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Habeşler Eritreyi istiliya Yürüyorlar! 
150,0 ·k Bir Yardım 
Kuvveti de Geliyor! 

Üç Habeş or 
muharebesine 

İtalyan Karargahındaki Muhabir 

imha 
nıyor 

A r a s ı n d a k i i rt i b a t s ı z l ı k ta n , 
Çetin Müşkülattan Bahsediyo 

Mussolini Uçakla Aduaya Gidiyor- Bir 
Genarahnın Maktul Düştüğü Bildiri 

HABEŞ iMPARATORU ASIL ORDUSUNU 
HARBE GiRMEDiGiNI VE TAZE BiR HALD 
OiGiNi ULUSLAR KURUMUNA RESMEN Cenap cephe.U.delıi 150 bin lrifilil Habeı orJ.,..,,,an taha11üJ merlıe%İ ve General Vehip lıarorwilaı 

Hararda halkın lacyecanr,,. Hlerberlii• iftiralıinde n bir görünüı 

1> 1 6 lar Komitesinin Kararı 
~ 

'1Juanın ltalyonlann eline düı· 
tüğü tahalılrulı ediyor. Bütün ltal· 
)'an ıehirlerincle ,.nlilıler yapı'4· 

)lor. A.nccalr ltalyrınlonn Acluaya 

• 6,. 1- Paktı ihlal Eden italyadı 
"tan -~9f.lL - Konse~ B u Kabul E ~~~IMl .................... wıılı ..... 4 -

..-:i~ - .. 'uıar.~ 
mİffİr. Araai ôruolannclan iyi Ü· 

tilaJe etm••İni bilen Habefliler 
mütaarrulan bir haJtli ..,.,,..,ıar 
ve nilaaJtet tclari, haber uerilcliii
ne göre, evuelJcn lıtararlofhnlm., 
bir plan ü:aerine bıralııp çekilmit
lerdir. 

Savaıın bu ilk netice.ine rai· 
men, her iki taraf Jrııuayi külliJ'•· 
lerinin henüz tema.o plmedilıleri 
ve ıimcliJ'• kadar crncalıt öncü lıtuu
vetler ara .. nda fGrptfmalar olclu
iu anlGfılıyar. 

Bir taraltan Habeılil•r lıentlile· 
:rine mü.ait meu~lere ynleflikleri 
ile bu meu~lerde clüpnanı belıtl•· 
clilıleri ,ibi, diğer taraf tan da dün 
•eç oalıit ••len bir telpaf ın ocr• 
cliii habere •öre, Habeı kuman· 
clanlorınclan Ra Scydam'un kuu
vetlerinden mühim bir lıllnU A.dua 
nın batı lıwıeJtinclen, ltalyan hat· 
larını ••,•relt, Erilreyi ütilô için 
ilerlemelıtteclir. Bu haber, taluılıt· 
lıulıt eder••, .ciel claranAlll çoi ö
nemli y.pyeni 6ir .Ulaaya pece
iine ıüphe yolrtar. 

~Şo 
CJ I 
~ 

Siyasada 
Ceneurede Vl...Z.,. Sa.yetai 

...,,.,,,_ J'Gnll isin foJJbınmqa 
latuırlanıJ'Or. Bu toplantıda /tal,,. 
nrn polrtı hoJillufuna lıtorar verilir
H, ilıttraodi.,. mali aecri tedbirler 
alınacalıtır. Bu talcdirde Uludar 
Kurumundalıi İİJ'• memlelretlerin 
ele alınacalıt tecl6irlere İflİrak •I· 
meleri 1Gı,,..elnw1ıtıec1;,.. Bu ted
birleri te•bit •lmelt isin on beı üye 
lilıt bir lromite l•ıltil eclilecelrtir. 

:.':!:'.!:;a::~ik,,lr---Makinege Verilirken -
diyo lar 

Altılar lıomituinin ro"°"' ltalya 
nın mauliyetini ltabal ettiline .,. 
rapor mulateuiyatr dün toplanan 
On Üfler lromit .. i oe dolaa aonro da 
lıonMyce ltabul ediUiiine •öre 
mamblenin d• Reri ted6irlere lta
rar uermui ihtimali f(>lı ltaooetli • 
clir. 

Çenevre, 7 A.~- Uluslar 
Sosyetesine gönderdiği yeni bir 
notada, Habeş hükCımeti diyor 
ki: 

"20 U çakia kuvvetlendiril
miş olan İtalyan kuvvetleri dün 
Adigratı aldıktan sonra Adua
ya girmişlerdir. Bu şehrin dı
şında bulunan kuvvetlerimiz 

Başbakan General İsmet mevzilerini muhafaza etmekte~ 
1nönünün Tıp Kongresinde söy. dirler. 
lediği ve dün gece aldığnnız Şimdiye kadar vukubulan çar. 
söylevi 3 üncü sayfamızdadır. P•fmalara ancak •mır muhafız. 
"*''-...r ı:am.-.ırs ... ..,.._ lanmıa Ye münferit küçük kıt'a· 

Lonclra, 7. A.A. - "Daily Chronicle" gazetesinin 
Addisababa'dan öğrendiğine göre, Ras Seyum'un 
kuvvetlerinden bir kısmı, Adua'nın Batı kuzeyindeki 
Mareb'den İtalyan hatlarını geçerek, Eritre'yi istila 
için, ilerlemeğe başlamıştır. 150 bin kişilik bir yar
dım kuvveti Adua bölgesine gitmektedir. 

lanmız İftirak etmitlerdir. Asıl J 
kuvvetlerimiz daha harekete 
aeçmemit tir· 

İtalyan tecavüzü bu suretle 
smırm kesin olarak tahdıt edil
miş olduğu bir bölgede vuku· 
bulmaktadır. 

Habe,ler de teyit ettiler 
Adi....., 7.A.A. - Reuter ajan. 

il •Yhırmdan : 
Şehir evvelce tahliye eclilmit bu

lunduiunclan, ltalyanlarm mukave
met aönneclen Aduayı aldddarı re.. 
lDea bbul eclilmetdeclir. 

(Arkası 11 incide] 

Konsey Aloizi'nin talebıni redd 
Cencure, 1 (Oul aytorımd hil

diriyar) - Altılar lromite.i ha
wün •aat J 1 de lrenduine ucrilen 
ueaoilı üzerinde tetlrilılerini ikmal 
etti. Alınan karar halıtlrında hüku· 
metinden utiaalata bulunacaiını 
•Öyleycn Şili murahha., mü.te•· 
na olmalı üzere komite ittifakla fU 
lıararı vereli: 

"Alhlor komiten lıenclinne teu
cli eclilmif olan v..ailri tetlrilı ettilıt
ten .anra Ulıular Kuruma palttın
clan müteuellit uhuJatı.n ihlôl edil· 
dilini tc•bil etmiftir. 

Komite palttı iJ.lôl •""" tanılın 
ltalya olclujvna lıtanaat ptirmiftir. 
Çünltü ltalya, Hobeı • ltalya ihti
ltilı lron•e,,de tetlıilıt eclilmelrt• i · 
ken, Ulu.lor Kurumunun ver
Jiii hülımü belılemeden harbe ,ir
miftir." 

6 lar komitesinin 
Verdlll karar 

Cenevre, 7 (A.A.) - Saat 14 ten 
biraı: evvel neıredilmit olan ve mesu
liyetler meaeleaine mutealhk bulunan 
rapor, ıunu bıldirmckle nihayet bu
luyor: 

Komıte, hidiıelerin tetkiki esasına 
istinat ederek 1u neticeye varmı§tır: 
ltalyan h'Ukumeti, Uluslar Sosyetesi 
ıtatüıunlin 12 ınci maddesıne gore 
girifmit olduğu tuhhutlcr hı afına 
olarak mubaaamatı açmı nr. Bundan 
başka Ulualar Sosyetesi uyclerindcn 
biriıi 16 ıncı maddeyi ılcri sUrdiıgü 
takdirde diğer uyeleri bah t.dılen hu 
sual halin ne &ibi tartlar alt nda vuku 
buldutunu tetkik etmcl ı l rm ge-
lecegi raporda bildiritm r ı 6 ın 
cı maddenin tatbikı içi 
men ilin edilmiı olması 
dir. 

13 ler komitesi 
Raporu kabul etti 

Cenevte, 7 (A.A.) - \Jluılar sos
yetesi konıeyinın ı 3 ler komitesi, 
buguo öiJeden sonra konseye verile
cek olan, meauliyetler mcseluine ait 
raporu iki aaaüik bir mi.\z.:ıkereden 
sonra kabul etmiftir. Bu muza.ecre en 
ziy.ade Laval ile Eden arasındaki ko
nuımalara inhiıar etmittir. 

Fransız milmcıı&ili, raporu kenıli 
heaabına tefıir etmek hakkını muha
faza etınelrte oldufunu aöylediginden 
hiUdiinetlerle Uluslar aoıyetesinin 

tecavüz mefhumundan ne gıbi 
ccler çıkardıkları mesele11, açık 
mıstır. 

FraMd •İ)l(Uar, imJrcin dair 
ele ~ tellbirlcrin tatbilrının -
ne ~eçmelı ue dof rudan cloi 
mü~alrereler yapılnt{Uına J'Ol 
malı İ•temelrte devam cJiyar. 

Konseyin dünkü 
Gizli toplantısı 

Cenevre, 7 (A.A ) - Uluslar 
yetcsi konseyi bugiın öğleden ao 
saat 16 da takip edilecek usulü U 
için aleni olmıyan bır toplanb 
mıştır. Baron Aloi i, anlaımazlı 
halli imkanlan hakkındaki 13 ler 
poriyle altılar komıtesınin mutaa 
zrn tayini hakkındaki raporunun 
zakeresini yanna bırakmayı te 
etmiştir. Uç çeyrek milzakcr 
sonra anlaşmak imkanı bulunama 
gından, konsey alakadar taraflar 
zır bulunmaksızın gizli bir celse 
detmcyc karar vermiştır. 

• 
Cenevre, 7 ( A.A.) - l 3 Jet ko 

tcsinin raporu kabul cdılmıttir. 1 
ya menfı rey vermıttır. Konaey, 
lar komıteıınin raporunu ıttifakla 
bul etmi tiı. Alom, kabul edilen 
hakkında kaydı ihtırazi dermeyan 
miŞ ve: "Raporu kabul etmedii 
ve lw:umunda başka bir toplan 
mülalıazatımı bıldirmek hakkunı 
hafaza eyJedıgımi beyan ederim ... 
mittir. 

Konsey ADoisini 
Talebini reddetti 

Çenevre, 7 A.A. - Kon 
de müzakerenin tehiri 
daki İtalyan isteği redde · 
tir. Aloisiye hitaben kaleme 
nan bir mektupta kendisine 
bin cereyan etmekte olduğu, 
bukluğun elzem bulundugu 
buna binaen talebinin redd 
miş olduğu hatırlatılmaktad 

Konseyin şimdi başhyan a 
ni celsesinde, Aloisi, İtalyan 
kiimetinin yalnız raporun 
hattan iri olması hakkında 
ğil, ihtiva ettigi muhtelif fi 
lerden dolayı da en kat'i ka 
ihtiraziler denniyan ettiğini 
dirmiştir. 
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Dl1$tlNDöK'CI; 
DUNY A GENÇLIGI NE 

ISTh'OR? 
Birkaç gün evvel bana Fran

sadan gönderdikleri bir bülten
den anlıyorum ki, evvelce Brük
selde büyük bir kongre toplan
mış ve merkezi Pariste bulunan 
"Dünya Talebe Komitesi", bü
tlin Birleşik Amerika, bütün 
Arjantin, bütün İsveç, bütün 
Bingale (Hint), bütün Hollan
.da, Çekoslovakya, Kanada tale
be cemiyetlerini de içine alarak, 
A vrupanm büyük ve küçük ö
teki milletlerinin de talebelerilc 
birlikte cihanşümul faaliyetini 
günden g ü n e genişletiyor. 
'450,000 azası bulunan Sovyet 
talebeleri sendikası da bu hare
kete muzahir olmaktadır. 

"Dünya Talebe Komitesi,,nin 
mücadele hedefleri şunlardır: 

A - Sulhü müdafaa. Harp 
aleyhine harekete geçmek (isti
lası bir cihan harbine sebep ola
cak olan Habeşistanm istiklali
ni ve sulhü korumak icin Millet
ler Cemiyetinin tar~fım tut
mak.) 

B - Münevverlerin işsizliği 
ve talebenin fena ekonomik va
ziyeti. 

C - Her türlü fikir hürriye. 
tini kaldırmış olan ~palı rejim
lere karşı bugünün ve yarının 
kiiltürünü müdafaa. 

D - İnsanın şahsiyetini ve 
haysiyetini müdafaa icin sıkı re
jimlerin fikir, matbuat, teşkilat, 
toplantı hürriyetlerine karşı düş 
manhklarile mücadele. 

E - Üniversitelerin hürriyet 
ve muhtariyetlerini müdafaa. 

Sık yazılı ve 32 büyük yap
ra 'lı biiltenin her sayfası. harp 
taraftarlrğmın, ekonomik sıkm
tTnm, ilme, san 'ate ve tefekküre 
nıUdahalenin, demokratik hür
riyet düşmanlığının bütün dün
ya gençliğini nasiı kızdırdığını, 
harekete getirdiğini izah ediyor 
ve bu uğurda yapılan faaliyetle
ri, mitingleri. kongreleri, neşri
yatı, çıkar:ılan muhtelif mecmu
aları anlatıyor. Gününde bu Jıe
deflerden, bu faaliyetlerden SÜ· 
tunumda ayrı ayn bahsetmenin 
faydasını ve tadını şimdiden ta
garlayabiliyorum. Hele Türk 
gençliğinin Yugoslavya, Yuna
nistan ilah... dostları yanında 
bile beynelmilel hiçbir harekette 
admrn anılmaması garabetine 
en yakın frkralarımdan birini 
tahsis etmeğe tehalükle hazır
lanıyorum. 

Peyami SAFA 

Yugoslav tayyare 
fılosu geliyor 

Dost Yugoslav tayyarelcrindcn mü 
rckkep bir hava filosu yakında şehri· 
mize gelecektir. Filo şehrimizde bir
kaç gün kaldıktan sonra Eskişehir ve 
Aııkarayı da 21iyaret edecektir. Dost 
filonun karşılanması ile memleketi
mizde kalacağı mi.iddet için alakadar
lar zengin bir program hazırlamakta
dırlar. 

No. SZ 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemilenin nelere muktedir olduğu
nu bu hareketinden hemen anhyan 
Nahide, vaziyeti kurtarmak ve önün· 
den geçtikleri knhve halkına rezil ol
mamak için giilmeğe çalıştı: 

- Susunul', dedi. geliniz, biribiri
rnizi daha iyi tanıyalım da öyle konu
şalım. 

- Öyleyse dön gcı-iye. St>Hm beni 
mahallebicide bekl~or. O tarafa doğ
ru gidelim. 

- Gidelim. 
Döndüler ve yürüdüler. 
Nahide hep önüne bakarak: 
- Siz çok sinirlisiniz, dedi. 
Fakat kendisi de sinirden titreme

ğt> başlamıştı. 
Cemile durarak: 
- Ayol, bana De1i Cemile demiş

ler. anlamadın mı hali? diye sordu. 
Nahide tekrar etti: 
- Deli değil ama inirlisiniz. Me

lekatt akliycnizde hiçbir tt>şt>vvüş 
yok : sözleriniz, biraz. ne diyeyim. 
uvruk tedailerle biribirine bağlı ama 
yine muhakemeniz mantrğın tabii 
aeyrini. takip ediyor. 

l~erde ve dışarda 
telefon konuşması 

lstanbul TeJefon idaresi hükümet 
tarafından satın alındıktan sonra ka
rarla!tırılan yeniliklerin yapılınaS? Ü· 
zerinde tetkik erine devam etmekte
dir. ldare, bilhassa şehırlerara11 şebe
keleri!ljn de mükemmel denecek şe
kilde iflemesine özel bir önem vermek 
tedir. Yeni açılan Zonguldak müka
lemeleri ilgisiyle şehirlerarası konuş
ma saatJednde ufak değişiklikler ya • 
pı mış. bugünkü durumun daha ıyi 
bir şekle sokulması için gereken bü
tün tedbirler alınmıştır. Oğrcndiğimi 
ze göre, şehirlemraıı şebekelere 6 hat 
daha eklenecek ve bu suretle şimdiki 
hatlar çok i§ görme bakımmdan kuv
vetlendirilecektir. Bu suretle, abon
manların şehirlerarası konuşma istek 
lcri daha çabuk karşılanacak ve muha 
bere daha seri ve kısa zamanda te
min olunacaktır. Şebekelere ilave o· 
lunacak 6 hat için lüzum görülen ku
ranportörler iki güne kadar idareye 
gelmiş olacak: bu:llar btanbul, Gey
ve ve Ankara merkezlerine .kurulacak 
tır. Bunun için merkezlerde yapılacak 
olan kuruluş faaliyetleri 3 • 3,5 ay 
kadar sürecek, gerek tesisat ve gerek· 
se kuruş masraf.arı posta tcJgraf yö
netgesi bütçesinden tediye olunacak
tır. Bu takdirde acele ve resmi ko· 
nuşmalar yüzünden bekleyen ahone
leri:ı istekleri en az bir zaman içinde 
yerine getirilecek ve eski sosyete za
manında ıık sık görülen şikayetlere 
meydan verilmiyecektir. 

Zonguldak muhabereleri 
Idare, Zonguldak muhabereleri ı· 

çin her sabah yarım saatlik bir uman 
•yırmıştır. Her sabah saat 8 • 10,30 a 
kadar Eskişehir, Izmit, Hereke gibi 
küçük merkezler konuşmakta. saat 
13 - ıs e kadar Ankara - Istanbul üç 
hatla görüşmektedir. r 

Mevcut 3 hattan birincisi, bugün
d.c:_~ ~ti?aren Zonguldak ta araya gir
dıgı ısın meşgul bulunacak, saat on 
üç.en 16 ya kadar Eskişehir, lzmit ve 
Hereke konuşacaktır, Jatanbul - An
kara mükalemeleri 21 den sonra azal 
dığı için muhabere iki hatla yapılmak 
tadrr. 22,5 tan sonra Zonguldak tek
rar konuşabilmektedir. 

iç konutmalar 
Hereke, saat 8 • 9 ve 15 - 16, Sa

banca 8 • Q, Izmit 8 • 9,30 ve 13,30 -
16, Geyve Adapazarı, Bozöyük saat 8-
9 arasında görütmektedll. FA-kişchir, 
§ehirlerarasr görü~mclerini 9.So • 
10.30, 13 - 15 ve 20 - 20,30 yapmcıl
tadır. Bunlardan başka Edirne, Yalo
va her tek saatte. Alpullu, Bursa, Or
hangazi her çift saatte konuşabilmek· 
tedir. UT.unköprü. günün her saatinde 
konuşmaya açıktır. 

Avrupa ile görütmeler 
Avrupa ile görüşmeler üç hatla ya· 

pılmaktadır. Birinci yol Sofya, ikinci· 
si .Belgrat. ü~üncüsü Bükreş. telefon 
idaresi, hu arıııuhı"'aı görüşmelere de 
ehemmiyet vermektedir.Bükr~ yoli
le görüşmeler. pahalı olduğu için il· 
çlincU Bükreş yolu yalnız Romanya 
ve onun şehirlerine aynlmrştTr. Al
manya, Fransa tehirlerile görtişmck 
Belgrat hattilc, Ingiltere ve Yunanis· 
tan muhabereleri de Sofya, yolile te
min olunmaktadır. Maamafih. hatla
rın birisinde ini bozukluk görülürse 
Bükre§ hattından da istifade edilmek
tedir. 

Tarım Bakanmrn incelemeleri 
Tarrm B-.ka11ı Muhlis Erkmen. !JCh· 

ri.niıdeki tetkiklt>rine devam etmek· 
tt>dir. Bakan, dün öğleden evvel zt .. 
raat Bankasına gelmiş ve direktörle 
görüşmü,ttür. 

!erini arkasına koymaktan çekinmiye
rek: 

- Hoppala 1 diye bağırdı, sen de 
mi başladın katip ağzı ile konuşmı
ya ? •.. Selimi bu huyundan yavgeçi
rinceye kadar akla karaYl seçtim. 

Yiizilnü bıırusturarak, öfkeli bir 
taklitle, Nahidc~in sözlerini yanmya· 
malak tekrarladı: 

- Melekatı daiyeniı-de hiçbir te§· 
vü~ yok. 

Gelip geçenler durmrya ve gülme
ğe baılamı~lardı. Nahide utancından 
hızlı yürüdü ve Cemileden uzaklaştı. 
Sonra onun gene ~ktaıtığını görün· 
ce: 

- Rica ederim, dedi. sokaku ol
du~umuzu unutmayınız. Burası ilnl
vt>rsite muhiti... Profesörler ge~.,.r· 
1er. doçentler geçerler, rezil olaca
ğım. 

- Öyleyse benimle gürel rüıd 
insan diliyle konuJ. 

- Peki, ne iatiyo~unuz benden? 
Ne konuşayım? 

Cemile biraz dUşUndükten ıonrı ~ 
- Uzun lifın krsası, dedi, Selim 

ıendc mi kalacak, bende mi? 
- Onu Selime sorunuı:. · 
- Selime mi? 
- Değil mi ya? 
Cemile durakladı, ~ene biraı: dü

şündükten sonra kt>ndi kendine mı· 
rıldanır gibi aöyledi : 

- Doğru söze ne denir? 
Nahideyi durdurarak elile ona ha-

iç Bakanhğının 
Yerinde bir tebli~i 

1 r ~~~·---~~-=--cw Ne Dersiniz? 1 
KL,\ÇUK HABERLER 

M tilkiye ispekteri A. R. Moy• 
türlü yerlerde yaptığı teftişlerin so 
nucu hakkında Iç Bakanlığına öneııı 
li bir rapor vermiştir. Buna göre is 
pekter, birçok yerlerde tel efon, bekÇ 
elbise ve fişekleri. Kızılay ve Çocu 
B<\krmı kurumlarının makbuz ve ro 
zetleri tayyare tanesi ve muhtelif pi 
yango nerm ve hesabına toplanan pa 
ralarrn yolsuz ve suiistimallerle karı 
şık bulunduğu bildirmiştir. 

GENÇLERE YA ROi M 
• Muhtelif vilayetlerden bu yıl şeh 

rimize verllen ilk okul öğretmenleri
niı1 yerleştirilmesi bıtmişdr. Bunlar 
için ayn bir liste hazıdanrp Kültür 
Bakanlığma gönderilecektir. 

Bilmediğiniz, karanlılı bir •o· 
kalıta yol arıyonunuz. Bir kedi 
yavru•u bile .;~ )'Ürelı kuıJIJetİ 

verir. Böyle aırolar<lalıi yardımln 
kıymeti ölçü.üuür. 

Liseyi bitirmif veya bitirmemif. 
fakat hayat denilen kayalık, di
kenli ve ötc.ri bilinmiyen yala Jüı
müı l'•nçlcr de tıpkı kQT'anlıkta 
yol arıyana bcnurler. Onlara yar· 
Jrm etmelı "•o.yete" nin odevi
dir. 

Doiruyu .öylemek ldzım••lir
H, iyi yol ,.önerilemediği için İ•· 
tiJaının alt•İn• riiriimiiı ve bunu 
neden aonra larlıetmif, içimi&Je: 
nice adam vardır. Bmnlar, hayal 
yolunun orla yerinde yanllf gittilt. 
ferini anlarlar. Kimiai yolunu de. 
iiıtirir, kah muvallak olur, çoiu 
olama.ı:. Kimi de yanltflığmt anla. 
"-ılı yolda i•t•r İ.demc:ıı gider v~ 
iftahh.ı; bir hayot .ürer. Halbuki 
bir cemiyetin /erlleri içinde hayat 
yolunu iyi aeçebilmiı olanlar ne
luul.ar çok oluna o lcadar kar~, .. 

/iti l'Ün evvel ,.tncteyc Anodn-

'~~•PT '' l'""''•*,_.l..,,.... ..... a ___ ... ,..,,. ..... __ ı•M-•,..,. ..... _,,., 

Suphi Tannöver An.karaya gitti 
Evvelki cfin Romanyadan şehrimi

ze ııelen Bükreş elçimiz Suphi Tanrı 
över diln akşam Ank.araya gitmittir. 
Bükret elçimiz Ankarada ıöçmcn iş· 
leri üzerinde hükümetle temaslarda 
bu'unacaktrr. Bu temaslar bilhassa 
g~ecek yıl Romanyadan memleketi • 
mize göç edecek olan muhacirler üze
rinde yapılacak ve Suphi Tannöver 
hükumetten alacağı yeni direktiflerle 
Romanya.ya dönerek Romanya hüku· 
metile bu yoldaki temaslara başlaya
caktır. 

Şarbay Ankaraya gitti 
llbay ve Şarbay dün Ankaraya yit

miştir. Sular direktörü Yusuf Ziya, 
Levazım direktörü Mahmut ta bera
ber gitmiştir. Duyduğumuza göre il
bay. uray ve ilbayhk i,ıcri hakkında 
ilgili bakanlıklarla temasta buluna
caktır. Bu arada iki önemli iş te gö
rüşülecektir. Bunlardan b:ri At.atiirk 
k6prusunun yapılması, ikincisi de su-
lar i~i ve bir boru fabrikasının kurul
maındır. 

11 ve Şarbııy bu işler için Baymdır· 
lrk Bakanlığı ve Belediye· er imar di
rektörlülü ile görü~ecektir. Sular i • 
çin bir boru fabrikası yapılmak iize· 
re latanbul şarbayhğı önce milrac:aat
ta bulunmuştu. Ancak belediyeler i · 
mar direktörlüğü de bütün belediy~· 
1ere ait olmak üzere Belediyeler Ban· 
kuından istikraz edilecek pan ile böy 
le bir fabrika yapılmasına taraftar bu 
lunmaktadır. AT1karada bu meseleler 
görüşülerek halledilecektir. 

Edebiyat öztürkçe okutulacak 
Lise ve orta. okulluın geçen yıl o

kunan edebiyat kitaplarında bazı de
ği§iklikler yapılmış ve kitabın bu yrl 
da okunması kararlaştmlmıştır. An • 
cak öğretmenler ıstrlahlarrn eski 'ekil 
de okutulup okutulmayacağı hakkın· 
da tereddüde dü~mü§ler · ve bu ciheti 
direktör ükten sormuşlardır. Oğret • 
menlere vt>rilen cevaba göre, Edebi· 
yat kitapları yeni kılavuz daima gö7. 
önünde tutularak ôz türkce okutula-
caktır. • 

- Peki s~n git! dedi. Anlaşıldr 
artrk. Hakkın var. Bundan sonra söz 
onundur. 

Bakıştılar. 
İkisinin de rengi uçuktu ve ıkisi

nin de dudakları titriyordu. 
Nahide isteksizlik Vt' tereddüt için· 

de Cemileye elini uıattı: 
- Allaha Bmarladık 1 dedi. 

lu uilciyetlerinin birinden bir genç 
,eldi. /atanbula hukuk taluili yap· 
mak için 11elmif. Burada tarutlığı 
kim•e yolt. Okuduğu ga.uteyi 
kendine en yolun bir arkadat agy
mıf ve bu büyük fehirde yolunu 
bulabilmek için yardım istiyor. 

Bu haklı ve samimi bir düşünce
dir. Memlekette üniversite merke
zi bir tektir. Buraya gelecek genç· 
lerin büyÜk fehirin gürültülü ya
faYıfı araşrnJa seraemlemeai, yo

lunu ktıybetme•i çok muhtemel
dir. Onun içindir ki; htanbulda, 
Uniucr.siteye bağlı ve dııarJan 11e· 
lecek gençleri kılavu:alıyacak, or:· 
lara ulalrtef ek iıler bulacak, ya. 

ftıyıflarını kontrol edecek bir olia 
tesia etmek çok faydalı ve lüzrım
ludur. Avrupaya gönde:rdiğinu:c 

talebeyi kontrol caiyonu da ken· 
di yurdumu~da tehir yabancut 
olan çocuklarımuıı neden kontrol 
etmiyelim ve niçin korvmıyalım? 
Bu ötekinden çok daha Önemlidir. 

Biz böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 1 
... 1 

Öğretmenlerin makam maa,Jarı 
Oğretmenlerin makam maaşlan ve

rilememiş ve bu yüzden birçok şika
yetler olmuştu. Bütçede tasarruf ya
pılarak bütün oğretmcnleı:-in parala -
nnın verilmesi kararlaştrrılmıştır. 
Ancak maa,1arın ne vakit verileceği 
henüz anlaşılamamıştır. 

Sovyet futbolcüleri geliyor 
Bu ayın 12 sinde şehrimize Sov· 

yet apor heveti gelecektir. Misafir 
sporcular ehrimizde. Ankarada ve 
Irmirde tenis. futbol ve güreş müsa· 
baltaları yapacaklardır. 

• Universite Tıp Fakültesi dekanı 
Nureddin A .i Ankarada toplanacak o
lan Tıp kongresinde bulunmak üze· 
re dün hareket etmiştir. Nureddin 
Alinin bu arada fakülte isleri etrafın. 
da Kültür Bakanlıği1e te.iıaslar da ya 
pacagı haber verilmektedir. 

• Türkofis tütün raportörü Müm
taz Ankaradan ehrimize gelmiştir. 
Izmit ve civarındaki tiıtün ekim mm 
takalarını gezmek üzere bugünJerde 
Adapazarına gidecektir. 

• Belediye dairelerini bir araya 
toplamak için eski Maarif Nezareti 
binasına belediye daireıerinden bir 
kısmının taşınacağını yazımşbk. ~ 
binaya bir kat ta ilave edilecektir. 
Bütçeye bunun için 50,000 lira tahsi
sat konmuştur. Verilen mahimata gö
re şarbaylık dairesi de bu binaya ta
§ınacaktır. 

• Belediye Sular idaresi Beyoğlu 
tarafındaki apartımanların üst katla· 
rına 8U 5rkmamasından doğan şika
yetler dolayısile tesisatı tah-iyeye de· 
vam etmektedir. Bu cümleden olarak 
Feriköyde de tesisat kuvvetlendiril
miltir. 

Rahatsız bulunan şarbay vekille 
rinden Nuriye Fatih il9ebayt Hal\ık 
vekalet ediyordu. Rahatstzhk dolayı. 
sile birkac,s gündür belediyeye gelemi
y~n Haluk dünden itibaren vekalet 
vazifesine tekrar başlamıştır. Nurinin 
de sıhhati düıelmi§tir. Yakında vazi
fesine ı:elecektir. 

• 21 Eylu.de Madı:-idde toplanan 
tarih kongresine iştirak eden Univer
site tarih profesörlerinden Dr. Süheyl 
dün gelmiştir. 

• Kadastro ve postalan dünden 
itibaren Heybelinin kadastrosuna ba~ 
lamıslardır. 

• 

0

Kartaldaki üç parça. bağ yerini 
Hava kurumuna bağışlayan Haçik 
Bağdasar Barutçiyana, Hava kurumu 
genel merkezince bir takdirname gön· 
derilmiştir. 

öztürkçe klavuz talebeye ucuz Hi~ vergi vermiyen 
verilecek ecnebi mu""esseseler 40 kuruşa satılmakta olan öz türk· 

c;e kı1avuzun talebeye 30 kuruşa ve
rilmesi kararla§tırılmıştır. Mektep i· 
dart'leri kılavuzlan toptan alarak her 
talebeye dağıtacaktır. 

Y e,ilköy açıklarında bir motör 
batıyordu 

Evvt'lki akşam Yeşilköy açıkların· 
da bir deniı kazası olmuş ve parçala· 
nan bir motör baştan kara ederek bat
maktan kurtulmu~tur. Inebolulu Mus 
tafa oğlu Ahmedin idaresindeki 27 
tonluk Se'ameti Hayriye yelkenli mo 
törü evvelki akşam saat ' 5,5 da Ye· 
şilköy feneri açıklarında Sovyet ban
dtralı bir vapurun sancak direği ta· 
rafından çarpmasile tehlikeli surette 
yaralanmıştır. Kaza esnasında bat
mak tt>hlikesi geçirt'n motör baştan 
kan ilerileyerek kurtanlmıştır. Li· 
mıın idarcc;i hadise üzerinde tahkika
ta başlamıştır: 

Romanyadan ıon gelen 
göçmenler 

Romıı.nyad;ın son gelen göçmt>nle • 
rin d<' Traky;ıchı yc:rJt>ştiri'meleri bit
miştir. Yeniden Köstenceden göçmen 
geleceği hildirilmistir. Bunlann yer
leştirilmesi için de Trakya genel es· 
pt>kterliği tertibat almıştrr. 

tkisi de zıt istikametlere hızla yti· 
rUdültr. 

Cemile gittikçe adımlarının hrzınr 
arttınyordu. Sonra bayağı koımıya 
ba§ladı. Mahallebiciye birkaç adrm 
kala dunnuı ve derin birkaç nefes 
alarak bira:t kendini toplamıya çalış. 
mı tı. Selimle kar~ılaşınca ne söyli
yt>ceğini. ne yapacağını bilmiyordu. 
Fa at onra i man olaca - hare-

Şehritnizde bulunan birc;ok ecnebi 
müesseseleri ticaret maksadile çalı§
tıklar halde eski kanun ve hükümler
den istifade ile şimdiye kadar his bir 
..... '6' ·~··,····--·- ......... -. .. 
dugumuza göre şimdiye kada:r bu gi· 
bi müesseseler kendilerini lisan pro
pagandacısı veya hayir cemiyeti şek
linde göstererek gizli bir şekilde hayli 
ticaırt't bulunmuşlardır. Son zaman
larda bu müesseselerin durumları Ü· 
zerinde yapdan mali kontrol ve tet• 
kikler bunların bu suretle yüzbinler
ce lira kazandıklarını meydana çıkar
mıştır. Yapılan bu tetkiklerde bilhas
sa bazı Framız ve İngiliz mektepleri 
nin ve mühim mikdarda para kazan· 
makta oldukları anlaşılmıştrr. Şimdi -
ye kadar bu suret c vergi vermeme
nin yolunu bulan bu gibi müesseseler 
hakkında yapılan son tetkikler pu· 
günlerde sona erecektir. Şimdiki vazi. 
yete göre bu müesseselerden her se
ne alınacak vergi mikdan on binlerce 
lirayı geçmektedir. T~tkikatın sonun· 
da kat·i fekillerini alacak olan bu ver
giler 1931 senesinden itibaren alınma 
ğa başlanarak 19 3 5 senesine kadar o
lan dört senelik vergi tutarları derhal 
tahsil edilecektir. Dört senelik bu 
vergi tutarının yüzbinlerce lirayı ge
çeceği anlaşılmaktadır. Bu seneden 
sonra da her sene bn gibi müeseese
lerden diğerleri gibi vergi alınmasına 
b<"şlanacaktır. 

ketlerin istidadrnı hissettiği için ken
di kendisinden korkuyor, soğukkan
lrhgını elde etmege c,sahşıyordu. 

Selim mahallebicide onu ayakta 
b,-kliyordu: 

- N erdesin? dedi, ben daha baba· 
ma gideceğim. 

Cemile Nail beyin serbest bırakıl· 
dığını ona haber vermedi. Na5Jl olsa 
gece yengcftinin evir\ · babasile kar
;ılaşacaktı. Selimin istediğini yapmaık 
tan ziyade ona arkasını dönerek he· 
yeeanlı yilzilnil göstermeınek için 
döndü ve kapıya doğru yürüyerek: 

- Çıkalım öyleyse! dedi. 
- Dur paramı vereyim. 
Fakat Cemile kudurtuc11 bir sabır

sızlık içinde titriyordu. 'Tanrnmu 
bir acele söl'dtı: 

- Sen buraya mektepten mi gel· 
din? 

- Evet. 
- Mektepten yalnız mı çıktın? 
- Evet. 
lgtc o zaman Cemile. toprağa ka

kıh bir direti ıökmek istiyen adamm 
hamlesi içinde, iki elile birden onun 
yakasına ya.ptftı ve şaşırarak elinde
ki bozukluk çantaaınr yere boşaltan 
St>limi olanca kuvvetile sarsarak, tar
taklıyarak haykırdı : 

- Yalan 1 Yalan 1 Utanmadan. ar
lanmadan bana yalan söylüf-orsun f 

t>ktepten sen Nahide ile beraber 
çıktın . Kime yutturacak!;ın o dolma
lan? .. Tu sana, tuu tuuul .. O patlak 

özlü bo ama esva lı, sıska şama-

Bu hususta Iç Bakanlığı Genel cS 
pekter:iklere ve ilbaylıklara bir bil 
dirik göndermittir. Bunda bayır ce 
miyetlerinin iane ve rozet bedellt>tİ 
nin ve piyango biletlerinin satısları 
nın muhtelif vasıtalarla yapılma 
mümkün olduğu halde bu işe janda 
manm karıştırılarak cebri vasrtalarl 
bilet ve rozet para. ı toplanması as 
tecviz olunmıyacağından halk üzerin 
de fena tesirler yapması tabiı olan b 
gibi hallere meydan verilmemesi v 
bt>kçi, telefon tesisatı ve saire gibi iş 
ler için paraların herhangi bir aurett 
suiistımal edilmesine meydan bırakıl 
maması, kesin surette bildirilmi§tir. 

Universiteye bu yal 
az talebe geliyor 

Universitede kayıt ve kabul muam 
lesi devam etmektedir. Şimdiye kada 
muhtelif fakültelere 350 kadar talebe 
ya lmıştır. Bu yıl geçen yıUara ra 
zaran Universiteye müracaat azdır. 
Liı;elerde talebelerin muvaffak olama 
ması buna ba!lıca sebep gösterilmek
tedir. Bundan başka liı.elerde maze • 
ret imtihanları da bu ayın on beşinde 
bitecektir. Halbuki Universiteye tale• 
be yazımı öttümüzdeki perşembe giı• 
nü bitt>cektir. Bu cihet gözönünde 
tutularak kayıt ve kabul işinin 20 
Teşrinievvele kadar uzatılacağı anla• 
şılmaktadır. Anadoludan da telgrafla 
müracaatlar vaki o mU§tUr. Bu yıl 
en çok Tıp ve sonra da Fen fakül• 
tesine rağbet vardrr. Hukuk faküJte• 
si bu yıl üçilncü dereceye kalmıştır. 

Bozuk otobüıler itletilmiyecek 
Uzak yerlere f§leyen otobüslerin 

yollarda boı;ulduğu ve tenha yerler• 
de tamirlerin gUçleJerek halkın zara· 
ra uğradığı anla!Jılmıştır. Bunun için 
bütün alakadar dairelere yapılan bir 
yayımda, yollarda bozulan ve bozuk 
olduğu anla§ılan otoubüslerin beledi· 
yeye bildirilmeıi istenmiştir-. 

• tkme}c fiyatı arttr 
Belediy~ narh komisyonu dün mu~ 

un fiyatlarmı incelemi ve bir yukse
liş görerek ekmeğe 70 ve francalaya 
da 20 para zam yapmı tır. Yeni fiyat· 
la.r yarından itibaren tatbik edilecek 
ve ekmek 10 kuruı 30 paraya, fran• 
cala da 14 kuruş 20 paraya sa.ttlacak• 
tır. 

Yeni açılan ortaokullarda deu• 
lere ba9lanıyor 

Li5e ve orta okullarda talebe yazı• 
mı devam ediyor. Ancak bazı okullar• 
da yer ka madıgından birkaç müraca
at geri c;evrilmİ§ ve bu yüzden de dün 
Kültür direktörlügtıne başvurmalar 
olmuştur. Direktörlük bütUn müraca· 
atlan semtlerine göre okullara dağıt' 
mıştır. Yeni açılan Kumkapı orta o· 
kulunda talebe kayıt muamelesi bu 
akşama kadar silrec.ek ve yanndan iti 
haren bu okulda derslere baianacak" 
ttr. Ortaköy orta okulu da bugü:1ler' 
de tedriıata başlayacaktır. Kadıköy
de eski St>ntiifami mektebi binaırnda 
açılan yeni orta okula talebe yazrnır 
başlamıştır . Bu okul diğerlerint> nis• 
betle derslere biraz daha geç başla
yacaktır. 

ma gibi kızın nesine bayılıyorsun? 
Bana niçin ..• niçin.. niçin o gece .. 
niçin .. bana .. bunu •.. söylemedin? Ttı 
sana. tuu. tuuu ..• Seni gidi önüne ge· 
len kıı:ı kandıran adi KalpakçılarbaAf 
:ıamparası ! Ben senden bunu umar 
mıydım. alçak 1 Ben sana her şeyfmı .. 
ben ..• canımı bile verecektim, ahnıa1' 
Cemile, aptal Cemile, aptal! .• Tuo ı .. 
Sana da. bana ela tuu ! ... Senin o vic• 
dansız yiireğine, benim de bu akılsıs 
başınıa tükürsünler •.. Tııu f.. Tuu ı .. 
Ay fena oluyorum. boğulacağım, bo
ğulacağım ı .. 

Cemilenin yüzü al çuha 'gibi kıpkrı" 
mız:r kesilmişti. Ellerini Seli}Jlin ya' 
kasından çekerek boynuna götürdil· 
Nefes alamıyordu. Gözleri büyüdü vt 
ıakaklarının damarları kabardı. Nt' 
fes almıya çalıştıkça boğazmdan, ttP' 
kı boğulan bir horoz sesini andırıf 
sesler çıkıyordu. Ne yapacağını şat•' 
ran Selim bir an dona kaldı. Mahal• 
lcbieide sıraktan başka kimse yottıı· 
O da ne yapacağını bilmiyerek, yal<' 
laşan bir felaketin cazibesine kapıl• 
mış, gözlerini Cemileden ayırmıyor' 
du. 

Selim de, çırak da ancak CemiW 
nin yere <lüşınek Üzere olduğurıll 
vücudtinün gevşek bir sallanışındaı1 
anladıktan sonradır ki harekete gel• 
diler. Selim kollarını açtı ve çırak d~j 
ne yapacağını bilmiyenlerin acerP' 
yürüyüşlerile masalara çarparak ko1 
tu. J 

[Arkası var 
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ALTINCI TIP KURULTAYI TOPLANDI 

Başbakan, Söylevinde Beyaz Düşmanın 
Şiddetle Hakkından Gelineceğini Söyledi 

• 
ÇiFTÇi KREDi KOOPERATiFLERi 

Layihanın DUnkü Celsede 
Kabulü Geri Bırakıldı 

HER DERDE DEVA 
Oturdaiumaa m.. ...-• ...- Wr 

...,_ do.ta komtumm .... Bir hayli 
zamandır bu kamfW"UZUD bsıbçıeai 
bir iki aydr vbp ekailmiyen •w 
kat.babim ifs.U altmdadır ........... 
edip ecıruıturduk. Meeelıe ta: 
Kumtmnımm lm7IUllDCla ..... 

var ki; bitin Oskiiclar he._ Pfa 
vamddedlr. Ellerinde desti, aiinılü, 
ide, süyüm kecha ..., 90iallp 
cuk hani ı..ıJ IU almlıkt.acbr. 

Bu sa o W. tif.ı. imit W; Wır 
içen derdinden llwtulu,_ Ye hep W. 
ribirlerine ...... ~ ... 
almıaia ..-ı- her sin~ 
ta. •• 

Neye iyidir 4li19 llCll1lam w öinn
dün ki; romatizma, mide, beruık,Wb
nık,söz .............. batta Wıemelitlt, 
clilaizliie bclu- lıeclavi edi:ronmat-

Ciıerçi ıa biade deii1 ama, ,......_ 
Y1Z cfiye seriniyanam. ÇWcü hir • 
1ı , I& bu ..... ,... - tiWı ... 
)'Uclar ... lııanıp .... ..,.. İpDell ~ 
i~ drfM'Clen ................. . 
E ita ......._ aerecle otsaac:ek? .. T .. 
bü Wzim .,, '" '-hçe ..,. - ,.
:r• olcluiundııın kqwti __.. Bir 
ltii;rik otel 7epılır.. Bir hQll ,_. 
lamemnz... Ey .. AIWa INJ'ildijr. 
Gin cloflmdm ..... dolar!. 

Bea bir kere ..._ höJle bir ... luce 
düflDÜılim. Bme eit olu .. ...... 
dMimnw ~ lm7adm 
petrol ~ Ama litpfe delil. Bir 
koYa Ml71ID illliiade dört ....... saf 
petrol wrdı. Bütiin .-..ıı. selip bi· 
ı.. MrcWı ntimune lllchler ... H.._ 
bizi telwilı etti. 

-Gaia.....la.ık• .... .... 
Jİnce -- ................. .. 
o 9"iaç ~ ••• , ............ .-&P: 

- ......... on ........ petrol 
Wl'Clı. Tv ılHler rilt•tıı.. delhte 
mit- Toprak petnlG pılmıif --.. 
daim,,.,. ....... 

Oıtıelic lmJilfU l!emizletıınek içia 
ele - hayli .... wnnittlc... 

B. FELEK 

POLiS 

Bir bomba patladı 
Bir kadın 61d0 
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MEMLEKETTE TAN SAGLIK 

öGOTLERi 

KENDiKENDiMiZE Ç.A TIYORUZ 

Samsunluların Ekmek 
Derdi Aldı Yürüdü 

~ U UaP UCU .... O ULU -zn ~UZ 
Bir Genç Kız Katil Oldu 

Konya, (Özel aytarırnız bildiriyor) - Yeniceoba kamununun 
Ömrah köyünde bir cinayet işlenmiştir. Mustafa isminde bir 
gencin köy kızlarından birile nişanlanması, diğer delikanlılarla 
arasını açmıştır. Hüseyin isminde bir arkadaşı bu yüzden Mus
tafa ~le kavgaya tutuşmuş, nişanlısının dayak yediğini gören 
kı~ bır. kama ile ~.üseyini muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 
Huseyın, kanlar ıçınde yere yuvarlanmış, bağırsaklan dışarı fır
layarak ölmüştür. Katil kız yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

··-· o ........ 

Antepte Yeni 
Eti I zerleri 
Bulundu 

HABEŞLiLERiN 
YORGUNLUK ILACI 

Bugünlerde en büyük aktüalite 
Habeşistan haberleri. Sava§ı en so
nunda hangi tarafın kazanacağmda 
pek te güphe edilmemek lazım olmak
la beraber, Habeşlilerin dayanma&J 
uzun sürece~ gibi görilniiyor. 

ğir:menlerin kuraklık yüzünden • 
yemediğini anlatan uray, Sams 
bu değirmenlerin çalışmasına ih 
cı olmadığını göz önüne getirme 
tir. 

Şehrin içinde bulunan, hem su 
hem de motorla i liyc:ı büyük 
fabrikası Samsunun ihtiyacını f 
sile temin etmek vaziyetindedir. 

Gönenlilerin Kuruma Yardımı 
Bunda hrbeş memleketinin dağlık 

olmasının elbette büyük etkisi var
dır. Fakat Habeşlilerin çok kullan· 
dıkları yorgunluk ilacının da onların 
savaşta daha dayanıklı olmalanna se

Kendi kendimize yalnız lstanbulun 
sınırlan içinde çalışıyoruz. Yurdun 
her parçası üzerindeki dert kendi 
derdimizdir. Bu dertlerden biri de 
şimdi Samsun halkının başındadır. 
Samsun fırıncıları bir araya toplanıp 
şirket kurduktan sonra, daha doğru
su Samsun ekmeği inhisara alındık
tanben, halk hem hiç pışmemiş ha
mur gibi ve hem de ikinci un kanş
tınlmış, donmuş ve bozulmuş acı un
lardan yapılan ekmekleri yemeğe 
başlamıştır. 

Uray, her ıeyc rağmen kon 
işini çok sıkı tutmalıdır. Çeşni 
zukluğu bir yana bırakılsa bile, 
fırınların çıkardığı ekmeklerin kıl 
l 00 grama kadar eksik çıktığı bilt 
Samsunlulann bildiği bir hakika 
Fıyatlann tesbitinde gösterilen b 
sasiyct, kontrol işinde de esirgen 
melidir. Bu hareket, hiç §ilphe 

Balıkesir, (Özel aytanmız bildiriyor) - llçebaym başkanlı
'ğı altındaki heyet, köy köy dolaşarak Hava kurumuna üye yaz
ma işini çek iyi bir sonuçla birinniştir. Yazım, bu hafta Gönende 
d_e tamamlanacaktır. Şimdiye kadar hava tehlikesi i&Jn yirmi bin 
lıradan fazla para toplanmıştır. 

Bağların Bozulması Başladı 
.. Merzif~n, .<~zel aıytanmız bildiriyor) - Havalar soğumağa 

yuz ~u~tu~ ~çın bagbozumu başlamı tır. llçe halkı kış hazırlığı
ıı.a gınşmı tır. Pastırma ve sucuk zamanı geldiği için sannısak 
fıy~tlan 60 kuruştan 100 kuruşa fırlamıştır. Bu gayritabii yük
ıelış, bu yıl ilk defa görülmektedir. 

Tepeköyde Hayvan Sergisi 
lzmir, (Özel aytanmız bildiriyor) - Tepeköy hayvan sergisi 

bugün acılmı~r: S~rgiye 30 kısrak, 124 tay, 8 boğa, 42 inek, 42 
~şek, ~6 katır ıştırak etmiştir. Jüri heyeti yann sergiyi dolaşarak 
ıkramıye l{azanan hayvanları tesbit edecektir. 

Pötürgenin Bugünkü Durumu 
.~.~türg~, <?zel ayta~ız bildiriyor) - 37 yıl önce kurulan 

Poturgenın hı~ adı da I~~.ndur. ilçe Malatyaya bağlıdır. }Java 
ve suyu çok guzel olan Potürge Anadolunun bir isviçresidir. Bu
rası Malatya mmttkasmm bir sayfiyesi halindedir. İlçenin Kefer
d~~· .!araksu, Sinan,. Gerger adh dört tam teşkilatlı kamunu, 154 
koyu.vard~r: ~eferdız kamununda bu yıl ufak ve az nüfuslu köy
ler bırleştırılıp muhtarlıklar teşkil edilmiş ve yüz muhtarlıkta 
köy kanunu tatbikine başlanmıştır. 

ilçenin sağlık durumu çok iyidir. Salgın hastalıklar yoktur. 
Pöt~rge, ge;11el şoseler v~ tren güzergahında olmadığı için e

konomı ve tecım durumu bıraz geridir. Esasen ilçe arazisinin 
pek arızalı bulunması ve geçim zorluğu yüzünden halkın büyük 
bir kısmı kazanç için İstanbul, İzmir ve Adana yönlerine gider
ler. Arazi tanma elverişli değildir. Halk bin bir emekle vücude 
getirdiği tatlı meyillerde veya çatı kenarlarındaki tarlacık.larda 
ancak yıllık idaresine kafi gelecek zrrai istihsalatta bulunur. İl
çe daha ziyade hayvan yetiştirmeğe elverişlidir. ilçe merkezinde 
ve Keferdiz kamununda tam devreli birer ilkokul vardır. Beş 
koyde de köy okulları mevcuttur. Bu yıl bir köy okulu daha yap
tırılmaktadır. 

Orhangazi Köy Muhtarları 
Orhangazi, (Özel aytanmız bildiriyor) - ilçebaym ve jan

\farma kamutanının yardımı ile bütün korucular sıkı bir disip
lin altına alınmıştır. Bu arada köy muhtarlarının yeknasak el
bise giymeleri de temin edilmiştir. Aşağıdaki resim, köy muh
tarlarını bir hafta süren kurslardan sonra bir arada gösteriyor. 

No, 143 .. . 
YOSMA! 

Etem izzet BENiCE 
Ama çok güzel kadındır .. 
U zülmeyin bir yerde kapan

mı tır .. 
Belki de geldiği yere dönmüş

tür!. 
Doktor bir aralık kendisini 

toplar gibi oldu ve uğultuya 
boğulan kafasının zorunu dışa
rıya vuruyormuş gibi yuvaların
dan Iırhyan kan oturmuş gözle
rini aça aça: 

- Siz bu resme iyi bakmadı
nız galiba. Yanlışlığmız var. 
Birisine benzetiyorsunuz. Ben 
onu kızoğlankız aldım. Seviştik 
te, evlendik. Ö, dünyanın en 
utangaç, en toy, bir gül goncesi 
gibi elimde açılan kızıydı. Söz 
mü senin söylediğin fi .. inspek
tcr !. 

Diye yerinden kalktı, 
- Dur bağlantı kağıdımı ge

tireyim de gör .. 
Diverek odadan çıktı. Polis 

• 

inspekteri Fazıl'ın arkasından: 
- Bağlantı kağıdını değil, 

"bin mühürlü ferman" getirsen 
yine ben sözümden şaşmam, o, 
Y osma'run ta kendisi.. 

Diyor, yerden fotoğrafiyi alıp 
bir kere daha bakmak istiyordu. 
Bu sırada içerden, çalışma oda
sından inspekterin de, komise
rin de kulağını yeni bir çığlık 
doldurdu. Doktor: 

- Mektuplar var .. Me~ 
Iar. 

Sumenin içinde buldum l 
Diye h:ıykınyordu. 
İkisi de bu haykırışa kottu

Iar. 

Yosmanın BzU 

Apartmanın satılmış bütün 
satılmış möblesi arasında dok
tora kalan çalışma odasının üç 
maröken koltuğu üzerinde üçü 
idi. 

Doktor başını koltuğun kena
rına yaslamış, baygın, güçlükle 
soluyarak ve kalbinin üstünü 
uguştura uğuştura Güney'in bı
raktığı mektuplardan birincisini 
dinliyordu. Bu Güney'den dok-

Halkevi Müze1ine konulan eset"

lenien birkaçı. 

'Antep, (Ozel aytanmız bildiriyor) 
Halkevi eski eserler araıtınna kolu 
Deli Hüylik taraflarında yaptığı in
celemelerde Etilere ait birçok değer
li izerler bulunmuıtur. Bütün izerler, 
Ev Müzesin; nakledilmittir. 

Orduda Atatürk günü 
Ordu, (Ozel aytarımız bildiriyor) 

AtatUrk gUnünlin 11 inci yıl dönümü 
cofkun bir heyecanla kutlulanmıştır. 
Bu vesile ile halk hatipleri söylev
ler vermişler, birçok eğlenceicr ter
tip edilmiıtir. ----

'.Afyonda dikilecek anıt 
'Afyon, (Ozel aytanmız bildiriyor) 

llbaylığın Viyanada yaptırttığı bü • 
yük Atatürk zafer anıdı şehrimize ge 
tirilmittir. Mimar Krippel, heykelin 
montajına baılamııtır. 

Kayseri liıeıi karıtıK tedrisata 
bafladı 

Kayseri, (Ozel aytarrmrz bildiri
yor) - Kayıeri lisesi 30 Eylulden 
itibaren muhtelit olarak derslere 
bqlam19tır. Talebe adedi bu yıl do
kuz; yüzü bulmuıtur. Muhtelit ted
risata ba~lanmasr~ ktz ortı ()kulu ;ı 
JJevcu ve oolgesı orta okutlarından 
çıkan talebelerin okuma ihtiyaçlarına 
cevap vermiıtir. ----
Acıpayam ityarlannın toplantısı 
Acıpayam. ( Ozel aytarımız bildiri

yor) - Bütün i§yarlar Parti salo
nunda bir toplantı yapmıılardır. Bu 
toplantıda peçe ve peıtemalların kal
dırılmaar kararlattmlmıştır. Cıümhu
riyct bayramına kadar bu deği~me 
tamamlanmıı olacaktır. 

. --.. - . 
M. Kemalpafada ekmelC narhı 

artınldı 
M. Kemalpaıa, (Ozel aytanmız 

bildiriyor) - Şar yönetim kurulu, 
buğday ve dolayrsile un fiyatlannm 
yükseldiğini gözönilne alarak 13 ku
ruı olan elemek narhını 9 kurup çı
kannııtır. 
Buğdayın kilosu 4 - 4,75 kuru§ 

üzerinden &atılmaktadır. 

Erdekte yeni uray bina11 
Balıkesir, (Ozcl aytarımız bildiri

yor) - Erdekte yeni yapılmakta o
lan uray dairesi in!aatı 29 llkteşr:ine 
kadar bitirilecektir. Cümhuriyet bay
ramında törenle açdmaaı kararlaşmış
tır. 

Uep olmaktadır. 
Yorgunluğa karJı ilAç olan ota Ha

be~liler kat derler. Onlara göre bu 
ilaç yorgunluğa karşı birebirdir. In
san nekadar yorulsa, nekadar uyku
suz kalsa kat kullanınca yorgunluğu 
geçer, dinçliği geri gelir. Habeşliler 
dağları arasında uzun seferlere ~ık
tıklan vakit bun'- yanlanndan eksik 
etmezler. Yorulunca ondan yerler ve 
tekrar yollanna giderler. 

Habeşliler bunu, acele işleri oldu
ğu vakit, gece gündüz yürümek için 
de kullanırlar. Çünkü kat insanda uy
ku ihtiyacını kaybett.irir. 

Harar,daki katolik başpisk~u 
oralardaki müslüman Habeşlilerin •. 
yorgunluğu geçirmek, uyku ihtiyacı
na galebe etmek için bu ilacı kullan· 
dıklannı görerek Avrupa hekimle
rinden bazılanna haber vermif, bu
nun üzerine kat otunu kimyagerler 
tahlil etmişlerdir. 

Kuraklık yüzünden un fiyatlarının 
bir miktar arttığı muhakkaktır. Fa· 
kat, bu artış hiçbir zaman kiloda 4 
kuruş .farkettirecck bir n isbeti bul
muş değildir. Samsun halkı. bundan 
iki üç ay önce 9 kuruşa yediği ekme
ği bugün 12 kuruşa almaktadır. Eğer 
ekmeklerin çeşnileri bozulmasaydı, 
liyatların artmasından doğan şikayet
ler bu kadar çoğalmıyacaktı. 

Kaldı ki, Samsun Urayınm bildir
diği un fiyatlan Samsunun yerli mal
larının fiyatlarıdır ve bu mallar bu
rada sarfedil~kten ziyade harice 
gönderilmektedir. Fınncılar sosyete
sinin işledigi unlar, Adana ve Mer
sin mallarıdır ki bunların fi;v.atı bi
rincide 800 - 850. üçüncüde 600 ku
ruştur. Ekmekçilerin yaptıkları ek
meğin hamuruna ancak yüzde 30 nis
betinde yerli un katılmaktadır. Bir 
çuval birinci undan 96 • 98 ve bir çu
val üçüncü undan da 1O4 - 1O5 ek
mek ~ktığına göre, hıüçük bir hesap 
ameliyesi kar ve zarar vaziyetini ta
mamile meydana çıkarır. 

Havza ile Amasya araarndaki de-

ki Samsunun ekmek derdini orta ~ 
kaldıracaktır. Iıtc bundan şikiy 
ediyoruz ve bunun hallini istiyo 

z. 1. 

Dr. A. KUTiE 
Karaköy Topçular caddesi N. 
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Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saa 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanb 
Divanyo1u No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398. Yazlık telefonu Kandili 
38. Beylerbeyıi 48. 760 

Bu ilacın i~nde birkaç tane alka
loit bulunmuştur. Bunlar bir araya 
gelince hem kokain, hem de kafein 
tesiri verirler. Birincisinin hekimlik
te ağn duygusunu gidermek için 
kullanıldığını bilirıiniz. Kafein ise si- ;nıunn11111111nı1111111111111111111111nn1111111111111111111111111nn11111u 
nirlere ve kalbe kuvvet verir, uyku- : Çardaf Füntin ve Bıtmcmit Senfoni filmlerinin unutulmaz yıldızı 
sw:luk getirir. .. M A R T H A Habeı ilicr tavıanlar üzerinde 3 
uzun uzadıya tecrübe edilmiş ve kJo- = 
ra bu ilaçtan verilince uyuyamadık- ... 
rı;J ile uvutulmak istenilen tavıanla- §ı::.,. E G G E R T H 
lan görülmüştür. Demek ki bıı ilaç 

uyku ilaçlarile zehirlenmel:e kar,r da __ ... == K A s T A 

tarafından yarablan n 
beynelmilel Venedik fi
lim mGaabaka11nda birin
cilik kupHIDJ kaZJD&d 

l..'"lymetli bir panzehir olacakhr. _ 
~u hassalanndan dolayı, Avrupa 

hekımlerindcn bazıları Habeşistanı:l S 
kat ilacını Avrupalı hastalarda da si- : D 

1
• v A 

nirlcre ve adalelere kuvvet vermek E 
i~in kullanılmasını sa~hk verirler. S 

Onların sözleri dinlenilerek hekim- ! ÖnGmümOzdeki Per4embe aktamı ÖnümGıdelü Cuma akpmı 
liktc bu ilacın kullanılıp kulJanılmı· i 
yacafı timdiden bilinemeue de, Ha- M E L E K •. P E K 
bes askerlerinin ~eceleri karakol bek-

lerken uyumamak için kat yedikler i E Sinemasmda ITAL YA CA inemasında ALMANCA 
ı. .... t:ır:ıo,. :..: .... ~"'b"'"-a A .,~ . ..... 

~1t~:kıc~~1:;;n~ ua~~~a; ~u~:nZ~ § l\A::» 1 A U V 1-\ tTAİ..YANCA ·.:lb~~;;~da· MAG-
istemelerine ihtimal verilebilir. S DALENA rolünü MARTHA EGGERTH oynamaktadır. Diter artiat-

Zaten yine gece kuşlannm sevdik- i ter her iki nOahada tamamen ayn ayndır. 
teri Jcokain ilacı da Amerika vahşile- S BU iKl SiNEMA MÜSAMERESl iÇiN BiLETLERiNiZi ŞiMDiDEN 
ıinden öğrenilmit değil midir? § SıNEMALAR GİŞESiNDEN ALDIRABıURSINlZ. 
====---==L==o==k==m==a==n===H==ek==f==m= = Telefon: 1 P E K 44289 • M E L E K: 40888 e DIKKA T ı Bu filim bu acne içinde BEYOÖLUNDA HiÇ BiR si. 

S NEMADA GÖSTERILMIYECEKTIR KÜÇÜK TELGRAF 1 
HABERLERi 

• Bandırma, (Tan) - Ilçede yeni 
bir Halkevi kurağı yapılmaıı karar
laşmı§tır. 

• Sıvaa, (Tan) - Mahalle arala
rında yapılmakta olan kanalizHyon 
i§leri bir hayli Uerlemittir. 

• Çanakkale. (Tan) - Vil!yet 
Nafıa Müdürü A•ım, Irmir Baımil
hendisliğine atanmıı, yerine vekale
ten Izmir mUhendiılerindcn Nuıret 
getirilıni§tir. 

• Akçadağ, (Tan) - İlçede ı>e• 
sınıflı bir kamun ve köylerin bazıla
rında da üçer ıınıflı okullar mevcut
tur. İlçede okuma çağında 500 kadar 
çocuk vardır. Fakat okulun kafi gel· 
memesi yüzünden 'ancak 150 - 200 
kadarı istifade edebilmektedir. 

kuklası gibi oynatan sırıtkan 

ru 1111111111111111111111111111 uun ın ı n 1111111111111n11111u11 ı ı 111111111111111 

1111111111111111111ıııııuııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111 

= = i illi HADi Milli 
i Türk Sigorta Şirketi 
a 

Harik ve bayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
! Sigortalan halk için müsait teraiti havidir. 
§ Merlıe:i idarui: GalataJa Vnyon Hanımla 
= i ----

Acentası bulunmayan şehirlerde accnta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 7802 

iiııı~ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

toraydı. İkinci mektup: 
Bay Hüseyin 

Çıkmazsokak No. S 

•• .. , beni de Hüseyinin eline ve ter 
toy, bön, lakırdı etmekten sıkı
lan genç kız kucaktan kucağa 
dolaşan, kaşarlanmış, hinoğlu
hin bir kah beydi! Buna şaşma. 
Ben de bütün bunları hayattan 
öğrendim. Ana kamından göz
lerimi güneşe açtığnn ilk gün 
ben de tertemiz, apak, senin ku
cağına ilk çıkan genç kız hüvi
yetindeydim. Ne suçum vardı, 
ne günahım l Beni ana kucağın
dan alıp Yosma •• diye sosyete
nin içine fırlatan ondan başka 
nedir?. Eğer hayat bu değilse, 
o halde insanlar odur. Bana gö
ründüğünün tilkel tersi olmağı, 
yalanı, iki yüzlülüğü, iyiyi. kö
tüyü hep o öğretti. Hem de en 
kıyasıya, en katı örnekler için
de. Ben bataklıkta doğan ve 
açan bir çiçek değildim ki, onun 
bütün gizlerine, biltün bu icten 
pazarlıklı görünüşlerine özen 
verip derslerimi almasaydım, 
onun ikiyüzlülüğünün ayırdı
mında olmasaydım belki ben de 
o yolda inliye inliye gidecek ve 
en son belki de bir orospu evin
de ya bir bıçak altında, ya bir 
kahpe döıeğinde, ya bir frengi 

çıbanının zorağı içinde dökül• 
deşile ölecektim. 

• • • Tarlabaşı 

Adresini taşıyordu. Üçüncü 
mektup ta Mimar Ziya"ya bıra
kılmıştı. 1nspekter: 

- Nasıl ben demedim mi idi 
doktor?. 

Diye diye ve arada bir kendi
sini öve öve birinci mektuptan 
birkaç parçayı yüksek sesle bir 
kere daha okumaya başladı: 

" .......... 
Doktor, bütün bunların ateş

te kızdırılmış bir şiş gibi yüre
ğini dağlıyacağından şüphe et
miyorum· Bu sonunca ben de 
çok üzülüyorum. Ne yapayım 
ki bu benim suçum değil. İm
kan .. olsa da adma hayat •. deni
len içinden çrkdmaz giz insan 
karşısına sorguya çekilebilse 
sen de onu karşına diker, ilk 
önce benim, sonra da kendinin 
öcünü alırdın. Bilmezsin ondan 
alınacak ne sonsuz bir hıncım 
var. Ö, bütün yaııyanlan elin
de ve dilinde oyuncak eden, ip 

puklarmın altına attı. Fakat, 
doktor güven bul, ben de seni 
topuklarmun altına atıp onu 
çiğnemesini bildim. Çiğnenen 
sen değilsin o. Sen bu davada 
bir araç oldun. Onun i~indir ki 
sana acıyorum, ve bu acımak 
ömrümün sonuna kadar içimin 
sürerli bir yarası olacak. 

Sen ne temiz, ne yüksek ya
ratılışlı bir adamdın. Bana inan
dın, bütün denemelerinden, bü
tün sınaçlanndan sonra bana 
güvendin, ben senin bütün bu 
temiz, kirsiz, apak duyulanru 
nekadar kötü kullanılabilirse o 
kadar kötü kullandun. Seni al
dattım. Sana yalan söyledim. 
Sana olduğumun tamtersi' gö
ründüm. Bu yeni bir §ey, son 
bir olgu değil. llk gördüğün 
gündenberi ben buydum. Beni 
bir çiçek demeti gibi nazlanarak 
kollarının arasına ilk aldığın 
gün o blitün göğsünün temiz ha
vasını yanaklarına boşalttığın 
kızank yüzlü, utangaç duruşlu, 
dili ağzının içinde çevrilmiyen 

O, bana yaşamak için öldür
megi öğretti. Kendisi de öyle 
yaşıyor. Ayaklarına omuz veren 
üstüste insan sırtlan olmasaydı 
acaba o da erişimlez sanılan ye
rine çıkabilir mi idi?. Fakat, bi 
lir misin ki o bütün bu egemen• 
liğine karşılık gerçekte ne ba• 
yağı, ne kof ,ne aıağılık, n• 
maskara, ne düşkün ve dütktiıl 
olduğu kadar da kıyar, pekgö~ 
lü, canavar, soğuk tey. 

Doktor, eğer ortu bu kadat 
iyi çözelcmemiı oltaydnn, on
dan hınç alamazdını. O beni eP 
kek kucaklannda inim inim iıı
lemeğe ve ıUriiı11 sürüm sU
riindürmeğe mahkrtm etti, fr 
kat, ben de onu yenmesini ve 
onun tepesine binmeği bildiı11-
Bu çekiımede, bu cedelleım• 
de sen kurban oldun. Fakat, n• 
yapaynn, ondan öğrendiğind 
söyledim: 

- Yaşamak i~in ô1dürmek ı& 
zım! 

r.(rJruı var 1 
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Habeş Seferberliği Nasıl Oldu? 

"Dikkat! Dikkat!,, Düşman 
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iCMAL 
KIRK YILIN INTIKAMI: 

ADOVA 
Habe§H'tan.a karşı t.narnıza ıgeçiı· 

lerinin dördüncü günü l tal ya u!cer· 
leri Adoon.'yı iıgnl ettiler. Bu §eh· 
r:in itgalile İtalya, Habeıl&rden lark 
yıllık acmın intikam.mı alnuı oluyor. 

Adova Ha.•,, §İstanda bir tehrin 
adrdır. 1896 yılı martının birinci gü
nü Habe§f erin 1 tal yaya kaqı ~?· 
dıklan bir meydan muharebesanı'! 
adıdır. Fakat iki devlet ıarasındakı 
:ınüna&ebet)eıin tarihinde bunlardan 
bqka ..e daha derin bir mana ifade 
ebnittiT. Habeıfer istiklaller.ini Ado
'Va'da kazandılar. Bu iımi antlrkça 
f talyanm mağlUbiyetini hatırladılar. 
:İtalya için de bu •Öz mağlftbiyel ma
nasına delilet ediyordu. Kırk yıldnn
beri ltalya·Habeşutan münasebetle
ri Adova W:crinde dönmüttür. 

Adova, 1889 yılında imzalan.an 
Ucciolli ımua'bedesinin bir maddesi
nin tefsiri etrafındaki 
ihtiJi.f üurine ba§lıyan uzun muha
t'ebenin sonuncu aafha.aıydı. UceioUi 
muahedesile 1 tal ya Menelik'in impa. 
ratorluğunu tarumı§tı. Fakat aradan 
üç dôrt yıl geçtikten sonra 1 talya ile 
Habeşistan e:rasuı<la ihtilaf çıktı. 
ltalyanlar, Ucciolli muahedesinin 
kendilerine ıecnçbi devletler nezdinde 
ıHabeıistaru temsil hakkını verdiğini 
iddia eltiler. 

Filhakika mualıedede hu temsil 
meselesi iç.in bir madde vardL Ancak 
lıabqç.e metnine göre, Mendik. arzq 
etliği takdirde temail meselesinde 
J talyanın yvdnnmı istiy>ebilece.kti. 
Muahedenin İtalya~ metni ise, bu 
:Yardnm istemeyi mecburi kılar tek· 
iinde yazılmı!b. lki metin araamdaki 
fark ~den İtalya ile Habetistan 
1893 yrlında bir muharebeye gİrİ§ti
ler. Uç yıl devam eden bu muharebe 
nihayet l mart 1896 tarihinde Ado
\?ada lt.alyaıllann mAğlubiyeti ile ne
ticelenmiştir. Ceneral B&TOtini ku
mandııamdaki 1 tal ya askerlerine Ha· 
beıle:r hücum ederek büyiik zayiat 
'll'erdirdiler. Bu mağlubiyetten sonra 
:Italya Adis Ababa muahedeıini İm· 
7:alıyarak HahC§istanm tam istiklili
ltİ tanıdr. O 'Zaınandanberi ltalya ile 
Habeıiıtan arasındaki münaıebetleı-
1896 da imzalanan Adisabı&a mua
hedesine dayanıyor. 

1 tal ya bu muahedeyi 9mza etti mna. 
!Adovanrn acıımı unutmadı. Bunun 
-'l"'~'r".meseıelrolaJ: :dıuruia f falyada 
fapd idaresi kurulduktan sonre. 
!Adova'nm lekeımi ıilmek ve bu ıu
retle de faşist rejiminin ıeıı'ki rejime 
olan üstünlüğünü sröstermek en ileri 
bir amaç halini .aldı, 

Eski rejim ile faıJut rejiıni a:rasın
İİl&ki farkı tebarüz -ettirecek olan bu 
zafer şimdi kazan.ılmıftır. Bu zaferin 
lrazanıldığı gün de lta1ya yrropagan. 
da bakam şu rSÖzlerle biten bir aöy
lev venniıtir: 

- Otuz dolan yıl so~ İ\dova 
Ölülerinin umn %Mmnda.n'beri l>ekle
cükleri intikamı almmı§tıı-. 

f'.aıiat rejimi Doğu Afrilaı.daki hu 
lıarbi •anki bu aözleri ..öyliyebilmek 
f çin açmı§tır. - A. Ş. E. 

Kondilis 
Neden 
Kralcı Oldu? 

SELANiKTE ÖNEMLi 

BiR DiYEV VERDi 

/ J\tina, 7. A .J}. - Atina ajansı bil
dıriyor : 

Bqbakan muavini ve sil hakanr 
~cneraı Kondilis Selanik'te büyiik 
bır kalabalık önünde ve alkışlar ara
am~a verdigi söylevde, 1924 te Cum
hurıyct ılan olunduğu vakit, kendi
ainin ~İl}e sü bakanı bulunduğunu e
hemrmyetıc kaydettikten sonra demi§ 
~ır ki : 

.. İmanlı bir cumuriyetçi ve vak
tiyle eumuriyetin rnUdaf-tii olan, ba
:nedan ile hiçbir ilgisi bulunmadık· 
tan ba§ka onun en amansız bir dil§· 
manhğuıı yapmış olan ben, ne için 
bugün kralcılığm yeniden kurulma
arnı istiyorum? Çünkü Cumuriyet 
başka yerlerd~ anlaşıldığı gibi,Yuna
ııistanda hiçbır zaman kurularnamı!i 
tır. Diktatörlllk Jse Yunan ulusu ta
biatına uyguJ\ değildir. C?rtada başka 
bir rejim yoktur ve taçlı demokrasi
ye dönmek mecburiyetindeyiz;. ÇUn
kil bu rejimi tecrübe etmiş bulunu
yoruz. Eğer taçlı demokrasi mevcut 
k:ıltne.saydı, bunu Yunanistan için icat 
etmek l~z:ım gelirdi. Krallığın yeni
den kurulması her derde ifa olmak
tan çok uı:aktır. Ancak ikinci Jorj'un 
gostermı oldugu demokrat devlet 
ba;kanı vasıflan norıııal siyasal ha
Yl.ttn gerı gelmesine ve vatana hiz
met etmekten ba9ka bir arzusu olnu· 
rn mllsellah kuvvetlerin mlinhaııı· 

Zecri Tedbirler Kapımıza geldi.Allah Kahretsin! 
., n g ., , ., zl er paktı ·ıh R aA 1 Edeni n Taymis. g;azetesinin. Adisaba-

u ha muhabırı, Habeş ımparato-
ş • d d ti Tı • • • • t• runun genel seferberlik ilanını 1 e e eczıyesını ıs ıyor şöyle tasviz: etmektedir.: 

·~ . Sabahleyın saat on bırden ~v· Londra, 7. A.A.- Morning P06tun 
haber aldığına göre. harbi durdur
mak üzere alınacak tedbirler hak
kında Cenevredc bir anlaşma olur ol
maz, İngiliı: parlamentosu toplantıya 
çağmlacaktır. , 

Parlamento, zecri tedbirlerin tat· 
bikinden doğabilecek hadiselere, ln
giltercnin karşı durabilmesi için ya
pılacak şeyleri toptan görüşecektir. 

Jngiliz delegeleri tid· 
detle hareket edecek 

Paris, 7. A.A. - Oeuvrc gazete
sinin Cenevreden öğrendiğine göre 
İngifü: delegelerinin zecri tedbir hak 
kında şiddetle hareket etmeleri ve ne 
Fransanm ne de ba§ka memleketlerin 
düşüncelerine bağlı olmamaları hak
kında hükümetlerinden talimat al
dı"klan sanılıyor. 

Londra, 7. A.A. - Da.iJy Herald 
diyor ki : 

~' Laval hareket zamımnu gecik
tinnek için her çareye b.JV'Ul'ID8kta
dır. Hareket zamanr geldiği vaktt da 
yine bu hareketi hükumsüz. b~ak 
için her çareye .ba!vurac:akbr ... Eg~ 
Uluslar Sa&yetesı suratle ve mueaıır 
bir tekilde hareket etmeğe karar 'Yel'• 

mezse, bundan böyJ~ A~ banp 
için bir unsur olarak ıı gorenuyecek
tir. 

Taymis gazetesi de §Unlan yazı
yor: 

'' Uluslar Sosyetesi Konseyi, 1tal
yamn paktı bozduğuna bug_ün karar 
verebileceği gibi Asamblenın çarşam 
ba günü toplanmasını da bekliyebilir. 
Bu usul makbul olmıyabilir. Ancak 
bir ihtilfita meydan vermemek için 
h~r adımı eyic.c hesap etmek lazım
dır Mamafih bu zecri tedbirlerin 
tesi;li olmam~sı demek değildir. Ha
beş harbine nihayet verdirmek ve 1-
talyaya yaptığı müth.iş. ha~~ ~~la· 
tarak yola getirmek ıçın dupnulc
cek her vasıtayı tatbik etmek üye 
memleketlerin vazifesidir . ., 

F ransanm cevabı 

Paris 7.A.A. - İngilterenin Ulut 
tar Sosyetesi antla§masrnın te!siri 
hakkındaki soruşuna Fransa hUku
meti tar.afından verileccüıı: olan lcarJı
lılr.o~ırt!l?nkta7~lr"""TiUkumetl, 
antlapnanın metnine göre, zecri ted
birlerin tatbikinden sonra icap eden 
müşterek emniyet zamanını o ted
birlerin tatbikinden önceye teşmil 
etmcğe hazır bulunduğunu bildire
cektir. 

Bu itibarla, Fransız hükiimcti, U
luslar Sosyetesi üyelerinden olup ta 
taarruza uğrayan herhangi bir devle
te karada, dcniı:de ve havadl arka 
olmayı üzerine almış olacaktır. An· 
cak böyle bir durumda alınacak ted
birlerin, Fransa ile, ilgili devlet ara
smda clbirliğile tasarlannuş olması, 

Fındık Kongresi 
Perşembeye 
Toplanıyor 

Ankara, 7 (Özel aytarımız bil 
diriyor) - Frndrk kongresi per
şembe günü toplanacaktır. K~:m
greye Trabzon, Ordu ve Gırc· 
sundan lbeşer murahhas gelecek
tir. Bu murahashlardan üçü müs 
tahsillerin, ikisi tüccarın mümcs 
sili olacaklardır. 
Tarım ve f ş Bankalan, fş li

mitet şirketi iki~er, iki ecne~i 
ihracat firması ıle İstanbul Tı· 
caret odası da mümessil gönde
recektir. 

Kongrede Tarım b~kan.lığm· 
dan iki, Türkofisten iıç, tıcaret 
genel direktörlüğünden dört mu 
rahhas bulunacaktır. 

Bu yıl fındık rekoltemiz ge• 
çen seneden çoktur. Dış piyasa
lar fmdıklarmza isteklidir. 

ran süet itlerle uğra§malarına yar~ 
dım edecek ve hükOmetlerin normal 
olarak devletin ba§ına geçebilmeai i
çin r;iyasal alanda bir uyuşulma te
min cyliyecektir. Eğer bayındır bir 
Yunanistan görmek istiyorsanız, 
Kral Jorj'u hemen tahta davet edi-
niz.,. 

Komünistler tedhi· 
ıe mi geçiyorlar ? 

Atina, 7.A.A. - Komünistler bi· 
rlnci jorj milı:esine Uç bomba atmıt· 
tardır. Mühim zarar olmamı§tır. Bu • . 
geneloy dolayisiyle komUnistledn bir 
tcthi' hareket itelikki edilmektedir. 

ve antlaşmanın ~ıgne~esı~den son- ve imparatorun saray bahçesı~ 
ra alınabilir olan zecn tedbırler çer- d b b' k bü ük bir 

· d dıcı.arıya çıkmaması şart- e eş ın as er ve Y 
sevesın en ır halk kütlesi toplanmıştr. Saat 
tır.,. Macdonald'ın ıöylevi on bire varınca. dört iri Habeş 

askerinin büyük bir davul taşı
dıkları göründü. Arkadan da be· 
şinci bir asker elinde bir sopa i· 
le geliyordu. Bahçenin ortasına 
gelince elinde sopa taşıyan a
dam davulu dövmeğe başladı ve 

Londra 7. A.A. - Mac Donald, 
Kroydon'da bir söylev söylemiş ve 
demiştir ki : 

" Uluslar Sosyetesinin, gerek du
rum ve gerek lojik bakımından icap 
etmiş olsaydı, kendiliğinden alacağı 
bir kararı elde etmek için ltalynnm 
harp hazırlıklarına bir tek liret bile 
harcamasına IUzum yoktu." 

Mac Donald, bundan başka, İtal
yanın Habeşistan hakkında şimdi U
luslar Sosyetesine karşı ileri sür
mekte olduğu şikiyetleri niçin vak
tile yapm~ış.~l~uğuna şaımaktadır. 

Söylcvinı bıtirırkcn, Mac Dpnald, 
Uluslar Sosyetesinin silahlanmasına 
karşın (muarız) bulunduğunu söyle
miştir. 

şu sözleri söyledi: 
- Dikkat! Dikkat! Duyunuz! 

Bakınız! istiklalimizin mümes
sili namına size söz söylenecek! 
Düşman kapılarımıza geldi 1 Al· 
lah kahretsin 1 

Bunun üzerine imparatorun e· 
mimamesi okurunıya başlandı.İ· 
talya ile Habeşistan arasındaki 
ihtilafın kısa bir tarihi yapıldık· 

r 16 ıncı madde tan sonra deniliyordu ki : -
Londra, 7. A.A. - Sabah gazetele

rinin çoğu buglin öğleden sonra top
lanacak olan Uluslar Sosyetesi Kon
seyi ile meşgul olmaktadır. 

Daily Telegraph diyor ki ı --
.. ÇaI]Amba günü toplanacak A

samble ltalyanın paktı bozduğu neti
cesine varırsa, her üye meml~ket .eko 
nomik ve finansal zecri tcdbırlerı aJ
mağa mecburdur. Asamblenin 15 
üyelik bir komite teşkil edeceği ve 
buna 13 ler Komitesi üyelerinin de 
dahil bulunacağı sanılmaktadır. 

16 ıncı maddeye göre, bütün üye 
memleketler mütecaviz memleketle 
blitün ekonomik ve finansal müna
sebetlerini hemen keseceklerdir. İn
giltere şu mütalaadadır ki her türlü 
ihmal tehlikeli olacaktır. Ancak İn
giltere Fransarun iştiraki olmaksmn 
tek baıpna hiçbir harekette bulun
mıyacaktır. Laval l~a!ya il~ ~l~s1ar 
Sosyetesi arasında ~ıl~hh hır ıh~ilafa 
meydan veril~eme~ı lu~~~~:ıda ısrar 
etmiştir. İngılterenın gorlişu Fransız 
başbakanının görüşünden oldukça 
farklı olmakla beraber, İngiltere ~e 
ııücl tedbirler düşünmemektedir. 
Fransa, İtalya.ya harp malzemesi ya
--·ı.. ·ı · · i 1U%uuılu olan inridat ...-• ~eaı JÇ n .ı.-JDDIU~ .. uJıifiCltlnı 
teklif ediyor. İngiltere ise bu gibi ted 
birlerin mahzurlu ve hatta tehlikeli 
olacağı kanaatındadır. Sanıldığına 
göre, İngiltere, İtalyanın satın alaca
ğı mallan ödeyememesi için döviz te 
darikinin de yasak edilmesini iste
mektedir. En kestirme yol İtalyadan 
mal alınmasının yasak edilmesidir. 
İngiltere Romadalri elçilerin geri ça
ğmlmasının muvafık olmıyaca~ı ka
naatındadır. İngiltere finansal zecri 
tedbrilcrin tatbikine ba§lanııştır. Bir 
aydanberi İngiltcrenin beş büyük 
bankası 1talyaya her türlil krediyi 
kesmiştir. 

Meksikada italya 
Aleyhine gösteriler 

Meksiko, 7 A.A. - işçi, tale
be ve öğretmenlerden, beş bin 
kişit beraberlerinde ~ongu sol
yan üyelerinden de hır takımı ol 
duğu halde, İtalyan· Habeş h~r
bini protesto ederek, alay halın· 
de geçmişlerdjr. 

Polis, İtalya elçiliği ile konso· 
losluk konağnı ve i~a.lya~ te
cim evlerile kulübelerını gozet· 
mektedir. 

Dün gece, İtalyan. Habeş har 
bi üzerine çıkan bir münakaşa 
sonucunda sam belli olmıyan 
biri, karşısındaki adamı öldür • 
müştür. . . . .... 

İtalya elçiliğinden bildırıldıgı 
ne göre, münakalat bakam, Mo
jika'nını bir söylev sırasında İ· 
talya hüktlmetine karşı kullan
mış olduğu saygısızca sözlerde!' 
ötürü Meksika dış bakanr elçı· 
den özür dilemiştir. 

Çanakkalede 11tma mücadeleai 
Çanakkale. 30 (Özel aytanmız:

dan) - Çanakkalcde !>~ yıl çoğ~lan 
aivriai.neklerlc savaf ıçın tedbırlcr 
alınmaktadır. 

Çıplak köyünil merkez yaparak fa. 
aliyetc başlıyan Bursa sı~a sa.vaş 
heyetinin bUtUn sıtmalı bolgelerme 
sümullendirllecek olan mücadele hal
ka sağlık bakımından faydalr olacak
tır, 

Jlçebaylar toplantıar 

"İtalya ikinci defadır Jd top· 
raklanmıza tecavüz ediyor. Teh 
fikeli günler yaşıyoruz. Kalkı· 
nız. Silahlarınızı alınız. Yurdu· 
nuzun müdafaasına koşunuz . 

Çengaverler ! Reislerinizin et
rafına toplanınız. Onlara itaat 
ediniz. Düşmana saldırınız. O
nu geri atınız. Yaşlan ve hasta
lıkları dolayısile düşmana kar
şı gidemiyenlcr, dualarile gİ· 
denlere yardım etsinler. Dünya 
kamoyu bizimle beraberdir. Al
lah da yardnncnnızdır. Kalkı
nız. İmparatorunuz için! Mem
leketiniz için dövüşünüz. 

Bu emirname okunduktan 
sonra halk çılgıncasına sarayın 
merdivenlerinden yukarı koşnu
ya başladı. Bağırarak şu. sözleri 
söylüyorlardı: Yaşasın ımpar~
tort hepimiz düşmana karşı gı-
deceğiz. 

Taht odasının yanında bulunan 
geniş bir odada Aduada Ras Se-
..-ıı---- a-~-... .A•JDT,a,f okıınlfıı. 
Bu telgrafta Aduanın bombardı-
man edildiği bildiriliyordu. Tel
graf m okunmasını kıyamet gibi 
bağırma takip etti. Halk impa· 
ratorun odasına doğru koştu. 
İmparator odanın ortasında ve 
sakin duruyordu. Yanında Har
rar dükası ve nazırları vardr. 
Bunlar arasında harbiye nazın 
uzun boyu ile nazarı dikkati 
celbediyordu. Halk coşkun bir 
halde bıçaklarım ellerine aldılar 
ve "İtalyanlara ölüm!,, diye ba
ğırdılar. "Yaşa imparator l 
Allah sana uzun ömür versin.,, 

imparator halkı sükuna da
vet etti. Ve balkona çıkarak ya
vaş yavaş şu sözleri söyledi: 

"Askerler! Size 9öyle nasihat 
ediyorum, her halde dütmanı 
mağlup et! Dehtet ile! Hile iJe, 
hud' a ile, cesaret ile, her vasıta 
ile dü9manı mağlüp et! Dütman 
ile sokakta, tarlada, dağda kar
tılat ! Saklan! Atik dur! Görila 
harbi yap! Çal! öldür! Arbk 
boiutma batladı! Tek tek öl· 
dür! İkisini bir a ada öldür! 
Toptan öldür! Dağıl, öldürmeğe 
git! 

İmparatorun bu sözleri üzeri
ne halk bağırdı: "Yaşasın im
parator, kahrolsun düşman,, ve 
kimisi eşeklerine, kimisi katırla-
rına binerek, kimisi de yaya ola
rak şehirden dışarı koşmıya baş 
ladılar. 

li * • 
Pariı • Sôır'dan: 

ribirine sıkışmış bir fialde bir 
ölü sükutu içinde idiler. 

Yakıcı bir güneş bu manzara 
üzerine düşüyordu· Uzak dağ}a
nn çevresinde Mukaddes dag~ 
fevkaiade bir vuzuhla ayrıldıgı 
ufukta, 6000 papaz diz c;ö~ÜJ, 
Habeşistan ve imparator ıçın 
dua ediyorlardı. 

Görünüşte pek sakin olan bu 
muharipler, imparatorun beyan· 
l).amesini okuyacak olan mcm~· 
run gelmesini heyecanla bekli· 
yarlar. imparator Haile Selasi· 
yenin bakanlarile ve bazı büy~k 
şeflerle müzakeratta ~ulun~ugu 
büyük salondan aşagıya ıne? 
geniş merdivenin başından Hı
popotam derisinden yapılmış 
iki metre kutrunda büyük bir da 
vuJ sesi aksetti D..YUlu -1.renan 
kırmızı şeritli bir cübbe giyin· 
miş siyah bir Habeşı çalıyordu. 
Bu harp davulu Menelik'in meş
hur davulu idi. Bu davul bun • 
dan kırk sene evvel de ayni çu
buklarla, Habeş muhariplerini 
Aduaya davet için çalınrstı. 

Bu davulu dinledim. Bu aca
yip davula bakarak kendi ken
dimce dedim ki: 

"Nerede bulunuyorum. Han .. 
gi zamanda ve hangi kıt'ada
ynnı Bir millete harpte bulun· 
duğunu ilin etmek için ne ga .. 
rip usul?,, O anda uçakları, tank 
lan, o omobil ve kamyonları ve 
İtalyanların hazırladığı o bari· 
kulade savaş vasıtalarını düşün. 
düm ... 

Bu binlerce kişinin derin sü
kutundan cesaretlenen, birçok 
atmacalar çadırlar arasından U· 

çuşuyorlar. Sinemacxlar gidip 
geliyorlar. mesleklerine mahsus 
bir hassasiyetle aletlerini kulla. 
nıyorlar. 

Büyük davul, geniş merdive
nin başında muntazam fasıla
larla çalıyor. Halk, sanki, davlll
cunun muttarit ve boğuk sesleri 
altında derin bir uykuya dalmış 
gibi bu davulu dinliyordu. Bir
denbire merdiven başından bir 
kapı açıldı. Bakanlar kurulu top 
Iantısı bitmiş ve imparator da 
cevabını vermişti. Kararını mil
lete bildirmek için bakanım gön
deriyordu. 

Müphem birtak 
kavga haberini ven 
ler yükseliyor, be 
ve kıvırcık dağınık üzeri-
ne yumruklar indirıl yordu. 

Antalya, 3 (Özel aytanmız bildiri
yor) - İJd gundUr devam eden ilçc
baylar toplantısı. ilimizin mUşterek 
J~leri üzerinde esaslı kararlar alar.-ık 
dün dağtlmııbr. 

Haoeş imparatorunun harp 
beyannamesinin okunması unu
tulmaz bir manzara idi. Beyan· 
name dün Menelik'in eski sara· 
Yında okundu. Sabah saat on İ· 
di. Silahlı hizmetçiler taraf m -
dan muhafaza edilmekte olan 
Yan açık kapıdan içeriye gir
dim. Sarayın Uç iç avlusunu geç
tim ve sivri çakıl taşlar döşen
miş dar bir yoldan geçtikten 
sonra yiiksek tepenin üzerinde 
bulunan dar bir köşke vardım. 
Ayaklarım altında 20 bin kişi 
bulunuyordu. 20 bin siyah çeh
re ve beyazlar giyinmiş 20 bin 
insan gördilm. Bunların cümle
si kılıç ve tüfeklerle müsellah bi 

Srkrşık kalabalık arasından 
daktilo ile yazrlmış kağrdı elin
de bulunan abanos çehreli, ısık 
ve kıvırcık sakallı bir bakan, 
halk arasından güçlükle geçit 
bularak ilerledi. Büyilk davul • 
dan elan boğuk sesler, ayni a
henkle çıkıyordu. Nihayet ba
kan bir iskemle üzerine çıktı. 
Çiibbesimn etegin~ omuzları ü
zerine atarak okumağa başladı: 

"Yuda kabilesinin muzaffer 
aslanı, Allah tarafından seçilen 
Habeş imparatoru ..... ve bcvan-

name bundan sonra derin bir slı· 
kfınct içinde bu garip sahnenin 
cezbettiği atmacala.rm uçuşları 
arasmda devam cttı. 

Beyannamenin okunuşu ya· 
rım saat kadar sürdü. Beyanna• 
me bu kelimelerle nihayet bulu· 
yordu: "Askerler, kumandanla· 
nnız etrafında toplanınız. On • 
lara kalbinizle itaat ediniz. Her· 
kes imparator ve vatan için a, 

yakta!,, 

Bakan iskemlesinden indi· 
Binlerce kişinin o ölü slıkUtu 
şiddetli bir alkışa tahavvül etti. 
Bütün siyah eller, beyaz cübbe· 
ler üzerinden uzandı ve üç defa 
akseden bravo sesleri bu silahlı 
halk üzerinden sarayın yüksek 
salonunun bir köşesinde bulu • 
nan, fakat, görünmiyen impara· 
tora doğru yükseldi. 

İntizama memur edilmiş olan
lar, büyük bir heyecanla kılxç, 
tüfek sallıyan muhariplerin dol
durduğu geniş meydanın etra -
fındaki setleri muhafaza etmek· 
ten aciz kalmıştı. Bu halk, ga· 
zeteciler 41/C sinemacılar taraf m
dan tutulmuş olan merdivene 
hücum ettiler. Gözleri önünde 
parlayan kıbçlann önünde saga 
sola doğru atıldılar. 

Sinema makineleri öteye beri· 
ye atıldı ve bu büyük halk küt
lesi, bütün maniaları kıran bir 
sel gibi merdiveni aştılar, davu
lu devirdiler ve imparatorun bu
lunduğu sarayın pencerelerine 
doğru koştular. Bundan sonra 
bir harp dansı başladı. Bu dans
ta tüf ekler ve kılıçların sallandı· 
ğı görünüyordu. 

Bu bir saygı ve sadakat, Ölü· 
me hazır bulunulduğuna dair bir 
yemin idi. Fakat imparator gö
rünmüyordu. Bir saat sonra 
dansetmekten ve bağırmaktan 
yorulan bu binlerce halk çılgın
lıktan vazgeçtiler. Yavaş yavaş 
saraydan çılanağa başladrla_r. 
Biraz sonra yorulduguna hıç 
şüphe olmıyan ve basamaklar • 
dan yuvarlana yuvarlana merdi
venin aşağısına kadar düşen o 
büyük davulun yanında bulu -
nuyordum. 

işte Adisababada Teşrinievvel 
1935 te heyecan içinde bulunan 
bütün millet müvacchesinde im· 
paratorun İtalyaya karşı harp 
beyannamesi bu suretle okundu· 

Şehre, Aduarun uçaklar tara· 
f mdan bombardıman edildiği ha 
beri de gelmişti. Sokaklarda go
rUlen sükut, biraz evvelki gürül
tü ve şiddetten müessir idi. 

Sıvaıta köy yatı okulu 
Sıvas, 3 (Özel aytarnnız bıldır·· 

.yor) - Sıvas bu yıl genel mcch in 
verdiği kararla açılacak olan kBy ) -
tı okulu, Amerikan hastanesi bınasın
da açılacaktır. Okulun derı ve yıyc
cek levazımı fçtn lbımgclcn h • 
zırlık1:ııra h:ı lanmı!ltır. 
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Ajans Haberleri 
Habeşistanda savaş başladı

ğındanberi ajans haberlerinin ö
nemi yine birdenbire arttı. in
san sayfalarca ajans telgrafı o
kuduktan sonra, acaba daha var 
mı? diye tekrar gazeteleri ka
rıştırıyor. 

Vakıa şimdi gazeteler yalnız 
haber vermek için çıkarılmıyor. 
Birçok gazetelerin magazin de
nilen kısrrnları da pek ziyade 
rağbet görür, bu kısımlar gaze
telerin sa tışmda çok iyi tesir e
derler. Fakat ne de olsa gazete 
ilkin havadis vermek için icat e
dilmiş ve o vakittenberi gazete
nin en temelli işi havadis ver
mek olmuştur. 

Gazetelerin nasıl icat edildi .. 
ğini, birkaç ay oluyor, Tan'da 
anlatmıştım. Uzun bir zaman 
gazeteler yazacakları havadisle
ri kendileri toplamıya, bu işi gör 
mek için imkan olduğu ık.adar 
çok yerlerde aytar bulundurmı
ya mecbur oluyorlardı. Şimdi de 
büyük, kazançlı gazetelerin bir
çok yerlerde aytarları bulunur
sa da hiçbirisi ajansların verdik
eri haberlleri de koymaktan vaz 
geçemezler. 

Bugün bütün dünyada o ka
dar önem almış olan haber ajan
sı usulünü icat eden1 adı hala 
yaşıyant Portekizli Havas ol .. 
muştur. Bu adam Pertek.izin 0-
porto şehrinde doğmuş ve Fran
sanm büyük devriminin sonları· 
na doğru, Fransarun Nantes 
şehrine yerleşerek orada teci
mer olmuştu. 

Fakat çok geçmeden tecimi 
bozulduğundan 1825 yılında Pa 
rise gelmiş ve kapitalsiz bir iş 
yapmak üzere, politika bürosu 
diye bir yer kurmuştu. Havas 
birkaç dil bildiği için, yabancı 
memleketlerden en ziyade İn
giltereden ve Belçikadan aldığı 
haberleri, gazetelere ve başka 
istiyenlere satardı. On yıl içinde 
bu işte ilerliyerek bütün Avru
pa şehirlerini dolaşmış ve ö
nemli yerlerde özel birer aytar 
yerleştirmişti. Havas haber al -
mak için ·o vakit daha yeni çı
kan telgraftan, posta güvercin
lerinden, her türlü vasıtalardan 
istifade ederdi. 

Birinci Havas öldüğü vakit 
yerine oğlu Ogüst geçmiş ve ba
basının bıraktığı işi gittikçe i
lerletmişti. Onun başarısı İngil
terede ve Almanyada göze bat
mış ve oralarda da birer ajans 
kurulmuştur. 

İngitteredeki telgraf ajansını 
açan Reuter, Almanyalı İsracl 
Beer adında bir yahudiydi. Di
nini değiştirerek adını da Reu
ter yaptıktan sonra Havas'm 
yanında bir zaman çalışmış, son 
ra 1851 de İngiltereye giderek 
orada telgraf ajansını kurmuş • 
tur. 

Almanyadaki Wolf ajansını 
kuran da bir banger oğlu olmak
la beraber, ilkin belli başlı bir iş 
tutamamış, ancak ekmek paras~ 
çıkarmak üzere 1849 yılında ti
caret haberleri satmak için bir 
büro acrruştı. O da Ilavı:ı.s gıbi 
az za~an icinde ün alarak bü
tün Alman gazetelerinm ve Al
man hükfunetlerinin değerli bir 
yardımcısı oldu. 

Paristeki Havas ajansınm en 
büyük kuvveti 1870 sava~mdan 
sonra meydana çıktı. Paris kom 
müncülerin elinde iken ve Ver
sailles'deki Ulusal Kuruma yal
nız kendisi için bir telgraf teli 
•ektirmek üzere izin istemişti. 
Kurum buna ka,rşılrk ajan5tn ha 
berlerini alacağı için dünyada 
ilk görülen böyle bir im ti} aza 
razı olmuştu. 

Bu ilk özel telgraf telinden 
sonra Havas ajansı bu usulii git 
tikçe genişletmiştir. Şimdi ajan
sın özel telleri ahı bin kilomet .. 
re uzunluğundadır. Bundan ha~· 
ka yine özel olarak, Parise ya .. 
kın Pontoise'da kuvvetli bir tPl
siz telgraf merkezi vardır. Bü
tün bu vasıtalar sayesinde. Ha
vas şimdi dünyanın en kudretli 
haber ajansı olmuştur. Dünya
nm her tarafındaki ajanslarla u
yuşarak bir konsorsiyum kur
muş ve bu vasıtalarile bütün_ a
janslar biribirlerine bağlaıunış .. 
Jardır· 

Yazan ~ 0. A. 
Havas'ın yalnız Paristeki ., a

zıcılannm sayısı beş yüzü be, 
çer. Şurası dikkate değer kı bu 
yazıcılar ayrı ayrı mesleklerden 
gelmişlerdir. Aralarında üniver
site hocaları, artistler, edebiyat· 
çrlar, hekimler, mühendisler 
vardır. Bu da ajansın her m~sle
ğe ilgili telgraflar altp verdiğine 
göre tabii bir şeydir. 

Bütün Fransadaki aytarlan 
iki bini geçer. Bir haber aıansı 
ne kadar zengin olsa, bu kadar 
adamı geçindiremiyeceğinden 
bu aytarların her biri ya hoca
dır, ya belediye memuruduı, ya 
hekimdir. Fransa hükUmeti bun 
lann kendi işlerinden başka işe 
karıştıklarına ses çıkarmaz. Çün 
kü memurlar ajansa lfümrnlu 
olduğu kadar ajans ta hüküme
te lüzumludur. Hangi memle
kette olursa olsun .haber ajans
ları hükumetlerin her vakit 1ü 
zumlu birer vasıtaları olmuştur. 

Parisin en büyük telgraf mer
kezi borsa dairesi altında oldu • 
ğu için Havas ajansı merkezi de 
ona yakındır. Ajansa gelen ha
berler hemen telgraf halinde ya
zılarak tüb içinde telgrafhaneye 
verilir ve hiçbir şey beklemeden 
hemen çekilir. Pari~teki gazete· 
ler ve başka aboneler için gün-

. de on defa yapraklar basılarak 
hemen dağıtılır. Fakat bu 
yapraklar günde ne kadar çok 
çıkarılsa yine istenildiği kadar 
çabuk haber getirmedikle • 
rinden, ajans merkezlerile bü • 
yük gazeteler, bankalar arasın
da ayrıca tellerde bulunur. Bun
ların hepsinden başka Havas a
jansının icat ettiği telgraflı bir 
yazı makinesi vardır ki, durma
dan işler ve saatte bin kelime 
kadar yazar. Pariste bankalar· 
dan baztlarının camekanları ö-
nünde durup bu makinenin hiç 
durmadan borsa haberlerini yaz 
dığmı seyretmek geçenler için 
güzel bir keyif tir. Bu yazı ma· 
kinesinin yanında hiç kimse bu
lunmaz. Makine ajans merkezin 
de bir daktilonun yazdığı ha
berleri kendi kendine yaztır "'·c
gösterir. 

Geceleyin büyük operanın 
karşısında yüksek bir binanın 
damının üzerinde yine bu maki
ne ile yazılan ışıklı büyük harf
lerle yazılan okumak Parisin en 
güzel eğlencelerinden biridir. 

Ajansın kendi telsiz telgraf 
merkezlerinden verdiği haberle
ri başkalarının bedavadan alma
maları tazım olduğundan, bir de 
şifreli yazr yazan makine icat e
dilmiştir. Bu makinede daktilo 
yazıyı açık yazdığı halde maki .. 
ne onu şifreli bale çevirir, sonra 
şifreyi alan makine de onu açık 
olarak yazar. Bu makine kendi 
sinde bulunmıyan hiçbir kimse 
telsiz telgrafın getirdiği haber
leri anlayamaz. 

Avrupada icat edllen ajans 
usulüne karşr Amerikalılar el
bette ilgisiz kalamazlardı. Ora
da kurulan Associated Press a
jansı, Havas, Reuter ve Wolf a
janslarile birleşti. Bu Amerikan 
ajansı daha 191 7 de elli iki bin 
özel aytarı bulnnmasile böbür -
lenirdi. 

Bu haber ajanslarından son
ra, gazetelere ha'zır yazılmış 
makaleler vermek için ajanslar 
meydana çrktı. Bu . türlü ilk a
jans ingilterede Tilloston adın
da biri kurmuştur. Bu ajansl 
daha J 884 te İngiliz gazeteleri. 
ne her boyda romanlar satmağ.cı. 
baş.aklı. Amerikada Mac Çlure 
haf tada beş bin kelimelik ro
manlar satardı. Bu ajans roman
larından başka her türlü maka
leler, bunların arasında ajans di 
rektörünün kendi yazdığı ye
mek tertiplerini de verirdi. 

Ajanslar bu kadarla da kal -
madılar. Hazır makalelerden 
sonra resimler, karikatürler ver
meğe başladılar· 1926 yılında 
Amerikada böyle hazır makale· 
lert resimler satmak üzere yüz
den ziyade gazetecilik ajansı 
vardı. Bunlarda 750 yazıscı ve 
artist çalışırdı. 

Bunları alan gazetelere cın
cak yazılan dizdirmek ve bastır
mak kalırdı. Halbuki ajanslar -
dan bazdan daha ileriye gitti-

MalhlaıDOe Kır~=ı IES> 1 a knoeır 191u~nm 
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Ahmet Haşim bediiyat d'!rs
lerinden birinde bize mimarHen 
bahsediyor ve: 

- Evler vardır. yolunuzun 
üstüne çıktrğı zaman içinize sı
kıntı basar. Kasvet çöker. Ev
ler vardır şarkı söyler, danseder 
ler. Derken, aramızdan birisi 
şöyle bir nükte yapmağa kalk-

tı: -
- Hocam! dedi. Bizim üskü

dardaki ev her kuvvetli rüzgar-

la danseder ve şarkı söylemeğe 
yeltenir! 

• 
Bizim mahallede hem Haşi-

min anlatmak istediği evler hem 
de talebenin üsküda.rdaki her 
rüzgarla inleyip sarsılan evle • 
rinden var. Bizim mahalle "te
zat,,larm biribirlerine randevü 
vennek için intihap ettikleri bir 
yerdir. Karşımızda şöhretle ka-

.................. 
-re.K.~li' 

Bazı kimselerin piya· 
sada fabrikamız mü· 
messili gibi hareket et
tiklerini veya satış im
tiyazmın kendilerinde 
olduğunu yaydıklarım 
öğreniyoruz. Fabrika
mızın hiç kimse ile bu 
şekilde bir bağlantısı 
yoktur. Şişe ve diğer 
mamulatımız cinsleri
ne göre, 5-10.000 den 
aşağı olmamak üzere, 
herkese serbest suret
le satılmakta olduğun
dan bu şekildeki riva
yetlerin asıl ve esası 
olmadığım ve bunları 
ortaya atanlar hakkın
da kanuni takibat ya
pacağı mızı sayın gaze
tenizle bildiririz. 
iş Bankası Şışe ve Cam 
Fabrikaları (Paşabahcqsi) -

baran kubbesini incirden başka 
bir şeye benzetemediğim eski 
bir konak. yanında damında yo
sunlar biten ve kediler güneşli
yen, kaburgaları dışarı fırlamış 
bir ev ve solumuzda altı yedi K:a
tıyla övünen apartmanlar var.Bu 
apartmanlar içinde insana beda
va bir başağrısı verecek kadar 
bir ustabaşı elinden çıkmışları 
ve gözlerini terbiye etmek zah
metine giren bir mimar elinden 
çıkmış bahtiyarları var. 

• 
Yeni yapılan apartman ve ev-

ler arasında uzayan ve biribiri
ne mütevazi ilerlemeğe çalışan 
yollar ve birdenbire bir körbar
sak kadar manasız bir çıkmazda 
sallanıp kalırlar. Bu çıkmazı or
taya çıkaran, haşhaşa veren ça-

. ttlarile garip bir dansa hazırla
nan, eski birkaç tahta evdir. Ha 
şim evlerin dansedenlerinden 
bahsediyordu. Bizim mahallede
ki evlerin içinde başbaşa veren 
çatrlarile bir "Karyoka,_, yapmı
ya yeltenenleri var. 

1 

Bu tahta evlerin içerisinde bir 
elma kadar sıhhatli ve renklileri 
ve tahtakurusunu ilk defa onla
nn keşfettiğinden emin oldu
ğum iğrençleri var. 

Bizim mahallede sabah, evle
ri ve apartmanları gibi her boy
dan ve her soydan satıcı sesleri
le yumruklamr. Akşam roman
tik bir orkestra şefi kesilir ve 
gece yarılarına kadar süren 
garip bir senfoniyi idare eder. 
Bu orkestraya bizim üst katta 
oturanlar Betoven'in bilmem ka 
çmcı senfonisile, alt kattakiler 
haddini bilmiyen bir zurna peş
revile, sağnruzdaki komşu, bü
tün gün tekrarladığı "Sev beni,, 
sile, tahtakurusuna benziyen 
evler Karyokalarile iştirak eder 
ler. Arasıra rüzgar komşu ma
hallelerinin birinden yanık hır 
halk türküsü sırtlar getirir. Bi
zim mahalle, akşamlan bir a
lemdir. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkcmesıncıen : 

Terekesine mahkemece el konulan 
eski Baro Reisi merhum avukat Lüt· 

fi Fikri ile kardeşi Zahidenin 60 
hisse itibarile yan yarıya öhdelerin· 

de kayıtlı olup Zahideninde vef~tıla 
hisııesi olan 30 hissede 25.1/4 bısse
ler yine Lütfi Fikriye ve ikişerde~ 
dört hissesi kardeşleri Ahmet ve Rı· 
fata ve bakiye 3/ 4 sehmi diğer kar-

deşi Münci mirasctlarma inti~ali la
zrmgelen Kadıköyünde Cafcraga ma: 
hallesinde eski Papasoğlu ve yenı 

Dumlupınar sokağında eski 10 ve ye

ni 14 numaralı hanenin tamamı ac;ık 
arttırma suretile 11-11·935 tarihine 
mlisadif pazartesi günü saat 10 d~ 
satılacakb:r. Tamamınm kıymetı 

6120 liradır. Dellaliye resmi ve ihale 

pulu müşterisine aittir. Arttırmaya 

girebilmek üzere kıymetinin ytiz~e 
7 ,5 nisbetine pey akçası yatırmak la-

zımdır. Tafsilah: Bina bodrum ve c;a 
tı katıla mükemmel diğer üç kattan 
ibarettir. ı) Bdtirum katında bir taş• 

lık, bir oda bir mutbak iki odunluk ve 
bir abdesthane ve bir mermer kurna· 
lı hamam vardrr. 2) Birinci katta bir 

sofa ve iki oda. İkinci ve üçüncü kat
larda birer sofa ve karşılıklı iki oda 

ve hela ile beraber bir banyo mahalli 
vardır. 3) Çatı arası katı, iki ufak o
da bir sofa ve çamaşrr kurutmak i-

çin taraçası vardır. Dahili _ahşap kı
snnlar kamilen yağlı boya ile boyan
mış ve odaların tavanları sıva ve ka .. 

tem işi nakışlıdır. 4) Bodrum ka
tından arkasındaki bahçeye çıkıltr. 
Bu bahçenin Cafcıağa mahallesi Mes 
cit sokağına bir kapısı ve dahilde bir 
de kuyusu vardır. İstekli olanların 
gösterilen gün ve saatta Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesin .. 

de hazır bulunmaları. Fazla malfımat 
~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~- almak ve müzayede şartnamesini gör 
ler. Yazıları dizdirdiktcn sonra mek isteyenler 934 - 125 dosya nu
mukavva hamuru üzerine kalıp- marasile mahkeme kalemine başvur
larmı da yaptırdılar. Bir h'tskı malan lüzumu ilan olunur. (15264) 

• 
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Çocukluk Arkadaşı Bir Sevgili 

Beyazıttan Pişman diye imza atan 
bir genç kız kendi yaşında, yani 
yirmisinde bir gençle seviştiğini an
latıyor: 

~·uzak akrabamızdan olan bu genç
le on üç, on çlört yaşındanberi bera
ber büyüdük gibi bir şey. O zaman
danberi bana zafı olduğunu biliyor 
ve ehemmiyet vermiyordum. ÇünkU 
bir zaman ben başka bir gençle sevi
şiyordum. Bu genç o zamanlar beni 
ötekiyle konuşurken görünce sapsarı 
olur ve benimle günlerce konuşmaz
dı. Fakat ben ona o zaman bir kar
deş gözü ile bakıyordum. Hatta ya
kın zamana kadar. 

Bu sene mektebini bitirerek başka 
bir şehre gidince onu aramağa, çıl
gınca sevmeğe başladım. Ama sevgi
mi ona nasıl bildireyim.? 

Gittiği yere bir mektup yazar, o
nunla her zaman mektuplaşmak iste
diğinizi, kart ve resim mübadelesi 
yapmıya hevesli olduğunuzu bildirir
siniz. Cevap alınca hemen cevap ve .. 
rir ve onu size karşı beslediği hissi
yatın yazr ile izharına cesaretlendi
rirsiniz. Açılamazsa - çünkü belki 
aenelerce sizin kendisine lakayt ol· 
manız onun cesaretini kırmıştır - o 
zaman siz onun samimi hissiyatına, 
çocukluk ederek ve aldanarak J.azım
geldiği gibi mukabele edcrıiemekten 
müteessir olduğunuzu, beraber geçir
diğiniz zamanların kıymetini bilme· 
diğinizi ya.zarsrmz. Mektuplarınıza 
hiç. cevap vermez veya bu sözlerden 
sonra da lakayliane mukabele ederse 
bu sefer de o aldır~ etmiyor demek
tir. 

• 

~evişmıııı'er, cvıenmişler, geçıne· 
memiş ve ayrılmışlar. Fakat o başka
sile, öteki başkasile evlendiği halde .. 
gene biribirlerini arıyorlarmış. Bunu 
bize yazan F. Gök: 

"Nasıl, diyor. Evlenmemize sebep 
olan sevginin yalancr olduğu anla
şılmrş: Daha evlendiğimizin ikinci 
ayından geç_imsizlik başlamış ben bu 
defakinin de ayni olduğunu sanıyo-
rum. 

"Biz iki sene beraber gezdik, toz
duk. Sonra hemen birkaç gün içinde 
verilen bir kararla evleniverdik. 
Fakat bir ev sahibi olunca o da beni 

sevemedi, ben de onu. Kavga kıya
met başladı. Hatta saçsa~a haşhaşa 
geldiğimiz günler oluyordu. Birkaç 
kere ikimiz de samimi itilaf hislerile 
hu geçimsizliğin önüne geçmek üze
re müzakereye giriştik. Biz bir biri
mizi bu derece severken neden kav· 
ga ediyoruz? diye düşündük, ta:jın· 
<hk. Fakat olmadı. Birkaç gün sonra 
gene olur olmaz şeylerden kavgaya 
başladık. Olur olmaz şey diyorum; 
benim biraz geç kalmam onun en 
ağır hücumlarına sebep olduğu gibi 
onun sokakta bir başkasına bakar gi
bi olması beni çileden çıka.rtıyor; o
na karşı en hain düşman haline ko
yuyordu. Bir defa sinemada karımın 
boğazına sarıldım. Boğacaktım. Ken 
dimi terbiyeli bir adam bildiğim için 
beni bu derece çıldırtan kadının ter
biye düşkünlüğüne tahammül ede
medim. Gene anlaştık ve ayrıldık. O 
da evlendi, ben de. Fakat bu ikinci 
evlenişim beni son derece sakin bir 
bayata kavuşturduğu halde mes'ut 
muyum? Hayır ..• İlk kanmla geçen 
hararetli günleri. hatta terbiyesizce 
kavgalarr arar bile oldum. Benimle 
kavga etmiyen, bütün kaprislerimi 
sükun ile karşılıyan kanma kızarak 
evden kaçtığım bir gün karşıma ilk 
karım cıktı. Gülüstük, sonra tenha 
bir sokikta buluştÜk. Eğer burası bir 
sokak ol.masaydı sanırım ki en çok 
seviştiğimiz zamanlarda olduğu gibi 
biribirimizi kucaklıyacaktık. Son de· 
rece hararet ve muhabbetle konu§• 
tuk. Evvela o beni aradığını, benimle 
şimdiki kocası arasında mukayese 
yaparak beni acı acı yadetmediği gün 
olmadığını söyledi. Ben de itiraf et .. 
tim. Tekrar buluşmak üzere ayrıl· 
dık. . 

"Tekrar buluşacağız ve muhakkak 
ki 90k sevişeceği:z. Fakat bunun ilk 
sevişmemizden farklı olması mümkün 
müdür? Böyle yeniden alevlenen mü .. 
nasebet nereye çıkar?,, 

Aynlmcaya kadar sevişmiyor de· 
ğil, sevişmenin adabmı bilmiyormu~
sunuz. Anlattığınız kavgalar, vakıl 
dediğiniz gibi çok ehemiyetsiz sebep .. 
terle çıkmış. Fakat anlattrğmtz se
beplerin hepsi sizin seviştiğinizden 
başka bir şey göstermiyor. Bununla 
beraber bunlar, iki tarafın huyuna 
da i arcttir. !ki tarafta bu huy ol~ 
1.'Ü§Ç.'! •• S~YjJmek b!]e rahat, v~l'"Z• 
k.inlerdir. Yeniden alevlenen bu mU
nasebetin nereye çıkacağına gelince 
falcı değiliz ve devamını temenni et
meyiniz. 

• 
Bir f3ertlinin mektubu 

"Okuyuculanruzdan U. B • ., imza• 
sile uzun ve içinden 9rklmast güç bir 
mektup aldık. Anhyabildiğimize göre 
bu genç bir zamanlar ke~disini AIC. 
ven bir kıza aldırış etmemı.ş. Sonra 
sevmeğe başlamış. F.akat bu sefer de 
kız yüz çevinniş. O yüz çevirince 
genç daha çok sevmiş. Mektuplar yaı: 
mış, cevap alamamış. Başkalarile 
göndermiş, olduğu gibi mektup geri 
gelmiş •. Derken kız evleniyor. Gen~ 
cin etekleri tutuşmuş ve pirinç üstü· 
ne Yasin yazar gibi incecik yazıtırla 
bize derdini dökmüş. Derman arıyor. 
Mektubun hep!ini koymamıza bu ga
zetenin 16 sayfası müsait değildir. 
Fakat asıl müsait olmıyan onun vazi
yetidir. Bu vaziyetten kurtulmak için 
en iyi çare : Sevgilisinin yapttğrnr 

yapmaktır ı .. 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
istanbuldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadaki 

Bur~a Askeri Lisesinin 1 O ve 11 inci sınıflarına yeniden 
talebe ahnacaktrr. Girmeğe istekli bulunanların bu mek
tenlere veya Askerlik şubelerine hemen müracaatlan İ· 
lan olunur. (328) (6165) ;soz 

DİPLOMALI BİR GENÇ 
FRANSIZ BAY AN 

Fransızca malumatlarını derinleş.. 
tirmek isteyenlere ders vermektedir. 
Aynı zamanda aileler nezdinde bir 
kaç saat kalarak genç talebeler ha
zırlamaktadır. Stenografiyi (Duplo
ye) metodu ile çabuk öğretir. Mek
tuplann ••Fransız" rumuzile İstan
bul 176 numerolu posta kutusu ad
resine gönderilmesi. (7864) 

DEVREDİLECEK lHTlRA 
BERA Ti 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk Mah .. 
kemesinden : 

Uısküdarda Selimiye mahallesinde 
Divardibi Eczane sokağında 44 sayı• 
h evde oturan ve akıl hastalğrna 

mübtela bulunan mülazım mütekaidi 
Hayri oğlu Cevdete aynı evde otu-
ran kardeşi Saip Üsküdar 2 inci Sulh 
Hukuk mahkemesinin 3-10·935 tarih 
ve 138 sayılı ilam.ile vasi tayin edil
miştir. Bu hususta itirazı olanların 

on gün i~iode mahkemeye müracaat 
lar ilan olunur. (15265) 

makinesi ile kağıt elde edibilen 
herkesin gazetecilik yapması 
kabil oldu. 

Bu ajansların sayesinde gaze
tecilik pek kolaylaştı. Fakat, 
her işte olduğu gibi, müşteri 
bulmak, gazeteyi satmak gHçlü
ğüne bir çare bulamadılar. 

ZA Yt - Galata İthalat Gümrüğü
nün 25349 numarah beyannameye ait 
2516 kuruşluk 430872 numaralı 
30-5-932 günlü depozito makpuzunu 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü kalmadığı ilan olunur. 

''Tayyare kanatlarına aid isl~at" 
hakkındaki ihtira için berat talebı zım 
nmda verilen 15 İlkteşrin 1928 tarih 
ve 28644 numaralı müracaatın ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına devir 
veyahut icara verilmesi teklü edil
mekte olmakla bu hususta fazla ma
lumat edinmek isteyenlerin Galatada 
Aslan han 5 inci kat 1-4 numaralar
la mürakkam idarehaneye müracaat 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun• 
dan : 

İflas idaresinin gösterdiği lüzunı 

üzerine müflis civan Yakopyan işin .. 
de alacaklıların mevcut para hakkın
da bir karar vermeleri için 9-10-935 
çarşamba saat 14 te Daireye gelme
leri il&n olunur. (15288) I.ef ter :Lef teriadis evlemeleri ilan olunur. 



8 • 10 - 935 T A N==================================================== 1 

Bu Gidişle, Bizde Futbolün ilerlemesine 
Nicin İmkan Yoktur ? 

Nekadar ,;aman var ki bizim Fe
rıerbahçe takımını sahada görmenıi_ş
tim. Evvelki gün, o güzel onbahar 
havasına kıyarak, hem bizim Fener· 
bahçeyi, hem de Sofyadan tanıdığım 
- Yine bizim 1 - Levskiyi seyret• 
mck i~in. maça gitmcği tercih ettim. 
Bu maç kafamda türlü hatıraları can· 
landırd1. Evvela şimdi Fenc:r stadı 
olan bu sahada, ta Papazın çayın ol· 
duğu seneJerden bugüne kadar ge
çen eski maçları ve ilk gençlik zaman-
larımın heyecanınr hatırlaoım. Yirmi 
eenede ne değişiklik t O elden bu de, 
bu elden o ele geçe geçe. hele ihmal 
edile edile otu bitip toprağı çıkmış sa. 
ha, yemyeşil çayırı, güzel tribünleri ve 
mükemmel pisti ile tıpkı Avrupa 
&tatlarına benzemiş! Bir kelime ile 
uyirci deyip geçtigimiz o hem pa-. 
rası alınan, hem de saatlerce cezaya 
konmu gibi ayakta durdutulan in· 
unlar, timdi, biribirlerinin omuzla
rına binmiyorlar, oturuyorlar ve ... gö· 
rliyorlarl 

• 
Saat dörde geliyordu ki, Bulgar 

takımı, bu güzel dekor ortasında, 
meydana geldi. Tril>ünlere döndüler, 
selim verdiler, alkıılandtlar. Bak
tım: Bizim Levski, kıyafetini değiş
tirmiş. Ayağına beyaz bir pantalon 
geçirmiş ve üzerine. koyu mavi bir 
gömlek giymiş. Onları burada, bizim 
topraklarımızda görilnce, benim de 
onların topraklarında, kendilerini 
hele Slavya ile ka la~tıklan günler'. 
Sofya stadyomunu dolduran halkın 
gürültüleri arasında ıeyrettiğim es
ki günler hAtırıma geldi. Bulgaris· 
tanda iki sene oturmak yüzünden, 
l~cvski ile Slavyanın bu maçlarına git
meği o kadar adet edinmiştim ki, 
adeta. ben de, maçı berabe.- sey
retmcğe gittiğim kulüpçü Bulgar kıı; .. 
Jm ve gcnçlerininkine yakın heye -
can hissederdim. Bu iki takımın 
acyrettiğim maçları. Buleann tneshur 
h~uneti de i§e kanşınca, iki bernel
rnılel takım arasındaki iddialı ya
rışmalann bile hudutlanm geçer ve 
... Lr ... :ınH11:n .. w..ır:ın .... .,._,~+:..-1~·.rvbiı 
hakem. akla karayı seçerdi. Hele 
Levüi taraftarlarının gürültüsünü 
dindirmek imkansız gibiydi. Bu kulüp 
hem kuvvetli, hem de Mithat Pa§anın 
astığı meşhur Bulgar cşkiyası "Lcvs
ki" nin adını kendine mal ettiği için 
l3ulpriııtanda bilhusa popillerdi. 
Fazla olarak ulusal Bulgar takımma 
yedi, ıekiı oyuncu verecek vaziyette 
olması da mevkiini ayrıca yükselt
ttıekte idi. 

t ~te bu Lcvski takımının, evvelki 
tUn, oyuna ba§ladıktan beş on daki
ka. sonra. eski haline bakarak epeyce 
kötülemi~ olduğunu gördüm ve hay
tet ettim. Nerede o eski, kombine
~o~u. futçu, ate§ gibi Lcvski, nerede 
bu geV§ek, her attığı top kale yerine 
avuta giden takım! 

Fcnerbahçe takımı ise, Iıstanbulda 
~ördüğüm taktmlarm en iyisi oldu· 
guna filphe bırakmryaca1c bir oyun· 
la maça ba.9ladr. Topun kontroJu, pas 
oyunl~;t· •ut çekişler, muhakkak ki, 
Levakı ye çok faikti ve her faikiyet 
gibi. T~rk. t~~ımının BuJgar takrmt• 
ııa ~tunl.ilğu .de neticesini vermekte 
JICCıkmedı. Bır, bir daha, bir dahô\, 
c.erken, oyun, dört • sıfırla ve Bul· 
Cd~rların tam mağlubiyetile neticelen· 

ı. 

• 
Fakat, bütün bu üstünlüğe rağ-

enb en, iki karakteri tik nokta, gözlirne 
atmada gecikmedi: 

l - Hakem 
2 - Futboiculanmııın oyun tar

ıı. 

~a~:mlcrimiz hakkında dilşü:ıdük
ı-:1m,1~ı başka .. bi~ yazıya brrakarak 
ımdıhk. tunu aoylıyelim ki. zama:1la, 

s:ıYl~· pıst, tribün ve manzara değiş
tırmı9tır ama. ne yazık ki. büt.iin bu 
dekorun manasını verecek ve bir nevi 
ruhu demek olan sporcunun oyun tar· 
~nnda henUx büvük değişiklikler gör
mek kabil değildir. 

Be.nim, ötedenberi bildiğim ve ev· 
~elki günkü rnaçtA hata düzelmedi~i
ni gördUğüm büyük kusur, buı 
oyuncularımız:ı:1, hatti beynelmilel 
tnaçlarda bile, nihayet Üzerlerine 
temaUi bir ödev almış olduklarını 
farketmemeleri ve neticesi. hele Buı. 
garlar gibi habbeyi kubbe yapma~a 
ııek mütemayil bir takım ile oynandı
ğı için bilhuaa önemli bir maçta, 
oyuna, zaman zanıan. bir mahalle 
futbolu lakaydisi ile devam etmeleri, 
2~rr,ıan zaman meydana vur~n i!ltek
ıızhkleri, lakaydileri. ehemmıyet ver· 
ıneyişleridir. Ama diyeceksiniı: ki: 

- Dört gol yaptık ya! 
B~n de diyeceğim ki: 

Eğer Nzı oyuncularımız, 

levski maçları münasebetile 
- isim söylcmeğc lüzum yok - bi
raz daha canlı, biraz daha ıstekti bi· 
raz daha dikkatli, biraz daha hcv'esli 
biraz daha galibiyet azimli olsa idi: 
ler, Bulgarları en az yarJm düzilne 
ile yenecektik 1 

F_akat .birkaç çoı atarak galibiyeti 
temın e?ınce, hakimiyetten istifa • 
deye lüzum görmedik. "Adam sen
de, bir i\d gol eksik veya faz. 
ladan ne çtkar 1" dedik. Oyle bir 
heyet h~reket ve öyle fena bir ruh du
ru~." kı, çok defa gnlibiyefürimizin 
kat ıı. zafer haline girmesine imkan 
bırakmamış, çok defa da, ecnebi ta· 
kımlar karşısında, hatta acı mağlübi
yetlerimizi hazırlamııtır. 

"Niçin böyle oluyor?" sualinin ce
vabı sadedir: 

"-. Amatör oyuncular,• keyifleri 
nasıl ısterlerse, 'öyle oynarlar!" 
. V ~ hakikat te budur. Bir parca siv

r~~mış, üzerine bir parça yıldız yaldızı 
surülmü§ bir oyuncu, hele bir de gol 
attıktan sonra, liıtfen oynuyormuş 
ve oynamaısile seyircilere iyilik edi· 
yormuş gibi tavırlar gösterir. Bir ta
kımımızı gördUnüz mü ki, btr ecnebi 

takım karşısında, başladığı hızla bi
t:rsin ve bütün oyun müddetince ha
kimiyetini muhafaza etsin? Hayır. 
Evvela biz hızlanırız, kalelerine ine
riz, sonra gevşeriz ve onlar bizim ka
lemize iner: oyun. bu gidip gelmeler 
arasında. ya bir iki şilt atılarak, ya bir 
iki şilt çekilerek, yüzde seksen tesa
düfi bir gahbiyct veya mağ'ubiyetle 
biter. lddia edilebilir ki, bilhassa 
kendi sahamızda oynadığımız ve ye
nildiğimiz takımların yüzde sekseni
ne, bu lfıkayt, bu gevşek, bu lenfatik 
ruh yorgun1tıgu yUzünden yenilmi
şizdir. 

Netice: 
Devir d.evir, profesyonelin bü

tün ~razını gö teren, fakat lafa 
gelince amatorlUğü kimseye vermi
yen oyuncuların keyfine kaldığı müd
detçe, yani bazı oyuncular hem de
ve, hem kuş olmakta devam ettikçe, 
hem bunların "uç,,, denildiği zaman 
"deveyim!" demelerine hfçbir cevap 
bulunamıyacak, ve hem de bizde fut
bol bug'iinkündcn bir adım ileri adım 
atamıyacaktır. 

A. N. KARACAN 

Nurmi Hala Koşuyor 

Bir vakit_lcr dünya.~ın en teknik koşucusu olarak kırdığı dün
ya rekorla~ıle sP.or dunyas~ı heyecanlandıran Finlandiyalı meş
hu~ Nunnı bu~n o~z seki_z yaşındadır. Yaşmm ilerlemesine 
ragmen Nurmı bugun de hır atlette bulunması lazım gelen bil· 
tün vasıflara malik bulunmaktadır. 

Son zamanla~da:, atletizmi sırf kendisi için yapan Nunni ge
çen Pazar Helsınkı de son defa olarak halk ve memleketi için yi
ne koşmuştur. 

Bu koşuda meşhur koşucunun rakipleri Helsinki şehrinin şar· 
bayı, emniyet direktö:ü. b~şpap~~ı gibi ileri gelen kimselerdi. 
Bu m~sabakadan temın edılen yuksek hasılat, 1936 olimpiyatla· 
nna. gıdccck Finlandiya ulusal atletizm takımına tahsis edile
ccktır. Nunni'nin o günkü yarışta alınmış resmini basıyoruz. 

AnadoluhisBrı - T opkapı 
Evvelki gün Anadoluhisarr 

sahasında, birinci kümeye dahil, 
Topkapı klübü ile ikinci küme
taknnlarmdan Anadoluhısan id 
man yurdu arasında dostane bir 
temas yapılmıştır. 

Bu münasebetle, her iki klü
bün voleybol takımları bir maç 
yapmıştır. Ondan sonra, ikinci 
takımlar sahaya çıkmış ve güzel 

bir oyundan sonra, Anadoluhi -
sarı. İdman' yurdu 3 • 2 kazan
mıştır. 

Birinci takımm maçı biraz 
gürültülü olmuş, ve Topkapı 

takımı oyunun bitmesine, on da 
kika kala, hakeme itiraz ederek 
sahayı 2 • l mağlUp vaziyette 
iken tcrketmişlerdir· 

Sovyet sporcular alletizmde de büyük ilerlemeler ~österiyorlar 

Sovyet Sporcuları Üç Gün 
Sonra Geliyorlar 

Şehrimizde Yapılacak Futbol, Tenis, Güreş, 
lskrim Maçları Ço~ önemli Olacaktır 

Gelecek hafta cumartesi günü, 
sabahleyin saat 8,30 da Çiçerin va
purilc, dost Sovyet sporcuları 60 ki
şi İk bir kafile halinde şehrimize ge
liyor. Her sene karşılıklı olarak yapı
lan bu temasların amacı sportif ol
makla beraber, ayrıca da iki dost hal 
kın sporcularını biribirlerine daha 
yaklaştırmaktır. 

Sovyet Rusya, spor bakımından, 
bugün çok ileri bir durumdadır. Bu· 
nu da muhtelif fırsatta, yaptıkları te
maslardan gördük. 

Misafirlerimiz. , Tiirkiyede, dört 
spor §Ubesinde temaslar yapacaklar
dır. B!-'n!ar da, futbol, eskrim, gUreş 
ve tenı11tır. 

Dört gün Istanbulda kalacak olan 
Sovyet Ruayanın sporculan. her spor 
daa ~ ~1 k ü ere •ekir 
ma~ yapaca ardı . llraCUı tı.yrn r 
sinde Ankaraya gidecek olan misafir. 
Jedmiz orada da altı maç yapacaklar 
ve lzmire geçeceklerdir. bmirde ya· 
pılacak tema lann adedi henüz tesbit 
edilmemiş ise de, o da bugünlerde 
halledilecektır. ' 

Sovyet sporcuları, Istanbulda, Is • 
tanbul sporcuları ve §ehir mümessil
leri tarafından karşılanacaklar ve Pe
rapalas o~eline mlııafir edilecekler • 
dir. Törenin çok mükemmel olabil • 
nıesi için, şimdiden herşey hazırlan
mıştır. 

Ayın 17 sinde, Sovyet sporcu'arı 
hususi bir trenle, saat 14,30 da Anka~ 
raya gidecekler ve orada, Ankara Pa
las otelinde kalacaklardır. 

lımirde, Izmir Pala& veya Ege 
Palasa ineceklerdir. Hazırlanan prog 
:a~a ~öre Sovyet sporcuları, ayın on 
tıçlincti pazar günü, sabahleyin. saat 
?"da Fenerbahçe teni kortlarında 
ılk temaslarını yapacaklardır. lstan -
bul tenisçi' eri, bu maçlar için, çok ı· 
kı antrenemanlar yapmaktadırlar. 

Ayni gün saat, ı 5,30 da, gene Fe
nf!rb;ıhçe stadında Sovyet RuS)l<l (ut
bolcilleri, la anhııl futbolcülcrile kar
ş~laşacaklardır. Gece saat 21 de. Mak 
&ım salonunda, eskrim maçları yapıla
c?ktır Ayın 14 üncü pazartesi gece-
8~ saat 21 de, Maksimde r irk güre • 
cılerile Rus giıreşçilcrı karşı aşacak
lardtr. 
Avın IS inci aalı giiniı sabahı, saat 

10 da Rus t • ·1 · "k' · · · enısçı en t ıncı tenıs maç 

1 

!arını, Taksimdeki GUneş klübü koa 
farında yapacaklardır. Ayni gUn saat 
ı 5.30 da Taksim stadyomunda, ikinci 
futbol maçı yapılacak ve gece aat 21 
de. Maksimde gene eskrim maçları o
lacakur. Ayın 16 sında gece saat 21 
de, Maksim salonunda ulusal güreş 
takım arı karşılaşacaklardtr. 

Ankarada iki futbo1, iki eskrim. bir 
teni:;. bir de gUreş maçı yapılacaktır. 
Bundan sonra misafirlerimiz lımire 
geçecekler. ve aglebi ihtimal orada 
da. iki futbol, iki tenis, bir güreş ma· 
cı yapacaklar ve ayın birinde. İstan· 
bu1dan geçecek olan Çiçedn vapuru
na bineıek, memleketlerine dönecek
lerdir. 

Bu temasların muntazam olabilme
si için, §imdielen tertibat alınmı tır. 
Bi..b.ıııua .y.Uı:e.ıt macı.. ... ı.; .. , ·~ ... ...n 
alabileceğ1 halk derecesinde biletler 
piyasaya çıkarılacak ve birkaç gün 
sonra ilan edilec~k yerlerde sattmla
caktır. Güreş biletleri mahdut olup on 
lar bitince başka bilet satılmayacağı 
söylenmektedir. 

Futbol maçları için, l&tanbul, An
k~ra. bmir, için ayrı ayrı tcnzilith 
bıletler çıkarılacaktır. Bu biletlerin 
fıyatları. lstanbuldaki iki maç için, 
t~~bü_n. l SO ktıru,, duhuliye gene iki 
gun ıçın 7.S kuruştur. 

lzmir ve Ankara için hususi tenzi
latlı biletler evvelden satılacaktır. 

Tenis ve eskrimi, herkesin görebil
mesi için bi etlere 25 şer kuru fiyat 
konmuştur. Sovvctler bu yeni kar§ı· 
lc.şmalarda. tvvtlkilerinden daha çok 
kuvyetli olarak gelmektedirler. Son 
Prağ - Moskova ve Çek • Sovyet te
ma larındaki beraberlikleri, Cenup 
Rusya futbol muhtelitinin Avrupada 
kazandığı galebe silsilesi. bundan 
baııka her tem111ımıı:dıı gördügümüz 
y' sek {ark"ar, hep bunu iıbat eder 
ve bu temasların ehemmiyetini gözö· 
ni.ıne koyar. 

Buna mukabil, hemen şuraıHnı da 
ilave etmek lazımdır ki, biz de, bütün 
spor şubelerimizde çok önemli bir su
rt·tte haJ:ırlanıyoruz. 

Uç şehrin futbolcüleri, bildiğimiz 
gibi kamplarda çalıştırılmaktadırlar . 
Giircşçiler bir buçuk aydanberi, Yaka 
cıktaki kamplarında. biıtiln gayretle
rii.e çalışıyor ve Sovyet teması için 

hazırlanıyorlar. 
Bu hazırlıktan §İmdiye kadar hiç 

bir spor temasında görutmemiş bir 
şekildedir. Herhalde, önümüzdeki 
hafta içınde, Istanbul halkı. bUytlk bir 
spor bayramı daha geçirecek ve çok 
güzel maçlar eyredeccktır. 

Güreş~ilerimiz 
şerefıne şölen 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre, 11 Teşrinievvel cumartesi 
günü saat on dokuzda, Giinet 
klübü tarafından kHıp binasın
da. Balkan şampiyonluğunu ka· 
zanmış olan ulusal güreş takı • 
mımız şerefine bir çay şöleni 
verilecektir. · 

Dördüncü defa güreş şampi· 
yonluğunu bize kazandıran gi.i
reşçilerimize Güneş kliibünün 
gösterdigi bu ilgi bir kadirbi
lirlik eseridir. 

Yunanistandan gelen bir ar6 
kadaşımız bu sene üçüncülüğü 
almış Yunan güreşçilerinin bü
yük bir gösteri ile karşılandığı
nı, Balkan oyunlarını kazanan 

Yunan atletlerinin yüz bin kişi .. 
nin çılgınca alkıştan arasmda 
ve omuzlar üstünde taşmarak 

kabul edildiğini anlattı. 
Balkan güreşleri biteli cpe1 

zaman oluyor. Bu parlak galibi· 
yetimiz geçici bir hadise gibi 
~essiz sadasrz unutulup gitti ve 
ılk defadır ki Güneş kltibü ufak 
ta olsa, manevi değeri büyük 
bir şölenle, dördüncü defa bize 
şampiyonluk kazandırmış güreş 
çilcrimin parlak galibiyetini kut 
lulamağı ve bu sporcularımıza 
layik oldukları kıymeti vermc
ği düşündü. 

Bu vesile ile ayni gün Güneş 
klübündc, İstanbul ve Türkive 
güreş birincilerinin de madalya
ları verilecektir. 

" 

Sovyet Rusyada ~alr1ılan aporlardan biri: Biaikld 
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italya, ing i l tereye kafa --tutarak 
Akdenizde hükm edebilir mi? 

TARiH KURUMUNUN BiLOiRiSi 

Hafr iyat Tarihimizde Eşi 
. Görülmemiş izler Bulundu 

Akdenizdeki / ngiliz Donanmasznzn Tek Noktada Toplan
Bir Ada : · Pontelarya ! 

Ankara, 7 (A.A.) - Türk tarih 1 
kurumu genel sekreterliğinden: 

Türk tarih kurumu Alacahöyükte 
yapmakta olduğu hafriyatta elde edi
len ilk sonuçları şu kısa bildiri ile 
Türk geneloyuna ve cihan ilim alanı
na sunar: 

her çiftin arasına beşer yuvarlak yaP" 
raldı çiçecikler oturtulmuştur. Bura• 
daki üç hayvandan ortada buJurıarı 
iri ve muhteşem boynuzlu bir geyik. 
ötekiler - yüzleri geyiğin arka tara• 
fma dönmüş bulunan - iki pars,yıt· 
hut da alandır.Öteki gruptaki hayvan 
lann ortaya geleni iri geyik olup ad 
yanma geleni de yavrulan zannedil· 
mektedir. 

masını Menedeceği S öylenen 
:Akdenizde İtalyanların her- ~ 

hangi bir çarprşma karşısında · 
neler yapabileceklerini, bilhas
sa İngiliz donanmasının bir ha
reketi karşısında mukabil İtal
yan müdafaa veya taarruz pla
nının ne olabileceği günün düşü 
nülen meselelerinin en mühim
lerinden biridir. Acaba 1ngilte
re bir abloka ilan ederse İtalya
ne yapacak? 

Modem Italyan tahtelbahir -
terinin harp kabiliyetleri henüz 
tecrübe edilmiş olmamakla be
raber güçlü birer silah gibi kul
lanılabilecekleri hatıra gelmek
tedir. Tabii İngiliz anavatan fi
losunun delişetli ve yepyeni 
cüz'ütamları karşısında İtalya -
nın ağrr gemilerle kılasik bir 
çarpışmaya kalkışacağmı kim
se tahmin etmemektedir. Geri -

. ye İtalyan muhriplerile son sis
tem İtalyan kruvazörlerinin haR 
reketleri kalıyor ki Akdeniz İn
giliz amiralliğinin bu kruvazör
lerle boğuşmakta güçlük çek
meleri veyahut bu kruvazörlerin 
toplu bir hareketle avlanabile -
cek şekilde kuvvetlerini dağıt -
ması da hatıra getirilemez. O 
halde İtalya yalnız deniz ve ha
va kuvvetlerine güvenerek mi 
İngiltere ile yüksek konuşmak
ta devam ediyor? 

N evyork Times gazetesinin 
verdiği bir habere bakılırsa İ tal
yan erkanı harbiyesinin birçok 
ihtimallere karşı evvelden ha
zırlıklarda bulunduğu anlaşılI -
yor. Bu haber şudur: 

"İtalyanların Pontelarya ada 
smda ilan ettikleri örfi idare 
şiddetle tatbik edilmektedir. İn
giltere için Akdenizde Malta 
adası ne ise I tal ya için de Pon
telarya öyle bir kıymet almıştır. 
Ö derecede ki buna İtalyan Mal 
tası adr verilmektedir. Buraya 
dayanarak İtalyanların Akde -
nizdeki lngiliz kuvvetlerini iki
ye ayırabilecekleri, yani İngiliz
lerin bir donanma toplanması 
yapmalarına mani olacakları 
söyleniyor. 

Pontelarya adası Sicilyamn 
112 kilometre güneyinde, Malta 
nın 20 kilometre batı kuzeyinde 
ve Tunusun 23 kilometre yaki
ııindedir. Demek oluyor ki bu 
küçük ada Akdenizin en dar ye
rinde ve tam Tunusla Sicilya a
rasında bulunmakta ve Akdeni
zin bir tarafından diğer tarafına 
giden gemilerin geçtikleri biraz 
genişçe bir boğazı göz altına al
mış bulunmaktadır. 

Pontelarya adasının son dere
<:e tahkim edildiği ve yapılan 

istihkamlara en modern silah
lar tabiye edildiği, bilhassa son 
sistem uzun menzilli sahil ha -
taryalannın boğazı mükemme • 
len dövebileceği söylenmekte -
dir. 

Mısırda 
ihtiyat 
Tedbirleri 

Kahireden Petit Parisien gazetesi
ne yazılıyor: Kahire halkı Aduanın 
bombardıman edildiği haberini tam 
bir süktinet içinde aldığı sırada, Mı· 
sır ve Ingiltere hükfuneti Mısırın 
müdafaası için alınacak tedbirlere 
sür'atle devam ed\yorlar. Hük\ımet, 

ba hca vilayetlere, bir harp zabıtası 
şeklinde mühim ordu müfrezeleri l!Ön 
dermeğe karar vermiştir. Birinci de
recede bir sevkülceyiş noktası olan 
Gharbich vilayetinin müdafaası işle-

ı ine bir kat daha kermi verilmiş ve 
dün Marsamatruh'a mühim mikdarda 
Jngiliz askeri yerleştirilmiştir. Fa -
kusta ve Filistin yolu üzerindeki çöl
de bir tayyare üssü teşkil edilmiştir. 
Garp hudutlarında siperler kaıJlmış, 
birçok yerlere tayyare toplan yerleş
tirilmiştir. Askere, çölde, su tedarik 
edebilmek için büyük hacimde ve son 
modelde sahnnç kamyonları i§letil • 
meğe başlanmıştır. Italyanlarm Sol
lum havalisinde hudutların uzunlu
ğunca mühim istihkcimlar yaptıkları 
haber alınmıştır. Ba istihkamlara 
tanklar ve zırhlı otomobiller yerleş
tirilmiştir. Italyanlar her gün gece 
manevraları yapmaktadırlar. Matbu -
at, karargahlarda ve tayyare meydan
larında çalıştınlan 300 kadar Italya· 
na, lngilizler tarafından izin verildi
ğini bildiriyor. Dün hususi bir tren 

lslumJeriyecle toplan.an lngiliz clon anması 
ı. 

' , . 

Sür.ıeyş kanalında clola§an bir ltalyan tahtelbahri 
..• 

6-10-1935 cumartesi günü Kültür 
Bakanı Saffet Arıkanm başkanltft: al
~nda asbaşkan Bayan Afet ile Hik
met Bayur, Muzaffer Göker, Yusuf 
Ziya Ozer, Hasan Fehmi Turgal, Saf 
fet Engin, Faik Reşit Unat ve Anka
ra krı- lisesi tarih ve coğrafya öğret 
menlerinde mürekkep bir heyet ile ku 
mm tarafından Alacahöyükte yapı • 
lan hafriyat yerine gidildi. Yerköyde 
trenden inilerek otomobillerle Yoz -
gat, Alaca ilçesi üzerinden Alacahö
yüke varrldL Kendi mmtakalarmda be 
yete katılan Yozgat ve Çorum ilbay· 
lan da beraber idiler. Alacahöyükte 
Dr. Hamit Ko~ay ve arkeoldg Rem
zi Oguzun idaresi altındaki hclriyat 
heyeti ve halk kurum üyelerini karşı· 
ladr. 

Bir buçuk aydır sabrr ve metodla 
hafriyatı idare eden heyeti araştmna 
Jan sırasında bugüne kadar Anadolu 
hafriyat ta.riliinde rastlanmamış ke -
şifler yapılmıştır. 
Höyüğün, nisbeten, en alçak yenn 

de ve daha önceki araştırmalarda bu 
lunan Sfenksli kapıların hemen mih
verinde seçilen deneme hafriyat ye -
ri, daha üç metreye varmadan Turo· 
va 1.2, Alişar 1 ile yaşıt eserlerin bol 
luğu ile dikkati çekmeye başlamıştır. 
Höyüğün yaşım ve kültür tabaka

lannı belli etıı.ıeye çevrilen bu ilk a· 
raştırmalar bölgece hemen ilimsel so 
nucunu vermiştir. 

Halbuki 6 metre ile G metre 2 5 san 
tim arasında meydana çıkarılan ve tan 
rılaştmlmrş bir hükümdara ait olına
sına inanılan iskeletli mezarda ele ge 
çen hazine, Anadoluda Eti ve Proto
Etilere ait olarak hiç bir yerde ele 
geçmemiş bir zenginliktedir. Bunun 
ırkrmızın tarihi ve Anadolunun ille me 
deniyetleri bakımından önemi son de 
rece büyüktür. 

E~erlerin beşini, güneşe ibadeti 
temsıl eden Tunçtan dört güneş kur
su, ayrıca yine tunçtan yapılmış bir 
geyik heykelciği teşkil etmektedir. 

Kurslar, içerileri hendesi bölümler
le dilim dilim görünen sade veya alt 
yanlarında çüte öküz l.ıoynuzu, ya ~ 
hut kenarlarmda çiçekler üzerine 
oturtulmuş kuşlar bulunan değirmi c· 
serl~rdir. Birisi dört kö~e olup iç1n
dekı nakışlar bugün kurvagame "Ix .. ,, ... .. ·-
dür. 

Tunç eserlerin diğer ikisi eski Mc
zopotami edebiyatında sık sık görü
len evreni andıran bir daire içinde 
üçer hayvanlık gruplardır. Dairelerin 
birisi sade bir buçuk olup çevresinde 
dokuz çift öküz boynuzu dizilmiş ve 

Akdeniz.de, Lavalet'Je toplanmış lngiliz donanmasının görünüşü 
mühim mikdarda Ingiliz askerini Sü- ve lazımgelen tedbirleri almıştır. tn
veyşe getirmiştir . Adventure gemisi giliı fevkalade komiseri Kral tarafın. 
gelerek limanda demirlemiştir. Port dan kabul edilmiştir. Arapça gazete
Saide çıkan 27 lngiliz Sübayı ve 400 ler fevkalade komiserin hükumete bir 
asker Kahireye gitmişlerdir. nota verdiğini ve hükümetin buna ce 

Bütün yüksek memurlar ve Mısır vap vereceğini yazıyorlar. ı 
hükumeti nezdinde bulunan İngiliz Siyasal durum Vafd fırkasında gö
müşavirlcri geri çağmlmışlardır. Sü- rülen ayrılıklar dolayısile nazik bir 
veyş kanalı tarafından neşredilen bir şekil almıştır. Universite gençliği ta· ı 
istatistiğe nazaran ı Eyhllden 25 Ey- rafından yardım gören ve ~üklımete 
llıle kadar kanaldan 170 bin ltalyan ve fırka reisi Nabas Paşaya muarız 
askeri ~eçmiş ve bunlardan 600 bin bir vaziyet alınış olan başlıca ileri ge· ı 
lira resim alınmıştır. Yarırt 800 ltal- lenlerden bir zat fırkadan çıkarılmış· 
yan gönüllüsü Eritreye gidecekler- tır. Başlıca Arap organları İngiltere 1 
dir. Geceleyin dört asker, toplar, cep- ile Mısır arasmda bir andlaşma yapıl
hane ve birçok kamyonlar lskenderi· masını muhtemel görüyorlar. Fakat 
>·eye çıkarılmıştrr. Italyanlara boy • Ingiliz fevkalade komiserinin mevsim j 
kot yapılmasına dair rumca yazılmış siz olarak avdeti ic durumun aldığı , 
birçok propaganda kaatlan Yunan or- §Ckilden ve muhalif gazetelerin şid- ; 
ta elcıiliğine gönderilmiştir. Hükumet detli oeşriyatmdan ileri geldiği kana- ı 
bunu haber alınca tahkikata başlamış ati mevcuttur. i· 

Akdeniz Gerginliği 1 ~---t'~• 
İngiliz Siyasasında Hiçbir· 

Değişiklik O lmıyacak 
Londra, 7. A.A. - Reuter a

jansının diplomatik aytarının 
kaydettiğine göre, İngiliz si
yasasında h~çbir değişiklik yok 
tur. Habe~ lınparatorunun mu
vafakati alınmadıkça, Habeş 
meselesi için herhangi bir ko
tarma yolunun nazarı dikkate 
alınması kabil değildir. 

siyasanın sonucu olabilir. 
Emin olmalıdır ki, İngiltere 

hükumeti, nekadar küçük mik
yasta olursa, bir Uluslar Sos
yetesi hareketinden ziyade bir 
İngiliz hareketi gibi görünecek 
hiçbir şey yapmayacaktır. 

• Londra, 7.A.A. - Daily Teleg· 

Arkayıkhğt meydanda olan tur.Ç 
geyik heykelciğinin vücudü bir mer· 
kezli dayrelerle beneklidir. Boynıl 
"Cbevrons"' la süslü, baf.;run göz üs• 
tünden aşağısı altın mask<?Jidir. .BıJ 
tunç eserlerin hepsinin bir yere ça· 
kılmak üzere çatallı saplan vardrr. 

Tunçtan ''Votif" dört mızrak ucıı. 
üç adak kanca - ki tavuk veya ör· 
dek cinsinden bir hayvanın ayağınr 
da hatırlatıyorlar -. üç tane çanı 
büyük iskeletin - takriben 180 veya 
190 santim uzunluğunda - göğsünil 
kaplryan 'rrhlr gömlek ayrıca anıl· 
maya değer. 

Fakat, ayni yerde ve derinlikte 
bulunan altın ibrik ve bugünkü yük· 
sek ayaklı ~ampanya kadehleriniıı 
modern örneği olan altından şampaıı 
ya kadehi. biçimlerindeki incelik, Ü· 
zerlerindeki na kışların son derece 
önemli ifadesi, hele altın ibriğin göv· 
desinin toparlak.lığı ile ağzınm enlice 
bir kuş ibi~lni andıran Özelliği, asıl 
ve mense bakımlarından ~siz bir de• 
ğerdcdir. 

Ele geçen bir altın asa topuzu 
somdur, üstünde düğme biçimli süs· 
lerle büsbütün özel bir biçimde ve 
değerdedir. 

Bunlardan başka bir "pectoraJ" a 
veya bir ı:erdanlığa ait bulunmaları 
muhtemel birçok altın süs ve taneler 
incelikleri, çocuklan ile bir güzellik 
yekunu yapıyorlar. 

Mezarda bunlarla birlikte çok giı· 
zel bir seramik kase, Diorite'den bir 
saplı mühür. bakırdan bir sadak bu· 
lunmuştur. Mühürde üzerinde eğri 
gagalı iki uçan kuşun pençeleri altın
da pişmiş bir tavşan resmedilmistir. 

Şöyle toptan bakılınca aklımızı 
suse, kiş, ur,kuban. maykop. mohen• 
codaro ve anav'. getiren, Etilerin bü
vük güneş tanncası arenna'vı duşün
düren, böylece bundan beş altı bin yıl 
önceki çağ~ kadar derin ir tarih izi 
açan bu essiz çok güzel ve çok öne~ 
li hazineyi takdir ve sevincle gözden 
geçiren kurum üyeleri, hafriyat beye 
tini candan kutlulamış ve değerli bel 
geleri Atatürk'c arzctmck ve müze
de teşhirini temin eylemek üzere An. 
karada Cankayaya getinnistit. Or11-
Başbakan lnönü tarafından tetkik ve 
takdir olunmustur. Kültür Bakanı. 
Türk tarih kur~mu ve hafriyatı idare 
eden Türk at keolog ve üyeleri teb
rik edilmişlerdir. 

Hafir mevsiininin sonuna kadar a
raştırmalara devam edilecektir. 

' ~ 

Bugün 1 tal yan-Habeş davası, 
Uluslar Sosyetesi elinde bulun
duğuna göre, İngiltere hüku
meti, Akdeniz'deki ihtiyat ted
birlerini geri almak hususunda 
hiçbir şey yapmayacaktır. Bu 
ihtiyat tedbirlerinin geri alın
ması, ancak Uluslar Sosyetesi-

raph, Mussolinin lngil~reye yaptı
ğı teklif hakkında diyor ki : l ta lyan ordusunun dağ topçusu 

.... • t 11 .... ,.. ~ • 

" lngiliz dış bakanlığı Mussolinİ· 
nin tekliflerini thltdir etmekle bet-a· 
her, Ak.denizdeki süel tedbirlerin ge
ri alınması hususunda ltalya ile hem~ 
fikir değildir. Bugünkü şartlar içinde 
İngiliz tedbirleri her hogusta idame 
olunmaldır.,, 

Kızıldenizdeki harp gemileri 

sının Portsait'den aldığı bir habere 
göre İtalyanın Kzldenizde 25 harp 
gemisi bulunmaktadır. Bunların biri 
Toronto kruvazörü ve dördü deni?..al
tı gemisidir. Öbürü küçük torpidolar 
dır. 

K anal kapanmıyor 

tarrndan : 
Süveyş kanalı kumpanyasının k., 

nah kapatmak rneselesini incelemekte 
olduğu hakkuıdaki haberler, yıı.latt' 
lanmaktaclır. 

Direktörler, bugünkü ayhk top· 
lanttlarında mutad işlerle meşgul ol .. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Avrupalılar Ne Diyor? 

Afrikada Harp· mi? Pekala 
Fakat Bunun Mevzii 

Kalmasına Çalışılmalıdır 

Ulu•lar Jrurumunan 

Parü - Soircl•n: 
ltalyan • Habc~ meııelcainin doğur

dıığu "kriz" hülcUmetlcri ve Cenevre 
siyasilerini hali mcıgul etmekte de
vam edivor. 

Maal~sei günler geçtiği halde, or
tada, dünya efkarını feraha çıkaracak 
bir haber yok. 

Görüşülecek ve biri diğerinden 
ehemmiyetçe geri durmıyan iki çetin 
mesele vardır ki, aşağıdaki noktalar
da biraz durmak faidcli olur: 

l - İhtilafta, Italyanrn ''müstem
leke" amalini tamamı tamamına tat
min ve ayni zamanda da Habcşista
nın aiyasi istiklalini ve dahili hakimi
yetini muhafazaya aalih bir hallü fa. 
111 !ormülünU alakadarlara beğendir
mek yolunda, "büyük Beşler Komite
ıinin çahıımaları ve küçük Beşler Ko
mitesinin, yani Eksperler Tali Komis
yonunun son gayretleri, bakalım se
meresiz mi kalacak? 

2 - Son zamanlarda huaule gelen 
Jtalyan • lngiliz anlaşmazlığının, hat
ta Bahnscrit ve Şarki Afrika siyaset· 
lcrindcki gerginliğin eJ'an devam et
meli yUzilnden bakalım dünya kor
kunç harp rUya!an g<Srecck mi? 

lşte Avrupanın su ·nünü cidden 
diişünen1erin öğrenmek istedikleri ve 
artık emniyet namına cevaplandırıl -
malarını bekledikleri iki ana sual Ce
nevrede. Londrada ve Romada bu
gün ne istiyorlar? 

Beşler Komitesi. anlaşılıyor ki. Ha
beşistanda, bcyneddüvcl bir hükümct 
ve bir idare müessesesi kurmak ni
yetinde. Bu "aui generis'' (nev'i 
!ahsına miinhasır) rejimin mücyye
dcsi büyük devletler olacaktır. Maa
mafih, ltalyaya burada, bilahare, di
ğer devletlere nisbetle daha büyük 
bir "pay" ayırmak mümkün olacak
tır. 

Zaten Pariste, Ingili.ı • Fransı.ı • 
Italyan görü;;meleri bunu bir sistem 
halinde tatbik ve ltalyaya da teklif 
ctmiJti. Cenevre Habeşistanda bir si
yasi, mali ve iktisadi muavenet reji
mini kurmak istiycn ve bu rejimin 
İ§lemesi ecnebi uzmanlara bırakıyor
du. Fakat henüz bunların hangi tabi
iyetten ve nisbetlerinin ne olacağı 

f,ir toplantUf 

tasrih olunmamıttır. 
lta'ya ne istiyor? O Milletler Ce· 

miyeti aleyhine isyan ediyor, Cnhiaa
rı altın\ia ve kat'i bir tekilde Habe· 
şietanda bir ltalyan mandasını talc:p 
etmekte muıırdır. lıte ihtilafın birin· 
cisi burada. 

lkinciaine gelince, Londra Roma• 
yı, Roma Londrayı anlamamaktiıl de
vam ediyor ve ayni meıele etrafında 
sanki başka bir dil kullanıyorlar. ln
giliz matbuatı bariz bir becerikıizHk
le "müeyyedc'' lerdcn dem vurmuş
tur. Italyanlar ise lngilizlcr aleyhi· 
ne oldukça acı ve hazan da çirkin lı· 
san kullanmıılardır. Müstemleke ve 
iktisadi zorbacdrk siya.etlerinde mu
akyea~Jer yapılmıştrr. Bütün bLlnlar 
çok acınacak bir havayı doğurmağa 
yaramaktan geri kalmamı,tır. Ve 
binnetice, beyneddüveJ görüımeler bu 
yüzden çok zarar görüyor. 

Neguı'un ailindir fapkalı bir reami 

Her halde hep biliyoruz ki, ciddi 
düşünüldükte, Italyan . Habeş ihtila
fını bir Italyan • lngiliz, nerede kal
mış ki cihan mücadelesi haline ıokmak 
hiç akıl kan olmaz. 

Avrupa bakımından böyle bir it 
ancak bir siyasi cinnet eseri olabiBr. 
Hiçbir devlet tarih muvacehesinde ı:ıu
nun hesabını vermeğe kadir değildir. 

Şarkı Afrikada harp mi olacak? 
Pek ali. Bütün medeni devletler bu· 
nun mahalli kalmasına gayret etme• 
lidir. Derin sarsıntılara, araıulusal 
deprenmelere meydan verilmemelidir. 
Avrupanm ve Milletler Cemiyetinin 
selameti ancak bu şartla korunmuş 
olur. 

Romadan Ve· Adisababadan Manzaralar 

Habeşistanda italyadan ithal Edilmiş 
Aiti Dane Yeni Tank Varmış 1 

Savaş Esnasında Adisababa'da Oturan Ecnebileri Muhafaza 
Etmek İç~n Habeş Hükumeti Fevkalade Tedbirler Aldı 

Romada Sükllnet var 

Moma yerinden bile kını.rtdamadt. 
Habetiıtanın ıeferberlik ilan ctti~i 
haberi onun mutat olan sükünu:ıa 
halel vermedi. Bir gün öğ'eden sun• 
rııı Colonna meydanına karıı ve öğle 
"c akşam zamanlan halkın en ziya
de toplandığı yollardan birinde bu
lunuyordum. Bürolardan çıkma ıa
manr idi. KUçiik memurlardan ve 
daktilolardan mürekkep bir insan ka
filesi yolu doldurmuştu. Bu halk 
büyük otobüslere binmezden evvıol 

1 gazetelerinin mantetlerine bir göz 
atryorlardı. Bu gazetelerde bilvlik 
harflerle Habeş ordusunun seferber
lik haberi yaırlı idi. 
Yanımda bulunan bir 1:at bana de

di ki: 
- CıtaU olmrvan bu ıiikiıta şaşma

yınrı. Habcs uf crberli~i bizi havre
te dUsUrmemiştir. Biz onıt bilivor
duk. BUtUn tedbirler ahnmıstır. 'Bü
tiln müdafaa malzemeıi yerinde bu
lnnuvor. Simdiye ka<\ar yaotlan !'ev
lere itimadımız olduğu gibi bundan 
11onra da yaprlacıık çok aeyler oldu
funu bilivoruz. lki çocu,um vardır. 
Bununla beraber ican eder•e ııilemi 
ve i•lerimi bırakacaITT.m. Yapılacak 
bir vazife vardır. Herkes. benim ıi
ıe söylediklerimi ıövlivece'ktir. 

Burada bulunanlar Romadaki halc
tı ruhiyeye bakarak ltalyarun haleti 
ru)ııiv,.ıini anlamıık iatjvenlerle. va
kavie hep bu tarzda bakıldığım gör
mUs olacaklardır. 

BUtün Romanın görmek icin koş· 
tuğu me,hur Habeı Jmperial filmini 
(lÖrdUm. Çok iyi hazırlanmıe olan bu 
mrnde but abUllmeller bulacaitımı 
Umit ederdim. Saat benUz altı alma-
dığı halde .salon tamamen dolu idi. 
Perde üzerinde i'k Habe• ovae1 ıö
rillilr g8rUlmez yanımda buJıman 
adam havrct ifade eder bazı söz1er 
urfetti. Sonra yine perde üzerinde 
bir Habt§ çocuğunun yanaklarınrn 
bıçakla çizildiğini görünce bazr fııııl
tılar ve bazı kadın sesleri aksetti. 
Sonra çıplak ayaklı Habe• askerleri 
geçerken bazı gUlüşmeler işitildi. 
Bunlar da "Sükut!" ıesleri ara11nda 
kayboldu. Habeş dan!tözleri, 1on de· 
recede çıplak bir halde göğüslerini 
ve omuılarını aallıyarak ğansettikkri 

~ 

mak mecburiyetindedirler. Alman ve 
lngi"i?.: orta elçilikleri binasında yer
alttnda ııığınaklar -tpılmaktadır. 

Bu ıabah şehir kapılarında Habeş 
ordusuna mensup altı tank gördüm. 
Bunların ltalya markalı olduğuna 
inanılabilir mi? .. 

lmparator tarafından zabrta işleri
ni tanzime memur edilmiş olan Fra:t· 
sızlar yaptıfı bir teftişten sonra 
Harran'dan Adis • Ababa'ya gtldi. 
Heyet teftit ettiği mıntakalarda, 

halkta görülen heyecan hasebile H· 

hıta kuvvı-tlerinin artırılmasına lü
zum görmüştür. Bu sebeple Direda· 
ua'da polis mevcudu 500 den 850 ki
şiye çıkarılacaktır. Bunun 200 kitiıi 
atlı olacaktır. Bu grupta Uç mitral· 
yöz ve yedi de mitralyözlü tüfek bu

lunacaktır. 

Harrar zabıtasına gelince. Burada 
poliı mevcudu '400 kiıtiye çıkarılacak 

ve bu grupta tiç mitralyöz ve bet 
rnitralyödü tiifek bulunacaktır. 

Franau: heyetinde bulunan ihtiyat 
zc.biti Kumandan Albert Duriaux 
Umumi Harp zamanında. cephede 
göaterdiği y a r a r 1 1 k 1 a r do
layısile Fransanın en genç ordu ku
mandanı olmuş ve bu suretle umu
mun naıarr dikkatini eelbetmitti. 
Ouriaux harpten sonra terhis edilin
ce bir akşam gazetesinin müdürü ol
mu§, haftalık bir ainema mecmuası· 
nın spor işlerUe me~gul olmuştur. 

45 yapnda olmaaına ratmen narp
te ölmek tehlikesine mnuzdur. Fa· 
kat bir uçak gazetesinin neşrinde 

gösterdiği muvaffakiy tslzlik sivil ha 
yatın kendisi için çıkacak yol olma· 
dığı kanaatini uyandırmıştır. O bu 
hayattakii cesaretsizliğini aıı.latmak 

isin bir doatuna : 
- Benim gibi bir adamın değerini 

göst•rebilmeııi için, aavaı l.izx.ndır, 

demittir. 

Bunun için Habeşiatanda böyle 
bir heyet teşkil edileceğini işitince 

bu heyete girmekte a.ılı tereddüt et· 

'::ephe;ye aidcn Habeı aıkerleri 

zaman ayni gUlüşmeler iıitildi. l!ep
ıi de bu kadardı. 

l9te Roma Habetistanın seferber· 
lik ilan ettiği haberini böyle kartıla
dı ve kendi mukadderatı üzerinde ti'· 
sir edecek olan saatleri böyle yaıadı 

Adlsababada 
Kalan •~nebiler 

P ariı-Soir' dan= 
Herıün bir Avrupalının Adiı • 

Ababa'yı ve Cibuti demiryolu vaat\&• 
aile Habetiıtanı terkettikleri ıörülil
yor. Habe9iıtandaki ecnebi kolonileri 
ualm1Jtrr. Son zamanlarda Habeti•· 
tana birçok gazeteci, fotoğrafçı ve 
ıinema operatörü gelmemit olsaydı, 
bu miktar bir kat daha azalmış ola· 
caktı. 

lhtiya..r kumandan olan ve impara
torun ikinci oğlunun muallimi bulu· 
N&n Kumandan Si&li Fransaya hare
ket etmittir. 

Alman Propaıanda Bakanlığı ta· 
rafından Habeşistana gönderilmiı O· 

lan V on SU11es Fransız ıefiri ter efi· 
ne bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafet· 
te lnıilb: ve Amerikan gazetecileri 
de bulunmuştur. 

Adis - Ababada oturmağa mecbur 
olanlar birçok ihtiyat tedbirleri al-

memiştir. 

Ouriaux bugun otuz vilayetimiz 
kadar geniş olan Harrar. Dircdaua 
eyaletleri poliı direktörüdür. 

ingiltere Fransadan 
Yardım istiyor 

Le Pelit Parisien'den: 

İngiltere, Avrupada bir anlapma
:nazlık çıktığı takdirde Uluslar Sos
yetesi paktının tatbikine dair Fran
sanın sorduğu suallere malüm oldu
ğu veçhile cevap verdikten •onra. 
Akdenizde bir hadise çıktığı takdir
de Fra.n~ Hükumetinin ne ıibi bir 
hattı hareket takip edeceğini sor• 
mustur. Londradan gelen aon haber· 
lere göre, lngilterenin Fransa HU· 
kiımetine böyle bir sual sormaktan 
maksadı, 16 ıncı maddenin tatbikini 
icap ettirecek olan bu siyasal gergin· 
tik devresinde, lngiliz Eiloau bir te· 
cavÜzt' ~ğradığı takdirde Franaanın 
ne yapacağını bilmek içindir. 

Londrada mevcut kanaate göre, 
Uluslar Sosyetesi misakmı imza eden 
devletlerden birine karşr, diğer bir 
devletin pakt ile alakasını keııımeııi 

Muntaa:am Habef a•herle,.İ 

halinde. bu gerginlik askeri ve bahri edilmektedir. 
hir hadiıeye müncer olacaktır. Hal· Londradan gelen telgraflar bu en
buki Uluslar Sosyetesi Paktınm ditctcr bir lngiliz gemi•ine karşı bir 
3 üncü faalımn 16 ıncı maddesi mu· t&arruz vukuunda, Fransız filosu ıl• 
cibince böyle bir bidiu, ancak zecri iliılerinin yardımıRa güvenmek arzu· 
tedbirlerin kabul ve tatbikinden son- sundan ileri gelmiştir. Eğer lngilte-
ra, Uluılar Soayetesi azasının hücu. renin Fransadan sorduğu auallerin 
ma uğrıyan devlete yardımını icap n.ıkiki manası bundan ibaret ise bu 
ettirecektir. Bunda mütearrız tarafın mesele, yalnu alakadar bakanlıklar• 
lehine olmak üzere uzun bir nmanın ca değil, bakanlar kurulunca da esa,s. 
kaybolmasından lngitteıede endite lı bir surette 'etkika muhtaçtır. 

~'f~ l:ıo.e'• 

Hab•tlilt1r laorp ihtimalin• lrorfı salairelerini sakla· 
mak için 1ıazırlı4 vapıvorlar 
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SON DAKiKA 
Askeri Vaziyet 

Süel Muharririmiz Yazıyor: 
italya- Habeş Harbi Son Telgraflar 

ingiltere-Fransa: Karşılıklı 
Yardım Meselesi 

Dünkü tahminimizde aldanma· 

mıtız. 

ltalyan timal orclulan Adua • 
Adiğrat - Akeom hattında ilk he· 
deflerine vardıktan aonra ileri ha· 
reketlerini durdurdular. Şimdi 
tutunuyorlar, yerletiyoTlar, konı· 
nuyorlar. Y:apılacak batka feY de 
yoktu. Aylardanberi beıle1len ·ve 
hız verilen ve modern harp va11· 
talarınm her türlüıü ile teçhiz e
dilen ltalyan ordulan ancak 6 gün 
de kanlı ve pahalıya mal olan çar 
Pttmalarla Aduaya ıirebildiler. 
ki. Adua Eritre hududunun 100 • 
120 kilometre ileriıindedir. Ve J. 
talyanlar 65 kilometre genitliiin· 
de olan ve kendilerini fena halde 
yıpratan bu cephe üzerinde ancak 
ve ancak öncü Habet müfrezeleri, 
hudut bekçileri ve dağınık kuvvet 
lerle çarpıtmıtlardır. Bu.na rai· 
men yorulmuf, ağır zayiata ujra· 
mıılardrr. Uluılar Kunununa dün 
Adiaababa hükiimetinin yaptığı 
remıi bir teb1iğ de bunu teyit et• 
mekte ve Habq ordusunun Jıenüz 
harbe girmediğini bildirmektedir. 

ltalyanlar için dün de .öylediii· 
miz gibi ıadece maneviyatı yük. 
aelbnek ve e•ki bir öcü a1mak ba· 
kunmdan kıymeti olan bu muvaf. 
fakıyetin aavafm neticeai yönün • 
den biç bir değeri yoktur. Çünkü 
Habeı aevkülceyt ve tabiye planı 
henüz taptaze duruyor ve ol'du 
Italyan kuvvetlerinin istediği yer
de değil, kendi beğendiği ve seç• 
tiği yerde harbetmek için haZD' 
bulunuyor. Gece gazeteyi makine• 
ye verirken gelen bir tel&'l'&f, kuv 
vetli bir Habeı kolunun Eritreye 
doğru gittiiini de bildiriyor ki, 
•ier bu haber teeyyüt edene Jtal. 
yanlar için Dimyata pirince gider
ken evdeki bulırurdan da o1mak 
gibi çok büyük bir tehlike ifade 
eder ki bu yoldaki mütale&IU'llllı• 
zı da yanna bıraluyonas. 

------..ıl - _. - hıı t!.Jı,I... ~-
ha izah etmiı olmak için cepheler• 
deki duruma geçelim: 

Şimal cephesinde 

Dün de aöylemittik. ltalyanlar 
Aduadan ileriye yıldırım taaını • 
zu yapabilmek ve en modern bir 
harp tekniği içinde Nldmmlarmı 
düzenliyebilmek için ancak brtı· 
lannda da ayni ,artları lıaiz bir 
ülkede harbe tutupnalan iktiza e· 
derdi. Halbuki, auıuz, yolauz, ek· 
meksiz, Nrp dağlann yükteldiği 
Habqiıtanda her ileri adımda ge
ri ile muvaıalayı eNıb bir aurette 
tanzim edecek yol ve menzil tet
kili.tı yapmak gerektir. Bunlan 
yapmadan ilerileyecek bir ordu 
ne kadar modern •a•ıtay,a Nhİp 
olurıa olaun, dava.anı ka,.betmeye 

mahkUındur. Bunun içindir ki, 
dün de aöyledifimiz sibi Italyan 

ordu.u Aduada u.ruri bir tnak· 

kuf devre.si ıeçirecektir. Royter 

Ajanaınm ıeç •akit ••hlili fll 
tel1rraf ta bu ıerçeklifi teyit edi· 
:ror: "llal;yanlar yeni 6ir ileri M• 
reketi lacu:trlamalt ü...,.. Habefia. 

tarun ıimaline taltlliye ltaooetleri 
yığmalttadırlar.,, Bu haher ltal. 

yan ordu.unun ikinci bir hamleye 
hazırlandıimı da ayni zamanda 
duyunıyor. Harekab harbiye aok· 
tuından uıl ıalna ifade edecek 
olan atıhı ve Nldrrna bu olac:aJc· 
br, ki, fimdi Gondur nuatakum
da ve 4620 metre İrtifamda sarp 
dağhklarda toplamalf olan Habeı 
orduıu He karırlatac:aldardır, ki 
bu mmtaka iiNülbarekeye 370 • 
400 kilometre uzaktadır. Ve Aclu. 
adan baılayarak Adiaababa:ra ka. 
dar giden tek f019 bu mmtab için 
den geçmektedir. Haheıliler bu 
hatta aarl ordunun çarplflDUnu 
kabul edecekler mi, ederler İM ne 
olur, muharebe na,.J cereyan e • 
der?. Bunu ayrı bir yazımıza bıra• 
karak timdi Mdece ıunu aöyliye• 
lim: bu aahada ltalyanlar için kar 
tılaıacakları çeteleri bile yenmek 
kendileri için muntazam birer a • 

Ja:r -veya fırka ile döiütmek kadar 
güç ve yıpratıcı olacaktır. 

Şimali Şarki cephesinde 

Şimal cepb .. inde olduğu gibi 
ıimali tarki cepheıinde de ltalyan 
mütearnz kuvvetleri henüz Ha. 
bet kunyı kiilliyeai ile teınaıa gir 
memiftir. Mu .. ali dağma taarruz 
eden ve hu havalrye durmadan 
bomba yağdıran Italyan kuvvet -
lerine kartı ilk müdafaayı De&aey• 
deki Habq kuvvetleri yapacağı gi 
bi 100,000 kitilik aaıl ordu veliah. 
din kumandaıında Ankoberde ti -
maiden ve tiınali ıarkiden gelecek 
taarruzlan, ıimendifer yolunu A· 
diaababa kap1111u bekliyor. ' 

Netekim bütün taarruzlara, yı) 
dınn gibi yağan tayyare ve ağır 
top obüalerine rağmen Italyan kuv 
Yelleri henüz burada bir muvaff a
lu:yet kaydebnemitlerdir. 

Cenup cephesinde 

Şimal cepheıi harekatı t~kif 
ederken Cenup cephesi biraz fa. 
al gözüküyor. Burada Gorlobi Ital 
Yanlara geçınittir. Tayyare aleti -
nin himayeainde Polo ve Yet ara
aında Italyan fen kıtaatı bümmah 
bir çahtma gö•termektedir. Buna 
mukabil buradaki Habet ileri kol
lan Gambela ırmağmm •ol boyun
ca yayılmakta ve civardaki hakim 
tepelerde tahkimat yapmo.ktadır
lar. 

Bu cephede de timdilik ltalyan 
Iru...vetlerinin kartıama çıkan Ge· 
neral Vehip orduıuna bailı bir kı
uın öncü kıtaat ile çetelerdir. Sü 
Bakanının kumandaımdaki JQO, 

bin kitilik cenup ordusu Hararda 
mütehattit olduiu gibi General Ve 
hip orduau da bu ordunun daha 
cenubunda Oğaden mmtakaaında 
mevzi almıı bulunuyor. Bu cephe
de Hab91 ordulan nefer adecli iti._.__._..,____ - -- ,... -;:,~ 

nuyorlar. Arazi vaziyeti de çöl, 
auıuz, ha.talıkb olmak itjbarile 
ltalyanlann çok aleyhinedir. So
maliden 600 kilometre kadar çöl 
içinde İçeriye ıirdikten aonra Ha
beılilerin bir çevirme ve imha har 
bine ra•tlayabilecek olan Italyan 
ordulan bu mmtakada herhangi 
bir bozguna uğrarlarsa kendi So
malilerinde bile tutunamamak teb 
like.ine dütebilirler. • Yukandan 
kopup relecek çiğ ıibi bir kunet 
ltalyan Somafüini altüst edebile • 

cefi ıibi İç. ayaklanmalar da böy· 

le bir hi.diaeyi teahil edebilir. 

Cenup cepheıinin pyanr dikkat 
hareketlerinden biriıi de bir Ha -
btlf akını ile mahut Valvalin İ.atir· 
dat edilmit olmandır, ki, bura11 
MVlriilceni ehemmiyeti haiz bir 
nokta olduğu gibi bir taraftan 
yulranda İpret ettifimiz tehlike
yi, bir taraftan da Osaden mın
taka•mm müdaf aaıını kolayl&§hl'· 
mayı ifade eder. 

Hülasa 

Bütün !;u izahlardan aonra aö
zün kıaau ıudur: Şimal cepheıin
de ltalyan kuvvetleri dinlenmek, 
tazelenmek, ekaiklerini gidermek 
Ye yeni bir hamleye hazırlanmak 
İçin dqrmutlardır. Eier bu taarruz 
lanada Habeılere yıldmm teairi 
Yapan bir darbe indirebilmit olaa
lardı belki yeni bir aiyaıi müza
kerenin aç.dmumı ve neticelenme 
ıini bekliyecek kadar da durabi -
lirler. ukeri t91ebbüılerini bu ka
darla •'nlfturmayı kendileri için 
daha faydalı bulurlardı. 

Şimali tarlô cepheaindeki taar· 
ruzlar henüz muvaffakıyet kaydet 
miyor. 

Cenup cephesinde ltalyanlar çe 
te muharebeleri •• p11111 harpleri 
ile çöl içinde biraz ilerleyiı yapa. 
biliyorlar. 

{Baı tarafı 1 incide] 

Addisababa. 7. A.A. - Aduamn gaden'in güneyinde İtalyanlar 
İtalyanlar tarafından işgali hakkm- uçakların yardımıyle Polo ile 
da şu tafsilat verilmektedir : Yet arasında büyük bir faali-
Habetler, ltalyanlarrn tanklar-

dan mürekkep kolbatlan ıehre yet göstermektedirler. Gamala 
girdikten aonra yan ve geriden ırmağının solu boyunca ve ci
aaldırmıtlardır. Bundan aonra var tepelerde Habeşler kuvvet
-bir birkaç defa elden ele g,.,.. 1i mevziler tutmı\5lardır. 
T- -"T Adisababanın bombardı-
mittir. Ancak dün Ôfam hal· man edilmemeıi iıteniyor 
yanlar tehri kat'i olarak İfgal Addisababa, 7. A.A. - Yabancı el 
edebilmiılerdir. Bu aabah harp çilikler hukumetlerine birer telgraf 
tekrar bqlamıfbr· Netice henüz çekerek Addisababa'nın ve Diredova 
belli değildir. Her iki tarafın da nın bombardıman edilmiyeceği hak
zayiatı ağırdır. Adigrat bölge- kında İtalyanlardan teminat alınma
sinde ltalyanlar birçok hücum- smı rica etmişler~r. 

larda bulunmutlaraa da henüz Londra. 7. A.A. - Addisababada
kat'i bir netice alamamıtlardır. ki yabancı devletler mümessillerinin 
ltalyanlar bu 9ehirden iki kilo- bir toplantı yaptıkları ve bu toplantt
metre ilerideki mevzilerde tu· da açık birer şehir olan Addis-Aba
tunmuılardır. ba ile Diredova'nın,bu şehirlerde kül 

liyetli yabancı halk bulunmasından 
Habefler mukabil ötürü bombardıman edilmemesi i!rin 
taarruza geçtiler ltaJyadan teminat alınmasını hükil· 

Roma, 7. A.A. - Havas aytann
dan : 

İtalyanlar dün girmiı oldukları A· 
duayı muhafaza etmektedirler. 

Şehrin tasarrufu münaziünfih ol
duğuna dair yaı;>ancı . kaynaklard~ 
verilen haberlerın gecıkmı~ oldugu 
ve dlin için doğru, bug.ün için ise, 
yalan olan bir duruma aıd bulundu-
ğu anlaşılıyor. .. .. .. . 

Hakikatta i\Tle gorunuyor kı, İtal-

metlerinden istemcğe karar verdikle
ri haberi teyid edilmektedir. 

Addisababadaki İngiliz elçisinin bu 
husustaki tebliği, bugün öğleden son 
ra Londraya gelmiştir. 

Jmparator ıığınak1aı 
yapılmasını bildirdi 

Addisababa, 7.A.A. - İmparator 
halka kendi emniyetleri için civar 
dağlarda sığınak yapmalarını emret
miştir. Bir hava taarruzu kargısında 
şehri suratlc boşaltmak için tedbirler 
alınmıştır. 

Londra, 7. A. A. - Taymis gazetesi, Fransız büyük elçisi 
Corbin taraf mdan cumartesi günü dış işleri bakanlığına veril
miş olan ve Akdenizde bir iş birliği yapılmasına ait olan Fran
sız cevabı hakkında baaı tafsilat vennektetdir. 

İngiltere hükumeti, Fransa filosunun hemen yardımda bulun
masmı ve İngiliz filosu Akdenizde tahrik eseri olmıyan 1-ir 
taarruza uğradığı takdirde bu filonun Fransaya ait üssübahri· 
lerden istifade etmesi hakkım istemişti. 

Frans~ hükumeti, vermiş olduğu cevapta, istenilen yardımı 
vadetmekte ve bunun Uluslar Sosyetesinin statüleri zihniye
tine tevafuk edeceğini bildirmektedir. Bununla beraber, İn
giliz notasında farazi bir hadiseden bahsedildiği halde Fransız 
cevabı meselenin şeklini değiştirmekte ve işi umumi bir hadi
seye ait hukuki bir mesele şekline sokmaktadır. Fransız hükii· 
meti, İngiliz talebinden şöyle bir netice çıkarmak istemektedir: 
İngiltere hükUnıeti, tahrik eseri olmıyan gerek karada ve ge
rek denizde vuku bulacak her türlü taarruz karşısında Uluslar 
Sosyetesi çerçevesi içinde otomatik olarak karşılıklı yardımda 
bulunulması şeklindeki prens\bi kabul etmektedir. Fransa, 
bundan şu neticeyi çıkarıyor : İngiltere hükfuneti, Fransanın 
bir taarruza uğraması ve Lokamo antlaşmasının tatbiki icap 
eylemesi halinde onun yardımına koşacaktır. Fransız cevabı, 
yardım prensibinin kabul edilmesinin mantıki neticesi her iki 
hükfunet ihtiyat tedbirleri alınmak icap eden ahvalde her iki 
hükumetin mütemadiyen temas halinde bulunmalan meoburi· 
yeti olacağını izaih etmektedir. 

Bu gibi tedbirlerin üçüncü bir devlete karşı bir taarruz hare
keti sanılmaması lazım geleceği anlaşılmak icap eden ahvalde her 
iki hükfımetin mütemadiyen temas halinde bulunmaları mecbu. 
riyeti olacağım izah etmektedir. 

yanlar Aduaya girdikten son~a, f!.a· 
beşler mukabil taarruza geçtıklenn
den yeni çarpışmalar olmuştur. 

Muscnni bir utjakıa İtalyan Murahhasının Müdafaası 
Eritreye gfidiyor 

Baron Aloisi 
Olmadığını 

ita/yanın Mes'ul 
lsbata Çalıştı 

Addisababa, 7. A. A. -
Resmi çevenlerde kaydedil
diğine göre, şimdiye kadar 
İtalyan ve Habeşler arasın
da yapılan çarpışmalar 
yalnız öncüler arasında ol
muştur. 

Ogaden bölgesinde de çe-

Londra, 7. A.A. - Daily Mirror 
gazetesinin Eritrede bulunan özel 
aytarı, Mussolini'nin yakında fevka
lade s~ -i bir uçakla Aduaya gelip 
1896 da ölen İtalyanlar için dikile-
cek anıdın açılış törenine baıkanhk Cenevre, 7 A.A. - İtalyan 
edeceğini yazıyor. murahhası Aloisi konseyce ka-

Havariat, nutkunu Konsey
den muhasamatın derıhal terki 
hakkında karar vennesini, 15 in 
ci maddenin tatbiki ve Habc-
şistanm r tal yan taarruzuna kur 
ban olduğunun tesbit edilmesi· 
ni istiyerek bitirmiştir. 

te harbi devam etmektedir. 
! tal yan uçakları keşif uçuş
ları yapmakta ve bombalar 
atmaktadır. Habeşler ise İ
talyan öncülerini pusularda 
bekliyorlar. Gerlogubi'nin 

Bu anıt dün Aduaya getirilmiştir. bul edilen Altılar raporuna iti-
Amerikan ı n koydu· ~~ ederken ezcümle demiştir 

ğu Silah ambargosu Bu müdafaa tedbirleri bilhas
Vaşington, 7 A.A· - İtalya sa Eritre ve Somalinin ana va· 

--fi.I;, _..,__ elfrl'lo"' dtt§~ttg(t 

veHabeşistana karşı ilan olunan tandan çok uzakta olmalarından 
~~~an sonra Cumur Baş dolayı zaruri idi. Sonra da, nüfu 

'Ki e9!Jrll'saım:tıftl!'~~~~ ......... Hıırr..,..t.ı1 .. ._Dllltllı,.tlic 
söylenmektedir. 

Londra, 7. A.A. - Reuter ajan. 
mun İtalyan ordulu ner.dincWô ..,. 
tan bildiriyor : 

" İtalyanlar karştlaştıklan 
müşkillere rağmen, son kazan
dıkları muzaff eriyelerinden kuv 
vet bulmaktadırlar. 

Bu müşkillerin gerçekten 
çok büyük olduğunu ~öz önün
de tutmaık gerektiği söylenmek 
tedir. 

Ayni hedefe doğru giden 3 
İtalyan kolu, erazideki arıza
lardan ötürü ayrı ayn yollardan 
yüriimek zorunda kalmışlardır. 

Bütün Habeş ülkesinde an
cak birkaç yol bulunduğundan 
erazinin gösterdiği bu arızalar 
yüzünden ayn ayı:ı ileri h~e
ketlerinin tanzimi f ev kala de 
müşkül olmaktadır. 

Erazideki bu arızalar, Habeş
ler~ korunmak hususunda bü
tün imkanları vennektedir. 
ltalyan kıta.atı takviye ediliyor 

Londra, 7. A.A. - Haber ve: 
rildiğine göre, t tal yanlar yenı 
bir ileri hareketi hazırlamak ü
zere Habeşistan'ın kuzeyine 
takviye kuvvetleri yığmaktadır 
lar:. 

Çenup cephesinde 
Adiaababa, 7. A.A.. - O· 

de bulunmuştur: 

"İtalya ile Habeşistan arasın
daki son durum karşısında par
lamentonun kararlaştırdığı bi
taraflık üzerine bu ambargoyu 
koymağa mecbur olduk. Sava· 
şm önüne geçilebileceği ümitle
rimize ve bu yoldaki bütün gay
retlerimize rağmen İtalyan ve 
Habeş kuvvetlerinin çarpışmak
ta olduklarını ve bitaraflık ka· 
nununun anlamına bir harp hali 
karşısında bulunduğumuzu gö
rüyoruz. Bu şartlar altında şu
rasını söylemeyim ki savaşın 
devletlerden herhangi birile ken 
di isteğile tecim münasebetle· 
rinde bulunan her Amerikan va· 
tandaşı kendi hareketlerinden 
kendisi mesuldür.,, 

Habq toprağmda 
k a 1 a n ı tal yanlar 

Cibutl, 7. A.A. - fta1yanm Adi· 
sabaha elçisi Kont Vinçi ile henüz 
Habe§ toprakJannda bulunan İtalyan 
konsolosları, söylendiğine göre, ya
k~nda özel trenle Cibutiye gelecekler· 
dır, -

• Addiaababa, 7 .A.A. - Derbadaki 
İtalyan konsolosu ve yanındakiler 
buraya gelmişler ve geceleyin muha
f~za ~tında İtalyan elçiliğine götü
rulmuılerdir. 

ingiltere-italya harbi 
ingilterenin Mısırdan istedikleri 

Kahire, 7 (A.A.) - Elehram gazetesinin bildirdiğine göre, lngi.lı:& 
fevkalade komiseri Mısır hükfunctinden bir İtalyan • Ingiliz harbi halinde 
Mısır §İmcndiferleriyle Mısır ordusunun, ziraatin, limanların, tayyare mey 
danlarınm ve mühim mikdarda amelenin lngiilterenin hakimiyetine veril
mesini istemigtir. Bqbakan, Ingiliz talebinin tahammül edilemiyecek birıcy 
olduğunu bildirmit ve istifa tehdidinde buJunmuı olduğu bildrilmektedir. 

Habeşliler ita/yan Tanklarını 
Filler Gibi Avlayorlar ! 

mikyasta olmak zaruri bulunan 
geniş arazi mevzuubahis idi. 
Habeş hüklımetinin daima 

muslihane bir tarzıhal aramış 
olması iddia edilmekte ise de, 
böyle bir beyanat kimseyi alda
tamaz. Habeşistarun, taarruz 
emelleri meydana çıkarıldıktan 
sonra, bütün dünya önünde ma
sum rolünü oynamak ve İtalya
dan müdafaa amaçlarını takip 
imkanını kaldırmak için musli • 
hane emellerini kaydetmiş oldu
ğunu anlamak güç değildir. Ha
beş sef erberliğile takviye edilmiş 
olan bütün bu şerait nihayet o 
hali almıştır ki, İtalya hükfune· 
ti müstemlekelerini himaye için 
lazım gelen tedbirleri almak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Raporun tavsiyelerine gelin· 
ce, İtalyan hükfuneti cereyan e
den hadiselerin istilzam ettiği, 
müdafaa tedbirlerıni alırken 
paktı asla ihlal etmedigi mütale
asmdadır. 
Aloisiden sonra, Habeş delege~ 
si Tekle Havariat söz alarak, u
zun beyanatta bulunmuş ve ra. 
poru nokta nokta tahlil etmiş
tir. 
Habeş delegesiğ komitenin 

İtalyan muahezeleri karşı -
sında Habeşistana hangi şe~a
it içinde hak verdiğini ince
den inceye teşrih ettikten sonra 
memleketinin, kültürel ve eko
nomik inkişafı i~in alakadarlar 
tarafından yapılacak müşterek 
yardımdan dolayı min ttar o
lacağım, bu neviden h müda
faayı kabul edeceğini at bir 
himaye tesisine veyah memle
ketin nüfuz mıntakala ksi
mine benziyecek her türlu kom 
bineronu reddedeceğini bildir
miştir. 

Bundan sonra başka hiçbir 
delege söz istemediğinden, baş
kan rapor üzerindeki müzakere 
nin bittiğini söylemiştir. 
Başkan, raporun kabulünü re 

ye koymadan önce, 15 inci mad 
denin dört ve yedinci fıkraları
m okunmuştur. Reye, alfabe sı-
rasi y le isim çağrılmak suretiy
le müracaat edilmiştir. İki a
lakadar taraf reylerini en son 
vermişlerdir. Konsey, İtalya 
müstesna olmak üzere ittifakla 
müsbet rey vermiştir. 

Başkan, raporun ittifakla kabul e
dildiğini tesbit ettikten sonra, Kcfn
seyin anlaşmazlrgın halli için diğer 
imkanları halii muhafaza etmek hak-
knı haiz oldugunu bildirmittir. 

Raporun muhasamatın tatilini isti· 
yen kısmı hakkında, Başkan pakta va 
ki olacak .bcr muhalefetin bir an ön
ce nihayet bulması lazım geldigini. 
çünkü cihan efkari umumiyesinin 
böyle vahim bir anda böyle bir tale· 
bin niçin kabul edilmediğini anlıya
mayacağını bey,an etmiştir. Harb i· 
lan edildikten sonra dahi. Konseyin 
muhasamatın tatili için tedbirler al· 
ması icap eder. 

Buna binaen Konsey, muhasama
tın hangi §erait içinde tatili lazım gel 
diğini tesbit için ikı tarafın iıama 
amade olacaktr. 

Konsey bundan sonra mesuliyet
ler hakkındaki raporla meşgul olmUJ 
tur. 

Bu rapor Altılar Komitesi Başkanr 
tarafından okunduktan sonra, Kon
sey Başkanı bunu reye koymak iste
miş fakat Aloizi kürsüye çıkarak pro 
testoda bulunmuştur. 

Bundan sonra reye müracaat edil· 
miştir. Rapor mUtetfikan kabul edil
miştir. ltalyan delegesi rey vermeye 
davet edildiği vakit bir beyanatta bu
lunmut ve takip edilen usul hakkında 
kaydı ihtirazi yapmıştır. Aloisi, ra
por hükümlerini reddetmekle bera
ber, mUtaleaaını ileride bildireccgini 
söylemiştir. Konsey başkanı, rapo -
run uluslar sosyetesinin koMCye da
hil bulunan azası tarafından kabul e
dildiğini söyledikten sonra bundan çr• 
kan hukuki neticeleri izah eylemiştir. 

Fakat, bütün bunlara rağmen 
Hab91 ordum btitün taze1iii ve 
dirilifi ile Haheti•tan İmparator
luiunun üç kap111 üzerinde vaziye 
te ve istikbale hakim bekliyor! 

Habetler, fil avlamak için kullandıkları usulü tanklara kargı da kul
lanıyorlar. Derin hendekler açarak bunları dallarla ve kumlarla örtüyor· 

J lar. Şimdiye kadar dört ltalyan tankının bu suretle dügürilldUğU ve iç.in
_ ___ __ ...,. dekilerin öldüiü bildirilmektedir. 

Aloisi tarafından yapılan be
yanata gelince, İtalyan delege
sinin, İtalyan hareketinin Ro
mada kati olduğu ilan edilen 
sebeblerinden hiç bahsetmemiş 
olması gariptir. Bu beyanatlar
da, Habeşistanm fethi, büyük 
bir müstemleke İmparatorluğu 
nun tesisi ve Afriıkada beyaz ır 
1 :m tahak!kümü mevzuu bahis 
bulunuyordu, 

Ulualar IOlyetelİ, pakbn bir harp 
ilanma dair olan 12 inci madde.inin 
ihlili kar§mnda bulunduğunu, buna 
binaen azanın 1921 eylulü kararın • 
dan not alarak kenclilsine terettüp 
eden vecibelerle meıgul olmalan li • 
znn geleceğini bildirmiıtir. Bu vecibe 
lerin antlaımalara riayet ıuretiyle tat 
bik edilmeai zaruridir. Alınacak ted • 
birlerin hazırlanmaıı kon.eyin vazife
lidir, fakat aaamble 9 tetrinieTVelde 
toplanmaya davet edildiğinden bu va 
zifeye asamblenin iıtirak ettirilmeai 

'I lüzumlu rörüameketdir. 
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İzmir Üzüm Piyasası Ve Yeni 
' 

İzmir Kurumu Ne Halde ? 
aytarımız bildiriyor] 

Dünyanrn bütün sofralarına /:mir üsümünü ıunan eller ..• 

Günlerdenberi piyasada çalkanan ga
yia nihayet tahakkuk etti ve üzüm 
miıstah ilıni doymak bilmiyen bazı 
kımselerin elinden kurtarmak için 
milli ermayeye dayanarak piyasaya 
çrkacagı ve n zımlık vazüeııinı yapa-
cağı söylenen şirket (Üzlim Kurumu) 
bugün İzmir borsaaında bilfiil muba
ya ta ba tadı. 

Üzümü koruma unvanı ile üzüm 
piyasasında goriınen ve kuvvetli bir 
1>ermaye ite beraber bilgili. gorgülü 
eller tarafından idare edilecegi mu
ha!·l·ak olan bu kurumun memleket 
müstahsili lehine temin edeceği fayda 
bugün için pek bilyilk ve çok kıy
metli olarak görülüyor ve öyle tah
min ediliyor ki kurumun piyasada 
bulunması pek !azla görünen ve bu 
munasebctle fiatlıırının bilhassa atisi 
için endişe edilen üzilm rekoltemizin 
de er fiatla satılınasını intaç ede· 
cektır. t.unirde ılk Uzilm piyasasının 
açılı ı sıralarında ihracata elverişli 
uzum fiatlan ile son üzüm fiatları 
arasında gorulen dü kunlükler cid
den yürekler acısı denecek derecede 
ehemmiyet arzetmekte olmasına kar
tı irketin piyasaya çıkması ve ilk 
hamlede mühim miktarda mal muba
yaa etmesi fiatlar üzerinde derhal 
ıyi tesirini göstermiş ve yuka~da işa
ret cyledigım gibi ihraç kabiliyetini 
haiz olan matlarda yirmi para kadar 
bır yükselme kaydedilmiştir. 

ÜzUm ihracatçılan gerçi mevsim 
başından bugune kadar 1zmirin üzüm 
piyasası tarihinde henüz misline ras
lanmamı olan mıktarda fazla ve u
cıp: fiatlarla mal mübayaa etmi ve 
hatta bunhıra bir kısmı mühimmini 
de ihraç etmi lersc de bu mübayaa 
ve evkiyatlarmın mahsulun idrakin· 
den evvel alivre olarak yapılmış ta
ahhildatı kapatmaga münhasır kaldı
gma göre bundan onra da alacakla· 
n siparişler ve yapacaktan satışlar 
için mal mübayaa etmek mecburiye
tinde kalacakları şüphesizdir. 

Binaenaleyh piya ada nazımlık va
%İfesini yapacağı tabii olan yeni üzüm 
kurumu Ue kar rlaşacak olan ihra
catçıların bundan sonra pek ince he
saplarla i yapacakları derkardrr. 

Kaldı !ki; müstahsili himaye mak
sadile evvelce piyasaya çıkmı olan 
inhisarlar idaresinin adi mallan mu-
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bayaa hu usunda bugüne kadar gös
terdiği teenniden bira~ daha sıynla
rak adı mal fiatlanm biraz daha yük
seltmek iCiin ihracat tipleri fiatlannı 
yükseltmeye ve tutmağa çalışacağı a
şikar olan şirketle: bir sırada ylırü
me i lazımdır. 

Bu sene mahsulünün kuraklık ha
sebile kalite noktasından gösterdiği 
du kilnlük de Uzüm fiatları üzerinde 
m.nfi tc ir yapmakta olduğu nazarı 
dikkate alındığı takdirde inhisarca 
takip edilmesi iktıza eden hattı ha
reketin neden ibaret olması lizım
geldigi kendiliğinden taayyün eder. 

Memleket Uzüm mlistahııillcri hU
kGmetin kendilerine gösterdiği yük
sek muavenet ve müzahereti büyUk 
bir sevinç ve şükranla karşılarken a
di üzlimler isin inhisarlar idaresinden 
de biraz dafıa fedakarlık gösterilme
sini dılcmelctedirler. • ümir. (Tan) - İnhisarlar genel 
d·re ö ·· y Tahsin, in1ıisar1ar ida
resi tarafından yapılan üzüm miiba
yaatmı idare etmek Uzere şehrimize 
gelmiştir. '.P/1ber aldığıma göre inhi
sarlar idaresi, inhisarlar imalStında 
üzüm istihlakini arttıracak bazı ted
birler hakkında incelemeler yapmak· 
tadır. 

İncir sumasından imal edilen bir 
kısım rakıların üzUm aumasından ya
pılması fıkri şiddetle ileri silrUJmek
tedir. Eğer bu şe\dl muvaffakıyetli 
bir sonuca bağlanırsa. inhisarlar ida· 
resi her yıl 10.000 t~n aşağı cins 
Uzum istihlak edebilecektir. 

İnhisarlar idaıesi bu yıl Bornova
nın şarap yapmafa elverişli Uzilmle
rini klimilen ~Ubayaa etmi~tir. Muh
telif cins üzümden imal edilecek şa
rap numuneleri bu yıl tetkikten geçi
rilecek; alınacak neticeye göre her 
yıl ayni cins üzümden ıarap imal e· 
dilecektir. 
Memle~t içinde şarap istihlakinin 

arttınlması için, inhisarlar idaresi ıa· 
rap fiatlnnnı indireceği gibi cinsle
rini de ıslah edecektir. 

F mdık piyasası yükseliyor 
Gireson, 7. A.A. - Fındık piyasa 

sı önemli surette yükselmekte de
vam ediyor. Dun sabah 41 kuruş o
lan fındık içi fiyat ıalqama kadar H 

l_K_ı R_M_I z_ı _v_~ T_~_! r_~_AH_L -· 
" girdı. Julien işte bu en aşai:rı cins -
ten banın bir odasında, duc'e o dört 
sayfayı ezberden okumak şerefine 
naıl oldu. Bitirince duc: 

- Bir daha okuyun ama daha ya
~aş I dedi. 

Not aldı. Sonra: 

- İlk konak yerine kadar yaya gi 
<lin. Eşyanızı da, arabanın da bura -
da brrakın. Yolunu bulup Strasburga 
gidin ve ayın yirmi ikisınde (ayın öa 
ha onu idi), saat yarımda hu (Cafe
hauss'ta bulunun. SükCit 1 

Julien'in bütun duyduğu söz bun 
dan ibaret kaldı. Ama bu kadan da 
anu hayran etmeğe yetti. İçinden: 
''lşte böyle göruliır, dedi; bu bü
yük devlet adamı, üç gun önceki ihti
raslı gevezeleri duysa acaba ne der?,. 

Strasburg'a iki günde vardı. orada 
yapacak biç bir işi olmadıgı fıkrinde 
idi. Yolunu haylı uzattı. "Abbe Cas
tanede mel unu ben· tanıdı ise kolay 
;kolay elinden kaçıracak adam degal
dir .•• Benimle alay etmek, iş*ni uya 
du iırmek onun isin ne de keyifli o
lur!., 

Ruhan heyetin bütün ku y eı -

nrn polisinin başı olan abbe Castane 
de onu çok ükiır tanımamıştı. Straa 
burg jesuitileri de, gayretkeş olma -
larma rağmen. Julien'i göz hapsine 
almağa akıllarma getirmediler; o, ya 
kasında nişanının kurdel&sı, arkasın· 
da mavi redingotu ile, kendini pek 
beğenmış bir genç askere benziyor • 
du. 

Böl Um xxıv 
STRA S BURG 
Ey ıonlil kamaımaııl ıende aı· 
km butun kuvveti, Uıunwyü duy
mak kudreti var. Onlar var da 
aıkm içe ferah ..:ren zevkleri, 
tatlı haz:larını vermek elinden 
gclmıyor. Onun UJWnSamı sene· 
dıyor, seyrediyor da: "Meleklerin 
kine benzer guıellifi, tatlı zaaf
ları ile hep benimdir! Tanrı'm lut· 
fedıp de onu, bir erkek kalbini 
çsm dıye :varatmıı: İlle o bu 

halıle benı.m emrimde,. dıycmi10 
rum. 

SCHİLLER 

Strasburg'da sekiz gfin kalmağa 
mecbur olan Julicn süel tan, zafer, 
ôzünil vatana kurban etmek huylan 
ıle gonül avuttu. A§ı.k mıydı? bunu 

BORSA 

• 7 B irincitetrln Pazartesi 

PA R A L AR 

Sterlin 
Dolar 
20 Frarum f~ 
20 Liret 
20 Belçika fran11 
20 Drahmi 
20 lavcire fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avaıturya tilin 
Mark 
Zloti 
Pcnro 
20 Lqo 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altın 
Meddi ye 
Banknot 

616.-
125.-
165.-
184.-
80.-
22.-

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

942.-
53.-

232.-

latJt 

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

818.-
85.-
97.-
24.-
38.-
23.50 
25.-
15.50 
24.-
56.-
35.-
31.-

944.-
53.50 

234.-

Ç EKLE R 

Parla Uıerine 
ı nıilu lıraaı 
Dolar 
Liret 
l3elga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
ÇelcoSJovalc kuronu 
Avusturya 
Peıeta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Le7 
Diııu 
Yea 
~nıo•et11 
İsveç kuronu 

ES H AM 

• IC.aPDll 

12.06 
616.SO 

0,79,37,50 
9,76,90 
4,70,25 
2,4.-

64.04.64 
1,17.SS 

19,15,30 
4,20,43 
5.80,65 
1,97,50 
4.21.-
4 51.40 

63,77.55 
34.9tl.33 

2.78.30 
10.08 

• 3,14,45 

lo Bankası Mli- 92.-
.. ,. N. 9,50 
,, ,. H. 9.60 

Anadolu % 60 22,90 
.. % 100 39.-

6irketihayriye ıs• 
Tramva7 22.-
Bomontı • Nektar 6,50 
Terkoı ıs-
Reji 2.20 
Aslan Çimento 8,25 
Merkez Bankası 57.50 
Oımanlı Bankası 21,SO 
Telefon 9.-
Ittihat Deiirmcncilık T.A.Ş. 7.-
Şarlıı: Deiirmcnlui 0.70 
Sarlı: Merkez Eczanesi 4.-

iSTiKRAZLAR 

Tiirk Borca I 
.. ,, I 
., ,, III 

ETganl 
tıtikruı dahili 

24 is 
21,90 
Z2.10 
9!1.-
95.-

TAHViLAT 
Rıhtnn 10.
Aııadolu I ve lI Kupon kesik 3!UO 

,. JII 41,50 
Anadolu Mumessil 42,55 

ve bu sabah 45 kuruştan satılmıştır. 
Kabuklu tombul fındık 22, sivri 20 
ve 21 kurugtan aatıimı tır. Piyasanın 
genel durumu çok isteklidir. 

italyaya 
ihracatımız 
Artıyor 

Son ay içerisinde İstanbul gUmrUk
Jerinde ltalyan menşeli ithalat e§ya· 
sı oldukça azalmıştır. Alakadarlar, it
hnlat mikdarmın normal sayılabilece
ğini söylemekle beraber, bu azalma
nın hakiki sebeplerini de kestireme
mektedirler. Diğer taraftan, ltalyaya 
yaptığ~ız. ihracat mikdar itibarile 
her gun bıraz daha fazlalaşmaktadtt. 

bilmiyordu, ancak burkulan gönlünde 
Mat:hilde'in hüküm sürdüğünü, bah
tiyarlığının ancak onun elinde oldu
ğunu seziyor, hayalinde hep onu bu
luyordu. Kara bir umudsuzluğa duş
müyorsa bunu ancak, yaradılışındaki 
büyilk enerjiye borçlu idi. Mademoi
selle de La Mole ile bir ılişigi bulun
mıyan herhangi bir şeyi düşünmek, 
ona ıihin yormak bir türlü elinden 
gelmiyordu. Vaktile yükselmek heve
ıi, elalem içinde koltuklarını kabar
t.an ufak tefek muvaffakıyetler, kal
binde madame de Renal'in uyandır
dığı hisleri .avutabiliyordu. Mathilde 
ise ona her §eyi unutturmu1tu; §İm
di Julien, gelecek günlerini hayal 
ederken bile yine hep onunla, Mat
hilde ile kar§ılaşıyordu. 

Julien, gelecek günlerinde de, her 
ne iş tutarsa tutsun, başarabilmek
ten umudu yoktu. Verricres'de iken 
kendine mağrur, kibirli diye tanıdı
ğımız bu delikanlı, son dereceye var
mıJ, gülünç bir t_evazu gösteriyordu. 

Daha Uç gün önce abbc Castanc
de'i keyifle öldUrebilirdi; Strasburg
da ise bir çocuk gelip onunla kavga 
çıka.rmak isteııe, hakkın var diye ço
cuğa boyun egecek bir h&lde idi. 
Hayatında karşılaştığı hasmılan, düş.
manlan 11atırladıkça her i te, her va
kit kendisini haksız çıkarıyordu. 

Çünkü, eskiden ileriyi daima par
lak muvaffakıyetler bezenmi goste· 

•• 
GUZEL SAN' ATLA 
Müzelerimiz ve Tasnif işleri 

Geçenlerde "Tan, ,ın sütunlannda 
Nizamettin Nazif, (Mfu:c ve müze
cilik) isimli güzel bir yazı neıretti. 
Daha evvel gene "Tan,, m Güzel 
San'atlar sayıfasında mUzelerimizde
ki eserlerin lazımgeldiği tekilde bir 
tasnif görmesi icap ettiginden biz de 
bahsetmi tik. Gene bu sütunlarda 
bizde milnniematik adlı bir yazı çık
tı ve gene bu sütunlarda milzeleri
mizin halk tarafından rağbet gör
memesinden acı acı §ikayet ederek 
hiç değilse haftanın muayyen bir ve 
ya birkaç günUnde parasız ziyaret 
edilebilmesini temenni ettik. 

ÜlkU mecmua&nm 19 uncu sayı
sında Arkeolog Remzi Oğuz da mü
zelerimizin noksanlığına işaret et· 
mişti. 

Bütün bu neıriyat, istekler, dilek
ler, ikazlar, noktai nazarlar hiçbir iz 
bırakmadan gelip geçtiler. Gönlli
mliz bu nokta üzerinde biraz daha 
ısrar etmek istedi ve bahsi yenile
meğe mecbur olduk. 

Bizim müzelerimiz esclerinin zen
ginliği itibarile Avrupa mUzeleri 
içinde batın sayılır bir servete sa
hip olduğu halde istifade noktai na
zarından ne yazık ki lazımgeldiği 
degeri bulamamıtktadır. 

İki tlirlU müze ziyaretçisi vardır. 
Biri eserlerin plastik gilzelliğini an
lıyan, tanıyan, bilen ve tarih cephe
sinden kıymet ve Chcmmiyetini tak
dir eden tarihçiler, arkeo1ojlar, i
limlerdir. Öteki de zevkini terbiye 
etmek, kültürünü artırmak için ge
len halktır· Vesikalık mahiyetlerini 
araştırmak, Üzerlerinde tetkikler 
yapmak istiyen ilim, müze eşyasını 
bir depoda da bulsa onlardan gene 
edeceği istifadeye kavuşabilir. Fakat 
uzun bir zaman zarfında ciltlerle ki
taplardan oğrenilebilecek bilgileri 
kısa bir müddet içinde hem de mü
şahhaı bir şekilde öğrenmek, gör
mek ve anlamak, bu suretle hem be
dii terbiyesini almak, hem fikri ma
lfimatını ziyadeleştirmek istiyen 
halktan bir milze ziyaretçisi vukuflu 
ellerin salahiyetle tefrik ve tasnif et· 
tiği eıya Uzerinde varmak istediği 
neticeye eri~ebilir. Yoksa dağınık ve 
perişan bir halde yerleştirilmiş müze 
eşyası ziyaretçiye sersemlik ve baı 
ağrıaından başka bir istifade temin 
edemez. 

Müzeler, biribiriyle alakası olnıı
yan, başka başka devirlere ait birta· 

Arpa, Razbol ve nohut üzerinde yeni· 
den çok siparişler alınmıştır. ltalya 
ile iş yapan firmalar, daha ziyade 
Türk ve Fransız paralan ile muame
le yapmağt tercih etmektedirler. 

ren o kudretli hayali, şimdi onun 
aman bilmez bir düşmanı olmuştu. 

Yolculuk hayatının o tam yalnızlı
ğı, hayalin her şeyi karartmak gücü
nü bir kat daha artırıyordu. Bir dost 
bulsa, bir hazine bulmuş gibi ola
caktı. "Ama, diyordu, yeryüzlinde 
benim için çarpan bir yürek var mı
dır ki? Bir dostum olsa bile şerefim 
bana, ölünceyedek kimseye açılma
magı emretmiyor mu? 

Ata binmiş, mahzun mahzun Kchl 
civannda dolaşıyordu: Kehl, Rhin ır· 
mağı boyunda, Deaaix ile Gouvion 
Saint-Cyr (1) sayesinde adı tarihe 
geçmiş bir küçük kasabadır. Bir Al
man köylüsü ona Rhin ırmağının, o 
büyük generallerin yiğitliği yüzün
den nam almış adacıklannı, çaylan
nı, yollarım gösteriyordu. Julien atın 
dizginini sol eline almış, sağ eli ile 
de mareşal Saint-Cyr'in Hatıralar'rn· 
daki o gilzel haritayı açmış, bakıyor
du. Birdenbire etrafı çınlatan bir 
kahkaha duyup başım kaldırdı. 

Bu, lıirkaç ay önce J...ondra'da ta
nıştığı, kendisine yüksek benbenliğin 
(nahvetin) başlıca kaidelerini öğret
miş olan prince Korasoff idi. O bü
yük hüner adabından şaınuyan Ko
rasoff, Strasburg'a daha bir gün ön
ce gelmiş. Kehl'e daha bir saat ön
ce varmış, 1796 muhasarası üzerine 
de bir satır yazı bile okumamıı oldu
ğu halde, ulien'e her i anlatma~a 

kım kırık, dökük eski eşya parçala
nnı bir ara>;a getirmek, kolleksiyon 
yapmak deınek degildir. Müzeler bir 
memJeket kültürunü yükseltmek icin 
bir sistem dahilinde çalışılarak ziya
retçilerini bir mektep gibi yetiştir
mesini bilen ellerle tertip edilmiş bir 
mabet demektir. Müze bir "kül,, bi· 
ribiriyle rabıtasız cüzülerin toplandı· 
ğı yerin adına dr110 derler. 

Remzi Oğuz, bu nokta üzerinde 
diyor ki: 

"'Herbiri büyük bir heyeti mecmu
anın parçası olan, herbiri bir vücut 
gibi, sentezli bir yaradılı§m uzvu 
olarak vazife gören, kıymet 6ahibi 
olan eserlerin te§hiri ancak ilk mu· 
hitlcrindeki hallerine uygun bir he
yette olabilir. GUzel bir dramın yal
nız bir sahnesini söyliycn sayfa, ha· 
kikatte neyi ifade edebilirse, hazır
landığı yerden, muhitten, heyeti 
mecmuasından ayn düıen bir san
at eseri o kadar eksik söyler . ., 

Elhaıııl, müzelerin hi~ değilse 
tarih sırasiyle dizilmi§ ve beşeriye
tin zeki, zevk ve hüner bakımından 
hangi devrelerden nasıl geçtiği hak
kında esaılı fikirler verecek şekilde 
ayıklanmıı ve dilzcltilmiı bir ıekil
de tertibi lizımdır. 

Müzelerimizin böyle bir mazhari
yete yakın zamanda kavuşmasını tek
rar temenni etmek bizim borcumuz, 
bunları nazarı dikkate almak husu
sunda gecikmemek de mfizecilerimi· 
zin en birinci vazifesidir. 

TAN 
Gün delik Siyasal Gazete 

T ELEFON { Yan ıuterl ı 24319. 
İdare iŞterl : 24310. 

TELGRAF: "TAN"İstanbul 

Bir aylılı: 
3 • 
6 .. 
ı :rıllık 

ABON E 
Türkiye ıcm Dııan ltin 

Lira K. Lira K. 
1 50 
4-
7 50 

14-

iL AN 

a-
14 -
28-

llintar itin naneılıt S!rlcetlerine mil· 
racaaı edilmelıdir. 

Kliçuk Uinlar doinıdan doira,a 
idaremizce almabllır. 

Kllçük lllnlarm S uttrlıtı bir defahlı 
30 kuruetur. S satırdao fulası için A• 
tJr başına 5 kuruı alınır. Bir defadan 
fazla kin ycJciladaa %10 kurus iad1rillr 

başladı. Korasoff un dü tüğü koca ko
ca hataları farkedecek kadar fransız
ca bilen Alman köylüsü, şaşmış ba
kıyordu. Julien'in düşünceler, koy
lUminkilerden çok başka idi; onun 
bakışlarında da hayret vardı ama bu, 
delikanlının ata binmekteki zarafeti
ne hayranlıktan geliyordu. 
İçinden: ''Bahtiyar adam 1 diyor· 

du. Pantalonu ne de yaraşmış! saçla
n da ne zarif kesilmi§ 1 Ah 1 ben de 
onun gibi zengin olsaydım belki .Mat
hilde, beni üç glincük sevdikten son
ra, bana nefret. kin baglamazdı. 

Korasoff, Kchl muhasarasını anla
tıp bitirdikten sonra Julien'e: 

- Siz Trappe manastırı papasları
nı andırıyorsunuz, dedi; ben size 
Londra'da ağırbaşlı, somurtkan go
zlikmelisiniz dedim ama siz fazlasına 
gidiyorsunuz. Böyle kederli gibi dur
mak iyi görülmez; içiniz &ıkılıyormuş 
gibi durmalı. Kederli olunca bir ek
siğiniz var, bir işe girişmişsiniz de 
başaramamışsınız demektir. 

"Kedet-li durmak, kendinizi küçük 
göatennek olur. İciniz sıkılıyormuş 
gibi bir hill takıİıdınız mr, boşunuza 
gitmeğe boşuna uğraşmış adam kü
çük düşer. Pek ala takdir edersiniz 
ki, dostum, ikisinin arasında çok bü
yük fark vardır, yanılmağa gelmez. 

Julien, kendilerine ağzı açık baka
kalan köylüye bir be franklık attı. 
Korasoff: 

Melek Celali 
Sergisi 

Geçen hafta Mı ır apartı 
birinci katında kıymetli bir re 
mızın sergi açtığtru haber vennit 
Melek Cem lhap HulUslnin afiJ' 
yanında yağlı ve auluboyanın, 
ile fuzenin güzel numunelerini s 
Evvelce Galatasaray sergilerinde 
köşeli bir imza taşıyan bu ressam 
dmın eserleri sanki herbiri başka 
ka insanlann ellerinden çıkmış gt1'i 
kadar ayrı janr ve ilslUp gösterı 
tar. Meseli natUnnortlarmd3 
bir zevk, olgun bir teknik ile çal 
Melek Celal nülerinde zayıf. Ka 
ğından mı, yoksa canlı modelden f 
la natürmort çalışmasından mı gel 
bir bilgi ve zevkle Melek Celalin 
zolan, çiçekleri, krizantem, manol 
ve menekşeleri daha vakıfane bO 
dığıru görüyoruz. 

Manzaralar, boya ve desen sağl 
lığından urfınazar, çerçeve inb İÇ 
de harlkul!de güzel kompoze edı1 
eylerdir. 

Ayni zamanda Melek Celil i 

da et ve form Jez;zetini alacak 9e 
de çalışmak fırsatını bulabilmiş 

saydı portrelerinde muhakkak ki 
ha canlı işler meydana getirebilec: 
ti. Melek Celalin sergisinde gördu 
müz portreler, klasik !;alı mak ar 
fiU ve kirpik saymak gibi za0arma 
pılmış olmakla beraber fırçasL-u 
kıvrak sıkan o tutkunluktan kurt 
duğu gibi mükemmel bir portre r 
samı olacağını müjdeliyen iıaretle 
dir. Mesela boya51z olma6lna rağm 
Fazıl Ahmedin krokisi ötekilerind 
daha farklı. 

Vc.lLaı:ul ...,. ..l. !..:uaht-. IUl>cU 

olsun, gerek renk itıöarlle ol.sun lif 
lek Celalin portrelerinde "portre'' 
anlamış bir hal var. 

Melek Celalin bilhassa bu sergisı 
de üç tane ofort var ki üçü de güt 
Zaten Melek Cetal peyizajlarında 
gi itibarile harikulade. 

Melek Celalde resim ve boya ka 
liyeti o kadar geniş bir tecelh 
mazhardır ki, tabloları için birer b 
yuk san'at eseridir diyebilmemiz ı 

fırçasının bileginden yakalayıp O• 
bir çıkmazda boğmak istiyen ko 
empresiyonizm inhimakinden ken 
ni kurtarması lazımdır. Bununla 
raber Melek Celil Türkiyede n!I· 
çalıpn beş kadının c..-ı muvaffak 
muşudur. 

Natürmortlarında ve ofortlann 
ki aadeJikle çalı makta devam ec1 
ae pek kısa bir zaman sonra Mel 
Ceıatin, janrında büyük bir artist o 
rak meydana çıktığmı goreceğiz. 

Melek Celal, Tilrkiyede yalnız 
§ına kendi eserlerinden bir ae 
açan ilk Türk kadınıdır. Kendisinı 
rek bu teşebbüsünden, gerekse 
sunlerindeki muvaffakıyetinden do 
yı tebrik ederiz. 

- İyi, dedi, bu hareketinizde 
hoı hal, soyle asilce bir hor ba 
varl 

Atını dörtnala sürdü. Julicn, 
makça bir hayranlığa kapılmış, on 
pe inden gidiyordu. 

''Ah l ben de böyle olsaydım, ?d 
hilde Croisenois'yı bana tercih 
mezdit., Korasoff'un gülünç ha 
ketlerini akit ile kotü buluyor; fa 
yine de, onlara hayran olmadıgı i 
kendi kendini hafifsiyor, o huy 
kendisinde de bulunmamasını 
bahtsızlık sayıyordu. Bir insan k 
di kendinden ancak bu kadar iğre 
bilir. 

Strasburg'a girerken Korasoff 
hala kederli görünce: 

- Vallahi, dostum, dedi, siı' 
arkada lık hiç de keyifli değil; bil 
paranızı mı kaybettiniz? bir oyu 
kızına gönül mü verdiniz? ne old 

Ruslar Fransız adetlerini ta 
ederler ama daima elli yıl geriden 
lirler. Onlar timdi, xv inci Louis 
rını yaşamaktadırlar. (2) 

(1) General De ai:ıt, marc$31_-'i,oO 
Salnt..C)'I', Napoleon ordulan kO!t n 
larmdan. 

(2) xv inci Loui5 1774 t& 
Rou e et le Noır 1830 
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Nizamettin NAZiF 
~~~~~~~-~ 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18: Dans musikisi. 19: Sonat. 19.30: 

Ege caz. Fehmi Ege ve arkada:ılan. 20: 

"Şimdi, Nesillerden Sonra Gelen Nesiller Kazanı 
Bir Kahramanlık Abidesi Olarak Hatırlıyorlar ,, 

Jatanbul koı:ı11ervatuvan nefesli aaılar pro
fesörleri tarafından konser. 20.30: Radyo 
caz ve tango gruplatL 21: Stildyo orkes
truı. 21.35: Son haberler - borsalar. 21.50 
Bayan Roz:l V~eı;iyancr (piyano aolo). 
21.10: Plik neşriyatı. 

BU kreş 
Kuş oğlan bir efsane kahra

manı değildir. 
Taytuğlu Bike de ve benzeri 

elan ünlü Süyün Hatun da bir 
efsanenin portreleri değillerdir. 
Kazanın son günlerini bu tef

rikada takip edenler, birçok sah 
nelerin biribirlerine eklenişleri-
11i bulutlu bulmuş olsalar gerek. 

Ben de bu kanaatteyim. Eğer 
burada bir roman yazmak iste
miş olsaydım, bütlin bu vaka.Ia
rın biribirlerine zincirlenişleri 
bir başka türlü olurdu, romancı· 
nın muhayyilesi hiç şüphesiz 
böyle biribirinden dağınık sah
neleri biribirine ekleyecek bağ
lantılar yapabilirdi. Fakat ben 
bu sütunlarda bir roman yazma
dnn. Bedbaht Kazanın son gün
lerini bugün aydınlatabilecek 
e~ik vesikaları ele aldım ve on
Jan yalnrz bu vesikaların haki
katleri içinde ve hakikat kıy
metlerini bozmayan bir Dozla 
&Ulandırarak yaşattım. 
Maksadım okuyucuya yalnız 

batan bir Türk Hanlığının son 
günlcrin4 Bizansm son günleri
ne pek benzeyen o günleri bir 
daha gözönüne vurmaktr. 

Bizansm adını haritadan sil
(iiğimiz günden sonra beş yUz 
yıla yakın bir zaman geçti. Garp 
bir türlü TiiI1kün şu zaferini baz 
mcdemedi. Acaba nicin ondan 
bir asır sonra ayni şartlarla yok 
olan Kazan dünyada ayni acıyı 
bulamadı? 

Bizansın son kalesi içinde bir 
medeniyetin hazinelerine beıkçi
ilik ettiğini ileri sürenler Aya-

---...__ıllQltv~ a ısi.l esiz bah~et-
mek ısteyeceıcıer ır. Alnnnın 
yukarıda tutarak: 

- İşte Ayasofya. .. Bulduğu
muzdan mükemmel olarak bu
güne ulaştırılmıştır. 

Diyebiliyoruz. 
1 Acaba bize o günkü Kazan
oan bugün ne gösterilebilir? O
nun da tarih vesikalarında Kul
~erif adlı büyük bir mabedi, bir 
sanat devrini gösteren, bir sanat 
dehasını isbat eden bir anıtı ol
kluğunu okuyoruz. Bu nerede -
tiir? 

Teodosun surları olduğu gibi 
meydandadır. Kazan kalesin -
aen, Çar lvanm ve ondan evvel
ikilerin saldınşlarına yılJarca gö 
iğüs gerebilen o kaleden tek taş 
-~Österilebilir mi? 

Ayasofya ..• 
: :Acaba Bizans ayak üstünde 
cursaydı şu Ayasofyayı bugün 
-ayak üstünde durur görebilecek 
miydik?. Hiç sanmam. Onun i
çin de Palaissacre'nin izlerini a
rayan arkeoloğlar gibi mütehas
sıslar geleceklerdi şüphesiz. A
:Yasofyayı beşinci asır Bizansı 
~ptıysa onu bugüne mutlaka 
bız ulaştırdık. Bu böyledir. 

• 
Gelelim Kuş Oğlana. 
Bu Kuş Oğlan ki her iki pren 

ses tarafından sevildiği muhak
!kaktrr. Sevildiaini öğreneme
den ölmüştür. 

0 

Süyün Bike Kazan tacını şe
refinde tutmak için, içinde bir 
an kuduran kadmlığmı sustur -
muştur. 

Taytuğlu ise çok scvdiöi ha
lası krzr Süyün Bike ile bir aşk 
rekabeti göstermek istememiş, 
ömrünün en büyük feda karlığı
nı böyle yapmıstır. 

Ve Kazanın ilk işi Kuş Oğla
nın parmağından Safa Giray yü 
züğünü çıkarmak olmuştur. Zi
ra Kazanlı bir kamutan esir ola
maz. Olursa kamutanlık kal-
maz. 

• ! van bu hadiseden sonra Soya 
jiski kalesini kurdu. Bu kale 
tam Çalımın karşısında oldu. 

Ve orada kzşladr. Bir buçuk yıl 
sonra daha büyük bir şiddetle 
Kazana saldırdı. Kazanlılar Bi
zansın bize dayamşmdan daıha 
büyük bir dayanışla ve hatta 
Kartacadan daha büyük bir kah 
ramanlıkla tehlikelere göğüs 
gerdiler. Kalesi barutla atrlan 
bir Kazana 1 van ancak adım, 
adım haroederek girebildi ve 
şehri müdafaa edenlerden tek 
adam esir olmak küçüklüğüne 
düşmedi. ı 

HAKYERLERI 

Cumhuriyet kanun
larına itaatsilik 
eden adam 

Cilmburiyet kanunlarına itaatsizlik 
etmekten suçlu Bedros isminde bir 
Eau:io dfö'-.~liJM:B Ce&lula~
St yaprldr. lddiaya göre, Bcdro11, an· 
nesinin nüfus kaadmı değiştirmek ü
zere Taksim nüfus memurlarına mü· 
racaat ettiği sırada, nüfus kaadınm 
yanlış olarak kaydedildiğini öğren • 
miş ve bundan müteeBSir olarak: 

- Benden boş yere 45 kuru§ pa
ra aldınız .. demiştir. Bunun üzerine. 
Takaim nüfus memurluğunca, Bed· 
ros hakkında bir zabıt varakası tutu· 
larak Cumhuriyet kanunlarına itaat
ı_izlik ettiği suçile Adliyeye verilmi§" 
tır. Bedros, dünkü celsede kendini 
tnüdafaa etmiş ve memurlara vazife 
başmda hakaret ettiği iddiasının doğ
ru olmadığım söylemi§tir. Mahkeme 
heyeti kısa bir müzakereden sonra, 
savaman yar Feridun, iddiasını yap
ını§ ve Bedrosun suçunu ~bit görme 
diğinden bcraetini istemi_ştir. Mahke
me.. bu isteği kabul ederek suçlunun 
beraetine karar vermiştir. 

• Nis gazinosu sahibi Avadis 0-
hanyan_ tar~fmcfan ermenice gazete 
muharnrlerınden Sahak aleybine açı
lan davaya dün de ikinci cezada de· 
vam edildi. Avadis Ohanyan, dünkü 
celsede mfidafaasım yapacaktr. Fakat 
vekili gelmediğini ileri sürerek mıtha
kemenin başka güne bırakılmasrnı is
tediği için duruşma, müdafaasını yaır 
mak ü.ıere kaldı. 

• Mustafa Remzi ismind~ biri ta• 
rafından Ali Fehmi, Abdullah ve Asım 
aleyhine açılan dövme ve zarar eri§
tinne dav.asma dün birinci 11ulh ceza
da bakıldı. Su~lulardan Abdullah gel
memi~ti. Kendisine tebligat yapılmak 
için duruşma ba~ka güne kaldı, 

Ecnebi sefirleri 
Ankaraya gidiyorlar 
.• Siya.si çalışma mevsimi yakla§tığı 
ıçın yazr şehrimizde geçirmekte olan 
ecnebi sefaretler Ankaraya göç etme· 
ğe başlamı§lardır. Bu ayın stkizinde 
Tarabyadaki Alman sefarethanesi de 
Ankaraya nakledecektir. 

Kazanhlar, Kazan Hanlığınm 
mahvını görmediler. Çünkü Ka 
zan Hanlığı son Kazanlınm kılı .. 
cı elinden düştükten ve son Ka
zanlı canını verdikten sonra göç 
tü. 

Palhador Canın ölümünden 
bir gece evvel söylediği gibi 
mahvoldu: 
Nesillerden sonra gelen nesil"" 
ter Kazanı bir kahramanlık abi
desi olarak hatırlıyorlar. 

r 
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SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞACI : 

!.- BugÜn dünyayı: alikadar eden hScli
se 10. 

2-Kaba bir kumaş S. TaUı değil 3. 
Geni'1ik 2. 

3 - Tatlı iı;in kullanılan vahıdi kry.ıaı 
3. Bir hi.dise i~ıı ilk yazılan hüla
sa 5. 

4 - Öteberi satan dükklrı .S. Baitşla11$ 2. 
S -Türkü 5. Siyah 4. -
6-K~tf 4, Nota 2. Seyrek değil 3. 
7 - Eıeğin ,ocup 4. Eslô ve kıymetli 

ıey 6. 
8 - Bir çalcı 3. Bir ktımaı 4. 
9-Yemcnde bir yer 4. İstifham 2. 

10 - Sorgu 2. Bir Vekilimizin soyadı 6. 
11 - Yiyecek &eY 6. 1.ımirli 3. 

DllnkO Bulmacamızın halli 
SOLDAN SACA VE YUKARDAN 

ASAGI : 

1 - Dağcılık 8. Li 2. 
2 - Rasathane 7. 
3 - Gram 4. Taze 4. 
4 - Cam 3. Sıkı 4. 
5-!s 2. Ser 3. El 2. 
6-Likrrdr 7. 
7- lt 2. Ilık: 4. 
8-Katik S. Itır 4. 
9-Na 2. Akli 4. 

10-Lczzet 6. Sa 2. 
11 - L~z 3. Dar 3. 

··~~!!!!!!!!!!.!!~=~~~~~~~· 

V~PURCULUK 
Türk Anomm Şirketi 
latanbul Acentalığı 
Uman Han, Telefon: 2292!. 

Trabzon yolu 

13.05: Orkestra. 13.40: Spor • konserin 
süreği. 14.15: Duyumlar • Kon&enn sü
reji. 18: Plik. 19: Söıı:ler. 19.20: Plik, 20: 
Duyumlar. 20.15: Oda müzifi. 20.4r.: Soı· 
!er. 21: Saint Saent'in eserlerinden kon· 
ıer. 22.30: Duyumlar. 22.~5: Röle konseri. 
23.45: Yabancı dillerle duyumlar. 

Varşova 
17.15: Viyana müzifi. 19.30: Sözler. 

19.45: Plak. 20: Reklimlar. - Sözl.,r. 21: 
Hafü müzik vo dans. 22: S<Jılcr. 22.15: 
Senfonik komcr. 23.30: Sörler. .23.45: 
Dana plakları. 

Buda peşte 
t9.1S: Salon milziği. 19.55: Kon[l'ranı. 

20.25t :Birkaç söz. 20.30: Verdi'nin Rigo· 
letto opcraaı. 21.45: Duyumlar. 22.40: 
Duyumlar. 23.35: Çingene miızlği. 24.15: 
Cu. 

Moskova 
18.30: Populcr şarkılar. 19.20: SCsli 

fıJm (Bir Ukrayna operası.) 20.30: Ope
ret pa.rçalan. 21: Solist konseri. 22: Al
manca yayım. 23: Franar:z:ca. 

Laypzig 
18: Hafif miızik. 19.10: Sözler. 20: Ulu

ııal saat. 20.55: Duyumlar. 21.10: Koro ve 
orkestra. 22: Sen program. 23: Duyum
lar. 2-3.30: Dans mU.ziğl. 

• N Ô BET 
0

ÇIİ 
ECZANELER 

Bu gece nôbct~i ecıaneler şunlardır : 
Sirkecide Beşir K~rt1l - Fenerde Hu

aamettin - Ankara caddesinde Eşref -
Bayazıtta Cemil - Küçükpuard~ Yorgi 
- Ye:nikapıda Sarım - K.aragilmrfiktc 
Fuad - Kadıkoyiındc :Si.ıyük - Yeldi· 
iimıeninde Üçler - Şehzadcbaşmda 
Hamdi - Samatyada Teofilos - Baktr
köyünde L Terziya.n - Bqiktaşta Recep 
- Şehremininde Nizan - Haıkoyde Ye
ni Türkiye - Kaaımpaşada Yeni Tur;ın 
- Biıyükadada Mchmed - Heybelide 
Tanaş - Kurtuluşta Necdet - Eyiipte 
Hikmet eczaneleri. 

• L l M AN 
HAREKETLERi 

9.- Ayten lmıite 
9.- Kocaeli Mudanyaya 

20.- Vatan Karadcniu 
21.- Saadet Bandtrmaya 

o 
Bııgiiıı limanımıza gelecek: vapurlar: 

• 

Saat 

6.-
9.30 

13.-
17.-

Merain K.arabigadan 
:Bandıtma Ayvalıktan 
Antalya Bartmdan 
Asya Mudanyadan. 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROSU 
HAFTALIK PROGRAM: 

8-10-935 sah, Çarpmba Perşembe Cu· 
ma saat akpm 20 ot,ilye Ölçü saat ak
şam 20 de. 

12-10-935 Cmnartffi Çocuklara saat 15 
te. 12-10.935 Cumartesi akııa.nu Yara~a 
saat 20 de. 

13-10-935 Pazar Çocuklara saat 10 da. 
Par.ır gündüz Yarııaa ,;aat 15 te. Pazar 
akşamı Yarasa saat 20 de. 

• TEPEBAŞI BELEDİYE GARDENBAR 
Kışlık salonu açıldı. Her akşam miızik, 

danı. varyete numaralan. Kabare ndis 
alakart ve tabldot yemekler ehven tiat
ler. Pazar günleri 17,30 da çayh danı;, 
varyetl', çay komple 75 kuru~. 

~ 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

• Süreyya Ôp•retİ 
Yent. kadrosile Şaziye - H. Kemal 11 llk
deorın Cumadan itibaren her aktam 20,15 

e, Cunıartcsi ve Pazar matine 15 de 
EMİR SEVİYOR operet 3 perde 

Yazan: Yusuf Sururl. Beste: Karlo Ka
P<><;clli. Fiatlar : 100, 75, 50, 25. Loca: 
400 - 300, her tarafa tramvay vardır. 
• Alka.x11r : Şandu - Sihirli Ada. 
• Şık : Çalmmıı Aşklar. 
• Ani ı Ekmekçi Kadm - Petrol Mu. 

har ebesi. 
• fp.,k : Altın Zincir. 
• Türk : Prena Tiirarıdot. 
• Saray : Foli Bcrje. 
• Sümer : Para KralL 
• Yıldız : Moıkova geceleri. 
• Melek : Mac:a.r RomanSL 
• Milli : Çalmmq Aık - Dert.sis: arka

da§lar. 
• Üakildar Hile ı Prens Ahmed. 

• 
~Pi.~i kopardı ve kaçtı , 

Yeşılkoyde yakalandığını yazdığı -
mız Akbaba dün gece ipini koparmı§ 
ve kaçmıştır. Orada bulunanlar tara• 
ftndan beslenilen bu kuşun uçtuktan 
sonra ba~kalan tarafından yakalandı· 
ğı umulmaktadır. 

AKSU vapunı 10 Birind· 
t~ırin PERŞEMBE rünil Mit 

20 de Hopaya kadar 

HASTANE 
TELEFONLARJ 

ZAYİ - AKAY idaresinden alnıak· 

ta olduğum yetim maagmıda kullan-

dığım tatbik mühürümü kaybettim. 

Hükmü yoktut. J.uiza. 

G
Cunhpasa. hastanesi. Cerrabpa~ 2Hi93 

ureba Haataııea.i. Şehremini Yeni· 

lzmir sürat yolu 
bahçe. 23017 
Haacld kadnılar hasta.nesi At
sara1 Huelri ced. 32 24553 

SAKARYA vapuru her hafta Emrazı akliye ve aeabl:re has-

16 d 
tanesi, Bakrrköy Resadiye kışlası 1t5..150 

PERŞEMBE .srün1eri ıaat • 1 Beyoğlu Zükilr hastanesi Firu.zaia 43341 
latapbuJdan JZMlRE ye PAZAR Giilhane hastanesi. GUlhane 20510 

ı. Haydarpasa Nümune bastanest 60107 
günleri de 1zMiRDEN tanbula Zeynep KlmO bastaneııf. Osldl-
kalkar. dar f'lab ku:vuııı, Gün Dotumu 

8,~~!!!!i!~öiii!iiiii~~~~~~~~ uddesl ~ • Kudıu hastane11i. Çapa 
&tfal haııt.ım~i Sişli 

60179 
22142 
42426 

1 HiKAYE Arkadaşımın Hizmefçis~ 
Yezan : MI· FA _J 

Dün bekar bir arkada!ım: 
- Hizmetçi.siz kaldım? dedi ba· 

na. 

da farkında olmadxm) : altın kol 
düğmeleri; nder de neler ... 

- Peki .•• Baştan biliyordun dcı ni· 
çin hıram yanında alıkoydun? 

- Hah 1 Bunu bana soracağın icin 
onun hınız1ığıru senden bile aklr· 
yordum; !iilnkli azizi~ bu kıza deh
şetli zaafım vardı. Yanımdan ~itme
mesi prtile çalmasına razıydım. 

- Etme! 

Çok müteessir görünüyordu. Hak 
verdim. Hizmetçi bulmak bir şey de
ğil; fakat onun Mela.bati gibi bir hiz
metçi bulmak güç, çok güç bir şey· 
di: On sekizinde, gayet zeki ve ça
lışkan: fazla olarak çok glizcl bir krz. 
Hem de öyle hizmetçi -güzeli değil. 
Eller ayaklar ki.ıçük, ten ince, saçlar 
yumşak, ses terbiyeli, adım atı§ ki- - Hem seccade, düğme, ~o'U1"k. 
bar. Halbuki hizmetçi güzelinin go- çarşaf aşırmasına bile kızmadım '!\le 
zü. lra§I. boynu, göğsü, beli, bacağı yaptım, biliyor musun? Bir giııı Me
güzel olur da ekseriyetle ya tlleri lahate dedim ki: ''Yavnım, nafi'e vo
bliyük. hantal; derisi kaba, yıpran- rulma, kitaplarım mijatesna biıt!in cw 
mrş; yahut saçları tel fırça J?:ibi sert, euramı sana veriyorum. Şimdi note· 
hele sesi nezleli, ahtapotlu ve yürü- re gidip kağıt yapacağız.,, 
yü~ü sarsak, ''badi,. olur. Melahat Notere gidip kağıt yaptık. ı ıttln 
öyle değildi. Elden gittiyse yazık. ~yalarımı Melabate hediye ettim. 
Acınacak şey. Kolay bulunmaz bir - Aman? 
daha. - Evet, amanı zamanı fila i te 

Sordum: böyle. Güzel kızdı vesselam. 
- Ne oldu Melahate? - Şimdi ne oldu? 
- Baştan anlatmalıytm ki anlı· - Eşya da elden gitti, Melahat 

yasın. de. 
- Bir mesele mi var? - Korkanm sen yokken biıtiin evi 
- Canım ben Melahati yaıuma al· aoydu, kaçtı. 

dıgım gündenberi mesele var ama - Hayır. Eşya onun. Neden ov-
senden bile sakladım. sun? Hem o kadar fena kız de ilrli. 

_ Demet Çalmak huyu istisna edilin;'" lı rl ir 
- ~vct. Bana geldiğinin üçüneü ahlak noksanı yoktu. 

glinü anladım ki, harikulade meziyet· - Peki? 
lcrine rağmen - zeka, salı§kanlık ve - Fakat çalmıya alışmış. Ne y;ı~ 
güzellik - Melahatin miıthiş bir ku· ıın? Evdeki eşya kendisinin mair. 
suru vardr. Onları çalmak zevksiz. manası '"•ı 

- Nedir? ! sefer başlamış dükkanlardan öt beri 
- Hırsızdı. ~atmıya ••. Eskiden bu huyu yok u. 
- Amma yaptın ha! Çünkü bu kötü huyuna tatbik ~a1ın-
- Evet. Benim hizmetcilerin bu sı bizim evdi. OraSt aradan çıkınca 

'11uynırnn tı:ontt~n etmek ısın kullan- Melahat dükk nlara dadanmış. 
dığım ıısulü bilirsin: Ortaya sayılı - Eyvah! 
bozuk para bırakmm; çikolata kutu- - Sorma. Yakayı ele vermiş Mev-
sunda ekcrlemcleri iri kırıntılarına kul. Tabii hapse de girer. 
varıncaya kadar sayarım; çekmece - Şimdi ne yapacaksın? 
gözlerinin kenarına işarçt koyarım. - Hiç. Oayet çirkin bir hizmetçi 

- Ey? anyacağım r 
- Melahat aşırıyordu a~izim. Yal· z::::::s::===-==-======-=~ 

nrz bozuk par11, çikolata, ekerlcme 
aşırsa güzelliği. çalışkanlığı, zekasr 
hlirmetinc içinden "Afiyet şeker ol
&un!., der. geseresiJl. Fakat şu on ay 
içinde neler gitmiş de haberim yok: 
Sandığın dibindeki Bülü~ seccadeler
den üç tane: yatak çar§aflanndan 
altf tane; yeni gömleklerim den iki 
üç tane (hep beyazlardan araklamı§ 

Göz Doktoru 
ŞUKRU ERTAN 
Bırinci Sınıf Mütehassı~ 

(Babıali) Ankara cadde.ti No. 6r 
Telefon : 22566 

7600 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve ma1Qliyetin 
acılarmdap çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sie-ortavı memleketimizde verine tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi e hayat sigortalarında mUhim bir inlcrlip yapmıştıı. 
Çi.ınki bu sigorta ile • 

Ölüm ve malQ.liyet temin olunur - her sene nakdi temettU verilir -
vefat haliııde mUem m blağ derhal ödenir - mukavclenamcnin hita· 
mında sigortalı bayatta buJunuru ve malQliyete uğn.maııu) ise milem• 
men meblağ % ıo fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daim! malOliyc:t 

müddetince Ucret abnmas - daimi malilliyet halinde müemınen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve veütta ve ya mukavelenamcnin hita• 
mmda müemmen meblağ yene bmaınen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531'. 
Umumi acentalığı : Galata, Unyon han. Telefon: 44888. 

7607 
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lıtanbul Harici Aıkeri Kıtaab ilinlan 

Amasya ~arnızonunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı 
ihtiyacı olan 33600 lira mu belgelerle birlikte hazırla
hammen fiatlr 240000 kilo dıklan teklif mektuplarını 
ekmeklik un kapalı zarf usu ihale saatinden bir saat ev
lile eksiltmeye konulmuştur. vel Ankarada M. M. V. Sa
Eksiltme 11 Birinc.i teşrih trnalma Komisyonuna ver-
935 cuma günü saat 15 de meleri. (304) (5971) 
Amasya Telgrafhanesinde 7671 
yaptlacaktır. Muvakkat te- • • • 
minat 2520 liradır. Ev- Bir kilosuna biçilen eder 
saf ve şerait her gün Ko- 110 kuruş olan 30000 kilo 
misyonumuzdan öğrenile- kundura boyası kapalı zarf
bilir. İsteklilerin teminatı la eksiltmeye konulmuştur. 
muvakkate makbuz veya İhalesi 14 Birinciteşrin 935 
mektublarile Amasya As- pazartesi günü saat 11 de
keri Satmalma Komisyo- dir. Şartname 185 kuruşa 
nuna müracaattan. (280) M. M. V. Satmalma Komis 
(5841) 7651 yonundan alınır. Eksiltme-

• • • ye gircekler 24 7 5 liralık ilk 
Samsun garnizonunda pey parası mektup ve mak-

bulunan kıt'atın ihtiyacı o- buzlariyle kanunun 2 ve 3 
lan 360000 kilo ekmeklik maddelerinde yazılı belge
unu kapalı zarfla eksiltme- lerle birlikte hazırladıkları 
ye konulmuıtur. Tahmin teklif mektuplarını ihaleden 
bedeli 39600 liradır. Sart- bir saat evvel Ankarada M. 
namesi Tüm Satınalrtıa Ko M. V. Satmalma Komisyo
misyonundadır. İhalesi 11 nuna vermeleri. (305) 
Birinci Teşrin 935 cuma gü (5972) 7672 
nü eaat 15 de Samsunda Sa- • • • 
tıııaıma Komisyonunda ka İzmir Müstahmek mevki 

Yuksek Ziraat Enstütüsü 
Rektörlüğünden: 

• • 

. 
TUtHı<. l )'.f.. 

lstanbul 7 inci icra memurlu§undan : 

palı zarf usulile yapılacak- kıt'atı için 141800 kilo bul-
dır. İsteklilerin 2490 sayı- ıur kapalı zarfla eksiltme- Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik ihtiyacı olan 
lr kanunun 2 maddesinde ye konmuştur. İhalesi aşağıda yazılı 7 kalem sabun, soda ve saire alınacağın- 2200 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 

Emniyet Sandığına 
yazılı vesaikle birlikde gel- 18-10-935 cuma günü saat dan hizalarında gösterilen muhammen be'tlelleri üzerin- paraya çevrilmesine karar verilen ve tşmamına 7600 
meleri. Muvakkat teminatı 15,30 da lzmirde kışlada den 24-10-935 perşembe günü saat 15 açık eksiltme lira kıymet takdir edilen Büyükada'da Meşrutiyet ma-
3070 liradır. Kapalı zarflar Müstahkem Mevki Satın- ile ihale edileceğinden mezkur ihale saatine kadar mu- halJesinde Cakomi Cumhuriyet Çankaya sokağında es
"teminatlan havi banka alma Komisyonunda yapı- vakkat teminatı tutan 186 lirayı Enstitü veznesine ya- ki 18 mukerrer yeni 28 numaralarla murakkam Bahceli 
mektub veya veme mak- lacaktır. Bulgurun tahmin tınp alacakları makbuzla idare ve ihale komisyonuna bir ahşap hanenin tamamı açık arttırmaya vazedil· 
buzlannı" ihaleden bir saat edilen mecmu tutan 15598 mür,caatları. Parasız şartnamesini ve nümunelerini miştir. 
evvel komisyona venne1eri. liradır. Beher kilo Bulgur ıörmek isteyenler Enstitü İdare Müdürlüğünden iste- Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müıte-

(289) (5855) 7653 için 11 kuruş fiat tahmin meleri. (6221) (2898) rilerin kıymeti muhammenenin yüzde 7.5 nisbetinde 
• • * edilmiştir. Teminatı mu- Miktan Kilosu Cinsi Fiatı pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 

Manisa merke~indeki kıt- vakkata akçesi l 169 lira Kuruş hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
at ihtiyacı için 240000 ki- 8S kuruıtur. İstekliler Ti- 4oo0-5000 1 Sabun 32 tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şan .. 
lo un münakasaya konul- caret Odasında kayıtlı ol- 1000_2000 ,, Soda, İstanbul Kristal 9 namesi 18-10-935 tarihine müsadif cuma günü Dairede 
mufdur. Sartnamesi 145 duklanna dair vesika göa- 150 Kutu 250 Gr. Brasso 35 mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttamasr 
kuruı mukabilinde Manisa termek mecburiyetindedir- 1250 ,, Pırıl 25 11-11-935 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde 
Tümen Satmalma komis- ler. Eksiltmeye girecekler 1000 Adet İstanbu) Süpürgesi 25 saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada 
yonundan verilir. Eksiltme 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 500 ,, 120_136 Santim uzun- bedel, kıymeti muhamenenin yüzde 75 ini bulduğu 
kapalı zarf usulile 11 Birin takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın 
ci t rin 935 c ~ddelerinde ve şartname- luğunda Süpürge sapı 12,5 t .. . . .. 00 b-. aiin d~ 
.;.K;-.o~milı.;asyiiioainmu•n"'-.•a~yii!aiffp•ıll4aticaik(ıl.i.;,P.f!a~~m~u!v!!f!l!a!!t!!a~m~~buz~~ıiiıt.i~""-~r,.a.-...Mii~~~~~1p11.._. ........ ...,.l~2~,~5-1--fti 
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0 - lanru ve mühürlü teklif mek saat ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttır• 
dır. Muvakkat teminatı tuplannı ihale saatinden en 1 t b 1 l. S h ·ı S hh ma neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 
2160 lira ve beher kilosu- az bir saat evvel Komisyo- s an u ımanı a 1 1 iye Mer- 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 mcı mad-
nun muhammen bedeli 12 na vermiş bulunacaklardır. ke · Sat 1 K · d desine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
kuruşdur. Eksiltmeye gi- c324) c6129) 7769 ~I ına ma omısyonun an: ipotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı 
recekler 2490 sayılı kanu- * • • Merkezimiz için bin ili iki bin teneke benzin kapalı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife 
nun 2 maddesinde vesaikle Edremit Garnizonunda zarf usuliyle satın alınacaktır. dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 gün zar· 
ve teminatlarını birlikde bu bulunan birliklerle Ayvalık- A - Tahmin bedeli Çift teneke 920 kuruştur. fında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirme-
lundurmaya ve kapalı zarf- taki kıt'atın ihtiyacı için ka- B - Sartnameler Merkezimiz Levazımından parasız leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit 
lan-ihale saatinden bir saat pah zarfla alınmak üzere alınır.. olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır-
evvel Komisyon Reisliğine 370 ton un eksiltmeye ko- C - Eksiltme 18 Birincitcşrin' 935 cuma ıünü saat lar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret 
vermeleri. (290) (5856) nulmuıtur. Tahnun bedeli 15 de Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi b<•.eli müzayede-

• • • 7654 3 7000 liradır. 17 Birinci- Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma Komisyonun· d_en tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenle-
Samsun Garnizonu hay- teşrin 935 perşembe günü da yapılacaktır. nn 934 6119 numaralı dosyada mevcut evrak ve ma-

vanatmm ihtiyacı olan saat 1 1 de Edremitte Tü- D - Eksiltme ka~alı zarf usuliyle yaptlacaktır. hallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlaya-
435000 kilo arpası kapalı men Satınalma Komisyo- E - Muvakkat temınat parası 690 liradır. caklan ilin olunur. (6254) 

f nunda ihale olacaktır. Bi- F - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odasından 935 
zar. usulile eksiltmeye ko- n'ncı· temın' at bedelı' 3775 lı' . .d "kal .. t l nulmuştur. Tahmin bedeli senesıne aı vegı arını gos erme eri şarttır 
l 9575 liradır. Sartnamesj radır. Eksiltmeye girtnek is G - Eksiltmeye girecekler saat ı4 de kadar 
Tüm Satınalnıa Komisyo- teyenlerin birinci teminat teklif mektuplarını mühürlü olarak komisyona vermele-

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

Adet Beherinin muham-
nundadır. İhalesi 10 Bi- paralannın veyahut bu mık ri la?.rnı<hr ( 5QQ6) 7627 
rinci teşrin 935 perşembe tardaki Banka mektuplariy 
günü saat ıs de Samsunda le tahvilitlannm ihaleden 
T'" bir saat evveline kadar Tü-

men bedeli 

umen Satınalma Komis-
yonunda kapalı zarf usuliJe men muhasebeciliğin• yatı-
yapdacakdır. Muvakkat te· rarak eksiltmeye girmek 
minatı 1468 lira ı 3 kuruş- şeraitini haiz vesikalarla 
dur. İsteklilerin 2490 sayı- beraber Komisyonda hazır 
lı kanunun 2 maddes~de bulunacaklardır. Evsaf ve 
yazılı vesaikle beraber ka- şeraitini alm&k veya öğren
pab zarflarını "teminatla- mek isteyenler için Komis
nnı havi banka mektubu yonun her gün açık olduğu. 
veya vezne makbuzlarını" (325) (6130) 7770 ••• ihaleden bir saat evvel ko-
misyona vermeleri. ( 29 2) 

(5858) 7655 
••• 

Bir tanesine biçilen eder 
680 kuruı olan 15 ili 20 bin 
tane Yün Battaniye kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuı 
tur. İhalesi ıs Birinci Teş-. 
rin 935 salı R"ilnü saat 1 S 
dedir. Şartname 680 kuru
şa M. M. V. Satınalma Ko· 
misyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler 8050 liralık 
ilk inanç parası me~tup ve
ya makbuzlariyle k\nunun 

Bursa Garnizonu için 
242000 Mudanya ıçın 
139000 ve Bandırma için 
212000 kilo Un satın alı
nacaktır. Tahmin edilen be
deli Bursanm 27225 lira 
Mudanyanın 15637 lira SO 
kuruş, Bandırmanın 23320 
liradır. Şartnameleri Bur
sa Satınalma Komisyonun
dadır. Eksiltme 22-10 .. fJs 
salı günü saat 16 da Bur
sada Tophanede Satmalma 
Komisyonu bin~sında ola
caktır. Eksiltme kapalı zarf 

usuliledir. Muvakkat te
l'hinatı Bursanın 2041 lira 
88 kuruş Mudanyanın 1172 
lira 8 S kuruş Bandırmanın 
1749 liradır. Teklif mek
tuplan 22-10-935 salı günü 
saat 1 S şe kadar Satmalma 
Komisyonu Reisliğine veril 
miş olacaktır. ( 3 3 ı ) 

,6246) 

• • • 
Bursa Garnizonu için 

432000 Mudanya için 
2 4000 ve Bandırma için 
24000 kilo kuru Ot satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli Bursanm 16200. Mu 
danyamn 900 Bandırmanın 
7 2 O liradır. Sartnameleri 
Bursa Satmalma Komisyo
nundadır. Eksiltme 21-10-
935 pazartesi günü saat 16 
da Buruda Tophanede Sa
tınalma komisyonu bina
sında olacaktır. Eksiltme 
kapalı zarf usuliledir. Mu-

vakkat teminat Bursanm Siyah IOba boruıu 2700 ı g 
1215 lira Mudanyanm 67 Siyah adi dinek 400 24 
lira 50 kuruc:. Bandırma- Siyah deve boynu diraek 300 20 

., Galvaniz boru 400 33 
nm 54 liradır. Teklif mek- Galvaniz adi dirsek 100 33 
t~pları 21-10-935 puarte- Soba tablaıı 70 90 
sı saat 1 S e kadar Satınalma Kömürliik 90 90 
Komisyonu Reisliğine ve- Soba anahtan 60 13 
rilrniş olacaktır. (332) Soba mata•• 80 25 

( 6247
) Soba küreği 100 20 

Galvaniz şapka 100 ı 2 
• • • Soba tamiri 80 100 

Erzincan Kıt'at ve Mües Soba vaziyeıi 260 120 
sesat ihtitacı irin bir Mil- Belediye merlcu ve ..-ı içill lbllll olan ve yukanü cinli ve 

•-· miktan ve beherinin ••nmen kıymeti ya.zıh bulunan 10ba 
yon Otıu sekiz bin 8ltıyüz malzemeai açık e lmaubmaftur. Şartllameai levazım mü 
kilo arpa puarhkla .ihale e- d8rltiğGnde ı&üllr tnte)'e pmek laiyenler 2490 No. bar• 
dilecektir. Muhammen be- ttrma ve ebiltme da ,.mı veaika ve 10& liralık muvak· 
deli 64912lira 50 kUJ'Ul'tW'. kat teminat makbu mektublle beraber 22 lJncitqrin ıab 
İlk teminatı 48t8 lira 50 ı-g&n_o_ ... _ı_1_s_te_dalml __ IİICümead ___ e_bu_1a_mm_a1r_c1ır_. _<B._>_<_12_s_s_> -
kunıetur.Sannamesini cör
mek iateyen)er Erdncanda 
Tümen S.tmalma Komis
yonunda herrün ı&-ebilir
ler.İhaleai 25 İlkt4*in 935 
saat 15 dedir. İsteklilerin 
belli saatte Erzincanda Ko
m.isyona gelmeleri. ( 3 3 4) 

('6248) 

ı · ıo. tSI lldllll Puar nGllwmıda n"redBen illada : 

Is n u a Bomonti Şi Birası 
m~ttrılcriatn Jsuaadtklan lktamiye Jerj almak Usre ıo Bhtbfc!TEŞ. 
ithlB KAl>All firkete mOra~tlan yaadacak iken lehven (20 EylGl) 
yanftmttrr. Tlıhlh ve tavzihi keyfi yet olunur. 

Umumi nqnyat ve vuı ••teri Müdürü: Etem laet BENICt: 
Gazctec.ıhk ve matbuıcıhk T A. Şırkeri. lstaııbul. Anka,. cade 

dul. l 00.- Bnlldtfl ver • TAN matt.nı 

• 

• 

• 

1 

• 
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UR 
ZAAFI UMUMi KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai 

edebilirler. 
tesirleri 
HASAN 

çoktur. Çocuklar, 
Deposu Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal ECZA 

Işık veren 

E • 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Me 
kezi Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi Ambarına i;esli 
ıedilmek üzere 450 teneke benzin açık eksiltme ile sat 
alınacak dır. 

A-Tahmin bedeli Çift Teneke 940 kuruştur. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından paras 

alınır . 
C - Eksiltme 18 Birinciteşrin 935 cuma günü 14 d 

Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Sah 
Sıhhiye Merkezi Satınalma komisyonunda yapılacaktı 

D - Eksiltme açık seksiltme suretiyle olacaktır. 

GELM i ŞT • 
1 R 

DiKKAT: · 
Ampulleri Daimon 
Pilleri Daimon 

E - Muvakkat teminatı parası 159 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odasından 9 3 

senesine aid vesikalarını göstermeleri şarttır. 
BilhaHa fenerine n 1526 numarala Daimon fenerlerine dikkat edilmeıi ve taklitlerinden aakınılmu1 G - Eksiltmeye girecekler saat 14 de kada 

BAŞKA MARKA verirleree ALDANMAYINIZ Depoıu: Tahta kale No 10 Her yerde arayımz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Muvakkat teminat paralarını vezneye yatırıp makbuz 

• ı : 
J..-1 

j~naııyınwvw 

N'fttnı 
tf!S 

• znNnJ.n.ı. YO 
·llNltUlVH !Z!N!~J,J1 
·!8WJ.Ylt1Yd 8!Al1Z!W 
·!.1 NIZl4SJl9~Wln1tOA 
!A.Ut!YÇ 3J\ IZINl~Yl 

·OANY8°IZINIJ.V/\ iQJ 
11\ ,, ..... ~ 3 MYSJ.nw 
iıwn~ı!& J,! nzoı 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafıilit ı Galata posta kutusu 

• 1255 -· 

lstanbul 7 nci icra 
Memurluğundan: 

7749 

Kira bedelinden dolayı mahcuz o

lup satılmasına karar verilen gard

rop, Ceviz Karyola, Singer dikiş ma

kinesi 1O·l0-935 gününe gelen per

§embe saat 10 dan 11 re kadar Bey

oğlunda Hüseyinağa mahallesi Lale 

sokağ1nda 8 No. lu hanenin önünde 
hazır bulunacak memur tarafından 

satılacağı ilan olunur. (152i2) 

Osmanlı Ban kası 
Türk An on ı m Şirket i,-Te sis Tarihi: 1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

TUrkiyenin başhca tehirlerile 

Par1s, Marsilya, "is, Londra ve Mançesterde 

J\1ıaır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunaniatan'da 
§Ubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. 1606 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

125 Ton Çimento 
keri Fa ikalar 1 tanbul Sa

tınalma komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 2 7 5 O lira olan 12 5 ton Çimento 

Salı Pazarında Askeri Fabrikalar yollamasında topla
nan Satınalma Komisyonunca 11 Birinci Teşrin 9 3 5 
Cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Arslan ve Yunus Marka olacak ve Haydarpaşa veya Kar
talda vagon içinde teslim edilecektir. 

İsteklilerin 206 lira 25 kuruşluk muvakkat teminatla
rını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuz ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
saikle o gün ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 5 916) 

7666 

lstanbul Komutanhğı -
Satınalma Komisyonu 

i13nları 

Ankara Hastanesi Ront
ken teşhis makinesinin ıs
lahı için tahmin edilen be
deli 888 7 lira olan Rontken 
malzemesi kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 18 Birinciteşrin 935 
cuma günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi her gün öğle

den evvel Fındıklıda Satın
alma Komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek 
!erin 667 lira ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 
cü maddelerindeki yazılı 

vesikalarla birlikde teklif 
mektuolann1 oel1 n ve 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 6085) 

7766 
*:,. * 

Gülhane hastanesi muh
telif laboratuvarlar ihtiyacı 
olan alat ve malzeme kapalı 
zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahınin edilen 
bedeli 6824 lira 30 kurus 
olup ihalesi 18 Birinciteş
rin 935 cuma günü saat 

Askeri Fabrikalar lstanbul Satın- 15,30 dadır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Fın-

larını almaları lazımdır. (5997) 7628 

Güzel San 1atlar Akademisi Satın· 
alma Komisyonu Başkanlığından: 

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

Keşif ve saire Akademi idaresinden bedelsiz verilir. 
İsteklilerin 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. ( 614 O) 7805 

ACjık eksiltme suretiyle münakasa ilanı 

Akşehir Şarbaylığından: 
1 - Akşehir Kasabasının Takeometrik Haritası 

yaptırılacaktır. 

2 - Kasabanın takribi vüsati 150 hektardır. 
3 -- Belediyede mevcut 1/ 500 ve 1/ 2000 mikyaslı su 

projesinin tesviye münhanili haritasmôan 16 ıtaôe eai1-
mek suretiyle beher hektar için bedeli muhammen 20 
liradır. 

4 - Münakasa müddeti 4 Birinciteşrin 935 cuma 
gününden başlamak üzere 18 Birinciteşrin 1935 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 14,30 a kadar olmak üzere 
15 gündür. 
. 5 - Muvakkat teminatı akçesi 225 liradır. 

6 - 2490 numaralı kanunun hükümleri dahilinde 
münakasaya iştirak etmek isteyen taliplerin şimdiye ~a
dar bu gibi işleri muvaf fakiyetle başarmış olduklarına 
ve yapmış bulundukları haritaların aid olduğu makam· 
lar tarafından tasdik edilmiş bulunduğuna dair vesai
ki ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak ve fenni şart
name ahkamı öğrenmek isteyen taliplerin Şarbaylığa 
müracaatları ilan olunur. (6256) a J m a Komisyonundan: dıklıda Satın alma Komis

yonunda görülebilir. Ek-
75 Takım Kışlık Elbise 324 Çift Yün çorap lstanbul Jandarma Satınalma 
81 " Yazlık Elbise 81 Adet Yatak Kılıfı siltrneye gireceklerin ( 512) 

liralık ilk teminat mektub 
162 Kat Çamaşır 81 ,, Yastık Kılıfı Kom·ısyonu Başkanlıgv ından ·. 
162 Çift Fatin. 81 ,, Kilim veya makbuzu ve 2490 sa-

Tahmin edilen bedelleri 3014 lira olan yukarda cins yılı kanunun 2• 3 üncü mad Jandarma eşya ve levazım ambarının ambalaj ihtiyacı 
delerindeki vesikalarla bir- · · ve miktarları yazdı sekiz kalem melbusat ve teclıizat sa- ıçın mevcut nümunesi gibi sekiz bin beş yüz metre kana-
likde teklif mektublannı · · · · lı pazarında Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonun- vıçe açık eksıltme ile satın alınacak ve eksıltmesı 19-10· 
belli gün ve ihale saatinden g G ca 11 Birinci Teşrin 935 cuma günü saat 14 de açık ek- 35 günlemecine rastlıyan cumartesi günü saat onda e 

siltme ile ihale edilecektir. en az bir saat evveline ka- dikpaşa Jandarma Dikimevi binasındaki komisyonu-
Şartname ve nümuneleri Komisyonda görülebilir. !s- dar Satmalma Komisyo- muzda yapılacaktır. Kanaviçenin her metrosuna 15 ku-

teklilerin muvakkat teminatı olan 226 lira 5 kuruşu Bey nuna vermeleri. ( 6087) ruş baha biçilmiş ve hepsinin ilk güvenmesi doksan beş 
7767 ~ oğlu Müdürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numa- lira 63 kuruştan ibaret bulunmuştur. Şart kağıdı ile nü-

ralı kanunun 2 ve 3 üncii maddelerindeki vesaikle 0 gün • --~~-.....~......_-.....--....-...;- • tnune hergün komisyona görülebilir. İsteklilerin ilk gü · 
ve saatte Komisyonda bulunmaları (5917) Denı·z yolları venme mal sandığı makbuzu veya banka kefalet mektu-

Pek Yakında Piyasaya Çıkacaktır. 

7667 bu ve hüviyet cüzdanı ve artırma kanununda ve şart ka-
l Ş L E T M E S 1 j!ıdınJa yazılı belgelerle beraber belli gÜn ve saatte ko-

Acentcleri: Karaköy Köprtibatı misyrmumuza gelmeleri. ( 615 2) 7808 

Tel. 42362 - Sirkeci Milhlirdar· 

111111 ıade Han. Tel 22740. Ullll 

Trabzon yolu 
VA TAN vapuru 8 Bırincite,rin 1 

SALI ırünü saat 20 de RIZEtye 
kadar. t6187l 7927 

Ayvahk yolu 
BANDIRMA vuapuru 9 Bi

rinciteşrin ÇARŞAMBA günü 
ıaat 19 da AYVALIGA kadar 

Posta T. T. lstanbul Telefonu 
Direktörlüğünden: 
İstanbul - Zonguldak Telefon konuşmaları aşağıda 

gösterilen saatlerde 8-10-935 tarihinden itibaren umu
ma açılmıştır. 3 dakikalık adi bir konuşma ücreti 100 
kuruştur. Saat 21 den sonra bu ücret yetmiş beş kuruş
tur. ( 6235) 

Saat ı 0,30 ila 11 
" 20 ,, 21 
" 22,30 " 24 

Grip, nezle, başağrısından kurtulmak istersen ASiPiROL NECATİ kullan, Salih Necatı Eczanesi ~ 


