikını faydası& hale getirecek 
gibidir. 13 üncü maddenin tatbıK.t da
ha muvahk olup olmıyac:agr düşünü
lüyor. 

Eden Pariate 
Pari&, 3 (A.A.) - Eden. saat 18.50 

de Laval'i ziyaret etmiştir. 
Lavtll. Eden'le görüştükten sonra 

demiştir ki: 
"Konseyin cumartesi toplantısının 

ruznamesi hakkında göril!tük. Takip 
edilecek muhtelif tan: ve usulü göa
den geçirdik. Bu teıriki mesaiye C.. 
nevrede devam edeceğiz.,, 

Adua tekrar 
bombardıman edildi 

Cenevre. 3 (A.A.) - HabC§ hü
ki''ıtneti Uluslar So11yeteaine gondcrdi
ii bir telgrafta, Adua'nın tekraı bom· 
bardıman edUd'ğinl bildirmı tir. 78 
bomba atılmış ve bun ardan biri Kı· 
ıılhaç merkcı:ine diışmü~tür. 

Londradan bildirildiğine göre, hal 
ya büvük el~ili~i katibi. Viu~solininin 
t.ivil ahalinin bombar~unan ~ilme -
mesi için hususi t:ıiimat vcrdi~ir.~ te
yit edecek vaziytttc olduğunu bUdir
mi~tir. 

Ulus ar kurumu 
An karaya 
VazıyEti ıildirdi 

I Baıı 1 iTtcide] 

ileri gelenlerinden bir~ok kimse 
tarafınd n karıtı.anmı tn. Te.vfik Ril§ 
tü Anıs do~ru Perap<. as oteline git
rnis, istirahat c bulunı lll§lardır. Tcv· 
f k .. Rüstü Araıı bu seyt hati hakkında
ki suallere ~unları 6Ö lcmittir: Son 
durum hakkıııda htikü netle temas et· 
rnek üzere bu aqaın 4\nkaraya eidc· 
ceğim, Şimdi ik bundan baıkı söyle· 
necek bir şey yoktur. 
Dıştferl Bakanı dlln tk§amki Anb

ra ckspre ine bağlanan husu t bir va• 
gonla Ankaraya hareket etm•stir. 

Tevfik RUttü Aras Ankarada hııku 
metle temas ettikten sonra yarın sa
bah şehrimize dönecek ve ıoyni akşam 

Cencvreye hareket edeceklerdir. Dış 
Bakannnmn burada fatla kalamama
ıunın ıebebi bugünlerde Cenevrede 
toplanacak olan on üçler mecJisindc 
aza bulunmasındandır. 

Harp 
Başladıktan 
Sonra 

(Baş tarafı 1 incide 1 
yetlle alAkadar olan nııntakalar dı§ın
da taahbUtlere giri~mekten çekinm~ 
si, bu devletleri de Ingiltcrenin ala
kadar oldugu bir mıntakada rnilcyye· 
de tatbikine giritcrek lngiltcrenin sa
vaşını yapmaktan çckindinni§tir. 

Inglltere yalmı ba9ına Italya ile 
mücadele edemez mi? Ingtlterenin 
ltalya ile mücadele edebileceğine 
§üphe yoktur. Ancak lngil erenin 
yaptığı heup fudur: Italya ile giriş·' 
ti4i bir harpte gallp ge sc dahi, neti· 
cede o derece ıararh çıknçaktır ki. 
Habetlstanı Itılyaya terketmekten 
doğaçak zarar bile bu zarar yanında 
ehven kalır. Nerede kaldı ki lulya ile 
tngUterc araııınd• harp devam der· 
ken. hesapta olmıyan birtakım karı
gıkhklar .meydana gelebilir. Tnglltcre· 
nin harpten bu kadar kaçındıltnı bil· 
diğl içindir ki Muaaolini geri dt>ne
miycceğinl dUny&ya itirar ettirecek 
deı'ecedc ileri atılmıştır. Bu ha1de bu
günkü vaziyette Uluslar Kurumu 
için Italya • Habeş davaaını mevzH 
bırakmaya çalışmaktan başka yaptı· 
tak bir iş kalmamıştır. 

A. ŞUkrU E ~M ER 
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Güzel San,atlar Akademisi Satın
alma Komisyonu Başkanlığından: 

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

Keşif ve saire Akademi idaresinden bedelsiz verilir. 
lsteklilerin Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair 
belge ile fenni ehliyetini gösteren vesika ve 72 lira temi
nat akçesile birlikte 18-10-935 cuma günü saat 14 te 
Yüksek Mektepler muhasipliğinde toplanan komisyon
da bulunmaları. ( 6140) 

Pazarhkla A~ık Eksiltme 

Liman işleri Umum Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Galatada Mumhane an

treposunun tamiri) 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak aşağıda yazıhdır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Konsolidasiyon Avan projesi 

İstiyenler şartname ve projeyi Levazım Şefliğinden 
alabilirler 

3 - Açık eksiltme pazarlrkla yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için ı 25 lira nakit muvak

kat teminat parasını veya bu miktarda meblağı havi Mil
li Bankalardan alınacak teminat mektubunu Genel Di
rektörlük veznesine eksiltme gününden bir giin evvel ya-
1-ırmaları şarttır. 

5 -- Eksiltmeye girecekler bu gibi işleri yapmakta ol
duklarına dair vesaik ile Ticaret odasına kayıtlı oldukla
rına dair vesikayı Levazım Şefliğine göstereceklerdir. 

Açık eksiltme 11 Teşrinievvel cuma günü saat 1 O da 
Liman hanında Genel Direktörlük makamında Müdür
ler Encümeni huzurunda yapılacaktır. (6044) 

1 

HEMEN BUGÜNDEN bir tüb TURAN tuaş kremi SATJN 1 
ALiNiZ Memnun kıılmadığınu: takdirde, Sirkecide Nur ha
nındaki Turan kumpanyuı, tüpü açık olduğu halde alacak "..!... 

• __ parann:ı iade edec klir. -• 

Beyoğlu kadastro müdürlüğünden 
Be.voğlunda Asmalı Mescit mahallesinin kadastro pos 

taıarınca tahdit ve tesbiti ikmal edilm.iştir. .. 
Bu mahalledeki gayri menkul sahıplerinin mezkur 

po::ıtalara verdikleri beyannamelerin Kadast~o komis~o
nunca tetkikine başlanacaktır. Yapılan tesbıt aleyhıne 
bir divecekleri olanlann tarihi ilandan on beş gün sonra 
nıezkur komisyona başvurmaları ilan olunur. ( 6151) 

·--~~~~~~~~~ 

Tuzla İçmeleri 
Trenler 15 Te rinievvele 

•- kadar işliyecektir -• 

ZAYİ - Cialnta ithaUit gümrüğünün 
7-S-928 senesinde muamelesini depo
zito surctile yaptı ım 3294 numaralı 
beyannameye ait 3025 numaralı mak
buz senedini zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Hü nü 

,, : e 

Jstanbul Harici ~ keri Kıtaatı ilanları 

Bir metresine biçilen e
der 35 kuruş olan 100 bin 
metre yatak kılıflığı bez ka
palı zarfla ihalesi 21-10-
935 pazartesi günü saat 15 
tedir. Şartnamesi 17 5 kuru
şa M. M. V. Satmalma Ko
misyonundan verilir. Eksilt 
meye girecekler 2625 liralık 
ilk inanç parası ile birlikte 
kanunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarım ihale sa
atinden bir saat evvel An
karada M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(323) (6097) 

~ *. 
Bir kilosuna biçilen eder 

11 O kuruş olan 30000 kilo 
kundura boyası kapalı zad
la eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 14 Birincitesrin 9 3 5 
pazartesi günü saat 11 de
dir. Şartname 185 kuruşa 
M. M. V. Satmalma Komis 
yonundan alınır. Eksiltme
ye gircekler 24 7 5 liralık ilk 
pey parası mektup ve rnak
buzlariyle kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (305) 
(5972) 7672 

• * w. 

Ordu Sıhhi ihtiyacı için 
90 ila 105 aded hastane ça
dırı ile 5 ila 8 takım ameli
yat cadırları kapalı zarf 
usulile satın alınacakdır. İ
halesi 7-10-935 pazartesi 
g ü n ü sa at 14.5 de
dir. Bedeli 200000 liradır. 
Teminatı rnuvakkatesi 
11250 liradır. Evsaf ve 
şartnamesini alnıa k ve gör
mek isteyenler 1 O lira mu
kabilinde M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan 
alınacakdır. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı ka
nunda gösterilen vesaikle 
ve 1 12 5 O liralık teminat ve 
teklif mektublarile birlikde 
belli gün ve saatinden en 
az bir saat evveJ Ankara· 
da M. M. Vekaleti Satın 
Alma Komisyonuna ver
meleri. (165) (4822) 

7632 

• • • 
Bir metresine biçilen e-

der S ı kuruş olan 900 ila 
97 5 bin metre yazlık elbi
selik bez kapalı zarfla eksilt 
meve konulmu~tur fhalesi 
16 .Birinci teşrin 935 çar
şamba günü saat 11 dedir. 

Şartname 24 lira 8 7 kuru
şa M. M. V. Satınalma Ko
misyonunda alınır. Hepsi
ne biçilen eder 497 bin 250 
liradır. Eksiltmeye girecek 
ler 23640 liralık il inaç pa
rasile birlikde kanuni şekil
de hazırladıklan teklif mek 
tublannı ihale saatından 
bir saat evvel Ankarada M 
M. V. Satmalma Komis
yomma vermeleri. ( 29:n 
(5846) 7650 

• • * 
Garnizon kıt'at ve mües

sesat hayvanatmın ihtiyacı 
için 8 l O ton kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
dur. Muhammen bedeli 
40500 liradır. İhalesi 12 
İlk teı: rin 935 cumartesi gu 
ni.i spat I 1 dedir. Şnrtname
si 203 kun1 mukabilinde 
alınabilir. Ek~iltmeye gire
cel-Ierin ( 303 7) lira 50 ku
ruşluk teminat makbuz ve
ya mektublarım 2490 sayılı 
kanunun 2-3 maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublarım belli 
gün ve ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada Leva
zım Amirliği Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(288) (5854) i652 

•• ı;ı 

Pınarhisar için 2 1 5 5 O lı
rahk 392000 kilo yulaf ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuşdur. İhalesi 1 1 Bı
rinciteşrin 935 cuma saat 
16 dadır. İlk teminatı 161 6 
lira 2 5 kuruşdur. İsteklile
rin belli saatten bir saat ev
vel teklif mektublarım Vize 
de Satmalma Komisyonu
na vermeleri (281) (5861) 

7658 
• * • 

Bir tanesine biçilen eder 
680 kuruş olan ı 5 ila 20 bin 
tane Yün Battaniye kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş . 
tur. İhalesi 15 Biı;nci Teş- · 
rin 935 salı günü saat 15 
dedir. Şartname 680 kuru
şa M. M. V. Satınalma Ko
misyon undan alınır. Eksilt
meye girecekler 8050 liralık 
ilk inanç parası mektup ve
ya makbuzlariyle kanunun 
2 ve 3 maddelerinde Vjlzılı 
belgelerle birlikte hazırla
dıkları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. ( 304) ( 5971) 

7671 

ZAYİ - Onivt'r itenin Hukuk Fa
kiıltcsınc ait 4651 hüviyet varakam 
kaybolmuştur. Yeni ini çıkaracağım • 
dan c kisının hükmu voktur. lrma 

Doğruca Bay N Q V Q T N İ' ye Müracaat 

1 EVKAF MUDIRIYETJ ILANLARI ı 
Bahçekapıda Dördüncü Vakıf handa zemin katta ev-

velce Ziraat Bankasının bulunduğu 7 8 sayılı dört mağa
za ve altındaki bodrum ve merdiven arasındaki oda tesli
mi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar pazar
lıkla kiraya verileceğinden istekliler 1 OT. evvel ~35 p~r
şembe günü saat 15 e kadar İstanbul Vakıflar Dırektor
lüğünde Varidat kalemine gelmeleri. ( 615 4) 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Paşabahçe Fabrikasında inşa olunacak 200 ton

luk su deposu açık eksiltme suretile münakasaya konul-
muştur. . 

2 - Tahmin edilen bedeli "6222,87" lıradu. 
3 - Eksiltme şartname ve projeleri 30 kur~ş m~kabi

linde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesı nakıt mu
hasibi mes'ullüğünden alınacaktır. . .. .. 

4 - Eksiltme 22-10-935 tarihine müsadıf salı gunu 
saat 1 S te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda YC\pılacaktır. 

5 - İsteklilerin lazımgelen vesaik ve "$~ 7 ,5,. güven
me paralarile brilikte muayyen g~n ve saatte ~abataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindekı alım komısyanuna 
müracaatları. ( 614 7) 

Mudanya Evkaf Memurluğundan: 
Mudanyanm Tirilye nahiyesinde evkafa ait 935 zey

tin mahsulü ( ı O) gün müddetle açık artrrmıya konul
muştur. İhalesi 8-10-935 salı günü saat 14 te Mudanya 
Evkaf dairesinde yapılacağından alıcıların Mudanya Ev
kaf dairesine müracaatları. ( 6094) 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komısyonu Başkanllğından: 

Jandarma eşya ve levazım ambarının ambalaj ihtivacı 
için mevcut nümunesi gibi sekiz bin beş y~z met~c kana
viçe açık eksiltme ile satın alınacak ve eksıltmesı 19-10-
9.:;S gunJemecine rastbyan curnartesı gı.inü saat ~nda Ge 
dikpa a Jandarma Dikimevi binasındaki komısyonu
muzda yapılacaktır. Kanaviçenin her metrosuna 15 ku
ruş baha biçilmiş ve hepsinin ilk güvenmesi doksan beş 
lira 63 kuruştan ibaret bulunmuştur. Şart k~ğı?ı ~le n~.
mune hergün komisyona görülebilir. İsteklılerın ıJk gu
venme mal sandığı makbuzu veya banka kefalet mektu
bu ve hüviyet cüzdanı ve artırma kanununda ve şart ka
ğ'ıdınJa yazılı belgelerle beraber belli gün ve saatte ko
mısy0numuza gelmeleri. ( 615 2) 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
lstan buldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadaki 

Bun;a Askeri Lisesinin 10 ve 11 inci sınıflarına yeniden 
talebe alınacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek
t .mlcre veya Askerlik şubelerine hemen müracaatları i
lan olunur. (328) (6165) 

2 ve 20 lcomorımelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komorımeıer•n uzerinde haıis· 

lı()in timsali olan ~ marlca~ını ar~v•nız 
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ZAAFI UMUMi KANSIZLIK ve 
Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar 

KEMiK hastallklarına şifal tesirleri çoktur. Çocuklar, 
HASAN ECZA Deposu 

.., 

her yaşta istimal edebilirler. 
• 

RUZGARA RAı1MEN ( ~ 

""~-~ ,;_• <eo 
, ,- Kapalı Zarf Usuliyle , 

{ llA ~ 1 "•oıc.,07~ p 
\tV/ H '-..,;.. ) r;ı=.y . 

! .r BAY AN SAFiYE Bayan Denizkızı Eftalya 
Sadi j ~ Mustafa ~afiz lrmağın 

vozONOZ KADİFE MANZARASıNı 
1 

SB~sleledbigi 2b21h52b. No. 

No. 17262 Unuttum seni yü-
züme gülme . 

( Beste Nasip Mehmet ) 
Kapı çaldıkça oynadı yüreğim. 
[ Beste Faiz Kapancı ) 

onsuz u sa a ır acı 

ve M A T u~ıNı rUyala uyandım. 
BAYArt BEDRA 1 KAVBETMIVECEKTIR; EÖER, Umitsiz bir sevişle zUl

No 17263 X andım sana yandım 
sana sende gönül gel yan bana 
akhm perişan olsun mu 

ParfOmCırl L T. Pİ VER A: Ş. 
fstanbul Şubesi 

Şlfll Ahmet Bey sokak No. 56 
,.Telefon : 4304' 

L.T.PIVER1
N 

TALKSIZ 
· MATITE 

GÜZELLİK PUDRASINI KÜLLANIRSANIZ iÇiNDEKi BÜTÜN MAD
DELER, MAT OLDUÖU tCiN O DA MATllR VE EŞSİZ BlR 

iL TISAK KABiLiYETi VAROIR. 

• 
1 HA BE 

ZADE 

Ali MUHiDDiN 
Dünyanın en meşhur şeker ticarethanesi 

Babçekapu, Beyoğlu, Pangaltı, Kvaköy, Kadıköy 
Ankara 'da şubeai vardır. --

7755 

Avrupaya Talebe Gönderilecek 

fUne dil bağlayanlar var. 

BAY H. BURHAN'IN 
Fıkrim dağılaın dursun mu 

I_ ~· 17261 SON NiNNi Beste Bay Udi Neşetkar Neşet. 
Bu plaklar sahşa çıkarılmışhr. 

lstanbul Sıhhj Müesseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 
Reisliğinden: 
Tıp Talebe yurdu hademeleri için mevcut nümune ve 

şartnamesine göre 91 takım elbise açık eksiltme suretile 
ya ptırılacaktrr. 

, 1 - Eksiltme : 9-10-935 çarşamba günü saat 14,30 

-• 

da Cağaloğlunda Sağlık Müdürlüğü binasındaki komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat: Bir takımı 11 liradır. 
3 - Muvakkat teminat : 7 5 lira 07 kuruştur. 
4 - Nürnune ve şartnamesi yurtta görülebilir. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikası 

göstermeleri şarttır. 

Maden Tetkik ve Arama 6 - İsteklilerin bu işe yeter makbuz veya banka mek
tuplarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 5 7 06) 

7620 

ı Eksiltme ilanı 
SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünüden: 

Madde: 1. - Bursada kurulacak Kamgarn Fabrikası esas ' 
binaları, müdürlük ve işçiler~ mahsus binalar ile iltisak demir ı 
yolu, toprak tesviyesi, fabrika iç yolları, Drenaj işleri intaatı va· 
hidi fiyat ese.sile eksiltmeye çıkanlmıttır. 

1 

Tahmin edilen bedeli 1.357.320.70 (bir milyon üç yüz elli ye• 
dibin üç yüz yirmi% 70) liradır. 

Madde: 2. - Bu ite ait evrak !onlardır: 
A. - Eksiltme şartnameai 
B. - Mukavele proje$İ 
C. - Fenni tart name 
D. - Umumi şartname 
E. - Metraj ve ketif hulasa cetvelleri 
F. - Projeler 
htiyenler bu evrakı 68 (altnnf sekiz) lira bedelle Sümer 

Bank Ankara 9ubesinden alabilirler. 
Madde: 3 - Eksiltme 18 Birinciteşrin 1935 cuma günü saat 1 

15,30 da Ankara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank Mer- i 
kezindeki komisyonda yapılacaktır. 

Madde: 4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Madde: 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54.470 

1 

1 (elli dört bin dört yüz yetmit) lira muvakkat teminat vermele- 1 

ri, bundan batka en az 250.000 (iki yüz e1Ji bin) liralık bir bina 
inşumı muvaffakiyetle bitirmit olduğunu isbat etmesi ve ek.
siltmeye çıkarılan 1.357.320.70 (bir milyon üç yüz elli yedi bin 

1 

üç yüz yirmi% 70) liralık bu iti halen yapabilecek mali iktidar· 
da olduğunu artırma ve eksiltme konunu mucibince teminat 
mektubu verebileceği teabit edilmiş bir bankadan alınmıt taha
detname ile isbat etmeleri lazımdır. 

Madde: 6. - Tek.lif mektupları yukarda yazıldığı gün ve 
/ saattan bir saat evveline kadar Sümer Bank Umum Müdürlü-

Enstitüsünden: 
\

. ğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ihale tarihinden bir saat evveline kadar gel

! mit ve zarfın kanuni tekilde kapablmıf olması lazımdır. 

~--------------------------------------------~- . . 
,.~~~~~~~~~~, 

1.- Maden Mühendisliği ttıhsil etmek üzere Avrupa- 1 

ya müsabaka ile sekiz talebe gönderilecekdir. 1stc;:yen
ıerin aşağıdaki şartlan haiz olmaları lazımdır. 

A.- Türk olmak, 
B.- Maden ocaklarında çalışa bilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak, "Sıhhi muayene Ankara'da yaptırı
ı~-akdır.,, 

C. Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce 
dillerinden birisini okuyup yazabilmeli, 

D. Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşden yukarı ol
mamak, 

2.- Müsabaka imtihanı Ankarada Maden Tetkik A
rama Enstitüsünde 9 Teşrinievvel 935 tarihinde yapı
lacaktır. Açrlacak müsabaka imtihanında muvaffak ol
makla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri 
derece itibarile ilk sekiz arasında mevki almaları lazım-
dır. ~ 

3.- Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müd
detleri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu 
hususda vesair mükellefiyetleri hakkında bir teahhüt
name verecek ve bunun için müteber bir kefil göstere
cekdir. 

4 .- İsteyenlerin : 
Nüfus hüviyet cüzdanını hüsnühal varakasını mekteb 

şahadetnamesini veya bunların tasdikli suretlerini ve 
dört krt'a fotoğrafı ile dilekçelerini 7 Teşrinievvel 935 
akşaınrna kadar Ankara'da Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermiş ' olmaları 

PARiS ve ViYANA MODELLERi 

Yeşilköy Tohum islah istasyonu 

Satınalma komisyonundan: 
Müessesemizin bu seneki mahsulünden 18-20 ton 

kızılca Buğday, açık arttırma ile 7 Teşrinievvel 935 
pazartesi günü saat 15 de Vilayet muhasebeciliğinde 
toplanacak komisyon tarafrndan satılacaktır. İstekli
ler şartname ve nümunesini dairemizde ve Vilayet mu
hasebecilinğinde görebilirler. Tahmin bedeli 1000 lira 
olup muvakkat teminatı 7 5 liradır. Arttırmaya girecek
lerin teminat akçesini veya Banka mektubunu ihale 
saatinden ewel Vilayet Mal sandığına yatırmaları ve 
alacakları makbuz ve kanuni vesikalariyle birlikte ihale 
saatinden evvel komisyona müracaatları. (5808) 

7623 

ve Tqricievvcl935tar~ndeyapdacakın~imuayene- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~. ~~~~~~~' 
.Je hazır bulunmaları lazımdır. (2795) (6033) Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 1 

H.er gÜn şa.h~ 1 oldı.ıgumz ha.d isele,,d.en bi~i : 

7694 Banka Komerçiyale ltalyana 
1 

Sermayesj: 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

j Travellers (Seyyahin çekleri) aatcır 
1 Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
I bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
I yet~e taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
ı şehırde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
1 tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 

~ 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla

namavacağ1 bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 7604 
- - --- -

Topoğraf ve Ressam Alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden: 
Tecrübeli topoğrafla harita ressarrtlan aranıyor. İs

teklilerin Ankara Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
I!.lÜracaatlan. (2796) (6032) 7693 

M&liye Vekaletinden: 
Eski Gümüş Mecidiye ve aksamının 1 Şubat 1936 ta

rihinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vası· 
tası olarak kullanılmıyacağı ve bunun hilafına hareket 
edenler hakkında da takibat yapılacağı 2257 No. lu ka
nun mucibince ilan edilmiştir. Müddetin hitamına az bir 
zaman kalmış olmasına mebni halkımızın yedinde mev
cut bulunan eski gümüş paralarının gerek vergi borç
larına tediye edilmek ve gerekse ilan olunan fiatlar üze
rinden tebdil ettirilmek için Malsandıklarına müracaat 
etmeleri tekrar ilan olunur. (2743) (5933) 

7626 

Osmanll Ba,nkası 
% 5 faizli, 1334 - 1918 ihraçlı Da· 

hfü istikraz tahvillerine ilişikli olup 
vadesi 1 ikinciteşrin 1930 da gelen 
ve ayni tarihte ödenmesine başlanan 
No. 26 1ı kuponlardan ibraz edilmi -
yenlerin 1 ikinciteşrin 1935 te Tür
kiye cumhuriyeti hükumeti lehine 
müruru zamana uğrayacağı, mezkur 
tahviller hamillerinin haberi olmak 
üzere ilan olunur. 

İstanbul beşinci icra memurluğun
dan: 

Mahcuz olup bu kere paraya çevril 
mesine karar verilen bir ev eşyası ta
k:mu 9 te~rin çarşamba günü saat on 
dörtte açık artırma ile paraya çevri
leceğinden talip olanların Cihangirde 
Sakabaşı sokak Orhanbey apartmanı 
3 numaralı dairede hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

(15164) 

Beyoğlu Birinci sulh H. hakimliğin 

den: 

İstanbul Marpuççular Alaca ha

mam 7 No. lı Karlo Holas oğlunun 

Beyoğlunda Aynalı pasaj 19 No. da 

Andon aleyhine açtığı istihkak dava

sında Andonun ikametgaru meçhul 

olduğu mübaşiri tarafnıdan verilen 

meşrubattan anlaşılmakla yirmi gün 

müddetle ilanen tebligat icrasma ka-

rar verilmekle muhakeme günü olan 

31-10-935 saat 14 te mahkemede 

hazır bulunmanız tebliğ makamına 

kaim olmak üzer·e ilan olunur. 
(15159) 

Devredilecek 
ihtira beratı 

''Paraşüt,. hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 23 Ağustos 1930 tarih 
ve 1072 numarah ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kere başkasına 
devir ve ferağ edileceği teklif edil • 
mekte olmakla bu hususta fazla maw 
lfımat edinmek istiyenlerin Galatada 
Aslan han 5 nci kat 1-4 n umaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul altıncı icra memurluğun• 
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen iki adet sabun pr esi 1 O 
Teşrinievvel 935 perşembe günü sa
at 9 dan 11 e kadar İstanbul Fincan-

crlarda Leblebici banmda açık artır

ma ile satılacaktır. Almak istiyenlcrin 

o gün ve saatte mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. (15156) 

İstanbul birinci iflas memurluğun

dan : 
Müflis7 frrmcr ve un tüccarı Yalı• 

ya Kemalin yanmış dosyası yenilene
ceğindeQ alacaklıların ellerindeki ve· 
sika, evrak ve vekillerin veka:Jetna - ' 

meJcrile birlikte 9 ilkteşrin 935 çar .. 
şamba günü saat 10 da dairemizde 
toplanmaları aksi takdirde haSJl ola
cak zarara katlanmış ad ve telakki 

olunacağı ilan olunur .. (15151) ...... ..__ .. _. ._. _______ ...._....._ 
Umumi ·şriyat ve Vazı ışJcrı Mü • 
dlirü : M ü m t a z F AlK. Gazete .. 
cilik ve Matbaacılık f. A. Şirketi. Is• 

tanbul. Ankara caddeı::i. 100. -
Basddıeı ver : TAN Matbaası 
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